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แพค็เกจทวัร์ดาํนํ�าเที�ยวทะเลชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
              ทะเลชุมพร   - ดาํนํ�าดูปะการัง- เกาะเต่า –เกาะนางยวน High Speed Catamaran 
              ทะเลสุราษฎร์ธานี  - ทวัร์รอบเกาะสมุย- พระใหญ่เกาะฟาน, หินตา–หินยาย 
                                                    นมสัการหลวงพ่อแดง 
             ทะเลนครศรีธรรมราช -อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้  

         9-13  พฤษภาคม  2557  (5 วัน 4 คนื) 

บริการท่านด้วยราคาประหยดั  ที�นั�งละ       7,900 บาท      เท่านั�น 
                             
 

 

 

 
 
 
 
วนัศุกร์ที� 9 พฤษภาคม 2557     ชุมพร -  ทวัร์เกาะเต่า-เกาะนางยวน ด้วย High Speed Catamaran  

08.29 น. พร้อมกนัที3 หอนาฬิกาสวนสาธารณะมิ3งมงคล พนกังานคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกเช็คสัมภาระก่อน
เดินทาง    โดยรถบสั VIP 
09.19 น.ออกเดินทาง มุ่งสู่จงัหวดัชุมพร สนุกสนานกบักิจกรรมนนัทนาการ ร้องเพลงระหวา่งเดินทาง  
12.00 น.ทานอาหารกลางวนัที3ร้านอาหาร..ตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ที3ร้านอาหารบา้นสวน วงันอ้ยตามอธัยาศยั (พกัผอ่นนอนบนรถ คืนที3 1) 

 

วนัเสาร์ที�  10 พฤษภาคม 2557      โปรแกรมทวัร์ ดํานํ�าดูปะการัง เกาะเต่า และ เกาะนางยวน 
05.00น. อรุณสวสัดิD ที3จงัหวดัชุมพร พกัทาํภารกิจส่วนตวัที3ร้านอาหารคุณสาหร่าย ใหญ่ที3สุดในภาคใต ้รับประทาน
อาหารเชา้(มื�อที3 1) 
07.00      ถึงเรือเร็วลมพระยา High Speed Catamaran ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เกาะนางยวน และ เกาะเต่า  
บนเรือบริการ ชา กาแฟ ขนม  ในตอนเชา้ 
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10.20      เรือเดินทางถึงจุดเปลี3ยนเรือ เกาะเต่า เพื3อเดินทางทาง ดาํนํ�าตื�น ที3อ่าวม่วงหรือ อ่าวกลว้ยเถื3อน หรือหาด
ทรายรี ตื3นตากบั 

               ฝงูปลานอ้ยใหญ่ และดาํนํ�าชมความงามของปะการัง 
12.00     นาํท่านกลบัขึ�นเรือ อิ3มอร่อยกบัอาหารกลางวนั(มื�อที3 2)  และเพลิดเพลิน  กบัทศันียภาพของเกาะเต่า  
13.00     หลงัจากทานอาหารเสร็จ เดินทางถึงเกาะนางยวน นาํท่านขึ�นจุดชมววิหรือจะพกัผอ่นริมชายหาด สนุกสนาน
กบัการดาํนํ�าชมปะการัง14.00     นาํท่านกลบัขึ�นเรือและรับประทานอาหารวา่งบนเรือ 
15.00     เดินทางต่อไปที3 เกาะสมุย 
17.30     ถึงเกาะสมุย นาํคณะเดินทางเขา้ที3พกัเช็คอินโรงแรม   เฟิร์สเรสซิเดน หรือเทียบเท่า (หาดเฉวง) 

             จากนั�นอิสระในการท่องราตรีและรับประทานอาหารตามอธัยาศยั  (พกัสมุยคืนที3 2) 
วนัอาทติย์ที�  11  พฤษภาคม 2557     เกาะสมุย – เที�ยวรอบเกาะสมุย 

เชา้        สวสัดีตอนเชา้ ทานอาหารเชา้ (มื�อที3 3)  ที3ห้องอาหารในโรงแรม 07.00 – 09.00 น. จากนั�นให้อิสระเล่นนํ�า
ทะเล หรือพกัผอ่นใหเ้ตม็อิ3ม 
10.00 น.    เก็บสัมภาระเช็คเอาท ์ออกเดินทางโดยรถตู ้ปรับอากาศ เที3ยวชมสถานที3ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อ-

ผุด สัมผสัชีวติชาวเกาะ สักการะพระใหญ่เกาะฟาน และเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ เพื3อความเป็นสิริมงคล และ วดัปลาย
แหลม ดว้ยโบสถก์ลางนํ�าที3เป็นดอกบวั นาํท่านสู่จุดชมวิวทิวทศัน์ที3งดงามของหาดเฉวง ชมแท่งหินที3ธรรมชาติได้
สร้างไวอ้ยา่งพิสดาร หินตา-หินยาย ชมววิหาดละไม  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (มื�อที3 4)ที3ร้าน...ซีฟู้ ด 
13.00 น. จากนั�น นาํท่านแวะนมัสการหลวงพ่อแดง เพื3อเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี3
หนา้ทอน  
15.00 น. นั3งเรือซีทรานเฟอร์รี3กลบัฝั3งแผน่ดินใหญ่ พกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยั 
16.30 น. ถึงท่าเรือซีทรานเฟอร์รี3  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จากนั�นเก็บสัมภาระขึ�นรถบสั  จากนั�นเดินทางเขา้ที3พกัที3
หาดขนอม (ใกลอุ้ทยานแห่งชาคิหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต)้ อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช หาดยงัสะอาดใหม่   
17.30 น.เขา้ที3พกัเดินเล่นชายหาดขนอมหรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

           18.30 น.เชิญรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั(มื�อที3 5) งานเลี�ยงเลิกรา ราตรีสวสัดิD  พกัผอ่นตามอธัยาศยั(พกัขนอมคืนที3 3) 
 

วนัจันทร์ที�  12  พฤษภาคม 2557     อาํเภอขนอม –สุราษฎร์ธานี-ชุมพร  
เชา้     อาหารเชา้โรงแรมที3พกั (วนัที3 6) พกัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนเดินทางกลบั  
08.00 น. ออกเดินทางกลบัแวะรับธรรมะที3วดัสวนโมกขพลาราม ซื�อของฝากมากมาย แวะซื�อสะตอหลงัสวน 
12.00น. ทานอาหารกลางวนัที3ร้านคุณสาหร่าย (วนัที3 7) จากนั�นออกเดินทางแวะซื�อกลว้ยเล็บมือนางที3ศาลพอ่ตาหิน
ชา้ง 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ที3เพชรบุรีตามอธัยาศยั พร้อมทาํภารกิจส่วนตวั เตรียมตวั (พกันอนบนรถ คืนที3 4)  
 19.00น.  เดินทางกลบัอาํนาจเจริญบา้นเฮา 
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วนัองัคารที�  13  พฤษภาคม 2557      กรุงเทพฯ – อาํนาจเจริญ 
07.00 น. ถึงอาํนาจเจริญโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮา 

หมายเหต ุ รายการนี�อาจเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี� จะนึกถึงผลประโยชน์ของลูกทวัร์เป็นสาํคญั 

บริการท่านด้วยราคาประหยดั  ที�นั�งละ  7,900 บาท เท่านั�น 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

1.  ค่ารถบัส วไีอพ ีตลอดเส้นทาง 
2.  ค่าเรือทวัร์ดํานํ�าดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน รวมอุปกรณ์ดํานํ�า  
3. ค่าที�พกับนเกาะสมุย  1 คืน 

4. -อาหารเช้า 3 วนั  

    - อาหารกลางวนั 3 วนั 

    -อาหารเยน็ 1 วัน (คาราโอเกะ) 

5. ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง  ท่าเรือ – โรงแรม 

6.ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที�ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ 

7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวทุกแห่งที�ระบุในรายการ(เกาะเต่า-นางยวน)  

8.ค่าบริการ และอาํนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ 

 9.ค่าประกนัอุบัติเหตุ 1,000,000  บาท 

10. ค่าบริการเครื�องดื�มนํ�า ,นํ�าแข็ง,ขนม,ลูกอม,ผลไม้,ผ้าเยน็ ฯ ตลอดเส้นทาง 

 
                    สํารองที�นั�งได้ที�             อ.สุวมิลมาลย์ บุตรดาวงศ์   โทร 086-6535630 

 
 
 
 


