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เดินทางจากกรุงเทพฯ โปรแกรม 5 วัน 4 คืน  
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – คุระบุรี จ.พังงา 
18.00  พรอมกันท่ี สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุนดินแดง / บ๊ิกซีพระราม2  ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู คุระบุรี จ.พังงา 
วันท่ีสองของการเดินทาง  ทาเรือ - อุทยานฯ   - เกาะสตอค – อาวจาก - อาวแมยาย 
07.00 น.    ถึง อ.คุระบุรี ลางหนาลางตาพรอมรับประทานอาหารเชา มื้อท่ี 1 
08.30 น.    เดินทางโดยเรือ Express boat สูหมูเกาะสุรินทร โดยใชเวลา 2-3 ชม.ระหวางทางเราจะผานกองหินริเชริว  เปนแหลงดําน้ํา
ลึกท่ีสวยมาก ถาโชคดีเราอาจจะไดเห็น ปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมาใหไดชมกัน 

     
12.00 น.    อาหารเท่ียง มื้อท่ี 2 ณ หองอาหารอุทยานฯ เช็คอุปกรณดํานํ้าและสาธิตการใชอุปกรณดําน้ํา จากนั้นขึ้นเรือชาวเล  สู
เกาะสตอค ไดรท่ี 1 ดําน้ําดูปะการังดานเหนือของเกาะ ซ่ึงมีปะการังเขากวางออน และปะการังแข็ง ปะการังออนสีน้ําตาล โชคดีอาจไดพบ
เตาทะเล ปลาฉลามหูดํา ปลาสิงโตจากนั้น นําคณะไปสู อาวจาก ไดรท่ี 2 เปนแนวปะการังท่ี กวางมาก ท้ังปะการังเขากวาง ปะการังโตะ 
ปะการังกิง และปลาสวยงาม อาทิ ปลาหูชาง ปลาสรอย นกเขา ดาวขนนก กุงมังกร จากนั้นนําคณะไปท่ีอาวแมยายไดรท่ี 3 เปนปะการัง
แนวราบและแนวเหวท่ีสวยมากอีกอาวหนึ่ง สัมผัสกับ ปะการังไฟ ปะการังเกร็ดน้ําแข็งท่ีผสมกันเปนแนว สมควรแกเวลาแลว เดินทางกลับท่ี
พัก ถึงท่ีพักปฏิบัติภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย 
18.00 น.    อาหารคํ่า มื้อท่ี 3 ท่ีหองอาหารอุทยานฯ 

    
วันท่ีสามของการเดินทาง กองหิน  - อาวผักกาด – เกาะตอลินดา – อาวเตา – หมูบานมอแกน - อาวสุเทพ 
07.00 น.   อาหารเชา มื้อท่ี 4 ณ หองอาหารอุทยานฯ เช็คอุปกรณ ลงเรือดําน้ํา ไดรท่ี 4 กองหินแพ ชมปะการังเกิดใหมท่ีเปนแนว ผสม
ดวยปะการังออน และฝูงปลาการตูน ปลาหมึก จากนั้นนําคณะไปสูอาวผักกาด ไดรท่ี 5 เปนแนวปะการังดอกผักกาด ปะการังโตะ และกลุม
ปะการังเขากวาง ดอกไมทะเลละกลุมปะการังการตูน ปลาสินสมุทร ปลาผีเส้ือ ไดเวลาพาคณะผานเกาะตอลินลา สูอาวเตา ไดรท่ี 6 เปน
พื้นท่ีแนวปะการังลาดชันลงไป จะไดสัมผัสกับปะการังท่ีหลากหลายชนิดและสัตวทะเลอีกมากมาย อาทิ เตากระ และอาจไดเห็นกระเบน
ราหูบินโฉบขึ้นผิวน้ําใหเห็น 

    
12.00 น.  ถึงอุทยานฯ ทานอาหารกลางวัน มื้อท่ี 5 

     
13.00 น.  เตรียมเช็คอุปกรณและออกเดินทางสู หมูบานชาวเล หรือชาวเผามอแกน ถายรูปเปนท่ีระลึก และสัมผัสความเปนอยูของ ชาว
มอแกน จากนั้นเดินทางสูอาวสุเทพ ไดรท่ี 7 เปนอาวท่ีใหญท่ีสุดซ่ึงมีแนวปะการังขนาดเล็กและเศษปะการังซ่ึงเปนผลพวงมาจากสึนามิ ได
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เวลาเราก็ไปสู เกาะปาจุมบา ไดรท่ี 8 มีหาดทรายสีขาว และเปนแนวปะการังท่ีมีหลากหลาย และดอกไมทะเลเต็มไปดวยฝูงปลาการตูน
ผสมกับกลุมปะการังแปรงลางขวด ปะการังนิ้วมือ และปะการังโตะ ไดเวลาสมควรนําคณะสู อาวไมงาม ไดรท่ี 9 เปนแหลงปะการังท่ีใกลท่ี
พัก และเปนปะการังน้ําต้ืนฝูงปลาหลากหลายชนิด เสร็จจากการดําน้ําแลวเดินทางกลับท่ีพัก 
19.00 น.  อาหารคํ่า มื้อท่ี 6 ท่ีหองอาหารอุทยานฯ 
วันท่ีส่ีของการเดินทาง หมูเกาะสุรินทร - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  อาหารเชา  มื้อท่ี 7  ณ หองอาหารอุทยานฯ เก็บสัมภาระบางสวน จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย หรือใครใครเลนน้ํา 
             ชายหาดหรือเดินปาชมธรรมชาติ ถายรูปเปนท่ีระลึก ตามอัธยาศัย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อท่ี 8 เตรียมสัมภาระออกเดินทางกลับสูทาเรือ  
16.00 น. ถึงทาเรือ เช็คสัมภาระกระเปาเรียบรอย เดินทางสูชุมพร แวะซ้ือของฝากและทานอาหารเย็นอิสระ 
00.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อัตราคาบริการ  ทานละ 5,890 บาท วันเดินทาง เดินทาง 12-16 เมษายน 2557 
รวม  - รถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ - ท่ีพักเตนทอาวไมงาม+เครื่องนอน2 คืน - หนากากดูปะการัง+ชูชีพ 
       - ทัวรทะเล    - อาหาร 8 มื้อ     - ประกันการเดินทาง 1ลานบาท   - คาอุทยานฯ - ไกดทองถิ่น 
หมายเหตุ พักบังกะโล เพ่ิมทานละ 1000 บาท  สําหรับคณะไมตองการอาหาร ทําเองท่ีเกาะหรือส่ังเอง ลด800บาท 
ออกเดินทางทุกวัน เลือกวันเดินทางได 
สําหรับชุดสวนตัวเดินทางจากกรุงเทพฯ                           
สําหรับชุดสวนตัวจากกรุงเทพฯมีทุกวัน          สําหรับชุดสวนตัวจากภูเก็ตหรือพังงาคุระบุรีทุกวัน 

- จํานวน 6-7 ทาน  ราคาทานละ  6,290 บาท    - จํานวน 6-7 ทาน ราคาทานละ  5,890 บาท 
- จํานวน 8-9 ทาน  ราคาทานละ  5,990 บาท    - จํานวน 8-9 ทาน ราคาทานละ  5,490 บาท 
- จํานวน 10-12 ทาน      ทานละ  5,790 บาท    - จํานวน 10-12 ทาน    ทานละ  5,390 บาท 

 
ส่ิงท่ีตองนําติดตัว  1.ชุดเลนน้ํา   2.อุปกรณแสงสวางอาทิไฟฉาย   4.ถุงกันน้ํา  5.เครื่องอาบน้ํา  6.ครีมกันแดด 
       7.หมวก   8.กลองถายรูป    9. รองเทาแตะ 10. ยาประจําตัว 
 
การชําระเงิน - โอนเงินจอง 50 เปอรเซ็น กอนเดินทาง 15 อาทิตยชําระท้ังหมด 
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หมายเหตุ  1.รายการและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา   2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ใหแกทานไมวากรณีใดๆ(ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน)รวมท้ังเหตุสุดวิสัยเชนภัยธรรมชาติตางๆ การนัดหยุดงาน การสไตรคคาบริการท่ีทาน
ชําระเปนการชําระแบบเหมาขาด และบริษัทไดชําระใหกับตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกันหากทานมิไดทองเท่ียวตามรายการ 


