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เดินทางจากกรุงเทพฯ โปรแกรม 5 วัน 4 คืน  
วันแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – คุระบุรี จ.พังงา 
18.00  พรอมกันที่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุนดินแดง / บ๊ิกซีพระราม2  ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู คุระบุรี จ.พังงา 
วันที่สองของการเดินทาง  ทาเรือ - อทุยานฯ   - เกาะสตอค – อาวจาก - อาวแมยาย 
07.00 น.    ถึง อ.คุระบุรี ลางหนาลางตาพรอมรับประทานอาหารเชา ม้ือที่ 1 
08.30 น.    เดินทางโดยเรือ Express boat สูหมูเกาะสุรินทร โดยใชเวลา 2-3 ชม.ระหวางทางเราจะผานกองหินริเชริว  เปนแหลงดํานํ้า
ลึกที่สวยมาก ถาโชคดีเราอาจจะไดเห็น ปลาฉลามวาฬลอยข้ึนมาใหไดชมกัน 

     
12.00 น.    อาหารเที่ยง ม้ือที่ 2 ณ หองอาหารอุทยานฯ เช็คอุปกรณดาํนํ้าและสาธิตการใชอุปกรณดํานํ้า จากนั้นข้ึนเรอืชาวเล  สู
เกาะสตอค ไดรที่ 1 ดํานํ้าดูปะการังดานเหนือของเกาะ ซึ่งมีปะการังเขากวางออน และปะการังแข็ง ปะการังออนสีนํ้าตาล โชคดีอาจไดพบ
เตาทะเล ปลาฉลามหูดํา ปลาสิงโตจากนั้น นําคณะไปสู อาวจาก ไดรที่ 2 เปนแนวปะการังที่ กวางมาก ทัง้ปะการังเขากวาง ปะการังโตะ 
ปะการังกิง และปลาสวยงาม อาทิ ปลาหูชาง ปลาสรอย นกเขา ดาวขนนก กุงมังกร จากนั้นนําคณะไปที่อาวแมยายไดรที ่3 เปนปะการัง
แนวราบและแนวเหวทีส่วยมากอีกอาวหน่ึง สัมผัสกับ ปะการังไฟ ปะการังเกรด็นํ้าแข็งที่ผสมกันเปนแนว สมควรแกเวลาแลว เดินทางกลับที่
พัก ถึงที่พักปฏบัิติภารกิจสวนตัวตามอัธยาศยั 
18.00 น.    อาหารค่ํา ม้ือที่ 3 ที่หองอาหารอุทยานฯ 

    
วันที่สามของการเดินทาง กองหิน  - อาวผักกาด – เกาะตอลินดา – อาวเตา – หมูบานมอแกน - อาวสุเทพ 
07.00 น.   อาหารเชา ม้ือที่ 4 ณ หองอาหารอุทยานฯ เช็คอุปกรณ ลงเรือดํานํ้า ไดรที่ 4 กองหินแพ ชมปะการังเกิดใหมที่เปนแนว ผสม
ดวยปะการังออน และฝูงปลาการตูน ปลาหมึก จากนั้นนําคณะไปสูอาวผักกาด ไดรที่ 5 เปนแนวปะการังดอกผักกาด ปะการังโตะ และกลุม
ปะการังเขากวาง ดอกไมทะเลละกลุมปะการังการตูน ปลาสินสมุทร ปลาผีเสือ้ ไดเวลาพาคณะผานเกาะตอลินลา สูอาวเตา ไดรที่ 6 เปน
พ้ืนที่แนวปะการังลาดชันลงไป จะไดสมัผสักับปะการังทีห่ลากหลายชนิดและสัตวทะเลอีกมากมาย อาทิ เตากระ และอาจไดเห็นกระเบน
ราหูบินโฉบข้ึนผิวนํ้าใหเห็น 

    
12.00 น.  ถึงอุทยานฯ ทานอาหารกลางวนั ม้ือที่ 5 

     
13.00 น.  เตรียมเชค็อุปกรณและออกเดินทางสู หมูบานชาวเล หรือชาวเผามอแกน ถายรูปเปนที่ระลกึ และสมัผสัความเปนอยูของ ชาว
มอแกน จากนั้นเดินทางสูอาวสุเทพ ไดรที่ 7 เปนอาวที่ใหญที่สดุซึ่งมแีนวปะการังขนาดเลก็และเศษปะการังซึ่งเปนผลพวงมาจากสึนามิ ได
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เวลาเราก็ไปสู เกาะปาจุมบา ไดรที่ 8 มีหาดทรายสีขาว และเปนแนวปะการังที่มีหลากหลาย และดอกไมทะเลเต็มไปดวยฝงูปลาการตูน
ผสมกับกลุมปะการังแปรงลางขวด ปะการังน้ิวมือ และปะการังโตะ ไดเวลาสมควรนําคณะสู อาวไมงาม ไดรที่ 9 เปนแหลงปะการังที่ใกลที่
พัก และเปนปะการังนํ้าตื้นฝูงปลาหลากหลายชนิด เสร็จจากการดํานํ้าแลวเดินทางกลับทีพั่ก 
19.00 น.  อาหารค่าํ ม้ือที่ 6 ที่หองอาหารอุทยานฯ 
วันที่ส่ีของการเดินทาง หมูเกาะสุรินทร - กรงุเทพฯ 
07.00 น.  อาหารเชา  ม้ือที่ 7  ณ หองอาหารอุทยานฯ เก็บสัมภาระบางสวน จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย หรือใครใครเลนนํ้า 
             ชายหาดหรือเดินปาชมธรรมชาติ ถายรูปเปนที่ระลกึ ตามอัธยาศยั 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ม้ือที่ 8 เตรียมสัมภาระออกเดินทางกลับสูทาเรือ  
16.00 น. ถึงทาเรือ เช็คสัมภาระกระเปาเรยีบรอย เดินทางสูชุมพร แวะซือ้ของฝากและทานอาหารเย็นอิสระ 
00.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อัตราคาบรกิาร  ทานละ 5,890 บาท วันเดินทาง เดินทาง 12-16 เมษายน 2557 
รวม  - รถปรบัอากาศจากกรุงเทพฯ - ที่พักเตนทอาวไมงาม+เครื่องนอน2 คืน - หนากากดูปะการัง+ชูชีพ 
       - ทัวรทะเล    - อาหาร 8 ม้ือ     - ประกันการเดนิทาง 1ลานบาท   - คาอุทยานฯ - ไกดทองถิ่น 
หมายเหตุ พกับังกะโล เพิม่ทานละ 1000 บาท  สําหรบัคณะไมตองการอาหาร ทําเองที่เกาะหรือส่ังเอง ลด800บาท 
ออกเดินทางทุกวัน เลือกวนัเดินทางได 
สําหรับชุดสวนตัวเดินทางจากกรุงเทพฯ                           
รถตูปรับอากาศวีไอพีจากกรงุเทพฯรบัคณะถึงบาน เดนิทางทกุวัน 
จํานวน 6-7 ทาน          ราคาทานละ       6,290   บาท   
จํานวน 8-9 ทาน          ราคาทานละ       5,890   บาท   
จํานวน 10-12 ทาน       ราคาทานละ       5,790   บาท 
ส่ิงที่ตองนําตดิตัว  1.ชุดเลนนํ้า   2.อุปกรณแสงสวางอาทิไฟฉาย   4.ถุงกันนํ้า  5.เครื่องอาบนํ้า  6.ครีมกันแดด 
       7.หมวก   8.กลองถายรูป    9. รองเทาแตะ 10. ยาประจําตวั 
 
การชําระเงิน - โอนเงินจอง 50 เปอรเซ็น กอนเดินทาง 15 อาทิตยชําระทั้งหมด 
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หมายเหตุ  1.รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา   2.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคนืเงิน
ใหแกทานไมวากรณีใดๆ(ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน)รวมทั้งเหตสุุดวสิัยเชนภัยธรรมชาตติางๆ การนัดหยุดงาน การสไตรคคาบริการที่ทาน
ชําระเปนการชาํระแบบเหมาขาด และบริษัทไดชําระใหกับตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกันหากทานมิไดทองเทีย่วตามรายการ 


