
 

  

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-พงังา 
17.30 น.      พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา  ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี..........  
18.00 น.    โดย รถโคช้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.พงังา รับประทานอาหารค ่า(1) set box  
 
 
 
 
 



 

  

วนัที่สอง   พงังา-เขาหลกั-บ้านน ้าเคม็-เกาะคอเขา-เกาะผ้า-เขาหลกั 
 

 

 
06.30 น.       อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ พงังา รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ บา้นน ้าเคม็ เพื่อน าท่านลงเรือสู่ เกาะคอเขา มีแพขนานยนตข์า้มสู่เกาะน้ี น าท่านลงเรือยนต ์ล าละ 

8-12 ท่าน เดินทางสู่ เกาะผ้า เป็นส่วนหน่ึงของ เกาะคอเขา จงัหวดัพงังา ถูกเรียกวา่เกาะผา้ เพราะเกาะเป็นเนิน
ทรายโล่งๆ ลกัษณะเหมือนผา้ท่ีถูกวางอยูก่ลางทะเล ในอดีต “เกาะผา้” เคยมีตน้สนและตน้ไมอ่ื้น ๆ ขึ้นอยูบ่นเกาะ
เป็นจ านวนมาก แต่หายไปหลงัจากเกิดสึนามิ มีน ้าทะเลใส สีสวย และมีปะการัง จ านวนมาก เป็นแหล่งด าน ้าก าลงั
ไดรั้บความนิยมในเวลาน้ี เงียบสงบเหมาะส าหรับการพกัผ่อน ใหท้่านไดเ้ดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศท่ีสวยงาม แลว้ 
น าท่านด าน ้าชมปะการังน ้าตื้นจุดทีห่นึ่ง ปะการังส่วนใหญ่จะเป็นปะการังแขง็  

              
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3)ท่ี เกาะคอเขา 
บ่าย น าท่านด าน ้าจุดท่ีสอง ชม ฝงูดอกไมท้ะเลและปลาการ์ตูน หลากหลายสายพนัธุ์ แนวปะการังอ่อนท่ีก าลงัเติบโต

ตามแนวเกาะ แลว้ น าท่านด าน ้าจุดที่สาม จุดท่ีชมฝงูปลากระเบน ท่ีวา่ยอยูบ่นทรายใตท้ะเล และมีปะการังเป็น
จ านวนมาก จนไดเ้วลาเดินทางกลบัเขา้ฝ่ัง 



 

  

 
16.00 น. น าท่านชม อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน ้าเค็ม ซ่ึงเป็นสถานท่ีประสบพิบติัภยัสึนามิอย่างรุนแรงเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม  

2547 โดยรัฐบาลไดด้ าเนินการก่อสร้างหอเตือนภยั พิพิธภณัฑ ์และสวนแห่งน้ีขึ้นริมชายหาดบา้นน ้าเคม็ สักการะ 
องค์พระพุทธขนาดใหญ่ริมทะเล และยงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใหท้่านไดส้ักการะ  
ขอพร.... 

 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี เขาหลกั ไนทม์าร์เก็ต 
(พกัคา้งคืนท่ี  บา้นช่อฟ้า รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศหอ้งละ 2-3 ท่าน )  
 

วนัที่สาม  พงังา-ท่าเรือทับละม-ุหมู่เกาะสุรินทร์-เขาหลกั 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00น.   ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
10.30 น.  สัมผสัความงดงามของน ้าทะเล ต่ืนตากบั ปะการังหลากสีสัน ฝงู ปลาหลากชนิดท่ี “อ่าวแม่ยาย”  และเต่าทะเลท่ี 

“อ่าวเต่า”  

 



 

  

 
 

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(5) บนเกาะและบรรยากาศสดช่ืนบริเวณ “อ่าวช่องขาด  
บ่าย  เยีย่มชมวิถีชีวิตชาวเลมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ และวา่ยน ้าเล่นกบั ปลาหูชา้ง จนไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ

ทบัละมุ และเดินทางสู่ท่ีพกั นางทองเบยรี์สอร์ท “หาดนางทอง” ชายหาดสวยท่ีมีอีกช่ือเรียกวา่ “หาดทรายด า” ท่ีน่ี
จะมีจุดเด่นคือสามารถมองเห็นประภาคารเขาหลกัไดอ้ยา่งชดัเจน และส่ิงท่ีท าใหช้ายหาดแห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของ
นกัท่องเท่ียวก็คือทรายสีด า ท่ีด าสนิท และเนียนนุ่ม 

18.00 น.       รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี มันโภชนา 
(พกัค้างคืนท่ี  บ้านช่อฟ้า รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)  
 

วนัที่ส่ี       เขาหลกั-เรือ ต813-อทุยานธรรมเขานาในหลวง-สะพานแขวนรูปหัวใจ-คุณสายชลคาเฟ่- 
                 เข่ือนรัชชประภา-สุราษฏร์ธาน-ีศาลเจ้าไนท์มาร์เกต็-กรุงเทพฯ 

 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. น าท่านชม อนุสรณ์สึนามิเรือ ต813 อนุสรณ์แห่งความร้ายกาจของคลื่นยกัษสึ์นามิท่ีสามารถพดัพาเรือเหลก็  

สังกดัหน่วยงานกรมต ารวจท่ีมีน ้าหนกัถึง 60 ตนั หรือ 6,000 กิโลกรัมใหเ้ขา้มาเกยถึงบริเวณเชิงเขาเป็นระยะทาง 
กวา่ 1 กิโลเมตรเม่ือเหตุการณ์ผา่นไป เรือล าน้ีจึงไดก้ลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ท่ีน าพาใหทุ้กคนร าลึกถึง 



 

  

แรงปะทะและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง  จุดท่ีน่าสนใจเป็น. 
รูปซุม้ประตูโบราณแบบ9ยอดมีช่ือวา่ ประตูพุทธาวดี ซ่ึงในยามท่ีแสงแดดสาดส่องลงมายงัซุม้ประตูนั้น 
จะเกิดเป็นภาพอศัจรรยท่ี์ชวนหลงใหลในความงาม ชม สะพานแขวนเขารูปหัวใจ อิสระเก็บภาพความประทบัใจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8)ท่ี ครัวเคียงคลอง 

  
บ่าย ชม คุณสายชลคาเฟ่ ร้านกาแฟริมเขื่อนท่ีมี วิวท่ีสวยงาม แวะถ่ายภาพกบัจุดชมวิว สันเข่ือนรัชชประภา  

ท่ีมีสวนดอกไมใ้หท้่านไดถ้่ายรูป จนไดเ้วลาเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 
18.00 น.     รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี ศาลเจา้ไนทม์าร์เก็ต แหล่งเชคอินแห่งใหม่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ใหท้่านไดเ้ลือกชิมอาหารพื้นเมือง สินคา้พื้นเมืองต่างๆ แลว้เดินทางกลบั(พกัคา้งคืนบนรถ) 
 

วนัที่ห้า     กรุงเทพมหานคร 
05.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ................... 
 

หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 

ส่ิงท่ีควรน าติดตัว  ครีมกนัแดด  ยาประจ าตวั รองเทา้แตะ และหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 

 

 



 

  

 

ก าหนดเดินทาง (5D 2N)  :  12 - 16 เมษายน 2566 ,  28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 
ค่าบริการท่านละ 6,999 บาท (พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 1,999 บาท) ไม่มีราคาเด็ก 

  
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

• รถปรับอากาศ   
• เรือ Speed Boat ท่องเท่ียวหมู่เกาะสุรินทร์ , เรือยนตเ์ท่ียวเกาะผา้-เกาะคอเขา  
• ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
• มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีบริการ   
• อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูท่ีทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 

• วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 

 

อตัรานีไ้ม่รวม  

-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 2,500 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน 
 

 การยกเลกิการเดินทาง 
-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจ าต่างๆ) 
-ก่อนเดินทาง 20 วัน (ท าการ) ยึดมัดจ า 
-แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

 



 

  

เง่ือนไขเพิม่เติม 
- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระ
ประทว้ง ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 

(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษทัอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี 

 
 


