วันแรก
20.00 น.

17.00 น.
18.30 น.
20.00 น.

หาดใหญ - อ.คุระบุรี พังงา
เจาหนาที่ใหการตอนรับที่จุดนัดพบ กอนเดินทางสู อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
พักผอนนอนหลับภายในรถตูปรับอากาศ หรือ อิสระกับการชมภาพยนตร ฟง – รองเพลง คาราโอเกะ ตามอัธยาศัย
(กรุณาเตรียมเสื้อแขนยาวเพื่อใหความอบอุน)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
(- / เที่ยง / เย็น)
อรุณสวัสดิ์ยามเชา ณ ทาเทียบเรือคระบุรี จ. พังงา ทําธุระสวนตัว
อาหารเชาตามอัธยาศัย
นําทานลงเรือเดินทางสู...อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร แหลงปะการังน้ําตื้นที่ยังคงความสมบูรณ
ที่สุดใน ประเทศไทย ภายใตความงดงามบนผืนน้ําสีครามอันยิ่งใหญไพศาล ของทะเลอันดามัน
ถึงเกาะสุรินทรเหนือ นําสัมภาระเขาที่พัก( เต็นท )
Æ อาหารกลางวันแบบเซ็ตโตะที่รานอาหารสวัสดิการ (1)
ทดสอบ และสาธิตการใชอุปกรณดําน้ําหนาหาดที่พัก จากนั้น..ลงเรือเดินทางไปดําน้ําสัมผัสกับความงาม
โลกใตทะเลบริเวณ อาวสุเทพ ชมปะการังออนและกัลปงหา หอยมือเสือ และปลาสวยงามหลากหลาย
ชนิดไดอยางงายดาย ตอดวย อาวมังกร หรือเรียกอีกชื่อวาเกาะปาจุมปา พื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่สงวนสําหรับ
อนุรักษเตาทะเล และเปนอีกจุดที่สามารถพบเห็นกุงมังกรไดงายซึ่งเปนที่มาของชื่อเกาะมังกร อาวไมงาม
อยูทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินทรเหนือ
เดินทางกลับสูที่พัก ณ หาดไมงาม
Æ อาหารเย็นแบบเซ็ตโตะที่รานอาหารของสวัสดิการ (2)
พักผอนตามอัธยาศัย พักเต็นทหลังละ 2 ทาน พรอมเครื่องนอน

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

เกาะตอรินลา - อาวผักกาด - อาวเตา - อาวแมยาย - อาวชองขาด - หินแพ
(เชา / เที่ยง / เย็น)
Æ อาหารเชาในรานอาหารที่รานอาหารของสวัสดิการ (3)
ลงเรือมุงหนาสู. .เกาะมังกร หรือเกาะปาจุมปา เกาะนี้เปนเกาะที่ชุกชุมดวยกุงมังกร ซึ่งเปนที่มาของชื่อเกาะ

วันที่สอง
06.00 น.
07.00 น.
09.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

12.00 น.
13.30 น.
15.00 น.
18.00 น.
วันหา

จากนั้น พาทานดําน้ําชมปะการังที่บริเวณ เกาะตอรินลาหรือเกาะหินราบ ชมปะการังที่ทอดตัวเปนแนวยาวตามแนว
ชายหาด แลวหักมุมสูทะเลที่ระดับความลึก 10 -20 เมตร
Æ อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟตบนเรือ (4)
ชวงบาย สัมผัสโลกใตทะเลอยางใกลชิดเริ่มตนออกไปดําน้ํา ตามจุดตาง ๆเชน เกาะสตอรค , อาวจากออกเดินทาง
ไปดําน้ําที่อาวหินกองหรือเกาะรี และอาวแมยาย และตอดวยอาวชองขาด ในแตละจุดสวยงามเกินบรรยาย แนว
ปะการัง ดอกไมทะเล ปลาสวยงามที่ไมคอยไดเห็นในการดําน้ําที่อื่น
นําทานกลับสูที่พัก ณ หาดไมงาม
Æ บริการอาหารเย็นแบบเซ็ตโตะที่รานอาหารของสวัสดิการ(5)
พักผอนตามอัธยาศัย เก็บแรงเอาไวลยุ ตอวันพรุงนี้
หาดใหญ - อ.คุระบุรี พังงา
( เชา / เที่ยง /เย็น)
Æบริการอาหารเชา (6)
เดินทางทองเที่ยวไปยังหมูบาน มอรแกน ซึ่งตั้งอยูบริเวณอาวไทรเอน วิถีชีวิตของชาวมอรแกนอาศัยนับเวลาโดย
การสังเกตของดวงจันทร จึงถือไดวาชาวมอรแกนเปนชนเผาที่ยังรักษาประเพณีดั้งเดิมไวไดอยางยอดเยี่ยม
Æ บริการอาหารเที่ยงที่รานอาหารของสวัสดิการ (7)
ออกเดินทางออกจากหมูเกาะสุรินทร
ถึงทาเรือคุระบุรี จากนั้นเดินทางกลับสู อ.หาดใหญ
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(8) จากนั้นเดินทางสู อ.หาดใหญ
อ.คุระบุรี พังงา - หาดใหญ
(- / - /-)

03.00 น.

ถึงหาดใหญ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจทีด่ ี

12.00 น.
13.00 น.

17.00 น.
18.30 น.
20.00 น.
วันสี่
08.00 น.
09.00 น.

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ทางบริษัทจะถือผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

อัตราคาบริการ
10 ทาน
พักเต็นทละ 2 คน
6,800 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 300 บาท

9 -8 ทาน
7,200 บาท

7 - 6 ทาน
8,200 บาท

5 - 4 ทาน
9,900 บาท

โปรแกรมนี้ประกอบไปดวย
p คารถตูปรับอากาศเดินทางจากหาดใหญ
× ที่พัก 2 คืน (เต็นทพรอมเครื่องนอน)
Â คาเรือไป - กลับ จากทาเรือคุระบุรีถึงหมูเกาะสุรินทร
Æ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
Ã คาเรือหางยาวสําหรับดําน้ําพรอมมัคคุเทศก
×ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
× อุปกรณดําน้ําพรอมเสื้อชูชีพ
หมายเหตุ :
1.ราคานี้ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ไดแจงไวในโปรแกรม
2. รายละเอียดจุดดําน้ําตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของธรรมชาติในขณะนั้นเปนหลัก
3. กรุณาเตรียมอุปกรณอาบน้ํา เชน สบู, กุญแจล็อคเต็นท, ผาเช็ดตัว, ยาสระผม, หมวก, ครีมทากันแดด, หมอนลม, ยาประจําตัว,
รองเทาแตะ, อาหารหรือขนมสวนตัวจา

