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• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน  
• ท่ีพกัมาตรฐาน ส่ี ดาว 
• รถตูป้รับอากาศแบบมาตรฐาน (เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง) พร้อมน ้าด่ืมละขนมคอยบริการ 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
• กิจกรรมด าน ้า พร้อมอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
  
 มีนาคม   12-14 / 19-21 / 26-28 
 เมษายน  02-04 / 04-06 / 05-07 

วนัแรกของกำรเดินทำง(1)   กรุงเทพฯ – เกำะสมุย – ดูโชว์ลงิ – ศำลเทพกวนอู – น ำ้ตกหน้ำเมือง  
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินบางกอก แอร์เวย ์(เคาเตอร์ F ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG 119 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย น าท่านเดินทาง

ถึงเกาะสมุย เกาะท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศ
ไทย น าท่านชม “โชวลิ์ง” ณ ศูนยฝึ์กลิงต าบลลิปะ
น้อย ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีใช้ชีวิตร่วมกับชาวสมุยมา
ยาวนาน ลิงท่ีได้รับการฝึกแล้ว ใช้ส าหรับเก็บ
มะพร้าวและท าการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไป
กบัการแสดงของลิงตวัน้อยน่ารัก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ “ศาลเทพเจา้กวนอู” เกาะสมุย เป็นศาล
เจ้าของเจ้าพ่อกวนอูท่ีคนสมุยสักการะบูชา ให้
ท่านไดข้อโชคขอลาภขอพรกบัองค์เจา้พ่อกวนอู 
เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 
บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่  “น ้ าตกหน้ าเมือง” น ้ าตก

ธรรมชาติท่ีสวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มี
เวลาพกัผ่อนหย่อนใจกับน ้ าตกแสนสวย (ท่านท่ี
ประสงค์จะเล่นน ้าตกกรุณาเตรียมเส้ือผ้าแยกใส่กระเป๋า



 
 
 
 
 
 
 
 

เลก็) ไดเ้วลาอนัสมควรหลงัจากใชเ้วลาท่ีน ้ าตก น าทุกท่ำนเดินทำงสู่ บำร์ริมทะเล “โคโค่ แทม” (COCO 
TAM’S) บาร์สุดนิยม ตั้งอยูริ่มทะเลหมู่บา้น FISHERMAN VILLAGE ชายหาดบ่อผุด การตกแต่งร้านเป็น
สไตลบี์ช บาร์ ให้ทุกท่านไดผ้อ่นคลายกบับรรยากาศอนัแสนสบาย ท่ามกลางเสียงดนตรีเคลา้คลอเสียงคล่ืน
เบาๆ (ราคาไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม)น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรมท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดำว / หรือเทียบเท่ำระดบัมำตรฐำนเดยีวกนั 
วนัที่สองของกำรเดินทำง(2) เกำะสมุย – เกำะเต่ำ – เกำะนำงยวน – อ่ำวม่วง – อ่ำวหินวง 
06.30 น. รับประทำนอำหำรมือ้เช้ำ ที่ ห้องอำหำรของโรงแรม 
07.30 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ท่ำเรือปลำยแหลม 
09.00 น. ออกเดินทำงจำกท่ำเรือโดยเรือ Speed Boat 

มุ่งหน้ำสู่ “เกำะเต่ำ” เป็นเกาะท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ี  อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุราษฎร์ธานี 
ลกัษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ประกอบไป
ดว้ย 11 อ่าว 10 แหลม บนพื้นท่ี 12,936 ไร่ 
ดว้ยความท่ีตวัเกาะอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง 
จึงท าใหใ้นอดีตบริเวณชายหาดน้ีเตม็ไปดว้ย
เต่าตวัน้อยตวัใหญ่ท่ีมาหาแหล่งวางไข่เป็น
จ านวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งด าน ้ าท่ีใหญ่
เป็น อนัดบั2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย 
นัง่เรือไปยงัจุดด าน ้ ารอบๆ เกาะเต่า จุดด าน ้ า 
2 จุด คือ อ่าวหินวง และ อ่าวไวทเ์ฮา้ส์ จะได้
พบเห็นปลาตวัเลก็หลากหลายสีสันตามแนว
ปะการัง  กิจกรรมด าน า้ตืน้ ราคารวมอยู่ในแพค
เก็จท่องเท่ียวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรม
ด าน า้ ชูชีพ หน้ากากด าน า้ อาหาร 1 มือ้ เคร่ืองด่ืม 
เจ้าหน้าท่ีเรือคอยอ านวยความสะดวก หากท่านท า
อุ ป กรณ์ สูญ ห ายอาจ มี ค่ าใช้ จ่ าย ท่ี ท่ าน ต้อ ง
รับผิดชอบ) 

จุดท่ี 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่านได้
สนุกกับการด าน ้ าต้ืน ชมปลาทะเลหลากสี
และปะการังแสนสวยมากมาย ท่านจะเห็น



 
 
 
 
 
 
 
 

เหล่าฝงูปลาแหวกวา่ยไปมา  
จุดท่ี 2 เกาะเต่า ให้ท่านไดส้นุกกบัการชมปลา และ ปะการังแสนสวย อีกทั้งยงัมีกิจกรรมให้ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป 

ณ จุดชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า 
เท่ียง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวัน ณ จุดบริกำรอำหำร บนเกำะเต่ำ (บริกำรอำหำรแบบบุฟเฟต์) 
จุดท่ี 3  อ่าวม่วง ให้ท่านไดส้นุกกบัการดูสัตวน์ ้ าแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล ดอกไมท้ะเล ท่านจะไดเ้ห็น

สัตว์น ้ าท่ี น่ารักเหล่าน้ี  อาศัยอยู่แบบ
ธรรมชาติ 

จุดท่ี 4  อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดท่ีท่าน
จะเห็นเหล่าปลานอ้ยหลบซ่อนตามแนว
ปะการังและอีกทั้งหินหน้าตาแปลกใต้
น ้าอีกดว้ย  

15.30 น. น าท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลบัสู่
เกาะสมุย หลงัจากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั      

ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดำว / หรือเทียบเท่ำระดบัมำตรฐำนเดยีวกนั 
วนัที่สำมของกำรเดินทำง(3) เกำะสมุย – สักกำระพระใหญ่ – หินตำ หินยำย   

    จุดชมววิหินลำด - เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรมือ้เช้ำ ที่ ห้องอำหำรของโรงแรม 
10.00 น. น าท่านเตรียมตวัเช็คเอาท ์จากนั้นน าท่านเท่ียวชมสถานท่ี

ส าคญัต่างๆรอบเกาะสมุย “สักการะพระใหญ่” เกาะฟาน 
เพื่อเป็นศิริมงคล ซ่ึงตั้งอยูบ่นแหลม ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์
หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านชม
แท่งหินท่ีธรรมชาติสร้างไว้ “ชมหินตา-หินยาย” เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินท่ี
แปลกประหลาดดูคลา้ยกับอวยัวะเพศชายและเพศหญิง 
จากรูปทรงของหินนี จึงท าให้เกิดต านานเล่าถึงความ 
เป็นมาว่า คร้ังหน่ึงมีตายายคู่หน่ึงเรือล่มและจมลงในอ่าว 
ร่างของทั้ งสองได้ เกย ฝังและท าให้  เกิด หิน รูป ร่าง
ประหลาดน้ีไม่ว่าต านานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หิน



 
 
 
 
 
 
 
 

ยาย" น้ีคงจะสร้างความประหลาดใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็นอยา่งแน่นอน ก่อนการเดินทางกลบั  
เท่ียง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดท่ีท่านจะเห็นววิทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทางกลบั น าท่าน

เดินทางสู่สนามบินเกาะสมุย 
17.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี PG 156 
18.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเที่ยว 2564  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

12-14 มี.ค. 64 20,900 20,900 20,700 3,000 

19-21 มี.ค. 64 20,900 20,900 20,700 3,000 

26-28 มี.ค. 64 20,900 20,900 20,700 3,000 

2-4 เม.ย. 64 22,900 22,900 22,700 4,000 

4-6 เม.ย. 64 22,900 22,900 22,700 4,000 

5-7 เม.ย. 64 22,900 22,900 22,700 4,000 

เพยีง 8 ท่ำน เท่ำนั้นออกเดินทำง 
 

กำรเลอืกที่นั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สมุย // สมุย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกั

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-09 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดท่ี้  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 


