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• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน  
• ที่พกัมาตรฐาน 5 ดาว 3 คืน 
• รถตูป้รับอากาศแบบ VIP มาตรฐาน  
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  
• กิจกรรมด าน ้า พร้อมผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืม  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 / 29ก.ค.-01ส.ค. 
สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 
 
วันแรกของกำรเดินทำง(1)   กรุงเทพฯ – เกำะสมุย – ดูโชว์ลิง – น ้ำตกหน้ำเมือง – ศำลเทพกวนอู  
07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์
สายการบินบางกอก แอร์เวย์  (เคาเตอร์ F ) พร้อม
เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

08.10 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก 
แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG 123 

09.15 น. เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย น าท่านเดินทางถึง

เกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย น า
ท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิงต าบลลิปะน้อย ซ่ึง
เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวสมุยมายาวนาน ลิงที่
ไดรั้บการฝึกแลว้ ใช้ส าหรับเก็บมะพร้าวและท าการ
แสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิงตัว
นอ้ยน่ารัก น าท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกหนา้เมือง” น ้ าตก
ธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลา
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พกัผ่อนหยอ่นใจกบัน ้าตกแสนสวย (ท่านท่ีประสงค์จะเล่นน า้ตกกรุณาเตรียมเสื้อผ้าแยกใส่กระเป๋าเลก็)  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเทพเจา้กวนอู” เกาะสมุย เป็นศาลเจา้ของเจา้พ่อกวนอูที่คนสมุยสักการะบูชา 

ให้ท่านไดข้อโชคขอลาภขอพรกบัองค์เจา้พ่อกวนอู เพ่ือเป็นศิริมงคล จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรไดเ้วลาอนั
สมควร น าทุกท่านเดินทางสู่ บาร์
ริมทะเล “โคโค่  แทม” (COCO 
TAM’S) บาร์สุดนิยม ตั้ งอยู่ริม
ท ะ เล ห มู่ บ้ า น  FISHERMAN 
VILLAGE ชายหาดบ่อผุด การ
ตกแต่งร้านเป็นสไตลบ์ีช บาร์ ให้
ทุ ก ท่ า น ไ ด้ ผ่ อ น ค ล า ย กั บ
บ ร ร ย า ก า ศ อั น แ ส น ส บ า ย 
ท่ามกลางเสียงดนตรีเคล้าคลอ
เสียงคลื่นเบาๆ (ราคาไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม)น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรมที่พกั เพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก:  Melati Beach Resort & Spa ระดับ 5 ดำว หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สองของกำรเดินทำง(2) เกำะสมุย – เกำะเต่ำ – เกำะนำงยวน – อ่ำวม่วง – อ่ำวหินวง 
06.30 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม 
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหนา้สู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะที่อยูใ่นเขตพ้ืนที่ อ.เกาะพะงนั ของ 

จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะรูปร่างคล้าย
เมล็ดถั่ว ประกอบไปด้วย 11 อ่าว 10 
แหลม บนพ้ืนที่ 12,936 ไร่ ดว้ยความที่
ตัวเกาะอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงท า
ให้ในอดีตบริเวณชายหาดน้ีเต็มไปดว้ย
เต่าตวัน้อยตวัใหญ่ที่มาหาแหล่งวางไข่
เป็นจ านวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งด า
น ้ าที่ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก รอง
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จากออสเตรเลีย นั่งเรือไปยงัจุดด าน ้ ารอบๆ เกาะเต่า จุดด าน ้ า 2 จุด คือ อ่าวหินวง และ อ่าวไวท์เฮา้ส์ จะได้
พบเห็นปลาตวัเล็กหลากหลายสีสันตามแนวปะการัง   

กิจกรรมด าน ้าตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเท่ียวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมด าน ้า ชูชีพ หน้ากากด าน ้า อาหาร 1 มือ้ เคร่ืองด่ืม 
เจ้าหน้าท่ีเรือคอยอ านวยความสะดวก หาก
ท่านท าอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายท่ีท่าน
ต้องรับผิดชอบ) 

จุดที่ 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่าน
ได้สนุกกับการด าน ้ าต้ืน ชมปลาทะเล
หลากสีและปะการังแสนสวยมากมาย 
ท่านจะเห็นเหล่าฝูงปลาแหวกว่ายไปมา  

จุดที่ 2 เกาะเต่า ให้ท่านไดส้นุกกับการชมปลา 
และ  ปะการังแสนสวย อี กทั้ งย ังมี
กิจกรรมให้ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป ณ จุด
ชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ จุดบริการ
อาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบ
บุฟเฟต)์ 

จุดที่ 3  อ่าวม่วง ให้ท่านไดส้นุกกบัการดูสัตวน์ ้ าแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล ดอกไม้ทะเล ท่านจะไดเ้ห็น
สัตว์น ้ าที่ น่ ารักเหล่าน้ี  อาศัยอยู่แบบ
ธรรมชาติ 

จุดที่ 4  อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดที่ท่าน
จะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนว
ปะการังและอีกทั้งหินหน้าตาแปลกใต้
น ้าอีกดว้ย  

15.30 น. น าท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่
เก าะสมุ ย  หลังจากนั้ นน าท่ าน เดิน
ทางเขา้สู่ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั      

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก:  Melati Beach Resort & Spa ระดับ 5 ดำว หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่สำมของกำรเดินทำง(3) เกำะสมุย – เกำะมัดสุม(เกำะหมู) – พักผ่อนริมชำยหำด  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านนั่งเรือ Speed Boat (แบบเหมาล าส่วนตัว)ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะมัดสุม” หรือเรียกอีกช่ือว่า 

“เกาะหมู” ที่น้ีจะมีหมูน่ารักๆให้นักท่องเที่ยวไดม้าสัมผสัและถ่ายภาพเล่นกนัแบบใกลชิ้ดริมทะเล เป็นที่ช่ืน
ชอบของนักท่องเที่ยว เกาะน้ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
เกาะสมุย การเดินทาง ทางเรือ จากเกาะสมุย ถึงเกาะ
มัดสุม ใช้เวลาประมาณ 15-25 นาที ลักษณะพ้ืนที่
ของเกาะมัด สุม  เป็น เกาะที่ มี รูป ร่างแคบ  ซ่ึ ง
นกัท่องเที่ยวสามารถเดินจากดา้นหน่ึงของเกาะ ไป
ยงัอีกฝากหน่ึงได ้ซ่ึงรายลอ้มไปด้วยใบไมเ้ขียวขจี 
จะไดพ้บกบัความสวยงาม ทั้งสองฝ่ังของเกาะ เป็น
อีกหน่ึงเกาะที่มีหาดทรายสีขาว ไดเ้วลาพอสมควร
น าท่านกลบัมายงัเกาะสมุย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านไดม้ีเวลา พกัผ่อนสบายๆ ยงัโรงแรมที่พกั ไปกบัสายลมและแสงแดดอนัเป็น

ธรรมชาติ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก:  Melati Beach Resort & Spa ระดับ 5 ดำว หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่ส่ีของกำรเดินทำง(4)  เกำะสมุย – สักกำระพระใหญ่ – วัดปลำยแหลม - หินตำ หินยำย
    จุดชมวิวหินลำด - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเตรียมตวัเช็คเอาท ์จากนั้นน าท่าน

เที่ยวชมสถานที่ส าคัญต่างๆรอบเกาะส
มุย “สักการะพระใหญ่” เกาะฟาน เพื่อ
เป็นศิริมงคล ซ่ึงตั้งอยู่บนแหลม ให้ท่าน
ไดช้มทิวทัศน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอ
ย่างสวยงาม “วดัปลายแหลม” หรือ “วดั
แหลมสุวรรณาราม” เป็นวัดเก่าแก่ที่มี
ความสวยงามมากแห่งหน่ึงของเกาะสมุย 
โดยวดัถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 
 ตั้งอยูท่ี่บริเวณบา้นปลายแหลม ค่อนไปทางดา้นทิศเหนือของเกาะสมุย ภายในวดัมี รูปป้ันพระสังกจัจายน์ 
คนส่วนใหญ่รู้จกัในนาม “พระอว้น” หรือ “พระมีความสุข” โดยพระสังกจัจายน์ หมายถึง ความสุข ความรัก 
นัน่คือพระที่เต็มไปดว้ยความรัก เป็นผู้
ซ่ึงให้ความรักและความสุขมาสู่ปวง
ชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้
ร ่ ารวยและมีความสุข จากนั้นน าท่าน
ชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้ “หิน
ตา-หินยาย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่
แปลกประหลาดดูคลา้ยกบัอวยัวะเพศ
ชายและเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี 
จึงท าให้เกิดต านานเล่าถึงความ เป็นมาว่า คร้ังหน่ึงมีตายาย คู่หน่ึงเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทั้งสองได้
เกยฝังและท าให้ เกิดหินรูปร่างประหลาดน้ีไม่ว่าต านานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" น้ีคงจะสร้าง
ความประหลาดใจให้แก่ผูพ้บเห็นอยา่งแน่นอน ก่อนการเดินทางกลบั  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดที่ท่านจะเห็นวิวทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทางกลบั น าท่าน

เดินทางสู่สนามบินเกาะสมุย 
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18.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ PG 166 
19.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 

อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ พกั

ห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

01-04 ก.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,500 
08-11 ก.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,500 
15-18 ก.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,500 
22-25 ก.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 6,500 
23-26 ก.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 6,500 
25-28 ก.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 6,500 
28-31 ก.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 6,500 

29ก.ค.-01ส.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
05-08 ส.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
12-15 ส.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 6,500 
19-22 ส.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
26-29 ส.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
02-05 ก.ย. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
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09-12 ก.ย. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
16-19 ก.ย. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 
23-26 ก.ย. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 4,500 

***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 
 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 

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

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ 08-09 ท่าน   
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพ่ือใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดท้ี่  
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2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ล้ว
ทั้งหมด  
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
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● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

เอกสำรที่จ ำเป็นในกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิท 19 
- เอกสารยืนยนัการฉีด วคัซีนโควิด-19 AstraZeneca 1 เขม็ หรือ Sinovac 2 เขม็ หากยงัไม่ไดร้ับการฉีด
วคัซีน ตอ้งมีผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test หรือ Rapid Test (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 

 


