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เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์ เวย์

กําหนดการเดินทาง
เดือนสิ งหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม






21-23 // 28-30
04-06 // 11-13 // 18-20 // 25-27
- ! // "-## // # -# // ##-#$ // $- % // $ ต.ค.- #พ.ย.
06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29
04-06 // 05-07 // 10-12 // 11-13 // 18-20 // 25-27

มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน
ที=พกั มาตรฐาน สี= ดาว
รถตูป้ รับอากาศแบบมาตรฐาน (เพื=อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง) พร้อมนํDาดื=มละขนมคอยบริ การ
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที=เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย= ม
กิจกรรมดํานํDา พร้อมอาหารและเครื= องดื=ม

วันแรกของการเดินทาง( ) กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – ดูโชว์ ลงิ – ศาลเทพกวนอู – นํ$าตกหน้ าเมือง
I.$ น.
08.30 น.
".$% น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัDน ! เคาร์ เตอร์
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (เคาเตอร์ F ) พร้อมเจ้าหน้าที=คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที=นง=ั บนเครื= อง
ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที=ยวบินที= PG 119
เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย นําท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเที=ยวยอดนิ ยมของประเทศไทย นํา
ท่ า นชม “โชว์ลิ ง ” ณ ศู น ย์ฝึ กลิ ง
ตํา บลลิ ป ะน้ อ ย ซึ= งเป็ นสั ต ว์ที= ใ ช้
ชีวิตร่ วมกับชาวสมุยมายาวนาน ลิง
ที=ได้รับการฝึ กแล้ว ใช้สําหรับเก็บ
มะพร้ าวและทําการแสดง ท่านจะ
เพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิง
ตั ว น้ อ ยน่ ารั ก จากนัD นนํ า ท่ า น
เดิ น ทางสู่ “ศาลเทพเจ้ า กวนอู ”
เกาะสมุ ย เป็ นศาลเจ้า ของเจ้า พ่ อ
กวนอู ที= ค นสมุ ย สั ก การะบู ช า ให้
ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื=อเป็ นศิริมงคล จากนัDนได้เวลาอันสมควร
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เที+ยง
บ่าย

บริการอาหารมื$อกลางวัน ณ
ร้ านอาหารท้ องถิ+น
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ “นํD าตกหน้ า
เมื อง” นํDา ตกธรรมชาติ ที= สวยงาม
ของเกาะสมุ ย ให้ ท่ า นได้ มี เ วลา
พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจกั บ นํD าตกแสน
สวย (ท่ านที ประสงค์ จะเล่ น นําตก
กรุ ณาเตรี ยมเสื อผ้ าแยกใส่ กระเป๋ าเล็ก)

คํ+า

ได้เวลาอันสมควรหลังจากใช้เวลา
ที=นD าํ ตก นําท่านเข้าเช็คอินโรงแรม
ที=พกั เพื=อพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื$อคํ+า ณ ร้ านอาหารท้ องถิ+น

ที+พกั : CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ < ดาว / หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที+สองของการเดินทาง(@) เกาะสมุย – เกาะเต่ า – เกาะนางยวน – อ่ าวม่ วง – อ่ าวหินวง
AB.DA น.
AF.DA น.
AG.DA น.

รับประทานอาหารมื$อเช้ า ที+ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อ
เดินทางถึงท่ าเรื อ เตรีย มตัวออกเดินทาง
จากท่ าเรื อโดยเรื อ Speed Boat มุ่งหน้ าสู่
“หมู่ เ กาะอ่ า งทอง” นํา ท่ า นมุ่ ง หน้ า สู่
ท่ า เรื อ นํา คณะท่ า นเตรี ย มตัว ก่ อ นการ
เดิ น ทาง หมู่ เ กาะอ่ า งท่ อ งเป็ นหนึ= งใน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลที= สํา คัญ ของ
ประเทศไทย บริ เวณหมู่เกาะอ่างทองอยู่
ทะเลฝั=งอ่าวไทย กิจกรรมดํานํDาตืD นที=หมู่
เกาะอ่างทองจะพาท่านไปพบกับความ
สวยงามของพืDนทะเลและความอัศจรรย์
ของธรรมชาติ
กิ จกรรมดํา นําตื น ราคารวมอยู่ ใ นแพคเก็จ
ท่ องเทียวแล้ ว แพคเกจประกอบด้ วย กิจกรรม
ดํ า นํ า ชู ชี พ หน้ ากากดํ า นํ า อาหาร , มื อ
เครื องดื ม เจ้ าหน้ าที เรื อคอยอํา นวยความ
สะดวก หากท่ า นทํา อุ ป กรณ์ สู ญหายอาจมี
ค่ าใช้ จ่ายทีท่ านต้ องรั บผิดชอบ)
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จุดที=#
จุดที=

จุดที=$
เที+ยง
บ่าย

R.DA น.
คํ+า

เกาะว่าว ที=เกาะว่าวท่านจะพบกับความสวยงามของปะการังหลากสี และฝูงปลาสี สันสวยงามว่ายไปมาราว
กับการเต้นระบํา
นําท่านล่องเรื อสปี ดโบทผ่านผืนสมุทรสี ฟ้า ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที=เกิดจากการเคลื=อนตัวและการ
เปลี=ยนแปลงของโลกนับล้านปี มีเกาะรู ปร่ างต่างๆให้ท่านจินตนาการถึง เช่น เกาะสฟิ งค์ เกาะคิงคอง จากนัDน
นําท่านขึDน เกาะแม่เกาะ เกาะที=สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงามของเกาะทัDง ! เกาะได้ดว้ ยตาของท่าน
บนเกาะแม่นD นั มีแหล่งนํDาจืดขนาดใหญ่ที=กลางเกาะอีกด้วย
เกาะสามเส้ า นํา ท่ า นทํา กิ จกรรมพายเรื อ คายัค ถ่ า ยรู ป ที= ระลึ ก ชมความงามของแก่ ง หิ นลอดถํDา สั ม ผัส
ประสบการณ์ธรรมชาติอนั แสนงดงาม
บริการอาหารมื$อกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร (อาหารแบบบุฟ เฟต์ )
นําท่านเดินทางต่อไปยัง เขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง “เกาะวัวตาหลับ” ซึ= งเป็ นที=ทาํ การอุทยาน จุดนีD ท่าน
สามารถขึDนจุดชมวิว % เมตร บนยอด
เขาของเกาะวั ว ตาหลั บ สามารถ
มองเห็ นภาพธรรมชาติ อนั งดงามของ
หมู่เกาะประมาณ ! เกาะ เรี ยงรายอยู่
บนพืDนผิวท้องทะเลสี คราม หรื อ ชมหิ น
งอกหิ นย้อยในถํDา บัว โบก จากนัDน ให้
ท่ า นได้อิ ส ระกับ การว่ า ยนํDา อาบแดด
บนหาดทรายสี ขาวบริ สุทธิU หรื อ ดํานํDา
ดูปะการังบริ เวณชายหาด
ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านขึน$ เรื อกลับ
เข้ าฝั+งหลังจากนัDนนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที=พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื$อคํ+า ณ ร้ านอาหารท้ องถิ+น

ที+พกั : CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ < ดาว / หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที+สามของการเดินทาง(D) เกาะสมุย – สั กการะพระใหญ่ – หินตา หินยาย
จุดชมวิวหินลาด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
AF.AA น.
# . น.

รับประทานอาหารมื$อเช้ า ที+ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเตรี ยมตัวเช็คเอาท์ จากนัDนนําท่านเที=ยวชมสถานที=สําคัญต่างๆรอบเกาะสมุย “สักการะพระใหญ่”
เกาะฟาน เพื=อเป็ นศิริมงคล ซึ= งตัDงอยู่บนแหลม ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม
จากนัDนนําท่านชมแท่งหิ นที=ธรรมชาติสร้างไว้ “ชมหิ นตา-หิ นยาย” เป็ นสถานที=ท่องเที=ยวที=นิยมอย่างมาก
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เที+ยง
บ่าย

17.25 น.
#X.! น.

ด้วยรู ปร่ างของหิ นที=แปลกประหลาดดูคล้ายกับ
อวัย วะเพศชายและเพศหญิ ง จากรู ป ทรงของ
หิ นนี จึงทําให้เกิดตํานานเล่าถึงความ เป็ นมาว่า
ครัDงหนึ= งมีตายายคู่หนึ= งเรื อล่มและจมลงในอ่าว
ร่ า งของทัDง สองได้ เ กยฝั ง และทํา ให้ เกิ ด หิ น
รู ปร่ างประหลาดนีD ไม่ว่าตํานานจะเป็ นเช่นไรก็
ตาม "หิ นตา-หิ นยาย" นีD คงจะสร้ า งความ
ประหลาดใจให้แก่ผูพ้ บเห็นอย่างแน่นอน ก่อน
การเดินทางกลับ
บริการอาหารมื$อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะถ่ายรู ปจุดชมวิวเกาะลาด เป็ นจุดที=
ท่านจะเห็นวิวทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทาง
กลับ นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะสมุย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย
เที=ยวบินที= PG 156
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

****************************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี=ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื= องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัDน เพื=อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ทัDงนีDจะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสําคัญ
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กําหนดการเดินทางท่ องเที+ยว @RBD
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ ท่าน

เด็กอายุต=าํ กว่า # ปี
พักกับผูใ้ หญ่ # ท่าน

#- $ ส.ค. I$
X-$ ส.ค. I$
!- I ก.ย. I$
##-#$ ก.ย. I$
#X- ก.ย. I$
25-27 ก.ย. I$
02-04 ต.ค. I$
"-##ต.ค. I$
# -# ต.ค. I$
##-#$ ต.ค. I$
$- % ต.ค. I$
$ ต.ค.- #พ.ย. I$
I- X พ.ย. I$
#$-#% พ.ย. I$
- พ.ย. I$
%- \ พ.ย. I$
!- I ธ.ค. I$
%- \ ธ.ค. I$
# -# ธ.ค. I$
##-#$ ธ.ค. I$
#X- ธ.ค. I$
%- \ ธ.ค. I$

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
21,900
22,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
22,900
21,900
20,900
20,900
20,900

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
21,900
22,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
22,900
21,900
20,900
20,900
20,900

เด็กอายุต=าํ กว่า # ปี พักท่านเดียว
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน เพิ=มท่านล่ะ
( มีเตียงเสริ ม )

20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
21,400
21,400
21,400
22,400
20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
21,400
22,400
21,400
20,400
20,400
20,400

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000

เพียง G ท่ าน เท่านั$นออกเดินทาง
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อัตราค่ าบริการนีร$ วม
1. ค่าตัว] เครื= องบินชัDนประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สมุย // สมุย-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื=อโหลดท่านละ1 ใบ นํDาหนัก
ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สําหรับกระเป๋ าถือขึDนเครื= อง นํDาหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP นําเที=ยวตามระบุไว้ในรายการ X-# ท่าน
3. โรงแรมที=พกั 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
4. ค่าอาหารทุกมืDอที=ระบุรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที=ยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ$ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ=ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที=จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 3 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื= องดื=มและอาหารนอกเหนือจากที=ระบุในรายการ

เงื+อนไขการสํ ารองที+นั+ง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ %, บาท/ท่าน ภายใน วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน (ที=สะกดชื=อ
และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื=อใช้ออกตัว] เครื= องบิน, นําส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที=
2. ค่าทัวร์ ส่วนที=เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 0 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที=ระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื+อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิ ทธิU เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ $, บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง #%-X วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิU คืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน % % ของเงินที=ลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า X วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิUไม่คืนเงินใดๆทัDงสิD นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที=มีการจองตํ=ากว่า X ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิU ในการยกเลิกโปรแกรมนีD โดยจะคืนเงินที=ลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทัDงหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครัDงต้องมีผเู ้ ดินทางที=เป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน 8 ท่านขึDนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิUในการเปลี=ยนแปลงราคาหรื อเลื=อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
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● รายการท่องเที=ยวอาจมีการเปลี=ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื= องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที=สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที=ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที=
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที=ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืD อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที=เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ= งของสู ญหายตามสถานที=ต่างๆ
● การจัดที=นงั= บนรถบัสขึDนอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิUขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื=อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทD งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื=อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัDงหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึDน-ลงรถทุกครัDง
● ที=นงั= บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิUขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉี ดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร
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