เทียวอุ่นใจห่ างไกลโควิด
 ได้รับการรองรับมาตราฐาน
 สะดวก สะอาด ปลอดภัย
 ใส่ใจ ดูแลเหมือนครอบครัว
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กําหนดการเดินทาง
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม






20-24 / 27-31
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28
+,-+- / +.-,/ / ,+-,0 / ,--,1 / //-/2 / /1ต.ค.-+/พ.ย.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
03-07 / 04-08 / 09-13 / 10-14 / 17-21 / 24-28

มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน
ทีCพกั มาตรฐาน สีC ดาว
รถตูป้ รับอากาศแบบมาตรฐาน (เพืCอความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง) พร้อมนํGาดืCมละขนมคอยบริ การ
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านทีCเราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยียC ม
กิจกรรมดํานํGา รวมอาหาร และ อุปกรณ์

วันแรกของการเดินทาง( ) กรุงเทพฯ – เกาะสมุย
'.)) น.
1.)) น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ลิกไนท์ ทัวร์ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิงชัน พร้ อมเจ้ าหน้ าทีและหัวหน้ าทัวร์
คอยให้ บริการก่ อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษธานี ด้ วยรถตู้ปรับอากาศ VIP

วันทีสองของการเดินทาง(:) เกาะสมุย – การแสดงลิง – ศาลเทพเจ้ ากวนอู
);.)) น.
เช้ า
09.00

เดินทางถึงท่ าเรื อดอนสั ก จังหวัดสุ ราษธานี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหาร
ท้ องถิน
นํ า ท่ า นลองเรื อเฟอร์ รี ออกเดิ น ทาง
มุ่งหน้ าสู่ เกาะสมุย
นํา ท่ า นเดิ น ทางถึ ง เกาะสมุ ย เกาะ
ท่องเทีCยวยอดนิ ยมของประเทศไทย
นํา ท่ า นชม “โชว์ลิ ง ” ณ ศู นย์ฝึ กลิ ง
ตําบลลิปะน้อย ซึC งเป็ นสัตว์ทีCใช้ชีวิต
ร่ วมกั บ ชาวสมุ ย มายาวนาน ลิ ง ทีC
ได้ รั บ การฝึ กแล้ ว ใช้ สํ า หรั บ เก็ บ
มะพร้าวและทําการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิงตัวน้อยน่ารัก จากนัGนนําท่านเดินทางสู่
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เทียง
บ่าย

คํา

“ศาลเทพเจ้า กวนอู ” เกาะสมุ ย เป็ น
ศาลเจ้ า ของเจ้ า พ่ อ กวนอู ทีC ค นสมุ ย
สั ก การะบู ช า ให้ ท่ า นได้ข อโชคขอ
ลาภขอพรกับ องค์เ จ้า พ่ อ กวนอู เพืC อ
เป็ นศิ ริ มงคล จากนัG นได้ เ วลาอั น
สมควร
บริการอาหารมืCอกลางวัน ณ
ร้ านอาหารท้ องถิน
นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ “นํGา ตกหน้า เมื อง”
นํGาตกธรรมชาติทีCสวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับนํGาตกแสนสวย (ท่ านทีประสงค์
จะเล่ นนําตกกรุ ณาเตรี ยมเสื อผ้ าแยกใส่ กระเป๋ าเล็ก) ได้เวลาอันสมควรหลังจากใช้เวลาทีCนG าํ ตก นําท่านเข้าเช็คอิน
โรงแรมทีCพกั เพืCอพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารมืCอคํา ณ ร้ านอาหารท้ องถิน

ทีพัก: SAMAYA BURA RESORT & SPA SAMUI ระดับ P ดาว / หรื อเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันทีสามของการเดินทาง(S) เกาะสมุย – หมู่เกาะอ่ างทอง – เกาะว่ าว – เกาะสามเส้ า
);.S) น.
)'.S) น.
)1.S) น.

รับประทานอาหารมืCอเช้ า ที ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อ
เดินทางถึงท่ าเรื อ เตรียมตัวออกเดินทางจากท่ าเรื อโดยเรื อ Speed Boat มุ่งหน้ าสู่ “หมู่เกาะอ่ างทอง” นําท่าน
มุ่ ง หน้า สู่ ท่ า เรื อนํา คณะท่ า นเตรี ย มตัว
ก่ อนการเดิ นทาง หมู่เกาะอ่างท่องเป็ น
หนึC งในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลทีC
สําคัญของประเทศไทย บริ เวณหมู่เกาะ
อ่างทองอยู่ทะเลฝัCงอ่าวไทย กิจกรรมดํา
นํGาตืG นทีC หมู่เกาะอ่ างทองจะพาท่ า นไป
พบกับความสวยงามของพืGนทะเลและ
ความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
กิจกรรมดํานําตืน ราคารวมอยู่ใ นแพคเก็จท่ องเทียวแล้ ว แพคเกจประกอบด้ วย กิจกรรมดํานํา ชูชีพ หน้ ากากดํานํา อาหาร ,
มือ เครื องดืม เจ้ าหน้ าทีเรื อคอยอํานวยความสะดวก หากท่ านทําอุปกรณ์ สูญหายอาจมีค่าใช้ จ่ายทีท่ านต้ องรั บผิดชอบ)
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จุดทีC,
จุดทีC/

จุดทีCR
เทียง
บ่าย

Z.S) น.
คํา

เกาะว่าว ทีCเกาะว่าวท่านจะพบกับความสวยงามของปะการังหลากสี และฝูงปลาสี สันสวยงามว่ายไปมาราว
กับการเต้นระบํา
นําท่านล่องเรื อสปี ดโบทผ่านผืนสมุทร
สี ฟ้า ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ทีC
เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ค ลืC อ น ตั ว แ ล ะ ก า ร
เปลีC ยนแปลงของโลกนับล้านปี มี เกาะ
รู ปร่ างต่างๆให้ท่านจินตนาการถึง เช่น
เกาะสฟิ งค์ เกาะคิงคอง จากนัGนนําท่าน
ขึGน เกาะแม่เกาะ เกาะทีCสามารถมองเห็น
วิ ว ทิ ว ทัศ น์ อัน งดงามของเกาะทัGง 0/
เกาะได้ดว้ ยตาของท่าน บนเกาะแม่นG นั มีแหล่งนํGาจืดขนาดใหญ่ทีCกลางเกาะอีกด้วย
เกาะสามเส้ า นํา ท่ า นทํา กิ จกรรมพายเรื อ คายัค ถ่ า ยรู ป ทีC ระลึ ก ชมความงามของแก่ ง หิ นลอดถํGา สั ม ผัส
ประสบการณ์ธรรมชาติอนั แสนงดงาม
บริการอาหารมืCอกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร (อาหารแบบบุฟ เฟต์ )
นําท่านเดินทางต่อไปยัง เขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง “เกาะวัวตาหลับ” ซึC งเป็ นทีCทาํ การอุทยาน จุดนีG ท่าน
สามารถขึGนจุดชมวิว -++ เมตร บนยอด
เขาของเกาะวั ว ตาหลั บ สามารถ
มองเห็ นภาพธรรมชาติ อนั งดงามของ
หมู่เกาะประมาณ 0/ เกาะ เรี ยงรายอยู่
บนพืGนผิวท้องทะเลสี คราม หรื อ ชมหิ น
งอกหิ นย้อยในถํGา บัว โบก จากนัGน ให้
ท่ า นได้อิ ส ระกับ การว่ า ยนํGา อาบแดด
บนหาดทรายสี ขาวบริ สุทธิS หรื อ ดํานํGา
ดูปะการังบริ เวณชายหาด
ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านขึนC เรื อกลับ
เข้ าฝังหลังจากนัGนนําท่านเดินทางเข้าสู่ ทีCพกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารมืCอคํา ณ ร้ านอาหารท้ องถิน

ทีพัก: SAMAYA BURA RESORT & SPA SAMUI ระดับ P ดาว / หรื อเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันทีสี ของการเดินทาง(P)
เกาะสมุย – สั กการะพระใหญ่ – หินตา หินยาย
จุดชมวิวหินลาด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
)'.)) น.

รับประทานอาหารมืCอเช้ า ที ห้ องอาหารของโรงแรม
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,+.++ น.

เทียง
บ่าย

15.00

นําท่านเตรี ยมตัวเช็คเอาท์ จากนัGนนําท่านเทีCยวชมสถานทีCสําคัญต่างๆรอบเกาะสมุย “สักการะพระใหญ่”
เกาะฟาน เพืCอเป็ นศิริมงคล ซึC งตัGงอยู่บน
แหลม ให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์หาดต่า งๆ
ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม จากนัGนนํา
ท่านชมแท่งหิ นทีCธรรมชาติสร้างไว้ “ชม
หิ นตา-หิ นยาย” เป็ นสถานทีCท่องเทีCยวทีC
นิ ย มอย่ า งมาก ด้ ว ยรู ปร่ างของหิ น ทีC
แปลกประหลาดดู ค ล้า ยกับอวัย วะเพศ
ชายและเพศหญิง จากรู ปทรงของหิ นนี
จึงทําให้เกิดตํานานเล่าถึงความ เป็ นมา
ว่า ครัGงหนึCงมีตายายคู่หนึCงเรื อล่มและจม
ลงในอ่าว ร่ างของทัGงสองได้เกยฝั งและ
ทําให้ เกิ ดหิ นรู ป ร่ างประหลาดนีG ไ ม่ ว่า
ตํานานจะเป็ นเช่นไรก็ตาม "หิ นตา-หิ น
ยาย" นีG คงจะสร้ า งความประหลาดใจ
ให้แก่ ผูพ้ บเห็ นอย่างแน่ นอน ก่ อนการ
เดินทางกลับ
บริการอาหารมืCอกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป จุ ด ชมวิ ว เกาะลาด
เป็ นจุ ดทีC ท่ า นจะเห็ นวิ วทะเลแสนสวย
ก่ อ นการเดิ น ทางกลับ ให้ ท่ า นถ่ า ยรู ป
สวยงามหลังจากนัGน
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ก ลั บ สู่ จั ง ห วั ด
กรุ งเทพมหานคร ด้วยรถตูป้ รั บอากาศ
VIP
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซืGอของฝาก ของทีCระลึก ทีC ครัวคุณสาหร่ าย

วันทีห้ าของการเดินทาง(Z)
23.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร จบการเดินทางโดยสวัสดิภาพ
****************************************************
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*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืC องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัGน เพืCอความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ทัGงนีGจะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสําคัญ***

กําหนดการเดินทางท่ องเทียว :Z;S
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก /-,/ ปี
พักห้องละ /-R ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ / ท่าน
มีเตียงเสริ ม
/+-/0 ส.ค. 2R
8,490
8,490
8,290
/\-R, ส.ค. 2R
8,490
8,490
8,290
+R-+\ ก.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
,+-,0 ก.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
,\-/, ก.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
24-28 ก.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
+,-+- ต.ค. 2R
8,490
8,490
8,290
)1- : ต.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
)- P ต.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
,--,1 ต.ค. 2R
8,490
8,490
8,290
::-:; ต.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
/1ต.ค.-+/พ.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
+--+1 พ.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
,/-,2 พ.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
,1-/R พ.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
/2-R+ พ.ย. 2R
8,490
8,490
8,290
)S-)' ธ.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
)P-)1 ธ.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
) - S ธ.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
,+-,0 ธ.ค. 2R
8,490
8,490
8,290
,\-/, ธ.ค. 2R
8,490
8,490
8,290
:P-:1 ธ.ค. ;S
8,990
8,990
8,790
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เด็ก /-,/ ปี
พักกับผูใ้ หญ่ / ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
7,790
7,790
7,790
7,790
7,790
7,790
7,790
8,290
8,290
7,790
8,290
7,790
7,790
7,790
7,790
7,790
8,290
8,290
8,290
7,790
7,790
8,290

พักท่านเดียว
เพิCมท่านล่ะ
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,000
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,500
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จํานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 1 ท่ าน
อัตราค่ าบริการนีรC วม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ารถตูม้ าตรฐาน VIP นําเทีCยวตามระบุไว้ในรายการ +.-,+ ท่าน
โรงแรมทีCพกั 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
ค่าอาหารทุกมืGอทีCระบุรายการ
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทีCยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไC ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิCม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีCจ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 0++ บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครืC องดืCมและอาหารนอกเหนือจากทีCระบุในรายการ

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ R,-++ บาท/ท่าน ภายใน / วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน (ทีCสะกดชืCอ
และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพืCอใช้ออกตัว^ เครืC องบิน, นําส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ทีC
2. ค่าทัวร์ ส่วนทีCเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า /0 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินทีCระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงือนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิ ทธิS เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ R,+++ บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง ,--. วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิS คืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน -+ % ของเงินทีCลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า . วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิSไม่คืนเงินใดๆทัGงสิG นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ทีCมีการจองตํCากว่า . ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิS ในการยกเลิกโปรแกรมนีG โดยจะคืนเงินทีCลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทัGงหมด
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***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครัGงต้องมีผเู ้ ดินทางทีCเป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน 8 ท่านขึGนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิSในการเปลีCยนแปลงราคาหรื อเลืCอนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเทีCยวอาจมีการเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนืC องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีCสุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเทีCยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การทีC
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ทีCท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืG อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางทีCเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิC งของสู ญหายตามสถานทีCต่างๆ
● การจัดทีCนงัC บนรถบัสขึGนอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิSขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมืCอท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทG งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงืCอนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัGงหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึGน-ลงรถทุกครัGง
● ทีCนงัC บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิSขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉี ดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร
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