
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ 
 
 



 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 เดือนสิงหาคม  21-23 // 28-30 
 เดือนกนัยายน 04-06 // 11-13 // 18-20 // 25-27 
 เดือนตุลาคม  02-04 // 09-11 // 10-12 // 11-13 // 23-25 // 30ต.ค.-01พ.ย. 
 เดือนพฤศจิกายน 06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29 
 เดือนธนัวาคม 04-06 // 05-07 // 10-12 // 11-13 // 18-20 // 25-27 

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

 
วนัแรกของการเดินทาง(1)   กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – ดูโชว์ลงิ – ศาลเทพกวนอู – น ้าตกหน้าเมือง  
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินบางกอก แอร์เวย ์(เคาเตอร์ F ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG 119 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย น าท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศไทย น า

ท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิง
ต าบลลิปะน้อย ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีใช้
ชีวิตร่วมกบัชาวสมุยมายาวนาน ลิง
ท่ีไดรั้บการฝึกแลว้ ใช้ส าหรับเก็บ
มะพร้าวและท าการแสดง ท่านจะ
เพลิดเพลินไปกบัการแสดงของลิง
ตัวน้อย น่ า รัก  จ ากนั้ นน าท่ าน
เดินทางสู่  “ศาลเทพเจ้ากวนอู” 
เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อ
กวนอูท่ีคนสมุยสักการะบูชา ให้
ท่านไดข้อโชคขอลาภขอพรกบัองคเ์จา้พ่อกวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร 



 
 
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ 
ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่ านเ ดินทาง สู่  “น ้ าตกหน้า
เมือง” น ้ าตกธรรมชาติท่ีสวยงาม
ของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลา
พักผ่อนหย่อนใจกับน ้ าตกแสน
สวย (ท่านท่ีประสงค์จะเล่นน ้าตก
กรุณาเตรียมเส้ือผ้าแยกใส่กระเป๋าเลก็) 
ไดเ้วลาอนัสมควรหลงัจากใช้เวลา
ท่ีน ้ าตก น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรม
ท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 
วนัที่สองของการเดินทาง(2) เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง 
06.30 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ 
08.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ เตรียมตัวออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “หมู่เกาะอ่างทอง” น าท่าน

มุ่งหนา้สู่ท่าเรือน าคณะท่านเตรียมตวัก่อนการเดินทาง หมู่เกาะอ่างท่องเป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ท่ีส าคญัของประเทศไทย บริเวณหมู่เกาะ
อ่างทองอยู่ทะเลฝ่ังอ่าวไทย กิจกรรมด า
น ้ าต้ืนท่ีหมู่เกาะอ่างทองจะพาท่านไป
พบกับความสวยงามของพื้นทะเลและ
ความอศัจรรยข์องธรรมชาติ 

 กิจกรรมด าน ้าตื้น ราคารวมอยู่ ในแพคเก็จ
ท่องเท่ียวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรม
ด าน ้า  ชู ชีพ หน้ากากด าน ้า  อาหาร 1  มื้อ 
เค ร่ืองด่ืม เ จ้าหน้าท่ี เรือคอยอ านวยความ
สะดวก หากท่านท าอุปกรณ์สูญหายอาจมี
ค่าใช้จ่ายท่ีท่านต้องรับผิดชอบ) 



 
 
 

จุดท่ี1 เกาะว่าว ท่ีเกาะว่าวท่านจะพบกบัความสวยงามของปะการังหลากสีและฝูงปลาสีสันสวยงามว่ายไปมาราว
กบัการเตน้ระบ า  

จุดท่ี2 น าท่านล่องเรือสปีดโบทผ่านผืนสมุทร
สีฟ้า ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ท่ี
เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ค ล่ื อ น ตั ว แ ล ะ ก า ร
เปล่ียนแปลงของโลกนับลา้นปี มีเกาะ
รูปร่างต่างๆให้ท่านจินตนาการถึง เช่น 
เกาะสฟิงค์ เกาะคิงคอง จากนั้นน าท่าน
ขึ้น เกาะแม่เกาะ เกาะท่ีสามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์อันงดงามของเกาะทั้ ง 42 
เกาะไดด้ว้ยตาของท่าน บนเกาะแม่นั้นมีแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีกลางเกาะอีกดว้ย 

จุดท่ี3 เกาะสามเส้า น าท่านท ากิจกรรมพายเรือคายคั ถ่ายรูปท่ีระลึก ชมความงามของแก่งหินลอดถ ้ า สัมผสั
ประสบการณ์ธรรมชาติอนัแสนงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร (อาหารแบบบุฟเฟต์) 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงั เขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง “เกาะววัตาหลบั” ซ่ึงเป็นท่ีท าการอุทยาน จุดน้ีท่าน

สามารถขึ้นจุดชมวิว 500 เมตร บนยอด
เขาของ เก าะวัวตาหลับ  สามารถ
มองเห็นภาพธรรมชาติอนังดงามของ
หมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่
บนพื้นผิวทอ้งทะเลสีคราม หรือ ชมหิน
งอกหินยอ้ยในถ ้ าบัวโบก จากนั้นให้
ท่านได้อิสระกับการว่ายน ้ าอาบแดด
บนหาดทรายสีขาวบริสุทธ์ิ หรือ ด าน ้ า
ดูปะการังบริเวณชายหาด 

15.30 น. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านขึน้เรือกลบั
เข้าฝ่ังหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั      

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 



 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) เกาะสมุย – สักการะพระใหญ่ – หินตา หินยาย   
    จุดชมววิหินลาด - เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00 น. น าท่านเตรียมตวัเช็คเอาท์ จากนั้นน าท่านเท่ียว

ชมสถานท่ีส าคญัต่างๆรอบเกาะสมุย “สักการะ
พระใหญ่” เกาะฟาน เพื่อเป็นศิริมงคล ซ่ึงตั้งอยู่
บนแหลม ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์หาดต่างๆ ของ
เกาะสมุยอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านชมแท่ง
หินท่ีธรรมชาติสร้างไว้ “ชมหินตา-หินยาย” 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมอย่างมาก ด้วย
รูปร่างของหินท่ีแปลกประหลาดดูคล้ายกับ
อวยัวะเพศชายและเพศหญิง จากรูปทรงของ
หินนี จึงท าให้เกิดต านานเล่าถึงความ เป็นมาว่า 
คร้ังหน่ึงมีตายายคู่หน่ึงเรือล่มและจมลงในอ่าว 
ร่างของทั้ งสองได้เกยฝังและท าให้  เกิดหิน
รูปร่างประหลาดน้ีไม่ว่าต านานจะเป็นเช่นไรก็
ตาม "หินตา-หินยาย" น้ีคงจะสร้างความประหลาดใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็นอยา่งแน่นอน ก่อนการเดินทางกลบั  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดท่ี

ท่านจะเห็นวิวทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทาง
กลบั น าท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะสมุย 

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย
เท่ียวบินท่ี PG 156 

18.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

21-23 ส.ค. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
28-30 ส.ค. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
04-06 ก.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
11-13 ก.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
18-20 ก.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
25-27 ก.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
02-04 ต.ค. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
09-11ต.ค. 63 21,900 21,900 21,400 2,500 
10-12 ต.ค. 63 21,900 21,900 21,400 2,500 
11-13 ต.ค. 63 21,900 21,900 21,400 2,500 
23-25 ต.ค. 63 22,900 22,900 22,400 2,500 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
06-08 พ.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
13-15 พ.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
20-22 พ.ย. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
25-27 พ.ย. 63  20,900 20,900 20,400 2,000 
04-06 ธ.ค. 63 21,900 21,900 21,400 2,500 
05-07 ธ.ค. 63 22,900 22,900 22,400 2,500 
10-12 ธ.ค. 63 21,900 21,900 21,400 2,500 
11-13 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
18-20 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 
25-27 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,400 2,000 

เพยีง 8 ท่าน เท่าน้ันออกเดินทาง 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
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 าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกดช่ือ

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

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
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  
 
 



 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


