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Koh Samui

พัก The Ritz-Carlton

5-8 และ 23-26 กันยายน 2563 (4วัน 3คืน)

1) วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - สมุย

08.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ทางเข้าประตูท่ี 2
กรุณานาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
10.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG129
11.20 น. ถึงสนามบินสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วน เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม ชมความอัศจรรย์และกราบไหว้ขอพร สังขารหลวงพ่อแดง ปิ ยสีโล หลังจากที่ท่านมรณะภาพไป
แล้วนัน้ ร่างกายของท่านก็ไม่เน่าเปื่ อย จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวหลายคนเรียกกันว่า “พระมัมมี่” ร่างของท่านจะเก็บไว้ในโลงแก้วในท่า
นั่งสมาธิ ให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้บชู า
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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จากนัน้ พักผ่อนรับความสดชื่นที่ น้าตกหน้าเมือง นา้ ตกใหญ่ใจกลางเกาะสมุย นับเป็ นนา้ ตกที่สาคัญและสวยงาม เมื่อครัง้ อดีต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จประพาส ณ นา้ ตกแห่งนี ้ ด้านล่างของนา้ ตกมีแอ่งนา้ สามารถลงเล่นได้

16.30 น. นาท่านเช็คอินเข้าสู่ท่พี กั The Ritz-Carlton
18.30 น. อาหารค่าที่ภตั ตาคารปั กษ์ใต้ ในโรงแรม The Ritz-Carlton
ที่พกั The Ritz-Carlton, Koh Samui (5*) ห้อง Select terrace suite room 93 ตรม. (พัก 3 คืน) หรือเทียบเท่า
https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/koh-samui/room-and-suites/select-terrace-suite#fndtn-Photos

The Ritz-Carlton, Koh Samui (5*)
Select terrace suite room
2) วันที่สองของการเดินทาง

ดำน้ำทีอ
่ ุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (เต็มวัน)

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือบางรัก นาท่านลงเรือเพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของท้องทะเล ดานา้ ดูปะการังและฝูงปลาเล็ก ปลาน้อย นานา
ชนิด ที่ หมู่เกาะอ่างทอง เป็ นหมู่เกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งในทะเลอ่าวไทย เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ได้รบั สมญานามว่า
อ่างทองของอ่าวไทย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้ วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ อยู่ห่างจากเกาะ
สมุยทางทิศตะวันตก 25 กม. สนุกสนานกับการว่ายนา้ หรือดานา้ ดูปะการังตามเกาะต่างๆ
09.00 น. เรือ Speed boat ออกจากท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะอ่างทอง
10.00 น. เดินทางถึงหมู่เกาะอ่างทอง นาท่านดานา้ ดูปะการังที่เกาะว่าวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
จากนัน้ เดินทางไปยังเกาะแม่เกาะเพื่อชมทะเลใน ทะเลสาบนา้ เค็มของทะเลในกลางภูเขา
12.00 น. อาหารกลางวันที่เกาะวัวตาหลับ
13.00 น. สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัครอบเกาะ โดยมัคคุเทศก์จะนาท่านพายเรือดูจดุ ต่างๆ หรือปี นเขาดูจดุ ชมวิว,
เดินดูถา้ บัวโบก, ถ่ายรูป หรือพักผ่อนตามชายหาดตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางกลับสู่เกาะสมุย
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16.00 น. ถึงเกาะสมุย จากนัน้ นาท่านกลับสู่ท่พี กั
18.30 น. อาหารค่าที่ภตั ตาคารกะปิ สะตอ

ทะเลใน

หมู่เกาะอ่างทอง

ทะเลใน

หมู่เกาะอ่างทอง

ทะเลใน

จุดชมวิว
3) วันที่สามของการเดินทาง

โรงเรียนฝึกลิง-น้ำตกหน้าเมือง–วัดพระใหญ่-เกาะฟาน

อาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. นาท่านชม วิถีชีวิตผูกพันระหว่างคนกับลิง โดยมีการใช้ลิงกังซึ่งเป็ นลิงที่แสนรูแ้ ละสามารถฝึ กได้ นามาฝึ กเป็ นลิงเก็บ
มะพร้าว ลิง 1 ตัว ที่แข็งแรงสามารถเก็บมะพร้าวได้ร่วม 1,000 ลูกต่อวัน เฉลี่ยค่าเก็บมะพร้าวลูกละ 1 บาท ดังนั้นลิง 1 ตัวจึง
สามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของวันละนับพันบาทเลยทีเดียว ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับลิงขึน้ มะพร้าวของชาวใต้ จึงไม่ใช่
เป็ นแค่สตั ว์เลีย้ ง แต่เปรียบได้กับสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งเลยทีเดียว จะมีการเลีย้ งดูแบบประคบประหงมเป็ นอย่างดี มีการให้
อาหารบารุงสุขภาพ มีความสนิทระหว่างลิงกับเจ้าของเป็ นอย่างมาก
12.30 น. อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารข้าวหอม
นาท่านสักการะ พระใหญ่ หรือ พระพุทธโคดม เป็ นพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวิชยั สีเหลืองทองมีความสวยงามสูงเด่นมองเห็น
แต่ไกลประดิษฐานอยู่บริเวณปลายแหลมเกาะฟานเกาะเล็กๆมีสะพานเชื่อมต่อกับเกาะสมุย และชม วัดปลายแหลม ซึ่งมีพืน้ ที่
ใกล้กนั ภายในจะมีเทพเจ้าต่างๆให้ท่านได้กราบไว้ขอพร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “เคป ฟาน” โรงแรมสุดหรูท่อี ยู่บนเกาะส่วนตัว
อาหารค่าภัตตาคาร “ล่องใต้” ร้านอาหารใหม่ของเชฟ David Thompson เชฟผูม้ ีช่อื เสียงด้านอาหารไทยชื่อดังระดับโลก ที่มีช่อื ว่า
“ล่องใต้” เพราะได้ทาอาหารในธีมอาหารใต้ ที่รสชาติจดั จ้านและกลมกล่อม

วัดพระใหญ่

วัดปลายแหลม
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วัดปลายแหลม

น้ำตกหน้าเมือง

Cape Fahn Hotel
Re

โรงเรียนฝึกลิง

ล่องใต้ @Cape Fahn Hotel
4) วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

อาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น.นาท่านชมวิวทะเลแบบ 360 องศาที่ จุดชมวิวลาดเกาะ ตัง้ อยู่บนยอดเขาสูงระหว่างหาดเฉวงและหาดละไม เป็ นสถานที่
ซึ่งเหมาะสาหรับถ่ายภาพท้องทะเลและภูเขาแบบพาโนราม่า จากนัน้ ชมประติมากรรมธรรมชาติสรรค์สร้าง หินตา หินยาย ตัง้ อยู่
ในเขตบริเวณอ่าวละไม ทุกท่านที่มาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยจะต้องไม่พลาดมาชมสถานที่สาคัญแห่งนี ้ เพราะเป็ นสัญลักษณ์ท่โี ดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะสมุยนั้นเอง นอกจากนีย้ ังมีสินค้าของฝาก กาละแม เกาะสมุยที่จะต้องซือ้ กลับไปฝากคนทางบ้าน
นอกจากกาละแมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทาจากกะลามะพร้าวอีกหลากหลายแบบ ซึ่งเกาะสมุยได้ช่ือว่าเป็ นแหล่งปลูกมะพร้าวที่
สาคัญของประเทศไทยเลยทีเดียว
12.30 น. อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
15.40 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG146
16.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถกู ต้องครบถ้วนกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

หินตา - หินยาย

จุดชมวิวลาดเกาะ
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อัตราค่าบริการ
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

35,800 .- บาท
9,000 .- บาท

อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตั๋วสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ไป – กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สมุย
รถตูป้ รับอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุท่านละ 500,000 บาท
- เด็กอายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 76 – 85 ปี ความคุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกัน
- ผูเ้ อาประกันภัยอายุเกิน 85 ปี (ไม่คมุ้ ครอง) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
เงื่อนไขการจอง

จองพร้อมชาระค่าบริการ 100 % สาหรับคณะ 5-8 ก.ย.
โอนเข้าบัญชี นายศุภชัย ตันพันธุ์
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์
เลขที่ 800-9-77446-9
โอนแล้วกรุณาส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour

การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการตามที่เกิดขึน้ จริง 50 %

2. ยกเลิกในวันเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 %
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

สเปรย์แอลกอฮอล์ , Face shield , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (Social distancing) , ทาความสะอาดพาหนะตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ติดต่อ :

080 571 5551, 065 635 1997

Line ID : @chaitour

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

