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1) วันแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯ - สมุย  
 

08.30 น.  ทกุท่านพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ทางเขา้ประตทูี่ 2  
กรุณาน าบตัรประชาชนตดิตวัไปดว้ย  เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
10.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์PG129  
11.20 น.  ถึงสนามบินสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้น เปล่ียนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม ชมความอศัจรรยแ์ละกราบไหวข้อพร สงัขารหลวงพอ่แดง ปิยสโีล หลงัจากที่ท่านมรณะภาพไป 
แลว้นัน้รา่งกายของท่านก็ไม่เน่าเป่ือย จึงท าใหน้กัท่องเที่ยวหลายคนเรียกกนัว่า  “พระมมัมี่” รา่งของท่านจะเก็บไวใ้นโลงแกว้ในท่า
นั่งสมาธิ ใหป้ระชาชนทั่วไปไดม้ากราบไหวบ้ชูา 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

Koh Samui 

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

      พัก The Ritz-Carlton    

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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จากนัน้พกัผ่อนรบัความสดชื่นที่ น ้าตกหน้าเมือง น า้ตกใหญ่ใจกลางเกาะสมยุ นบัเป็นน า้ตกที่ส  าคญัและสวยงาม เมื่อครัง้อดีต
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 เคยเสด็จประพาส ณ น า้ตกแห่งนี ้ดา้นล่างของน า้ตกมีแอ่งน า้สามารถลงเล่นได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ที่พกั The Ritz-Carlton 
18.30 น.  อาหารค ่าที่ภตัตาคารปักษ์ใต ้ในโรงแรม The Ritz-Carlton  
ที่พกั    The Ritz-Carlton, Koh Samui (5*) หอ้ง Select terrace suite room 93 ตรม. (พกั 3 คืน)  หรือเทียบเท่า 
 https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/koh-samui/room-and-suites/select-terrace-suite#fndtn-Photos  

 
 

 

 

 

 

 

2)  วันที่สองของการเดนิทาง                    ดำน้ำทีอุ่ทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (เต็มวนั) 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่ท่าเรือบางรกั น าท่านลงเรือเพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของทอ้งทะเล ด าน า้ดปูะการงัและฝงูปลาเล็ก ปลานอ้ย นานา
ชนิด ที่ หมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งในทะเลอ่าวไทย เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ไดร้บัสมญานามว่า  
อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ อยู่ห่างจากเกาะ      
สมยุทางทิศตะวนัตก 25 กม. สนกุสนานกบัการว่ายน า้หรือด าน า้ดปูะการงัตามเกาะต่างๆ  
09.00 น.  เรือ Speed boat ออกจากท่าเรือ และมุ่งหนา้สู่หมู่เกาะอ่างทอง 
10.00 น.  เดินทางถึงหมู่เกาะอ่างทอง น าท่านด าน า้ดปูะการงัที่เกาะว่าวใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
จากนัน้เดินทางไปยงัเกาะแม่เกาะเพื่อชมทะเลใน ทะเลสาบน า้เค็มของทะเลในกลางภเูขา  
12.00 น.  อาหารกลางวนัท่ีเกาะววัตาหลบั  
13.00 น.  สนกุสนานกบักิจกรรมพายเรือคายคัรอบเกาะ โดยมคัคเุทศกจ์ะน าท่านพายเรือดจูดุต่างๆ หรือปีนเขาดจูดุชมวิว,  
เดินดถู า้บวัโบก, ถ่ายรูป หรือพกัผ่อนตามชายหาดตามอธัยาศยั 
15.00 น.  เดินทางกลบัสู่เกาะสมยุ 

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

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/koh-samui/room-and-suites/select-terrace-suite#fndtn-Photos
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16.00 น.  ถึงเกาะสมยุ จากนัน้น าท่านกลบัสู่ที่พกั  
18.30 น.  อาหารค ่าที่ภตัตาคารกะปิสะตอ   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

3)  วันที่สามของการเดนิทาง             โรงเรยีนฝึกลิง-น้ำตกหนา้เมอืง–วัดพระใหญ่-เกาะฟาน          
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
10.00 น. น าท่านชม วิถีชีวิตผูกพันระหว่างคนกับลิง โดยมีการใชลิ้งกงัซึ่งเป็นลิงที่แสนรูแ้ละสามารถฝึกได ้น ามาฝึกเป็นลิงเก็บ
มะพรา้ว ลิง 1 ตัว ที่แข็งแรงสามารถเก็บมะพรา้วไดร้่วม 1,000 ลูกต่อวัน เฉล่ียค่าเก็บมะพรา้วลูกละ 1 บาท  ดังนั้นลิง 1 ตัวจึง
สามารถสรา้งรายไดใ้หเ้จา้ของวนัละนับพันบาทเลยทีเดียว ดงันั้นความสัมพนัธร์ะหว่างคนกับลิงขึน้มะพรา้วของชาวใต ้จึงไม่ใช่
เป็นแค่สตัวเ์ลีย้ง แต่เปรียบไดก้ับสมาชิกในครอบครวัคนหนึ่งเลยทีเดียว จะมีการเลีย้งดูแบบประคบประหงมเป็นอย่างดี มีการให้
อาหารบ ารุงสขุภาพ มีความสนิทระหว่างลิงกบัเจา้ของเป็นอย่างมาก   
12.30 น.  อาหารกลางวนัที่ภตัตาคารขา้วหอม 
น าท่านสกัการะ พระใหญ่ หรือ พระพุทธโคดม เป็นพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวิชยั สีเหลืองทองมีความสวยงามสงูเด่นมองเห็น
แต่ไกลประดิษฐานอยู่บริเวณปลายแหลมเกาะฟานเกาะเล็กๆมีสะพานเชื่อมต่อกับเกาะสมยุ และชม วัดปลายแหลม ซึ่งมีพืน้ที่
ใกลก้นัภายในจะมีเทพเจา้ต่างๆใหท้่านไดก้ราบไวข้อพร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “เคป ฟาน” โรงแรมสดุหรูที่อยู่บนเกาะส่วนตวั    
อาหารค ่าภตัตาคาร “ล่องใต”้ รา้นอาหารใหม่ของเชฟ David Thompson เชฟผูม้ีชื่อเสียงดา้นอาหารไทยชื่อดงัระดบัโลก ที่มีชื่อว่า 
“ล่องใต”้ เพราะไดท้ าอาหารในธีมอาหารใต ้ท่ีรสชาติจดัจา้นและกลมกล่อม   
 

  

 
 
 
 

    วัดพระใหญ่     วัดปลายแหลม 

ทะเลใน หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน 

จุดชมวิว 

ทะเลใน หมู่เกาะอ่างทอง 
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4)  วันที่สี่ของการเดนิทาง      เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
10.00 น.น าท่านชมวิวทะเลแบบ 360 องศาที่ จุดชมวิวลาดเกาะ ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูระหวา่งหาดเฉวงและหาดละไม เป็นสถานท่ี
ซึ่งเหมาะส าหรบัถ่ายภาพทอ้งทะเลและภูเขาแบบพาโนราม่า จากนัน้ชมประติมากรรมธรรมชาติสรรคส์รา้ง หินตา หนิยาย ตัง้อยู่
ในเขตบริเวณอ่าวละไม ทุกท่านท่ีมาท่องเที่ยวยงัเกาะสมยุจะตอ้งไม่พลาดมาชมสถานที่ส าคญัแห่งนี ้ เพราะเป็นสญัลกัษณท์ี่โดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุยนั้นเอง นอกจากนีย้ังมีสินคา้ของฝาก กาละแม เกาะสมุยที่จะตอ้งซือ้กลับไปฝากคนทางบา้น 
นอกจากกาละแมแลว้ก็ยังมีผลิตภัณฑท์ าจากกะลามะพรา้วอีกหลากหลายแบบ ซึ่งเกาะสมุยไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งปลกูมะพรา้วที่
ส  าคญัของประเทศไทยเลยทีเดียว 
12.30 น. อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
15.40 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ PG146 

16.55 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  
รบัสมัภาระตรวจเชค็ใหถ้กูตอ้งครบถว้นกลบัถงึบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล่องใต้ @Cape Fahn Hotel  

น้ำตกหน้าเมือง วัดปลายแหลม 

โรงเรียนฝึกลิง Cape Fahn  Hotel  
Re 

หินตา - หนิยาย จุดชมวิวลาดเกาะ 
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อัตราค่าบริการ  

@ ผูใ้หญ่ ท่านละ  35,800 .- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   9,000 .- บาท 
 
 

อัตรานี้รวม  

1.  ตั๋วสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ไป – กลบั กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – สมยุ 
2.  รถตูป้รบัอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ  

   3.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   4.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   5.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท 
           -  เด็กอาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76 – 85 ปี ความคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนั 
               -  ผูเ้อาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี (ไม่คุม้ครอง) ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

   7.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์     

อัตรานี้ไมร่วม 

1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  

   2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  จองพรอ้มช าระค่าบรกิาร 100 % ส าหรบัคณะ 5-8  ก.ย. 

โอนเขา้บญัชี   นายศภุชยั ตนัพนัธุ ์
ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3 ออมทรพัย ์
เลขที่ 800-9-77446-9 
โอนแลว้กรุณาสง่ใบ Pay In ผา่นทาง Line @ chaitour   

การยกเลิก   1. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั หกัค่าบรกิารตามที่เกิดขึน้จรงิ 50 % 

2. ยกเลิกในวนัเดินทาง นอ้ยกว่า 7 วนั หกัค่าบรกิาร 100 % 

ส่ิงอำนวยความสะดวกในรถ  

สเปรยแ์อลกอฮอล ์, Face shield , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (Social distancing) , ท าความสะอาดพาหนะตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด    

ติดตอ่  :   080 571 5551, 065 635 1997 

                      Line ID : @chaitour         จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 

www.chaitour.co.th 


