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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
Line ID: @chaitour

คิดถึงพระจันทร์ ที่เกาะพะงัน
เดินทาง พฤหัสบดีที่ 28 - อาทิตย์ที่ 31 มกราคาม 2564 (4วัน 3 คืน)

1. พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

กรุงเทพฯ – เกาะสมุย - เกาะพะงัน

08.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ทางเข้าประตูท่ี 2
กรุณานาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
09.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 125 (1.10 ชม.)
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสมุย
11.30 น. อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
12.30 น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบางรัก
13.00 น. – 13.30 น. นั่งเรือเร็วซีทรานดิสคัฟเวอรี่สู่ ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
เกาะพะงัน อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็ นเกาะที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เพราะทุกคืนที่
พระจันทร์เต็มดวงจะมีการจัด “ฟูลมูนปาร์ตี”้ ที่หาดริน้ เพราะอะไรนั่นหรือ “มากับเราซิครับ”

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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ที่น่ีพนื ้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา และชายหาด มีท่รี าบเพียง 1 ใน 4 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด มีสนั ทราย และแนวหินปะการังรอบเกาะ นาท่าน
ถ่ายรูปกับ เรือหลวงพะงัน เป็ นเรือประเภทยกพลขึน้ บกขนาดใหญ่สงั กัดกองเรือยกพลขึน้ บกและยุทธบริการกองเรือยุทธการ เดิม
ชื่อ ยูเอสเอส สตาร์ค เคาน์ตี แอลเอสที 1134 ซึ่งกองทัพเรือได้จดั หาตามโครงการช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
โดยขึน้ ระวางประจาการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2509 และปลดระวางประจาการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 มีอายุการใช้งานใน
กองทัพเรือประมาณ 40 ปี เรือหลวงพะงัน ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อเรือปลด
ประจาการแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2553 ทางการได้นาเรือมาจอดบริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลา เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่มี ีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ สาหรับคนรุน่ หลังและเป็ นเกียรติประวัติของกองทัพเรือและเป็ นความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พัก THE CABIN BEACH RESORT หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้สุดของหาดลีลาห่าง
จากใจกลางหาดริน้ และงานฟูลมูนปาร์ตีเ้ พียง 1 กิโลเมตร รีสอร์ทมีหอ้ งพักแบบบังกะโลทันสมัยพร้อมระเบียงส่วนตัวที่สามารถ
เพลิดเพลินไปกับพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและสายลมทะเลสดชื่น แต่ละห้องมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หาดริน้ นอก เป็ นชายหาดที่ขนึ ้ ชื่อว่าสวยที่สดุ บนเกาะพะงัน ใครมาเกาะพะงันถ้าไม่ได้มาที่หาดริน้ นอก
ถือว่ามาไม่ถึง ลักษณะชายหาดริน้ นอกจะโค้งเว้าคล้ายครึง่ วงกลมยาว 2 กิโลเมตร หาดทรายสีขาวละเอียดบวกกับนา้ ทะเลสีเขียว
มรกต ยิ่งในคืนขึน้ 15 ค่าแล้ว แสงจันทร์กระทบกับนา้ ทะเลสวยงามเป็ นอย่างยิ่ง จึงไม่แปลว่าที่น่ีจะเป็ นหาดที่สวยที่สดุ ของเกาะ
พะงัน
อาหารค่าที่ภตั ตาคารบนหาดริน้ แบบ BBQ Seafood
จากนัน้ นาท่านกลับสู่ท่พี กั

เรือเร็ว Seatrandiscovery

ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน

เรือรบหลวงพะงัน

เดอะเคบิ้นบีชรีสอร์ท หาดริ้นใน
2. ศูกร์ที่ 29 มกราคม 2564

หาดริ้นนอก
อ่าวศรีธนู – หาดราฮัม – เกาะม้า - หาดท้องนายปาน

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
นาท่านชมงาน จิตรกรรมศิลปะลวดลายบนทางมะพร้าว และ "วาดภาพระบายสีบนทางมะพร้าว" ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
จุดเริ่มต้นของกิจกรรมนีเ้ กิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ียงั ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จึงไปเรียนรูแ้ ละร่วมกันวาดภาพงานศิลปะกับ คุณอนงค์ คาจีน (หรือคุณเจี๊ยบ) อายุ 54 ปี เจ้าของตลาดอาร์ดติดเกาะ และ
แต่ละคนก็สามารถแสดงจินตนาการได้อย่างงดงาม จึงได้นามาจัดแสดงเป็ นแกลลอรี่ภาพวาดบนทางมะพร้าวไว้ท่นี ่ี โดยมีภาพวาด
จากทางมะพร้าวเกือบ 1,000 ชิน้ ....
ให้ท่านได้สนุกสนาน ร่วมแสดงจินตนาการ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการวาดภาพบนทางมะพร้าวที่น่ดี ว้ ย

คิดถึงพระจันทร์ ที่เกาะพะงัน 28-31 ม.ค. 64 |

3

กิจกรรมวาดรูปบนทางมะพร้าว
จากนั้นเดินทางผ่าน อ่าวศรีธนู เป็ นหาดทรายละเอียด สีสม่าเสมอ มีหาดหินบางบริเวณ สามารถลงเล่นนา้ และชมปะการังได้
ตลอดแนว ยามเย็นยังเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม เป็ นพืน้ ที่ปลอดมรสุม เป็ นอ่าวที่เรือประมงใช้เป็ นที่จอดพัก จากนั้น
เดินทางสู่ เกาะราฮัม ชื่อเป็ นเกาะแต่ไม่ใช่เกาะ เกาะราฮัมเป็ นพืน้ ที่หาดส่วนตัวเล็กๆ อยู่บริเวณหาดสน ตกแต่งเป็ นบีชคลับ
สบายๆ สไตล์ชาวบ้าน หาท่านชอบทะเลในบรรยากาศแปลกตารับรองว่าต้องถูกใจ เกาะราฮัมถือได้ว่าเป็ นแหล่งเช็คอินใหม่ของ
เกาะพะงัน มีมมุ สวยๆ แปลกตาให้ถ่ายรูปเยอะมาก และสามารถลงไปเล่นนา้ หรือดานา้ ตืน้ ได้ดว้ ย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่ เกาะม้า หรือ ทะเลแหวกแห่งเกาะพะงัน เป็ นหาดเล็ก ๆ ที่มีความเงียบสงบ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ
โดยมีทางเดินยาวกว่า 350 เมตร เชื่อมจากแม่หาดไปยังเกาะม้า ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ระดับนา้ ลดต่าลง จะสามารถมองเห็นสัน
ทรายได้ชดั เจนยิ่งขึน้ สามารถเดินไปมาถึงกันได้ ท่านสามารถเก็บบรรยากาศรอบ ๆ ได้ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ทะเลแหวกที่อื่น
เลยทีเดียว นอกจากนีท้ ่นี ่ียงั มีแนวปะการังนา้ ตืน้ ที่มีความสวยงาม ตลอดจนฝูงปลาน้อยใหญ่ท่ีต่างแหวกว่ายอวดโฉมกันไปมาให้
นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมอีกด้วย จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง อ่าวท้องนายปาน เป็ นหาดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง จัดเป็ นชายหาดที่สวย
อันดับสองรองจากหาดริน้ โดยหาดท้องนายปานจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 หาด ด้วยภูเขาลูกไม่ใหญ่มากนัก คือ หาดท้องนายปานน้อย
และหาดท้องนายปานใหญ่ เป็ นหาดที่สามารถว่ายนา้ ได้ตลอดทั้งปี มีเส้นทางการปี นเขาและนา้ ตก มีลักษณะเป็ นป่ าเขตร้อนที่
ค่อนข้างสมบูรณ์เป็ นที่ช่ืนชอบทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

เกาะราฮัม-หาดสน

เกาะม้า-หาดแม่หาด (ทะเลแหวกเกาะพะงัน)

ที่พกั PANVIMAN RESORT KOH PHANGAN (หรือเทียบเท่า) พัก 2 คืน

ปานวิมานรีสอร์ท เกาะพะงัน
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เที่ยวเกาะนางยวนเต็มวัน

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
09.30 น. เรือ Speed Boat ออกจากท่าเรือสู่เกาะนางยวน
10.30 น. เดินทางถึงเกาะนางยวน พักผ่อนสบายๆที่อ่าวม่วง - เกาะเต่า
อาหารกลางวันที่หอ้ งอาหารของเกาะนางยวนไดร์รีสอร์ท
13.00 น. นาท่านขึน้ ดูจดุ ชมวิว
14.30 น. เดินทางออกจากกาะนางยวน
16.00 น. เดินทางถึงเกาะพะงัน
นาท่านกลับสู่ท่พี กั
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

เกาะนางยวน
4. อาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

อ่าวม่วง
น้ำตกธารเสด็จ – เกาะสมุย – กรุงเทพ ฯ

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
เดินทางสู่ น้าตกธารเสด็จ นา้ ตกที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของเกาะพะงัน ตัง้ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่าง
จากที่ทาการอุทยานฯ 25 กิโลเมตร จุดเด่นคือพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงจารึก
ไว้ท่กี อ้ นหินบริเวณใกล้ๆ นา้ ตก

พระปรมาภิไธย ร.5,ร.6,ร.7,ร.9
น้ำตกธารเสด็จ
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือท้องศาลา
10.30 น. – 11.00 น. นั่งเรือเร็วซีทรานดิสคัฟเวอรี่สู่ ท่าเรือบางรัก เกาะสมุย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่สนามบินสมุย
15.30 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG146 (1.15ชม.)
16.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถกู ต้องครบถ้วนกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
23,600 .- บาท
@ พักเดี่ยว เพิ่ม
3,000 .- บาท
หมายเหตุ: อัตรานีต้ อ้ งมีผเู้ ดินทางไม่ต่ากว่า 18 ท่าน
@

อัตรานีร
้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

รถตูป้ รับอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ 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
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ตั๋วสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ไป – กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สมุย
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
เงือ
่ นไขการจอง กรุณาสอบถาม
สิง่ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
สเปรย์แอลกอฮอล์ , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (Social distancing)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
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ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

Line ID : @chaitour

E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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