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เกาะสมุย สวยเสมอ....
Code:
EZDSA_204

เชี่ยวหลาน – สมุย

เดินทางวันที่ 14 – 17 มิถนุ ายน 2564
โดยสายการบินไทยสมายล์ และ สายการบินนกแอร์

วันแรก กรุงเทพฯ – จ.สุ ราษฎร์ ธานี – เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) – เขาสามเกลอ – แพลากูน่าเชี่ยวหลาน
05.30
07.30
08.55
11.30

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเคาน์เตอร์ สายการบินไทยสมายล์ โดยทีมงานฯ คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง (กรุ ณานาบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)
ออกเดินทางสู่  จ.สุ ราษฎร์ ธานี โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 251
ถึง สนามบิน จ.สุ ราษฎร์ ธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ จากนั้นนาคณะมุ่งสู่ เขื่อนรัชชประภา หรื อ เขื่อน
เชี่ยวหลาน
จากนั้น นาท่านสู่ ท่ าเรื อเขื่อนรัชชประภา พานั่งเรื อหางยาวล่องเรื อชมวิวในอ่างเก็บน้าเหนือเขื่อนรัชชประภา ชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงดงามของ เขาหิ นปูน ที่สลับซับซ้อนกลางลาน้ าเป็ นที่ตื่นตาตื่นใจเป็ นอย่างมาก ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา
หิ นปูน นาท่านชม เขาสามเกลอ และถ่ายรู ปคู่ ที่ได้ชื่อว่าเป็ น กุย้ หลินเมืองไทย

13.00
14.30

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ แพลากูน่าเชี่ยวหลาน
อิสระให้ท่านได้ทากิจกรรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ แพ ลากูน่าเชี่ยวหลาน

19.00


บริการอาหารค่า (2) ในบรรยากาศที่สุดโรแมนติก
พักที่ แพลากูน่าเชี่ยวหลาน ห้ องละ 2 ท่ าน / ห้ อง
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วันที่ 2 แพลากูน่า – ล่ องเรื อดูนก – สั นเขื่อนรัชชประภา – ท่าเรื อเฟอรี่ดอนสัก – เกาะสมุย
เช้า
07.00
08.00
09.30
10.30

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริ การเครื่ องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า
ล่องเรื อดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเช้า
บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารของแพ
นาท่าน Check-out ออกเดินทางกลับโดยเรื อท้องถิ่นระหว่างทางแวะชมความงามของเขารู ปหัวใจ
เดินทางถึงท่าเทียบเรื อเปลี่ยนเป็ นรถตู้ แวะชมวิวสั นเขื่อนและเก็บภาพงามๆ ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกของเขื่อนเชี่ยวหลาน

11.00
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารตรงสันเขื่อน ครัวกุ้ยหลิน&เขื่อนรัชชประภา
นาทุกท่านเดินทางไปยัง บ้ านน้าราด ป่ าต้นน้ า บ้านน้ าราดเป็ นแหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ของสุ ราษฏร์ คลองน้ าที่ใส
จนท่านสามารถมองเห็นหิ นทรายที่อยูใ่ ต้ผืนน้ าได้อย่างชัดเจน

เย็น


จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อเฟอรี่ อ.ดอนสั ก เพื่อขึ้นเรื อเฟอรี่ มุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย
นาท่านลงเรื อเฟอร์รี่ขา้ มไปสู่ ท่ าเรื อหน้ าทอน เกาะสมุย เรื อจะแล่นผ่านเกาะต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยกันเป็ นทัศนียภาพที่
งดงาม นาท่านขึ้นรถตู้ เดินทางสู่ ร้านอาหาร
อิสระรับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่IBIS SAMUI
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วันที่ 3 เกาะสมุย – ดาน้า เกาะมัดสุ มและเกาะแตน – เกาะสมุย
เช้า
09.00
10.00

บริการอาหารเช้ า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ท่าเรื อที่ทอ้ งกรู ด มีของว่างและน้ าดื่ม ไว้บริ การท่านที่ท่าเรื อ
ออกเดินทางไปเกาะมัดสุ ม ถึงเกาะมัดสุ ม โดยเกาะนี้ยงั ไม่ค่อยรู ้จกั กันมาก แต่วา่ เกาะนี้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะ
เพราะว่าที่นี่ หาดขาว น้ าใส และที่สาคัญคือ หมู เกาะนี้จึงเสมือนเป็ นบาฮามาสเมืองไทย ที่ไปแล้วได้ถ่ายรูปคู่กับหมูริมทะเล
นัน่ เอง หรื อจะเดินเล่นชายหาด ให้อาหารถ่ายรู ปกับน้องหมู หรื อพักผ่อนเก้าอี้ชายหาด(ฟรี ) พายเรื อคายัค (ฟรี ) หรื อจะเดิน
เที่ยวขึ้นจุดชมวิว

เที่ยง
13.00
14.30
18.00


บริการอาหารกลางวัน (6) บนเกาะ
ออกเดินทางไปเกาะแตน พลิดเพลินกับกิจกรรมดาน้ าดูปะการัง
เรื อออกเดินทางจากจุดดาน้ า กลับท่ าเรื อท้ องกรูด เดินทางกลับสู่ โรงแรม อิสระท่านตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
พักที่ IBIS SAMUI

วันที่ 4 เกาะสมุย – กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้ า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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09.00
เที่ยง
13.00

เก็บสัมภาระ อาลารี สอร์ท ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อหน้ าทอน เกาะสมุย เพื่อเดินทางสู่ ท่ าเรื อเฟอรี่ อ.ดอนสั ก
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้ านอาหารตาปี ซีฟู๊ด
นาท่านเที่ยวชม คลองร้ อยสาย เป็ นชื่อเรี ยกของลาน้ าเล็กๆ ที่แตกแขนงมาจากแม่น้ าตาปี ซึ่งมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อย
คลอง คลองร้อยสายประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตาบลของอาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี ได้แก่ บางใบไม้ บางชนะ คลองฉนาก บาง
ไทร คลองน้อย และบางโพธิ์ ชุมชนเหล่านี้เป็ นชุมชนชนบทที่แฝงอยูใ่ นอาเภอเมืองที่ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมงและทาสวน

15.00

นาท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็ นวัดที่มีสาคัญคู่บา้ นคู่เมืองชาวไชยาและสุ ราษฎร์ธานีมานานนับแต่
โบราณกาล เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นอกจากนี้ยงั เป็ นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยงั รักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรี วิชยั ได้
อย่างสมบูรณ์

15.30
18.05
19.15

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุ ราษฎร์ธานี
 ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 585
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***************************************
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อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)

ราคา

19,000.15,200.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
- ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของสถานที่เที่ยว หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 15 กก.
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าอาหาร (8 มื้อ)
ค่าเข้าชม
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ
เกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่าน
ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม - ค่าซักรี ดค่า - โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดสุภาพสาหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวม
ใส่สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี
ใดๆ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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