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SKS 02(เกาะสมุย - เกาะเตา - เกาะนางยวน) 3 วัน 2 คืน

ทะเลอาวไทย (เกาะสมุย – เกาะเตา – เกาะนางยวน)
รอบเกาะสมุย – หาดละไม – วัดพระใหญ –หินตา หินยาย – หาดเฉวง
น้าํ ตกหนาเมือง – อาวเทียน – เกาะเตา – เกาะนางยวน

วันแรก

กรุงเทพฯ - เกาะสมุย – หาดละไม – น้าํ ตกหนาเมือง - สวนผีเสื้อสมุย – หินตาหินยาย

.......... น.

เดินทางถึงเกาะสมุย ออกเดินทางโดยรถตูปรับอากาศ เที่ยวชมธรรมชาติรอบเกาะสมุย ชมความสวยงาม
รมรื่นของน้ําตกหนาเมือง แหลงน้ําจืดซึ่งถือวาเปนเสนเลือดหลอเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ทามกลางสาย
น้ําตกเย็นชุมฉ่ําใจ
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “หาดละไม” เที่ยวชม “หินตาหินยาย” ที่เปนปฏิมากรรมของธรรมชาติที่รังสรรค
ไวอยางแปลกตา และเปนตํานานที่เลาขานมาจนปจจุบัน จากนั้นนําทาน เขาชม “สวนผีเสือ้ สมุย” ชม
การสาธิตการฝกลิงเก็บมะพราว โชวความสามารถของลิงแสนรู สัมผัสกับการเลี้ยงผึ้งและวงจรชีวิต
ของผีเสื้อแสนสวยนับพัน จากนั้นเดินทางสู “หาดเฉวง” แวะถายรูปที่จุดชมวิว VIEW POINT จากนั้น
นําทานเดินทางเขาที่พัก ระดับ มาตรฐานของเกาะสมุย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้น นําทานเดินทางเขาสูที่พัก เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย
หรือทองราตรีเกาะสมุย

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

วันทีส่ อง

เกาะสมุย – เกาะเตา - เกาะนางยวน (สิมิลนั อาวไทย)

07.00 น.

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

17.30 น.
18.00 น.
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นําทานเดินทางมุงหนาสูเกาะเตา ดวยเรือทัวรทองเที่ยว ปลอดภัย พรอมชูชีพ
ถึงเกาะเตา ดินแดนที่ในอดีตใชเปนที่คุมขังนักโทษการเมือง จากนั้นนําทานขึ้นเกาะเตา ชม “สวนหิน
จปร.” ที่บริเวณ “หาดทรายรี” ซึ่งเปนสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการที 5
เคยเสด็จประภาสประทับแรม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือรานอาหาร บนเกาะเตา
นําทานชมทัศนียภาพรอบ ๆ เกาะเตา เลนน้ําทะเลชมปะการังที่ หินสามกอน อาวเทียน หาดหินวง
อาวมวง สักการะเจาพอหินตาโตะ อันศักดิ์สิทธิ์เปนที่นับถือของชาวประมง และชาวบานเกาะเตา
ชมความสวยงามของกอนหินรูปราง ตางๆ ที่วางเรียงรายกันไปมา จากนั้นนําทานสูเกาะนางยวน หรือ
เกาะหางเตา (สิมิสันอาวไทย) ใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเลนน้ําทะเล ที่สวยงามและ
นําทานขึ้นสูจุดชมวิว ที่สวยงามสามารถมองเห็นทัศนียภาพได โดยรอบ ๆ ของเกาะนางยวนชมความ
สวยงามของสันทรายขาวสะอาดมาบรรจบเชื่อมกันตัดตอกันถึง 3 เกาะ จากนั้น นําทานเดินทางกลับสู
เกาะสมุย เพื่อเขาสูที่พัก
ถึงเกาะสมุย นําทานเดินทางกลับสูที่พัก ใหทานทําธุระสวนตัว
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

วันทีส่ าม

เกาะสมุย – พระใหญ – กรุงเทพฯ

08.00 น.
09.00 น.

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสักการะ “พระใหญ” (เกาะฟาน) หลังจากนั้น นําทานเดินทางสูสนามบินเกาะสมุย
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ
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08.00 น.
10.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

*********************************
หมายเหตุ

ทุกทัวรทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและระดับน้ําในแตละวัน
สิ่งทีค่ วรนําติดตัว
 ยาประจําตัว,ชุดวายน้ํา, ครีมทาผิว, แวนกันแดด, กลองถายรูป, รองเทาสวมสบาย ฯลฯ
เงือ่ นไขการทองเทีย่ ว (รถโคช / เครือ่ งบิน)
 มัดจําการเดินทางที่นั่งละ (รถโคช 2,000.- บาท / เครื่องบิน 3000.- บาท) สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 7 วัน
 กรณีทานเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเดินทางตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
และทางบริษัทฯ จะหัก 70% ของราคาที่ทานมัดจํา กรณีแจงหลัง 10 วัน ทางบริษัทฯ จะหักคามัดจําทั้งหมด
 ระหวางการเดินทางถาทานไมไดทองเที่ยวพรอมกับคณะ หรือถอนตัวจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ทานไมอาจเรียกรองเงินหรือสวนบริการที่ขาดไปได
 โปรแกรมการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม แตยึดถือ
ผลประโยชนที่ทานจะไดรับเปนสําคัญ
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ อุบัติเหตุที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, จลาจล, โจรกรรม และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่งเปนเหตุอันเกิดขึ้น
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เหนือการควบคุมของทางบริษัท ฯ
คําแนะนําเพิม่ เติม
เกี่ยวกับเด็กและสตรีมคี รรภ เพื่อความปลอดภัย สตรีมีครรภและเด็กอายุต่ํากวา 1 ขวบ ควรงดเดินทางรวมโปรแกรมทัวร
นี้ และเด็กอายุนอยควรอยูในความดูแลของผูปกครองอยางใกลชิด ถึงแมผูประกอบการจะมีผูดูแลแตไมอาจสามารถดูแลเด็กได
อยางทั่วถึง
เกี่ยวกับอาหาร อาหารที่รวมอยูในโปรแกรมทัวรเปนอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไมสามารถรับประทานอาหารชนิดใด
หรือทานมังสวิรัติโปรดแจงเจาหนาที่ขณะทําการจอง และอาหารที่จัดใหมุสลิมสามารถรับประทานได

