
 
 



 
 

วนัทีแ่รก สนามบนิสมยุ  

 

... น. พบกัน ณ สนามบนิสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีน ำทำ่นเดนิทำงไปเขำ้สูท่ีพ่ัก อสิระพักผอ่นตำมอัธยำศัย 

 หมายเหต ุ: แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ 

- สักกำระขอพร พระใหญ่เกาะฟาน หรอืพระพุทธโคดม สรำ้งขึน้ใน

ปี พ.ศ. 2515 เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยขนำดใหญ่ ประดับดว้ย

กระเบื้องสีเหลืองทองทั้งองค์ ขนำดหนำ้ตักกวำ้ง 5 วำ 9 นิ้ว สูง 12 

เมตร นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภำคใต ้และเป็นที่เคำรพ

สกักำระชำวสมยุและชำวตำ่งชำตเิป็นอยำ่งมำก 

- ชม หนิตาหนิยาย ตัง้อยู่ในบรเิวณหำดละไม เป็นโขดหนิรูปร่ำงแปลก

ประหลำด โดยหนิตำจะเป็นหนิแกรนติลักษณะเหมอืนอวัยวะเพศชำยซึง่

เกดิจำกกำรกัดเซำะของน ้ำทะเล คลืน่ลม และแสงแดด สว่นหนิยำยมลัีกษณะคลำ้ยอวัยวะเพศหญงิ ซึง่เกดิจำกกำรผกุร่อน

ของหนำ้ผำชำยฝ่ังทะเลเนื่องจำกถูกคลืน่กัดเซำะ 

- ชม น า้ตกหนา้เมอืง น ้ำตกขนำดกลำงบนเกำะสมุย มคีวำมสงู 15 เมตร มสีำยน ้ำไหลลงมำตลอดทัง้ปี เป็นจุดท่องเทีย่ว

ยอดนิยมของทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และในอดีตยังเป็นสถำนที่ในกำรเสด็จประพำสของพระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที ่5 พระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที ่7, และพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวใน 

รัชกำลที ่9 อกีดว้ย 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ CHAWENG COVE BEACH RESORT, SAMUI 

วนัทีส่อง สมยุ – เกาะนางยวน – เกาะเตา่   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

08.00 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกาะนางยวน  

09.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหนำ้สู ่เกาะนางยวน เกำะ

ขนำดเล็ก 3 เกำะที่เชื่อมต่อกันดว้ยสันทรำยสีขำวจนก่อใหเ้กดิเป็น

ทะเลแหวกและชำยหำด 3 แห่ง ตัง้อยูท่ำงดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

หำ่งจำกเกำะเต่ำ ประมำณ 480 เมตร นอกจำกนี้ยังเป็นแหลง่ด ำน ้ำตืน้

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจำกทุกมุมโลก อีกทัง้ยังบรเิวณชำยหำด

ของเกำะนำงยวนยังเป็นจุดชมพระอำทติย์ขึน้และพระอำทิตย์ตกได ้

จำกจุดเดยีวกันอกีดว้ย  

10.30 น. เดนิทำงถงึ เกาะนางยวน อสิระใหท้่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรอืสนุกสนำนกับกจิกรรมด ำน ้ำดูปะกำรังน ้ำตืน้ หรอืเลอืก

เดนิเทำ้ขึน้ชมจุดชมววิเกำะนำงยวน ใชเ้วลำประมำณ 10 นำท ี 

12.00 น. ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เกาะเต่า เกำะเล็กๆ กลำงอ่ำวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเวำ้เป็นอ่ำวซึง่มีอยู่

มำกมำยถงึ 11 อำ่ว 10 แหลม นับเป็นเกำะทีม่จีุดด ำน ้ำสวยทีส่ดุ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์(2) 

 จำกนัน้อสิระใหท้ำ่น ด ำน ้ำชมปะกำรังน ้ำตืน้ชมควำมสวยงำมของหมู่ปะกำรัง และเหลำ่สตัวน์ ้ำใตท้อ้งทะเล ตำมอัธยำศัย 



 
15.00 น. ไดเ้วลำพอสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่เกาะสมยุ เพือ่เดนิทำงกลับสูท่ีพ่กั 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ CHAWENG COVE BEACH RESORT, SAMUI 

วนัทีส่าม สนามบนิสมยุ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

11.00 น. ใหท้ำ่นเช็คเอำ้ทส์มัภำระ พรอ้มน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิสมยุ เพือ่เดนิทำงกลับ 

11.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสมยุ โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ 

****************************** 

 

ประเภทหอ้งพกั 

พเีรยีดวนัเดนิทาง 

01 พ.ย. – 22  ธ.ค. 63, 01 เม.ย. – 15 ก.ค. 64 

,01 ก.ย. – 31 ต.ค. 64 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

06 ม.ค. – 31 ม.ีค. 64 

16 ก.ค. – 31 ส.ค. 64 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

23 ธ.ค. 63 – 05 ม.ค. 64 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

Superior Room 4,899 5,299 5,999 

Deluxe Balcony Room 5,599 5,999 6,599 

Superior Garden Bungalow 5,799 6,199 6,999 

Superior Pool Side 5,999 6,599 7,399 

Deluxe Garden Bungalow 5,999 6,599 7,399 
 

** กรณีตอ้งการเปลีย่นแพคเกจด าน า้ One Day Trip จากเกาะเตา่ เกาะนางยวน เป็นหมูเ่กาะอา่งทอง มี
คา่ธรรมเนยีมส าหรบัคา่เขา้อทุยานเพิม่ ทา่นละ 300 บาท ** 

 

** กรณีตอ้งการเสรมิจ านวนผูเ้ขา้พกั หรอืราคาพกัเดีย่วแตล่ะประเภทหอ้ง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*่* 

 

****************************** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่รถไป-กลับ (สนำมบนิสมยุ-โรงแรมทีพ่ัก-สนำมบนิสมยุ)   

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุ 

 คำ่ทีพ่ัก พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท, คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลับ 

 ค่ำใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 ค่ำใชจ่้ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

2. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง

กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่

ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่

โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  



 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ่้ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ โรงแรมที่พัก ค่ำธรรมเนียม

เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ   

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรอืชว่ง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือเสยีหำย

ของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  


