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วนัทีแ่รก สนามบนิสมุย  

 

... น. พบกนั ณ สนามบนิสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีน ำท่ำนเดนิทำงไปเขำ้สูท่ีพ่ัก อสิระพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 หมายเหตุ : แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ 

- สกักำระขอพร พระใหญเ่กาะฟาน หรอืพระพุทธโคดม สรำ้ง

ขึน้ในปี พ.ศ. 2515 เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยขนำดใหญ่ 

ประดับดว้ยกระเบื้องสเีหลืองทองทัง้องค ์ขนำดหนำ้ตักกวำ้ง 5 

วำ 9 นิว้ สูง 12 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีส่ดุในภำคใต ้

และเป็นทีเ่คำรพสกักำระชำวสมุยและชำวตำ่งชำตเิป็นอย่ำงมำก 

- ชม หินตาหินยาย ตัง้อยู่ในบริเวณหำดละไม เป็นโขดหิน

รูปร่ำงแปลกประหลำด โดยหนิตำจะเป็นหนิแกรนติลกัษณะเหมอืนอวยัวะเพศชำยซึง่เกดิจำกกำรกดัเซำะของน ้ำ

ทะเล คลืน่ลม และแสงแดด ส่วนหินยำยมีลักษณะคลำ้ยอวัยวะเพศหญิง ซึง่เกดิจำกกำรผุกร่อนของหนำ้ผำ

ชำยฝ่ังทะเลเน่ืองจำกถูกคลืน่กดัเซำะ 

- ชม น า้ตกหนา้เมอืง น ้ำตกขนำดกลำงบนเกำะสมุย มคีวำมสูง 15 เมตร มีสำยน ้ำไหลลงมำตลอดทัง้ปี เป็น

จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิและในอดตียังเป็นสถำนที่ในกำรเสด็จประพำสของ

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 5 พระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที ่7, และ

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวใน รัชกำลที ่9 อกีดว้ย 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ CHAWENG COVE BEACH RESORT, SAMUI 

วนัทีส่อง สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเตา่   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

08.00 น. พรอ้มกนั ณ ล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เกาะนางยวน  

09.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงโดยสปีดโบท๊ เพือ่มุ่งหนำ้สู ่เกาะนางยวน 

เกำะขนำดเล็ก 3 เกำะที่เชื่อมต่อกันดว้ยสันทรำยสีขำวจน

ก่อใหเ้กดิเป็นทะเลแหวกและชำยหำด 3 แห่ง ตัง้อยู่ทำงดำ้น

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่ำงจำกเกำะเต่ำ ประมำณ 480 เมตร 

นอกจำกน้ียังเป็นแหล่งด ำน ้ำตืน้ยอดนยิมของนักท่องเที่ยวจำก

ทุกมุมโลก อกีทัง้ยังบรเิวณชำยหำดของเกำะนำงยวนยังเป็นจุด

ชมพระอำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์กไดจ้ำกจุดเดยีวกนัอกีดว้ย  

10.30 น. เดนิทำงถงึ เกาะนางยวน อสิระใหท้่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรอืสนุกสนำนกับกจิกรรมด ำน ้ำดปูะกำรังน ้ำตืน้ 

หรอืเลอืกเดนิเทำ้ขึน้ชมจุดชมววิเกำะนำงยวน ใชเ้วลำประมำณ 10 นำท ี 
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12.00 น. ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เกาะเต่า เกำะเล็กๆ กลำงอ่ำวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเวำ้เป็นอ่ำว

ซึง่มอียู่มำกมำยถงึ 11 อำ่ว 10 แหลม นับเป็นเกำะทีม่จีุดด ำน ้ำสวยทีส่ดุ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์(2) 

 จำกนัน้อสิระใหท้่ำน ด ำน ้ำชมปะกำรังน ้ำตืน้ชมควำมสวยงำมของหมู่ปะกำรัง และเหลำ่สตัวน์ ้ำใตท้อ้งทะเล ตำม

อธัยำศยั 

15.00 น. ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่เกาะสมุย เพือ่เดนิทำงกลบัสูท่ีพ่ัก 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ CHAWENG COVE BEACH RESORT, SAMUI 

วนัทีส่าม สนามบนิสมุย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

11.00 น. ใหท้่ำนเช็คเอำ้ทส์มัภำระ พรอ้มน ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนิสมุย เพือ่เดนิทำงกลบั 

11.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสมยุ โดยสวสัดภิำพและควำมประทับใจ 

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

 

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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Superior Room 

 

Deluxe Balcony Room 

 

Superior Garden Bungalow 

 

Superior Pool Side 
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Deluxe Garden Bungalow 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่รถไป-กลบั (สนำมบนิสมุย-โรงแรมทีพ่ัก-สนำมบนิสมุย)   

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ  

 คำ่ทีพ่ัก พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท, ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงื่อนไขตำม

กรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลบั 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิิบำรใ์น

หอ้ง รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 

กำรปฏวิตั ิอุบัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำย

กำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองทีน่ ัง่ กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร

จ่ำยเงนิไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

2. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อ

แจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณอ์กัษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิ

ค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำร

ตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ี่ช ำระแลว้ และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำย

จรงิ ไดแ้ก ่โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  และ 

คำ่ธรรมเนียมท่ำนละ 1,000 บำท 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงินค่ำทัวร์ 40% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจริง ไดแ้ก่ โรงแรมที่พัก 

คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ   

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรอืชว่ง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 

45 วนั ** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์

ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั ้งน้ี บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ

นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำม

สญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลง

นำมโดยผูม้ ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกบัเท่ำนัน้  
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลูกคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตดัชือ่
ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่ำลูกคำ้ยกเลิกกำรเดนิทำงตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท ำใหล้กูคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลกูคำ้กลุม่ใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน 
ภัยธรรมชำต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ื่นในรำคำและช่วงเวลำใกลเ้คียงกัน
ทดแทน ทัง้น้ี ลูกคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวี่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชือ่มั่นว่ำบรษัิทฯไดพ้ยำยำม

อย่ำงสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไม่ยกเหตุน้ีมำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนื
เงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก
กรณี 

4. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบุคคลไม่วำ่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำร
เดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

5. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลูกคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใช ้

บรกิำรนัน้ๆและจะไม่มกีำรคนืเงนิ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้และ/

หรอื ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่ำใชจ้่ำยที่ลูกคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซี่ำ) กรณีลูกคำ้
ช ำระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

7. เน่ืองจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่ง
โดยแบ่งสัมภำระและของใชจ้ ำเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรอื ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้
เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติำมเงื่อนไขที่สำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรือล่ำชำ้ 

หำกกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดือนในกำรเรียกรอ้งควำมรับผิดชอบจำกสำยกำรบิน และที่
ส ำคญั ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกนัสขุภำพ

ทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกนัสุขภำพระหวำ่ง
เดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่ันที 

9.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมิไดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชื่อบริษัทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลำ ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ำกดัควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดร้ับ
จรงิตำมหลกัฐำนทำงบัญชเีท่ำนัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


