
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุราษฎรธ์านี (เกาะสมยุ)  4 วนั 2 คืน 
ซปุตาร.์..สะม ูสะหม ูสมยุ 

ก าหนดเดินทาง ธนัวาคม 2563 - มีนาคม 2564 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพมหานคร - ป ัม๊ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้)  - - - 

2 สรุาษฎรธ์านี - ท่าเรอืดอนสกั - ท่าเรอืเฟอรร์ีเ่กาะสมยุ - เกาะสมยุ - พระพุทธโคดม - 
หนิตา หนิยาย - เทพเจา้กวนอู - หาดเฉวง 

/ / - 

3 เกาะสมยุ - ท่าเรอืทอ้งกรูด - กจิกรรมด าน ้าและเทีย่วชมเกาะ - เกาะมดัสมุ - เกาะแตน / / / 

4 เกาะสมยุ - ท่าเรอืเฟอรร์ีเ่กาะสมยุ - ท่าเรอืดอนสกั - วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร 
รา้นของฝากเมอืงสรุาษฎรธ์านี - กรงุเทพมหานคร 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

18 – 21 ธนัวาคม 2563 7,888.- 3,000.- 9 

22 – 25 ธนัวาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

25 – 28 ธนัวาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

29 ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 (วนั

ขึ้นปีใหม่) 
10,288.- 4,000.- 9 

05 – 08  มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

08 – 11 มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

12 – 15 มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

15 – 18 มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

19 – 22 มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

22 – 25 มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

26 – 29 มกราคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

29 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพมหานคร - ปัม๊ ปตท.ดินแดง วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)  

19.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

05 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 8,288.- 3,000.- 9 

26 กมุภาพนัธ ์ – 01 มีนาคม 2563 (วนั

มาฆบชูา) 
9,288.- 3,000.- 9 

02 – 05 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

05 – 08 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

09 – 12 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

12 – 15 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

16 – 19 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

19 – 22 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 

23 – 26 มีนาคม 2563 7,888.- 3,000.- 9 

26 – 29 มีนาคม 2563 8,288.- 3,000.- 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัสุราษธานี เมอืงรอ้ยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไขแ่ดง เป็นจงัหวดัใน

ภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอนัดบั 6 ของประเทศไทย (ใช้เวลา

ประมาณ 10 - 11 ชัว่โมง)  

วนัท่ีสอง สรุาษฎรธ์านี - ท่าเรือดอนสกั - ท่าเรือเฟอรร์ี่เกาะสมยุ - เกาะสมยุ - พระพทุธโคดม - หิน

ตา หินยาย - เทพเจ้ากวนอ ู- หาดเฉวง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ท่ี 1 ) 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสกั ขึ้น

เรอืเฟอรีโ่ดยสารเดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอร์

รี่เกาะสมยุ เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ของประเทศไทย รองจากเกาะ

ภูเก็ตและเกาะช้าง ตัง้อยู่ในทะเลอ่าว

ไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ท่ี 2 )  

บ่าย จากนัน้น าท่านไหว ้พระพุทธโคดม พระพุทธรูปปางมารวชิยัองค์สเีหลอืงทองขนาดใหญ่ พระ

ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงเกาะสมุย เป็นทีเ่คารพสกัการะของพุทธศาสนิกชน และยงัไดร้บัความสนใจ

จากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นอยา่งมาก 

 น าท่านชม หินตา หินยาย เป็นหนิที่มรีูปร่างลกัษณะคล้ายคลงึกบัอวยัวะเพศชายและเพศหญงิ 

จนมตี านานเล่าต่อๆ กนัมาว่า เคยมตีายาย ชาวประมงคู่หนึ่งออกเรอืหาปลา จนเกดิเหตุการเรอื

ล่มจมลงในอ่าว และร่างของทัง้สองไดล้อยมาเกยตื่นจนเกดิเป็นหนิรปูร่างประหลาดบรเิวณนี้  

 น าท่านชมรปูป ัน้ส ารดิ เทพเจ้ากวนอ ูองคใ์หญ่ยกัทีส่รา้งขึน้จากความศรทัธาของชาวจนีทีอ่พยพ

มาตัง้ถิน่ฐานอยูบ่นเกาะสมุย 

 น าท่านเดนิทางสู่ หาดเฉวง ชายหาดที่มนีักท่องเที่ยวพลุกพล่านมากที่สุดบนเกาะสมุย ถือเป็น

ย่านที่คึกคกัมากที่สุดในเกาะ เป็นหาดที่มี ร้านค้า ร้านอาหาร ผบั และ บาร์ มากมาย เปิด

ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วชาวชาดไิทยและชาวต่างชาต ิ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ อสิระอาหารเยน็บรเิวณถนนเลยีบชายหาดเฉวง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลอืกซื้อ

สนิคา้ตามอธัยาศยั ไม่วา่จะเป็นอาหารทะเลท้องถิน่ อาหารตามสัง่ หรอือาหารฟาดฟู๊ดกม็ใีห้ท่าน

เลอืกทานไดต้ลอด 24 ชม. 

ค ่า  น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ โรงแรม มารีน เฉวง บีช รสีอรท์ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัท่ีสาม เกาะสมยุ - ท่าเรือท้องกรดู - กิจกรรมด าน ้าและเท่ียวชมเกาะ - เกาะมดัสมุ - เกาะแตน  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3 ) 

เชา้ รถโดยสารรบัคณะจากโรงแรมทีพ่กัเดนิทางสู่ ท่าเรือท้องกรดู น าคณะเตรยีมความพร้อม และ

รบัฟงัค าแนะน าจากกปัตนัก่อนขึน้เรอืโดยสารเพื่อท า กิจกรรมด าน ้าและเท่ียวชมเกาะต่างๆ 

 เดนิทางสู่ เกาะมดัสมุ สมยานามเกาะหมเูมอืงไทย เป็นเกาะเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยูท่างตอนใตข้องเกาะส

มุย บนเกาะมบีรกิารรา้นอาหาร บารช์ายหาด และรา้นเครื่องดื่มเยน็ๆ อสิระใหท้่านพกัผ่อนเล่นน ้า

บรเิวณชายหาด ถ่ายภาพกบัเจ้าหมูทะเล ที่อาศยัอยู่บนเกาะแห่งนี้ ถอืเป็นไฮไลทส์ าคญัที่พลาด

ไม่ไดเ้มื่อมาเทีย่วเกาะสมุย 

เทีย่ง            บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ท่ี 4 )  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะแตน เป็นเกาะทีย่งัมคีวามอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาตทิีส่วยงาม มี

ชายหาดยาว และมะพร้าวเรยีงราย จุเด่นคอืแนวปะการงัและชายฝ ัง่ที่ค่อนขา้งสมบูรณ์ อสิระให้

ท่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมด าน ้าชมปะการงั ท่านสามารถพบเจอสตัวท์ะเลมากมายไม่วา่จะเป็น 

ปลานีโม่ ปลากระเบน ปลาดาว หือ เต่าทะเล เป็นต้น (สถานที่ในการท ากิจกรรม อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและการตดัสนิใจของกัปตนัเรอื โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัและการรกัษาเวลาของคณะทวัรเ์ป็นส าคญั) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น าทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ โรงแรม มารีน เฉวง บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ท่ี 5 ) 

  อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั   

 

วนัท่ีส่ี เกาะสมยุ - ท่าเรือเฟอรร์ี่เกาะสมยุ - ท่าเรือดอนสกั - วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร - 

ร้านของฝากเมืองสรุาษฎรธ์านี - กรงุเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรสีอร์ท (มือ้ท่ี 6 )   

เชา้ อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก

เดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่เกาะสมยุ ขึน้เรอืเฟออรีโ่ดยสารเดนิทางกลบัสู่ ท่าเรือดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ตัง้อยู่ที่ 

อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี น าท่านสกัการะ พระบรมธาตไุชยา เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ 

เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  และเป็นปูชนียสถานส าคญั

คู่บ้านคู่เมือง ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทัง้ยงัเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอนัศกัดิส์ทิธิท์ ี่

เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เจดยีพ์ระมหาธาตุวดัพระ

มหาธาตุวรมหาวหิาร จงัหวดันครศรธีรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ ้าคูหาภมิุข บรเิวณวดั

คหูาภมิุข จงัหวดัยะลา 

 น าท่านแวะ ร้านของฝากเมืองสุราษฎร์ธานี อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศยั 

โดยเฉพาะ ไขเ่คม็ไชยา น ้าพรกิ ขนมหวาน ของฝากจากปกัใตบ้า้นเรา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ท่ี 7 ) 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทบัใจ (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 10 - 11 ชัว่โมง)  

 

 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  3 ขวด/ท่าน/ทรปิ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 2,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร ัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลกูค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

 
 

** เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 


