
โปรแกรม สมยุ - เกาะเต่า - เกาะนางยวน 3 วนั 2 คืน (WE)

รหสัทวัร ์ : WWE0103SAS
 เกาะสมยุ, ด“ูโชวล์งิ” ณ ศนูยฝึ์กลงิตาํบล, บารร์มิทะเล“โคโค่ แทม” (COCO TAM’S), เกาะเต่า

เกาะนางยวน, อา่วมว่ง, อา่วหนิวง

 ศาลเทพกวนอ,ู น้ําตกหน้าเมอืง, สกัการะพระใหญ่, หนิตา หนิยาย, จดุชมววิหนิลาด

 โรงแรม 4 ดาว



 ทีพ่กัมาตรฐาน 4 ดาว

 กจิกรรมดาํน้ํา พรอ้มอาหารและเครือ่งดืม่

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 รถตูป้รบัอากาศแบบมาตรฐาน (เพือ่ความสะดวกและคลอ่งตวัในการเดนิทาง) พรอ้มน้ําดืม่และขนมคอยบรกิาร

กาํหนดการเดินทาง

กรกฎาคม 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สงิหาคม 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - เกาะสมยุ - ดโูชวล์ิง - ศาลเทพกวนอ ู - นํ้าตกหน้าเมือง
05.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4

เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย (เคาเตอร์ C) พรอ้มเจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครือ่ง

07.45 น. ออกเดนิทางสูจ่.สรุาษฎรธ์านี โดยสายการบนิไทยสไมล์ เทีย่วบนิที่ WE 2251

09.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ จ.สรุาษฎรธ์านี นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่เรอืเฟอรร์ีด่อนสกั

(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาท)ี

10.00 น. นําทา่นนัง่รถตูป้รบัอากาศ VIP ออกเดนิทางสูท่า่เรอืดอนสกั

11.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืเฟอรร์ีด่อนสกั มุง่หน้าสู่ “เกาะสมยุ” (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาท)ี

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านเดนิทางถงึเกาะสมยุ เกาะท่องเทีย่วยอดนิยมของประเทศไทย นําท่านชม “โชวล์งิ” ณ ศนูยฝึ์กลงิ

ตําบลลปิะน้อย ซึ่งเป็นสตัว์ที่ใช้ชวีติร่วมกบัชาวสมุยมายาวนาน ลงิที่ได้รบัการฝึกแล้ว ใช้สําหรบัเกบ็

มะพร้าว และ ทําการแสดง ท่านจะ

เพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิง

ตัว น้ อ ย น่ า รัก จ ากนั ้น นํ าท่ า น

เดินทางสู่ “ ศาลเทพเจ้ากวนอู ”

เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อ

กวนอูทีค่นสมุยสกัการะบูชา ใหท้่าน

ได้ขอโชคขอลาภขอพรกบัองค์เจ้า

พ่อกวนอู เพื่อเป็นศริมิงคล จากนัน้

ไดเ้วลาอนัสมควรหลงัจากใชเ้วลาที่

น้ําตก



นําทุกท่านเดินทางสู่ บารร์ิมทะเล “ โคโค่ แทม” (COCO TAM’S) บารส์ุดนิยม ตัง้อยู่รมิทะเลหมู่บา้น

FISHERMAN VILLAGE ชายหาดบ่อผุด การตกแต่งร้านเป็นสไตล์บีช บาร์ ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย

กบับรรยากาศอนัแสนสบาย ท่ามกลางเสยีงดนตรเีคล้าคลอเสยีงคลื่นเบาๆ (ราคาไม่รวมอาหารและ

เครือ่งดืม่) นําทา่นเขา้เชค็อนิโรงแรมทีพ่กั เพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว หรอื เทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดียวกนั

วนัที่สอง (2) เกาะสมยุ - เกาะเต่า - เกาะนางยวน - อ่าวม่วง - อ่าวหินวง
06.30 น. รบัประทานอาหารมือ้เชา้ ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม

07.30 น. นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืปลายแหลม

09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะที่อยู่ ในเขตพื้นที่

อ.เกาะพะงนั ของ จ.สุราษฎร์ธานี ลกัษณะรูปร่างคล้ายเมลด็ถัว่ ประกอบไปด้วย 11 อ่าว 10 แหลม

บ น พื้ น ที่ 12,936 ไ ร่ ด้ ว ย ค ว า ม

ทีต่วัเกาะอยูห่่างไกลจากตวัเมอืง จงึทาํ

ใหใ้นอดตีบรเิวณชายหาดนี้เตม็ไปดว้ย

เต่าตวัน้อยตวัใหญ่ทีม่าหาแหล่งวางไข่

เป็นจํานวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่ง

ดํา น้ําที่ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก

รองจากออสเตรเลีย นัง่เรือไปยังจุด

ดําน้ํารอบๆ เกาะเต่า จุดดําน้ํา 2 จุด

คอื อ่าวหนิวง และ อ่าวไวทเ์ฮา้ส์ จะได้

พบเห็นปลาตัวเล็กหลากหลายสีสัน

ตามแนวปะการงั กิจกรรมดําน้ําตื้น ราคารวมอยู่ในแพก็เกจท่องเทีย่วแล้ว แพ็กเกจประกอบด้วย

กิจกรรม ดําน้ํา ชูชพี หน้ากากดําน้ํา อาหาร 1 มื้อ เครือ่งดืม่ เจ้าหน้าทีเ่รอืคอยอํานวยความสะดวก

หากทา่นทาํอุปกรณ์สญูหายอาจมคีา่ใชจ้า่ยทีท่า่นตอ้งรบัผดิชอบ)



จดุที่ 1 เกาะนางยวน บนเกาะมกีิจกรรมให้ท่านได้สนุกกบัการดําน้ําตื้น ชมปลาทะเลหลากสี และ ปะการงั

แสนสวยมากมาย ทา่นจะเหน็เหล่าฝงูปลาแหวกวา่ยไปมา

จดุที่ 2 เกาะเต่า ให้ท่านได้สนุกกบัการชมปลาและปะการงัแสนสวย อีกทัง้ยงัมกีิจกรรมให้ท่านได้ เดนิเล่น

ถ่ายรปู ณ จดุชมววิยอดนิยมบนเกาะเต่า

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ จดุบรกิารอาหาร บนเกาะเต่า (บรกิารอาหารแบบบุฟเฟต)์

จดุที่ 3 อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุกกบัการดูสตัว์น้ํา

แปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล

ดอกไม้ทะเล ท่ านจะได้ เห็นสัตว์ น้ํ า

ทีน่่ารกัเหลา่นี้ อาศยัอยูแ่บบธรรมชาติ

จดุที่ 4 อ่าวหนิวง หรอื เจเปญนิส เป็นจุดที่ท่าน

จะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนว

ปะการัง และอีกทัง้หินหน้าตาแปลก

ใตน้ํ้าอกีดว้ย

15.30 น. นําท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่

เกาะสมุย หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้

สูท่ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดียวกนั

วนัที่สาม (3) เกาะสมยุ - สกัการะพระใหญ่ - หินตา หินยาย

จดุชมวิวหินลาด - เดินทางกลบักรงุเทพฯ

07.00 น. รบัประทานอาหารมือ้เชา้ ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม

10.00 น. นําทา่นเตรยีมตวัเชค็เอาท์ จากนัน้นําทา่นเทีย่วชมสถานทีส่าํคญัต่างๆรอบเกาะสมยุ “ สกัการะพระใหญ่”

เกาะฟาน เพื่อเป็นศิรมิงคล ซึ่งตัง้อยู่บนแหลม ให้ท่านได้ชมทวิทศัน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอย่าง

สวยงาม จากนัน้นําท่านชมแท่งหนิทีธ่รรมชาตสิรา้งไว้ “ชมหนิตา-หนิยาย” เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีนิ่ยม

อย่ า งมาก ด้วย รูป ร่ า งของหินที่ แ ปลก

ประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศชายและ

เพศหญิง จากรูปทรงของหนินี จงึทําให้เกิด

ตํานานเล่าถึงความเป็นมาว่า ครัง้หน่ึงมี

ตายายคู่ห น่ึ ง เรือล่ม และ จมลงในอ่ าว

ร่างของทัง้สองได้เกยฝัง และ ทําให้เกิดหิน

รูปร่างประหลาดน้ีไม่ว่าตํานานจะเป็นเช่นไร

ก็ตาม "หินตา-หินยาย" นี้คงจะสร้างความ

ประหลาดใจใหแ้ก่ผูพ้บเหน็อยา่งแน่นอน ก่อน

การเดนิทางกลบั



เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นําทา่นแวะถ่ายรปูจดุชมววิเกาะลาด เป็นจุดทีท่า่นจะเหน็ววิทะเลแสนสวย ก่อนการเดนิทางกลบั

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเฟอรร์ีมุ่ง่หน้าสู่ อ.ดอนสกั (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

18.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่ WE 2258

19.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิและสถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะสมและความปลอดภยัในการเดนิทาง

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหม้คัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึความเป็นไปไดค้วามเหมาะสมและผลประโยชน์

ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั ***

อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง

ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-04 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

09-11 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

16-18 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

23-25 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000

24-26 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000

27-29 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000

30ก.ค.-01ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

06-08 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

11-13 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000

12-14 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000

13-15 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

20-22 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

27-29 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

03-05 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

10-12 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

17-19 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

24-26 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***



อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุรายการ

2. โรงแรมทีพ่กั 2 คนื 4 ดาวระดบัมาตรฐาน

3. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท

4. คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ทา่น

5. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั กรงุเทพฯ-สรุาษฎรธ์านี // สรุาษฎรธ์านี-กรงุเทพฯ กระเป๋าเดนิทาง

เพือ่โหลดทา่นละ1 ใบ น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั สาํหรบักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ

7 กโิลกรมั / ทา่น

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม
1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และ การชาํระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัร

ประชาชน (ทีส่ะกดชื่อและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าส่งประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานการ

โอนเงนิ

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนัทาํการหรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การ

ไมช่าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจําแลว้ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าธรรมเนียมท่านละ

3,000 บาท หากแจง้ระหว่าง 15-8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้

จํานวน 50 % ของเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทําการก่อนวนัเดนิทางขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้

2. กรณทีีม่กีารจองตํ่ากวา่ 6 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ได้

ชาํระไวแ้ลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
● การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมผีูเ้ดนิทางที่เป็นผูใ้หญ่ จํานวน 6 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบตาม

จาํนวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิ

การเดนิทาง

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ,

เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง

บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะ หรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ

หรอืสว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลมิ ไม่ทานเน้ือสตัว์ หรอืแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบรษิัทฯให้ทราบ

ลว่งหน้า

● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยั

จากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจองและถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

● เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมดัจํา หรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้วทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทางและลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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