
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เดนิทางโดยสายการบินไทยสไมล์ THAI SMILE ในครือ STAR ALLIANCE 

กาํหนดการเดนิทาง 

 เดือนสิงหาคม  21-23 // 28-30 

 เดือนกนัยายน 04-06 // 11-13 // 18-20 // 25-27 

 เดือนตุลาคม  02-04 // 09-11 // 10-12 // 11-13 // 23-25 // 30ต.ค.-01พ.ย. 

 เดือนพฤศจิกายน 06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29 

 เดือนธนัวาคม 04-06 // 05-07 // 10-12 // 11-13 // 18-20 // 25-27 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)   กรุงเทพฯ – เกาะสมุย – ดูโชว์ลงิ – ศาลเทพกวนอู – นํDาตกหน้าเมือง  

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัCน 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ทีKคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรทีKนัKงบนเครืKอง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เทีKยวบินทีK WE 2251 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รีKดอนสกั (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาที)  

10.00 น. นาํท่านนัKงรถตูป้รับอากาศ VIP ออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสกั  

11.30 น. เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รีKดอนสกั มุ่งหนา้สู่ “เกาะสมุย” (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาที) 

เที$ยง บริการอาหารมื0อกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ$น 

บ่าย นําท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะ

ท่องเทีKยวยอดนิยมของประเทศไทย 

นําท่านชม “โชวลิ์ง” ณ ศูนยฝึ์กลิง

ตําบลลิปะน้อย ซึK งเป็นสัตว์ทีK ใช้

ชีวิตร่วมกบัชาวสมุยมายาวนาน ลิง

ทีKได้รับการฝึกแลว้ ใช้สําหรับเก็บ

มะพร้าวและทาํการแสดง ท่านจะ

เพลิดเพลินไปกบัการแสดงของลิง

ตัวน้ อ ย น่ า รัก  จากนัC น นํ า ท่ าน

เดินทางสู่  “ศาลเทพ เจ้ากวน อู” 

เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อ

กวนอูทีKคนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านไดข้อโชคขอลาภขอพรกบัองคเ์จา้พ่อกวนอู เพืKอเป็นศิริมงคล จากนัCน

ไดเ้วลาอนัสมควร 



 
 นําท่านเดินทางสู่  “นํC าตกหน้า

เมือง” นํC าตกธรรมชาติทีKสวยงาม

ของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลา

พักผ่อนหย่อนใจกับนํC าตกแสน

สวย (ท่านที&ประสงค์จะเล่นนํ2าตก

กรุณาเตรียมเสื2อผ้าแยกใส่กระเป๋าเลก็) 

ได้เวลาอันสมควรหลังจากใช้

เวลาทีKนํC าตก นําท่านเข้าเช็คอิน

โรงแรมทีKพัก  เพืKอพักผ่อนตาม

อธัยาศยั  

คํ$า บริการอาหารมื0อคํ$า ณ ร้านอาหารท้องถิ$น 

ทีIพกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว / หรือเทยีบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

วนัทีIสองของการเดนิทาง(2) เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง 

06.30 น. รับประทานอาหารมื0อเช้า ที$ ห้องอาหารของ

โรงแรม 

07.30 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือปลายแหลม 

09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat 

มุ่งหน้าสู่  “เกาะเต่า” เป็นเกาะทีKอยู่ในเขต

พืC นทีK  อ .เกาะพะงัน  ของ  จ .สุราษฎร์ธานี 

ลกัษณะรูปร่างคลา้ยเมลด็ถัKว ประกอบไปดว้ย 

11 อ่าว 10 แหลม บนพืCนทีK 12,936 ไร่ ด้วย

ความทีKตวัเกาะอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง จึงทาํ

ใหใ้นอดีตบริเวณชายหาดนีC เตม็ไปดว้ยเต่าตวันอ้ยตวัใหญ่

ทีKมาหาแหล่งวางไข่เป็นจาํนวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งดาํ

นํC าทีKใหญ่เป็น อนัดบั2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย นัKง

เรือไปยงัจุดดาํนํC ารอบๆ เกาะเต่า จุดดาํนํC า 2 จุด คือ อ่าว

หินวง  และ  อ่าวไวท์ เฮ้าส์  จะได้พบเห็นปลาตัวเล็ก

หลากหลายสีสันตามแนวปะการัง  กิจกรรมดาํนํ2าตื2น ราคา

รวมอยู่ในแพคเกจ็ท่องเที&ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรม

ดาํนํ2า ชูชีพ หน้ากากดาํนํ2า อาหาร 1 มื 2อ เครื& องดื&ม เจ้าหน้าที&เรือ

คอยอํานวยความสะดวก  หากท่านทําอุปกรณ์สูญหายอาจมี

ค่าใช้จ่ายที&ท่านต้องรับผิดชอบ) 



 
จุดทีK 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่านไดส้นุกกบัการดาํนํC าตืCน ชมปลาทะเลหลากสีและปะการังแสนสวย

มากมาย ท่านจะเห็นเหล่าฝงูปลาแหวกวา่ยไปมา  

จุดทีK 2 เกาะเต่า ให้ท่านไดส้นุกกบัการชมปลา และ ปะการังแสนสวย อีกทัCงยงัมีกิจกรรมให้ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป 

ณ จุดชมววิยอดนิยมบนเกาะเต่า 

เที$ยง บริการอาหารมื0อกลางวนั ณ จุดบริการอาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบบุฟเฟต์) 

จุดทีK 3  อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุกกับการดูสัตว์นํC า

แปลกตา  ไม่ ว่ าจะ เป็น เห ล่ าปลาทะ เล 

ดอกไมท้ะเล ท่านจะไดเ้ห็นสัตวน์ํC าทีKน่ารัก

เหล่านีC  อาศยัอยูแ่บบธรรมชาติ 

จุดทีK 4  อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดทีKท่านจะ

เห็น เห ล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนว

ปะการังและอีกทัCงหินหนา้ตาแปลกใตน้ํC าอีก

ดว้ย  

15.30 น. นาํท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลบัสู่เกาะส

มุย หลงัจากนัCนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีKพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั      

คํ$า บริการอาหารมื0อคํ$า ณ ร้านอาหารท้องถิ$น 

ทีIพกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว / หรือเทยีบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

วนัทีIสามของการเดนิทาง(3) เกาะสมุย – สักการะพระใหญ่ – หินตา หินยาย   

    จุดชมววิหินลาด - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารมื0อเช้า ที$ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.00 น. นาํท่านเตรียมตวัเช็คเอาท์ จากนัCนนาํท่านเทีKยวชมสถานทีKสําคญัต่างๆรอบเกาะสมุย “สักการะพระใหญ่” 

เกาะฟาน เพืKอเป็นศิริมงคล ซึK งตัCงอยูบ่นแหลม ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอยา่งสวยงาม 

จากนัCนนาํท่านชมแท่งหินทีKธรรมชาติสร้างไว ้“ชมหินตา-หินยาย” เป็นสถานทีKท่องเทีKยวทีKนิยมอย่างมาก 

ดว้ยรูปร่างของหินทีKแปลกประหลาดดูคลา้ยกบัอวยัวะเพศชายและเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี จึงทาํให้

เกิดตาํนานเล่าถึงความ เป็นมาว่า ครัC งหนึK งมีตายายคู่หนึK งเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทัCงสองไดเ้กยฝัง

และทาํให้ เกิดหินรูปร่างประหลาดนีC ไม่ว่าตาํนานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" นีC คงจะสร้างความ

ประหลาดใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็นอยา่งแน่นอน ก่อนการเดินทางกลบั  

 

 

 



 
 

เที$ยง บริการอาหารมื0อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดทีKท่านจะเห็นวิว

ทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทางกลบั นาํหลงัจากนัCนนาํท่าน

เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รีK มุ่งหนา้สู่ อ.ดอนสกั (ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชัKวโมง 30 นาที)  

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

18.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีKยวบินทีK WE 

2258 

19.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืKองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 

การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัCน  เพืKอความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้

มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทัCงนีCจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ

เป็นสาํคญั  

 

 

 

 

 



 

กาํหนดการเดนิทางท่องเที/ยว 2563  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ ํKากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ+ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  

เพิ+มท่านล่ะ 

21-23 ส.ค. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

28-30 ส.ค. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

04-06 ก.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

11-13 ก.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

18-20 ก.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

25-27 ก.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

02-04 ต.ค. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

09-11ต.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

10-12 ต.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

11-13 ต.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

23-25 ต.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

06-08 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

13-15 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

20-22 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

25-27 พ.ย. 63  12,900 12,900 12,400 2,000 

04-06 ธ.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

05-07 ธ.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

10-12 ธ.ค. 63 13,900 13,900 13,400 2,500 

11-13 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

18-20 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

25-27 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,400 2,000 

เพยีง 8 ท่าน เท่านั,นออกเดนิทาง 
 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการนีDรวม 
1. ค่าตัfวเครืKองบินชัCนประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพืKอโหลดท่าน

ละ1 ใบ นํCาหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึCนเครืKอง นํCาหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP นาํเทีKยวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   

3. โรงแรมทีKพกั 2 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 

4. ค่าอาหารทุกมืCอทีKระบุรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเทีKยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีDไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิKม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีKจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืKองดืKมและอาหารนอกเหนือจากทีKระบุในรายการ  

 

เงืIอนไขการสํารองทีIนัIง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ทีKสะกด

ชืKอและนามสกลุภาษาองักฤษ เพืKอใชอ้อกตัfวเครืKองบิน, นาํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดที้K  

2. ค่าทวัร์ส่วนทีKเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินทีKระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 

เงืIอนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธิj  เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิj คืนเงินให้กบัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินทีKลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธิj ไม่คืนเงินใดๆทัCงสิCนใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีทีKมีการจองตํKากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิj ในการยกเลิกโปรแกรมนีC โดยจะคืนเงินทีKลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทัCงหมด  

 

 

 

 



 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครัC งตอ้งมีผูเ้ดินทางทีKเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 8 ท่านขึCนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิj ในการเปลีKยนแปลงราคาหรือเลืKอนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเทีKยวอาจมีการเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนืKองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีKสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเทีKยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการทีK

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีKท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืCอสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีKเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิKงของสูญหายตามสถานทีKต่างๆ 

● การจดัทีKนัKงบนรถบสัขึCนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธิj ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เมืKอท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทัCงหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงืKอนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัCงหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึCน-ลงรถทุกครัC ง 

● ทีKนัKงบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิj ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 


