
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  - มหาชยั – เพชรบุรี – ชุมพร – สุราษฎรธ์านี       (-/-/D) 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ทีไ่ปรบัถงึหนา้บา้นท่าน)  โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวกตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้ม บริการเครื่องดืม่ ใหท้กุท่านไดส้ดชื่น ก่อนออกเดนิทาง 

 

20.00 น.. พรอ้มออกเดนิทางสู่ จงัหวดัสุราษฎรฯ์  “เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP มาตฐาน  

  ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ทกุวนั 

  บรกิารอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลบ์นรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 

 

 

 

 

วนัที่สอง เกาะสมยุ – พระใหญ่เกาะฟาน – หนิตา หนิยาย – น ้ าตกหนา้เมือง – หลวงพอ่แดง   (B/L/D) 

06.00 น. เดนิทางถงึ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี   อสิระใหท้่านท าภารกิจส่วนตวั ก่อนน าคณะเดนิทางไปรบัประทาน 

อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารน าคณะเดนิทางสู่ท่าเรือดอนสกั 

. คณะเดนิทางถงึท่าเทยีบเรือ  ดอนสกั   น าท่านลงเรือเฟอรร์ี่ล  าใหญ่เดนิทางผ่านทอ้งทะเลสคีรามของอ่าวไทย  

เพลนิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงาม ของเกาะเลก็ เกาะนอ้ยต่าง ๆ มากมายระหว่างทาง 

  คณะเดนิทางถงึท่าเทยีบเรือ  เฟอรร์ี่ เกาะสมยุ   

กลางวนั บริการอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารครวัเสวย  

บ่าย น าคณะท่านผูม้เีกียรตเิดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ เทีย่วชมสถานทีต่่าง ๆ รอบเกาะสมยุผ่านชมบ่อผุดสมัผสั 

ชีวติชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพือ่ความเป็นสริิมงคลน าท่านสู่ จดุชมววิทวิทศันท์ีง่ดงามของ หาดเฉวง 

หาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบญุตา เพงิหมาแหงนและชมแท่งหนิทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไวอ้ย่างพสิดาร หนิตา  

–หนิยาย ชมววิหาดละไม ชมการสาธติลงิเก็บมะพรา้ว น าท่านเขา้ชม น ้าตกหนา้เมือง แหล่งน า้จดืซึ่งถอืได ้

ว่าเป็นเสน้เลอืดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวติของชาว เกาะสมยุ  ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไมน้านาพนัธุ ์ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “ ตลาดหนา้ทอน “ เพือ่เลอืกซื้อของทีร่ะลกึพื้นเมอืงตามอธัยาศยั 

 



 

 

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารท่าเรอืซีฟู๊ ด  หลงัอาหารเดนิทางเขา้สู่ ที่พกั  Ibis Hotels 3* หรอืเทยีบเท่า   อสิระพกัผ่อน 

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่สาม หมู่เกาะอา่งทอง ด าน ้ าดูปะการงั– เกาะววัตาหลบั – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน   (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

  น าคณะท่านผูม้เีกียรตทิ่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทศันาจรล  าใหญ่ความปลอดภยัสูงสู่ “อทุยานแหง่ชาตหิมู่ 

เกาะอา่งทอง” ผ่านหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ทีเ่รียงรายอยู่กลางทะเลราวกบัสถาปตัยกรรมที ่  ธรรมชาตไิด  ้ บรรจง 

สรา้งไวอ้ย่างสวยงาม ดว้ยรูปลกัษณ์หลากหลายตามจนิตนาการของผูพ้บเหน็ เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบั 

การปีนป่ายเขาขึ้นชมววิทีเ่กาะววัตาหลบั 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื  

บ่าย  น าคณะท่านชม ปิเละ๊ หรือทะเลในหุบเขาทีง่ดงามทีสุ่ดในประเทศไทย ทีเ่กาะ แม่เกาะ พกัผ่อนชื่นชมบรรยากาศ 

ของธรรมชาตไิด ้ด  าน า้ดูปะการงัหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสสีนั  ( ขึ้นอยู่กบัสภาพน ้าและอากาศ )สม 



 

 

 

ควรแก่เวลาน าท่านล่องเรือชมทวิทศันง์ดงามของเกาะเลก็ ๆ กลางอ่าวไทย ไดเ้วลาอ าลาสู่  เกาะสมยุ    ดว้ย 

ความประทบัใจ 

 

  น าคณะเดนิทางถงึฝัง่เกาะสมยุ และน าคณะเดนิทางกลบัสู่ ที่พกั  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัท่านรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ที่พกั  Ibis Hotels 3* หรือเทียบเท่า   

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัที่สี ่  เกาะสมยุ – สุราษฎร ์- ชุมพร - ประจวบ ฯ - เพชรบุรี – กรุงเทพฯ     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม    

 คณะพรอ้มกนั ณ ลอ็บบี้  Ibis Hotels 3* หรือเทียบเท่า Check Out น าคณะเดนิทางสู่ท่าเทยีบ เรือเฟอรร์ี่เกาะสมุย น า

ท่านลงเรือ เดนิทางสู่ท่าเทยีบเรือดอนสกั 

 คณะเดนิทางถงึ ท่าเทยีบเรอืดอนสกั  น าคณะเดนิทางสู่  ปากน ้าตาปี จ.สรุาษฎรธ์านี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารครวัตาปีซีฟู๊ ด  

บ่าย น าคณะเดนิทาง ผ่านชุมพร ประจวบครีีขนัธ ์เพชรบรุี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารชมววิซีฟู้ ด อ.หวัหนิ  หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะเดินทางถงึกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ

ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไข 

ทวัรส์ุดฮปิ ทริปสุดชิลล ์@เกาะสมยุ อา่งทอง 4วนั3คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตยีง 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

30 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

06 - 09 สงิหาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

13 - 16 สงิหาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

20 - 23 สงิหาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

27-30 สงิหาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

03 - 06  กนัยายน 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

10 - 13  กนัยายน 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

17 - 20  กนัยายน 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

24 - 27  กนัยายน 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

01 - 04  ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

08 – 11  ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

15 - 18 ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 

22 - 25 ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,990.- 1,600.- 



 

 

 

เดินทางทกุวนัส าหรบักรุป๊เหมาตู ้ ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 

ราคาเหมากรุป๊ 6 – 8 ท่าน/ตู ้ 58,000.-บาท 1,600.- 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✔ ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

✔ ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

✔ ค่าทพีกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปกต ิโดยแต่ละโรงแรมมขีนาดไม่เหมอืนกนั 

) 

✔ มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบรกิารตลอดการเดนิทาง 

✔ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เง ือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

ปญัหาสขุภาพ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

⮚ ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ

นอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

⮚ ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

⮚ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

⮚ *** ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

การจอง 

⮚ ส่ง ส  าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนั

เดนิทาง 

การยกเลกิ  (เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551) 



 

 

 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่า

มดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 

⮚ แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถ

ตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท ัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบรูณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

3. ในระหวา่งการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

4. ค่าบริการทีท่า่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้า่นไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทัขนส่ง 

หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ 

ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่าน

เอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 



 

 

 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


