
 

 
 
 
 

ทวัรช์วนเที่ยวไทย ช่วยชาต ิ 

เกาะสมุย เกาะเตา่ เกาะนางยวน  

หมู่เกาะอ่างทอง 4 วนั 3 คืน 

 

เกาะสมุย-พระใหญ่-หินตาหินยาย-จุดชมวิวลาดเกาะ-เกาะเเตน-เกาะมดัสุม 

หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะแม่เกาะ-เกาะววัตาหลบั-เกาะเตา่-เกาะนางยวน 

พกั The Ritz Carlton สมุย สวรรคบ์นเกาะ 

 



 

 
 

เกาะสมุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดระดับโลก มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขวัญและใฝ่ฝันของ

นักท่องเที่ยว ดังที่เวลานักท่องเที่ยวชาวไทยไปท่องเที่ยวในยุโรป และเจอชาวยุโรปที่เคยมา

เที่ยวเมืองไทย ทุกคนยกนิ้วมือให้ ชื่นชมความสวยงามของเกาะสมุย หลายท่านน่าจะเคย

ไปเที่ยวเกาะสมุยแล้วและทราบดีว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เต็มไปด้วยโรงแรม

อย่างหรู อย่างเลิศ มีสิ่งอำนวยความสะดวกปรนเปรอนักท่องเที่ยวต่างชาติกระเป๋าหนัก 

เป็นแหล่งหารายได้เข้าประทศ แต่ในยามนี้ ในวิกฤติการณ์โควิด ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า

มา จึงเป็นโอกาสอันดี สำหรับเราชาวไทย จะได้ไปใช้โรงแรมระดับหรูหราไม่แพ้ ริเวียร่า หรือที่

ใดในโลก และสิ่งอำนวยความสะดวก การท่องเที่ยวที่หรูหรา ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ จาก

เดิมเป็นราคาสำหรับต่างชาติเท่านั้น และยังเป็นการช่วยหล่อเลี้ยงให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

โรงแรม อยู่รอดพ้นจากวิกฤตการณ์โควิด เพื่อกลับมาหารายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยว

ต่างชาติอีกครั้งหนึ่ง 

จึงขอเชิญชวนท่านมาเที่ยวสมุย เป็นการอัพเดทสมุย จากที่เคยไปมาแล้ว ในแบบที่

คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน เพราะหลังจากโควิด ราคาโรงแรม 5 ดาว ต่างๆ จะกลับไป

ขายในราคาคืนละหลักหมื่นเหมือนเดิม 



 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เกาะสมุย-เกาะเเตน-เกาะมดัสุม-ฝูงปลาทะเลสวยงามน่ารกั-พกั Ritz Carlton 

08.30 พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอรเ์วย์  

เจา้หน้าท่ีสิตรินทวัร ์คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.50 น าท่านเหิรฟ้าเดินทางสู่เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏรธ์านี โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ 

  (Bangkok Airways) เท่ียวบินท่ี PG131 (10.50-12.00) หรือเวลาใกลเ้คียง 
12.00      เดินทางถึง สนามบินสมุย  สนามบินท่ีออกแบบกลมกลืนกบัธรรมชาติ อยา่งสวยงาม จนไดร้บัรางวลั  

น าท่านเดินทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศเขา้สู่เกาะสมุย เกาะทางภาคใตฝั้่งอ่าวไทยของไทยท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก 

เป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวท่ีเคยหลัง่ไหลเขา้มาชมความงามของเกาะสมุย จากเดิมเป็นสวรรค์ของนักท่องเท่ียว

แบบแบ็คแพ็ค จนปัจจุบนัเป็นท่ีท่องเท่ียวของเศรษฐี มหาเศรษฐี จากทัว่โลก จึงมีโรงแรมดีๆ ระดับโลก สรา้งขึ้ น

มากมายเพื่อตอ้นรบันักท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัซื้ อจากทัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือทอ้งกรูด เพื่อโดยสารเรือไมห้างยาวแบบชาวประมง ไปยงั เกาะมดัสุม หรือ เกาะหมู (30 

นาที) พกัผ่อนตามอธัยาศยั เดินบนหาดทรายท่ีขาวนุ่ม หรือเล่นน ้าหน้าหาด และสนุกสนานกบัการถ่ายรูปน้องหมู

ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบันักท่องเท่ียว โด่งดังในหมู่วยัรุ่น เป็นกระแสท่ีตอ้งมาถ่ายรูปกบัน้องหมูท่ีเกาะมัดสุม แลว้ออก

เดินทางจากเกาะมดัสุม ไปยงัเกาะเเตน ท่ีอยูใ่กลก้นั มีชื่อเสียงเร่ืองธรรมชาติ ชายหาดท่ีขาวละเอียดสวยงาม สงบ 

มีมุมถ่ายรูปกบัชิงชา้และตน้มะพรา้วท่ีเอนลงหาดทรายอย่างสวยงาม ก่อนเขา้สู่ชายหาด น าท่านชมหมู่ปลาทะเล

สีสันสวยงาม น่ารัก ว่ายไปมามากินอาหารจากขา้งเรือ เป็นภาพท่ีสวยงาม น่าประทับใจ แลว้เชิญท่านพักผ่อน

สนุกสนานกับการด าน ้าต้ืน ดูปะการังธรรมชาติของใตท้้องทะเล หรือ เล่นน ้าหน้าหาด อาบแดด ถ่ายรูป ตาม

อธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรแลว้ นัง่เรือ มุ่งหน้ากลบั ท่าเรือทอ้งกรูด 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้พักท่ี รร. THE RITZ-CARLTON, KOH SAMUI  น าท่านสัมผัสโรงแรม6ดาว ท่ีไดช้ื่อว่าสวยงาม หรูหรา 

บริการเป็นเลิศ ท าใหช้ื่อเสียงของโรงแรมริซ คาลตนัท่ีตั้งอยูท่ัว่โลก เป็นโรงแรมระดบัลกัชวัร่ี ราคาแพง มกัตั้งอยูใน

ท าเลท่ีดีท่ีสุดของเมืองน้ันๆ คนมีฐานะเท่าน้ันจะเลือกเขา้พกัโรงแรมราคาแพงเช่นน้ี เพราะตอ้งการสิ่งท่ีดีท่ีสุด เป็น

ประสบการณ์ในชีวิต จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีช่วงน้ี ต่างชาติไม่สามารถเขา้มาได ้จึงเป็นโอกาสท่ีชาวไทยท่ีรสนิยมดี จะ

ไดม้ีโอกาสเขา้พกัในโรงแรมระดับทอปของโลก ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้อย่างไม่น่าเชื่อ เชิญท่านพกัผ่อนกบัหอ้งพัก

แบบ GARDEN TERRACE SUITE มีบลัโคน่ี หรือ ระเบียงชมวิว (หากท่านตอ้งการหอ้งพกัแบบ Pool Villa เพิ่มท่าน

ละ 15,000 บาท)  ท่ีหรูหรากวา้งขวางบนตึกเรียงรายตามเนินเขาริมทะเล พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวก ครบครนั 

เป็นประสบการณค์รั้งหน่ึงในชีวิตท่ีตอ้งรีบไปสมัผสั ก่อนท่ีราคาหอ้งพกัจะขายในราคาต่างชาติ จนท าใจยากในการ

เขา้พกัในโรงแรมในเมืองไทยท่ีราคาเดียวกบัหอ้งพกัในมอนติคาโร เฟรน้ซริ์เวียร่า หรือ ซานโตริน่ี  



 

 
 

วนัที่สอง สมุย-เกาะเตา่-เกาะนางยวน-จุดชมวิว-ด าน ้าต้ืนชมปะการงั-พกั Ritz Carlton 

เชา้  บริการอาหารเชา้ในโรงแรมที่หรูหรา ริมทะเลอ่าวไทย บรรยากาศสวยงาม เหมือนการไปพกัใน 

โรงแรมหา้ดาว หรูหรา ในยุโรป แถบริเวียร่า  หรือริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

ไดเ้วลาสมควรแลว้ น าท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบท๊ มุ่งหน้าสู่ เกาะเต่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) ตั้งอยู่ในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สวรรคส์ าหรบันักด าน ้าจากทัว่โลก มีเกาะท่ีส าคญัดว้ยกนั 

2 เกาะ คือ เกาะเต่า และเกาะนางยวน น าท่านแวะ อ่าวม่วง (หรืออ่าวอื่นๆ ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ) บริเวณฝั่ง

ตะวนัออกของเกาะเต่า สนุกสนานไปกบักิจกรรมด าน ้าต้ืน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั บนเกาะเตา่ 

บ่าย น าท่านแวะเกาะนางยวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เกาะขนาดเล็กท่ีอยู่ห่างจากเกาะเต่าเพียง  480 

เมตร ติดอนัดบั 1 ใน 10 เกาะท่ีสวยท่ีสุดในโลก เกาะสวรรคก์ลางทะเลอ่าวไทย มีลกัษณะเป็น 3 เกาะขนาดเล็กท่ี

เชื่อมกันดว้ยสันทราย จนเกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาดทั้ง 3 แห่ง อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนางยวน อิสระ

พกัผ่อนตามอธัยาศัย ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ หรือ เดินขึ้ นไปยงัจุดชมวิว ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของ

เกาะนางยวนท่ีมีแนวสนัทราบสีขาวเชื่อมต่อกัน หรือ พักผ่อนริมชายหาด  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่

เกาะสมุย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง)  

น าท่านกลบัเขา้สู่ท่ีพกั THE RITZ-CARLTON, KOH SAMUI 

 
 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเขา้พกัท่ี รร. THE RITZ-CARLTON, KOH SAMUI หรือ เทียบเท่า พกัผ่อนอย่างเต็มท่ีกบับรรยากาศหรูหรา

ของโรงแรม  

 



 

 
 

วนัที่สาม    สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะแม่เกาะ-เกาะววัตาหลบั-จุดชมวิวหมู่เกาะอ่างทองทะเลใน- 

  ว่ายน ้า ชมปะการงั-พกั Ritz Carlton 

เชา้  บริการอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปท่าเรือแลว้ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน โดยเรือไมข้นาดใหญ่ ท่ีปลอดภัยเพื่อใหท้่าน

สามารถเดินเล่นพกัผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองขา้งทาง ท่ีผ่านเกาะแก่งต่างๆ ไปยงัหมู่เกาะอ่างทอง หน่ึงในอุทยาน

แห่งชาติทางทะเลท่ีส าคัญของประเทศไทย ฝั่งทะเลอ่าวไทย เดินทางต่อไปยังเกาะวัวตาหลับ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ท่านสามารถเดินขึ้ นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาวัวตาหลับเพื่อชมทิวทัศน์อัน

สวยงามของเกาะน้อยใหญ่กวา่ 42 เกาะ ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัเสน้ทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์หรือ เดิน

ชมหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้าบัวโบก และสนุกสนานกบัการว่ายน ้าและด าน ้า ต้ืนบริเวณชายหาดขาวละเอียดของ

เกาะววัตาหลบั แลว้เดินทางกลบัข้ึนบนเรือ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั บนเรือ (บุฟเฟต)์ ขณะล่องเรือชมทอ้งทะเลสีคราม 

เดินทางถึงเกาะแม่เกาะ ชื่นชมทะเลใน อันเป็นทะเลสาบน ้าเค็มสีมรกตภายในหุบเขาซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ

ภูเขาหินปูน จากน้ันท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาดไดต้ามอัธยาศัย รวมทั้งยงัสามารถด าน ้าดูปะการังบริเวณ

แนวชายหาดได ้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับไปยังท่าเรือหน้าทอน ระหว่างทางท่านจะไดช้มความ

งดงามของเกาะแก่งต่างๆ ตลอดสองขา้งทาง เดินทางกลบัท่าเรือหน้าทอน  

เย็น บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้พกัท่ี รร. THE RITZ-CARLTON, KOH SAMUI หรือ เทียบเท่า พกัผ่อนอย่างเต็มท่ีกบับรรยากาศหรูหรา

ของโรงแรม  

 

 



 

วนัที่สี่ สมุย-วัดพระใหญ่-หินตาหินยาย-จุดชมวิวลาดเกาะ-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ รอบเกาะสมุย น าท่านแวะ หินตาหินยาย (16 กม/30 นาที) หินแกรนิตรูปร่าง

แปลกตาซึ่งรงัสรรคโ์ดยธรรมชาติจากการกดัเซาะของน ้าทะเล จนมีลักษณะคลา้ยกบัอวยัวะเพศชายและหญิง ชม

จุดชมวิวลาดเกาะ (8.3 กม/15 นาที) ชมวิวทิวทัศน์ของหาดเฉวงท่ีมีความยาวกวา่ 7 กิโลเมตร และทัศนียภาพ

อนังดงามของน ้าทะเลสีฟ้าใสตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม แวะ วัดพระใหญ่ (13 กม/25 นาที) ชมพระพุทธรูปปางมาร

วิชยัความสูงกวา่ 12 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาเกาะฟาน (เกาะเล็กๆ ท่ีแยกตวัออกมาจากเกาะสมุย) พรอ้ม

ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของหาดบางรกัษ์และเกาะพะงนัจากดา้นบนของวดั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน(3 กม/10 นาที) เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.30  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบิน PG152 (16.30-17.45) 

17.45  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

08-11 มี.ค.64  16-19 มี.ค.64  22-25 มี.ค.64   

30 มี.ค.-02 เม.ย.64 05-08 เม.ย.64  14-17 เม.ย.64**  

20-23 เม.ย.64  26-29 เม.ย.64  26-29 พ.ค.64    

    เดินทาง** 14-17 เม.ย.64** เพิ่มท่านละ 5,000 บาท 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ    

พกัหอ้งคู่ท่านละ         35,900  บาท 

พกัเดี่ยวเพิ่ม           9,900  บาท 
 

กรุณาจองทวัร ์พรอ้มเงินมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 10 วนั  

 

อตัราน้ีรวม   

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สมุย-กรุงเทพฯ 

- ค่ารถตู ้หรือ รถโคช้  

- ค่าล่องเรือชมเกาะต่างๆ เกาะเเตน-เกาะมตัสุม-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะเต่า-เกาะนางยวน ตามรายการ  

- ค่าอาหาร ท่ีพกั น าเท่ียวตามรายการพรอ้มมคัคุเทศก ์

- ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามระบุในรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์          
 

อตัราน้ีไม่รวม  

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ซกัรีด อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีสัง่เพิ่มนอกรายการ  

- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ  

- ค่าทิปคนขบัรถ และ มคัคุเทศก ์ท่านละ 400.-บาท 
 

การจอง และเงื่อนไขการยกเลิก  

- ส่งใบจอง พรอ้มเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัที หลงัการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 10 วนั 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง แลว้มีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

  จ านวนท่ีก าหนดไว ้

- ลูกคา้ยกเลิกการเดินทางกอ่นวนัเดินทาง น้อยกวา่ 30 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิไม่คืนมดัจ าทวัรท์ั้งหมด  

 

 

 

 



 

 

  มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกครั้ง 

 

หมายเหต ุ:   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 10 วนั  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่

ตอ้งแจง้ล่วงหน้าและสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสยั เช่นการล่าชา้ของสายการบิน,

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,จลาจล ,อุบติัเหตุ,ปัญหาการจราจร , ยานพาหนะเกิดเหตุขดัขอ้ง เป็นตน้ โดยจะพยายามใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่านและสงวนสิทธ์ิไม่สามารถรบัผิดชอบต่อภยัธรรมชาติทั้งปวง   

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไมร่บัผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรพัยส์ินส่วนตวั ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น กระเป๋าเงิน ของมีค่า 

กระเป๋าถือ เป็นตน้  

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีระบุในรายการ หากการเดินทางตรงกบัช่วงงานเทศกาล หรือ วนัหยุดยาวส่งผลใหโ้รงแรมเต็ม ซึ่งจ าเป็นตอ้ง

เปล่ียนโรงแรมท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสม  

5. หอ้งพกัส าหรบัสามท่าน หรือหอ้งทริปเป้ิล ไม่ไดห้มายถึงหอ้งท่ีมีอยู3่เตียง แต่หมายถึงหอ้งพกัท่ีพกัได3้ท่าน โดยการใส่เตียง

เสริม (Extra bed) เขา้ไปในหอ้งพกัคู่ ซึ่งอาจเป็นเตียงแบบพบัแลว้กางออก (Roll away bed) หรือ เตียงแบบเป็นโซฟา(Sofa 

bed) ท่ีสามารถดึงออกมาเป็นเตียงนอน หรือโซฟาท่ีปรบัเป็นเตียงนอนได ้

6. บริษัทฯ กราบขออภยั ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ขายทวัรใ์หก้บับุคคล ท่ีมีพฤติกรรม ก่อความเดือดรอ้น สรา้งความร าคาญแก่ส่วนรวม 

ทั้งน้ี เพื่อความสุข และความสนุกสนานในการเดินทางของคณะทวัร ์ 

7. ตัว๋เครื่องบิน ประเภทตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน หากออกตัว๋แลว้มกัไม่สามารถคืนเงินได ้และอาจมีการปรบัราคาตัว๋เครื่องบินข้ึน

ได ้ในกรณีท่ีราคาน ้ามนัขึ้ น โดยมีเอกสารยืนยนัจากสายการบิน   

8. กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึง ท่านยอมรบัในขอ้ความตามรายละเอียด 

และเงื่อนไขทั้งหมด ท่ีทางบริษัทฯ ไดแ้จง้ไวแ้ลว้      

หากท่านตอ้งการใบเสร็จรบัเงินในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้พนักงานขายใหท้ราบล่วงหนา้ 

เพ่ือออกใบเสร็จรบัเงินในเดือนนั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่สามารถออกใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้

คิดถึงความสุขครั้งใด เลือกใช ้สิตรินทวัร ์
ทะเบียน ททท. 11/00706 

 


