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1. จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563                    กรุงเทพฯ – เกาะสมุย - เกาะพะงัน   

 

08.30 น.  ทกุท่านพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ทางเขา้ประตทูี่ 2  
กรุณาน าบตัรประชาชนตดิตวัไปดว้ย  เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
09.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์PG 125 
10.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสมยุ  
11.30 น.  อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
12.30 น.   น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบางรัก  
13.00 น. – 13.30 น.  นั่งเรือเรว็ซีทรานดิสคฟัเวอรี่สู่ ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน เปล่ียนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ   
เกาะพะงัน อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก เพราะทุกคืนที่
พระจนัทรเ์ต็มดวงจะมีการจดั “ฟลูมนูปารต์ี”้ ที่หาดริน้ เพราะอะไรนั่นหรือ “มากับเราซิครับ”  

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
   Line ID: @chaitour 

คิดถึงพระจันทร์ ที่เกาะพะงัน 
เดนิทาง จนัทรท์ี ่30 พฤศจิกายน – พฤหสับดทีี ่3 ธนัวาคม 2563 (4วนั 3 คนื) 
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ที่นี่พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภเูขา และชายหาด มีที่ราบเพียง 1 ใน 4 ของพืน้ท่ีทัง้หมด มีสนัทราย และแนวหินปะการงัรอบเกาะ  น าท่าน
ถ่ายรูปกบั เรือหลวงพะงัน เป็นเรือประเภทยกพลขึน้บกขนาดใหญ่สงักดักองเรือยกพลขึน้บกและยทุธบรกิารกองเรือยทุธการ เดิม
ชื่อ ยูเอสเอส สตารค์ เคานต์ี แอลเอสที  1134 ซึ่งกองทพัเรือไดจ้ดัหาตามโครงการช่วยเหลือทางทหารจากรฐับาลสหรฐัอเมริกา 
โดยขึน้ระวางประจ าการ เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2509 และปลดระวางประจ าการเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน 2551 มีอายุการใชง้านใน
กองทัพเรือประมาณ 40 ปี เรือหลวงพะงัน ไดร้ับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เมื่อเรือปลด
ประจ าการแลว้ เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2553 ทางการไดน้ าเรือมาจอดบรเิวณท่าเทียบเรือทอ้งศาลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่มีคุณค่า
ทางประวตัิศาสตร ์ส าหรบัคนรุน่หลงัและเป็นเกียรติประวตัิของกองทพัเรือและเป็นความภาคภมูิใจของชาวสรุาษฎรธ์านีต่อไป  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ที่พัก THE CABIN BEACH RESORT หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน) ตัง้อยู่ทางตอนใตสุ้ดของหาดลีลาห่าง
จากใจกลางหาดริน้และงานฟูลมนูปารต์ีเ้พียง 1 กิโลเมตร รีสอรท์มีหอ้งพกัแบบบงักะโลทนัสมยัพรอ้มระเบียงส่วนตวัที่สามารถ
เพลิดเพลินไปกบัพระอาทิตยต์กที่สวยงามและสายลมทะเลสดชื่น แต่ละหอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หาดริน้นอก เป็นชายหาดที่ขึน้ชื่อว่าสวยที่สดุบนเกาะพะงนั  ใครมาเกาะพะงนัถา้ไม่ไดม้าที่หาดริน้นอก
ถือว่ามาไม่ถึง ลกัษณะชายหาดริน้นอกจะโคง้เวา้คลา้ยครึง่วงกลมยาว 2 กิโลเมตร  หาดทรายสีขาวละเอียดบวกกบัน า้ทะเลสีเขยีว
มรกต ยิ่งในคืนขึน้ 15 ค ่าแลว้ แสงจนัทร ์กระทบกับน า้ทะเลสวยงามเป็นอย่างยิ่ง จึงไม่แปลว่าที่นี่จะเป็นหาดที่สวยที่สดุของเกาะ
พะงนั  
อาหารค ่าที่ภตัตาคารบนหาดริน้ แบบ BBQ Seafood  
จากนัน้น าท่านกลบัสู่ที่พกั  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563          อ่าวศรีธนู – หาดราฮัม – เกาะม้า - หาดท้องนายปาน          
 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์  
น าท่านชมงาน จิตรกรรมศิลปะลวดลายบนทางมะพร้าว และ "วาดภาพระบายสีบนทางมะพร้าว" ที่มีเพียงหน่ึงเดียวในโลก 
จุดเริ่มตน้ของกิจกรรมนีเ้กิดจากนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่ยงัไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศได ้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จึงไปเรียนรูแ้ละรว่มกนัวาดภาพงานศิลปะกบั คณุอนงค ์ค าจีน (หรือคณุเจี๊ยบ)  อาย ุ54 ปี เจา้ของตลาดอารด์ติดเกาะ และ
แต่ละคนก็สามารถแสดงจินตนาการไดอ้ย่างงดงาม จึงไดน้ ามาจดัแสดงเป็นแกลลอรี่ภาพวาดบนทางมะพรา้วไวท้ี่นี่ โดยมีภาพวาด
จากทางมะพรา้วเกือบ 1,000 ชิน้ .... 
ใหท้่านไดส้นกุสนาน รว่มแสดงจินตนาการ รว่มเป็นส่วนหนึ่งในการวาดภาพบนทางมะพรา้วที่นี่ดว้ย 

เรือเร็ว Seatrandiscovery ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน เรือรบหลวงพะงัน 

เดอะเคบิ้นบีชรีสอร์ท หาดริ้นใน หาดริ้นนอก 
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จากนั้นเดินทางผ่าน อ่าวศรีธนู เป็นหาดทรายละเอียด สีสม ่าเสมอ มีหาดหินบางบริเวณ สามารถลงเล่นน า้และชมปะการงัได้
ตลอดแนว ยามเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กที่สวยงาม เป็นพืน้ที่ปลอดมรสุม เป็นอ่าวที่เรือประมงใชเ้ป็นที่จอดพัก จากนั้น
เดินทางสู่ เกาะราฮัม ชื่อเป็นเกาะแต่ไม่ใช่เกาะ เกาะราฮัมเป็นพืน้ที่หาดส่วนตัวเล็กๆ อยู่บริเวณหาดสน ตกแต่งเป็นบีชคลับ
สบายๆ สไตลช์าวบา้น หาท่านชอบทะเลในบรรยากาศแปลกตารบัรองว่าตอ้งถูกใจ เกาะราฮมัถือไดว้่าเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ของ
เกาะพะงนั มีมมุสวยๆ แปลกตาใหถ้่ายรูปเยอะมาก และสามารถลงไปเล่นน า้หรือด าน า้ตืน้ไดด้ว้ย 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
เดินทางสู่ เกาะม้า หรือ ทะเลแหวกแห่งเกาะพะงัน เป็นหาดเล็ก ๆ ท่ีมีความเงียบสงบ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะ 
โดยมีทางเดินยาวกว่า 350 เมตร เชื่อมจากแม่หาดไปยงัเกาะมา้ ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ระดบัน า้ลดต ่าลง จะสามารถมองเห็นสนั
ทรายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ สามารถเดินไปมาถึงกันได ้ท่านสามารถเก็บบรรยากาศรอบ ๆ ได ้ซึ่งมีความสวยงามไม่แพท้ะเลแหวกที่อื่น
เลยทีเดียว นอกจากนีท้ี่นี่ยงัมีแนวปะการงัน า้ตืน้ที่มีความสวยงาม ตลอดจนฝูงปลานอ้ยใหญ่ที่ต่างแหวกว่ายอวดโฉมกันไปมาให้
นกัท่องเที่ยวไดช้ื่นชมอีกดว้ย  จากนัน้เดินทางต่อไปยงั อ่าวท้องนายปาน เป็นหาดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง จดัเป็นชายหาดที่สวย
อนัดบัสองรองจากหาดริน้ โดยหาดทอ้งนายปานจะถกูแบ่งออกเป็น 2 หาด ดว้ยภเูขาลกูไม่ใหญ่มากนกั คือ หาดทอ้งนายปานนอ้ย
และหาดทอ้งนายปานใหญ่ เป็นหาดที่สามารถว่ายน า้ไดต้ลอดทั้งปี มีเสน้ทางการปีนเขาและน า้ตก มีลักษณะเป็นป่าเขตร้อนที่
ค่อนขา้งสมบรูณเ์ป็นท่ีชื่นชอบทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่พกั PANVIMAN RESORT KOH PHANGAN (หรือเทียบเท่า) พกั 2 คืน 
 
   
 
 
 

กิจกรรมวาดรูปบนทางมะพรา้ว 

เกาะราฮัม-หาดสน  เกาะม้า-หาดแม่หาด (ทะเลแหวกเกาะพะงัน) 

ปานวิมานรีสอร์ท เกาะพะงัน  
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3. พุธที่ 2 ธันวาคม 2563      เที่ยวเกาะนางยวนเต็มวัน   
 
 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์  
09.30 น. เรือ Speed Boat ออกจากท่าเรือสู่เกาะนางยวน 
10.30 น. เดินทางถึงเกาะนางยวน พกัผ่อนสบายๆที่อ่าวม่วง - เกาะเต่า 
อาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารของเกาะนางยวนไดรร์ีสอรท์ 
13.00 น. น าท่านขึน้ดจูดุชมวิว 
14.30 น. เดินทางออกจากกาะนางยวน 
16.00 น. เดินทางถึงเกาะพะงนั  
น าท่านกลบัสู่ที่พกั  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

  
 

 

4. พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2563        น้ำตกธารเสด็จ – เกาะสมุย – กรุงเทพ ฯ          

 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์  
เดินทางสู่ น ้าตกธารเสด็จ น า้ตกที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของเกาะพะงนั ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั  อยู่ห่าง
จากที่ท  าการอทุยานฯ 25 กิโลเมตร จดุเด่นคือพระปรมาภิไธยย่อของรชักาลที่ 5 รชักาลที่ 6 รชักาลที่ 7 และรชักาลที่ 9 ที่ทรงจารกึ
ไวท้ี่กอ้นหินบรเิวณใกล้ๆ  น า้ตก   
 
  
 
 
   
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือท้องศาลา 
10.30 น. – 11.00 น. นั่งเรือเรว็ซีทรานดิสคฟัเวอรี่สู่ ท่าเรือบางรกั เกาะสมยุ  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
จากนัน้เดินทางสู่สนามบินสมยุ  
15.40 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ PG146 
16.55 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  

รบัสมัภาระตรวจเชค็ใหถ้กูตอ้งครบถว้นกลบัถงึบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
 

เกาะนางยวน  

พระปรมาภิไธย ร.5,ร.6,ร.7,ร.9  น้ำตกธารเสด็จ  

อ่าวม่วง  
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อตัราคา่บรกิาร  

@ ผูใ้หญ่ ท่านละ 23,600 .- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   3,000  .- บาท 

อตัรานีร้วม  
1.  รถตูป้รบัอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
4.  ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

        -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท 
           -  เด็กอาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76 – 85 ปี ความคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนั 
               -  ผูเ้อาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี (ไม่คุม้ครอง) ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์  
 

อตัรานีไ้มร่วม 
1.  ตั๋วสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ไป – กลบั กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – สมยุ 
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  

  3.  ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ คา่ซกัรดี 
 

เงือ่นไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางโดย ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000  บาท พรอ้มส่ง ส าเนาบตัรประชาชน 
 ค่าบรกิารส่วนท่ีเหลือ ช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง 15 วนั  

 โดยโอนเขา้บญัชี... กรุณาสอบถาม 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง        
 1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 30 วนั หกัค่าบรกิารตามที่เกดิขึน้จรงิ 
 2. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 30 วนั หกัคา่บรกิาร 50 % 
 3. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั หกัคา่บรกิาร 100 % 
 

สิง่อำนวยความสะดวกในการเดนิทาง  

สเปรยแ์อลกอฮอล ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (Social distancing)  
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
 
 
 



คิดถึงพระจนัทร์ ที่เกาะพะงัน |  6 
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