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เดินทาง กมุภาพนัธ ์– เมษายน 2564 

 หม ู่เกาะสิมิลนั l ด าน ้าชมปะการงั 

 

      พิเศษ!! รถรบั–ส่ง ท่ีพกัเขาหลกั  ราคา  1,999 .- 

 พิเศษ!! รถรบั–ส่ง ท่ีพกัภเูก็ต      ราคา  2,299 .- 

แพ็คเกจ One Day Trip  

ด าน ้าหม ู่เกาะสิมิลนั 
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Day 

1 

 

 

หมู่เกาะสิมิลนั 

วนัท่ี 1 ด่ืมด าชมความงามหม ู่เกาะสิมิลนั-ด าน ้าชมปะการงั 

08.00 น. รถรับที่โรงแรมที่พกั แลว้พรอ้มกนัที่จดุนดัหมาย เพื่อเช็คอินพรอ้มรับอปุกรณด์ าน า้ และรับประทานของว่าง 

และเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) 

09.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือทบัละม ุโดยเรือเร็ว (Speed Boat) 

10.20 น. ด าน า้จดุแรกชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ดฝููงปลาและปะการังหลากสีสนัที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6 

11.45 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซ่ึงท่านสามารถด าน า้ตื้นหรือเล่นน า้ในหาดเจา้หญิง (Princess Beach) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตข์องอทุยาน บนเกาะ4 (มื้อท่ี1) 

13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะ 4 เดนิทางไปด าน า้ตื้นที่ เกาะบาง ู(เกาะ 9) ที่คริสตม์าสพอยท ์(Christmas Point) จดุ

ไฮไลทข์องนกัด าน า้ตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเตา่ตนวุ่ายน า้เล่นบริเวณนี้  มีปะการังทีน่า่ดชูมและความหลากหลาย

ของเหล่าปลาสีสนัสวยงาม 

14.30 น. เดินทางสู่เกาะสิมิลนั(เกาะ8) ใหท้่านไดช้มบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสญัลกัษณอ์ันโดดเดน่

แห่งทะเลสิมิลนั มองลงมาเห็นน า้ทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทัง้อ่าวโดนลัดกัเบย(์Donald Duck Bay) ให้

ท่านไดอ้ิสระเล่นน า้หรือพกัผอ่นตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม 
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15.30 น. 

 

ออกเดินทางจาก หมูเ่กาะสิมิลนั เพื่อเดินทางกลบัท่าเรือทบัละม ุ

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือทบัละม ุ และส่งท่านเดินทางกลบัไปยังโรงแรมที่พกัโดยสวัสดิภาพ 

  

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าอาหาร 1 มื้อ  

2. เรือ Speed boat ไป-กลบั 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

5. มคัคเุทศกช์ านาญงานในวันทวัร ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวก 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

7. ค่าธรรมเนียมเขา้อทุยานส าหรับคนไทย  
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

 


