
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

 

ท่านละ 14,999.- 

Code: DSA_166 

13-15 เม.ย. 62   
หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของคนรักทะเล 

เสม็ดนางช-ีล่องอ่าวพังงา-เมืองไข่มุกอันดามัน 

 

“✅ หมู่เกาะสิมิลัน” อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก 

✅ จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา “จุดชมวิวเสม็ดนางชี” 

“✅ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามอันน่าพิศวงของ เขาตะปู เขาพิงกัน (James Bond Island) 

✅ ชม ตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส ในตัวเมืองภูเก็ต “ 

✅ นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ต 

 



 
 
 

 

หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของคนรักทะเล 

เสม็ดนางชี-ล่องอ่าวพังงา-เมืองไข่มุกอันดามัน 

เดินทางวันท่ี 13-15 เมษายน 2562 
วันแรก กรุงเทพฯ- จุดชมวิวเสม็ดนางช-ีท่าเรือบา้นหินร่ม-ล่องอ่าวพังงา-เกาะปนัหย-ีเขาตะป-ูเขาพิงกัน-เขาหลัก                    
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 2 เคาเตอร์สายการบินนกแอร ์(กรุณาน าบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 
05.40 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสาย การบินนกแอร์   เที่ยวบินที่ DD7500   
07.00 น. ถึง สนามบินภูเก็ต เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ    

 น าท่านขึ้นสู ่จุดชมวิวเสม็ดนางชี  เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen อีกแห่งของจังหวัดพังงา  กับความสวยงามที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็น
จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวอีกจ านวนมากที่หวังจะมาช่ืนชม และซึมซับกับบรรยากาศภาพ
ความสวยงามมุมสูงของอ่าวพังงา 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ทา่เรือบ้านหินร่ม ชมทะเลแหวกอีกแห่งหนึ่งของแดนใต้(เป็นไปตามเวลาน้้าข้ึนน้้าลงของช่วงเวลาน้ันๆ)กับวิถีชีวิตของคนท้อง

ถิ่นที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 
 น าท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง  ประกอบด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา    

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร บนเกาะปันหยี หลังอาหารเชิญเลือกซื้อสินค้า  อาหารทะเลแห้ง และของที่ระลึก 

 
 จากนั้นเดินทางต่อชมความงามอันน่าพิศวงของเขาตะปู เขาพิงกัน (James Bond Island) 

 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลับ   ถึงท่าเรือ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคันเดิมสู่ บ.เขาหลัก  

16.30 น. น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมปาล์มแกลเลอเรียรีสอร์ท  เขาหลัก  หรือเทียบเท่า 

CODE: 
DSA_166 

 



 
 
 

 

18.30 น. บริการอาหารค  า (2) ณ ร้านอาหาร   

วันที  2  หมู่เกาะสิมิลนั-เล่นน  า ด าน  า ชมปะการัง-ภูเก็ต                         
06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารจากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือ  
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat  มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก   
10.30 น. เดินทางถึง เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิว หินใบเรือ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน    

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) บนเกาะ  แล้วเชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ าตามอัธยาศัย 
บ่าย 

 
น าท่านสู่จุดด าน้ า ชมความงามของปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ สีสันสวยงาม  (จุดลงด าน้ าประมาณ 2-3 
จุด ขึ้นอยู่กับสภาพน้ าและอากาศ)  

 
 เดินทางกลับสู่ฝั่งท่าเรือ  แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ จ.ภูเก็ต   
19.00 น. บริการอาหารค  า (5) ณ ร้านอาหาร 
20.30 น. น าท่านเข้าสู่ที่พัก  จ.ภูเก็ต เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที  3 เที ยวเมอืงภเูก็ต-วัดฉลอง-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-ช้อปปิง้ ของฝาก-กรุงเทพฯ                                                        

07.00 น. ต่ืนรับอรุณอันสดใส  บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.00 น. น าท่านเที่ยว ชมเมืองภูเก็ต ประวัติบอกเล่าความเป็นมาในอดีต ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยว ติดอันดับโลก  ชมอนุสาวรีย์การขุดแร่ 

สวนสาธารณะ สะพานหิน  ตัวเมืองเก่า สถาปัตยกรรม ชิโน-โปรตุกีส  นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ช่ือดัง ซึ่งเป็นที่เคารพ
นับถือของชาวภูเก็ต 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร   
บ่าย เชิญท่านเข้าชมความเป็นมาของเมืองเก่าแก่ ชีวิตความเป็นอยู่ ของภูเก็ตใน   พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Phuket Thaihua Museum  

ต้ังอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยน



 
 
 

 

บรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันต้ังขึ้น ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2477 บนหน้าจั่วอาคารเรียน มีรูปปูนปั้นเป็นรูปค้างคาวแดง ซึ่งสื่อความหมายถึง การรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงให้
เห็นถึงการตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวภูเก็ต ไม่เฉพาะการเล่าเรียน เพื่อให้อา่นออกเขียนได้เท่านั้น แต่หัวใจ
ส าคัญของการศึกษาอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาในการด าเนินชีวิต 

 
 จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก  สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ สนามบินภูเก็ต 

15.30  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต 
17.00 น. เดินทางกลับ โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 7515 
18.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15  กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (หากอายเุกิน 76 ปี ขึ้น
ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม์  (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง) 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ ราคา(บาท) 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 14,999.- 
เด็กอายุ3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตยีงเสริม) 12,999.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- 



 
 
 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานส าหรับต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรยีกเก็บ) 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้ง

ภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 

เงื อนไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผู้เดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

 
สิ งที ควรน าไปด้วยยาประจ าตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้ า,ชุดเล่นน้ า  กางเกงขาสั้น   รองเท้าที่สวมใส่สบาย 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด  
5. กรุ๊ปที ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและคา่มัด
จ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ  

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : 
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อ
จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 



 
 
 

 

7. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง 
หรือคืนเงินได้ 

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 

------------------------------------------------------------------ 
 


