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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัแรก พงังำ - ทวัร์เกำะตำชัย                                                                                                            (-/L/D) 
------- น. มคัคุเทศกร์อรับคณะ ณ จุดนดัพบ จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือทบัละมุ 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  ท่ำเรือทบัละมุ จังหวดัพงังำ  

ใหท้่านไดเ้ช็คอิน พร้อมรับอุปกรณ์ด าน ้าแลรับประทาน
อาหารวา่ง(ชา/กาแฟ/ขนม)ในระหวา่งนั้นมคัคุเทศกจ์ะ
อธิบายโปรแกรมท่องเท่ียว ขอ้ปฏิบติั ขอ้หา้มและตอบขอ้
ซกัถามต่างๆใหแ้ก่ท่านโดยละเอียดเพื่อความปลอดภยัอยา่ง

สูงสุด ก่อนน าท่านออกเดินทางไปยงั  เกำะตำชัย ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิมิลนัและอยูไ่ม่ไกลจากหมู่เกาะสุรินทร์มากนกั ถูกพบคร้ังแรกโดยชายท่ีช่ือ “ตาชยั”  
ท าใหต้ั้งช่ือเกาะตามคนคน้พบวา่“เกาะตาชยั” ถือไดว้า่เป็นเกาะบริวารแห่งใหม่ซ่ึงอยูใ่นความดูแลและ
รับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั   



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่  จุดด ำน ำ้ตืน้จุดแรก ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นใต้
ของเกาะตาชยั ระดบัน ้าทะเลลึกเพียง 4-6 เมตรเท่านั้น ท่านจะ
เพลิดเพลินกบัการด าน ้าช่ืนชมปะการังและปลาสวยงาม 
หลากหลายชนิดตามธรรมชาติ โดยมีมคัคุเทศกแ์ละพนกังาน
ประจ าเรือ พร้อมดูแลท่านอยา่งใกลชิ้ด 

จากนั้น จากนั้นน าท่านมายงับริเวณ  หำดทรำยขำว ณ เกาะตาชยั ซ่ึงได้
ช่ือวา่เป็นมลัดีฟเมืองไทย ท่านจะไดพ้บกบัหาดทรายท่ีขาวละเอียด
ทอดยาวหลายร้อยเมตรและน ้าทะเลสีฟ้าใส  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ เกาะตาชยั (1) พร้อมทั้งเคร่ืองด่ืมหลากหลายเมนูท่ีเตรียมไวใ้หบ้ริการ 
ช่วงบ่าย น าท่านเขา้สู่การท่องเท่ียวผจญภยัเชิงนิเวศ ดว้ยกิจกรรม กำรเดินป่ำ เพื่อ

ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงมีชีวติบนเกาะตาชยั ท่านจะไดพ้บกบั ปูไก่ 
ปูเสฉวนตวัใหญ่ และหอยมรกต ซ่ึงมีท่ีเกาะตาชยัท่ีเดียวในโลก 

ช่วงบ่าย หลงัจากนั้น ท่านจะไดมี้เวลาด าน ้าต้ืนบริเวณหนา้เกาะตาชยั  
ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของปลานานาพนัธ์ุและปะการัง
ท่ีอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ หรือจะเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยัในบรรยากาศ
สุดผอ่นคลาย รวมถึงการเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี 

ช่วงเยน็ เดินทางออกจากเกาะตาชยัเพื่อกลบัสู่ท่าเรือทบัละมุ ดว้ยรอยยิม้และความประทบัใจ ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือก
ซ้ือของท่ีระลึกและเขา้ห้องน ้ า หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัโดยสวสัดิภาพ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารเรือนไมแ้ก่น (2)  

พกั พกั ณ โรงแรม เขำหลกัไดมอนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ หรือ เทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง ทวัร์หมู่เกำะสิมิลนั                                                                                                                      (B/L/D) 
ช่วงเชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 
ช่วงเชา้ 
 

รับคณะจากโรงแรม Khaolak Diamond Beach Resort  
เดินทางสู่ท่าเรือทบัละมุและเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว 
มุ่งหนา้สู่ เกำะสิมิลนั สวรรคข์องคนรักทะเล 
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ช่วงเชา้ 
 
 

 

เดินทางถึง เกำะ เตรียมตวัด าน ้าชมปะการังใตท้อ้งทะเล  
บริเวณน้ีจะมีปลาลายเสือ ปลานกแกว้ อาศยัอยูม่ากมาย  
เดินทางต่อถึงอ่าวหนา้เกำะเมี่ยงซ่ึงท่านสามารถด าน ้าต้ืน 
ใน (Princess Bay) ส ารวจความงามของเกาะ  
ปีนข้ึนบนจุดชมววิ หรือพกัผอ่นบนหาดทรายขาวก็ได ้

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั แบบไทยบุฟเฟ่ตริ์มชายหาด (4)  

ช่วงบ่าย 
 

ออกเดินสู่เกำะบำงู ที ่(Christmas Point)  
จุดไฮไลทข์องนกัด าน ้าต้ืนท่ีมีปะการังท่ีน่าดูชมและ
ความหลากหลายของเหล่าปลาสีสัน จากนั้นน าท่าน
เดินทางถึงโดนัลดั๊ก เบย์ (Donald Duck Bay) ของ
เกาะสิมิลนั ) ซ่ึงจุดน้ีท่านจะไดพ้กัผอ่นบนชายหาด เล่น
น ้า ถ่ายรูปหรือปีนจุดชมววิบนหินเรือใบซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของหมู่เกาะสิมิลนั 

ช่วงเยน็ เดินทางกลบั ถึงท่าเรือทบัละมุ น าท่านกลบัโรงแรมโดยสวสัดิภาพ 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารบางพฒัน์ซีฟู้ ด (5) บริการอาหารทะเลสดๆ ซ่ึงท่านสามารถเลือกปรุง

เป็นเมนูท่ีอยากรับประทานไดอ้ยา่งหลากหลาย  
พกั พกั ณ โรงแรม เขำหลกัไดมอนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปำ หรือ เทยีบเท่ำ 
วนัทีส่ำม เขำหลกั – ส่งคณะเดินทำงกลับ                                                                                                   (B/L--) 
ช่วงเชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (6)สนามบินหดใหญ่                                                                                                 

 จากนั้นคณะอิสระเดินทางกลบัดดยสวสัดิภาพ 
เทีย่ว ให้ถูกใจ ไปกบัเรำ เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัรำค่ำบริกำร  

โดยรวมรำยกำรดังต่อไปนี้ 
- ค่าเรือเร็ว (Speed Boat)    
- ค่ารถบสัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าท่ีพกั 2 คืน ระดบั 3 ดาว ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (6 ม้ือ) 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมและใชบ้ริการต่างๆตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
- ค่าอาหารวา่ง น ้าผลไม ้ลูกอม น ้า ขนม ผลไม ้
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

เรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
หมำยเหตุ   

- บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั การจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของ ทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

รำยกำร รำคำ/ท่ำน 

ทวัร์หมู่เกำะสิมิลนั-เกำะตำชัย 3 วนั 2 คืน ( ผู้ใหญ่ ) สอบถำม 

ทวัร์หมู่เกำะสิมิลนั-เกำะตำชัย 3 วนั 2 คืน ( เด็ก ) (อำยุ 3-11 ขวบ) สอบถำม 
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- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ แกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ 
- เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทาง บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 


