กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
------- น.
08.00 น.

พังงำ - ทัวร์ เกำะตำชัย
(-/L/D)
มัคคุเทศก์รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อทับละมุ
นาท่านเดินทางสู่  ท่ ำเรื อทับละมุ จังหวัดพังงำ
ให้ท่านได้เช็คอิน พร้อมรับอุปกรณ์ดาน้ าแลรับประทาน
อาหารว่าง(ชา/กาแฟ/ขนม)ในระหว่างนั้นมัคคุเทศก์จะ
อธิบายโปรแกรมท่องเที่ยว ข้อปฏิบตั ิ ข้อห้ามและตอบข้อ
ซักถามต่างๆให้แก่ท่านโดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยอย่าง
สู งสุ ด ก่อนนาท่านออกเดินทางไปยัง  เกำะตำชัย ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนเหนือสุ ดของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิ มิลนั และอยูไ่ ม่ไกลจากหมู่เกาะสุ รินทร์ มากนัก ถูกพบครั้งแรกโดยชายที่ชื่อ “ตาชัย”
ทาให้ต้ งั ชื่อเกาะตามคนค้นพบว่า“เกาะตาชัย” ถือได้วา่ เป็ นเกาะบริ วารแห่งใหม่ซ่ ึงอยูใ่ นความดูแลและ
รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิ มิลนั
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จากนั้น

จากนั้น

นาท่านเดินทางเข้าสู่  จุดดำนำ้ ตืน้ จุดแรก ซึ่ งตั้งอยูท่ างด้านใต้
ของเกาะตาชัย ระดับน้ าทะเลลึกเพียง 4-6 เมตรเท่านั้น ท่านจะ
เพลิดเพลินกับการดาน้ าชื่ นชมปะการังและปลาสวยงาม
หลากหลายชนิดตามธรรมชาติ โดยมีมคั คุเทศก์และพนักงาน
ประจาเรื อ พร้อมดูแลท่านอย่างใกล้ชิด
จากนั้นนาท่านมายังบริ เวณ  หำดทรำยขำว ณ เกาะตาชัย ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็ นมัลดีฟเมืองไทย ท่านจะได้พบกับหาดทรายที่ขาวละเอียด
ทอดยาวหลายร้อยเมตรและน้ าทะเลสี ฟ้าใส

เที่ยง
ช่วงบ่าย

 บริ การอาหารกลางวัน ณ เกาะตาชัย (1) พร้อมทั้งเครื่ องดื่มหลากหลายเมนูที่เตรี ยมไว้ให้บริ การ
นาท่านเข้าสู่ การท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ ด้วยกิจกรรม กำรเดินป่ ำ เพื่อ
สารวจความอุดมสมบูรณ์ของสิ่ งมีชีวติ บนเกาะตาชัย ท่านจะได้พบกับ ปูไก่
ปูเสฉวนตัวใหญ่ และหอยมรกต ซึ่งมีที่เกาะตาชัยที่เดียวในโลก

ช่วงบ่าย

ค่า

หลังจากนั้น ท่านจะได้มีเวลาดาน้ าตื้นบริ เวณหน้าเกาะตาชัย
ซึ่ งท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของปลานานาพันธุ์และปะการัง
ที่อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ หรื อจะเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศ
สุ ดผ่อนคลาย รวมถึงการเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่
เดินทางออกจากเกาะตาชัยเพื่อกลับสู่ ท่าเรื อทับละมุ ด้วยรอยยิม้ และความประทับใจ ให้เวลาท่านได้เลือก
ซื้ อของที่ระลึกและเข้าห้องน้ า หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ
บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหารเรื อนไม้แก่น (2)

พัก

พัก ณ โรงแรม เขำหลักไดมอนด์ บีช รีสอร์ ท แอนด์ สปำ หรือ เทียบเท่ำ

วันทีส่ อง
ช่วงเช้า
ช่วงเช้า

ทัวร์ หมู่เกำะสิ มิลนั
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
รับคณะจากโรงแรม Khaolak Diamond Beach Resort
เดินทางสู่ ท่าเรื อทับละมุและเดินทางจากท่าเรื อโดยเรื อเร็ ว
มุ่งหน้าสู่ เกำะสิ มิลนั สวรรค์ของคนรักทะเล

ช่วงเย็น

(B/L/D)
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ช่วงเช้า

เดินทางถึง เกำะ เตรี ยมตัวดาน้ าชมปะการังใต้ทอ้ งทะเล
บริ เวณนี้จะมีปลาลายเสื อ ปลานกแก้ว อาศัยอยูม่ ากมาย
เดินทางต่อถึงอ่าวหน้าเกำะเมี่ยงซึ่ งท่านสามารถดาน้ าตื้น
ใน (Princess Bay) สารวจความงามของเกาะ
ปี นขึ้นบนจุดชมวิว หรื อพักผ่อนบนหาดทรายขาวก็ได้

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน แบบไทยบุฟเฟ่ ต์ริมชายหาด (4)

ช่วงบ่าย

ออกเดินสู่ เกำะบำงู ที่ (Christmas Point)
จุดไฮไลท์ของนักดาน้ าตื้นที่มีปะการังที่น่าดูชมและ
ความหลากหลายของเหล่าปลาสี สัน จากนั้นนาท่าน
เดินทางถึงโดนัลดั๊ก เบย์ (Donald Duck Bay) ของ
เกาะสิ มิลนั ) ซึ่ งจุดนี้ท่านจะได้พกั ผ่อนบนชายหาด เล่น
น้ า ถ่ายรู ปหรื อปี นจุดชมวิวบนหิ นเรื อใบซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิ มิลนั
เดินทางกลับ ถึงท่าเรื อทับละมุ นาท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
 บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหารบางพัฒน์ซีฟู้ด (5) บริ การอาหารทะเลสดๆ ซึ่ งท่านสามารถเลือกปรุ ง
เป็ นเมนูที่อยากรับประทานได้อย่างหลากหลาย
พัก ณ โรงแรม เขำหลักไดมอนด์ บีช รีสอร์ ท แอนด์ สปำ หรือ เทียบเท่ำ
เขำหลัก – ส่ งคณะเดินทำงกลับ
(B/L--)
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)สนามบินหดใหญ่

ช่วงเย็น
ค่า
พัก
วันทีส่ ำม
ช่วงเช้า

จากนั้นคณะอิสระเดินทางกลับดดยสวัสดิภาพ
เทีย่ ว ให้ ถูกใจ ไปกับเรำ เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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อัตรำค่ ำบริกำร
รำยกำร
ทัวร์ หมู่เกำะสิ มิลนั -เกำะตำชัย 3 วัน 2 คืน ( ผู้ใหญ่ )

รำคำ/ท่ำน
สอบถำม

ทัวร์ หมู่เกำะสิ มิลนั -เกำะตำชัย 3 วัน 2 คืน ( เด็ก ) (อำยุ 3-11 ขวบ)

สอบถำม

โดยรวมรำยกำรดังต่ อไปนี้
- ค่าเรื อเร็ ว (Speed Boat)
- ค่ารถบัสนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พกั 2 คืน ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (6 มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมและใช้บริ การต่างๆตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารว่าง น้ าผลไม้ ลูกอม น้ า ขนม ผลไม้
- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจาบ้านเบื้องต้น
- ค่าบริ การจัดนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่
เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนิ นการ
สารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ การจราจล และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของ ทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
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- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
- เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทาง บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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