HP 121 ท่ องเทีย่ วธรรมชาติดานา้ ดูปะการัง สิ มลิ นั – เกาะตาชัย

กําหนดการเดินทาง: เทศกาลสงกรานต์ 13-17 เม.ย. 59
วันแรก
กรุ งเทพฯ
17.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย ตรงข้ ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
18.00 น.
พร้ อมออกเดินทางสู่ จ. พังงา บริการอาหารกล่ องและเครื่องดื่ม (มือ้ ที่ 1) บนรถ ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภาพยนตร์
ตลอดการเดินทาง พร้ อมบริการข้ าวต้ มรอบดึก (มือ้ ที่ 2)
วันที่สอง
พังงา – เกาะตาชัย – ดํานํา้ ดูปะการัง
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า ณ จ.พังงา อิสระให้ ทกุ ท่านทาภารกิจส่วนตัว พร้ อมบริการอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 3) หลังอาหาร นาท่านเพื่อ
ลงเรื อ มุง่ หน้ าสู่ เกาะตาชัย
10.15 น.
เดินทางถึงเกาะตาชัย เรื อจะเข้ าสูห่ าดของเกาะตาชัย เกาะที่ยงั คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ อย่างน่าอัศจรรย์ อิสระให้ ทา่ น
ได้ เพลิดเพลินกับการ เล่ นนํา้ ชายหาด สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดรวมผงแป้ง นาท่าน ดํานํา้ ดูปะการั ง ที่จุดแรกด้ านเหนือ
ของเกาะตาชัย เป็ นจุดที่มีปะการังสมบูรณ์มากที่สดุ จุดนี ้ระดับน ้าทะเลไม่ลกึ มากนักเพียง 4-6 เมตรเท่านัน้ จากนันเพลิ
้ ดเพลิน
กับการท่องโลกใต้ ท้องทะเลกันต่อ ณ จุดดํานํา้ ด้ านใต้ ของเกาะตาชัย ซึ่งท่านจะสามารถพบเห็นฝูงปลาฝูงใหญ่ๆได้ อย่าง
มากมาย
12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน....แบบปิ กนิก (มือ้ ที่ 4) อิ่มเอมกับอาหารเที่ยงสุดอร่อยแบบจัดเต็ม หลังอาหาร นาท่านเดินป่ าตาม
เส้ นทางศึกษาธรรมชาติ ใช้ เวลาประมาณ 20นาที ท่านจะได้ พบกับสิ่งมีชีวิตที่เราเรี ยกว่า ปูไก่ ซึ่งหาดูได้ ที่เกาะตาชัยเท่านัน้
นาท่านค้ นหาคาตอบพร้ อมๆกันว่าทาไมเราถึงเรี ยกมันว่า ปูไก่ พร้ อมทังเพลิ
้ ดเพลินไปกับ
เส้ นทางศึกษาธรรมชาติอนั สวยงามอุดมสมบูรณ์บนเกาะตาชัย เมื่อเดินไปสุดทางแล้ วจะ
ทะลุกบั สุดหาด ที่มีทรายขาวละเอียดดุจดัง่ คอฟฟี่ เมท อีกทัง้ กองหิน Love Rock ตัง้
ตระหง่าน อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับธรรมชาติอนั สวยงามของท้ องทะเลสีคราม หาด
ทรายขาว เล่นน ้า ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั พักผ่อนตาม
อัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มือ้ ที่ 5) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นาเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรมวอเตอร์ ปาล์ ม รีสอร์ ท เขาหลัก
(หรือเทียบเท่ า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสดิ์
วันที่สาม
07.00 น.

เกาะสิมิลัน – ดํานํา้ ดูปะการัง
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า พร้ อมบริการอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 6) ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อ เพื่อลงเรื อ
มุง่ หน้ าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน นาท่านชมราชาแห่งอันดามัน หมู่เกาะสิมิลัน (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชัว่ โมง)
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10.00 น.
11.30 น.
12.15 น.

13.15 น.

18.00 น.
วันที่ส่ ี
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

18.00 น.

วันที่ห้า
05.00 น.

นาท่านเดินทางถึง เกาะ 4 หรือเกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดสามารถเดินทะลุถึงกันได้ หาดทรายที่นี่
ขึ ้นชื่อเรื่ องความขาวสะอาด และน ้าทะเลสีครามใส ให้ ทกุ ท่านได้ เพลิดเพลิน เดินเล่นถ่ายรูป หรื อดาน ้าตื ้น ได้ อย่างสบายใจ
บริการอาหารกลางวัน....แบบปิ กนิก (มือ้ ที่ 7) อิ่มเอม กับอาหารเที่ยงสุดอร่อย พร้ อมทังผลไม้
้
และเครื่ องดื่ม นานาชนิด ณ
จุดทานอาหาร สุดโรแมนติค ฮันนีมูน เบย์ (Honeymoon Bay)
นาทุกท่านออกเดินทาง สูโ่ ลกใต้ ทะเลอันสวยงาม กับจุดดาน ้าตื ้น ขึ ้นชื่อของหมู่เกาะ
สิมิลนั ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู สถานที่ที่ทกุ ท่านจะได้ พบกับความอลังการของแนว
ปะการั งแข็งอันสมบูรณ์ (Blue coral) เพลิดเพลินไปกับฝูงปลาเล็ก ปลาน้ อย
หลากหลายชนิ ด ว่ า ยเวี ย นไปมา นอกเหนื อ จากนัน้ ยัง เป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของ เต่ า
ทะเล ที่พบเห็นได้ บอ่ ยครัง้ และแวะเวียนมาเล่นกับนักท่องเที่ยวเสมอๆ
นาท่านท่องโลกใต้ ท้องทะเลกันต่อ ณ จุดดาน ้าที่ เกาะ9 หรือเกาะบางู สถานที่ดาน ้า ที่ทา่ นจะได้ พบกับเหล่าปลาขนาดใหญ่
หลากหลายชนิด ที่มีทงั ้ พันธุ์ปลาหายาก และ ปลาที่พบมักเป็ นฝูงขนาดใหญ่ อีกทังยั
้ งเป็ นจุดยอดฮิต ในการบันทึกภาพน ้าสี
ครามเข้ ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา และสุดท้ ายที่ขาดไม่ได้ สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวสูห่ มูเ่ กาะสิมิลนั ในครัง้ นี ้ก็คือ
เกาะ8 หรือเกาะสิมิลัน สถานที่ตงของ
ั ้ หินเรือใบ "Sail Rock" จุดชมวิวอันเป็ นที่เลือ่ งชื่อ ใช้ เวลาเพียง 10 นาทีเพื่อปี นขึ ้นไป
สามารถมองเห็นวิว อ่ าวเกือก หรื อ Donald Duck Bay ที่มีน ้าทะเลสีครามตัดกับแดดระยิบระยับ โอบล้ อมๆไปด้ วยกองหิน
ขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา เป็ นภาพที่ทา่ นจะลืมไม่ลงเลยทีเดียว สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั
บริการอาหารเย็น (มือ้ ที่ 8) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นาเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสดิ์
พังงา – ถํา้ ลอด - เขาตะปู- เขาพิงกัน - เกาะปั นหยี – พระบรมธาตุไชยา – ซือ้ ของฝาก
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า พร้ อมบริการอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 9) ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เช็คเอาท์ นาทุกท่านลงเรื อ ล่ องอ่ าวพังงา สัมผัสกับบรรยากาศของป่ าชายเลนสอง
ฝากฝั่ ง นาท่านเที่ยวชม เขาหมาจู ถํา้ ลอด เกาะปั นหยีอิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ
สินค้ าพื ้นเมือง ของฝากเป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านชม เขาพิงกัน และ เขาตาปู อัน
โด่งดังทัว่ โลกซึง่ เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดัง “พยัคฆ์ ร้าย 007”
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 10) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูจ่ งั หวัด
สุราษฎร์ ธานี จากนันน
้ าทุกท่านสักการะ พระธาตุไชยา ซึง่ มีอายุนบั พันปี โบราณสถานที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยอาณาจักรศรี วชิ ยั
เจริ ญรุ่งเรื องตามแบบลัทธิมหายาน สักการะขอพรสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ก่อนเดินทางกลับ
บริการอาหารคํ่า (มือ้ ที่ 11) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของฝากจากปั กษ์ ใต้ อนั เลือ่ งชื่อ อาทิเช่น ไข่
เค็มไชยา, น ้าพริ กกุ้งเสียบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่
กรุงเทพมหานคร
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
**************************************************************************************************
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อัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

เทศกาลสงกรานต์ 13-17 เม.ย. 59

ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ท่ านละ

เด็ก พักกับ ผู้ใหญ่
1 ท่ าน

เด็ก มีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เด็ก ไม่ มีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ านละ

9,200

8,500

7,500

7,000

2,000

อัตรานีร้ วม
 ค่าที่พกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้ อง )
 ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี / รถตู้รุ่นใหม่ D4D นาเที่ยว
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์)
 ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าอุปกรณ์ดาน ้า พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู านาญ และค่าเรื อนาเที่ยวตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
 ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร
 ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 % และ ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 %(ในกรณีต้องการใบเสร็จรั บเงิน / ใบกากับภาษี)
การสํารองที่น่ ัง
- วางมัดจาท่านละ 3,000 บาท โดย โอนเงินสด ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงิน
- ในกรณีทาจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวน
ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจาทังหมด
้
**ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long
Weekend **
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจาทังหมด
้
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทาการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.การไม่ มาชําระเงินตามกําหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ 1,000 บาท
หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกําหนดดังกล่ าว ถือว่ าท่ านสละสิทธิ์
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หมายเหตุ
 ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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