แพ็คเกจ One Day Trip

ดาน้าหมู่เกาะสิมิลนั
เดินทาง ก ุมภาพันธ์ – เมษายน 2564
หมูเ่ กาะสิมิลนั l ดาน้าชมปะการัง
พิเศษ!! รถรับ – ส่ง ที่พกั เขาหลัก ราคา

พิเศษ!! รถรับ – ส่ง ที่พกั ภ ูเก็ต
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ราคา

1,999 .2,299 .-

Day
1
ภ ูเก็ต
หมูเ่ กาะสิมิลนั
วันที่ 1

ภูเก็ต -ดื่มดาชมความงามหมู่เกาะสิมิลนั -ดาน้าชมปะการัง

08.00 น. รถรับที่โรงแรมที่พกั แล้วพร้อมกันที่จดุ นัดหมาย เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดานา้ และรับประทานของ
ว่าง และเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)
09.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือทับละมุ โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
10.20 น. ดานา้ จุดแรกชมความสวยงามใต้ทอ้ งทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสนั ที่ เกาะ 5 หรือ เกาะ 6
11.45 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซึ่งท่านสามารถดานา้ ตืน้ หรือเล่นนา้ ในหาดเจ้าหญิง (Princess Beach)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ของอุทยาน บนเกาะ4 (มื้อที่1)
13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะ 4 เดินทางไปดานา้ ตืน้ ที่ เกาะบางู (เกาะ 9) ที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point)
จุดไฮไลท์ของนักดานา้ ตืน้ ที่มีสว่ นใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายนา้ เล่นบริเวณนี้ มีปะการังที่นา่ ดูชมและความ
หลากหลายของเหล่าปลาสีสนั สวยงาม
14.30 น. เดินทางสูเ่ กาะสิมิลนั (เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อนั โดด
เด่นแห่งทะเลสิมิลนั มองลงมาเห็นนา้ ทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทัง้ อ่าวโดนัลดักเบย์(Donald Duck
Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นนา้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม
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15.30 น. ออกเดินทางจาก หมูเ่ กาะสิมิลนั เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ

หมายเหต ุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. ค่าอาหาร 1 มื้อ
2. เรือ Speed boat ไป-กลับ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มัคคุเทศก์ชานาญงานในวันทัวร์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
7. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสาหรับคนไทย
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
WTHKT-PK008 One Day Trip หมูเ่ กาะสิมล
ิ น
ั

การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
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