
  

แพคเกจทวัรส์มิลินั 3 วนั 2 คนื 
(รวมทีพ่กั 2 คนื+อาหาร 4 มือ้+เทีย่วสมิลินั 1 วนั+รถรบัส่งสนามบนิภูเก็ต) 

 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง พฤศจิกำยน 2563 - เมษำยน 2564 

 

วนัแรก  สนามบินภเูกต็ - เชค็อินท่ีพกั - อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
รถรอรบัท่านท่ีสนามบินภเูกต็ เพื่อเดินทางสู่ท่ีพกั อปัสรา บีชฟร้อนท์ รีสอรท์ แอนด ์วิลล่า จงัหวดัพงังา 
14.00 น. เชค็อินเข้าท่ีพกั จากนัน้ให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค า่   อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ีสอง Join trip ทวัรห์มู่เกาะสิมิลนั เกาะเมี่ยง(เกาะส่ี) - เกาะปายู(เกาะเจด็) - เกาะบางู(เกาะเก้า) -  
                         เกาะสิมิลนั(เกาะแปด)  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ท่ีพกั 
07.30-08.00น. รถรบัจากทีพ่กัไปยงัท่าเรอื เพือ่เชก็อนิพรอ้มรบัอุปกรณ์ด าน ้า (มอีาหารว่างและเครื่องดื่มบรกิารทีท่่าเรอื) 
09.00 น.  เดนิทางออกจากท่าเรอืแฟนแทซตกิ โดยเรอืสปีดโบ๊ท 
10.20 น.  เดนิทางถงึเกาะเมีย่ง(เกาะสี)่ เล่นน ้าดฝูงูปลาและปะการงั ชมทศันียภาพอนัสวยงามและหาดทรายขาวบรสิุทธิ ์
11.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั(แบบกล่อง) ณ เกาะเมี่ยง 
12.00 น.  เดนิทางออกจากเกาะเมีย่ง มุ่งหน้าสูเ่กาะปายู(เกาะเจด็) เล่นน ้าดฝูงูปลาและปะการงั สมัผสัความมหศัจรรย์
แห่งโลกใตท้อ้งทะเล 
13.00 น.  สนุกสนานกบัการด าน ้าทีเ่กาะบาง(ูเกาะเกา้) ตื่นตาตื่นใจกบัฝงูปลานานาชนิด 
14.00 น.  ชมทศันียภาพบนชายหาด ณ เกาะสมิลินั(เกาะแปด) อ่าวเกอืกมา้และชมหนิเรอืใบ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่
เกาะสมิลินัดนิแดนสวรรคท์ีม่หีาดทรายขาวละเอยีดดุจดงันมผงและน ้าทะเลทีใ่สราวกบักระจก 



  

15.00 น.  ออกเดนิทางจากเกาะสมิลินั(เกาะแปด) เพือ่เดนิทางกลบัท่าเรอื 
16.30 น.  เดนิทางถงึท่าเรอืและสง่ท่านกลบัไปยงัรสีอรท์ทีพ่กัโดยสวสัดภิาพ (มอีาหารว่างและเครื่องดื่มบรกิารทีท่่าเรอื) 
19.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ (Southern food set) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ท่ีพกั 
วนัท่ีสาม พกัผ่อนตามอธัยาศยั - เชค็เอา๊ท์ท่ีพกั - สนามบินภเูกต็ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ท่ีพกั และอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
12.00 น.  เชค็เอ๊าทร์สีอรท์ พรอ้มบรกิารรถรบัท่านเดนิทางสูส่นามบนิภูเกต็ 
 

 

รายการท่องเท่ียวทางทะเลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

 

ไม่แนะน าสตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอายุเกนิกว่า 70 ปีขึน้ไป ผูม้โีรคหวัใจ / ความดนั / กระดูก / มปัีญหาเกีย่วกบักระดกูสนัหลงั 
และเดก็อายุต ่ากว่า 4 ปี เดนิทางไปกบัทรปินี้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัในการท่องเทีย่ว 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง **กรณุำเชค็ห้องว่ำงก่อนจองและช ำระเงิน** 

พฤศจิกำยน 2563 / เมษำยน 2564 (ยกเวน้สงกรานต ์12-16 เม.ย.64) 
 

ราคาแพคเกจทวัรร์วมท่ีพกั (ส าหรบัคนไทย) 

ราคาผูใ้หญ่ พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง ท่านละ 5,800.-  บาท 

ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 5,500.-  บาท 
ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 4,800.-  บาท 
ราคาเดก็ไมม่เีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 3,300.-  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 3,800.-  บาท 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง **กรณุำเชค็ห้องว่ำงก่อนจองและช ำระเงิน** 

ธนัวำคม 2563 - มีนำคม 2564 (ยกเวน้ช่วงปีใหม ่24ธ.ค.63 - 5ม.ค.64) 
ช่วงสงกรำนต ์12 - 16 เมษำยน 2564  

 

ราคาแพคเกจทวัรร์วมท่ีพกั (ส าหรบัคนไทย) 

ราคาผูใ้หญ่ พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง ท่านละ 6,800.-  บาท 



  

ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 6,500.-  บาท 
ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 5,800.-  บาท 
ราคาเดก็ไมม่เีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 4,300.-  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 4,800.-  บาท 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง **กรณุำเชค็ห้องว่ำงก่อนจองและช ำระเงิน** 

ช่วงปีใหม่ 24 ธนัวำคม 2563 - 5 มกรำคม 2564  
 

ราคาแพคเกจทวัรร์วมท่ีพกั (ส าหรบัคนไทย) 

ราคาผูใ้หญ่ พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง ท่านละ 7,800.-  บาท 

ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 7,500.-  บาท 
ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 6,800.-  บาท 
ราคาเดก็ไมม่เีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 5,300.-  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 5,800.-  บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

● ทีพ่กั อปัสรา บชีฟรอ้นท ์รสีอรท์ แอนด ์วลิล่า (Deluxe Room) 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

(ทางทีพ่กัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกัหรอืเพิม่อตัราค่าบรกิารดา้นทีพ่กั กรณีทีห่อ้ง
ประเภทดงักล่าวขา้งตน้ถูกจองเตม็ในช่วงเวลาทีต่อ้งการเดนิทาง) 

● อาหาร 4 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● รถรบั-สง่ สนามบนิภูเกต็-ทีพ่กั 

● รถรบั-สง่ จากทีพ่กัไปท่าเรอืสว่นตวัแฟนแทซตกิ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ทวัรเ์กาะสมิลินั 1 วนั โดยเรอืสปีดโบ๊ท ตามทีร่ะบุในรายการ (Join Trip) ร่วมกบัคณะอื่น 

● ค่าธรรมเนียมอุทยานส าหรบัคนไทย 

● อุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืนพื้นฐำน 

● ไกดน์ าเทีย่วทางทะเล 

● ประกนัภยัจากอุบตัเิหตุทางทะเล วงเงนิ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติ / วงเงนิ 500,000 บาท กรณี
สญูเสยีอวยัวะ (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) 



  

อตัราน้ีไม่รวม 

● ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 
● ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิหรอืค่าเดนิทางมาจงัหวดัภูเกต็ 

● รถรบัสง่นอกเสน้ทาง จากทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
● ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ทปิไกด์ ทปิคนขบัรถ เป็นตน้ 

 

 
ส่ิงท่ีควรเตรียมไปด้วย 
 - ชุดว่ายน ้า, ชุดล าลอง, ผา้เชด็ตวั, รองเทา้แบบลุยน ้าได ้
 - ครมีกนัแดด, แว่นกนัแดด, หมวก 
 - กลอ้งถ่ายรปู    

- ของใชส้ว่นตวัอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
 - ยาแกห้วดั แกแ้พต้่างๆ  
 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 

● แจ้งวนัเดินทาง, จ านวนผู้เดินทาง เพื่อเชค็ห้องว่าง 
● หากตกลงท าการจอง ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่าแพคเกจเตม็จ านวน(100%) โดยเรียกเกบ็

ทนัทีหลงัจากได้รบัการคอนเฟิรม์ห้องพกัแล้ว พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า โดยทาง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าแพคเกจทัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม, ค่าทวัรท์างทะเล และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 
 
 
 
 
 



  

หมายเหตุ 

● เวลาและรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพ
ภูมอิากาศ, เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● ไม่แนะน าใหพ้กพาสิง่ของมคี่าไป เพราะบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากเกดิการสญูหาย 

● ไม่แนะน าสตรมีคีรรภ ์ผูส้งูอายุเกนิกว่า 70 ปีขึน้ไป ผูม้โีรคหวัใจ / ความดนั / กระดูก / มปัีญหาเกีย่วกบั
กระดกูสนัหลงั และเดก็อายุต ่ากว่า 4 ปี เดนิทางไปกบัทรปิน้ี เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ
แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได ้เดก็เลก็ควรอยู่ในความดแูลของผูป้กครองอย่างใกลช้ดิ 

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม, ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
(บางกรณีอาจจะเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าแพคเกจทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

*********************************************************************** 


