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แพ็กเกจทวัร ์3 วนั 2 คืน เพียง 2 ท่าน ก็ออกเดินทางได ้
 

เดินทางตั้งแต่  : มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
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วนัแรก     สนามบินภูเก็ต – น าท่านเขา้สู่ที่พกั “เดอะ บริษา บีช รีสอรท์”  
 
 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย (คนขับรถตู้มารอรับ) จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ จ.พังงา เพื่อท าการเชค็อินห้องพัก  ( ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) 

 จากนั้น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย..... อิสระอาหารเท่ียง / เย็น ตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Briza Beach Resort ตั้ งอยู่บนชายหาดที่ เงียบสงบของเขาหลักในจังหวัดพังงา ท่านจะ

เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของทะเลอันดามัน อีกทั้งภายในพื้นที่ของรีสอร์ท มีกิจกรรม อาทิ 

เรียนโยคะ เล่นกระดานโต้คล่ืน นวดสปา พายเรือคายัค และกิจกรรมบนชายหาดต่างๆ  
 

  

โรงแรมที่พกั เดอะ บริษา บชี รีสอรท์ ( The Briza Khao Lak พงังา ) 
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วนัที่สอง      พาท่านทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน (เกาะห้า – เกาะปายู – เกาะบางู – เกาะสิมิลัน)  

  ไฮไลท!์! พาท่านข้ึนจุดชมวิว “ หินเรือใบ ” ใหท่้านไดช้มวิวทะเลแบบ 180 องศา 
 

07.40 น.   รถมารับท่าน ณ โรงแรมที่พัก 
 

08.00 น.   เชค็อินลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์ด าน า้ตื้น ตีนกบ ผ้าเช็ดตัวชายหาด  

จากนั้นให้ท่านได้ รบัประทานอาหารเชา้ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

08.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมิิลัน โดย เรือสปีดโบ๊ท (แบบจอยทวัร์) 

ด าน ้ าจุดท่ี 1 เกาะ 5 เกาะ 6 พักผ่อนบนชายหาดขาวบริสุทธิ์ที่  เกาะเม่ียง ม้ือกลางวัน 

รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารกล่อง) (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

เกาะหา้ เป็นเกาะเล็กๆ เป็นจุดด าน า้ทีน่่าสนใจและสวยงามแห่งหนึง่ มีเอกลักษณ์ทีส่ าคัญของเกาะคือ ปลา

ไหลสีขาวเทา ที่มักจะโผล่หัวชูคอขึ้นมาจากรู จนไดช้ื ่อว่าสวนปลาไหล บริเวณน้ียังเต็มไปดว้ยปะการังอ่อน 

ปะการงัแขง็ทีมี่อยู่มากมาย 

เกาะหก หรือ เกาะปายู มีลกัษณะของเกาะเป็นภเูขาหิน เป็นหนา้ผา มีชายหาดดา้นตะวนัออก มีแนวปะการัง

นกัท่องเทีย่วชืน่ชอบมาด าน า้ทีเ่กาะน้ีเพราะมีทัง้ปะการงัแขง็ ปะการงัอ่อนและกลัปังหา ดา้นตะวนัตกเป็นหนา้
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ผาสูงชนั ไม่มีแนวปะการงัทีช่ดัเจน แต่มีกองหินและปาการงัขึ้นกระจาย มีปะการงักอ้นขนาดใหญ่อยู่บา้นในน า้

ลึก 20 เมตร ดา้นเหนือเป็นแหลมเล็กๆ ดา้นใตเ้ป็นแนวหิน 

 

บ่าย ด าน ้าจุดที่ 2 เกาะ 9 (เกาะบางู) จากนั้นเดินทางสู่เกาะ 8 (เกาะสมิิลัน)  

ไฮไลทพ์าท่านข้ึนจุดชมวิว “หินเรือใบ” ชมวิวทะเลแบบ180 องศาเลยทีเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะเกา้ หรือเกาะบางู เป็นกลุ่มเกาะที ่9 ของหมู่เกาะสิมิลนั มีลกัษณะทีแ่ปลก เมือ่มองดูจากมุมหนึง่จะเห็น

เป็นรูปหัวกะโหลก ใตน้ า้มีความสวยงามมาก เหมือนหุบเขาใตน้ า้ที่เต็มไปดว้ยปะการัง หุบเหวลึกและปลา

ทะเลหลากหลายสีสนั กองหินคริสต์มาสพอยท ์เป็นกองหินใตน้ า้ขนาดใหญ่ มีความสวยงามมาก 

เกาะแปด หรือ เกาะสิมิลัน  เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในหมุ่เกาะสิมิลัน ความลึกของน า้ทะเลประมาณ 25 เมตร 

เกาะสิมิลนัมีอ่าวเล็กๆ ทางดา้นตะวนัตกเป็นแหล่งทีอ่ยู่ของสตัวท์ะเลเช่น กุง้มงักรขนาดใหญ่อาศัยอยู่ตามรอย

แยกในหินใตน้ า้ กัลปังหาพุ่ม หนอนพู่ฉัตร พรมปะการัง ปะการังอ่อน ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูป

เรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่จะมองเห็นความสวยงามของทอ้งทะเลไดก้วา้งไกล  จากนั้นน าท่าน

เดินทางกลับท่าเรือ 
 

16.50 น. เดินทางถึงท่าเรือทบัละมุ รบัประทานอาหารเย็น (3) ก่อนส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  
 

โรงแรมที่พกั เดอะ บริษา บชี รีสอรท์ ( The Briza Khao Lak พงังา ) 
 

 

 

วนัที่สาม     โรงแรมที่พกั - แวะซ้ือของฝาก – สนามบินภูเก็ต 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (3)  
 

 

ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อท าการเชค็อินตั๋วเครื่องบิน 
 

 

...... น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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** เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือว่า

ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

อตัราค่าแพ็กเกจทวัร ์(ข้ึนอยู่กบัจ านวนผูเ้ดินทาง)  

 

 

➢ โรงแรมที่พกั เดอะ บริษา บชี รีสอรท์ ( The Briza Khao Lak พงังา ) ระดบั 4 ดาว 

 
 

 

 

 

อตัรานี้ รวม 

✓ รถตู้พร้อมคนขับ  ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

✓ โรงแรมที่พัก 2 คนื พร้อมอาหารเช้า 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ ค่าประกันคุม้ครองโควิด 19 (คุม้ครองรายปี) หากไดรั้บการวินิจฉัยโรคจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรกว่า

ติดเช้ือโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท ) 

  

ประเภทหอ้งพกั จ านวน ราคา  

Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,690 

Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,690 

Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,390 

Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,890 
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เงื่อนไขการรบัประกนัภยั  

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสญัชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี  

2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถท าประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเทา่นั้น  

3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากต้อง   

สงสยัว่าติดเชื้ อโควิด 19 ก่อนท าประกันภยั  

4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส ์   

 โรคมะเรง็ หรือผู้ป่วยติดเตียง  

5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย ์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ท  างาน 

 เก่ียวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล  

6. การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภยัที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก 

 วันที่เริ่มคุ้มครอง  

7. การประกนัภยันี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนัส าหรบักรมธรรมปี์แรก  

8. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการตดิเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น  

9. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน 
 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ ภูเก็ต 

✓ ค่าอาหารม้ือต่างๆ  

✓ ค่าทิปคนขบัรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน  

✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ  

✓ ไกด์น าเที่ยว 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 
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1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้ นไป  ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และโรงแรม

ที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจ ารถ ค่า

โรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ 

ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการ

เดินทางได้ 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

** กรุณาช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 4 ชัว่โมง เนือ่งจากเป็น

ตัว๋เดี่ยว หากช าระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือทีน่ ัง่เต็มได ้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้าน 

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม

ของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่

คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการ

ช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
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รายการท่องเท่ียวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมท่ีได้รับการยืนยัน  

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการบริการ

จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสดุความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 


