
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเท่ียว 
พงังา มนตเ์สน่หเ์ขาหลกั 

3 วนั 2 คืน 
 

วดัสวุรรณคหูา เสมด็นางชี เขาหลกั 

หมู่เกาะสิมิลนั บา้นท่าดินแดง 

191/2 ซ.สาทร 10 แขวง สลีม เขต บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
www.arcadiacruisecenter.com 

บริษัท ไทยภมู ิสกายไลท์ จ ากดั 
 02-2351133 

081-7521013, 081-8102699 
Arcadia Cruise Center @arcadiacruisecente TAT No. 11/05788 
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รายการเดินทาง 
ภเูกต็ – พงังา   3 วนั 2 คืน  

 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – ภเูกต็ – พงังา 

08.30 
10.25 
เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
เดนิทางสู ่จงัหวดัภเูกต็โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE281 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม วดัสวุรรณคหูา, จุดชมววิ เสมด็นางชี 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัโรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak หรือ เทียบเท่า   

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
พงังา 

เชา้ 
 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
เดนิทางสูท่่าเรือทบัละม ุนัง่เรอืคาตามารนั ไป หมู่เกาะสิมิลนั 
ดาํน้ําแบบสน๊อกเกลิลิง่บนผวิน้ํา “เกาะ 5 หรือ เกาะ 6” หรอื “เกาะ
ปาย”ู , เกาะเม่ียง  และ เล่นน ้าท่ีหาดเจ้าหญิง 
รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิคบนเกาะเมีย่ง 
ดาํน้ําแบบสน๊อกเกลิลิง่บนผวิน้ํา “เกาะบาง”ู 
ชม “หินเรือใบ” สามารถมองเหน็ววิ “อ่าวเกือก” 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัโรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak หรือ เทียบเท่า   

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
พงังา – ภเูกต็ –  กรงุเทพฯ  

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

17.25 
18.55 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
เท่ียวชมชุมชน “บา้นท่าดินแดง” (ชุมชนเป็นผู้จดัอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภเูกต็ 
เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE 276  

ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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 วนัแรกของการเดินทาง : กรงุเทพฯ – ภเูกต็ – เสมด็นางชี – เขาหลกั 
 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยสไมล ์ 
โดยมเีจา้หน้าทีข่อง บริษทั รีเกล อินเตอรเ์นชัน่แนล แทรเวล จ ากดั คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 

10.25 น. เดนิทางสู่ จงัหวดัภเูกต็ โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE281 
11.45 น. เดนิทางถงึ จ.ภเูกต็ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เมอืงแห่งหาดทรายงามและขึน้ชื่อแห่งทะเลอนัดามนั 
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย นําท่านสู่ เสมด็นางชี นบัป็นจดุชมววิของจงัหวดัพงังาทีส่วยงามทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งตัง้อยูท่ีอ่ําเภอตะกัว่ทุ่ 
 จากจดุนี้คุณสามารถมองเหน็ววิทีแ่สนสวยงามของอ่าวพงังาไดเ้ลยอกีดว้ย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนัน้เดนิทางไป “วดัสุวรรณคหูา” วดัทีม่คีวามสําคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดบีรเิวณ ทีต่ ัง้

ของวดัเป็นภูเขา มถีํ้าใหญ่น้อย ได้แก่ ถํ้าใหญ่ ถํ้าแจ้ง ถํ้ามดื และถํ้าแก้ว โดยถํ้าใหญ่จะอยู่ตอน ล่างสุด 
ตลอดความยาวของถํ้าประดบัตกแต่งดว้ย กระเบื้อง ถ้วย จานเชงิลายครามและเบญจรงค์ ถํ้าใหญ่นี้ใชเ้ป็น
วหิารมพีระพุทธรปูต่าง ๆ ประดษิฐาน อยูห่ลายองคท์ี่สาํคญัคอื พระพุทธไสยาสน์ทีง่ดงาม 

 
 

17.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านสู่เขาหลกัและเชค็อนิเขา้พกัทีโ่รงแรม 
18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็  
 

 พกัโรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak หรือ เทียบเท่า   
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   
08.00 น. คณะเดนิทางสู่ท่าเรือทบัละมุ 
08.30 น. ถงึ ท่าเรือทบัละม ุนําท่านเพื่อนัง่เรอืคาตามารนั ไป หมู่เกาะสิมิลนั 

เชค็อนิพรอ้มรบัประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม จากนัน้ฟงัคาํแนะนําจากมคัคุเทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม
การท่องเทีย่วและคาํแนะนําเรือ่งความปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทางในวนัน้ี 
คาํว่า "สิมิลนั" เป็นภาษายาว ีหรอื มลาย ูแปลว่า เกา้ หรอื หมูเ่กาะเก้า หมูเ่กาะสมิลินัเป็นหมูเ่กาะเลก็ ๆ 
ในทะเลอนัดามนั มทีัง้หมด 9 เกาะ  ม ี9 เรยีงจากเหนือมาใต ้คอื เกาะหยูง เกาะปายงั.เกาะปาหยนั เกาะ
เมีย่ง เกาะปาย ูเกาะหวักะโหลก เกาะสมิลินั เกาะบาง ูซึง่พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบของเกาะหยูง เกาะปายงั และ
เกาะปาหยนั ไดถู้กสงวนใหเ้ป็นพืน้ทีว่างไขข่องเต่าทะเล หา้มนกัท่องเทีย่วขึน้เกาะโดยเดด็ขาด  

 
09.00 น. ออกเดนิทางจากท่าเรอื เพื่อมุง่หน้าสู่หมูเ่กาะสมิลินั 
10.20 น. เดนิทางถงึจดุดาํน้ําแรกที ่“เกาะ 5 หรือ เกาะ 6” หรอื “เกาะปายู” ชมความสวยงามใต้ทอ้งทะเล ดูฝงูปลา

และปะการงัหลากสสีนั เกาะน้ีเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของเต่าทะเล ทีพ่บเหน็ไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทกัทาย
กบันกัท่องเทีย่วเสมอๆ 

 
11.45 น. เดนิทางต่อมาจนถงึ “เกาะเมี่ยง” เกาะทีม่ชีายหาดอนังดงามถงึสองชายหาดซึง่สามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้

ทุกท่านสามารถดาํน้ําตืน้หรอืเล่นน้ําที ่หาดเจ้าหญิง เพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดนิเล่น 
ถ่ายรปู หรอืดาํน้ําตืน้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิคบนเกาะเมีย่ง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง : เขาหลกั – หมู่เกาะสิมิลนั – เขาหลกั 
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13.00 น. เดนิทางสู่จดุดําน้ําที ่“เกาะบางู” สถานทีด่ําน้ํา ทีม่ที ัง้พนัธุป์ลาหายาก และฝงูปลาขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัเป็น
จดุยอดฮติในการถ่ายภาพน้ําสคีรามเขม้ ตดักบักองหนิสวยงามตระการตา 

 
14.15 น. เดนิทางมาถงึ “เกาะสิมิลนั” สถานที่ตัง้ของ “หินเรือใบ” หรอื "Sail Rock" จุดชมววิอนัเป็นที่เลื่องชื่อ 

สามารถมองเหน็ววิ “อ่าวเกือก” หรอื “Donald Duck Bay” ซึง่โอบลอ้มไปดว้ยกองหนิขนาดใหญ่ สวยงาม
แปลกตา และทุกท่านยงัสามารถว่ายน้ําและอาบแดดบนหาดทรายสขีาว 

 
14.30 น. นําท่านขึน้ชมหนิเรอืใบ สญัลกัษณ์แห่ง “ทะเลสิมิลนั” ทีเ่กาะสมิลินั หรอืเลอืกพกัผ่อน เล่นน้ําที่ อ่าวเกอืก

อนังดงาม 

 
 

15.30 น. เดนิทางออกจากเกาะสมิลินั กลบัสู่ท่าเรอืทบัละมุ 
16.50 น. กลบัถงึท่าเรอืทบัละม ุจากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็  
 

 พกัโรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak หรือ เทียบเท่า   
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้พลดิเพลนิไปกบับรรยากาศยามเชา้ทีแ่สนสดชีน่และสิง่อํานวยความสะดวกในโรงแรมทีพ่กั  
09.00 น. เชา้นี้นําท่านออกเดนิทางสู่ ชุมชนบ้านท่าดินแดง (ชุมชนเป็นผูจ้ดัอาจมกีารเปลีย่นแปลง) เท่ียวชุมชน “บ้าน

ท่าดินแดง” พืน้ที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านตดิทะเลมปี่าชายเลนและป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ มลีกัษณะเป็น
แหลมยืน่ออกไปในทะเล เหมาะแก่การท่องเทีย่วชมธรรมชาต ิเชญิท่านพายเรอืคายคั ชมธรรมชาต ิถ่ายรปู
ทีช่ายหาดเขาหน้ายกัษ์ ชมทุ่งหญา้สะวนันา และชมการปลกูผกัไฮโดร พรอ้มชมิสลดัเพื่อสุขภาพ 

 
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
14.00 น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิภเูกต็ 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิภเูกต็ 
17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่WE 276  
18.55 น. คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ 
 

 

   วนัท่ีสามของการเดินทาง :  เขาหลกั –  ชุมชนบ้านท่าดินแดง – ภเูกต็ – กรงุเทพฯ  
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัท่ีเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คนั 

เมษายน : 29 – 01 พฤษภาคม 8,900.- 
 
อตัราค่าบริการรวม 

 ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2  ท่าน)  
 ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 มคัคุเทศก ์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ – ภเูกต็ – กรงุเทพฯ 
 อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินเบือ้งต้นเชค็โดยประมาณ 

เท่ียวบิน / เส้นทางบิน ราคาประมาณ (บาท/ท่าน) 

WE281 กรงุเทพฯ – ภเูกต็ 10.25 11.45 
3,500 – 5,000 

WE276 ภเูกต็ – กรงุเทพฯ 17.25 18.55 
รวม : กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 1  ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั),   ค่าธรรมเนียมสนามบิน, ภาษีสนามบิน 
หมายเหตุ :  
1. ราคาดงักล่าวเป็นเพยีงราคาประมาณเท่านัน้  ท่านสามารถเชค็ราคาทีแ่น่นอนได ้ณ วนัทีท่าํการจอง 
2. เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูเ้ดนิทางหรอืผูจ้อง สาํหรบัการออกเอกสารการชาํระเงนิใหก้บัท่าน  

2. ชาํระค่ามดัจาํทวัรท์่านละ 4,500 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง  
3. หากระยะเวลาการจองน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4.  การสาํรองทีน่ัง่จะสมบรูณ์เมือ่ท่านไดช้ําระส่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั 
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เง่ือนไขการยกเลิก 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า 31 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ คนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 30 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ามดัจาํ  
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 14 – 8 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง น้อยกว่า 7 วนั   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมดทุกกรณี 

5. สาํหรบัตัว๋เครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึตามกฎของสายการบนิเป็นหลกั  
6. สาํหรบัการเดนิทางช่วงเทศกาลสาํคญั หรอืวนัหยดุยาวทีท่างราชการประกาศไว ้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์พิม่เตมิ

เงือ่นไขและขอ้กําหนดเป็นพเิศษ แยกจากการยกเลกิปกต ิ
หมายเหต ุ:  

1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางไม่ตํ่ากว่า 8 ท่าน ถ้าผู้เดนิทางไม่ครบจํานวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

3. หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม  ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน้ํามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน้ํามนัและภาษน้ํีามนั 
5. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่สําคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

6. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนัดหยุดงาน
, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

7. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากสิง่ของที่มคี่าเกิดการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

8. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

9. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรอืชําระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 
ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 
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ทีอ่ยู ่: 7/4 หมู ่2 ต.ลาํแก่น  อ.ทา้ยเมอืง เขาหลกั จ.พงังา 82210  โทรศพัท:์ +66 76 428 600 

 

 
 
โรงแรมแห่งนี้ใหบ้รกิารหอ้งพกั 181 หอ้ง พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกชัน้ยอด ภายในแต่ละหอ้งม ี เครือ่งปรบัอากาศ, 
เสือ้คลุมอาบน้ํา, เครือ่งเปา่ผม, อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย, ตูเ้ซฟในหอ้งพกั, โทรทศัน์ อกีทัง้ยงัม ี บรกิารซกัรดี/ซกัแหง้, หอ้ง
ประชุม, รา้นอาหาร, รมูเซอรว์สิ, ตูน้ิรภยั, บรกิารรถรบัส่งจาก/ถงึสนามบนิ, จดุบรกิารทวัรแ์ละขอ้มลูท่องเทีย่ว, บรกิารพี่
เลีย้งเดก็ ไวค้อยอํานวยความสะดวก รวมถงึมบีรกิารนวด, สระว่ายน้ํา (สําหรบัเดก็), สระว่ายน้ํากลางแจง้, สวน ใหไ้ด้
ออกกําลงักายและพกัผ่อนหยอ่นใจ โรงแรมทีม่เีสน่หแ์ห่งนี้ไดร้บัความนิยมมายาวนาน ทัง้จากผูท้ีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว
และมาตดิต่อธุรกจิใน  
 

OUR FACILITIES AND SERVICE  

 สระว่ายน้ํากลางแจง้  แผนกตอ้นรบั 24 ชวัโมง 

 คอฟฟ่ีชอ็ป  บารร์มิสระน้ํา 

 โทรทศัน์  น้ําดื่มบรรจขุวด (ฟร)ี 

 เครือ่งปรบัอากาศ  โทรศพัท ์

 ทีจ่อดรถ (ฟร)ี  ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 

 ตูเ้ซฟในหอ้งพกั  Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟร)ี 

 


