
 

 

2TH109: ทวัร์สิมลัิน เสมด็นางซี จ.พังงา 4 วัน 2 คืน (VAN) 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ อ.คุระบุรี จ.พังงา 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 
 
05.00 น. อรุณสวสัดิ ์พบกนัอีกในวนัใหม ่ณ จังหวัดพังงา 

05.30 น. น ำทำ่เดินทำงสู ่เสม็ดนางชีบูตคิ เป็นท่ีพกั ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ และจดุชมวิวท่ีสำมำรถชมวิวภเูขำ
หินปนูน้อยใหญ่ของอ่ำวพงังำ และบรรยำกำศของพระอำทิตย์ขึน้ทำ่มกลำงขนุเขำ  เป็นอีกหนึง่มมุมอง
ท่ีสดุอนัซีน สำมำรถมองเห็นแสงสีทองของพระอำทิตย์ และแสงทไวไลท์หลำกสีท่ีมำทกัทำยขอบฟ้ำ แทรก
ตวัอยูร่ะหวำ่งภเูขำน้อยใหญ่ 

07.00 น. อิสระรับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย 

น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
09.30  น.  เดนิทำงถึง เมืองเก่าตะก่ัวป่า 
 เมืองเก่าตะก่ัวป่า เป็นเมืองขนาดเล็กในเขต อ.ตะกัว่ป่า ปัจจุบนัเป็นพืน้ทีข่อง ต.ตลาดใหญ่ อยู่ห่างจากตวัอ าเภอไป

ประมาณ 7 กม. สร้างข้ึนตัง้แต่ก่อน พ.ศ. 500 แรกเร่ิมเดิมทีมี่ชื่อว่าเมืองตกโกล (แปลว่ากระวาน) ต่อมาค าว่า ตกโกล ก็
เพีย้นเป็นตะโกลา และเป็นตะกัว่ป่า ในทีส่ดุ 
พำไปเช็คอิน 8 จดุห้ำมพลำดท่ีเมืองเก่ำตะกัว่ป่ำ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ ได้ทัง้ภำพสวยๆ ได้ทัง้บญุ พร้อมของ
ฝำกกลบับ้ำน 
1. พานเหล็กบุญสูง (สะพานเหล็กโคกขนุน) ตัง้อยูเ่ส้นทำงระหวำ่งยำ่นยำวและเมืองเก่ำตะกัว่ป่ำ สร้ำง
มำจำกเหล็กของเรือขดุแร่ ของบริษัทจตุ ิบญุสงู สะพำนท่ีทอดยำวข้ำมแมน่ ำ้ตะกัว่ป่ำ กบั รอยยิม้ของ
ชำวบ้ำนท่ีสญัจรไปมำ คือ เสนห์่ของท่ีน่ี 
2. ตกึขุนอินทร์ หรือ บ้านขุนอินทร์ บ้ำนโบรำณสร้ำงด้วยชำวจีนเรียบง่ำยแตง่ดงำมด้วย
สถำปัตยกรรมสไตร์โคโลเน่ียล เคยเป็นท่ีอำศยัของ ร.อ.ท. ขนุอินทรคีรี ( ช้อย ณ นคร ) ซึง่ด ำรงต ำแหนง่
นำยอ ำเภอตะกัว่ป่ำ ชว่งปี พ.ศ. 2464 – 2469 บ้ำนได้รับกำรบรูณะใหมใ่ห้เห็นควำมสวยงำมของบ้ำน
คหบดีในยคุท่ีตะกัว่ป่ำเคยรุ่งเรือง 

วันแรก กรุงเทพฯ - อ.คุระบุรีจ.พังงา 
 

วันที่สอง จ.พังงา - เสม็ดนางซี - เขาหลัก - ตะกั่วป่า 



 

 

 3.Street Art เมืองตะก่ัวป่า ลำยภำพร่วมในสมยับนก ำแพงเก่ำ สร้ำงสีสนัให้นกัทอ่งเท่ียว มำถ่ำยภำพ 
สร้ำงควำมสนกุสนำนและลมหำยใจให้ตะกัว่ป่ำมีชีวิตชีวำขึน้มำอีกครัง้ 
4. การแต่งกายชุดบาบ๋าสไตร์ตะก่ัวป่า เสือ้คอตัง้แขนจีบ คนท่ีน่ีนิยมแตง่กำยเพ่ือออกงำนบญุและงำน
ส ำคญั เชน่ งำนแตง่งำน ปัจจบุนัยงันิยมแตง่กำยเดนิเลน่ ถนนย้อนยคุวฒันธรรมตะกัว่ป่ำ ท่ีมีตลำดในทกุ
วนัอำทิตย์ ชว่ง พ.ย. – พ.ค. ของทกุปี อีกทัง้ยงัมีชมรมชำวบำบำ๋ฝ่ังทะเลอนัดำมนั ท่ีจะชว่ยคอยแนะน ำกำร
แตง่กำยและเปิดให้เย่ียมชมในวนัอำทิตย์อีกด้วยBaBa Traditional Costume 
5. ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศนูย์รวมแหง่พลงัศรัทธำของชำวเมืองตะกัว่ป่ำ ท่ีเปิดให้ชำวบ้ำนและนกัท่องเท่ียว
นมสักำรเจ้ำพอ่กวนอเูพ่ือขอพรให้สขุภำพแข็งแรง กำรงำนมัน่คง ยิ่งชว่งเทศกำลกินเจ ยิ่งคกึคกัด้วยควำม
ศรัทธำจำกชำวบ้ำนนบัหม่ืน 
6. โรงเรียนเต้าหมิง ตกึสีเหลืองเข้มของโรงเรียนสอนภำษำจีนสมยักิจกำรเหมืองแร่ยงัคงรุ่งเรือง โดดเดน่
เป็นสง่ำตดักบัท้องฟ้ำสีฟ้ำและสนำมหญ้ำสีเขียว กลำยเป็นฉำกท่ีสีสนัสวยงำมให้นกัทอ่งเท่ียวตำ่งถ่ินนบั
พนัได้มำถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึก ยิ่งเดนิทำงมำกบัรถสองแถวไม้สีฟ้ำยิ่งได้ควำมรู่้สึกเหมือนย้อนวยัเหมือนได้
เดนิทำงมำโรงเรียนอีกครัง้ 
7. วัดเสนานุชรังสรรค์ สถำปัตยกรรมโบรำณในกำรสร้ำงวดั ล้อมรอบด้วยก ำแพงโบรำณก่ออิฐถือปนูสงู 
2 เมตร อโุบสถสงูใหญ่ ภำยในบรรจพุระประธำนหลอ่ด้วยโลหะ หน้ำตกักว้ำงประมำณ ๒ ศอกคืบ เปิดให้
นกัทอ่งเท่ียวและชำวบ้ำนสกักำระ สงบจิต สงบใจ ได้ออมบญุ 

 8. เต้าส้อ ตะก่ัวป่า แม้ว่ำจะได้ยินช่ือ เต้ำส้อตะกัว่ป่ำ มำจำกหลำยแหลง่ แตใ่ครจะปฏิเสธได้วำ่หำกมำ
ตะกัว่ป่ำแล้วไมไ่ด้ชิมรสเต้ำซ้อสตูรดัง้เดมิของเมืองตะกัว่ป่ำก็เหมือนจะมำไมถ่ึงท่ี ในละแวกเมืองเก่ำมี
ด้วยกนั 3 แหง่ ได้แก่ เต้ำส้อตวงรัตน์ , เต้ำส้อนนัทวนั และ เต้ำส้อแมอ่ำรีย์ 

12:30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร 
  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลบัท่ีพกั ณ เขาหลักฟอร์เรสรีสอร์ท หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารตำมอธัยำศยั หลงัอำหำร เชิญพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08:00 น.  น ำทำ่นสูท่่ำเรือสว่นตวัพนกังำนจะน ำทำ่นลงทะเบียนพร้อมรับอปุกรณ์ส ำหรับด ำน ำ้ตืน้ 
08:40 น.  ออกเดนิทำงจำกทำ่เรือด้วยเรือสปีดโบ้ทมุง่หน้ำสู ่อุทยานแห่งชาตเิกาะสิมิลัน 
11:00 น.  เดนิทำงถึง เกาะเม่ียง (เกาะ 4) ทำ่นสำมำรถด่ืมด ่ำ และชมทศันียภำพบนชำยหำดบริเวณเกำะท่ำนจะได้

พบกบัค้ำงคำวแมไ่ก่เกำะอยู่ตำมต้นไม้และนกชำปิไหนซึ่งเป็นนกท่ีหำได้ยำกมำกชนิดหนึง่ในประเทศไทย 

วันที่สาม หมู่เกาะสิมิลัน - เกาะเม่ียง (เกาะ4) - เกาะปายู (เกาะ7) - เกาะสิมิลัน (เกาะ8 ) - หนิเรือใบ - 
เกาะบารู (เกาะ9) 

 



 

 

11:10 น.  สนกุสนำนกบักำรด ำน ำ้ดปูลำท่ี เกาะปายู (เกาะ 7)และชมปะกำรังใต้ท้องทะเลตื่นตำต่ืนใจกบัฝงูปลำ
นำนำชนิด 

12:30 น.  ทำ่นจะได้เพลิดเพลินกบัอาหารกลางวัน (3) แบบบุฟเฟ่ต์ แสนอร่อยท่ี เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) และยงัได้
ต่ืนตำต่ืนใจไปกบัหนิเรือใบท่ีตัง้เดน่อยณูจดุชมวิวรวมถึงเห็นวิวอ่าวเกือกหรือท่ีนกัทอ่งเท่ียวขนำนนำมวำ่ 
Donald Duck Bay 

13:30 น.  เดนิทำงถึง เกาะบางู (เกาะ 9) ด ำน ำ้ตืน้ดปูลำสวยงำมนำนำชนิดชมทศันียภำพอนังดงำมของเกำะ 
15:30น.  เดนิทำงกลบัสูท่ำ่เรือและเพลิดเพลินกบัอำหำรวำ่งแบบบฟุเฟ่ต์ 

น ำทำ่นเดนิทำงกลบัท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
เย็น รับประทานอาหารเยน็ (4) ณ ร้านอาหารหลงัอำหำรอิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 
 
 

07.30 น. อรุณสวสัดิ ์พบกนัอีกในวนัใหม ่รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

09.00 น. เก็บสมัภำระ Check out ออกเดนิทำงกลบั แวะนมสักำร พระธาตุไชยา 
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหาร 

แวะซือ้ของฝำกท่ีร้ำน คุณต้น พร้อมให้ท่ำนอิสระรับประทานอาหารเยน็ ตามอัธยาศัย  
หลงัอำหำรเดนิทำงกลบั กรุงเทพฯ 

23.00 น. เดนิทำงกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
  

สิน้สดุกำรให้บริกำร 

*************************************************************************** 
**หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

วันที่ส่ี เขาหลัก - - กรุงเทพฯ 
 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

12-15 มกรำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
19-22 มกรำคม 2566 (วนัตรุษจีน) 8,900 8,500 2,000 

26-29 มกรำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
2-5 กมุภำพนัธ์ 2566 8,500 7,900 1,500 
9-12 กมุภำพนัธ์ 2566 8,500 7,900 1,500 
16-19 กมุภำพนัธ์ 2566 8,500 7,900 1,500 
23-26 กมุภำพนัธ์ 2566 8,500 7,900 1,500 

3-6 มีนำคม 2566 (วนัมำฆบชูำ) 8,900 8,500 2,000 
9-12 มีนำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
16-19 มีนำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
23-26 มีนำคม 2566 8,500 7,900 1,500 

30 มีนำคม-2 เมษำยน 2566 8,500 7,900 1,500 
6-9 เมษำยน 2566 (วนัจกัรี) 8,900 8,500 2,000 

12-15 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต์ 8,900 8,500 2,000 
13-16 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต์) 8,900 8,500 2,000 

20-23 เมษำยน 2566 8,500 7,900 1,500 
27-30 เมษำยน 2566 8,500 7,900 1,500 
4-7 พฤษภำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
11-14 พฤษภำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
18-21 พฤษภำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
25-28 พฤษภำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
1-4 มิถนุำยน 2566 8,900 8,500 2,000 
2-5 มิถนุำยน 2566 8,900 8,500 2,000 

28 กนัยำยน-1 ตลุำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
5-8 ตลุำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
12-15 ตลุำคม 2566 8,900 8,500 2,000 
19-22 ตลุำคม 2566 8,900 8,500 2,000 



 

 

20-23 ตลุำคม 2566 8,900 8,500 2,000 
26-29 ตลุำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
2-5 พฤศจิกำยน 2566 8,500 7,900 1,500 
9-12 พฤศจิกำยน 2566 8,500 7,900 1,500 
16-19 พฤศจิกำยน 2566 8,500 7,900 1,500 
23-26 พฤศจิกำยน 2566 8,500 7,900 1,500 

30 พฤศจิกำยน-3 ธนัวำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
7-10 ธนัวำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
14-17 ธนัวำคม 2566 8,500 7,900 1,500 
21-24 ธนัวำคม 2566 8,500 7,900 1,500 

29 ธันวำคม 2566-1 มกรำคม 2567 8,900 8,500 2,000 
 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ทำ่น รำคำทำ่นละ 8,500 (รำคำเร่ิมต้น) 

เดก็ *อำย ุ4-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทำ่น รำคำทำ่นละ  8,200 

เดก็ *อำย ุ4-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (มีเตียง) รำคำท่ำนละ 8,200 

เดก็ *อำย ุ4-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (ไมมี่เตียง) รำคำทำ่นละ 7,500 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว รำคำทำ่นละ 1,500 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช ำระคำ่มดัจ ำแล้วถือวำ่รับทรำบเง่ือนไขกำรจองทวัร์ทกุประกำร *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ำยก่อนเดินทำง 7 วนั 
 



 

 

อัตรานีร้วม 

 คำ่รถตู้ปรับอำกำศVIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน ำ้มนัและคนขบั น ำเท่ียวตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่เรือ Speed Boat ไป - กลบั สิมิลนั พร้อมน ำเท่ียวตลอดรำยกำร 

 คำ่ท่ีพกั 2 คืน (โรงแรม ห้องละ 2-3 ทำ่น แอร์ ทีวี น ำ้อุน่) 

 คำ่อำหำรท่ีระบใุนรำยกำร 6 มือ้  

 คำ่อปุกรณ์ด ำน ำ้ พร้อมชชีูพ 

 คำ่มคัคเุทศก์น ำเท่ียวตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทำ่นละ 1,000,000 บำท / คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คำ่ใช้จำ่ยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีระบใุนรำยกำร 
× คำ่ธรรมเนียมเข้ำสถำนท่ีของชำวตำ่งชำตท่ีิเพิ่มเตมิตำมกำรจำ่ยจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งท่ีควรน าไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตำกนัแดด  
 รองเท้ำสวมสบำย, รองเท้ำรัดส้น 
 ผ้ำขนหน ู
 ชดุล ำลองส ำหรับล่องเรือ 
 เสือ้กนัหนำว 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยำประจ ำตวั 
 กล้องถ่ำยรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วำงเงินมดัจ ำภำยใน 48 ชม. หลงักำรจองทำ่นละ 2,000 บำทหรือ 50% ของรำคำเตม็ 
2. ช ำระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทำงอยำ่งน้อย 20 วนั 
3. หำกจองก่อนวนัเดนิทำงน้อยกว่ำ 20 วนัต้องช ำระเตม็จ ำนวน 100% 
4. หำกไมช่ ำระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทำง 20 วนัถือว่ำสละสิทธ์ิและไมส่ำมำรถเรียกเงินมดัจ ำคืนได้ 



 

 

 

เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
2. ทำงบริษัทจะถือผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของลกูค้ำเป็นส ำคญัหำกทำ่นไมส่ำมำรถท่องเท่ียวได้ตำมเวลำหรือ
สถำนท่ีท่ีก ำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริกำรสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทำ่นไม่สำมำรถเรียกร้องคำ่บริกำรในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คำ่ใช้จำ่ยใดๆท่ีอำจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่กำรถกูปฎิเสธกำรเข้ำเมืองกำรยกเลิก
หรือลำ่ช้ำของเท่ียวบนิภยัท่ีอำจเกิดขึน้ตำมธรรมชำตกิำรจรำจรและอบุตัเิหตตุำ่งๆท่ีอำจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุำรณ์ทำง
กำรเมืองทัง้ในและตำ่งประเทศและเหตกุำรณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือกำรรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตำ่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทำงออกหรือเข้ำประเทศท่ีระบใุนรำยกำร
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
5. ผู้เดนิทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จ านวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน ทัง้นีต้้องมีใบรับรองการ
ฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดนิทาง 72 ช่ัวโมง 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ ำนวนเงินท่ีช ำระมำแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคำ่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* กำรเล่ือนกำรเดนิทำงต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 20 วนัก่อนกำรเดินทำงมิฉะนัน้จะไมส่ำมำรถเล่ือนกำรเดนิทำงได้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ ำนวน(ผู้ใหญ่)ต ่ำกวำ่ 30 ท่ำน 
2. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ ำนวน(ผู้ใหญ่)ต ่ำกวำ่ 8 ท่ำน 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ ำนวน(ผู้ใหญ่)ต ่ำกวำ่ 10 ทำ่น 
 

 

 


