
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 18435 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรสุดคุ้ม:  ซือ้ 1 แถม 1   
1. ฟรี ที่พัก 3 วัน 2 คืน (พัก 2 ท่าน ใน 1 ห้อง)     
2. ฟรี อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์) 
3. ฟรี รถรับ-ส่ง (ในทัวร์) 
4. ฟรี โปรแกรมทัวร์ เต็มวันฟรี 1 โปรแกรม**โปรแกรมA-E** 
 

Green Season 
1 เม.ย. - 31 ต.ค. 

5,990 
พักต่อ 1 คืน 800 

High Season 
1 พ.ค. - 24 ธ.ค. 
4 ม.ค. - 31 มี.ค. 

6,300 

พักต่อ 1 คืน 1,000 

Peak Season 
25 ธ.ค. - 3 ม.ค. 

6,900 
พักต่อ 1 คืน 1,300 

สิมิลัน 



โปรแกรม A : 6.00 น. ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน by Speedboat พร้อมรถรับ-ส่ง (Love Andaman) 
โปรแกรม B : 12.00-19.00 น. ทัวร์เกาะราชา+เกาะเฮ Sunset โดย เรือยอร์ชสุดหรู 
โปรแกรม C : 17.00 น. ชมโชว์ Phuket Fantasea + Dinner พร้อมรถรับ-ส่ง 
โปรแกรม D : 17.00 น. ชมโชว์ Siam Niramit  Sliver Show + Dinner พร้อมรถรับ-ส่ง 
โปรแกรม E : City Tour 8 ชม. + ฟรีรถรับ-ส่ง สนามบิน (City Tour วันรับเข้าหรือ ส่งออก) 
            - กรณีรับเข้า แวะวัดพระผุด-พระทอง ตึกเก่า เขารัง วัดฉลอง สามอ่าว แหลมพรหมเทพ 
            - กรณีส่งออก แวะสามอ่าว แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง ตึกเก่า เขารัง ร้านของฝาก ส่งสนามบิน 

**ต้องการซื้อรถ รับ-ส่ง (ไป-กลับ) สนามบิน เพ่ิม 799/ท่าน ฟรีแวะซื้อของฝาก (8.00-17.00)**  

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 ลูกค้าเดินทางสู่ที่พักด้วยตนเอง Check in หลัง 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ถ้าน ารถยนต์ส่วนตัวมา 
ลูกค้าต้องหาที่จอดรถด้วยตนเอง หรือสอบถามที่ โรงแรมอีกครั้ง) 
วันที่ 2 (โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน by Speedboat พร้อมรถรับ-ส่ง) (หรือตามโปรแกรมท่ีท่านเลือก) ทานอาหาร
เช้า มื้อที่ 1 (ทานอาหารเช้าไม่ทันสอบถามโรงแรมเรื่อง Set Book อีกครั้งนะค่ะ) 6.00-6.30 น. เจ้าหน้าที่ขับรถมารับ
ลูกค้า ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือ เลิฟอันดามัน (ท่าเรือทับละมุ) เพ่ือท าการเช็คอิน รับประทาน อาหารเช้า มื้อที่ 2 ของ
ว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ( ชา, กาแฟ, น้ าผลไม,้ ) จากนั้นฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม 
08:30 น. เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน 
10:00 น. เดินทางมาถึงเกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ “หินเรือใบ” หรือ "Sail Rock" จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่อง
ชื่อ สามารถมองเห็นวิว “อ่าวเกือก” หรือ “Donald Duck Bay” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลก
ตา และทุกท่านยังสามารถว่ายน้ าและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว 
11:00 น. เดินทางสู่จุดด าน้ าจุดแรกท่ีเกาะ9 หรือเกาะบางู สถานที่ด าน้ า ที่มีทั้ง พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาด
ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ าสีครามเข้ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา 
12:00 น. อ่ิมเอมกับการรับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 3 ณ ที่ท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 
13:00 น. น าทุกท่านออกเดินทางอีกครั้งเพ่ือพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงาม กับจุดด าน้ าตื้นที่ขึ้นชื่อ ของหมู่เกาะสิมิลัน 
ณ เกาะ7 หรือ เกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง 
14:00 น. เดินทางถึงเกาะ 4 หรือเกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ 
ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาด  
15:15 น. ออกเดินทางออกจากเกาะ 4 กลับสู่ท่าเรือส่วนตัว ของ เลิฟอันดามัน 
16:30 น. เดินทางถึงท่าเรือเลิฟอันดามันพร้อมด้วยความทรงจ าที่ยอดเยี่ยม เตรียมตัวเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 
วันที่ 3 ทานอาหารเช้า มื้อที่ 4 Check out ก่อน 12.00 น. ลูกค้าเดินทางกลับด้วยตนเอง 
 



ต้องการเปลี่ยนโปรแกรม  

- ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ by Speedboat พร้อมรถรับ-ส่ง (Love Andaman) เพ่ิม 300/ท่าน 
- ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า by Speedboat พร้อมรถรับ-ส่ง (Love Andaman) เพ่ิม 500/ท่าน 
- ทัวร์เกาะไม้ท่อน by Speedboat พร้อมรถรับ-ส่ง (Love Andaman) เพ่ิม 500/ท่าน 

หมายเหตุ:  
1. เดินทางช่วงวันหยุดยาว สอบถามราคาอีกครั้ง เนื่องจากราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง   

2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเก็บ    

3. ซื้อประกันเพ่ิมเพียง 50 บาท คุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

4.  ราคานี้ส าหรับคนไทย ต่างชาติ มีค่าบริการเพ่ิม 500/ท่าน  

5. โปรแกรมสิมิลัน และ สุรินทร์ เปิดบริการ 16 ต.ค. - 15 พ.ค. 

*ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %* 



**เลือกโรงแรม ตามช่วงวันเดินทาง**





 



 
 

 


