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DE-8103 : ทัวร์กระบี� ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ 
    เขาสก เขื�อนเชี�ยวหลาน กุ้ยหลนิเมืองไทย (3 วนั 2 คนื) 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว 
ทวัร์กระบี� ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ เขาสก เขื�อนเชี�ยวหลาน กุ้ยหลนิเมืองไทย 
สัมผสั UNSEEN ... ทะเลแหวก และกุย้หลินแห่งเมืองไทย ... เขาสก เขื�อนเชี�ยวหลาน 

(พกักระบี� 1 คืน / พกับนแพในเขื�อนเชี�ยวหลาน 1 คืน) 
บริการอาหารเลิศรสจากห้องอาหารของรีสอร์ท และอาหารปักษใ์ตเ้ลิศรส แบบตน้ตาํรับ  

พร้อมทีมงานมคัคุเทศกค์อยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง 
 

 

  
กรุงเทพฯ - กระบี� 

 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ บริเวณหนา้ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ จ.กระบี� ดว้ยรถโคช้หรือ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่พร้อมบริการอาหารวา่งและ
เครื�องดื�ม 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี1 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั1งสิ1น 
 

 

  
อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถํ1าพระนาง - หาดไร่เลย์ 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (1) 

08.30 น. หลงัอาหารนาํท่านลง เรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบี� ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี� เช่น 
เกาะไก่ เกาะทพั เกาะหมอ้ เชิญท่านเล่นนํH า ดาํนํH าชมปะการัง ฝงูปลาทะเลสีสนัสวยงามนานาชนิด พกัผอ่นบน
ชายหาดที� ทะเลแหวก (Unseen) (ขึHนอยูก่บัสภาพนํH าและอากาศ) ท่ามกลางธรรมชาติอนัแสนบริสุทธิL  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) แบบปิกนิก ที� เกาะปอดะ หลงัอาหารอิสระในการพกัผอ่น หรือเล่นนํH า 

13.30 น. นาํท่านชม ถํ1าพระนาง หาดไร่เรย์ ที�ขึHนชื�อเรื�องกิจกรรมปีนหนา้ผา 
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14.30 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัฝั�ง Check in เขา้สู่ที�พกัที�อ่าวนาง 

19.00 น. บริการอาหารคํ�า (3) ณ วงัทรายซีฟู๊ ดหรือเทียบเท่า หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั ZZZZ…zzzz 
ที�พกั : Palm Paradise (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 

 

 

  
กระบี� - เขาสก - เขื�อนรัชชประภา - กุ้ยหลินเมืองไทย - ถํ1าปะการัง - นอนแพเขาสก 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหาร Check Out ออกเดินทางสู่ เขื�อนเชี�ยวหลาน จ.สุราษฎร์
ธานี 

11.00 น. เดินทางถึง เขื�อนรัชชประภา หรืออีกชื�อหนึ�งคือ เขื�อนเชี�ยวหลาน นาํท่านลงเรือ มุ่งหนา้ไปยงัแพเพลนิไพร 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (5) หลงัอาหาร เตรียมตวัเดินทางไปเที�ยว ถํ1าปะการัง โดยตอ้งเดินเทา้ระยะทางประมาณ 1.5 
กม. เพื�อไปลงแพไมไ้ผที่� แพทะเลใน 500 ไร่ 

16.30 น. เดินทางกลบัแพที�พกั เป็นบา้นแพ หลงัเลก็หลงันอ้ยที�ลอยอยูเ่หนือนํH า ท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม หลงั Check in 
พกัผอ่นตามอธัยาศยัเล่นนํH า พายแคนนู 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (6) จะเป็นอาหารปักษใ์ต ้ปลาทอด คืนนีHนอนพกัผอ่นบนแพฟังเสียงนํH าเบาๆ โรแมนติก ….. 
ZZZZZ 
ที�พกั : แพเพลินไพร (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 
** หมายเหตุ :: เตรียมของใชส่้วนตวั และไฟฉาย โลชั�นกนัยงุ ภายในแพพกัมีไฟฟ้าแสงสวา่งใหบ้ริการถึง 4 ทุ่ม 
และหอ้งนํH าเป็นหอ้งนํH ารวม ** 

 

 

  
ชมทะเลหมอก - แพนางไพร - เขาสามเกลอ - พระธาตุไชยา - ซื1อของฝาก - กรุงเทพฯ 

 

06.00 น. นั�งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทติย์ขึ1น กลางสายนํH า เป็นภาพอนัน่าจดจาํอยา่งที�พลาดไม่ได ้และหากโชคดี 
อาจจะไดเ้จอฝงูนกเงือก ออกหากินยามเชา้อีกดว้ย 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ (7) ที�แพ หลงัอาหารเตรียมตวั Check Out ออกจากแพพกั 

09.30 น. นาํท่านลงเรือ มุ่งหนา้ไปยงั แพนางไพร ระหวา่งที�นั�งเรือจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ เทือกเขาหินปูน อนัสวยงาม ใหเ้วลา
ท่าน ใหอ้าหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายกัษ ์ซึ�งมีเองตามธรรมชาติ ต่อจากนัHนเดินทางไป ชม เขาสามเกลอ ที�
ไดชื้�อวา่เป็น กุ้ยหลนิเมอืงไทย ความมหศัจรรยข์องหินปูน ที�ธรรมชาติไดส้ร้างขึHนมา เป็นแท่งหิน 3 แท่ง โผล่
ขึHนมาเหนือนํH า บรรยากาศเหมือนอยูที่�กุย้หลินประเทศจีนเลยทีเดียว ใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั จากนัHนนาํ
ท่านเดินทางกลบัสนัเขื�อน 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั (8) บริเวณสนัเขื�อน หลงัอาหาร นาํท่านไปยงัจุดชมววิชมทศันียภาพที� สันเขื�อนรัชชประ
ภา ใหท่้านไดอิ้สระเก็บภาพตามอธัยาศยั จากนัHนออกเดินทางกลบั กทม. แวะนมสัการ พระธาตุไชยา 



บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ   

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบียนเลขที�   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที�ยว  11/05307 

เยน็ แวะ ซื1อของฝาก และทานอาหารคํ�าที�ร้าน คุณสาหร่าย (มืHอนีHตามอธัยาศยั) 

24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

 

  
  

 

Join Trip ทวัร์กระบี� ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ เขาสก เขื�อนเชี�ยวหลาน 
* ราคานี1คํานวณจากอตัรานํ1ามันดีเซลที�ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,500 บาท 

สมาชิก (DE Member) 7,200 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

1,000 บาท 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 2,500 บาท 

 Private Trip ทวัร์กระบี� ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ เขาสก เขื�อนเชี�ยวหลาน 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั1นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ�มเติมครับ 
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ราคาดงักล่าวรวม 
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศ/ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํH ามนัและคนขบั 
- ค่าที�พกัรีสอร์ท ที�กระบี� 1 คืน (หอ้งแอร์ หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
- ค่าที�พกับนแพในเขื�อนเชี�ยวหลาน 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ไม่มีเครื�องอาํนวยความสะดวกใดๆ หอ้งนํH ารวม 
- อาหาร พร้อมอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 8 มืHอตามระบุ 
- ทวัร์หมู่เกาะทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือหางยาว 
- ค่าเรือล่องในเขื�อนเชี�ยวหลาน 
- ค่าธรรมเนียมเขา้แหล่งท่องเที�ยวตามสถานที�ต่างๆ 
- มคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัHงนีH ขึHนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดงักล่าวไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติ (600 บาท) 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 
สมัผสั UNSEEN ... ทะเลแหวก และกุย้หลินแห่งเมืองไทย ... เขาสก เขื�อนเชี�ยวหลาน เหมาะสาํหรับทุกๆท่าน 

สิ�งที�ควรนําไปด้วย 
- ครีมกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 
- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
- ไฟฉาย  
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- ชุดดาํนํH าควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เขา้รูป 
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สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที� 

เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น. 

 : เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

สํานักงาน : 02-379-1168 

มอืถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 082-499-2007 

อเีมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com  

  
 

 
เงื�อนไขการจองและสํารองที�นั�ง 
ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิL  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิL  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื�อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิHล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

เงื�อนไขการเดนิทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัHนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิL ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึHน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึHนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึHนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัHงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัHงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิL ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัHงสิHน 
 



บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ   

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบียนเลขที�   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที�ยว  11/05307 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัHงแต่ 30 วนัขึHนไป คืนเงินทัHงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิL  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิL  ยดึเงินค่าทวัร์ทัHงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัHนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิnในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที� 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 
 


