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DE-8201 : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังนํ�าตื�น 
   จ.พงังา (พกัเตน็ท์ 4 วนั 2 คนื) [Speed Boat] 

 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยวทางชายฝั�งทะเลอนัดามนั 
ทวัร์หมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังนํ�าตื�น (Snorkel Skin Diving)  

(พกัเต็นท์ 4 วนั 2 คืน) 
พสูิจน์ท้องทะเลที>ขึ�นชื>อว่า “เป็นสุดยอดแหล่งดํานํ�าที>สวยงามที>สุดในประเทศไทย” 

ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
หมู่เกาะสุรินทร์จํากดันักท่องเที>ยว 500 คน/วนั  

 

 

  
กรุงเทพฯ - จ.พงังา 

 

 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ อ.คุระบุรี จ.พงังา 

20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี� ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั�งสิ�น 
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เกาะสุรินทร์ - หาดไม้งาม - ดาํนํ�า เกาะสต๊อค - อ่าวจาก - อ่าวแม่ยาย 

 

 

06.00 น. อ.คุระบุรี จ.พงังา รับประทานอาหารเชา้ (1) หลงัอาหาร เตรียมสมัภาระส่วนตวัพร้อมรับอุปกรณ์ เสร็จภาระกิจ
เรียบร้อยแลว้ขึAนรถไปท่าเรือ 

08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat สู่ หมู่เกาะสุรินทร์ โดยใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง 15 นาที ระหวา่งทางผา่น กอง
หินริเชริว ซึ�งเป็นแหล่งดาํนํA าลึก สาํหรับผูชื้�นชอบ และโชคดีอาจเห็นปลาฉลามวาฬลอยขึAนมาใหไ้ดช้มกนั ถึงท่า
เทียบเรือ อ่าวช่องขาด หมู่เกาะสุรินทร์ นาํท่านเดินทางต่อดว้ยเรือหางยาวเพื�อไป หาดไม้งาม ใหท่้านเก็บสมัภาระ 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั (พกัเตน็ทล์ะ 2-3 ท่าน) 

เที>ยง อาหารเที�ยง (2) ณ หอ้งอาหารของอุทยาน หลงัอาหาร เตรียมตวัสาํหรับการดาํนํA าวนัแรก พร้อมกนัที�หนา้หาด 
เจา้หนา้ที�แจกอุปกรณ์พร้อมสาธิตการใช ้จากนัAนนาํท่านขึAนเรือชาวเล สู่ เกาะสต๊อคจุดที� 1ดาํนํA าดูปะการัง ดา้น
เหนือของเกาะ นาํคณะดูปะการัง ที� อ่าวจาก ซึ�งอยูด่า้นตะวนัออกของสุรินทร์เหนือ จุดที� 2. มีแนวปะการังเขากวาง 
ปะการังพุม่ ปะการังกิ�ง หอยมือเสือ และปลาสวยงาม อาทิ ปลาสร้อยนกเขาและดาวขนนก สมัผสั อ่าวแม่
ย่าย ปะการังโตะ๊ ปะการังไฟ ปะการังเกลด็นํA าแขง็ สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั อิสระ
กบัการทาํกิจกรรมชายหาด ชมแสงอาทิตยย์ามเยน็ สวยงามมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (3) ณ หอ้งอาหารของอุทยาน จากนัAนพกัผอ่นตามอธัยาศยั (พกัเตน็ท์) 
 

 

  
ดํานํ�า เกาะตอรินลา - อ่าวเต่า - เกาะมังกร -หินแพ - อ่าวสุเทพ - อ่าวไม้งาม 
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07.00 น. อรุณสวสัดิN ยามเชา้ ทาํภาระกิจส่วนตวั รับประทานอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของอุทยาน 

08.30 น. เริ�มตน้ออกไปดาํนํA า นาํท่านลงเรือหางยางเริ�มตน้ออกไปดาํนํA า นาํคณะเดินทางสู่ ผา่น เกาะตอรินลา สู่ อ่าวเต่า เป็น
พืAนที�ลาดชนัลงที�มีปะการังมากมายทัAงสตัวท์ะเลอาทิ เต่ากระ รวมถึงอาจไดเ้ห็น กระเบนราหู ผา่นเกาะตอลินลา สู่ 
จุดเด่นของโลกใตท้ะเล ณ กองหินแพ ชมปะการังสี และ กลัปังหาที�งดงาม สมควรแก่เวลานาํท่านกลบั 

เที>ยง นาํท่านกลบัมารับประทานอาหารกลางวนั (5) ณ หอ้งอาหารของอุทยาน และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

บ่าย รอบบ่ายเราจะไปกนัที� อ่าวสุเทพ เป็นอ่าวใหญ่ที�สุดซึ�งมีแนวปะการังขนาดเลก็ปะปนกบัเศษปะการังผลพวงแห่งสึ
นามิ จากนัAนเราออกเดินทางสู่ เกาะปาจุมบา อยูท่างเหนือของเกาะ มีหาดทรายขาวละเอียดและ 
แนวปะการังหลากลายมีสตัวท์ะเลที�หายากไดแ้ก่ ปลากระเบนทรายมีกุง้มงักรใหไ้ดช้มในบริเวณนีAสมควรแก่เวลา
นาํท่านกลบัที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยัอิสระกบัการทาํกิจกรรมชายหาด 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (6) ณ หอ้งอาหารของอุทยาน หลงัอาหารเชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั (พกัเตน็ท์) 
 

 

  
หมู่บ้านมอแกน - ท่าเรือคุระบุรี - กรุงเทพฯ 

 

 

07.00 น. อรุณสวสัดิN  พบกนัอีกในวนัใหม่ รับประทานอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารสวสัดิการของ อช. 

08.30 น. จากนัAนนาํท่านไปเยี�ยม ชุมชนชาวเล หรือ มอแกน(Moken) ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก และสมัผสัความเป็นอยูข่องชาวมอ
แกน สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัที�พกัเพื�อเตรียมตวัเก็บสมัภาระกลบั 

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั (8) ณ หอ้งอาหารของอุทยาน จดัเตรียมสมัภาระส่วนตวัเพื�อเดินทางกลบั เก็บภาพถ่าย
แห่งความทรงจาํของ อุทยานแห่งชาตทิางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ 

14.45 น. อาํลาหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหนา้กลบั อ.คุระบุรี 

16.00 น. ถึงท่าเรือคุระบุรี ทาํธุระส่วนตวั อาบนํA าเปลี�ยนเสืAอผา้ เตรียมสมัภาระเดินทางกลบั นาํคณะออกเดินทาง
สู่ ชุมพร แวะซืAอของฝาก และทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเที�ยงคืน) โดยสวสัดิภาพ 
พร้อมความประทบัใจ 

 

************************************ 
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**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี>ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

 

 
ทริปที>เปิดจอง 

 ** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกาํหนดวนัเดนิทางได้เอง 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) 30-40 ท่าน 
2. รถตู ้- คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) 8-9 ท่าน 

 
 
  

 

Join Trip ทวัร์หมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังนํ�าตื�น จ.พงังา 
* ราคานี�คํานวณจากอตัรานํ�ามันดีเซลที>ราคาไม่เกนิ 30 บาท / ลติร 

เริ>มจาก กทม. ผู้ใหญ่ท่านละ 8,500   7,500 บาท 

สมาชิก (DE Member) 8,200   7,200 บาท 

รับที>ท่าเรือคุระบุรี ท่านละ 5,500 บาท 

เด็ก (อายุ 3-11 ปี)   (ไม่มีราคาเด็ก) -   

ต่างชาติ เพิ>มค่าธรรมเนียม 500 บาท 

Private Trip ทวัร์หมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังนํ�าตื�น จ.พงังา 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 8 ท่าน ลด ท่านละ ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ>มเติมครับ 

 

รับจองเรือโดยสาร คุระบุรี - หมู่เกาะสุรินทร์ (ไป-กลบั ) 
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เรือใหญ่ ท่านละ 1,400 บาท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-2.5 ชั>วโมง) 

เรือ Speed Boat ท่านละ 1,700 บาท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั>วโมง 15 นาท)ี 

ราคาดงักล่าวรวม 
- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํA ามนัและคนขบั 
- ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลบัเกาะสุรินทร์ + เรือหางยาวพาไปดาํนํAา 
- ค่าที�พกั 2 คืน (เตน็ท ์+ เครื�องนอน) 
- ค่าอาหาร 8 มืAอ + นํA าดื�ม 
- ค่าอุปกรณ์ดาํนํA า พร้อมชูชีพ 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยวหมู่เกาะสุรินทร์ + ทีมงานอาํนวยความสะดวกระหวา่งเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัAงนีA ขึAนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลงของ
บริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดงักล่าวไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล) 

ลกัษณะทริป 
Camping ริมทะเล ดาํนํA าดูปะการังนํA าตืAน ชมววิทิวทศัน์ เหมาะสาํหรับทุกๆท่าน 
ที�รักทะเลและหาดทราย 

สิ>งที>ควรนําไปด้วย 
- ครีมกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 
- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้  
- ไฟฉาย  
- ของใชส่้วนตวั  
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- ชุดดาํนํA าควรเป็นแขนยาว ขายาว เขา้รูป 

 

สิ>งที>ควรรู้ก่อนไป 
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- เรือโดยสารขนาดใหญ่ ใชเ้วลาเดินทาง 2-2.5 ชม. 
- เรือ Speed Boat ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม. 15 นาที 
- เวลาไปดาํนํA า ใชเ้รือหางยาว ซึ�งจุคนไดป้ระมาณ 10-20 คน (แลว้แต่ขนาดของแต่ละลาํ) 
- จุดที�อนุญาติใหพ้กั มี 2 จุด คือ ช่องเขาขาด และหาดไมง้าม (ส่วนใหญ่จะไดพ้กัหาดไมง้าม เพราะกวา้งกวา่ช่องเขาขาด) 
- หอ้งนํA า และหอ้งอาบนํA า เป็นแบบมิดชิด แต่ปริมาณนํA าจาํกดั เปิดปิดเป็นเวลา และไม่เพียงพอในช่วงเทศกาลและวนัหยดุยาว (ตอ้งเตรียม
ทาํใจ) 
- ไฟฟ้า เปิดปิดเป็นช่วงเวลา สามารถชาร์ทแบตเตอร์รี�กลอ้งและโทรศพัทมื์อถือได ้(ควรเตรียมปลัcกสามตาไปเผื�อดว้ย) 
- ระบบโทรศัพท์ สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาเนื�องจากทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ไดติ้ดตัAงเครื�องปั�นไฟเลก็ สามารถสร้าง
กระแสไฟฟ้าไวร้องรับระบบโทรศพัทไ์ดต้ลอดเวลา (โทรศพัทส์ามารถใชไ้ดใ้นระบบ GSM เท่านัAนนะครับ ) 
- สภาพอากาศของหมู่เกาะสุรินทร์ ร้อนอบอา้ว กลางคืนหากไม่มีพดัลม แทบจะนอนในเตน็ทไ์ม่ได ้
- การดาํนํA าจะแบ่งเป็นรอบเชา้และบ่าย เมื�อจบรอบจะกลบัมาพกัผอ่นและรับประทานอาหารที�เดิม (สามารถเลือกไดว้า่จะไปหรือไม่ไป
รอบไหนบา้ง) 
- จุดดาํนํA าที�นิยมดาํนํA าดูปะการัง มีประมาณ 11 จุด (แต่ส่วนใหญ่จะดาํกนัได ้7-9 จุด) 
- ทุกบริษทัจะตอ้งรับประทานอาหารที�ร้านของ อช. ดงันัAนตอ้งเตรียมทาํใจเรื�องของความล่าชา้ และปริมาณโตะ๊ไม่เพียงพอในช่วงเทศกาล
และวนัหยดุยาว 
- การท่องเที�ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวงัมากนกั เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได ้

  

 

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 ถือวา่สละสิทธิN  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้



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 

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 ถือวา่สละสิทธิN  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื>อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

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

เงื>อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัAนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิN ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึAน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึAนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึAนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัAงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัAงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิN ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัAงสิAน 

 
เงื>อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัAงแต่ 30 วนัขึAนไป คืนเงินทัAงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิN  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิN  ยดึเงินค่าทวัร์ทัAงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัAนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้

 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิrในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที> 

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 

 


