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DE-8403 : แพทะเล 500ไร่ เขื�อนเชี�ยวหลาน เกาะสมุย  
   หมู่เกาะอ่างทอง  จ.สุราษฎร์ธานี (4 วนั 3 คนื) 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว ภาคใตแ้บบสุดคุม้ 

แพทะเล 500ไร่ เขื�อนเชี�ยวหลาน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 
เยี�ยมชม สินมานะฟาร์ม ฟาร์มหอยนางรมที�ใหญ่สุดในประเทศ 

Camping ที� อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พายเรือคายคัและดาํนํ2า  
เตม็อิ�มกบัการพกัผอ่น 4 วนั 3 คืน ... อิ�มอร่อยกบัอาหารทะเลสดๆที�ร้านในอ่าวซีฟู๊ ด 

พร้อมทีมงานคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง 
 

 

  
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 

 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางสู่ จ. สุราษฎร์ธานี ดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 

20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี4 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั4งสิ4น 
 

 

  
เขื�อนเชี�ยวหลาน - แพทะเล 500 ไร่ 

 

 

06.00 น. อรุณสวสัดิL ยามเชา้ นาํท่านชมวิว ถ่ายรูป บนสนั เขื�อนรัชประภา หรืออีกชื�อ เขื�อนเชียวหลานบริการอาหารเชา้ (1) ณ 
ร้านเจ คลาส อาหารปักษใ์ตร้สเดด็ หลงัอาหาร พาท่านลงเรือ เขา้สู่ที�พกัแพทะเล 500 ไร่ หรือเทียบเท่า ระหวา่งที�นั�ง
เรือจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ เทือกเขาหินปูน ที�สลบัทบัซอ้นเป็นแนวทิวแถวรูปร่างแปลกๆ เยี�ยมชม แพนางไพร ใหอ้าหาร
ปลาตะเพียนหางแดงและปลายกัษ ์ซึ�งมีเองตามธรรมชาติ ต่อจากนั2นเดินทางไปชม เขาหินปูนสามต้น ที�ไดชื้�อวา่
เป็น กุ้ยหลนิเมอืงไทย 
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เที�ยง บริการอาหารกลางวนั (2) บนแพ อาหารสดๆ โดยเฉพาะปลาแรดราดพริก เป็นเมนูที�ขึ2นชื�อของที�นี� จากนั2นเวลาวา่งก็
จะเป็นเวลาแห่งความสุข ที�ท่านจะประทบัใจไปอีกนาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั มีเรือ Kayak ใหพ้ายเล่น จะพายเป็นคู่
หรือพายเดี�ยวก็สุดแต่ความตอ้งการ 
* โปรแกรมนี2 เนน้พกัผอ่นสบายๆ จึงปล่อยอิสระใหท่้านเตม็ที� 

18.00 น. หลงัจากเหนื�อยกบัการเล่นนํ2 า เราตอ้งเติมพลงัดว้ยอาหารมื2อใหญ่ ... บริการอาหารเยน็ (3) บนแพ 

19.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั เราอาจจะมีกีร์ตา้สกัตวั พร้อมเสียงเพลงจากไกดเ์ป็นของแถม (ทนๆฟังเอาหน่อย 555) 
 

 

  
เขื�อนเชี�ยวหลาน - สินมานะฟาร์ม - เกาะสมุย 

 

05.00 น. นั�งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทติย์ขึ4น กลางสายนํ2 า ววิตรงนี2  ถ่ายรูปสวยอยา่บอกใคร อาจไดเ้จอฝงูนกเงือก 
ออกหากินยามเชา้อีกดว้ย 

07.00 น. กลบัแพที�พกั บริการอาหารเชา้ (4) จากนั2นเตรียมตวัอาํลาเขื�อนเชี�ยวหลาน เดินทางกลบัขึ2นฝั�งเพื�อมุ่งหนา้สู่ สินมานะ
ฟาร์ม 

เที�ยง ถึง สินมานะฟาร์ม บริการอาหารกลางวนั (5) บนขนาํกลางทะเล ลิ2มรสหอยนางรมสดๆตวัใหญ่ๆ พร้อมบุฟเฟ่ ต ์Sea 
food รับฟังการบรรยายของวทิยากร จากนั2นมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเฟอร์รี�  

16.00 น. ถึง ท่าเรือดอนสัก มุ่งหนา้สู่ เกาะสมุย ดว้ยเรือเฟอร์รี�ขนาดใหญ่ 

18.00 น. ถึง เกาะสมุย นาํท่าน Check in เขา้ที�พกั และบริการอาหารเยน็ (6) บริเวณริมทะเลหนา้ทอน 

20.00 น. ชมบรรยากาศยามคํ�าคืนของท่าเรือหนา้ทอน จากนั2นก็แยกยา้ยกนัพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

  
เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง 

 

07.00 น. ออกเดินทางจากที�พกั บริการอาหารเชา้ (7) หลงัอาหารนาํท่านไปยงั ท่าเรือหน้าทอน 

08.30 น. จากท่าเรือหนา้ทอน มุ่งหนา้สู่ หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือขนาดใหญ่ ระหวา่งการเดินทางมีของวา่งใหรั้บประทาน เช่น 
ขนมปัง ชา กาแฟ 

09.50 น. ถึง หมู่เกาะอ่างทอง เริ�มจาก เกาะววัตาหลบั พาท่านดาํดิ�งสู่ทอ้งทะเลอนัสวยงาม ท่านสามารถวา่ยนํ2 าเล่นกบัฝงูปลา 
จากนั2นก็เดินทางขึ2นสู่จุดชมววิที�สวยที�สุด 

12.00 น. บริการอาหารเที�ยง (8) บนเรือ 

13.00 น. พาท่านมุ่งหนา้ไปยงั เกาะแม่เกาะ ท่านสามารถดาํนํ2 าไดซึ้�งเป็นจุดที�สวยงามมาก (หากโชคดีอาจเจอนางเงือก) 
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15.00 น. นาํท่านไปยงัที�พกัของอุทยานฯ เป็นเตน็ทห์ลงันอ้ยๆ นอนดูดาวสวยอยา่บอกใคร ระหวา่งช่วงเวลานี2 ท่านสามารถเช่า
เรือไปพายเล่นไดห้ากตอ้งการ ...ก็สนุกไปอีกแบบ 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (9) บนเกาะ (ถา้ไม่อร่อยจบัไกดเ์ป็นตวัประกนัได)้ 

19.00 น. เป็นเวลาแห่งความสุข ท่านสามารถเดินชมรอบเกาะได ้ถา้ท่านสามารถ...555 
 

 

  
หมู่เกาะอ่างทอง – เกาะสมุย – สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ 

 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ (10) บนเกาะ เช่น ขา้วตม้ปลา กาแฟ ชา ขนมปัง หลงัอาหารปล่อยอิสระท่านถ่ายรูป หรือจะเล่นนํ2 า 
พายคายคักนัอีกสกัรอบ 

12.00 น. บริการอาหารเที�ยง (11) บนเกาะ ขา้วผดั ตม้จืด ผลไม ้

15.00 น. โบกมือลา หมู่เกาะอ่างทอง ออกเดินทางสู่ เกาะสมุย 

16.30 น. ถึงท่าเรือหนา้ทอน ปล่อยท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น. ออกจากเกาะสมุย มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือดอนสัก 

19.30 น. ถึงท่าเรือดอนสกั เปลี�ยนกลบัรถตูค้นัเดิม มุ่งหนา้สู่ สุราษฎร์ธาน ี

20.30 น. บริการอาหารเยน็ (12) ณ ร้านในอ่าวซีฟู๊ด พบกบัอาหารทะเลสดๆ แบบเตม็อิ�ม 

21.30 น. มุ่งหนา้สู่ กรุงเทพฯ โดยแวะใหซื้2อของฝากแถว อ.ไชยา 

04.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

 
เอื2อเฟื2 อภาพโดย: http://kpanyo.multiply.com  
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ทริปที�เปิดจอง 

 
* รับเฉพาะ Group Private 

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

 

  

 

Join Trip แพทะเล 500ไร่ เขื�อนเชี�ยวหลาน หมู่เกาะอ่างทอง 
* ราคานี4คํานวณจากอตัรานํ4ามันดีเซลที�ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ 9,500 บาท 

สมาชิก (DE Member) 9,200 บาท 

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

1,000 บาท 

พกัเดี�ยว เพิ�ม 7,000 บาท 

 

Private Trip แพทะเล 500ไร่ เขื�อนเชี�ยวหลาน หมู่เกาะอ่างทอง 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั4นใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ�มเติมครับ 

ราคาดงักล่าวรวม 
- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํ2 ามนัและคนขบั 
- ค่าที�พกั 3 คืน (แพ 500 ไร่ 1 คืน, โรงแรมที�สมุย 1 คืน, เตน็ทที์�หมู่เกาะอ่างทอง 1 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าเรือล่องในเขื�อนเชี�ยวหลาน 
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- ค่าอาหาร 12 มื2อ พร้อมบริการนํ2 าดื�มและอาหารวา่ง ตลอดทริปการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั2งนี2 ขึ2นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลงของ
บริษทัประกนัชีวติ 

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

ลกัษณะทริป 
- ผจญภยัระดบักลาง ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามและธรรมชาติที�สมบูรณ์ เหมาะสาํหรับทุกเพศทุกวยั 

สิ�งที�ควรนําไปด้วย 
- ครีมกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 
- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
- ไฟฉาย 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

  

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 
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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 ดบัเบิ2ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

เงื�อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั2นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิL ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ2น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ2นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ2นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั2งในและต่างประเทศ และ
เหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั2งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิL ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั2งสิ2น 

 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั2งแต่ 30 วนัขึ2นไป คืนเงินทั2งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิL  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิL  ยดึเงินค่าทวัร์ทั2งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั2นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิmในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที� 

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 

 


