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DE-2302 : แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที�ยวเกาะช้าง จ.ตราด (2 วนั 1 คนื) 
 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว ทะเลฝั�งตะวนัออก 
แพคเกจทวัร์เกาะช้าง เที�ยวเกาะช้าง จ.ตราด 2 วนั 1 คืน 

ดาํนํ าดูปะการัง เที�ยวนํ าตกคลองพล พร้อมทีมงานมคัคุเทศกค์อยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง 

เมืองเกาะครึ�งร้อย พลอยแดงค่าลํ*า ระกาํแสนหวาน หลงัอานหมาดี ยุทธนาวเีกาะช้าง สุดทางบูรพา 
 

 

  
กรุงเทพฯ - ท่าเทยีบเรือเฟอร์รี� – เกาะช้าง - นํ*าตกคลองพลู 

 

 

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย KFC หวัลาํโพง / ถนนขา้วสาร ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่เกาะชา้ง 

12.00 น. เดินทางถึง เกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษดว้ย เครื�องดื�มตอ้นรับ ต่อดว้ยอาหารกลางวนั(1) ณ สวนอาหารริม
ทะเลตะวนัพลบ ซึ�งบริการอาหารระดบัเชลลช์วนชิม จากนั นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.30 น. นาํท่านเดินป่าเที�ยวชมธรรมชาติ นํ*าตกคลองพลู ซึ�งถือวา่เป็นนํ าตกที�สวยงามและใหญ่ที�สุดบนเกาะชา้ง 

18.30 น. บริการอาหารเยน็ (2) ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวนัพลบ หลงัอาหาร พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันดี ...
ราตรีสวสัดิ;  
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ดํานํ*าดูปะการังที�เกาะหยวก - ท่าเทียบเรือเฟอร์รี� - กรุงเทพฯ 

 

 

07.00 น. ตอ้นรับเชา้วนัใหม่ บริการอาหารเชา้ (3) 

09.00 น. เดินทางท่องเที�ยว ดาํนํ*าดูปะการังที�เกาะหยวก ซึ�งท่านจะไดส้มัผสัหาดทราย ขาวละเอียดอนัเกิดจากการทบัถมของ
ซากปะการังที�สวยงามน่าประทบัใจ ตลอดจน ปะการังเขากวางหลากพนัธ์ุ ปลาทะเลสีสดแปลกตา 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (4) จากนั นเก็บสมัภาระ เตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.15 น. ออกเดินทางจากเกาะชา้งรีสอร์ท & สปา 

19.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ ...พร้อมความประทบัใจ 
 

  

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

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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ทริปที�เปิดจอง 

- เดนิทางได้ทุกวนั ตั*งแต่ 4 ท่านขึ*นไป เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 
 

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

 

  

 

Join Trip แพคเกจทวัร์เกาะช้าง เที�ยวเกาะช้าง จ.ตราด 2 วนั 1 คืน 

เกาะช้างรีสอร์ท & สปา  ผู้ใหญ่ท่านละ (ห้องแอร์) 3,400 บาท 

เดินทางเอง รับท่านที�รีสอร์ท 3,100 บาท 

เด็ก (4-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

50%  

ราคาดงักล่าวรวม 
- พาหนะเดินทางไป-กลบั จาก กทม. 
- เครื�องดื�มตอ้นรับ 
- หอ้งพกัระดบัสุพีเรียร์ 1 คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารทุกมื อตามโปรแกรม รวม 4 มื อ  
- กิจกรรมท่องเที�ยว 2 โปรแกรม 
** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 16.00-22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อตัรานี รวมอุปกรณ์ตกปลา + นํ าดื�ม 
** กรณีพกัต่อเนื�องที�รีสอร์ท เกินกวา่กาํหนดมีรถรับกลบั 
** เปลี�ยนเป็นหอ้ง เดอร์ลุกซ์ พร้อมจากชุชี� เพิ�มท่านละ 550 บาท 
** กรณีตอ้งการใหรั้บ-ส่งนอกสถานที�ในเขต กทม. เพิ�มท่านละ 300 บาท ทั งนี ตอ้งไม่เกิน 06.00 น. 
**** รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และ อตัรานี ไม่รวมค่าเขา้อุทยาน ฯ **** 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั งนี ขึ นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดงักล่าวไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 



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 

- ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยานแห่งชาติ ตามการจ่ายจริง 
- ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล) 

ลกัษณะทริป 
ผจญภยัระดบักลาง ดาํนํ าดูปะการังนํ าตื น ชมววิทิวทศัน์ เหมาะสาํหรับทุกๆท่าน 
ที�รักทะเลและหาดทราย 

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

  

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 ถือวา่สละสิทธิ;  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% 
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4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิ;  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื�อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

เงื�อนไขการเดนิทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ; ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั งในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ; ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น 
 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วนัขึ นไป คืนเงินทั งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิ;  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิ;  ยดึเงินค่าทวัร์ทั งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิeในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที� 
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 
 


