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DE-2501 : ทัวร์ล่องแก่ง - แก่งหินเพงิ จ.ปราจนีบุรี (1 วนั) 

  

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว 
ทวัร์ล่องแก่งหินเพงิ ปี 2558/2015 จ.ปราจีนบุรี 

"มากกวา่แค่ล่องแก่ง เปียก ๆ ปอน ๆ เพราะนี�คือการมาหาความหมายของชีวิต" 
ล่องแก่งหินเพิง กิจกรรมที�ทา้ทาย สนุกสนาน เร้าใจ เที�ยวไดว้นัเดียว 

เดินทางทุก เสาร์-อาทิตย ์เริ�ม ก.ค. - ต.ค. ปี พ.ศ. 2558 
 

 

  

สวนศักดิ(สุภา - หน่วยพทิักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หน่วยที1 9 - แก่งวงัผักหนามล้อม -  
แก่งลูกเสือ - แก่งวงัยาว - แก่งวงัไทร - แก่งงูเห่า - สวนศักดิ(สุภา 

 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP 
13 ที�นั�ง รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่จงัหวดัปราจีนบุรี พร้อมบริการอาหารวา่งและเครื�องดื�ม(1) 

06.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี< ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั<งสิ<น 

10.00 น. คณะเดินทางถึง สวนศักดิ(สุภา ใหท่้านไดเ้ปลี�ยนเครื�องแต่งกาย สบายๆ พร้อมเดินทางไป ล่องแก่ง (ชุดควรเป็น
กางเกงขาสัHนและรองเทา้แตะหุม้สน้) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) พร้อมชม VDO ศึกษาสภาพแก่งและวธีิการล่องแก่ง 

13.00 น. จากนัHนออกเดินทางไปยงั หน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่หน่วยที1 9 (ข.ญ.9) แลว้รับอุปกรณ์ (เสืHอชูชีพ 
หมวก ไมพ้าย) เริ�มเดินเทา้เขา้เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถึงแก่งที�มีความยิ�งใหญ่ งดงาม สมคาํรํ� าลือดว้ยความ
ยากระดบั 2-3 ต่อดว้ย แก่งวงัผกัหนามล้อม เขา้สู่ แก่งลูกเสือ แก่งที�มีความสนุกและยากรองลงมาจากแก่งหินเพิง 
หลงัจากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ แลว้มาสนุกกบัการล่องแก่งดว้ยเสืHอชูชีพ ที� แก่งวงัยาว งานนีH มีแต่คนบอกวา่โหดมนั
ฮา สะใจมาก ต่อดว้ยแก่งวงัไทร แก่งที�มีความคดเคีHยวและมีความยาวที�สุดในการล่องครัH งนีH  แวะรับประทานอาหาร
วา่ง อร่อยๆ และเครื�องดื�มเยน็ๆ เติมพลงัแลว้ ล่องเรือต่อผา่น แก่งงูเห่า ต่อจากนัHน พายเรือเล่นนํH า ชมธรรมชาติ 
สอง ฝั�งนํH าที�เป็นตน้กาํเนิดแม่นํH าบางประกง จากนัHนนาํท่านเดินทางกลบัที� สวนศักดิ(สุภา ใหท่้านอาบนํH าเปลี�ยน
เสืHอผา้ สมควรแก่เวลา เดินทางกลบั กทม. 

18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคา ทวัร์ล่องแก่งหินเพงิ สามารถเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกาํหนดวนัเดนิทางได้เอง 
รถตู ้- คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) 12-13 ท่าน  

 
 
  

 

Join Trip ทวัร์ล่องแก่งหินเพงิ ปี 2558 
* ราคานี<คํานวณจากอตัรานํ<ามันดีเซลที1ราคาไม่เกนิ 32 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ท่านละ 1,790 บาท 
 

 

อตัรานี<รวม 
- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP 13 ที�นั�ง รุ่นใหม่ พร้อมนํH ามนัและคนขบั 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 2 มืHอ + ของวา่งตลอดการเดินทาง 
- ค่าเรือพร้อมอุปกรณ์ล่องแก่ง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที� 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัHงนีH ขึHนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

อตัรานี<ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 
ล่องแก่งหินเพิง กิจกรรมที�ทา้ทาย สนุกสนาน เร้าใจ มนัส์ๆกบัวนัหยดุพกัผอ่นของท่าน เหมาะสาํหรับท่านที�มีเวลานอ้ย วนัเดียวก็
ล่องแก่งหินเพิงได ้

สิ1งที1ควรนําไปด้วย 
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- ชุดล่องแก่ง ควรเป็นกางเกงขาสัHน เสืHอผา้แหง้ง่าย 
- หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
- รองเทา้รัดสน้ 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

  
 

สอบถามรายละเอยีดเพิ1มเตมิได้ที1 

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  

  
 

 
เงื1อนไขการจองและสํารองที1นั1ง 

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% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิ]  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื1อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

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

เงื1อนไขการเดนิทาง 
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1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�
กาํหนดไวใ้นโปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัHนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ] ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึHน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึHนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึHนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทัHงในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัHงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัHงสิHน 

 
เงื1อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 

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

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัHนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้

 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ(ในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที1 

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 

 

  
 

 


