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DE079 : ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 5 วัน 3 คืน (Van)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ. สุราษฎร์ธานี

20.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.

สุราษฎร์ธานี

20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2  เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพทะเล 500 ไร่ 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านชมวิว ถ่ายรูป บนสัน เขื่อนรัชประภา หรืออีกชื่อ เขื่อนเชียวหลาน

บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านเจ คลาส อาหารปักษ์ใต้รสเด็ด

หลังอาหาร พาท่านลงเรือ เข้าสู่ที่พักแพทะเล 500 ไร่ หรือเทียบเท่า

ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน ที่สลับทับซ้อนเป็นแนวทิวแถวรูปร่างแปลกๆ

เยี่ยมชม แพนางไพร ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ

ต่อจากนั้นเดินทางไปชม เขาหินปูนสามต้น ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) บนแพ อาหารสดๆ โดยเฉพาะปลาแรดราดพริก เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่

จากนั้นเวลาว่างก็จะเป็นเวลาแห่งความสุข ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน พักผ่อนตามอัธยาศัย มีเรือ Kayak ให้พายเล่น

จะพายเป็นคู่หรือพายเดี่ยวก็สุดแต่ความต้องการ

* โปรแกรมนี้เน้นพักผ่อนสบายๆ จึงปล่อยอิสระให้ท่านเต็มที่

18.00 น. หลังจากเหนื่อยกับการเล่นน้ำ เราต้องเติมพลังด้วยอาหารมื้อใหญ่ ... บริการอาหารเย็น (3) บนแพ

19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เราอาจจะมีกีร์ต้าสักตัว พร้อมเสียงเพลงจากไกด์เป็นของแถม (ทนๆฟังเอาหน่อย 555)

วันที่ 3  เขื่อนเชี่ยวหลาน - สินมานะฟาร์ม - เกาะสมุย

05.00 น. นั่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ วิวตรงนี้ ถ่ายรูปสวยอย่าบอกใคร อาจได้เจอฝูงนกเงือก

ออกหากินยามเช้าอีกด้วย

07.00 น. กลับแพที่พัก บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเตรียมตัวอำลาเขื่อนเชี่ยวหลาน เดินทางกลับขึ้นฝั่งเพื่อมุ่งหน้าสู่ สินมานะฟาร์ม

12.00 น. ถึง สินมานะฟาร์ม บริการอาหารกลางวัน (5) บนขนำกลางทะเล ลิ้มรสหอยนางรมสดๆตัวใหญ่ๆ พร้อมบุฟเฟ่ ต์ Sea

food

รับฟังการบรรยายของวิทยากร จากนั้นมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่

16.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก

เดินทางไป เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่

18.00 น. เดินทางถึง เกาะสมุย

นำท่าน Check in เข้าที่พัก

บริการอาหารเย็น (6) บริเวณริมทะเลหน้าทอน
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20.00 น. ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของท่าเรือหน้าทอน จากนั้นก็แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง

07.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก บริการอาหารเช้า (7)

เดินทางไป ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น. จากท่าเรือหน้าทอน มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือขนาดใหญ่ ระหว่างการเดินทางมีของว่างให้รับประทาน เช่น ขนมปัง

ชา กาแฟ

09.50 น. เดินทางถึง หมู่เกาะอ่างทอง

เริ่มจาก เกาะวัวตาหลับ พาท่านดำดิ่งสู่ท้องทะเลอันสวยงาม ท่านสามารถว่ายน้ำเล่นกับฝูงปลา

จากนั้นก็เดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุด

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (8) บนเรือ

13.00 น. พาท่านมุ่งหน้าไปยัง เกาะแม่เกาะ ท่านสามารถดำน้ำได้ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามมาก (หากโชคดีอาจเจอนางเงือก)

15.00 น. นำท่านไปยังที่พักของอุทยานฯ เป็นเต็นท์หลังน้อยๆ นอนดูดาวสวยอย่าบอกใคร

ระหว่างช่วงเวลานี้ท่านสามารถเช่าเรือไปพายเล่นได้หากต้องการ ...ก็สนุกไปอีกแบบ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (9)  บนเกาะ (ถ้าไม่อร่อยจับไกด์เป็นตัวประกันได้)

19.00 น. เป็นเวลาแห่งความสุข ท่านสามารถเดินชมรอบเกาะได้ ถ้าท่านสามารถ...555

วันที่ 5 หมู่เกาะอ่างทอง –เกาะสมุย –สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ

07.30 น. บริการอาหารเช้า (10) บนเกาะ เช่น ข้าวต้มปลา กาแฟ ชา ขนมปัง หลังอาหารปล่อยอิสระท่านถ่ายรูป หรือจะเล่นน้ำ

พายคายัคกันอีกสักรอบ

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (11) บนเกาะ ข้าวผัด ต้มจืด ผลไม้

15.00 น. โบกมือลา หมู่เกาะอ่างทอง ออกเดินทางสู่ เกาะสมุย

16.30 น. ถึงท่าเรือ หน้าทอน ปล่อยท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. ออกจาก เกาะสมุย มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก

19.30 น. ถึงท่าเรือ ดอนสัก เปลี่ยนกลับรถตู้คันเดิม มุ่งหน้าสู่ สุราษฎร์ธานี

20.30 น. บริการอาหารเย็น (12) ณ ร้านในอ่าวซีฟู๊ด พบกับอาหารทะเลสดๆ แบบเต็มอิ่ม

21.30 น. มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ซื้อของฝากแถว อ.ไชยา

04.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
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**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าที่พัก 3 คืน (แพ 500 ไร่ 1 คืน, โรงแรมที่สมุย 1 คืน, เต็นท์ที่หมู่เกาะอ่างทอง 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน)•

ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน•

ค่าอาหาร 12 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง•

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

ผจญภัยระดับกลาง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น•

ไฟฉาย •

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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