
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 18508 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

โปรแกรมทวัร ์รายละเอยีดโปรแกรม 
 

วนัที1่    เกาะชา้ง - ทานอาหารเย็นแบบเซ็ต ซฟีู้ ด – ลงเรอืชม
หิง่หอ้ยในป่าโกงกาง 
13.30 น. ลูกคา้เดินทางดว้ยตนเองถึงท่าเรือเฟอร์ร่ี (อ่าวธรรมชาติ) เพื่อขา้มไปยงัเกาะชา้ง 
14.00 น. เดินทางดว้ยตนเอง (รถสองแถวบนเกาะ / รถส่วนตวั) เขา้ท่ีพกั เช็คอิน เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
*** ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่รวมในแพค็เกจ *** 
17.00 น. พร้อมกนัท่ีลอ็บบ้ีของรีสอร์ทท่ีท่านเขา้พกั รถรับทุกท่านเดินไปรับประทานอาหารเยน็ (1) ท่ีร้าน
ไอยราซีฟู้ด 

 
 
 
 
 

 

ท่ีน่ีท่านจะพบกบับรรยากาศสบายๆ อร่อยกบัอาหารเยน็แบบอาหารไทยและอาหารทะเลป้ิงยา่งจดัเป็นเซ็ต 
เสิร์ฟท่านสดใหม่ หลงัทานเสร็จมีบริการล่องเรือของทางร้านพาเขา้ไปชมห่ิงหอ้ยในป่าโกงกาง 

 
 
 
 
 
 

 



* บริการพาล่องเรือชมห่ิงหอ้ยเป็นบริการฟรีของทางร้านท่านจะตอ้งเขา้คิวเพื่อใชบ้ริการน้ี และกรุณาหยบิ 
อุปกรณ์ช่วยชีวติติดตวั (บอร์ดฟองน ้า หรือเส้ือชูชีพ) เพื่อความปลอดภยัของท่าน 
20.00 น. รถส่งทุกท่านกลบัท่ีพกั เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัที2่  ทวัรด์ าน า้ 4 เกาะ (เรอืไม)้ เกาะรงั - เกาะยกัษใ์หญ ่- 
เกาะยกัษเ์ล็ก – เกาะหวาย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม / รีสอร์ท (2) 
เร่ิม 08.00 น. รถเร่ิมรับทุกท่านจากท่ีพกั เดินทางสู่ท่าเรือบางเบา้ไปท ากิจกรรมด าน ้าชมปะการัง 4 เกาะ 
ถึง 08.50 น เวลารับข้ึนอยูก่บัโซนท่ีท่านพกั จะแจง้เวลารถรับใหใ้น Voucher เม่ือจองแพค็เกจเรียบร้อยแลว้ 
09.00 น. รถพาท่านมายงัหมู่บา้นบางเบา้ เตรียมตวัลงเรือ 
09.30 น. ตรวจเช็คความเรียบร้อย ใส่เส้ือชูชีพ ออกเดินเรือมุ่งสู่หมู่เกาะรัง บริการน ้าด่ืม ชา กาแฟ บนเรือเรือ 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. 
11.00 น. ด าน ้าจุดแรกท่ี เกาะยกัษเ์ลก็ ท่ีน่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวท์ะเล และแนวปะการังให้
ไดช้ม 
11.45 น. ไดเ้วลาพกัรับประทานอาหารกลางวนั (3) แบบบุฟเฟ่ต ์ผลไมน้ ้าด่ืมบนเรือ 
12.45 น. ด าน ้า และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรัง (ท่ีท าการอุทยานแหง้ชาติหมู่เกาะรัง) 
ถ่ายรูปสวยๆ กบัธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเช่ียล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13.30 น. ด าน ้าจุดหมายแรกท่ีเกาะยกัษใ์หญ่ ท่ีน่ีมีช่ือเสียงดา้นความสวยงามของปะการังเขากวาง 
โดยเฉพาะปะการังเขากวางสีน ้าเงิน และสัตวท์ะเลน่ารักอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก 
14.15 น. ออกเดินทางจากเกาะยกัษใ์หญ่สู่เกาะหวาย 
15.00 น. เป้าหมายสุดทา้ยในการเดินทางวนัน้ีท่ีเกาะหวาย ท่านสามารถด าน ้าดูปะการังบริหนา้หาดของท่ี
เกาะน้ี 
ไดอ้ยา่งสบายเพราะน ้าทะเลใสเป็นจุดๆหน่ึงท่ีมีโครงการปลูกปะการังเทียมคืนสู่ทอ้งทะเลส่วนใหญ่ 
เป็นประเภทปะการังเขากวาง 
16.00 น. ไดเ้วลาเดินทางกลบัเกาะชา้ง (ระหวา่งเดินทางรับของวา่งพร้อมผลไม)้ เกบ็ความทรงจ าดีๆไว ้
และช่วยดูแลความสะอาดของ แหล่งท่องเท่ียวใหค้งอยูต่ลอดไป 
17.00 น. พร้อมท่ีจุดข้ึนรถ ส่งทุกท่านเดินทางกลบัถึงท่ีพกัเชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัที3่  เกาะชา้ง - ทา่เรอืเฟอรร์ ี ่– เดนิทางกลบั 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม / รีสอร์ท (4) 
12.00 น. เช็ค เอาท ์ทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 

Hotel 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Room   DELUXE POOL VIEW ROOM 
 
 
 
 
 
 
แพ็คเกจทีพ่กั 3 วนั 2 คนื พกัที ่โรงแรม เกาะชา้ง รโีซเทล      (จองข ัน้ต า่ 2 ทา่น) 

High Season Package 7 ม.ีค.- 30 เม.ย.63 ท่านละ 2,490 บาท 

Peak Season Package 11-14 เม.ย. 63 ท่านละ 2,990 

Low Season Package 1พ.ค. – 31 ต.ค.63 ท่านละ 2,390บาท 
* ทีพั่ก 2 คนื - อาหารเย็นแบบเซ็ตซฟีู้ดพรอ้มน่ังเรอืดหูิง่หอ้ย - ทัวรด์ าน ้าดปูะการัง 4 เกาะ * 
 

ราคานีร้วม 
หอ้งพกัแบบ  DELUXE POOL VIEW ROOM  2คืน พร้อมอาหารเชา้ 

อาหารเยน็แบบเซ็ตซีฟู้ดท่ีร้านไอยรา ซีฟู้ด คลองพร้าว + นัง่เรือชมห่ิงห้อย 
ทวัร์ด าน ้าดูปะการังโปรแกรม 4 เกาะ + อาหารกลางวนั + อุปกรณ์ด าผวิน ้า (หนา้กาก - เส้ือชูชีพ) 
บริการรถรับส่ง ระหวา่งท่ีพกั - ร้านอาหารในโปรแกรม และท่ีพกั – ท่าเรือบางเบา้ในวนัท่ีไปทวัร์ด าน ้าดูปะการัง 

ราคานีไ้ม่รวม 
ค่าตัว๋เรือเฟอร์ร่ี ไป - กลบั 
ค่าใชจ่้ายทุกประเภทในการเดินทางเขา้พกั 
ค่าอาหารเยน็ในวนัท่ี 2 (เวน้แต่ไดจ้องเพิ่มตามเอกสารการจองของท่าน) 

 



 
 
ราคาเดก็ และเง่ือนไขอ่ืนๆในการเข้าพกัของโรงแรม / รีสอร์ท 
เดก็อาย ุ0 - 3 ปีพกักบัผูใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริมไม่คิดค่าบริการ 
เดก็อาย ุ4 - 7 ปีพกักบัผูใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 1,100 บาท / คน 
เดก็อาย ุ8 - 11 ปีพกักบัผูใ้หญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 2,300 บาท / คน 
ในกรณีท่ีมีเด็ก 2 คนพกัในหอ้งเดียวกนัจะตอ้งบงัคบั 1 คนเป็นราคาเตียงเสริม 
เดก็อาย ุ12 ปีข้ึนไป - ผูใ้หญ่พกัเตียงเสริม ค่าบริการ 2,300 บาท / คน 
จองเขา้พกัตรงวนัท่ี 24 ธ.ค. 62 * Christmas Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม) 
จองเขา้พกัตรงวนัท่ี 31 ธ.ค. 62 * New Year Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม) 
จองเขา้พกัตรงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือวนัหยดุต่อเน่ือง * Long Weekend (ไม่มีบวกเพิ่ม)  
หมายเหตุ 
ราคาแพค็เกจท่ีแสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต ่า 2 ท่าน 
ราคาแพค็เกจท่ีแสดงเป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน) 
แพค็เกจน้ีเป็นการเดินทางดว้ยตนเอง หากติดขดัท่านสามารถติดต่อเราไดต้ลอดเวลา 
ในกรณีท่ีไม่สามารถออกทวัร์ด าน ้าดูปะการังไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศทางยนิดีคืนเงินในส่วนของค่าด าน ้าใหบ้างส่วน 
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทวัร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางม้ือ 
* บริษทัท าการช าระแบบเหมาจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดในแพค็เกจท่ีท่านจอง ก่อนวนัท่ีท่านเดินทางเขา้พกั 
กรุณาดูวธีิการจองแพค็เกจทวัร์ เง่ือนไข และการช าระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน 
เง ือ่นไข และข ัน้ตอนการช าระเงนิ 

ภายหลังการตรวจสอบหอ้งพักและยนืยันการจองแพ็คเกจทวัรจ์ากเจา้หนา้ทีท่างโทรศัพทแ์ลว้ 
ทา่นจะไดรั้บใบเสนอราคา และรายละเอยีดการจองแพ็คเกจทวัรข์องทา่น พรอ้มทัง้วธิกีารช าระ
เงนิจากเราอกีครัง้ ซึง่จะมรีะยะเวลาการช าระเงนิเพือ่เป็นการยนืยันการจองแพ็คเกจทวัรข์อง
ทา่นตามชว่งเวลาทีท่า่นเขา้พักดงันี ้

Low Season (นอกฤดกูารทอ่งเทีย่ว) 
เขา้พักในชว่งระหวา่ง วันที ่1 พฤษภาคม - 31 ตลุาคม (หรอืตามทีร่ะบใุนแตล่ะแพ็คเกจ) จะมี
เงือ่นไขการช าระเงนิดงันี ้

• ช าระคา่มัดจ า 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน ภายในวันทีไ่ดรั้บใบเสนอราคา 
• ช าระสว่นทีเ่หลอื 50% กอ่นวันเขา้พัก 14 วัน 



High Season (ในฤดกูารทอ่งเทีย่ว) 
เขา้พักในชว่งระหวา่ง วันที ่1 พฤศจกิายน - 30 เมษายน (หรอืตามทีร่ะบใุนแตล่ะแพ็คเกจ) จะ
มเีงือ่นไขการช าระเงนิดังนี ้

• ช าระคา่มัดจ า 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน ภายในวันทีไ่ดรั้บใบเสนอราคา 
• ช าระสว่นทีเ่หลอื 50% กอ่นวันเขา้พัก 14 วัน 

Peak Season (ในฤดกูารทอ่งเทีย่ว ทีท่คีวามหนาแนน่มาก) 
เขา้พักในชว่งระหวา่ง วันที ่20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรอืตามทีร่ะบใุนแตล่ะแพ็คเกจ) รวม
ไปถงึชว่งวนัหยดุเทศกาลและวันหยดุนักขตัฤกษ์ จะมเีงือ่นไขการช าระเงนิดงันี ้

• ช าระคา่มัดจ า 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน ภายในวันทีไ่ดรั้บใบเสนอราคา 
• ช าระสว่นทีเ่หลอื 50% กอ่นวันเขา้พัก 14 วัน 

เง ือ่นไขการเปลีย่นแปลงการจองและการยกเลกิการจอง 

การเปลีย่นแปลงการจองแพ็คเกจทัวร ์จะตอ้งกระท าผา่นทาง เกาะชา้งคลับ ดอทคอม (บรษัิท 
โฮเทล มารเ์ก็ตติง้ เซอรว์สิ จ ากดั) เทา่นัน้ ไมส่ามารถท าไดโ้ดยตรงกบัโรงแรม เชน่ การเพิม่
จ านวนผูเ้ขา้พัก การเปลีย่นวัน/เวลาเขา้พัก, การขอเขา้หอ้งพักกอ่นเวลาทีก่ าหนด, การขอเขา้
พักชา้กวา่ก าหนด หรอืการขอยกเลกิการการจอง 
 
การขอเปลีย่นแปลงการจองแพ็คเกจทวัร ์

การขอเพิม่จ านวนแพ็คเกจทัวร ์จะขึน้อยูก่บัวา่ในขณะนัน้ ทางโรงแรมมหีอ้งวา่งส าหรับทา่น
หรอืไม ่โดยจะตอ้งมกีารตรวจสอบหอ้งวา่งกบัทางโรงแรมอกีครัง้ ถา้มกีารขอเปลีย่นแปลงการ
จองแพ็คเกจทวัร ์(ลดจ านวนคน) อันเป็นผลใหต้อ้งมกีารคนืเงนิ เราจ าเป็นตอ้งคดิคา่ธรรมเนยีม
เทา่กบั 15% ของยอดเงนิทีจ่ะตอ้งคนื การขอเปลีย่นแปลงการจองแพ็คเกจทวัร ์จะมผีลก็
ตอ่เมือ่ทา่นไดรั้บอเีมลย์นืยันจากเราเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
การขอยกเลกิการจองแพ็คเกจทวัร ์

นโยบายการขอยกเลกิการจองแพ็คเกจทวัรน์ี ้สามารถใชไ้ดก้บัทกุๆ รายการในการจอง ยกเวน้
ในกรณี ทีโ่รงแรมทีใ่ชใ้นแพ็คเกจทัวรจ์ะมสีญัญาและเงือ่นไขอืน่แตกตา่งออกไปจากนี ้โดย 
เกาะชา้งคลับ ดอท คอม จะถอืเอาเงือ่นไขตา่งๆ ทีถ่กูออกโดยโรงแรมเป็นหลักเหนอืเงือ่นไขที่
แสดงไวด้า้นลา่งนี ้
 

 
Low Season (นอกฤดกูารทอ่งเทีย่ว) 
เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม - 31 ตลุาคม (หรอืตามทีร่ะบใุนแตล่ะแพ็คเกจ) หากมกีารขอ
ยกเลกิการจอง จะมเีงือ่นไขดังนี ้

- ขอยกเลกิการจอง กอ่นวันเขา้พัก 30 วัน มคีา่ธรรมเนยีม 30% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลกิการจอง กอ่นวันเขา้พัก 21 วัน มคีา่ธรรมเนยีม 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน 



- ขอยกเลกิการจอง กอ่นวันเขา้พัก 14 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
 
High Season (ในฤดกูารทอ่งเทีย่ว) 
เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 พฤศจกิายน - 30 เมษายน (หรอืตามทีร่ะบใุนแตล่ะแพ็คเกจ) หากมกีารขอ
ยกเลกิการจอง จะมเีงือ่นไขดังนี ้

- ขอยกเลกิการจอง กอ่นวันเขา้พัก 30 วัน มคีา่ธรรมเนยีม 30% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลกิการจอง กอ่นวันเขา้พัก 21 วัน มคีา่ธรรมเนยีม 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลกิการจอง กอ่นวันเขา้พัก 14 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
 
Peak Season (ในฤดกูารทอ่งเทีย่ว ทีท่คีวามหนาแนน่มาก) 
เริม่ตัง้แตว่ันที ่20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรอืตามทีร่ะบใุนแตล่ะแพ็คเกจ) รวมไปถงึชว่ง
วันหยดุเทศกาลและวันหยดุนักขตัฤกษ์ หากมกีารขอยกเลกิการจอง จะมเีงือ่นไขดงันี้ 

 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

* กรณีทีไ่มเ่ขา้พกั (No Show/Non-use of reservation) หรอืหากไมเ่ขา้พกัตาม
ก าหนดโดยไมม่กีารแจง้ขอยกเลกิลว่งหนา้ หรอืยงัไมไ่ดร้บัอเีมลย์นืยนัยกเลกิจากทาง
เราแลว้ จะไมส่ามารถคนืเงนิใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 
 
การรบัเงนิคนืภายหลงัยกเลกิการจองแพ็คเกจทวัร ์

ในกรณีทีม่กีารโอนเงนิคนืภายหลังการยกเลกิการจองแพ็คเกจทวัร ์จะท าการโอนเงนิกลับ
เขา้ชือ่บัญชขีองผูจ้องเทา่นัน้ (ภายใน 30 วัน) และจะท าการหักคา่ธรรมเนยีมของธนาคารกอ่น
ท าการโอน โดยอตัราคา่ธรรมเนยีมการโอนจะขึน้อยูก่บัแตล่ะธนาคาร 

 



 


