รห ัสโปรแกรม : 18508 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
โปรแกรมท ัวร์ รายละเอียดโปรแกรม
ี ้ด
ว ันที1
่
เกาะชา้ ง - ทานอาหารเย็นแบบเซ็ต ซฟ
ู – ลงเรือชม
หิง่ ห้อยในป่าโกงกาง
13.30 น. ลูกค้าเดินทางด้วยตนเองถึงท่าเรื อเฟอร์รี่ (อ่าวธรรมชาติ) เพื่อข้ามไปยังเกาะช้าง
14.00 น. เดินทางด้วยตนเอง (รถสองแถวบนเกาะ / รถส่ วนตัว) เข้าที่พกั เช็คอิน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
*** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่รวมในแพ็คเกจ ***
17.00 น. พร้อมกันที่ลอ็ บบี้ของรี สอร์ทที่ท่านเข้าพัก รถรับทุกท่านเดินไปรับประทานอาหารเย็น (1) ที่ร้าน
ไอยราซีฟู้ด

ที่นี่ท่านจะพบกับบรรยากาศสบายๆ อร่ อยกับอาหารเย็นแบบอาหารไทยและอาหารทะเลปิ้ งย่างจัดเป็ นเซ็ต
เสิ ร์ฟท่านสดใหม่ หลังทานเสร็จมีบริ การล่องเรื อของทางร้านพาเข้าไปชมหิ่งห้อยในป่ าโกงกาง

* บริ การพาล่องเรื อชมหิ่งห้อยเป็ นบริ การฟรี ของทางร้านท่านจะต้องเข้าคิวเพื่อใช้บริ การนี้ และกรุ ณาหยิบ
อุปกรณ์ช่วยชีวติ ติดตัว (บอร์ดฟองน้ า หรื อเสื้ อชูชีพ) เพื่อความปลอดภัยของท่าน
20.00 น. รถส่ งทุกท่านกลับที่พกั เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันที2
่ ท ัวร์ดานา้ 4 เกาะ (เรือไม้) เกาะร ัง - เกาะย ักษ์ใหญ่ เกาะย ักษ์เล็ก – เกาะหวาย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / รี สอร์ท (2)
เริ่ ม 08.00 น. รถเริ่ มรับทุกท่านจากที่พกั เดินทางสู่ ท่าเรื อบางเบ้าไปทากิจกรรมดาน้ าชมปะการัง 4 เกาะ
ถึง 08.50 น เวลารับขึ้นอยูก่ บั โซนที่ท่านพัก จะแจ้งเวลารถรับให้ใน Voucher เมื่อจองแพ็คเกจเรี ยบร้อยแล้ว
09.00 น. รถพาท่านมายังหมู่บา้ นบางเบ้า เตรี ยมตัวลงเรื อ
09.30 น. ตรวจเช็คความเรี ยบร้อย ใส่ เสื้ อชูชีพ ออกเดินเรื อมุ่งสู่ หมู่เกาะรัง บริ การน้ าดื่ม ชา กาแฟ บนเรื อเรื อ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
11.00 น. ดาน้ าจุดแรกที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล และแนวปะการังให้
ได้ชม
11.45 น. ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน (3) แบบบุฟเฟ่ ต์ ผลไม้น้ าดื่มบนเรื อ
12.45 น. ดาน้ า และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรัง (ที่ทาการอุทยานแห้งชาติหมู่เกาะรัง)
ถ่ายรู ปสวยๆ กับธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเชี่ยล

13.30 น. ดาน้ าจุดหมายแรกที่เกาะยักษ์ใหญ่ ที่นี่มีชื่อเสี ยงด้านความสวยงามของปะการังเขากวาง
โดยเฉพาะปะการังเขากวางสี น้ าเงิน และสัตว์ทะเลน่ารักอื่นๆ อีกเป็ นจานวนมาก
14.15 น. ออกเดินทางจากเกาะยักษ์ใหญ่สู่เกาะหวาย
15.00 น. เป้าหมายสุ ดท้ายในการเดินทางวันนี้ที่เกาะหวาย ท่านสามารถดาน้ าดูปะการังบริ หน้าหาดของที่
เกาะนี้
ได้อย่างสบายเพราะน้ าทะเลใสเป็ นจุดๆหนึ่งที่มีโครงการปลูกปะการังเทียมคืนสู่ ทอ้ งทะเลส่ วนใหญ่
เป็ นประเภทปะการังเขากวาง
16.00 น. ได้เวลาเดินทางกลับเกาะช้าง (ระหว่างเดินทางรับของว่างพร้อมผลไม้) เก็บความทรงจาดีๆไว้
และช่วยดูแลความสะอาดของ แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยูต่ ลอดไป
17.00 น. พร้อมที่จุดขึ้นรถ ส่ งทุกท่านเดินทางกลับถึงที่พกั เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันที3
่ เกาะชา้ ง - ท่าเรือเฟอร์ร ี่ – เดินทางกล ับ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / รี สอร์ท (4)
12.00 น. เช็ค เอาท์ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Hotel

Room

DELUXE POOL VIEW ROOM

้ ง รีโซเทล
แพ็คเกจทีพ
่ ัก 3 ว ัน 2 คืน พ ักที่ โรงแรม เกาะชา

High Season Package
Peak Season Package
Low Season Package

(จองขนต
ั้ า่ 2 ท่าน)

7 มี.ค.- 30 เม.ย.63 ท่ านละ 2,490 บาท
11-14 เม.ย. 63 ท่ านละ 2,990
1พ.ค. – 31 ต.ค.63 ท่ านละ 2,390บาท

ี ด
* ทีพ
่ ัก 2 คืน - อาหารเย็นแบบเซ็ตซฟ
ู้ พร ้อมนั่ งเรือดูหงิ่ ห ้อย - ทัวร์ดาน้ าดูปะการัง 4 เกาะ *

ราคานีร้ วม
ห้องพักแบบ DELUXE POOL VIEW ROOM 2คืน พร้อมอาหารเช้า
อาหารเย็นแบบเซ็ตซี ฟู้ดที่ร้านไอยรา ซี ฟู้ด คลองพร้าว + นัง่ เรื อชมหิ่ งห้อย
ทัวร์ ดาน้ าดูปะการังโปรแกรม 4 เกาะ + อาหารกลางวัน + อุปกรณ์ดาผิวน้ า (หน้ากาก - เสื้ อชูชีพ)
บริ การรถรับส่ ง ระหว่างที่พกั - ร้านอาหารในโปรแกรม และที่พกั – ท่าเรื อบางเบ้าในวันที่ไปทัวร์ ดาน้ าดูปะการัง

ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่าตัว๋ เรื อเฟอร์ รี่ ไป - กลับ
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในการเดินทางเข้าพัก
ค่าอาหารเย็นในวันที่ 2 (เว้นแต่ได้จองเพิ่มตามเอกสารการจองของท่าน)

ราคาเด็ก และเงื่อนไขอื่นๆในการเข้ าพักของโรงแรม / รีสอร์ ท
เด็กอายุ 0 - 3 ปี พักกับผูใ้ หญ่ไม่มีเตียงเสริ มไม่คิดค่าบริ การ
เด็กอายุ 4 - 7 ปี พักกับผูใ้ หญ่ไม่มีเตียงเสริ ม คิดค่าบริ การ 1,100 บาท / คน
เด็กอายุ 8 - 11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ มีเตียงเสริ ม คิดค่าบริ การ 2,300 บาท / คน
ในกรณี ที่มีเด็ก 2 คนพักในห้องเดียวกันจะต้องบังคับ 1 คนเป็ นราคาเตียงเสริ ม
เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป - ผูใ้ หญ่พกั เตียงเสริ ม ค่าบริ การ 2,300 บาท / คน
จองเข้าพักตรงวันที่ 24 ธ.ค. 62 * Christmas Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม)
จองเข้าพักตรงวันที่ 31 ธ.ค. 62 * New Year Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม)
จองเข้าพักตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดต่อเนื่อง * Long Weekend (ไม่มีบวกเพิ่ม)

หมายเหตุ
ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็ นราคาต่อท่าน / จองขั้นต่า 2 ท่าน
ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน)
แพ็คเกจนี้เป็ นการเดินทางด้วยตนเอง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
ในกรณี ที่ไม่สามารถออกทัวร์ ดาน้ าดูปะการังได้เนื่องจากสภาพอากาศทางยินดีคืนเงินในส่ วนของค่าดาน้ าให้บางส่ วน
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินกรณี ไม่ไปทัวร์ บางรายการ หรื อไม่ไปทานอาหารบางมื้อ
* บริ ษทั ทาการชาระแบบเหมาจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแพ็คเกจที่ท่านจอง ก่อนวันที่ท่านเดินทางเข้าพัก
กรุ ณาดูวธิ ี การจองแพ็คเกจทัวร์ เงื่อนไข และการชาระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน
เงือ
่ นไข และขนตอนการช
ั้
าระเงิน
ภายหลังการตรวจสอบห ้องพักและยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์จากเจ ้าหน ้าทีท
่ างโทรศัพท์แล ้ว
ท่านจะได ้รับใบเสนอราคา และรายละเอียดการจองแพ็คเกจทัวร์ของท่าน พร ้อมทัง้ วิธก
ี ารชาระ
เงินจากเราอีกครัง้ ซงึ่ จะมีระยะเวลาการชาระเงินเพือ
่ เป็ นการยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์ของ
ท่านตามชว่ งเวลาทีท
่ า่ นเข ้าพักดังนี้
Low Season (นอกฤดูการท่องเทีย
่ ว)
เข ้าพักในชว่ งระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามทีร่ ะบุในแต่ละแพ็คเกจ) จะมี
เงือ
่ นไขการชาระเงินดังนี้
• ชาระค่ามัดจา 50% จากยอดชาระเต็มจานวน ภายในวันทีไ่ ด ้รับใบเสนอราคา
• ชาระสว่ นทีเ่ หลือ 50% ก่อนวันเข ้าพัก 14 วัน

High Season (ในฤดูการท่องเทีย
่ ว)
เข ้าพักในชว่ งระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามทีร่ ะบุในแต่ละแพ็คเกจ) จะ
มีเงือ
่ นไขการชาระเงินดังนี้
• ชาระค่ามัดจา 50% จากยอดชาระเต็มจานวน ภายในวันทีไ่ ด ้รับใบเสนอราคา
• ชาระสว่ นทีเ่ หลือ 50% ก่อนวันเข ้าพัก 14 วัน
Peak Season (ในฤดูการท่องเทีย
่ ว ทีท
่ ค
ี วามหนาแน่นมาก)
เข ้าพักในชว่ งระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรือตามทีร่ ะบุในแต่ละแพ็คเกจ) รวม
ไปถึงชว่ งวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีเงือ
่ นไขการชาระเงินดังนี้
• ชาระค่ามัดจา 50% จากยอดชาระเต็มจานวน ภายในวันทีไ่ ด ้รับใบเสนอราคา
• ชาระสว่ นทีเ่ หลือ 50% ก่อนวันเข ้าพัก 14 วัน
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ นแปลงการจองและการยกเลิกการจอง
้
การเปลีย
่ นแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ จะต ้องกระทาผ่านทาง เกาะชางคลั
บ ดอทคอม (บริษัท
่ การเพิม
โฮเทล มาร์เก็ตติง้ เซอร์วส
ิ จากัด) เท่านัน
้ ไม่สามารถทาได ้โดยตรงกับโรงแรม เชน
่
จานวนผู ้เข ้าพัก การเปลีย
่ นวัน/เวลาเข ้าพัก, การขอเข ้าห ้องพักก่อนเวลาทีก
่ าหนด, การขอเข ้า
้ ากาหนด หรือการขอยกเลิกการการจอง
พักชากว่
การขอเปลีย
่ นแปลงการจองแพ็คเกจท ัวร์
การขอเพิม
่ จานวนแพ็คเกจทัวร์ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าในขณะนัน
้ ทางโรงแรมมีห ้องว่างสาหรับท่าน
หรือไม่ โดยจะต ้องมีการตรวจสอบห ้องว่างกับทางโรงแรมอีกครัง้ ถ ้ามีการขอเปลีย
่ นแปลงการ
จองแพ็คเกจทัวร์ (ลดจานวนคน) อันเป็ นผลให ้ต ้องมีการคืนเงิน เราจาเป็ นต ้องคิดค่าธรรมเนียม
เท่ากับ 15% ของยอดเงินทีจ
่ ะต ้องคืน การขอเปลีย
่ นแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ จะมีผลก็
ต่อเมือ
่ ท่านได ้รับอีเมล์ยน
ื ยันจากเราเรียบร ้อยแล ้ว
การขอยกเลิกการจองแพ็คเกจท ัวร์
้ ้กับทุกๆ รายการในการจอง ยกเว ้น
นโยบายการขอยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์นี้ สามารถใชได
้
ั ญาและเงือ
ในกรณี ทีโ่ รงแรมทีใ่ ชในแพ็
คเกจทัวร์จะมีสญ
่ นไขอืน
่ แตกต่างออกไปจากนี้ โดย
้
เกาะชางคลั
บ ดอท คอม จะถือเอาเงือ
่ นไขต่างๆ ทีถ
่ ก
ู ออกโดยโรงแรมเป็ นหลักเหนือเงือ
่ นไขที่
แสดงไว ้ด ้านล่างนี้

Low Season (นอกฤดูการท่องเทีย
่ ว)
เริม
่ ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามทีร่ ะบุในแต่ละแพ็คเกจ) หากมีการขอ
ยกเลิกการจอง จะมีเงือ
่ นไขดังนี้
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข ้าพัก 30 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 30% จากยอดชาระเต็มจานวน
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข ้าพัก 21 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 50% จากยอดชาระเต็มจานวน

ิ ธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข ้าพัก 14 วัน ขอสงวนสท
High Season (ในฤดูการท่องเทีย
่ ว)
เริม
่ ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามทีร่ ะบุในแต่ละแพ็คเกจ) หากมีการขอ
ยกเลิกการจอง จะมีเงือ
่ นไขดังนี้
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข ้าพัก 30 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 30% จากยอดชาระเต็มจานวน
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข ้าพัก 21 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 50% จากยอดชาระเต็มจานวน
ิ ธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข ้าพัก 14 วัน ขอสงวนสท
Peak Season (ในฤดูการท่องเทีย
่ ว ทีท
่ ค
ี วามหนาแน่นมาก)
เริม
่ ตัง้ แต่วันที่ 20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรือตามทีร่ ะบุในแต่ละแพ็คเกจ) รวมไปถึงชว่ ง
วันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงือ
่ นไขดังนี้
ิ ธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
- ขอสงวนสท
* กรณีทไี่ ม่เข้าพ ัก (No Show/Non-use of reservation) หรือหากไม่เข้าพ ักตาม
กาหนดโดยไม่มก
ี ารแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้า หรือย ังไม่ได้ร ับอีเมล์ยน
ื ย ันยกเลิกจากทาง
ิ้ ***
เราแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทงส
ั้ น
การร ับเงินคืนภายหล ังยกเลิกการจองแพ็คเกจท ัวร์
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารโอนเงินคืนภายหลังการยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์ จะทาการโอนเงินกลับ
ื่ บัญชข
ี องผู ้จองเท่านัน
เข ้าชอ
้ (ภายใน 30 วัน) และจะทาการหักค่าธรรมเนียมของธนาคารก่อน
ทาการโอน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการโอนจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั แต่ละธนาคาร

