
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18522 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 

โปรแกรมทวัร ์รายละเอยีดโปรแกรม 

  +++ เกาะชา้ง - ทานอาหารเย็นแบบเซ็ต ซฟู้ีด - ลงเรอืชม
หิง่หอ้ยในป่าโกงกาง+++ 

13.30 น.  ลูกคา้เดินทางดว้ยตนเองถึงท่าเรือเฟอร์ร่ี (อ่าวธรรมชาติ) เพื่อขา้มไปยงัเกาะชา้ง 
14.00 น.  เดินทางดว้ยตนเอง (รถสองแถวบนเกาะ / รถส่วนตวั) เขา้ที่พกั เช็คอิน เชิญพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั  
*** ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไม่รวมในแพค็เกจ *** 

17.00 น.  พร้อมกนัท่ีล็อบบ้ีของรีสอร์ทท่ีท่านเขา้พกั รถรับทุกท่านเดนิไปรับประทานอาหารเยน็ (1) 
ที่ร้านไอยราซีฟู้ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีน่ีท่านจะพบกบับรรยากาศสบายๆ อร่อยกบัอาหารเยน็แบบอาหารไทยและอาหารทะเลป้ิงย่าง
จดัเป็นเซ็ตเสิร์ฟท่านสดใหม่  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัทานเสร็จมีบริการล่องเรือของทางร้านพาเขา้ไปชมห่ิงห้อยในป่าโกงกาง  
* บริการพาล่องเรือชมห่ิงห้อยเป็นบริการฟรีของทางร้านท่านจะตอ้งเขา้คิวเพ่ือใชบ้ริการน้ี 
และกรุณาหยิบอุปกรณ์ช่วยชีวิตตดิตวั (บอร์ดฟองน ้า หรือเส้ือชูชีพ) เพ่ือความปลอดภยั
ของท่าน 

20.00 น.  รถส่งทุกท่านกลบัท่ีพกั เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 +++ ทวัรด์ าน า้ 4 เกาะ (เรอืไม)้ เกาะรงั - เกาะยกัษใ์หญ ่- 
เกาะยกัษเ์ล็ก - เกาะหวาย +++ 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม / รีสอร์ท (2) 
เร่ิม 08.00 น.  รถเร่ิมรับทุกท่านจากท่ีพกั เดินทางสู่ท่าเรือบางเบา้ไปท ากจิกรรมด าน ้าชมปะการัง 4 เกาะ 
ถึง 08.50 น  เวลารับขึ้นอยู่กบัโซนท่ีท่านพกั จะแจง้เวลารถรับให้ใน Voucher เมื่อจองแพค็เกจเรียบร้อย

แลว้ 
09.00 น.  รถพาท่านมายงัหมู่บา้นบางเบา้ เตรียมตวัลงเรือ 
09.30 น.  ตรวจเช็คความเรียบร้อย ใส่เส้ือชูชีพ ออกเดินเรือมุ่งสู่หมู่เกาะรัง บริการน ้าดื่ม ชา กาแฟ 

บนเรือเรือใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. 
11.00 น.  ด าน ้าจุดแรกท่ี เกาะยกัษเ์ล็ก ท่ีน่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวท์ะเล และแนว

ปะการังให้ไดช้ม 
11.45 น.  ไดเ้วลาพกัรับประทานอาหารกลางวนั (3) แบบบุฟเฟต ์ผลไม่น ้าดื่มบนเรือ 
12.45น.  ด าน ้า และเดินชายหาด ณ หาดเกาะรั้ ง (ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง) 

ถ่ายรูปสวยๆ กบัธรรมชาติอวดเพื่อนๆในโลกโซเช่ียล 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. ด าน ้าจุดหมายแรกท่ีเกาะยกัษใ์หญ่ ที่น่ีมีช่ือเสียงคน้ความสวยงามของปะการังเขากวาง  

โดยเฉพาะปะการังเขากวางสีน ้าเงิน และสัตวท์ะเลน่ารักอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก 
14.15 น.  ออกเดินทางจากเกาะยกัษใ์หญ่สู่เกาะหวาย 
15.00 น.  เป้าหมายสุดทา้ยในการเดินทางวนัน้ีท่ีเกาะหวาย ท่านสามารถด าน ้าดูปะการังบริเวณหนา้

หาดของท่ีเกาะน้ีไดอ้ย่างสบายเพราะน ้าทะเลใสเป็นจุดๆหน่ึงท่ีมีโครงการปลูกปะการัง
เทียมคืนสู่ทอ้งทะเลส่วนใหญ่เป็นประเภทปะการังเขากวาง 

16.00 น.  ไดเ้วลาเดินทางกลบัเกาะชา้ง (ระหว่างเดินทางรับของว่างพร้อมผลไม่) เก็บความทรงจ าดีๆ
ไวแ้ละช่วยดูแลความสะอาดของ แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป 

17.00 น.  พร้อมท่ีจุดขึ้นรถ ส่งทุกท่านเดนิทางกลบัถึงท่ีพกัเชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 +++ เกาะชา้ง - ทา่เรอืเฟอรร์ี ่- เดนิทางกลบั +++ 

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



Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STANDARD ROOM 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ราคานี้รวม 
▪ ห้องพกัแบบ Standard 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ 2 ท่าน 
▪  อาหารเยน็แบบเซ็ตซีฟูดที่ร้านไอยรา ซีฟูด คลองพร้าว + นัง่เรือชมห่ิงห้อย 
▪ ทวัร์ด าน ้าดูปะการังโปรแกรม 4 เกาะ + อาหารกลางวนั + อุปกรณ์ด าผิวน ้า (หนา้กาก - เส้ือชูชีพ) 
▪  บริการรถรับส่ง ระหว่างท่ีพกั - ร้านอาหารในโปรแกรม และที่พกั – ท่าเรือบางเบา้ในวนัที่ไปทวัร์

ด าน ้าดูปะการัง  

ราคานี้ไม่รวม 
▪ คา่ตัว๋เรือเฟอร์ ไป - กลบั 
▪ ค่าใชจ้่ายทุกประเภทในการเดินทางเขา้พกั 

แพ็คเกจทีพ่กั 3 วนั 2 คนื พกัที ่โรงแรม ครีเีอเล เกาะชา้ง (จองข ัน้ต า่ 2 ทา่น) 

  

4 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 ทา่นละ 3,200 บาท 

  
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 ทา่นละ 3,900 บาท 

  
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ทา่นละ 3,200 บาท 

  

1 ม.ิย. 63 - 30 ก.ย. 63 ทา่นละ 2,500 บาท 
1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 ทา่นละ 2,650 บาท 

 

* ทีพั่ก 2 คนื - อาหารเย็นแบบเซ็ตซฟีู้ดพรอ้มน่ังเรอืดหูิง่หอ้ย - ทัวรด์ าน ้าดปูะการัง 4 
เกาะ * 



▪ ค่าอาหารเยน็ในวนัที่ 2 (เวน้แต่ไดจ้องเพ่ิมตามเอกสารการจองของท่าน) 
 ราคาเด็ก และเง่ือนไขอื่นๆในการเข้าพักของโรงแรม / รีสอร์ท 

▪ เดก็อายุ 0 – 3 ปีพกักบัผูใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริมไม่คิดค่าบริการ  
▪ เด็กอายุ 4 – 7 ปีพกักบัผูใ้หญ่ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 1,100 บาท / คน 
▪ เด็กอายุ 8 – 11 ปีพกักบัผูใ้หญ่ มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 2,300 บาท / คน 
▪ ในกรณีที่มีเดก็ 2 คนพกัในห้องเดียวกนัจะตอ้งบงัคบั 1 คนเป็นราคาเตียงเสริม 
▪ เด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป - ผูใ้หญ่พกัเตียงเสริม คิดค่าบริการ 2,300 บาท / คน 

หมายเหตุ 
ราคาแพค็เกจท่ีแสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต ่า 2 ท่าน 
ราคาแพค็เกจท่ีแสดงเป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพ่ิมท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน) 
แพค็เกจน้ีเป็นการเดินทางดว้ยตนเอง หากติดขดัท่านสามารถติดต่อเราไดต้ลอดเวลา 
ในกรณีท่ีไม่สามารถออกทวัร์ด าน ้าดูปะการังไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศทางยินดีคนืเงินในส่วนของค่าด าน ้า
ให้บางส่วน 
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทวัร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางม้ือ 
* บริษทัท าการช าระแบบเหมาจ่ายส าหรับค่าใชจ้่ายทั้งหมดในแพค็เกจท่ีท่านจอง ก่อนวนัที่ท่านเดนิทางเขา้
พกั 
กรุณาดูวิธีการจองแพค็เกจทวัร์ เงื่อนไข และการช าระเงินเพื่อประโยชน์ของท่าน 
เง ือ่นไข และข ัน้ตอนการช าระเงนิ 

ภายหลงัการตรวจสอบห้องพกัและยืนยนัการจองแพค็เกจทวัร์จากเจา้หนา้ท่ีทางโทรศพัทแ์ลว้ ท่านจะไดร้ับ
ใบเสนอราคา และรายละเอียดการจองแพค็เกจทวัร์ของท่าน พร้อมทั้งวิธีการช าระเงินจากเราอีกครั้ ง ซ่ึงจะมี
ระยะเวลาการช าระเงินเพ่ือเป็นการยืนยนัการจองแพค็เกจทวัร์ของท่านตามช่วงเวลาท่ีท่านเขา้พกัดงัน้ี 

Low Season (นอกฤดูการทอ่งเทีย่ว) 
เขา้พกัในช่วงระหว่าง วนัที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) จะมีเงื่อนไขการ
ช าระเงินดงัน้ี 

• ช าระค่ามดัจ า 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน ภายในวนัทีไ่ดร้ับใบเสนอราคา 
• ช าระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั 

High Season (ในฤดูการทอ่งเทีย่ว) 
เขา้พกัในช่วงระหว่าง วนัที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) จะมีเงื่อนไขการ
ช าระเงินดงัน้ี 



• ช าระค่ามดัจ า 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน ภายในวนัทีไ่ดร้ับใบเสนอราคา 
• ช าระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั 

Peak Season (ในฤดูการทอ่งเทีย่ว ทีท่คีวามหนาแนน่มาก) 

เขา้พกัในช่วงระหว่าง วนัที่ 20 ธนัวาคม - 20 มกราคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) รวมไปถึงช่วง
วนัหยุดเทศกาลและวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์จะมีเง่ือนไขการช าระเงินดงัน้ี 

• ช าระค่ามดัจ า 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน ภายในวนัทีไ่ดร้ับใบเสนอราคา 
• ช าระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั 

เง ือ่นไขการเปลีย่นแปลงการจองและการยกเลกิการจอง 

การเปล่ียนแปลงการจองแพค็เกจทวัร์ จะตอ้งกระท าผ่านทาง เกาะชา้งคลบั ดอทคอม (บริษทั โฮเทล มาร์เก็ต
ติ้ง เซอร์วิส จ ากดั) เท่านั้น ไม่สามารถท าไดโ้ดยตรงกบัโรงแรม เช่น การเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้พกั การเปล่ียนวนั/
เวลาเขา้พกั, การขอเขา้ห้องพกัก่อนเวลาท่ีก าหนด, การขอเขา้พกัชา้กว่าก าหนด หรือการขอยกเลิกการการ
จอง 

การขอเปลีย่นแปลงการจองแพ็คเกจทวัร  ์

การขอเพ่ิมจ านวนแพค็เกจทวัร์ จะขึ้นอยูก่บัว่าในขณะนั้น ทางโรงแรมมีห้องว่างส าหรับท่าน
หรือไม่ โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบห้องว่างกบัทางโรงแรมอีกครั้ ง ถา้มีการขอเปล่ียนแปลงการจองแพค็เกจ
ทวัร์ (ลดจ านวนคน) อนัเป็นผลให้ตอ้งมีการคนืเงิน เราจ าเป็นตอ้งคิดค่าธรรมเนียมเท่ากบั 15% ของยอดเงิน
ที่จะตอ้งคืน การขอเปล่ียนแปลงการจองแพค็เกจทวัร์ จะมผีลก็ต่อเมื่อท่านไดร้ับอีเมลย์ืนยนัจากเราเรียบร้อย
แลว้ 
 

การขอยกเลกิการจองแพ็คเกจทวัร ์

Low Season (นอกฤดูการท่องเทีย่ว) 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) หากมกีารขอยกเลิกการจอง จะมี
เง่ือนไขดงัน้ี 

- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 30 วนั มคี่าธรรมเนียม 30% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 21 วนั มคี่าธรรมเนียม 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณี 
 
 



High Season (ในฤดูการท่องเทีย่ว) 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจกิายน - 30 เมษายน (หรือตามท่ีระบใุนแต่ละแพค็เกจ) หากมกีารขอยกเลิกการจอง จะ
มีเง่ือนไขดงัน้ี 

- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 30 วนั มคี่าธรรมเนียม 30% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 21 วนั มคี่าธรรมเนียม 50% จากยอดช าระเต็มจ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณี 
 
Peak Season (ในฤดูการทอ่งเทีย่ว ทีท่คีวามหนาแนน่มาก) 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม - 20 มกราคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) รวมไปถึงช่วงวนัหยดุเทศกาล
และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเง่ือนไขดงัน้ี 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี 

* กรณีทีไ่มเ่ขา้พกั (No Show/Non-use of reservation) หรอืหากไม่เขา้
พกัตามก าหนดโดยไมม่กีารแจง้ขอยกเลกิลว่งหนา้ หรอืยงัไมไ่ดร้บัอเีมล์

ยนืยนัยกเลกิจากทางเราแลว้ จะไมส่ามารถคนืเงนิใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 
 
การรบัเงนิคนืภายหลงัยกเลกิการจองแพ็คเกจทวัร ์

ในกรณีที่มีการโอนเงินคืนภายหลงัการยกเลิกการจองแพค็เกจทวัร์ จะท าการโอนเงินกลบัเขา้ช่ือ
บญัชีของผูจ้องเท่านั้น (ภายใน 30 วนั) และจะท าการหักค่าธรรมเนียมของธนาคารก่อนท าการโอน โดย

อตัราค่าธรรมเนียมการโอนจะขึ้นอยูก่บัแต่ละธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


