
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 18540 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
แพ็คเกจทีพ่กั 3 วนั 2 คนื พกัที ่เดอะ แกลเลอรี ่เกาะชา้ง (จองข ัน้ต า่ 2 ทา่น) 

  
6 ม.ค. 63 - 31 ม.ีค. 63 ทา่นละ 3,200 บาท  

  
1 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 ทา่นละ 2,900 บาท 

* ทีพั่ก 2 คนื - อาหารเย็นแบบเซต็ซฟีู้ดพรอ้มน่ังเรอืดหู ิง่หอ้ย - ทัวร์
ด าน ้าดปูะการัง 4 เกาะ * 
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 +++ เกาะชา้ง - ทานอาหารเย็นแบบเซ็ต ซฟีู้ ด - ลงเรอืชมหิง่หอ้ยในป่า
โกงกาง +++ 

13.30 น. ลกูคา้เดนิทางดว้ยตนเองถงึทา่เรอืเฟอรร์ี ่(อา่วธรรมชาต)ิ เพือ่ขา้มไปยังเกาะชา้ง 

14.00 น. 

เดนิทางดว้ยตนเอง (รถสองแถวบนเกาะ / รถสว่นตัว) เขา้ทีพั่ก เชค็อนิ เชญิ
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

*** คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไมร่วมในแพ็คเกจ *** 

17.00 น. พรอ้มกนัทีล็่อบบีข้องรสีอรท์ทีท่า่นเขา้พัก รถรับทกุทา่นเดนิไปรับประทานอาหาร
เย็น (1) ทีร่า้นไอยราซฟีู้ด 

ทีน่ีท่า่นจะพบกบับรรยากาศสบายๆ อรอ่ยกบัอาหารเย็นแบบอาหารไทยและอาหาร
ทะเลป้ิงยา่งจัดเป็นเซต็ 



เสริฟ์ทา่นสดใหม ่หลังทานเสร็จมบีรกิารลอ่งเรอืของทางรา้นพาเขา้ไปชมหิง่หอ้ย
ในป่าโกงกาง 

* บรกิารพาลอ่งเรอืชมหิง่หอ้ยเป็นบรกิารฟรขีองทางรา้นทา่นจะตอ้งเขา้ควิเพือ่ใช ้

บรกิารนี ้และกรณุาหยบิ 

   อปุกรณช์ว่ยชวีติตดิตัว (บอรด์ฟองน ้า หรอืเสือ้ชชูพี) เพือ่ความปลอดภัยของ
ทา่น 

20.00 น. รถสง่ทกุทา่นกลบัทีพั่ก เชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 

         

 

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

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม / รสีอรท์ (2) 

เริม่ 08.00 น. 
รถเริม่รับทกุทา่นจากทีพั่ก เดนิทางสูท่า่เรอืบางเบา้ไปท ากจิกรรมด าน ้าชมปะการัง 
4 เกาะ 

ถงึ 08.50 น 
เวลารับขึน้อยูก่บัโซนทีท่า่นพัก จะแจง้เวลารถรับใหใ้น Voucher เมือ่จองแพ็คเกจ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

09.00 น. รถพาทา่นมายังหมูบ่า้นบางเบา้ เตรยีมตัวลงเรอื 

09.30 น. 
ตรวจเชค็ความเรยีบรอ้ย ใสเ่สือ้ชชูพี  ออกเดนิเรอืมุง่สูห่มูเ่กาะรัง บรกิารน ้าดืม่ ชา 
กาแฟ บนเรอืเรอื 

 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. 

11.00 น. 
ด าน ้าจดุแรกที ่เกาะยักษ์เล็ก ทีน่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพของสตัวท์ะเล 
และแนวปะการังใหไ้ดช้ม 

11.45 น. ไดเ้วลาพักรับประทานอาหารกลางวนั (3) แบบบฟุเฟ่ต ์ผลไมน้ ้าดืม่บนเรอื 

12.45 น. ด าน ้า และเดนิชายหาด ณ หาดเกาะรัง (ทีท่ าการอทุยานแหง้ชาตหิมูเ่กาะรัง) 

  ถา่ยรปูสวยๆ กบัธรรมชาตอิวดเพือ่นๆในโลกโซเชีย่ล 

13.30 น. 
ด าน ้าจดุหมายแรกทีเ่กาะยักษ์ใหญ ่ทีน่ีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความสวยงามของปะการัง
เขากวาง 

  โดยเฉพาะปะการังเขากวางสนี ้าเงนิ และสตัวท์ะเลน่ารักอืน่ๆ อกีเป็นจ านวนมาก 

14.15 น. ออกเดนิทางจากเกาะยักษ์ใหญสู่เ่กาะหวาย 

15.00 น. 
เป้าหมายสดุทา้ยในการเดนิทางวันนีท้ีเ่กาะหวาย ทา่นสามารถด าน ้าดปูะการังบริ
หนา้หาดของทีเ่กาะนี ้

  
ไดอ้ยา่งสบายเพราะน ้าทะเลใสเป็นจดุๆหนึง่ทีม่โีครงการปลกูปะการังเทยีมคนืสู่

ทอ้งทะเลสว่นใหญ ่

  เป็นประเภทปะการังเขากวาง 

16.00 น. 
ไดเ้วลาเดนิทางกลับเกาะชา้ง (ระหวา่งเดนิทางรับของวา่งพรอ้มผลไม)้ เก็บความ
ทรงจ าดีๆ ไว ้



 

 

ราคานีร้วม 

หอ้งพกัแบบ Deluxe Bungalow 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ 2 ท่าน 

อาหารเยน็แบบเซ็ตซีฟู้ดท่ีร้านไอยรา ซีฟู้ด คลองพร้าว + นัง่เรือชมห่ิงห้อย 

ทวัร์ด าน ้าดูปะการังโปรแกรม 4 เกาะ + อาหารกลางวนั + อุปกรณ์ด าผวิน ้า (หนา้กาก - เส้ือชูชีพ) 

บริการรถรับส่ง ระหวา่งท่ีพกั - ร้านอาหารในโปรแกรม และท่ีพกั - ท่าเรือบางเบา้ในวนัท่ีไปทวัร์ด าน ้า

ดูปะการัง  

   

ราคานีไ้ม่รวม 

ค่าตัว๋เรือเฟอร์ร่ี ไป - กลบั 

ค่าใชจ่้ายทุกประเภทในการเดินทางเขา้พกั 

ค่าอาหารเยน็ในวนัท่ี 2 (เวน้แต่ไดจ้องเพิ่มตามเอกสารการจองของท่าน) 

   

ราคาเด็ก และเง่ือนไขอ่ืนๆในการเข้าพกัของโรงแรม / รีสอร์ท 

เด็กอาย ุ0 - 3 ปีพกักบัผูใ้หญ่ไม่มีท่ีนอนเสริมไม่คิดค่าบริการ 

  และชว่ยดแูลความสะอาดของ แหลง่ทอ่งเทีย่วใหค้งอยูต่ลอดไป 

 17.00 น. พรอ้มทีจ่ดุขึน้รถ สง่ทกุทา่นเดนิทางกลับถงึทีพั่กเชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 

         

 

+++ เกาะชา้ง - ทา่เรอืเฟอรร์ ี ่- เดนิทางกลบั +++ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม / รสีอรท์ (4) 

12.00 น. เชค็ เอาท ์ทกุทา่นเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 



เด็กอาย ุ4 - 11 ปีพกักบัผูใ้หญ่ไม่มีท่ีนอนเสริม คิดค่าบริการ 1,000 บาท / คน 

เด็กอาย ุ4 - 11 ปีพกักบัผูใ้หญ่ มีท่ีนอนเสริม คิดค่าบริการ 1,600 บาท / คน 

ในกรณีท่ีมีเด็ก 2 คนพกัในห้องเดียวกนัจะตอ้งบงัคบั 1 คนเป็นราคาท่ีนอนเสริม 

  

เด็กอายุ 12 ปีขึน้ไป - ผู้ใหญ่พกัทีน่อนเสริม คิดค่าบริการ 2,000 บาท / คน 

จองเขา้พกัตรงวนัท่ี 20 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 * Peak Period (ไม่มีบวกเพิ่ม) 

จองเขา้พกัตรงวนัท่ี 24 ธ.ค. 62 * Christmas Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม) 

จองเขา้พกัตรงวนัท่ี 31 ธ.ค. 62 * New Year Eve Gala Dinner (ไม่มีบวกเพิ่ม) 

จองเขา้พกัตรงวนัท่ี 12 - 16 เม.ย. 63 * เทศกาลสงกรานต ์(ไม่มีบวกเพิ่ม) 

จองเขา้พกัตรงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือวนัหยดุต่อเน่ือง * Long Weekend (ไม่มีบวกเพิ่ม)     

หมายเหตุ 

ราคาแพค็เกจท่ีแสดงเป็นราคาต่อท่าน / จองขั้นต ่า 2 ท่าน 

ราคาแพค็เกจท่ีแสดงเป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน) 

แพค็เกจน้ีเป็นการเดินทางดว้ยตนเอง หากติดขดัท่านสามารถติดต่อเราไดต้ลอดเวลา 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถออกทวัร์ด าน ้าดูปะการังไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศทางยนิดีคืนเงินในส่วนของค่าด า

น ้าใหบ้างส่วน 

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินกรณีไม่ไปทวัร์บางรายการ หรือไม่ไปทานอาหารบางม้ือ 

 * บริษทัท าการช าระแบบเหมาจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดในแพค็เกจท่ีท่านจอง ก่อนวนัท่ีท่านเดินทางเขา้พกั 

 

 



เง่ือนไข และขั้นตอนการช าระเงิน 

ภายหลงัการตรวจสอบห้องพกัและยนืยนัการจองแพค็เกจทวัร์จากเจา้หนา้ท่ีทางโทรศพัทแ์ลว้ ท่านจะไดรั้บใบ
เสนอราคา และรายละเอียดการจองแพค็เกจทวัร์ของท่าน พร้อมทั้งวธีิการช าระเงินจากเราอีกคร้ัง ซ่ึงจะมี
ระยะเวลาการช าระเงินเพื่อเป็นการยนืยนัการจองแพค็เกจทวัร์ของท่านตามช่วงเวลาท่ีท่านเขา้พกัดงัน้ี 

Low Season (นอกฤดูการท่องเทีย่ว) 
เขา้พกัในช่วงระหวา่ง วนัท่ี 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) จะมีเง่ือนไขการช าระ
เงินดงัน้ี 

• ช าระค่ามดัจ า 50% จากยอดช าระเตม็จ านวน ภายในวนัท่ีไดรั้บใบเสนอราคา 
• ช าระส่วนท่ีเหลือ 50% ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั 

High Season (ในฤดูการท่องเทีย่ว) 
เขา้พกัในช่วงระหวา่ง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) จะมีเง่ือนไขการช าระ
เงินดงัน้ี 

• ช าระค่ามดัจ า 50% จากยอดช าระเตม็จ านวน ภายในวนัท่ีไดรั้บใบเสนอราคา 
• ช าระส่วนท่ีเหลือ 50% ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั 

Peak Season (ในฤดูการท่องเทีย่ว ทีท่คีวามหนาแน่นมาก) 
เขา้พกัในช่วงระหวา่ง วนัท่ี 20 ธนัวาคม - 20 มกราคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) รวมไปถึงช่วงวนัหยดุ
เทศกาลและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จะมีเง่ือนไขการช าระเงินดงัน้ี 

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

 

เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงการจองและการยกเลกิการจอง 

การเปล่ียนแปลงการจองแพค็เกจทวัร์ จะตอ้งกระท าผา่นทาง เกาะชา้งคลบั ดอทคอม (บริษทั โฮเทล มาร์เก็ตต้ิง 
เซอร์วสิ จ  ากดั) เท่านั้น ไม่สามารถท าไดโ้ดยตรงกบัโรงแรม เช่น การเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้พกั การเปล่ียนวนั/เวลาเขา้
พกั, การขอเขา้ห้องพกัก่อนเวลาท่ีก าหนด, การขอเขา้พกัชา้กวา่ก าหนด หรือการขอยกเลิกการการจอง 



 
การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพค็เกจทวัร์ 

การขอเพิ่มจ านวนแพค็เกจทวัร์ จะข้ึนอยูก่บัวา่ในขณะนั้น ทางโรงแรมมีห้องวา่งส าหรับท่านหรือไม่ โดยจะตอ้ง
มีการตรวจสอบห้องวา่งกบัทางโรงแรมอีกคร้ัง ถา้มีการขอเปล่ียนแปลงการจองแพค็เกจทวัร์ (ลดจ านวนคน) อนั
เป็นผลใหต้อ้งมีการคืนเงิน เราจ าเป็นตอ้งคิดค่าธรรมเนียมเท่ากบั 15% ของยอดเงินท่ีจะตอ้งคืน การขอ
เปล่ียนแปลงการจองแพค็เกจทวัร์ จะมีผลก็ต่อเม่ือท่านไดรั้บอีเมลย์นืยนัจากเราเรียบร้อยแลว้ 
 
การขอยกเลกิการจองแพค็เกจทวัร์ 

นโยบายการขอยกเลิกการจองแพค็เกจทวัร์น้ี สามารถใชไ้ดก้บัทุกๆ รายการในการจอง ยกเวน้ในกรณี ท่ีโรงแรม
ท่ีใชใ้นแพค็เกจทวัร์จะมีสัญญาและเง่ือนไขอ่ืนแตกต่างออกไปจากน้ี โดย เกาะชา้งคลบั ดอท คอม จะถือเอา
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีถูกออกโดยโรงแรมเป็นหลกัเหนือเง่ือนไขท่ีแสดงไวด้า้นล่างน้ี 
 
 

Low Season (นอกฤดูการท่องเทีย่ว) 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมี
เง่ือนไขดงัน้ี 

- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 30 วนั มีค่าธรรมเนียม 30% จากยอดช าระเตม็จ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 21 วนั มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดช าระเตม็จ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
High Season (ในฤดูการท่องเทีย่ว) 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมี
เง่ือนไขดงัน้ี 

- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 30 วนั มีค่าธรรมเนียม 30% จากยอดช าระเตม็จ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 21 วนั มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดช าระเตม็จ านวน 
- ขอยกเลิกการจอง ก่อนวนัเขา้พกั 14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 



Peak Season (ในฤดูการท่องเทีย่ว ทีท่คีวามหนาแน่นมาก) 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม - 20 มกราคม (หรือตามท่ีระบุในแต่ละแพค็เกจ) รวมไปถึงช่วงวนัหยดุเทศกาลและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเง่ือนไขดงัน้ี 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
* กรณีทีไ่ม่เข้าพกั (No Show/Non-use of reservation) หรือหากไม่เข้าพกัตามก าหนดโดยไม่มีการแจ้งขอยกเลกิ
ล่วงหน้า หรือยงัไม่ได้รับอเีมล์ยืนยนัยกเลกิจากทางเราแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน *** 
 
การรับเงินคืนภายหลงัยกเลิกการจองแพค็เกจทวัร์ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเงินคืนภายหลงัการยกเลิกการจองแพค็เกจทวัร์ จะท าการโอนเงินกลบัเขา้ช่ือบญัชีของผูจ้อง
เท่านั้น (ภายใน 30 วนั) และจะท าการหกัค่าธรรมเนียมของธนาคารก่อนท าการโอน โดยอตัราค่าธรรมเนียมการ
โอนจะข้ึนอยูก่บัแต่ละธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


