รหัส APD12-02
PACKAGE “วันวาฬ ยังหวานอยู่”
ไม่ ต้องเดินทางไกล ที่ไทยก็ดูได้

สุ ดพิเศษ!! ล่ องเรื อ ดูวาฬบรูด้า ณ อ่าวไทย
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PACKAGE TWOวาฬ
ท่าเรือร้านอาหารบางตะบูนเบย์ - จุดชมปลาวาฬบรูด้า
06.45 น.
07.00 น.

15.30 น.

เริ่มต้น 1,699/ท่าน

 จุดนัดพบ ณ ท่าเรื อร้ านอาหารบางตะบูนเบย์
ลงเรื อเพื่อออกเดินทาง สู่ จุดชมปลาวาฬบรูด้า
(เดินทางโดยเรื อลาใหญ่จานวน 30 ที่นงั่ ,ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเช้ า (เมนูข้าวเหนียวไก่ทอด) ล่องทะเลพร้อมชมวิวที่สวยงามสู่จุดชมปลาวาฬบูรด้าแบบ
ใกล้ชิด ☺ จุดชมปลาวาฬบรู ด้า ☺ ปลาวาฬบรู ดา้ เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีจุดเด่นที่ครี บหลังที่มีรูป
โค้งอยูค่ ่อนไปทางด้านปลายหาง แพนหางวางตัวตาม แนวราบ และมีรอยเว้าเข้าตรงกึ่งกลาง ครี บคู่หน้ามี
ปลายแหลม ซี่บนแผ่นกรองค่อนข้างหยาบ และเป็ นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงได้รับการคุม้ ครองเป็ นสัตว์ป่า
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ม ครองสัตว์ป่า พุ ทธศักราช 2535 ห้ ามมีการค้าขายวาฬบรู ด้า
ระหว่างประเทศ พบกระจายพันธุ์ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทัว่ โลก ในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในอ่าวไทย
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 พบฝูงวาฬบรู ดา้ ประมาณ 40 ตัว อยูใ่ กล้พ้นื ที่กรุ งเทพมหานครมากที่สุด โดยหา
อาหารกินที่ทะเลบางขุนเทียน กินอาหารโดยการกรอง มีซี่กรองคล้ายหวีสีเทา จานวน 250-370 ซี่ อาหาร
ส่ วนใหญ่เป็ นแพลงตอน, เคย, ปลาขนาดเล็กและหมึก ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการดูปลาวาฬอย่างใกล้ชิด
พร้อมเก็บภาพประทับใจ  บริการอาหารกลางวัน (เมนูบุฟเฟ่ ต์ อาหาร 4 อย่าง)
ถึง ท่าเรื อร้ านอาหารบางตะบูนเบย์ (ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 3 ชัว่ โมง)

**หมายเหตุ : แนะนาเที่ยวแบบไม่เหนื่อย พักอัมพวา 1 คืน สนใจที่พกั โฮมสเตย์หรื อบริการรถตู้ให้ เช่ า ติดต่อสอบถามเซลล์ผ้ดู ูแล**

พีเรียดเดินทาง

ราคาต่อท่าน

1 , 7 , 15 , 21 , 28 , 29 พฤศจิกายน 2563

1,799
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PACKAGE FOURวาฬ(ด่วน)
ท่าเรือวัดปากอ่าว บางตะบูน - จุดชมปลาวาฬบรูด้า
08.30 น.
10.00 น.

15.30 น.

ราคา 1,199/ท่าน

 จุดนัดพบ ณ ท่าเรื อวัดปากอ่าว บางตะบูน
ลงเรื อเพื่อออกเดินทาง สู่ จุดชมปลาวาฬบรูด้า
(เดินทางโดยเรื อด่วนลาเล็ก จานวน 15 ที่นงั่ ,ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ล่องทะเลพร้อมชมวิวที่สวยงามสู่จุดชมปลาวาฬบูรด้าแบบใกล้ชิด
☺ จุดชมปลาวาฬบรู ด้า ☺ ปลาวาฬบรู ด้า เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีจุดเด่นที่ครี บหลังที่มีรูปโค้งอยู่
ค่อนไปทางด้านปลายหาง แพนหางวางตัวตาม แนวราบ และมีรอยเว้าเข้าตรงกึ่งกลาง ครี บคู่หน้ามีปลาย
แหลม ซี่ บ นแผ่น กรองค่อ นข้างหยาบ และเป็ นสัต ว์ที่ ใกล้สู ญ พัน ธุ์ จึ งได้รั บการคุ้ม ครองเป็ นสั ตว์ป่ า
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ม ครองสัตว์ป่า พุ ทธศักราช 2535 ห้ ามมีการค้าขายวาฬบรู ด้า
ระหว่างประเทศ พบกระจายพันธุ์ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทัว่ โลก ในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในอ่าวไทย
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 พบฝูงวาฬบรู ดา้ ประมาณ 40 ตัว อยูใ่ กล้พ้นื ที่กรุ งเทพมหานครมากที่สุด โดยหา
อาหารกินที่ทะเลบางขุนเทียน กินอาหารโดยการกรอง มีซี่กรองคล้ายหวีสีเทา จานวน 250-370 ซี่ อาหาร
ส่ วนใหญ่เป็ นแพลงตอน, เคย, ปลาขนาดเล็กและหมึก ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการดูปลาวาฬอย่างใกล้ชิด
พร้อมเก็บภาพประทับใจ * หมายเหตุ : อิสระอาหารเช้ า
ถึง ท่าเรื อวัดปากอ่าว บางตะบูน (ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 2 ชัว่ โมง)

**หมายเหตุ : แนะนาเที่ยวแบบไม่เหนื่อย พักอัมพวา 1 คืน สนใจที่พกั โฮมสเตย์หรื อบริการรถตู้ให้ เช่ า ติดต่อสอบถามเซลล์ผ้ดู ูแล**

พีเรียดเดินทาง

ราคาต่อท่าน

7 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 , 28 , 29 พฤศจิกายน 2563

1,199
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กรณีเหมาเรื อดูวาฬส่ วนตัว (เดินทางวันธรรมดา)
ขนาดของเรื อ
ราคาต่อลา
เรื อลาเล็ก จานวน 15 ที่นั่ง

12,999

เรื อลาใหญ่ จานวน 30 ที่นั่ง

36,999

** โดยสารเรื อลาเล็ก จานวน 15 ที่นั่ง เรื อจะเป็ นแบบ Local คล่องตัว และ ปลอดภัย **
มีบริการน้าดื่ม 1 ขวด
** โดยสารเรื อลาใหญ่ จานวน 30 ที่นั่ง เรื อลาใหญ่ 2 ชั้น ชั้นล่างมีแอร์ ปรับอากาศ และปลอดภัย **
บริการอาหารเช้ า 1 มื้อ +อาหารกลางวัน 1 มื้อ (บุฟเฟ่ ต์) และบริการนา้ ดื่ม 1 ขวด
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าเรื อรับ-ส่ ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเดินทางไปจุดนัดพบ , ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปพนักงานขับเรื อและผูด้ ูแลบนเรื อขึ้นอยู่กบ
ั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้บริ การ
ในการจองทัวร์ กรุ ณา ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขออนุญาต
ตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจา
คืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น.
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หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ที่ มีนัก ท่ อ งเที่ ยวร่ ว มเดิ น ทางน้อ ยกว่า ที่ บริ ษัท ก าหนด ราคาและรายการอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝ่ นุ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษ ัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริ ษ ัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิ ดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั
กากับเท่านั้น
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด
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