รหัสแพคเกจ APD03-02
แพกเกจดำน้ำ เกำะพีพี มำหยำ ปิ เละ เกำะไข่ นอก
โดยเรือ Speed Boat พิเศษ 1,350 บำท/ท่ ำน

APD03-02

บริกำรเข้ ำพักได้ต้งั แต่ วันที่ 01 มีนำคม 2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564

แพกเกจดำน้ำ เกำะพีพี มำหยำ ปิ เละ เกำะไข่ นอก
โดยเรือ Speed Boat พิเศษ 1,350 บำท/ท่ ำน
วันแรก : โรงแรม – ท่ำเรือ Asia Marina – ดำน้ำเต็มวัน เกำะพีพี มำหยำ ปิ เละลำกูน เกำะไข่
07.15-07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้โรงแรม
(บริ การรถรับส่งฟรี ! โรงแรม-ท่าเรื อดาน้ า โรงแรมที่ให้บริ การ: ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่ าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ)
08.30 น.
ถึงท่าเรื อ Asia Marina บริ การ ชา กาแฟ ฟรี !
09.15 น.
เรื อออกจากท่าเรื อ Asia Marina มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี
10.15 น.
ถึงเกาะพีพี อ่ ำวมำหยำ สถำนที่ถ่ำยทำภำพยนต์ เรื่อง The Beach ชมความงามของอ่าวมาหยา ทะเล
ไทยที่สวยติดอันดับโลก และยังเป็ น เกาะขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของหมู่เกาะพีพี สัมผัสบรรยากาศ
และธรรมชาติซ่ ึงปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ชายทะเล หาดทรายขาวละเอียด น้ าทะเลใสสี เขียวมรกต
10.30 น.
เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซะมะ เพื่อชมความงามของอ่าว
11.00 น.
เดินทาง อ่ำวปิ เละ จัม๊ พ์จากเรื อและเล่นน้ าอย่างสนุกสนาน เดินทางสู่ ถำ้ ไวกิง้
ซึ่งเป็ นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น
11.45 น.
ดาน้ าตื้น ชมความสวยของปลาหลากสี และชมปะการัง อ่ำวต้นไทร
12.30 น.
บริ การอาหารมื้อเที่ยง เกำะพีพีดอน และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน ไปยังอ่าวลิง ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
14.30 น.
ออกเดิ น ทางไปยัง เกำะไข่ น อก เพื่ อ พักผ่ อ นเล่น น้ าเพลิด เพลิ น กับ ฝูงปลามากมาย และพัก ผ่อ นตาม
อัธยาศัย
16.00 น.
ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางสู่เกาะภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรื อ Asia Marina ส่งท่านกลับโรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งที่ควรนำติดตัวไปด้ วย กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ชุดว่ายน้ า, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว
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ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิด 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. บริ การฟรี ! รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรื อ Asia Marina
(โรงแรมที่ให้บริ การ: ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่ าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ )
2. อาหารกลางวันปิ คนิค พร้อม ผลไม้ และเครื่ องดื่ม
3. มัคคุเทศน์นาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุฯ นักท่องเที่ยว
5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
6. บริ การยืมฟรี ! เสื้ อชูชีพ และ อุปกรณ์ดาน้ าตื้น
7. ใช้บริ การได้ต้งั แต่วนั ที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด
- ชื่อผูต้ ิดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- วันที่เข้าพักและวันที่กลับ
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชำระเงินเต็มจำนวน ภำยใน 2 วัน หลังทาการจอง หากไม่ชาระมัดจาตามกาหนด ขออนุญาตตัดแพคเก็จให้ลูกค้าท่าน
อื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกแพคเก็จและขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
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กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
หมำยเหตุ
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรื อ, สภาพอากาศ
เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิ ดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบัติเหตุ
ต่างๆ สู ญหายในทรัพย์สินหรื อ อย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อ จลาจล การปฎิ วตั ิ และอื่นๆ ที่เกิ ดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
3. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
4. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง เรื อบริ การ (ความ
ล่าช้าของรอบเรื อ การยกเลิกรอบเรื อ ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากบริ ษทั ขนส่ ง เรื อบริ การ พิจารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยูน่ อกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละบริ ษทั ขนส่ ง เรื อบริ การ) หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ที่จะ
ส่ งผลทาให้เสี ยเวลาหรื อยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรื อทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั
จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
5. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดิ น ทางอื่นๆ หรื อ ทรัพย์สิน หรื อ ขัดขวางการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อ ไม่ปฏิบัติตามคาชี้ แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
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