One Day Trip แพกเกจดำน้ำ หมู่เกำะสิ มิลนั

โดยเรื อ Speed Boat พิเศษ 1,990 บำท/ท่ ำน

ใช้ ได้ ทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 01 มีนำคม 2564 ถึง 15 พฤษภำคม 2564

One Day Trip แพกเกจดำน้ำ หมู่เกำะสิ มิลนั

โดยเรื อ Speed Boat พิเศษ 1,990 บำท/ท่ ำน
วันแรก

หมู่เกำะสิมิลัน เที่ยว 4 เกำะ (เกำะแปด เกำะเก้ำ เกำะสี่ เกำะห้ ำ)

08.00 น.

ลูก ค้าเดิ นทางถึงท่าเรื อของซี สตาร์ (ท่าเรื อทับละมุ) เพื่อทาการเช็ค อิน รับประทาน ของว่าง เบเกอรี่
เครื่ องดื่ม (ชา, กาแฟ, โอวัลติน) จากนั้นฟังคาแนะนาจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.30 น.

เรื อพร้อมออกเดินทางจากท่าเรื อ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะสิ มิลัน หมู่เกาะที่มีปะการังที่มีสีสันสวยงามหลาย
ชนิด ปลาหลากสี สันและหายาก เช่น กระเบนราหู ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาไหลมอนเร่ ปลาการ์ตูน สิ มิ
ลันเป็ นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มี 9 เกาะ ด้วยกัน
เดินทางสู่ จุดดาน้ าจุดแรก เกำะห้ำ (เกำะ 5) เกำะปำยู (เกำะ 6) ชมความสวยงามใต้ทอ้ งทะเล ดูฝูงปลาและ
ปะการังหลากสี สัน มีกองหิ นขนาดใหญ่ที่มีปะการังอ่อนขึ้น อยู่ทวั่ จุด นี้ ง่ายแก่ก ารด าน้ าตื้น เพราะมี
ลักษณะคล้ายกับลากูน น้ าสวยใสเหมือนสระว่ายน้ า มองเห็นพื้นทรายใต้ทะเลที่ขาว สวยเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค ณ ชายหาดขาวบริ สุทธิ์บนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) เกาะที่มีชายหาดอัน
งดงามถึงสองชายหาดซึ่ งสามารถเดิน ทะลุถึงกัน ได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบน
ชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรู ป หรื อดาน้ าตื้น
เดินทางสู่จุดดาน้ าจุดแรกที่ เกำะ 9 หรื อเกำะบำงู สถานที่ดาน้ า ที่มีท้ งั พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาด
ใหญ่ อีกทั้งยังเป็ นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ าสีครามเข้ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา
เดินทางมาถึง เกำะ 8 หรือเกำะสิมิลัน สถำนที่ต้ังของ “หินเรือใบ” หรือ " Sail Rock" จุดชมวิวอันเป็ นที่
เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว “อ่าวเกือก” หรื อ “Donald Duck Bay” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่
สวยงามแปลกตา และทุกท่านยังสามารถว่ายน้ าและอาบแดดบนหาดทรายสีขาวเรื อ
ออกเดินทางออกจากเกาะแปด กลับสู่ท่าเรื อส่วนตัว ของ ซีสตาร์
เดินทางถึงท่าเรื อซีสตาร์พร้อมด้วยความประทับใจและทรงจาที่ยอดเยี่ยม

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.
14.15 น.

15.15 น.
16.30 น.

---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย: กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ชุดว่ายน้ า, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจาตัว
ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิด 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนลงเรื อ ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ารถส่ งไป-กลับ จากโรงแรมเขาหลัก-ท่าเรื อทับละมุ (หากรับที่โรงแรมในภูเก็ตเพิ่มท่านละ 300 )
2. ค่าเรื อ Speed Boat ไป-กลับ (ท่าเรื อทับละมุ-หมู่เกาะสิ มิลนั )
3. อาหารกลางวันปิ คนิค พร้อมเครื่ องดื่ม
4. มัคคุเทศน์นาเที่ยวหมู่เกาะสิ มิลนั
5. ประกันอุบตั ิเหตุฯ นักท่องเที่ยว
6. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
7. บริ การยืมฟรี ! เสื้ อชูชีพ และ อุปกรณ์ดาน้ าตื้น
8. ใช้บริ การได้ต้งั แต่วนั ที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด
- ชื่อผูต้ ิดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- วันที่ใช้บริ การ
- ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ ejourneyland@gmail.com
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด

3. ชำระเงินเต็มจำนวน ภำยใน 1 วัน หลังทาการจอง หากไม่ชาระมัดจาตามกาหนด ขออนุญาตตัดแพคเก็จให้ลูกค้าท่าน
อื่น ที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มกี ารคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
หมำยเหตุ
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรื อ, สภาพอากาศ
เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบั ติเหตุ
ต่างๆ สู ญ หายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
3. พนัก งานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญ ญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ ง เรื อบริ การ (ความ
ล่าช้าของรอบเรื อ การยกเลิกรอบเรื อ ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริ ษทั ขนส่ง เรื อบริ การ พิจารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิด ชอบของแต่ละบริ ษทั ขนส่ ง เรื อบริ ก าร) หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ที่จะ
ส่งผลทาให้เสี ยเวลาหรื อยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรื อทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั
จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
5. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดิน ทางอื่น ๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัด ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

