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แพกเกจด ำน ำ้ เกำะพพี ี มำหยำ ปิเละ เกำะไข่นอก  
โดยเรือ Speed Boat พเิศษ 1,350 บำท/ท่ำน 

 

 
 

บริกำรเข้ำพกัได้ตั้งแต่วนัที่ 01 มีนำคม 2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564 
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แพกเกจด ำน ำ้ เกำะพพี ี มำหยำ ปิเละ เกำะไข่นอก  
โดยเรือ Speed Boat พเิศษ 1,350 บำท/ท่ำน 
วนัแรก :  โรงแรม – ท่ำเรือ Asia Marina – ด ำน ำ้เตม็วนั เกำะพพี ีมำหยำ ปิเละลำกนู  เกำะไข่ 

07.15-07.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ล๊อบบ้ีโรงแรม  
(บริการรถรับส่งฟรี! โรงแรม-ท่าเรือด าน ้า โรงแรมท่ีใหบ้ริการ: ตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ)  
08.30 น. ถึงท่าเรือ Asia Marina บริการ ชา กาแฟ ฟรี!  
09.15 น. เรือออกจากท่าเรือ Asia Marina มุ่งหนา้สู่ เกาะพีพี  
10.15 น.  ถึงเกาะพีพี  อ่ำวมำหยำ สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนต์เร่ือง The Beach ชมความงามของอ่าวมาหยา ทะเล

ไทยท่ีสวยติดอนัดบัโลก และยงัเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของหมู่เกาะพีพี สัมผสับรรยากาศ
และธรรมชาติซ่ึงปกคลุมไปดว้ยพนัธ์ุไมช้ายทะเล หาดทรายขาวละเอียด น ้าทะเลใสสีเขียวมรกต  

10.30 น.  เดินทางต่อไปยงัอ่าวโล๊ะซะมะ เพื่อชมความงามของอ่าว  
11.00 น.  เดินทาง อ่ำวปิเละ จัม๊พจ์ากเรือและเล่นน ้าอยา่งสนุกสนาน เดินทางสู่ ถ ำ้ไวกิง้  

ซ่ึงเป็นสถานท่ีเล้ียงนกนางแอ่น  
11.45 น.   ด าน ้าต้ืน ชมความสวยของปลาหลากสี และชมปะการัง อ่ำวต้นไทร  
12.30 น. บริการอาหารม้ือเท่ียง เกำะพพีดีอน และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
14.00 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน ไปยงัอ่าวลิง ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
14.30 น. ออกเดินทางไปยงั เกำะไข่นอก เพื่อพกัผ่อนเล่นน ้ าเพลิดเพลินกับฝูงปลามากมาย และพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 
16.00 น. ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางสู่เกาะภูเก็ต 
16.30 น. ถึงท่าเรือ Asia Marina ส่งท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั โดยสวสัดิภาพ  

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ชุดวา่ยน ้า, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
1. บริการฟรี! รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ Asia Marina  

(โรงแรมท่ีใหบ้ริการ: ตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ )  
2. อาหารกลางวนัปิคนิค พร้อม ผลไม ้และเคร่ืองด่ืม  
3. มคัคุเทศนน์ าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
4. ประกนัอุบติัเหตุฯ นกัท่องเท่ียว  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยาน  
6. บริการยมืฟรี! เส้ือชูชีพ และ อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน  
7.  ใชบ้ริการไดต้ั้งแต่วนัท่ี 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564  
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั)  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหน้า
ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีกลบั 
- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช ำระเงินเต็มจ ำนวน ภำยใน 2 วัน หลงัท าการจอง หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จให้ลูกคา้ท่าน
อ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมำยเหตุ  
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าชา้ของรอบเรือ, สภาพอากาศ 
เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือบริการ (ความ
ล่าชา้ของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากบริษทัขนส่ง เรือบริการ พิจารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละบริษทัขนส่ง เรือบริการ)  หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะ
ส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดั
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 
 


