
รายละเอยีดการจอง

ทรปิดาํนํ �าวนัที� : 26 ตลุาคม 2565 - 30 ตลุาคม 2565

เสน้ทาง : อนัดามนัใต ้

เรอื : Aruna Voyager

รายละเอยีดการเดนิทาง

26 ตลุาคม 2565 จดุนัดพบ สนามบนิภเูกต็ 18:00-20:00 น. + มบีรกิารรถรับสง่ สนามบนิ-ทา่เรอื

27 ตลุาคม 2565 ดํานํ�า 4 ไดฟ์ (เกาะหา้, หนิมว่ง, หนิแดง)

28 ตลุาคม 2565 ดํานํ�า 4 ไดฟ์ (หนิแปดไมล,์ กองหนิตาลงั, เกาะทะล)ุ

29 ตลุาคม 2565 ดํานํ�า 4 ไดฟ์ (หนิแดง, หนิมว่ง, เกาะหา้)

30 ตลุาคม 2565 ดํานํ�า 3 ไดฟ์ (เกาะบดิะนอก , คงิครเูซอร์ , เกาะดอกไม)้

31 ตลุาคม 2565 บรกิารรถรับสง่ทา่เรอื-สนามบนิ (จองตั�วเครื�องกลบัหลงั 17:00 น.)

***จดุดํานํ�าอาจเปลี�ยนแปลงได ้โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและสภาพอากาศเป็นหลกั

รวม

- อาหาร 5 มื�อตอ่วนั

- เครื�องดื�มบนเรอื ตลอดทรปิ ( รวมเครื�องดื�มเบยีร์ )

- หอ้งพักบนเรอื สําหรับ 1 ทา่น ( 2 คนตอ่หอ้ง )

- รถตู ้รับ-สง่ สนามบนิ-ทา่เรอื

- ประกนัอบุตัเิหตเุดนิทาง

- พนักงานบรกิาร และ ไดฟ์หลดีประจํากลุม่

- ประกนัดํานํ�า สามารถซื�อเพิ�มได ้

ไมร่วม

- คา่เขา้อทุยาน ( หากม ี)

- คา่อทุยาน

- คา่เชา่อปุกรณ์ ( ผูใ้ชส้ทิธโิปรโมชั�น TDEX ไมต่อ้งจา่ย )

- การเดนิทางมาจดุนัดพบ สนามบนิ หรอื ทา่เรอื

- อาหารเครื�องดื�มสว่นตวั

- ทปิไดฟ์หลดี, ทปิสตา๊ฟเรอื

การชําระเงนิ

Fun dive

- Signature Suite ราคา  60,000  บาท/ทา่น

- VIP Room ราคา 45,000 บาท/ทา่น

- Deluxe Twin ราคา 40,000 บาท/ทา่น

- Deluxe Single ราคา 40,000 บาท/ทา่น

เรยีนดาํนํ �า เพิ�มเตมิระหวา่งทรปิ
SSI Open Water Diver Course จา่ยเพิ�ม 7,000 บาท

(หากเรยีน SSI Open Water Diver Course จะมกีารเพิ�ม วนัและเวลา เพื�อเรยีนภาคทฤษฏ ีและลงสระนํ�ากอ่นออกทรปิ)

SSI Advanced Adventurer Course จา่ยเพิ�ม 5,000 บาท

SSI Enriched Air Nitrox Course จา่ยเพิ�ม 3,000 บาท

กาํหนดชําระเงนิ

มดัจํา ยอด 3,500 บาท กําหนดชาํระ ทนัทเีมื�อทําการจอง



สว่นที�เหลอื กําหนดชาํระ 30 วนักอ่นเดนิทาง

ชอ่งทางชําระเงนิ

- โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร

- ชา่ระผา่นบตัรเครดติ Online ( Service charge 3% )

- หมายเหตุ

- เมื�อชา่ระเงนิมดัจําเรยีบรอ้ยจะถอืวา่การจองเสร็จสมบรูณ์

- ทางเรอืและผูจั้ดขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้ยกเลกิทรปิหรอืเลื�อนทรปิ หากสภาพอากาศไมด่ ีหรอื ดว้ยสาเหตอุื�นๆ

เง ื�อนไขการเลื�อนหรอืยกเลกิทรปิ

- หากลกูคา้ยกเลกิทรปิจะไมไ่ดรั้บมดัจําคนืในทกุกรณี

- หากลกูคา้ตอ้งการเปลี�ยนทรปิจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั

- หากลกูคา้ไมช่าํระตามเวลาที�กําหนด จะถอืวา่ลกูคา้สละสทิธแ์ละยอดถกูยดึมดัจํา

- หากเป็นการประกาศเหตกุารณต์า่งๆจากทางภาครัฐ หรอื กรมเจา้ทา่ ทางเราจะ

ดําเนนิการเลื�อนทรปิของลกูคา้ออกไปให ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเลื�อนทรปิชาํระเพยีงคา่สว่นตา่งคา่ทรปิเลอืก

เทา่นั�น

- หากลกูคา้ตอ้งการยกเลกิทรปิ ทางเราจะชว่ยหาลกูคา้ทา่นอื�นมาแทนที�ให ้

* * กรณีหามาแทนได ้: ทางเราจะดําเนนิการคนืเงนิให ้[เงนิโอนมา-เงนิมดัจํา = เงนิคนื)

* * กรณีไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้: จะไมไ่ดรั้บเงนิคนืทกุกรณี

- หากตอ้งการเปลี�ยนแปลงชื�อผูร้ว่มทรปิจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 14 วนั

- ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิมดัจําทกุกรณี

ตารางรายการเชา่อปุกรณ์

อปุกรณ์ ราคา (บาท/วนั)

Mask , Fins

Wetsuit (แขน ขา ยาว)

BCD , Regulator

Dive Computer

Torch

Full set (BCD,Reg, Fins, Mask,Wetsuitยาว,Dive Computer)

200
200
800
300
200

1,500

คา่อทุยาน

เสน้ทาง คนไทย ราคาโดยประมาณ (บาท/ทรปิ) ตา่งชาต ิราคาโดยประมาณ (บาท/ทรปิ)

อนัดามนัเหนอื

อนัดามนัใต ้

อนัดามนัเหนอื-ใต ้

เกาะราชา-เกาะพพีี

1,000-1,200

900-1,000

1,000-1,200

480

1,500-2,000

1,500-2,000

2,500-3,000

1,000-1,500

*** ราคาดงักลา่วเป็นแคก่ารคาดการโดยประมาณ ลกูคา้สามารถเตรยีมเงนิไปชาํระตามจรงิไดบ้นเรอื



ประกนัดาํนํ �า

ประเภท คนไทย ตา่งชาติ

ประกนัดํานํ�าลกึ ฟรี ฟรี

สอบถามรายละเอยีด

เบอรโ์ทรตดิตอ่ 0841569514
line @ amitydivingclub
Facebook - amitydivingclub
Email - amitydivingclub@gmail.com



Booking Detail
Trip dates : Nov 09 , 2022 - Nov 14 , 2022

Route : South Andaman

Boat : Aruna Voyager

Itinerary
Nov 09 , 2022 Meeting at the Phuket International Airport 06:00 pm - 08:00 pm + Transfer to the pier

Nov 10 , 2022 Diving 4 Dives (Koh Haa, Hin Muang , Hin Dang)

Nov 11 , 2022 Diving 4 Dives (8 Mile Rock , Stonehenge Pinnacle , Koh Talu)

Nov 12 , 2022 Diving 4 Dives (Hin Dang , Hin Muang , Koh Haa)

Nov 13 , 2022 Diving 3 Dives (Koh Bida Nok , King Cruiser , Koh Dok Mai)

Nov 14 , 2022 Transfer service from the pier to Phuket International Airport

(Please Booking flight after 05.00 pm)

*** The itinerary can be changed due to season, weather conditions and circumstances. The safety & comfort of

all guests is most important at all times.

Included In The Price
- 5 meals a day (included snack )

- Drinking on board ( Included beers )

- Cabin for 1 people ( 2 peoples per 1 cabin )

- Transfers to and from Phuket International Airport and the pier

- Service staff and dive leads

- Diving insurance

Not Included In The Price
- Park entrance fee ( If required] )

- Park fee

- Equipment rental ( In addition to users of T-DEX promotion rights only )

- Transfers to the meeting point ( Airport or the pier )

- Personal food and drink

- Tip Dive Leads, Tip Boat Staff

Payment
Fun dive

- Signature Suite Prices : 60,000 THB / Person

- VIP Room Prices : 45,000 THB / Person

- Deluxe Twin Prices : 40,000 THB / Person

Deluxe Single Prices : 40,000 THB / Person

Learn more scuba diving during the trip
SSI Open Water Diver Course Pay more 7,000 THB

( If taking the SSI Open Water Diver Course, there will be an additional day and time to study the theory

session. and go into the pool before start the trip )

SSI Advanced Adventurer Course Pay more 5,000 THB



SSI Enriched Air Nitrox Course Pay more 3,000 THB

Payment deadline
Deposit 3,500 THB Pay when you reserve

The rest Payable 30 days prior departure

Payment Method
- Bank account transfer

- Pay by credit card Online ( Service charge 3% )

Note
- Once the deposit has been paid, the booking will be complete.

- Amity Diving Club reserves the right to cancel and reschedule the trip due to weather, or other

unforeseen events

Conditions for postponing or canceling trips
- If the customer cancels the trip, the deposit will not be refunded in any case.

- If customers wish to change trips, they must notify at least 60 days in advance.

- If the customer does not pay the installment within 15 days from the specified date will be considered a

waiver of the customer and will not pay refund deposit.

- If it is an announcement of various events from the government or Marine Department. We will postpone

the customer's trip.  There is no cost to postpone the trip, Pay only the difference in the price of the

selected trip.

- If the customer wants to cancel the trip We will help find other customers to replace.

* * In case of replacement : We will process the refund.( Money transferred - Deposit = Cash back)

* * In case of replacement cannot be found : Will not receive a refund in all cases

- In order to change the name of the trip participant, a notice must be made 14 days prior to travel.

- We reserve the right not to refund the deposit in all cases.

Equipment rental list

Equipment Price (Baht/Day)

Mask , Fins

Wetsuit ( Only long leg and long sleeve )

BCD , Regulator

Dive Computer

Torch

Full set ( BCD,Reg, Fins, Mask,Wetsuit,Dive Computer )

200
200
800
300
200

1,500



Park fee

Route Thai people
approximate price (baht/trip)

Foreigner
approximate price (baht/trip)

North Andaman

South andaman

Andaman North-South

Racha Island - Phi Phi Island

1,000-1,200

900-1,000

1,000-1,200

480

1,500-2,000

1,500-2,000

2,500-3,000

1,000-1,500

***The above prices are approximate estimates , Customers can prepare the actual payment on board.

Diving insurance

Type Thai people Foreigner

Diving insurance Free Free

Please ask for details.
Phone - 0841569514
line @ amitydivingclub
Facebook - amitydivingclub
Email - amitydivingclub@gmail.com

https://tr-ex.me/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ask+for+details

