รายละเอียดการจอง
ทริปดำน้ำว ันที่ : 29 มีนาคม 2566 - 03 เมษายน 2566
้ ทาง : อันดามันเหนือ
เสน
เรือ : MV Koon 9
รายละเอียดการเดินทาง
29 มีนาคม 2566

จุดนัดพบ สนามบินภูเก็ต 18:00-20:00 น. + มีบริการรถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ

30 มีนาคม 2566

ดำน้ำ 4 ไดฟ์ (หมูเ่ กาะสิมล
ิ น
ั เกาะ 7,8)

31 มีนาคม 2566

ดำน้ำ 4 ไดฟ์ (หมูเ่ กาะสิมล
ิ น
ั เกาะ 9)

01 เมษายน 2566

ดำน้ำ 4 ไดฟ์ (เกาะตาชัย, กองหินริชริ วิ )

02 เมษายน 2566

ดำน้ำ 3 ไดฟ์ (หมูเ่ กาะสุรน
ิ ทร์ , กองหินริชริ วิ )

03 เมษายน 2566

บริการรถรับส่งท่าเรือ-สนามบิน (จองตัว๋ เครือ
่ งกลับหลัง 17:00 น.)

***จุดดำน้ำอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสภาพอากาศเป็ นหลัก
รวม
-

อาหาร 5 มือ
้ ต่อวัน

-

เครือ
่ งดืม
่ บนเรือ ตลอดทริป ( รวมเครือ
่ งดืม
่ เบียร์ )

-

ห ้องพักบนเรือ สําหรับ 1 ท่าน ( 2 คนต่อห ้อง )

-

รถตู ้ รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ

-

ประกันอุบต
ั เิ หตุเดินทาง

-

พนักงานบริการ และ ไดฟ์ หลีดประจํากลุม
่

-

้ เพิม
ประกันดำน้ำ สามารถซือ
่ ได ้

ไม่รวม
-

ค่าเข ้าอุทยาน ( หากมี )

-

ค่าอุทยาน

-

่ TDEX ไม่ต ้องจ่าย )
ค่าเช่าอุปกรณ์ ( ผู ้ใช ้สิทธิโปรโมชัน

-

การเดินทางมาจุดนัดพบ สนามบิน หรือ ท่าเรือ

-

อาหารเครือ
่ งดืม
่ ส่วนตัว

-

ทิปไดฟ์ หลีด, ทิปสต๊าฟเรือ

การชําระเงิน
ราคา 27,500/ท่าน

Fun dive
เรียนดำน้ำ เพิม
่ เติมระหว่างทริป
SSI Open Water Diver Course

จ่ายเพิม
่ 7,000 บาท

(หากเรียน SSI Open Water Diver Course จะมีการเพิม
่ วันและเวลา เพือ
่ เรียนภาคทฤษฏี และลงสระน้ำก่อนออกทริป)
SSI Advanced Adventurer Course

จ่ายเพิม
่ 5,000 บาท

SSI Enriched Air Nitrox Course

จ่ายเพิม
่ 3,000 บาท

กำหนดชําระเงิน
มัดจํา

ยอด 3,500 บาท

ส่วนทีเ่ หลือ
ช่องทางชําระเงิน
-

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กำหนดชําระ ทันทีเมือ
่ ทำการจอง
กําหนดชําระ 30 วันก่อนเดินทาง

-

ช่าระผ่านบัตรเครดิต Online ( Service charge 3% )

หมายเหตุ
-

เมือ
่ ช่าระเงินมัดจําเรียบร ้อยจะถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์

-

ทางเรือและผู ้จัดขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งยกเลิกทริปหรือเลือ
่ นทริป หากสภาพอากาศไม่ด ี หรือ ด ้วยสาเหตุอน
ื่ ๆ

เงือ
่ นไขการเลือ
่ นหรือยกเลิกทริป
-

หากลูกค ้ายกเลิกทริปจะไม่ได ้รับมัดจําคืนในทุกกรณี

-

หากลูกค ้าต ้องการเปลีย
่ นทริปจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าอย่างน ้อย 60 วัน

-

หากลูกค ้าไม่ชาํ ระตามเวลาทีก
่ ำหนด จะถือว่าลูกค ้าสละสิทธ์และยอดถูกยึดมัดจํา

-

หากเป็ นการประกาศเหตุการณ์ตา่ งๆจากทางภาครัฐ หรือ กรมเจ ้าท่า ทางเราจะ
ดําเนินการเลือ
่ นทริปของลูกค ้าออกไปให ้ โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายในการเลือ
่ นทริปชำระเพียงค่าส่วนต่างค่าทริปเลือก
เท่านัน
้

-

หากลูกค ้าต ้องการยกเลิกทริป ทางเราจะช่วยหาลูกค ้าท่านอืน
่ มาแทนทีใ่ ห ้
* * กรณีหามาแทนได ้ : ทางเราจะดําเนินการคืนเงินให ้ [เงินโอนมา-เงินมัดจํา = เงินคืน)
* * กรณีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้ : จะไม่ได ้รับเงินคืนทุกกรณี

-

่ ผู ้ร่วมทริปจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก่อนเดินทาง 14 วัน
หากต ้องการเปลีย
่ นแปลงชือ

-

ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินมัดจําทุกกรณี

ตารางรายการเช่าอุปกรณ์
อุปกรณ์

ราคา (บาท/ว ัน)

Mask , Fins

200

Wetsuit (แขน ขา ยาว)

200

BCD , Regulator

800

Dive Computer

300

Torch

200

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

1,500

ค่าอุทยาน

้ ทาง
เสน

คนไทย ราคาโดยประมาณ (บาท/ทริป)

ต่างชาติ ราคาโดยประมาณ (บาท/ทริป)

1,000-1,200

1,500-2,000

900-1,000

1,500-2,000

อันดามันเหนือ-ใต ้

1,000-1,200

2,500-3,000

เกาะราชา-เกาะพีพี

480

1,000-1,500

อันดามันเหนือ
อันดามันใต ้

*** ราคาดังกล่าวเป็ นแค่การคาดการโดยประมาณ ลูกค ้าสามารถเตรียมเงินไปชำระตามจริงได ้บนเรือ

ประก ันดำน้ำ
ประเภท
ประกันดำน้ำลึก

สอบถามรายละเอียด
เบอร์โทรติดต่อ 0841569514
line @ amitydivingclub
Facebook - amitydivingclub
Email - amitydivingclub@gmail.com

คนไทย

ต่างชาติ

ฟรี

ฟรี

Booking Detail
Trip dates : March 29 , 2023 - April 03 , 2023
Route : North Andaman
Boat : Mv Koon 9
Itinerary
March 29 , 2023 Meeting at the Phuket International Airport 06:00 pm - 08:00 pm + Transfer to the pier
March 30 , 2023 Diving 4 Dives (Similan Island No. 7 , 8 )
March 31 , 2023 Diving 4 Dives (Similan Island No. 9)
April 01 , 2023

Diving 4 Dives (Koh Tachai , Richelieu Rock)

April 02 , 2023

Diving 3 Dives (Surin Islands , Richelieu Rock)

April 03 , 2023

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 ( Users of TDEX promotion rights do not have to pay )

-

Transfers to the meeting point ( Airport or the pier )

-

Personal food and drink

-

Tip Dive Leads, Tip Boat Staff

Payment
Fun dive

Prices : 27,500 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

200

Wetsuit ( Only long leg and long sleeve )

200

BCD , Regulator

800

Dive Computer

300

Torch

200

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

1,500

Park fee

Route

Thai people

Foreigner

approximate price (baht/trip)

approximate price (baht/trip)

North Andaman

1,000-1,200

1,500-2,000

South andaman

900-1,000

1,500-2,000

1,000-1,200

2,500-3,000

480

1,000-1,500

Andaman North-South
Racha Island - Phi Phi Island

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

Diving insurance

Type
Diving insurance

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

Thai people

Foreigner

Free

Free

