Similanin ja Surinin luonnonpuistoalueiden uudet määräykset
Thaimaan viranomaiset ovat antaneet uudet määräykset 11.10.2018, jotka
koskevat kaikkia sukelluskeskuksia, päiväretkiä ja sukellussafareita
Päivittäisiä vierailulupia alueelle myönnetään seuraavasti:
525 sukeltajaa (21 sukelluskohdetta)
1 625 snorklaajaa Koh Miang (Island 4)
1 700 snorklaajaa Similan (Island 8)
Similanin luonnonpuiston pääsylippujen määrää on rajoitettu riuttojen ja merielämän
suojelemiseksi. Tarkoituksena on myös lisätä sukeltajien ja snorklaajien tietoisuutta
luonnonpuistoalueen haavoittuvuudesta.
•

1.11.2018 alkaen kaikissa alle 60 päivää ennen safarin alkua tehdyissä peruutuksissa
luonnonpuistomaksut veloitetaan kokonaisuudessaan.

Syy tähän muutokseen on määräys, minkä mukaan luonnonpuistoalueen pääsylippu on
lunastettava jokaiselle asiakkaalle etukäteen, jolloin se identifioidaan passin numerolla ja
laivayhtiön tiedoilla.
Pääsyliput eivät ole muutoskelpoisia. Pääsylippuja ei ole mahdollista ostaa enää safarin
alkamispäivänä, kuten ne aikaisemmin ostettiin.
Muutos peruutusehtoihin:
Luonnonpuistomaksua ei voida peruutustapauksessa palauttaa tai muuttaa toiselle nimelle, koska
luonnonpuiston pääsyliput ostetaan asiakkaan nimellä, passinnumerolla ja laivayhtiön tiedoilla
varustettuina. Ne eivät ole palautuskelpoisia, eikä nimiä tai päivämääriä voi vaihtaa.
•

Asiakkaalla on oltava aluksella mukana kopio passista mikä tulee esittää tarvittaessa
luonnonpuiston virkamiehille.

Yllämainituista syistä johtuen tarvitsemme asiakaan passista kopion jo
varausvaiheessa.
Asiakkaiden on lisäksi toimitettava tiedot sukellusvakuutuksesta jo varausvaiheessa tai viimeistään
ennen safarin alkua.
Varausvaiheessa tarvitsemme vakuutuksesta seuraavat tiedot:
• Vakuutusyhtiö
• Vakuutusnumero
• Yhteystiedot
Mikäli asiakkaan sukellusvakuutus on matkavakuutuksen alla, tarvitsemme vakuutus
ehdoista myös kohdan, jossa kerrotaan vakuutuksen kattavan sukellusonnettomuudet. Pelkkä
matkavakuutus ei siis riitä tiedoksi.
Sukellusvakuutuksen tulee kattaa sukellusonnettomuudet ja evakuoinnit
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Lisäksi 14.10.2018 lähtien:
•
•
•

Peruskurssien tai sukelluskokeilun suorittaminen ei ole sallittua luonnonpuistoalueella.
Kaikkien sukeltajien on oltava luokitettuja sukeltajia sukeltaakseen luonnonpuistoalueella.
Kertakäyttömuovin tuominen luonnonpuistoalueelle on ehdottomasti kielletty

Kiellettyjä ovat myös pienet kauppojen muovipussit, joihin on pakattu ostoksia. Samoin uudet
muoviin pakatut tuotteet, tai muovipussit, jotka on varattu likaisille tai märille vaatteille.
•

Sukellusryhmien koko on rajoitettu maksimissa neljään (4) asiakkaaseen /opas/kouluttaja.

Thaimaan valtio pidättää kaikki oikeudet muutoksiin itsellään ja niihin emme valitettavasti voi
vaikuttaa mitenkään.
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