
หนา้ 1-Code JNL-PKG64 แพก็เกจด าน ้า 3 วนั 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม64 

แพก็เกจด ำน ำ้ เกำะหลเีป๊ะ ตะรุเตำ 3 วนั 2 คืน  
โดยเรือ Speed Boat เร่ิม 2,799 บำท/ท่ำน 

 
บริกำรเข้ำพกัได้ตั้งแต่วนัที่ 01 มีนำคม 2564 ถึง 31 พฤษภำคม 2564 



หนา้ 2-Code JNL-PKG64 แพก็เกจด าน ้า 3 วนั 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม64 

แพก็เกจด ำน ำ้ เกำะหลเีป๊ะ ตะรุเตำ 3 วนั 2 คืน  
โดยเรือ Speed Boat เร่ิม 2,799 บำท/ท่ำน 

 

วนัแรก    ท่ำเรือปำกบำรำ – เกำะตะรุเตำ – เกำะไข่ – เกำะหลเีป๊ะ   
 

10.30 น.  ถึงท่าเรือปากบารา (อาหารเท่ียงอิสระก่อนลงเรือ) 

 

11.30 น. ลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) สู่ เกำะตะรุเตำ แวะนมสัการศาลเจา้พอ่ตะรุเตาและ  
            แวะถ่ำยรูป ซุ้มประตูรักนิรันดร์ สัญลกัษณ์กำรท่องเทีย่วจังหวดัสตูล ณ เกำะไข่  
13.00 น.  สู่ เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั บนัดาหยา รีสอร์ท (หาดพทัยา)  
19.00 น. อิสระอาหารค ่า ...................... หลงัอาหารอิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
    
วนัทีส่อง ด ำน ำ้ ตำมเกำะ (โซนใน) ร่องน ำ้จำบัง – เกำะหินงำม – เกำะรำว ี– เกำะยำง – อ่ำวสอง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทท่ีพกั  

 
ลงเรือหางยาว (จอยทริป) ด ำน ้ำโซนใน ณ ร่องน ้ำจำบัง ชมปะการังเจ็ดสี,  ต่อดว้ย เกำะหินงำม ท่ีน่ีท่าน
จะไดพ้บกบัประโยค "ค าสาปเจา้พ่อตะรุเตา" ให้ท่านได ้ชมหาดหินงาม อนัเกิดจากธรรมชาติสร้างมา
(ห้ามซ้อนหินและห้ามน าเก็บออกมา) เม่ือคล่ืนซัดกระทบหิน จะเกิดประกายแวววาวของหินท่ีกระทบ
แสงแดดและคล่ืนทะเล สวยงามมาก        



หนา้ 3-Code JNL-PKG64 แพก็เกจด าน ้า 3 วนั 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม64 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั  (ขา้วกล่อง)  ณ หาดทรายขาว เกำะรำว ี   
ใหท้่านไดส้ัมผสัหาดทรายขาวเนียน ดุจแป้ง น ้าทะเลสีเขียวมรกตซ่ึงหาดูไดย้ากมาก  

 บ่าย        ด าน ้าต้ืน ต่อท่ี เกำะยำง ชมปะการังแขง็ เช่น ปะการังผกักาด ปะการังสมอง  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ อ่ำวสอง เป็นจุดด าน ้ าต้ืนอยูฝ่ั่งตะวนัตกของเกาะอาดงั ซ่ึงมีความหลาหลายทาง

ชีวภาพ ท่านจะไดช้ม หอยมือเสือ,ปะการังดอกไมท้ะเล, ฝูงปลานานาชนิด ท่ีแหวกว่ายเล่นกบัปะการัง
ดอกไมท้ะเล เช่น ปลาการ์ตูน (ปลานีโม่),ปลาสลิด,ปลาปากแตร  
สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่เกาะหลีเป๊ะ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ ...................... หลงัอาหารอิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

วนัทีส่ำม     เกำะหลเีป๊ะ – ท่ำเรือปำกบำรำ  

07.00 น.     บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ทท่ีพกั  
08.00 น.     เช็คเอา้ทอ์อกเดินทางไปยงัท่าเรือ  
08.30 น.     ลงเรือหางยาว (จอยกรุ๊ป) เดินทางสู่โป๊ะ 
09.30 น. ลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป) เดินทางกลบัท่าเรือปากบารา  
11.30 น.     ถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
 

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

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 4-Code JNL-PKG64 แพก็เกจด าน ้า 3 วนั 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม64 

แพก็เกจด ำน ้ำ เกำะหลเีป๊ะ ตะรุเตำ 3 วนั 2 คืน 
บริกำรเข้ำพกัได้ตั้งแต่วนัที ่01 มีนำคม ถึง 31 พฤษภำคม 2564 

 พเิศษ 2,799 บำท/ท่ำน 
** ใช้บริกำรเฉพำะวนัจันทร์ – วนัพฤหัสบดี ** 

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

พเิศษ 3,250 บำท/ท่ำน 
** ใช้บริกำรเฉพำะวนัศุกร์ – วนัอำทติย์ ** 

**หมายเหตุ**  
เด็กอาย ุ3-6 ขวบคร่ึงราคา (ไม่มีเตียงเสริม) / เด็ก 7-9 ขวบข้ึนไป = ราคาผูใ้หญ่ (เตียงเสริม) 
ไม่อนุญาติใหน้ าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาภายใน 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
1. ค่าเรือ Speed Boat  ไป-กลบั และ ค่าเรือน าเท่ียวด าน ้า  (แบบจอยกรุ๊ป)  
2. ค่าท่ีพกั 2 คืนตามรายการท่ีระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
3. ค่าอาหารเชา้ กลางวนั ตามรายการท่ีระบุ  
4. เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินน าเท่ียวด าน ้า ตามรายการท่ีระบุ 
5. บริการยมืฟรี! เส้ือชูชีพ และ อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน  
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้าย)  

7.  ใชบ้ริการไดต้ั้งแต่วนัท่ี 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564  
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั)  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 



หนา้ 5-Code JNL-PKG64 แพก็เกจด าน ้า 3 วนั 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม64 

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 ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 
หมายเหตุ  
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. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั 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   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดั
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 



หนา้ 6-Code JNL-PKG64 แพก็เกจด าน ้า 3 วนั 2 คืน เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม64 

5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 
 


