
 
 

 รหัสโปรแกรม : 21765 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

แพ็คเกจด้าน้้า เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เกาะรอกลอย  
4 วัน 3 คืน โดยเรือ Speed Boat 

เข้าพักได้ตั้งแต่วนัที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 



 
 

วันแรก    ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลีเป๊ะ   

 

10.30 น.  ถึงท่าเรือปากบารา (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ) 

 
11.30 น. ลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) สู่ เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและ  
แวะถ่ายรูป  ซุ้มประตูรักนิรันดร์ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ เกาะไข่  
13.00 น.  สู่ เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ท (หาดพัทยา)  
19.00 น. อิสระอาหารค่่า ...................... หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
    
วันที่สอง ด้าน้้า ตามเกาะ (โซนใน) ร่องน้้าจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะราวี – เกาะยาง – 

อ่าวสอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 

 
ลงเรือหางยาว  (จอยทริป) ด้าน้้าโซนใน ณ ร่องน้้าจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี,  ต่อด้วย เกาะหินงาม ที่นี่ท่านจะได้

พบกับประโยค "ค่าสาปเจ้าพ่อตะรุเตา" ให้ท่านได้ ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา 
(ห้ามซ้อนหินและห้ามน่าเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดประกายแวววาวของหินที่
กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  (ข้าวกล่อง)  ณ หาดทรายขาว เกาะราวี    
ให้ท่าน ได้สัมผัสหาดทรายขาวเนียน ดุจแป้ง น ่าทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก  
บ่าย        ด่าน ่าตื น ต่อที่ เกาะยาง ชมปะการังแข็ง เช่น ปะการังผักกาด ปะการังสมอง  
  



สมควรแก่เวลา น่าท่านสู่ อ่าวสอง เป็นจุดด่าน ่าตื นอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ่งมีความหลาหลายทางชีวภาพ 
ท่านจะได้ชม หอยมือเสือ,ปะการังดอกไม้ทะเล, ฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกว่ายเล่นกับปะการัง
ดอกไม้ทะเล เช่น ปลาการ์ตูน (ปลานีโม่), ปลาสลิด, ปลาปากแตร  

สมควรแก่เวลา น่าท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ 
เย็น  อิสระอาหารเย็น ...................... หลงัอาหารอิสระท่านพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
 

วันที่สาม     ด้าน้้า ตามเกาะ (โซนนอก) เกาะหินซ้อน เกาะดง เกาะรอกลอย   

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 

 
08.30 น.     น่าคณะลงเรือหางยาว (จอยทริป)  เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ให้ท่านได้ชมความแปลกตาของหินที่

ซ้อนกันเป็นปรากฏการณ์  ทางธรรมชาติที่สวยงาม  
สมควรแก่เวลา น่าท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะดง ให้ท่านได้ด่าน ่าดูปะการังบริเวณเกาะดงตามอัธยาศัย    
12.30 น.        บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ เกาะรอกลอย  ให้ท่านได้ด่าน ่าดูปะการังและฝูงปลาที่สวยงามอิสระ   หรือ

พักผ่อนนอนเล่นบน ชายหาดเกาะ  ซึ่งชายหาดที่นี่ทรายขาวสะอาด มีลักษณะเป็นแหลม
สามเหลี่ยมยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินระเกะระกะที่หัวเกาะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเกาะราวีที่ทอดตัวยาวอยู่ทางขวา สมควรแก่เวลาน่าทานด่าน ่าดูปะการังที่ 
เกาะผึ ง, เกาะไผ่และเกาะรอกลอย  

16.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ท่าภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย 

วันที่สี่     เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา  

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
08.00 น.     เช็คเอ้าท์ และออกเดินทางไปยังท่าเรือ  
09.00 น. ลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป) เดินทางกลับท่าเรือปากบารา  
11.30 น.     ถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางกลับภูมิล่าเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ... 

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



รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

โดยค่านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นส่าคัญ 
 

สิ่งที่ควรน้าติดตัวไปด้วย : กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ชุดว่ายน ่า, รองเท้าสวมใส่สบาย ,                        
ยาประจ่าตัว 

 

ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
 * สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
 * ก่อนขึ น - ลงรถทุกครั งทางบริษัทจะมีมาตรการวัดไข้  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
 

แพ็กเกจด้าน้้า เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เกาะรอกลอย 4 วัน 3 คืน 
บริการเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

 

 พิเศษ 3,800 บาท/ท่าน 
** ใช้บริการเฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ** 

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

พิเศษ 4,490 บาท/ท่าน 
** ใช้บริการเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย ์** 

 
**หมายเหตุ** 

 * เด็กอายุ 3 - 6 ขวบครึ่งราคา (ไม่มีเตียงเสริม) / เด็ก 7 - 9 ขวบขึ นไป = ราคาผู้ใหญ่ (เตียงเสริม) 
 * ไม่อนุญาติให้น่าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายใน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่าเรือ Speed Boat  ไป - กลับ และ ค่าเรือน่าเที่ยวด่าน ่า  (แบบจอยกรุ๊ป)  
2. ค่าท่ีพัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)  
3. ค่าอาหารเช้า กลางวัน ตามรายการที่ระบุ  
4. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นน่าเที่ยวด่าน ่า ตามรายการที่ระบุ 
5. บริการยืมฟรี! เสื อชูชีพ และ อุปกรณ์ด่าน ่าตื น  



6. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1 - 15 ปี หรือ อายุ 75 
- 85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัวการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกท่าร้าย)  

7.  ใช้บริการได้ตั งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ่าตัว)  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก่ากับภาษี ต้อง
แจ้งล่วงหน้าก่อนการช่าระเงิน หากแจ้งภายหลังการช่าระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด  
- ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- วันที่เข้าพักและวันที่กลับ 
- ส่งรายละเอียดข้อมูลทั งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช้าระเงินเต็มจ้านวน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังท่าการจอง หากไม่ช่าระมัดจ่าตามก่าหนด ขออนุญาตตัดแพคเก็จ

ให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ การช่าระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
แพคเก็จและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นแพ็กเกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ 
สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ หรืออ่ืนๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั นๆได้ 
2. ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
 



หมายเหตุ  
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรือ, 
สภาพอากาศ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะด่าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด 
2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท่าร้าย ความตาย 
อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และ
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม  
3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ่านาจของผู้จัดก่ากับ  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  เรือบริการ 
(ความล่าช้าของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทขนส่ง เรือ
บริการ พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ่ากัดความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทขนส่ง เรือบริการ)  หรือ 
หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลท่าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั งสิ น ทั งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัท
จ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด่าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน 
5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค่าชี แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติ
ดังกล่าวด่าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั ง และปฏิเสธให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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