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รหัสโปรแกรม : 22206 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

Full Day Tour Jet Ski ภูเกต็ 
โดย Jet Ski พเิศษ 6,890 บาท/ล า (ไม่เกนิ 2 ท่าน) 
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ออกเดนิทางทุกวนั ตั้งแต่ 1 ท่านขึน้ไป 
ใช้บริการได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2565 

Full Day Tour Jet Ski ภูเกต็ 
โดย Jet Ski พเิศษ 6,890 บาท/ล า (ไม่เกนิ 2 ท่าน) 

ออกเดนิทางทุกวนั ตั้งแต่ 1 ท่านขึน้ไป 
 

 

วนัแรก:    ท่าเรืออ่าวปอ – Jet Ski เตม็วนั เกาะนาคาใหญ่ – เกาะโสบ – เกาะนาคาน้อย – เกาะ

ลปิิ - เกาะไข่ใน – เกาะไข่นอก - เกาะแพ 

 

09.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าเรืออ่าวปอ เพื่อเตรียมความพร้อม 
09.30 น. เร่ิมขบัเจ็ทสกีออกจากท่าเรืออ่าวปอ มุ่งหนา้ไปยงัเกาะนาคาใหญ่ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) เพื่อท าการ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และดูพื้นฐานก่อนการขบัล่องระยะไกล จากนั้นเจา้หน้าท่ีจะให้ความรู้
พื้นฐานเบ้ืองตน้ในการใชเ้จท็สกี 

10.00 น. จากนั้นขบัเจท็สกีล่องไปยงัเกาะโสบ เกาะคู่ปักอยูก่ลางทะเล สัญลกัษณ์ตวัแทนแห่งความรัก จอดพกัด่ืม
น ้า และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

11.00 น. จากนั้นขบัเจท็สกีล่องไปยงัเกาะนาคาน้อย เกาะส่วนตวั พกัผอ่นบนเกาะ วา่ยน ้า และด าน ้าต้ืนบริเวณเกาะ 
12.00 น. จากนั้นขบัเจท็สกีล่องไปยงัเกาะลปิิ ขบัเจท็ทสกีชมทศันียภาพของเกาะ 
12.30 น. จากนั้นขบัเจท็สกีล่องต่อไปยงัเกาะไข่ใน ขบัเจท็สกีเทียบชายหาด เดินเล่นบนเกาะ ให้อาหารแมว หรือจะ

ด าน ้ าปะการังตามอธัยาศยั (บริการฟรี! อุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน) และรับประทานอาหารกลางวนัแบบ Box set 
menu (new normal) จากนั้นเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป เดินเล่น และเล่นน ้า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.00 น. จากนั้นขบัเจท็สกีล่องไปยงัเกาะไข่นอก เป็นอีกเกาะท่ีมีชายหาดทรายขาว น ้าทะเลใส 
15.00 น. ขบัเจท็สกีล่องมายงัเกาะแพ เทียบเรือท่ีชายหาด ข้ึนเกาะถ่ายรูปบนชายหาด  

จากนั้นขบัเจท็สกีล่องกลบัมายงัท่าเรืออ่าวปอดว้ยความสุข สนุก และความประทบัใจ โดยสวสัดิภาพ 
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รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและระดบัน ้าทะเลในแต่ละวนั โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ชุดวา่ยน ้า, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 กรณีท่านต้องการใช้รถรับ หรือ ส่ง ระหว่างโรงแรมในภูเกต็ - ท่าเรืออ่าวปอ 

ส าหรับ  1-3 ท่าน ใช้รถยนต์ Toyota Altis จ่ายเพิม่อกี 500 บาท /เที่ยว/คัน 
ส าหรับ 4-9 ท่าน ใช้ รถตู้                 จ่ายเพิม่อกี 700 บาท /เทีย่ว/คัน 
**รวมเฉพาะค่ารถและค่าน า้มัน / ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
เกาะนาคาใหญ่, เกาะนาคานอ้ย  http://www.paklok.go.th  
เกาะโสบ http://www.facebook.com/phuketteawbaijai 
เกาะไข่ใน, เกาะไข่นอก https://thailandtourismdirectory.go.th 

เกาะแพ  http://phaeisland.circlecamp.com 
 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่า Jet Ski และน ้ามนั 
2. บริการอาหารวา่ง พร้อม ผลไม ้น ้าด่ืม น ้าอดัลม น ้าหวาน และเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 
3. อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน และเส้ือชูชีพ 

4. เจา้หนา้ท่ีเจท็สกี และน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
5. ประกนัอุบติัเหตุฯ นกัท่องเท่ียว  
6. ค่าธรรมเนียมในการใชส้ะพานอ่าวปอ  
7. ใชบ้ริการไดต้ั้งแต่ตุลาคม ถึง  ธนัวาคม 2564 
 

 
 

http://www.paklok.go.th/
http://www.facebook.com/phuketteawbaijai
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั)  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
3. ค่าใชจ่้ายพาหนะในการเดินทางต่างๆ 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระเงินเต็มจ านวน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลงัท าการจอง หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จให้ลูกคา้
ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงการล่าช้าของรอบเรือ, สภาพ
อากาศของทอ้งทะเล เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหดี้ท่ีสุด 
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



หนา้ 5-Code JNL-PKG78_แพก็เกจ Full Day Tour Jet Ski ภูเก็ต_เดินทาง ตุลาคม64-ธนัวาคม65 

ส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดั
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

