"Mergui Archipelago หรือ หมูเ่ กาะมากุย" ย้อนไปเมื่อหลายร้อยปีกอ
่ น เคยเป็นท่าเรือหลักและ
เป็นจุดสําคัญทางการค้าของเรือสินค้าชาวยุโรป

และเป็นเส้นทางสําคัญสําหรับนักเดินทางเพื่อ

ข้ามคาบสมุทรมลายูมุ่งสู่เมืองสยาม หรือ จ.อยุทธยาในปัจจุบัน
ท่ามกลาง 800 กว่าเกาะ ในบริเวณหมู่เกาะมากุย เกาะแมคคลอยด์ดูเหมือนจะเป็นเกาะที่
เข้าถึงง่ายที่สุด และเป็นที่ตั้งของ " หาดเรนเดียร์ " ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดส่วนตัวที่ยังคง
ความสด ใหม่ และไม่มีใครจับต้องมาก่อน มากกว่าร้อยปี หาดเรนเดียร์ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่
หนาแน่น ล้อมรอบด้วยน้าํ ทะเลสีสวยฟ้าเขียวมรกตและหาดทรายยาวขาวละเอียด ขอบคุณความ
ห่างไกลที่ทําให้เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่น้อยคนคนนักจะเข้าถึง จึงทําให้ทุกๆคนที่มา ณ สถานที่แห่ง
นี้ ได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทําลาย
เมื่อครั้งที่เรามีโอกาสได้ทอดสมอลงบนหาดสวยงามแห่งนี้เป็นครั้งแรกนั้นบางส่วนของเกาะ
แมคคลอยด์นี้ยังคงไม่ปรากฎลงบนแผนที่ และเรามั่นใจว่า

“ การเดินทางครัง้ นีจ
้ ะนําทุกคนย้อนเวลา หมุนนาฬิกากลับไปสู่
ธรรมชาติเมือ
่ 200 ปีกอ
่ น”
Reindeer Trip on Macleod Island
07:00 - 7:30 น. รถสองแถวรับท่านจากโรงแรม พร้อมกันที่ BlueSea Andaman เพื่อ
รับประทานอาหารว่างช่วงเช้า และ Check-in รับฟังรายละเอียดการเดินทาง การ
ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับธรรมชาติ
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09:00 น.

นําท่านสู่ท่าเทียบเรือ เพื่อผ่านพิธีการผ่านแดน มุ่งหน้าสู่ วิคตอเรียพอยท์ หรือ
เกาะสอง (Kawthaung) จุดใต้สุดของประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากบนเรือสามารถมองเห็นย่านการค้าชายแดนสินค้าพื้นเมืองของชาวพม่า และ
บนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ดําน้ําตื้น และเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอดทริป

09:30 น.

เรือออกจาก ท่าเทียบเรือเกาะสอง (Kawthaung) มุ่งหน้าสู่ หมูเ่ กาะแมคคอยด์
ระหว่างทางท่านจะได้ชม หมู่เกาะต่างๆ ธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามที่รอทุกท่าน
ให้มาสัมผัสและอาจจะโชคดีได้ตื่นเต้นกับฝูงปลาโลมาที่จะออกมาต้อนรับทุกท่าน

10:30 น.

ถึงจุดดําน้าํ จุดแรก “อาณาจักรปลา” (Fish kingdom) พบกับฝูงปลาหลากหลาย
สายพันธุ์ อาทิเช่น ปลาสินสมุทรลายฟ้า ปลานีโม่เพื่อนรักนักดําน้ํา ฝูงปลาหูช้าง
ปลานกแก้วสีสันสดใส และอีกนับร้อยชนิด ที่คอยต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

11:45 น.

ถึงจุดดําน้าํ จุดที่สอง อาณาจักรเขากวาง (Antlers Kingdom) อาณาจักรทุ่ง
ปะการังเขากวางหลากหลายชนิดที่เยอะแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แฝงไปด้วย
ปะการังโต๊ะขนาดใหญ่จาํ นวนมาก ดอกไม้ทะเลที่แข่งกันอวดสีสัน และจุดนี้ท่านจะ
พบกับ “กัลปังหาสีแดงสด” ขนาดใหญ่ด้วย และมากไปกว่านั้นคือฝูงปลา
หลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายไปรอบๆตัวเรา

12:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ที่ หาดเรนเดียร์ (Reindeer) บนเกาะแมคคอยด์ (
Macleod island ) ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวและจุดไฮไลท์คือบริเวณรอบหาดนี้
สามารถออกดําน้าํ ตื้นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นอาณาจักรของปลานีโม่ที่
อาศัยอยูใ
่ นดอกไม้ทะเลนับร้อยกอ และบนเกาะนี้มบ
ี ริเวณรับประทานอาหาร บาร์
น้ํา และห้องน้ํา รวมไปถึงจุดถ่ายรูปสวยๆที่หาไม่ได้จากเกาะไหน ซึ่งหาดเรนเดียร์
นี้มีลักษณะทอดยาว ทรายขาวละเอียด เหมาะกับการเดินเล่นน้ําหน้าหาด หรือ
พักผ่อน และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม น้ําทะเลสีฟ้าไล่สีไปจนสุดตา และมี
กิจกรรมต่างๆ ไว้คอยบริการ เช่นพายเรือแคนนูท้องใส, Paddle board
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14.30 น.

ออกดําน้ําจุดที่สาม เกาะนูดี้ ( Nudi Island ) เกาะแห่งนี้มีลักษณะคล้ายตัวนูดี้
หรือ ทากทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับ เจ้าตัวนูดี้ที่เกาะนี้ด้วย รวมไปถึงยังมีปลาดาว
ปลาดาวขนนก และ หอยมือเสือขนาดใหญ่ สัตว์โลกใต้ทะเลเหล่านี้จะทําให้ท่าน
เพลิดเพลินจนไม่อยากกลับเลยทีเดียว

15:00 น.

บอกลาความสดของทะเลพม่า มุ่งหน้ากลับ ท่าเทียบเรือเกาะสอง (Kawthaung)

16:20 น.

เดินทางกลับถึง ท่าเทียบเรือเกาะสอง (Kawthaung) ผ่านขั้นตอนตรวจเอกสาร
ออกจากเมืองเกาะสอง @เมียนมาร์

16.30น.

นําท่านถึงท่าเทียบเรือผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารเข้าเมือง ส่งท่านกลับโดยสวัสดี
ภาพ

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางทะเล เช่น น้ําขึ้น -น้ําลง กระแสน้ําและสภาพอากาศ ***

ราคาขายปกติ
ผูใ
้ หญ่

ราคาขายปกติ

3,900

2,900

เด็ก 4-11 ปี

สิ่งทีเ่ ราจัดเตรียมให้


ทริปดําน้ําทะเลพม่า1วัน (ด้วยเรือเร็ว)



ค่าเอกสารผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะพม่า



มัคคุเทศก์ท้องถิ่น



ประกันอุบัติเหตุสําหรับนักท่องเที่ยว

บริษัทคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ตามวงเงินประกันภัยจํากัดความรับผิด 500,000 บาท/คน

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามวงเงินประกันภัยจํากัดความรับผิด
1,000,000 บาท/คน เท่านั้น และ การประกันภัยอุบัติเหตุนี้ครอบคลุมเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวผู้ทาํ ประกันไว้เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของผู้
เอาประกันภัย, ผู้ติดตาม, ลูกจ้าง, การมีกรรมสิทธิ์การครอบครองความรับผิดชอบทางการ
ค้า หรือวิชาชีพของผู้เอาประกันภัย


ชูชีพ , อุปกรณ์ดําน้ําตื้น



อาหารว่างเช้า 1มือ
้ ขนม ชา กาแฟ ที่จุดเช็คอิน Andaman Duck Lounge



อาหารเที่ยง 1มื้อ (บุฟเฟ่ต์บนเกาะ)



รถสองแถวรับ-ส่ง จากจุดนัดในตัวเมืองระนอง – ท่าเทียบเรือแกรนด์อันดามัน
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สิ่งทีท
่ า่ นต้องเตรียมมา


กรณีคนไทยใช้ บัตรประจําตัวประชาชน สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ต้องใช้ " บัตร
ประชาชนตัวจริง ที่ไม่หมดอายุ และเป็นใบล่าสุดเท่านั้น " เพื่อดําเนินเอกสาร ในวัน
เดินทาง กรณีไม่นาํ บัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ท่านจะไม่
สามารถเดินทางได้ และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน



กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางทริป หาดเรนเดียร์ (ทะเลพม่า) ต้องทําการขอวีซา่ เข้า
ประเทศพม่าด้วยตนเอง(ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าพม่า

มี Singapore

,

Japan ,

Korea, Hongkong , Macau , 5 country No need visa Visa free Sray in Myanmar
30days Can In. Out any check point or any border )

ส่งวีซ่าพร้อมกับสําเนาหน้า

หนังสือเดินทาง(Passport) / บัตรตม.6 ขาเข้า(Immigration Arrival card)/ หลักฐานเข้า
ประเทศไทย (Visa/Permit to Stay/Non Immigration Visa หรือ Work Permit) ภายใน
ปีนั้นๆ/ พร้อมทั้งเที่ยวบินออกจากประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเดินทางอย่างน้อย 1
สัปดาห์ กรณีประเทศยกเว้นการขอ Visa เข้าไทยขอสงวนสิทธิ์ผ่านตะเข็บชายแดนเพียง
ปีละ 2ครั้ง เท่านั้น กรณีถือวีซ่าNon-B ( ผู้มาทํางาน) ลูกค้าจะต้องดําเนินการสงวนสิทธิ์
ระยะเวลาคงเหลือวีซ่า (หรือ Re-Entry) ด้วยตนเองก่อนเดินทาง สํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองในภูมิลําเนาที่ท่านอาศัยอยู่


ชุดว่ายน้ํา , แว่นกันแดด , กล้องถ่ายรูป



ผ้าเช็ดตัวและชุดสําหรับเปลี่ยน

เงือ
่ นไขการจอง ทริปหาดเรนเดียร์ ( ทะเลพม่า )

1. การจองทริป ต้องทําการชําระเงินมัดจํา 50% ของราคาทริปทั้งหมด และชําระเงินส่วนที่เหลือ
ก่อนวันเดินทาง 15 วัน กรณีระยะเวลาจองน้อยกว่า 15วัน ชําระเต็มจํานวน โดยการโอนเงินเข้า
ทางบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 050-8-23128-8 ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี:
บจก.ทีม เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งเอกสาร
ภาพถ่าย หน้า-หลัง บัตรประชาชนของผู้เดินทางใบเดียวกัน บัตรประชาชนต้องเป็นบัตรใบล่าสุด
ที่ไม่หมดอายุ และมองเห็นรายละเอียดชัดเจน ระบุข้อความทีไ
่ ม่ทับตัวหนังสือว่า “ ใช้สําหรับจอง
ทริปทะเลพม่าเท่านั้น ” ส่งไลน์ Line ID : @blueseaandaman ด้วยนะคะ
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2. ราคาข้างต้นสําหรับ Day trip 1 ท่าน ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ห้องพัก และรถรับ-ส่ง จาก
สนามบิน สู่ท่าเทียบเรือแกรนด์อันดามัน รวมถึงพื้นที่นอกเส้นทางตัวเมืองระนอง Blu sky
Resort@Ranong (มีค่าใช้จ่าย สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่)
3. ทริปทะเลพม่าเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี เดินทางพร้อมบิดา/มารดา (นามสกุลถูกต้องตรงกัน
เท่านั้น) ต้องนําสําเนาสูติบัตรมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ วันเดินทาง พร้อมหน้าบัตรประชาชนตัว
จริง(ถ้ามี) กรณีมีหนังสือสําคัญ แสดงการเปลีย
่ นชื่อตัว/สกุล โปรดแจ้งพร้อมส่งสําเนาแก่
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ( แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา ต้องให้บิดา -มารดา ทํา
หนังสือให้ความยินยอมพร้อมแนบสําเนาสูติบัตรและสําเนาบัตรประชาชนบิดามารดา ณ ที่ว่า
การอําเภอตามภูมิลําเนาทีท
่ ่านอาศัยอยู่และจัดส่งสําเนาหนังสือราชการดังกล่าวกลับมายัง
เจ้าหน้าที่ของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาโทร 063- 4451444
4 . กรณีสายการบินล่าช้าหรือยกเลิกไฟท์ ตามกําหนดการทําให้ลูกค้าไม่สามารถทําโปรแกรม
ตามช่วงเวลาที่กําหนดได้ ทางบริษัททัวร์ขออนุญาตเลื่อนวันเดินทางให้ลูกค้าในวันถัดไป
หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือโปรแกรมอื่น โดยไม่สามารถคืนเงินค่าทริปได้ และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม หรือเก็บสิทธิว
์ ันเดินทาง ได้ถึง 10 พฤษภาคม 63
5. สภาพอากาศอาจมีการเปลีย
่ นแปลงจึงไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ โปรแกรมอาจมีการ
เปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม หรืองดเดินเรือกะทันหันในวันทีอ
่ ากาศไม่อาํ นวย หรือตาม
ประกาศอุทยาน เพือ
่ ความปลอดภัย หรือ การยกเลิกทัวร์เนือ
่ งจากไม่ได้รบ
ั การอนุญาตจาก
ทางรัฐบาลพม่า หรือ มีการยกเลิกทัวร์เนือ
่ งจากผูส
้ าํ รองทริปวันนั้นไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษท
ั
ทัวร์ คืนเงินเฉพาะค่าทริปทะเลพม่าเต็มจํานวนให้กบ
ั คุณลูกค้า โดยมีเจ้าหน้าทีโ่ ทรแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีล
้ ก
ู ค้าสามารถใช้สท
ิ ธิ์เลือ
่ นทริปดําน้าํ ได้ภายใน 10 พฤษภาคม 63
6. ในกรณีมัดจํา และลูกค้าไม่สามารถเดินทางตามจํานวนคนที่ระบุไว้ในวอชเชอร์ ทางบริษัท
ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจําและไม่สามารถนําเงินมัดจํามาใช้หักเป็นส่วนลดของยอดค้าง
ชําระได้
7. เพื่อความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ ผู้มีปัญหาด้านกระดูกสันหลัง
เด็กอายุต่ํากว่า 2 ขวบ และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป รวมถึงสัตว์เลี้ยงเดินทางไปกับ
ทัวร์ เนื่องจากอาจส่งผลอันตรายต่อผู้เดินทางได้
8. โปรแกรมอาจมีการเปลีย
่ นแปลงเนื่องจากปัจจัยทางทะเล เช่น น้ําขึ้น-น้ําลง กระแสน้ําแล
สภาพอากาศ
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เงือ
่ นไขการยกเลิกทริป
- แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30วัน ก่อนวันที่นําเที่ยว คืนเงินค่าทริป 100%
- แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15วัน ก่อนวันที่นําเที่ยว คืนเงินค่าทริป 50%
- แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15วัน ก่อนวันที่นําเที่ยว

ไม่คน
ื ค่าทริป
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