"หมูเ่ กาะกา" เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ หมู่เกาะกาเป็นหมู่เกาะ
ที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ แหลมสน มีเกาะกาใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลาง เกาะกาใหญ่ อ่าว
เขาควาย เกาะญี่ปุ่น ดาวเด่นแห่งทะเลระนอง ที่เที่ยวสุดฮอตแห่งหมู่เกาะกา

ท้องทะเลสุดอัน

ซีนต้อนรับหน้าร้อนที่ไม่ควรมองข้าม เกาะกาตก หรืออ่าวเขาควาย เกาะกานี้มีริมหาดทรายขาว
4 หาด มีสองหาด มีเคิร์ฟ เข้าหากัน เป็นเส้นทางเดินทะเลแหวก ให้ท่านสามารถเดินข้ามไปอีก
เกาะได้...สวยประทับตาประทับใจจริงๆค่ะ.ชายหาดโค้งเป็นรูปเขาควาย

จึงมีคนเรียกว่าเกาะเขา

ควาย ส่วนชาวต่างชาติมักเรียกว่า blue lagoon เพราะมีน้าทะเลเป็นสองสีต่อกัน ลักษณะคล้าย
ลากูนขนาดใหญ่ มีทรายขาวสะอาดสวยงาม และน้าทะเลใส ที่นี้ ท่านสามารถพักผ่อนได้ตาม
อัธยาศัย เดินรับลมชิวๆสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ถ่ายรูป ดาน้าดูปะการัง ได้ตลอดแนวรอบ
รอบเกาะ

ชมความงามของป่าธรรมชาติ

สมุนไพรแก้พิษทะเลทุกชนิด

และดอกไม้ป่า

บนริมหาดมากมาย

รวมทั้งว่ายน้าไปยังเกาะหินมหัศจรรย์

ลานผักบุ้งทะเล

และหากใครชอบกิจกรรม

ผจญภัยสุดมันส์สไตล์แอดเวนเจอร์ ห้ามพลาด! มีเส้นทางที่ทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนได้จัดทา
ขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถปีนขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว เพื่อเก็บภาพ
วิวสวยๆไปอวดเพื่อนๆกันค่ะ จุดนี้จะมองเห็นภาพทั้งหมดของเกาะ สวยสุดๆเกินบรรยาย ฟินเว่อร์

...
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เดย์ทริปเทีย
่ วเกาะกา เกาะญีป
่ น
ุ่ เกาะค้างคาว (หมูเ่ กาะกา ระนอง)
08.30 น.

ถึง ท่าเรือแหลมสน รับประทานอาหารว่างยามเช้า ซาลาเปา ขนม โอวันติน กาแฟ

09:30 น.

จัดเตรียมสัมภาระ เรือพาท่านล่องนาวา มาที่ เกาะญี่ปุ่น เกาะที่ถก
ู พบโดยชาว
ญี่ปุ่น มีพื้นที่ประวัติศาสตร์เขียนเรื่องราวเอาไว้ให้อา่ นกัน สนุกๆ บนเกาะ หาด
ทรายขาวบนเกาะนี้สวย ไม่เป็นสองรองใครเลย

11.00 น.

นาท่านเดินทางต่อ ไปยัง อ่าวเขาควาย เราเสริ์ฟอาหารเที่ยงบนเกาะนี้ แบบบุฟ
เฟ่ต์ อาหารทะเลสดๆ สะอาด อร่อย น่ารับประทาน และให้ท่านได้เล่นน้า พักผ่อน
ตามอัธยาศัย

13.00 น.

แวะกระโดดน้า เกาะค้างคาว ที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางเกาะหลาย ๆ แห่ง ให้เราได้ลง
ดาน้าดูปลานีโม่ และปลา ปะการังอื่น ๆ กันสุดสนุกหรือจะเดินลัดเลาะ Print
รอยเท้าไว้บนผืนทราย

15.00 น.

เดินทางออกจากเกาะค้างคาว มุ่งหน้าสู่ท่าเรือระนอง

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางทะเล เช่น น้าขึ้น -น้าลง กระแสน้าและสภาพอากาศ ***

ราคาขายปกติ
ผูใ
้ หญ่

ราคาขายปกติ

ราคาขายปกติ

เด็ก 4-11 ปี

เด็ก 1-3 ปี

1,800

900

250

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
2. เรือหัวโทงนาเที่ยวตามโปรแกรม
3. ค่าเข้าอุทยาน
4. ไกด์ และอุปกรณ์ดาน้า
5. น้าดื่ม น้าอัดลม ผลไม้ ขนม ระหว่างทริป
6. ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามทีร่ ะบุในรายการ
7. รถรับ-ส่งในตัวเมืองไปท่าเรือ / รับ-ส่ง สนามบินไปท่าเรือ
(เพิ่มท่านละ 200.-/ ท่าน/ เที่ยว)
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สิ่งทีค
่ วรนาติดตัว
1. ยารักษาโรคประจาตัว, ชุดสาหรับเปลี่ยนกลับ, ของใช้ส่วนตัว แชมพูสระผมและครีมอาบน้า
2. กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด
เอกสารประกอบการเดินทาง (แจ้งประกันอุบต
ั เิ หตุ)
1. ผู้ใหญ่ : บัตรประชาชนตัวจริง
2. เด็ก : บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สาเนาใบสูติบต
ั ร
เงือ
่ นไขการจองทัวร์
1. ชาระเงินมัดจา ท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทริป ส่วนที่เหลือจ่ายก่อเดินทาง
15 วัน จองทริปน้อยกว่า15 วัน จ่ายเต็มจานวน โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ธนาคาร
กสิกรไทย เลขที่บัญชี 050-8-23128-8 ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: บจก.ทีม เซ็นเตอร์
(ไทยแลนด์) โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนส่งไลน์
Line ID : @blueseaandaman ด้วยนะคะ
2. ต่างชาติเพิ่มค่าเอกสารผ่านแดน คนละ 1,500 บาท
3. หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่ดี คืนเงินเต็มจานวน
4. กรุณาโทรตรวจสอบวันเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ในการติดต่อ สาหรับการออกใบจองทริปและใบรับเงินของท่าน
เงือ
่ นไขการยกเลิกทริป
- แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30วัน ก่อนวันที่นาเที่ยว คืนเงินค่าทริป 100%
- แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15วัน ก่อนวันที่นาเที่ยว คืนเงินค่าทริป 50%
- แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15วัน ก่อนวันที่นาเที่ยว

ไม่คน
ื ค่าทริป

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ท่านทาง
มาไม่ถึงตามเวลาทีก
่ าหนดไว้
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของสถานที่ เวลา และสภาพอากาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
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3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
เอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่าน
ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด.
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