รหัสทัวร์ R61

ทัวร์ เกาะค้ างคาว เกาะกา เกาะญี่ปุ่น
เที่ยวสนุกทัวร์ ฯ ขอเสนอแพคเกจเที่ยวทะเลระนองวันเดย์ทริป คือ เดินทางแบบไปเช้ ากลับเย็น พร้ อม
กิจกรรมดาน ้าดูปะการัง ที่ เกาะค้ างคาว เกาะกา และเกาะญี่ปนุ่ ในราคาที่ถกู ที่สดุ สาหรับท่าน

ราคาเพียงท่านละ 1,950 บาท เด็กราคาท่านละ 1,750 บาท
กาหนดการเดินทาง :: ออกเดินทางได้ ทกุ วัน เริ่ ม 15 ต.ค.59 – 15 พ.ค.60
07.30 น.

รถตู้รับคณะ จากโรงแรมที่ทา่ นพัก

08.30 น.

ถึง ศูนย์เรี ยนรู้มว่ งกลวง รับประทานอาหารว่าง และฟั งคาบรรยายจากไกด์

09.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรื อในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงเรื อหัวโทงนาท่านออกจากท่าเรื อมุห่ น้ าสู่
เกาะค้ างคาว

10.00 น.

ถึงจุดดาน ้าแห่งแรก เกาะค้ างคาว เกาะที่ยงั เป็ นธรรมชาติไม่มีสงิ่ ก่อสร้ าง ชายหาดเม็ดทรายขาว
บริ สทุ ธิ์ น ้าทะเลใสมากและสามารถมองเห็นปะการังได้ แม้ แต่ยืนอยูร่ ิ มหาด มีปลาทะเลสีสวย
มากมายรวมทังปลานี
้
โม่ และปลาเสือ ปะการังยังสมบูรณ์ บนเกาะเป็ นที่พกั ของฝูงค้ างคาวแม่ไก่
ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อเกาะค้ างคาว

11.30 น.

นาท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะกาตก (อ่าวเขาควาย) เป็ นเกาะที่มอี า่ วเป็ นชายหาดโค้ งจนเกือบเข้ า
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มาติดกัน เป็ นรูปเขาควาย ลักษณะคล้ ายลากูน มีทรายขาวสะอาดสวยงาม และน ้าทะเลใส ดาน ้า
ดูปะการังได้ ตลอดแนวรอบๆ เกาะ
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะ (อาหารกล่อง) และซีฟ้ ดู

14.00 น.

เดินทางถึง เกาะญี่ปนุ่ หรื อ เกาะกากลาง เป็ นเกาะทีม่ ีทรายละเอียดอ่อนนุม่ เท้ าขาวละเอียด
เหมือนแป้งฝุ่ นซึง่ แต่ก่อนเป็ นที่เลี ้ยงหอยมุกของชาวญี่ปนุ่ ชาวบ้ านจึงรัยกเกาะนี ้ว่าเกาะญี่ปนุ่

14.30 น.

เรื อออกเดินจากเกาะญี่ปนุ่ มุง่ หน้ ากลับท่าเรื อบางเบน

15.30 น.

ถึง ศูนย์เรี ยนรู้มว่ งกลวง และอาบน ้าเปลีย่ นเสื ้อผ้ า พร้ อมรับประทานอาหารว่าง

17.30 น.

เดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:: โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศและคลืน่ ลมในทะเลแต่ละวัน
อัตตราค่ าบริการ
ผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่

1,950 บาท

เด็ก 3-10 ขวบ

1,750 บาท

ราคานี ้รวม ::
1. ทริ ปทัวร์ 3 เกาะระนอง 1 วัน
2. ประกันอุบตั ิเหตุ
3. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
4. เสื ้อชูชีพ หน้ ากากดาน ้า
5. อาหาร 1 มื ้อ
6. อาหารว่าง น ้าดื่ม น ้าอัดลม และผลไม้
สิง่ ที่ทา่ นต้ องนาติดตัวมา
1.

ชุดลงน ้า,ครี มกันแดด,แว่นกันแดด,กล้ องถ่ายรูป

2.

ชุดสาหรับเปลีย่ น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------เทีย
่ วสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ทีต
่ งั ้ สานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเทีย
่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
Line ID: teaw_sanook | FB: เทีย
่ วสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล | YouTube ช่อง:: เทีย่ วสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล
จะเทีย
่ วทีไ่ หน ไหน ก็เข ้าเว็บนี้ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

