แพ็คเกจกระบี่

3 วัน 2 คืน พักโรงแรม ปาหนัน 4ดาว
F

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก

รับสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พกั

วันแรก
รับสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พกั
xx. xx น. เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ฯ จะรอรับท่าน จาก สนามบินกระบี่ หรือ บขส. ตามวันเวลาที่ท่านได้แจ้งไว้
(รถยนต์ส่วนตัว)นาท่านเช็คอินโรงแรมที่พกั (เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันที่สอง

ทัวร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : โดยเรือหางยาวลาใหญ่

07.00-08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่3)
08.00 น.
กรุณารอที่ลอ้ บบีข้ องโรงแรม รถของท่าเรือ รับทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือ
ทัวร์ทอ่ งทะเลแหวก 4 เกาะ : ถ้าพระนาง เกาะปอดะ เกาะไก่ ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ)

09.00 น.
เรือออกเดินทางจากอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่ ถา้ พระนาง ชมความงามของถา้ พระ
นาง ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวเรือและคนทั่วไป สนุกสนานกับการเล่นนา้ พักผ่อน ถ่ายรูป ชม
ทัศนียภาพ ของทะเลกระบี่
10.30 น.
เดินทางต่อไปยังเกาะไก่ ให้ท่าน เพลิดเพลินกับการดานา้ ดูปลาสวยงาม ปะการัง หลากสีสนั และ พัก
รับประทานอาหารกลางวัน (มินิบุฟเฟต์) (มือ้ ที่4)พร้อมนา้ ดื่ม และ ผลไม้ หลังจากนัน้ นาท่านชม“Unseen in Thailand” เรียกว่า
ทะเลแหวก ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทัง้ 3 เกาะด้วยกัน ระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ อิสระให้ทกุ ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
(หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็ นปากฎการณ์ธรราชาติ ขึน้ อยู่กับระดับนา้ ในแต่ละวันเมื่อนา้ ลดจะเป็นสันทรายให้เดินบนสันทรายข้ามไปอีกเกาะได้

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง เกาะ ปอดะ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝั่งของเกาะ ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่าย
นา้ หรือ เล่นนา้ บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ
15.00 น. เดินทางกลับ รอมารับรับท่าน เพื่อส่งกลับโรงแรม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
**กรณีเปลี่ยนเป็ น เรือเร็ว เพิ่มเงินท่านละ 300 บาท**
**กรณีเปลี่ยนเป็ นทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว เพิ่มท่านละ 600 บาท**
**กรณีเปลี่ยนเป็ นทัวร์เกาะพีพี เพิ่มท่านละ 900 บาท**
วันที่สาม

พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบิน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือ้ ที่3) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนห้องภายในเวลา 12.00 น.)
ถึงเวลานัดหมาย รถไปรอรับท่านที่โรงแรม เพื่อส่งท่านที่สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่ ระหว่างทาง หากท่านต้องการแวะซือ้ ของ
ฝาก/ของที่ระลึก สามารถแจ้งคนขับได้เลยคะ
xx.xx น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซือ้ ทัวร์เพิ่มเติมได้ดังนี้
-ทัวร์เกาะพีพี ท่านละ 1,250 บาท
-ทัวร์เกาะห้อง ทะเลใน เรือหางยาว ท่านละ 850 บาท
-ทัวร์สระมรกต นา้ ตกร้อน วัดถา้ เสือ ท่านละ 750 บาท
-ทัวร์พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนครึ่งวัน (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่านละ 700 บาท
หมายเหตุ : ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาพ
อากาศและระดับน้าในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ
ห้องพัก

ช่วงระยะเวลา

พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ
ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

Deluxe Cliff View
40 sqm
Deluxe Pool View
40 sqm
Deluxe Sea View
40sqm
Deluxe Premier Pool View
40sqm

01-31ต.ค 63

2,590-

1,800-

2,790-

1,800

2,990-

1,800

3,490-

1,800

ห้องพัก

ช่วงระยะเวลา

พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ
ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

Deluxe Cliff View
40 sqm
Deluxe Pool View
40 sqm
Deluxe Sea View
40sqm
Deluxe Premier Pool View
40sqm

1 พ.ย-15 ธ.ค 63

2,890-

1,800-

3,090-

1,800

3,290-

1,800

3,590-

1,800

อัตราค่าบริการรวม
-รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/ บขส. กระบี่- โรงแรมที่พกั (แบบส่วนตัว)
-ที่พกั โรงแรม ปาหนัน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-อาหาร 3 มือ้ เช้า 2 มือ้ , อาหารกลางวัน 1 มือ้
-ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก โดยเรือ หางยาว
-ค่าอุปกรณ์ดาผิวนา้ หน้ากาก เสือ้ ชูชีพ
-มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น นาเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะ (ในวันที่ 2 ของทริป)
-ประกันภัยทางทะเล
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุตามโปรแกรม
-ไม่รวมค่าเดินทางมา จังหวัดกระบี่
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็ นต้น

หากมีเวลาสามารถเลือกซือ้ ทัวร์เพิ่มตามโปรแกรมด้านล่างค่ะ

ทัวร์ สระมรกต-น้ำตกร้ อน-วัดถำ้ เสื อ วันเดียว เช้ ำไป-เย็นกลับ
Jungle Tour One day Trip
08:30-09.00 น.

รถรับจากโรงแรมที่พกั ใน หาดอ่าวนาง –หาดคลองม่วง- ตัวเมืองกระบี่

09:15 น.

ออกเดินทางไปยัง วัดถา้ เสือ นมัสการ หลวงพ่อจาเนียร เพื่อเป็ นสิริมงคล และไหว้ เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิสิทธิ์

และเข้าชมต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี
10:30 น.

ออกจากวัดถา้ เสือมุ่งหน้าสู่ นา้ ตกร้อน เป็ นสายนา้ แร่ มีขนาดไม่ใหญ่นกั สูงประมาณ ๓ เมตร มี ๓ ชัน้ แต่ที่

พิเศษ คือ แต่ละชัน้ มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบนา้ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในนา้ ร้อน ชัน้ ละ ๔ – ๕ อ่าง ลึก
ประมาณ ๑ – ๑.๕ เมตร ในนา้ มีสารกามะถัน เจือจางเป็ นส่วนประกอบ มีอณ
ุ หภูมิพอเหมาะสามารถอาบนา้ ได้ เป็ นสถานที่
นักท่องเที่ยวนิยมไปอาบธารนา้ แร่เพื่อสุขภาพ เพื่อชม สระมรกต ซึ่งเป็ นสระนา้ ที่มีสีเขียวใสคล้ายสีของมรกต เล่นนา้ และพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

และต่อไปยัง นา้ ตกร้อน ซึ่ง เป็ นธารนา้ ที่ดีต่อสุขภาพ มีอณ
ุ หภูมิ ประมาณ 38 – 45 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งจะ
เลือกลงไปแช่นา้ แบบนา้ ตกร้อนธรรมชาติหรือแบบ สปา ก็ได้
16.00 น.

จบโปรแกรม รถส่งกลับถึงที่โรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ

เที่ยวเกำะพีพี วันเดียว เช้ ำไป-เย็นกลับ โดยเรื อเร็ว Speed Boat
Phi Phi Island One day Trip by Speed Boat
ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว Speed boat เดินทางจากอ่าวนาง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ชมความงามของอ่าวมาหยาอ่ าวที่
งดงามที่สุดของเกาะพีพีเล ภายในอ่าวนา้ ทะเลเป็ น สีมรกต ใสมีหาดทรายขาวสะอาดผืนใหญ่ทอดตัวเป็ นแนวยาว และยังเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนต์ดังระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีจุดดาน้าตืน้ ที่มีแนวปะการังหินอ่อ น และ ปลาหลากหลายชนิด ในวันที่
อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น ปลาหลากหลายชนิด และแนวปะการัง ได้จากบนเรือเลยทีเดียว
08.00-08.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง
09.00น. ออกเดินทางจากอ่าวนางสู่เกาะพีพี

08.00 น. รถรับจากในเมือง // คลองม่วง
08.30 น. รถรับจากอ่าวนาง

อ่าวโละซะมะ เล่นนา้ ดูปะการัง ถือเป็ นจุดดานา้ ตืน้ ที่สวยงามที่สุดของเกาะพีพีเล ท่านจะได้เห็นปลาน้อยใหญ่จานวนมาก และ
ปะกะรังหินอ่อนนานาชนิด
อ่าวลิง อ่าวนีท้ ี่เป็ นศูนย์รวมของฝูงลิงอันมากมาย ท่านสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปที่ระลึก
อ่าวมาหยา นาท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ดานา้ ดูปะการัง และสถานที่แห่งนีย้ งั เป็ นที่ถ่ายทา ภาพยนต์หลายเรื่อง (เรือ
จอดให้ถ่ายรูปด้านหน้า ไม่ได้ลงเกาะ)
เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ บน เกาะ พร้อม ผลไม้ และ นา้ ดื่ม ชา กาแฟ
ถา้ ไวกิง้ เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศด้านนอกของถา้ ภายในถา้ ไวกิง้ เป็ นที่อยู่อาศัยของเหล่านกนางแอ่น และภาพเขียน
สีโบราณบนผนังถา้ เชื่อกันว่าเป็ นภาพที่ชาวประมงโบราณเข้ามาอาศัยเพื่อหลบคลื่นลมพายุที่ถา้ ไวกิง้ แห่งนี้
เกาะไม้ไผ่ เดินเล่นบนชายหาดสีขาวละเอียด หรือ จะเล่นนา้ บริเวณหน้าชายหาด
16.00 น. เดินทางกลับสู่อ่าวนาง พร้อมส่งท่านกลับสู่ที่พกั

เที่ยวเกำะห้ อง ทะเลใน วันเดียว เช้ ำไป-เย็นกลับ
Hong Island One day Trip
ทัวร์เกาะห้อง เกาะหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่มีธรรมชาติ สวยงาม เงียบสงบ และ มีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะกับท่านที่ชื่นชอบ
ความเป็ นส่วนตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการ ดาน้า ว่ายน้า เดินเล่นบนชายหาด และเก็บภาพความประทับใจ กับความ
สวยงาม ของท้องทะเลกระบี่ และดื่มดาไปกับธรรมชาติ สายลม และ เสียงคลื่น

08.00 น. รถรับจากในเมือง // คลองม่วง
08.30 น. รถรับจากอ่าวนาง

08.00-08.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง
09.00น.
ออกเดินทางโดยเรือหางยาว หรือ เรือเร็ว ปลอดภัย ด้วยเสือ้ ชูชีพ
เกาะผักเบีย้ เป็ นเกาะๆเล็กๆ ด้านหลังเกาะห้อง มีนา้ ทะเลใสสะอาด บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการเล่นนา้
เกาะลาดิง หรือ เกาะพาราไดช์ เกาะที่ซุกซ่อนโดยธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาด และเงียบสงบ
มีปลาและปะการัง มีธรรมชาติรอบๆเกาะที่สวยงาม
เกาะห้อง เป็ นหนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้ เป็ นเกาะที่เงียบสงบและสวยงาม มีชายหายสีขาวละเอียด นา้ ทะเลใส มีฝูงปลาเล็กๆ อยู่
ทั่วไป ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูป ว่ายนา้ และพักผ่อนอย่างมาก
12.00 น. ทานอาหารเที่ยงแบบปิ คนิคบนเกาะ หลังอาหารพักผ่อนเล่นนา้ และชมธรรมชาติ หรือจะ เล่นนา้ ชมฝูงปลาอย่างใกล้ชิด
เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียด ให้ทกุ ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย และดื่มด่าไปกับธรรมชาติ สายลม และเสียงคลื่น
ห้องลากูน (lagoon) เป็ นหนองนา้ เค็มที่เชื่อมต่อกับทะเล มีปากทางเข้าไม่ถึง 10 เมตร อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะห้อง เมื่อ
เข้าไปด้านในจะเป็ นเหมือนห้องโถงทะเล ล้อมรอบไปด้วยป่ า และหน้าผาสูงชัน ภายในอ่าวห้องมีนา้ ทะเลใส สีมรกต นา้ ค่อนข้างตืน้
มองเห็นพืน้ ด้านล่าง มีตน้ ไม้ป่าชายเลนขึน้ อยู่ เป็ นที่หลบภัยของสัตว์นา้ และ ชาวประมงเวลาที่คลื่นแรง ไม่สามารถเดินเรือได้ ให้ทกุ
ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ก่อนเดินทางกลับสู่อ่าวนาง
15.00 น.
เดินทางกลับ ท่าเรือ ส่งที่พกั โดยสวัสดิภาพ (เรือเร็ว)

สิ่งที่ควรนาติดตัว
-ชุดว่ายนา้
-ผ้าขนหนู
-ครีมกันแดด
-แว่นตากันแดด และ หมวก
-กล้องถ่ายรูป
-ของใช้ส่วนตัวอื่น

ข้อแนะนาสาหรับทัวร์ทางทะเล
*สาหรับโปรแกรมทัวร์ทะเล เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัท
ขออนุญาตไม่รบั จองสาหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ากว่า
1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี้ เรือ เนื่องจากสภาพทะเล
ในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ กรณี
เป็ นเด็กเล็ก ต้องอยู่ในความดูแลของผูใ้ หญ่อย่างใกล้ชิด
*อาหารที่ทางเรือจัดเตรียมสาหรับโปรแกรมนีเ้ ป็ นอาหารไทย
สากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หาก
ลูกค้าทานมังสวิรตั ิ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใด
ชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขณะทาการจอง เพื่อ
ทางเราได้จดั เตรียมอาหารสาหรับท่าน

วิธีการจองทัวร์
1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ที่เบอร์ 087-6786478 หรือ
083-0611-439
2.จองผ่านอีเมล์ infoamgood@gmail.com
3.จองผ่านทางไลน์ Line: @amgoodtour (อย่าลืมเติม @
ด้านหน้านะคะ)
การยกเลิก
**เนื่องจากเป็ นแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น กรณียกเลิก ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี**

วิธีการชาระเงิน
1.แจ้ง วันที่ตอ้ งการเดินทาง จานวนผูเ้ ดินทาง รายการทัวร์ที่
ท่านเลือก หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะทาการเช็ค และตอบกลับ
เพื่อแจ้งสถานะการจอง หลังจากนัน้ จะส่งใบยืนยันการจอง
พร้อมทัง้ ใบแจ้งการชาระเงิน ให้ลกู ค้าทางอีเมล
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล
infoamgood@gmail.com หรือ
แอดไลน์ไอดี @amgoodtour

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รบั หลักฐานการชาระเงิน ทาง
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทาง
อีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher และนามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันเดินทางค่ะ

เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุด๊ ทัวร์ แอนด์
ทราเวล
1.โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478 หรือ
083-0611-439 (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู รอซักครู่ ทาง
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเองค่ะ
2.แอดไลน์ ไอดี @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้านหน้า
นะคะ)
3.ต่อต่อทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com
4.ติดต่อที่บริษัท แอม กู๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
377/7 หมู่ 11 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมือง จ.กระบี่ บริษัทอยู่ติด
ถนน เส้นไปสนามบินกระบี่คะ
เวลาทาการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.

