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ทริปกระบี่ สุดพิเศษ !! 1 ปี เที่ยวได้ แค่ 6 เดือน เท่ านัน้ กับ แพ็คเกจที่พกั +ทัวร์ เกาะรอก +เกาะห้ า
เดินทางจากกระบี่ เกาะรอก ผู้ครองฉายาราชินีแห่ งอันดามัน ตัง้ อยู่ระหว่ างจังหวัดกระบี่ และจังหวัด
ตรั ง ชมความงดงาม ความเงียบสงบของชายหาด นา้ ทะเลสีฟ้าใส แนวปะการั งที่สวยงามและมีความ
สมบูรณ์ และประสบการณ์ ดานา้ สุดพิเศษที่เกาะห้ า บริการทุกท่ านด้ วยอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ บน
เกาะรอก พร้ อมการบริการสุดประทับใจ

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก

รับสนามบิน-ส่ งโรงแรมที่พกั

วันแรก
รับสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พกั
xx. xx น.เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้ าหน้ าที่ฯ จะรอรับท่าน จาก สนามบินกระบี่ หรื อ บขส. ตามวันเวลาที่ทา่ นได้
แจ้ งไว้ (รถยนต์สว่ นตัว)นาท่านเช็คอินโรงแรมที่พกั (เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันที่สอง
xx.xx
07.00น.
08.00น.
08.30น.
09.00น.
10.30น.
11.30น.
13.30น.
14.30น.
16.00น.

ทัวร์ เกาะรอก +เกาะห้ า เรื อ Speed Boat

รับประทานอาหารเช้ า หรื อ รับกล่องอาหารเช้ า จากโรงแรม (มือ้ ที่1)
รับคุณลูกค้ า จากที่พกั อ่าวนาง ตัวเมืองกระบี่ เพื่อเดินทางไปยังท่าเรื อแหลมกรวด
ถึงท่าเรื อแหลมกรวด ทุกท่านเช็คอิน รับหน้ ากากดาน ้า ระหว่างรอ บริ การท่านด้ วยอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
เดินทางออกจากท่าเรื อแหลมกรวด มุง่ หน้ าสูเ่ กาะจา
รับลูกค้ าที่เกาะจา หลังจากนันเดิ
้ นทางออกจากเกาะจา มุง่ หน้ าสูเ่ กาะรอก
เดินทางถึงเกาะห้ า จุดดาน ้า จุดที่ 1 (ประมาณ 45นาที)
รับประทานอาหารเที่ยงบนชายหาด (มือ้ ที่2) ให้ ทกั ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ หรื อเล่นน ้าหน้ าหาด
ออกเดินทางจากเกาะรอก ดาน ้า ดูปะการัง ชุกชุมไปด้ วยดอกไม้ ทะเล และปลานีโม่
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
เดินทางถึงท่าเรื อแหลมกรวด นาทุกท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั พร้ อมความประทับใจ

วันที่สาม

พักผ่ อนตามอัธยาศัย-รั บท่ านส่ งสนามบิน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(มือ้ ที่3) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนห้ องภายในเวลา 12.00 น.)
ถึงเวลานัดหมาย รถไปรอรับท่านที่โรงแรม เพื่อส่งท่านที่สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่ ระหว่างทาง หากท่านต้ องการแวะซื ้อของฝาก/ของที่ระลึก
สามารถแจ้ งคนขับได้ เลยคะ
xx.xx น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
หากมีเวลาท่ านสามารถเลือกซือ้ ทัวร์ เพิ่มเติมได้ ดังนี ้
-ทัวร์ 4เกาะ ทะเลแหวก เรื อหางยาว 750 บาท/เรื อเร็ ว 950 บาท
-ทัวร์ เกาะพีพี ท่านละ 1,000 บาท
-ทัวร์ เกาะห้ อง ทะเลใน เรื อหางยาว ท่านละ 850 บาท เรื อ Speed boat ท่านละ 1,000บาท
-ทัวร์ สระมรกต น ้าตกร้ อน วัดถ ้าเสือ ท่านละ 850 บาท
-ทัวร์ พายเรื อคายัคอ่าวท่าเลนครึ่งวัน (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่านละ 750 บาท
หมายเหตุ : ทัวร์ ทะเลเวลาและโปรแกรมต่ างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาพ
อากาศและระดับนา้ ในแต่ ละวัน

อัตราค่าบริ การ เดินทาง 1 พฤศจิกายน 61-31ตุลาคม 62
**เดินทางในช่างเทศกาลปี ใหม่ ต้ องเข้ าพัก อย่างน้ อย 3 คืน และบางโรงแรมอาจมีการคิดค่า Gala
Dinner เพิ่มจากราคาแพ็คเกจ**

พักตัวเมืองกระบี่
Riverside Hotel (Budget Hotel อาหารเช้ า มี ขนมปั ง ซีเรียล ชา กาแฟ)
ร้ านอาหารเช้ าใกล้ โรงแรม ร้ านราชรถติ่มซา,ร้ านบะหมี่โกส้ วง ,โรตีบางนรา
โรงแรม
ระยะเวลาเข้ าพัก
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
กระบี่ซีบาส Krabi Seabass
*Superior*

ตัวเมืองกระบี่
01พ.ย62-31 ต.ค 63

กระบี่ซีบาส Krabi Seabass
โรงแรม

ระยะเวลาเข้ าพัก

กระบี่ซีบาส Krabi Seabass
*Superior*

ตัวเมืองกระบี่
01พ.ย21-31 ต.ค 63

เด็ก 2-10 ขวบไม่ เสริมเตียง

พักช่วงปี ใหม่ ต้ องจองอย่างน้ อย 3 คืน

3,590-

2,500-

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบไม่ เสริมเตียง

พักช่วงปี ใหม่ ต้ องจองอย่างน้ อย 3 คืน

4,590-

2,500-

RIVER FORNT HOTEL
โรงแรม
RIVER FRONT HOTEL

Deluxe River /Pool view with
Balcony

ระยะเวลาเข้ าพัก

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-11 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

ตัวเมืองกระบี่
01พ.ย62-31 ต.ค 63

4,590-

2,500-

กระบี่ซีบาส Hula Hula Avana Hotel
โรงแรม
ระยะเวลาเข้ าพัก
Hula Hula Avana Hotel
*Deluxe *

ตัวเมืองกระบี่
01พ.ย61-20 ธ.ค 62
1เม.ย-15เม.ย63
21ธ.ค62-10ม.ค63
21ม.ค-31ม.ค63
11-20 ม.ค 63
1ก.พ-31มี.ค63
16 เม.ย-15 ต.ค 63

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบไม่ เสริมเตียง

พักช่วงปี ใหม่ ต้ องจองอย่างน้ อย 3 คืน

4,590-

2,500-

5,190-

2,500-

4,790-

2,500-

3,990-

2,500-

ที่พกั ย่ านอ่ าวนาง
Marina Fisherman
โรงแรม
Marina Fisherman
*Superior*

Sugar Marina Cliffhanger
โรงแรม
Marina Fisherman
*Superior*

THE PHU BEACH HOTEL
โรงแรม
THE PHU BEACH HOTEL
Superior Twin Pool View
**ห้ อง Deluxe Pool Access
เพิ่มท่ านละ 500 บาท**

ระยะเวลาเข้ าพัก
อ่ าวนาง
1 พ.ย-27ธ.ค62
28ธ.ค 62 -4 ม.ค63
5ม.ค-28ก.พ63
1-31 มี.ค 63

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบไม่ เสริมเตียง

4,5906,2904,8904,390-

3,0003,0003,0003,000-

ระยะเวลาเข้ าพัก
อ่ าวนาง
1 พ.ย-27ธ.ค62
28ธ.ค 62 -4 ม.ค63
5ม.ค-28ก.พ63
1-31 มี.ค 63

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบไม่ เสริมเตียง

4,8906,4904,9904,690-

3,0003,0003,0003,000-

ระยะเวลาเข้ าพัก
อ่ าวนาง
1 พ.ย-19ธ.ค62
20ธ.ค62-10ม.ค63

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบไม่ เสริมเตียง

4,5905,990-

3,0003,000-

11 ม.ค-31มี.ค63
1เม.ย-31ต.ค63

4,9904,390-

3,0003,000-

Sea Seeker Krabi Resort 3.5*
โรงแรม

ระยะเวลาเข้ าพัก

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

อ่ าวนาง
1พ.ย-23ธ.ค62
24ธค62-5ม.ค63
6ม.ค-31มี.ค 63
23-31ม.ค63 (วันตรุษจีน)

5,2907,9905,6905,890-

3,0003,0003,0003,000-

โรงแรม

ระยะเวลาเข้ าพัก

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

Bluesotel
*Superior*

อ่ าวนาง
1 พ.ย-30พ.ย62/
1-19 ธ.ค 63
11 มค—19 ม.ค/1-29 ก.พ 63
1-20 มี.ค 63

5,3906,0907,5906,390-

3,0003,0003,0003,000-

Sea Seeker Krabi Resort
*Deluxe Cliff View*

Bluesotel

Panan Hotel 4*
โรงแรม
Panan Hotel 4.5*
*Deluxe Cliff View*

ระยะเวลาเข้ าพัก

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

อ่ าวนาง
1พ.ย-23ธ.ค62
24ธค62-5ม.ค63
6ม.ค-31มี.ค 63
23-31ม.ค63 (วันตรุษจีน

5,9908,5906,2906,690-

3,0003,0003,0003,000-

ติดหาด/ถนนกัน้ หาดนพรัตน์ ธารา

Aonang Buri
โรงแรม

ระยะเวลาเข้ าพัก

Aonang Buri
*Superior*

อ่ าวนาง
1 พ.ย-20พ.ย62/
21มี.ค-15เม.ย63
1-19 ธ.ค 63
20 ธ.ค-10 ม.ค 63
11 มค-20มี.ค63
16เม.ย-31ต.ค63

Maneetel Beach Front
โรงแรม
Maneetel 4*
*Deluxe Garden View*

*ห้ องDeluxe Sea View จ่ าย
เพิ่มท่ านละ 700 บาท**

ระยะเวลาเข้ าพัก
ติดหาดนพรัตน์ ธารา
1พ.ย-15ธ.ค63
16-24 ธ.ค 63
6ม.ค-16ม.ค 2563
25ธ.ค62-05 ม.ค63
17ม.ค-30 เม.ย 63
01พ.ค-31 ต.ค 63

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

4,990-

3,000-

5,2906,4905,6904,590-

3,0003,0003,0003,000-

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

5,5905,890-

3,0003,000-

6,2905,5904,690-

3,0003,0003,000-

Holiday Inn Express
โรงแรม
Holiday Inn Express
*Deluxe*
** ห้ อง Deluxe Pool View
จ่ าย เพิ่มท่ านละ 500บาท**

ระยะเวลาเข้ าพัก

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

ติดหาด/อ่ าวนา้ เมา
1-30พ.ย 62
ธ.ค-มี.ค 63
01เม.ย-31ต.ค63

4,690สอบถามราคา
4,390-

3,000สอบถามราคา
3,000-

ติดหาดส่ วนตัว อ่ าวนา้ เมา
Villa Cha Cha Resort
โรงแรม
Villa Cha Cha Resort
*Deluxe*
** ห้ อง Deluxe Sea View
จ่ าย เพิ่มท่ านละ 500บาท**

ระยะเวลาเข้ าพัก
ติดหาด/อ่ าวนา้ เมา
1พ.ย-24ธ.ค62
16ม.ค-12เม.ย63
25ธ.ค62-15ม.ค63
13-15 เม.ย 63
16เม.ย-31ต.ค63

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

5,290-

3,000-

6,290-

3,000-

4,290-

3,000-

ติดหาดส่ วนตัว คลองม่ วง
Beyond Resort 4*
โรงแรม
Beyond Resort 4*
*Cabin room*
พักห้ อง Cottage
จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

ระยะเวลาเข้ าพัก

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-10 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

หาดส่ วนตัวคลองม่ วง
01พ.ย-21ธ.ค 62
22ธ.ค62-5ม.ค63

4,4908,690-

3,0003,000-

06 ม.ค-28 ก.พ 63
01-31มี.ค 63
1เม.ย –31 ต.ค 62

6,8906,4905,190-

3,0003,0003,000-

สิ่งที่เราเตรียมไว้ ให้
รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/ บขส. กระบี่- โรงแรมที่พกั
(แบบส่วนตัว)
ที่พกั ตามที่ทา่ นเลือก 2 คืน ห้ อง Superior/Deluxe
ทัวร์ เกาะรอก+เกาะห้ า โดยเรื อ Speed Boat
อาหาร 3 มื ้อ เช้ า2มื ้อ กลางวัน 1มื ้อ
**ยกเว้ นโรงแรมกระบี่ริเวอร์ ไซต์ อาหาร 1เช้ าแบบ CFB ขนมปั ง ชา กาแฟน
โอวัลติน ซีเรี ยล**
ค่าอุปกรณ์ดาผิวน ้า หน้ ากาก เสื ้อชูชีพ
มัคคุเทศก์มีประสบการณ์ดแู ลให้ ข้อมูลในวันที่ไปทัวร์ เกาะรอก
ประกันภัยทางทะเล
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
-ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
-ไม่รวมค่าเดินทางมา จังหวัดกระบี่
-ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว
-ค่าธรรมเนียมอุทยาน การเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
-ค่าบริ การอื่น ๆ เช่น ทิปไกด์ หรื อคนขับรถ เป็ นต้ น
สิ่งที่ควรนาติดตัว
-ชุดว่ายน ้า
-ผ้ าขนหนู
-ครี มกันแดด
-แว่นตากันแดด และ หมวก
-กล้ องถ่ายรูป
-ของใช้ สว่ นตัวอื่น
ข้ อแนะนาสาหรั บทัวร์ ทางทะเล
*สาหรับโปรแกรมทัวร์ ทะเล เพื่อความปลอดภัย ทางบริ ษัท ขออนุญาตไม่รับ
จองสาหรับสตรี มีครรภ์ และเด็กอายุต่ากว่า 1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้
เรื อ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่น
ได้ กรณีเป็ นเด็กเล็ก ต้ องอยูใ่ นความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ ชิด
*อาหารที่ทางเรื อจัดเตรี ยมสาหรับโปรแกรมนี ้เป็ นอาหารไทยสากล(ไม่มีหมู)
ลูกค้ ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้ าทานมังสวิรัติ หรื อไม่สามารถ
รับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึง่ กรุณาแจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ขณะทาการจอง
เพื่อทางเราได้ จดั เตรี ยมอาหารสาหรับท่าน
วิธีการจองทัวร์
1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ ที่เบอร์ 087-6786478 หรื อ 083-0611-439
2.จองผ่านอีเมล์ infoamgood@gmail.com
3.จองผ่านทางไลน์ Line: @amgoodtour (อย่าลืมเติม @ด้ านหน้ านะคะ)
การยกเลิก
**เนื่องจากเป็ นแพ็คเกจราคาโปรโมชัน่ กรณียกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทุกกรณี**

วิธีการชาระเงิน
1.แจ้ ง วันที่ต้องการเดินทาง จานวนผู้เดินทาง รายการทัวร์ ที่ทา่ นเลือก
หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะทาการเช็ค และตอบกลับเพื่อแจ้ งสถานะการจอง
หลังจากนันจะส่
้ งใบยืนยันการจอง พร้ อมทังใบแจ้
้
งการชาระเงิน ให้ ลกู ค้ า
ทางอีเมล์
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล
infoamgood@gmail.com หรื อ
แอดไลน์ไอดี @amgoodtour
3. หลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ รับหลักฐานการชาระเงิน ทางเจ้ าหน้ าที่จะจัดส่งใบ
Voucher และใบเสร็ จรับเงินให้ ทางอีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher
และนามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทางค่ะ

