
 
 
 

 

แพ็คเกจกระบ่ี Promotion 

3 วัน 2 คืน  พักโรงแรม ปาหนัน 4.5ดาว  

จองและเข้าพัก ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 

 

 

 

0v 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
xx.xx เม่ือเดินทางมาถึงจงัหวดักระบ่ี  เจา้หนา้ที่ฯ  จะรอรบัท่าน  จาก สนามบินกระบ่ี   

นาํท่านเช็คอินโรงแรมที่พกัโรงแรมPanan Hotel  หอ้ง Deluxe Cliff View พกัหอ้งละ 2 ท่าน (เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั) 

**อิสระอาหารกลางวนัและคํ่าตามอธัยาศยั** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00-08.00 น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ท่ี3) 

08.00 น.  กรุณารอที่ลอ้บบีข้องโรงแรม   รถของท่าเรือ  รบัทกุท่านเดินทางไปยงัท่าเรือ  

ทวัรท์่องทะเลแหวก 4 เกาะ : ถํา้พระนาง  เกาะปอดะ  เกาะไก่  ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหมอ้) 

09.00 น.  เรือออกเดินทางจากอ่าวนาง  มุ่งหนา้สู่ ถํา้พระนาง  ชมความงามของถํา้พระนาง ซึ่งเป็นที่นบัถือของชาวเรือ

และคนทั่วไป  สนกุสนานกับการเล่นนํา้ พกัผ่อน ถ่ายรูป  ชมทศันียภาพ ของทะเลกระบ่ี 

10.30 น.  เดินทางต่อไปยงัเกาะไก ่ใหท้่าน เพลิดเพลินกับการดาํนํา้ดปูลาสวยงาม  ปะการงั  

หลากสีสนั  และ พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  (มินิบุฟเฟต)์ (มือ้ท่ี4)พรอ้มนํา้ด่ืม และ ผลไม ้ หลงัจาก

นัน้  นาํท่านชม“Unseen in Thailand”  เรียกว่า ทะเลแหวก  ซึ่งเชื่อมติดต่อกนัทัง้ 3 เกาะดว้ยกนั 

ระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหมอ้   อิสระใหท้กุท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

(หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็นปากฎการณธ์รราชาติ ขึน้อยู่กับระดบันํา้ในแต่ละวนัเมื่อนํา้ลดจะเป็นสนัทรายใหเ้ดินบนสนัทรายขา้มไปอีกเกาะได ้   

 

 

 

 

 

จากนัน้เดินทางต่อไปยงั เกาะ ปอดะ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝ่ังของเกาะ  ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถ่าย

นํา้ หรือ เล่นนํา้บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลบั 

15.00 น. เดินทางกลบั  รอมารบัรบัท่าน เพ่ือส่งกลับโรงแรม  และ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

**กรณีเปล่ียนเป็น เรือเร็ว  เพ่ิมเงินท่านละ 300 บาท** 

วันแรก  รับสนามบิน-ที่พัก 

วันที่สอง ทัวร4์ เกาะ ทะเลแหวก  (Join Trip)                                                             (อาหารเช้า/กลางวัน/-) 



 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  (คืนหอ้งภายในเวลา 12.00 น.)   

ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรบัท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือส่งท่านที่สนามบินกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหว่างทาง หากท่านตอ้งการแวะซือ้ของ

ฝาก/ของที่ระลึก  สามารถแจง้คนขบัไดเ้ลยคะ 

xx.xx น. เดินทางกลบั  โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจ 
 
หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซือ้ทัวรเ์พ่ิมเติมได้ดังนี ้

-ทวัรเ์กาะพีพี ท่านละ 1,400 บาท 

-ทวัรเ์กาะหอ้ง ทะเลใน เรือหางยาว ท่านละ 950 บาท 

-ทวัรส์ระมรกต นํา้ตกรอ้น วดัถํา้เสือ ท่านละ 950 บาท 

-ทวัรพ์ายเรือคายคัอ่าวท่าเลนครึ่งวนั (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่านละ 850 บาท 

**ในกรณีท่ีวนันีเ้ดินทางไปทวัรก์รุณาจองตั๋วเคร่ืองบินขากลบั หลงั 19.30 น. เป็นตน้ไป* 

หมายเหตุ : ทัวรท์ะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและระดับนํ้าในแต่ละวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม โรงแรม-สนามบิน                                                                                                  (อาหารเช้า/-/-) 

 



 
 
 

 
อัตราค่าบริการ  

ห้องพัก 
40 sqm 

ช่วงระยะเวลา พักห้องละ 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ

ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง 

Deluxe Cliff View   1 ธ.ค-23ธ.ค 2565 3,790- 1,000- 

Deluxe Pool View  3,890- 1,000- 

Deluxe Sea View  4,090- 1,000- 

 
 

ห้องพัก 
40 sqm 

ช่วงระยะเวลา 
พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
เด็ก 2-11 ขวบพักกับ

ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง 

Deluxe Cliff View 
40 sqm 

23ธ.ค-05ม.ค 2566 4,590- 1,000- 

Deluxe Pool View  4,790- 1,000- 

Deluxe Sea View  4,990- 1,000- 

 

ห้องพัก 
40 sqm 

ช่วงระยะเวลา พักห้องละ 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ

ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง 

Deluxe Cliff View 
40 sqm 

06ม.ค-31 มี.ค 2566 4,290-- 1,000- 

Deluxe Pool View  4,490- 1,000- 

Deluxe Sea View  4,690- 1,000- 

 
 
**เข้าพักในวันหยุดยาวหรือเทศกาล จ่ายเพ่ิมท่านละ 700 บาท** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

-รถรบั-ส่ง สนามบินกระบ่ี/ บขส. กระบ่ี- โรงแรมที่พกั  (แบบส่วนตวั) 

-ที่พกั โรงแรม ปาหนนั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)   

 -อาหาร 3 มือ้  เชา้ 2 มือ้ , อาหารกลางวนั 1 มือ้ 

-ทวัร ์4 เกาะ โดยเรือหางยาวลาํใหญ่ (Join Trip) รว่มกบัคณะอื่น   

-ค่าอปุกรณด์าํผิวนํา้ หนา้กาก เสือ้ชูชีพ 

-มคัคเุทศก ์ทอ้งถิ่น นาํเที่ยว (ในวนัที่ 2 ของทริป) 

-ประกนัภยัทางทะเล    

 อัตราค่าบริการไม่รวม 

-ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 -ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุตามโปรแกรม 

-ไม่รวมค่าเดินทางมา จงัหวดักระบ่ี 

-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

-ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ทิปไกด ์หรือคนขบัรถ เป็นตน้ 
 
สิ่งที่ควรนําติดตัว 
-ชุดว่ายนํา้ 
-ผา้ขนหน ู
-ครีมกนัแดด 
-แว่นตากนัแดด และ หมวก 
-กลอ้งถ่ายรูป 
-ของใชส่้วนตวัอื่น 
ข้อแนะนําสาํหรับทัวรท์างทะเล 
*สาํหรบัโปรแกรมทวัรท์ะเล เพ่ือความปลอดภยั ทางบริษัท 

ขออนญุาตไม่รบัจองสาํหรบัสตรีมีครรภ ์และเด็กอายตุํ่ากว่า 

1 ขวบ รว่มเดินทางในโปรแกรมนี ้เรือ เนื่องจากสภาพทะเล

ในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืนได ้กรณี

เป็นเด็กเล็ก  ตอ้งอยู่ในความดแูลของผูใ้หญ่อย่างใกลช้ิด  
*อาหารที่ทางเรือจดัเตรียมสาํหรบัโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทย

สากล(ไม่มีหม)ู ลกูคา้มสุลิมสามารถรบัประทานได ้หาก

ลกูคา้ทานมงัสวิรติั หรือไม่สามารถรบัทานอาหารชนิดใด

ชนิดหนึ่ง กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที่ขณะทาํการจอง เพ่ือ

ทางเราไดจ้ดัเตรียมอาหารสาํหรบัท่าน 
วิธีการจองทัวร ์

1.จองผ่านทางโทรศพัท ์ไดท่ี้เบอร ์ 087-6786478 หรือ   

083-505-6661 

2.จองผ่านอีเมล ์infoamgood@gmail.com 

3.จองผ่านทางไลน ์Line: @amgoodtour  (อย่าลืมเติม @

ดา้นหนา้นะคะ) 

การยกเลิก 

**เนื่องจากเป็นแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น กรณียกเลิก ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี** 

วิธีการชาํระเงิน 

1.แจง้ วนัที่ตอ้งการเดินทาง  จาํนวนผูเ้ดินทาง รายการทวัรท่ี์

ท่านเลือก  หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะทาํการเช็ค และตอบกลบั

เพ่ือแจง้สถานะการจอง หลงัจากนัน้จะส่งใบยืนยนัการจอง 

พรอ้มทัง้ใบแจง้การชาํระเงิน ใหล้กูคา้ทางอีเมล 

2.หลงัโอนเงิน กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน มาท่ี อีเมล 

infoamgood@gmail.com หรือ       

แอดไลนไ์อดี        @amgoodtour  

3. หลงัจากเจา้หนา้ที่ไดร้บัหลกัฐานการชาํระเงิน ทาง

เจา้หนา้ท่ีจะจดัส่งใบ Voucher และใบเสร็จรบัเงินใหท้าง

อีเมล ์กรุณาพิมพเ์อกสารใบ voucher และนาํมาแสดงต่อ

เจา้หนา้ท่ีในวนัเดินทางค่ะ 

mailto:infoamgood@gmail.com
mailto:infoamgood@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 
 
 
เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร ์แอนด ์

ทราเวล 

1.โทรเขา้โทรศพัทมื์อถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   

083-0611-439  (กรณีไม่มีคนรบัสาย วางห ู รอซกัครู ่ทาง

เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบัเองค่ะ 

2.แอดไลน ์ไอดี        @amgoodtour (อย่าลืมแอดดา้นหนา้

นะคะ) 

3.ต่อต่อทางอีเมล ์infoamgood@gmail.com 

4.ติดต่อท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จาํกดั   

377/7  หมู่ 11  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมือง จ.กระบ่ี   บริษัทอยู่ติด

ถนน เสน้ไปสนามบินกระบ่ีคะ    

เวลาทาํการ จนัทร-์ศกุร ์09.00-18.00 น.  
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