
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัแรก  รับสนามบนิ-สง่โรงแรมท่ีพกั 
xx. xx น. เม่ือเดนิทางมาถึงจงัหวดักระบ่ี  เจ้าหน้าท่ีฯ  จะรอรับท่าน  จาก สนามบนิกระบ่ี  หรือ บขส. ตามวนัเวลาท่ีท่านได้แจ้งไว้ 
(รถยนต์สว่นตวั) เท่ียวกระบ่ีซิตีท้วัร์ (ระยะเวลาประมาณ 5ชัว่โมง) เฉพาะคณะของท่าน 
ออกเดนิทางไป เท่ียว ท่าปอมคลองสองน า้   ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 40 นาที  ถึง ท่าปอม คลองสองสายน า้มีลกัษณะ พเิศษ
ของระบบนิเวศท่ีในช่วงขึน้ 12 ค ่าไปจนถึง แรม 5 ค ่าท่ี น า้ทะเลหนนุขึน้สงูซึ่งชาวบ้านในพืน้ท่ีเรียก กนัวา่"น า้ใหญ่"นัน้น า้ทะเล จะ
หนนุสงูลกึเข้ามาในคลองท่าปอม ถึง ศาลาเลน่น า้และผสมกบัน า้จืดในคลองท่าปอมกลายเป็นคลองน า้กร่อยท่ีมีสีฟ้าคอ่นข้างขุ่น 
แตว่า่ก็เป็นช่วงเวลาไมน่านหลงัจากนัน้น า้ทะเลก็จะลงและถกูแทนท่ีด้วยน า้จืดใสแจ๋วมองเห็นเป็นสีเขียว ซึ่งเกิดจากการท่ีล าธาร มี
ต้นก าเนิดจากเขาหินปนูท่ีมีสารแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีมีคณุสมบตัิในการจบัตะกอน และสารแขวนลอยให้จมตวัเม่ือสายน า้ไหลผ่าน 
หินปนู เจ้าสารตวันีจ้ะละลายปนมาพร้อมกบัจบัสารแขวนลอยไหลไปจมตวัในน า้นิ่งน า้ในล าคลองท่าปอม จึงใสไหลเย็นมองเห็น ตวั
ปลาและพืชใต้น า้ได้อย่างชดัเจน   
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหาร กลางวนั  ณ ร้านอาหาร....... (อาหารพืน้บ้าน) (1) 
แวะถ่ายรูป  กบัรูปปัน้ปดู า  ซึ่งมีฉากหลงัเป็นเขาขนาบน า้ สญัลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี 
 
น าท่านเช็คอินโรงแรมท่ีพกั  (เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั) 
 
 
 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ที่2) 
08.00-09.00 น. กรุณารอท่ีล้อบบีข้องโรงแรม   รถของท่าเรือ  รับทกุท่านเดนิทางไปยงัท่าเรือ  
ทวัร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : ถ า้พระนาง  เกาะปอดะ  เกาะไก่  ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ) 
0930 น.  เรือออกเดนิทางจากอ่าวนาง  มุง่หน้าสู ่ถ า้พระนาง  ชมความงามของถ า้พระนาง ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของชาวเรือ
และคนทัว่ไป  สนกุสนานกับการเลน่น า้ พกัผอ่น ถ่ายรูป  ชมทศันียภาพ ของทะเลกระบ่ี 
10.30 น.  เดนิทางตอ่ไปยงัเกาะไก่ ให้ท่าน เพลิดเพลนิกับการด าน า้ดปูลาสวยงาม  ปะการัง  หลากสีสนั  และ พกั
รับประทานอาหารกลางวนั  (มนิิบฟุเฟต์) (มือ้ที่3)พร้อมน า้ดื่ม และ ผลไม้  หลงัจากนัน้   
 
 

วันแรก  รับสนามบนิ-ท่าปอมคลองสองน า้-รูปป้ันปูด า-เขาขนาบน า้-ส่งโรงแรมที่พัก            (-/L/-) 

วันที่สอง  ทัวร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : โดยเรือหางยาวล าใหญ่                                                         (B/L/-) 



 
 

 

น าท่านชม“Unseen in Thailand”  เรียกวา่ ทะเลแหวก  ซึ่งเช่ือมตดิตอ่กนัทัง้ 3 เกาะด้วยกนั ระหวา่ง เกาะไก่ เกาะทบั และ เกาะ
หม้อ   อิสระให้ทกุท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ  
(หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็นปากฎการณ์ธรราชาติ ขึน้อยู่กบัระดบัน า้ในแต่ละวนัเม่ือน า้ลดจะเป็นสนัทรายให้เดินบนสนัทรายข้ามไปอีกเกาะได้    

 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เกาะ ปอดะ เกาะยอดนิยมท่ีหาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝ่ังของเกาะ  ให้ท่านได้เดนิเลน่ ถ่าย
น า้ หรือ เลน่น า้บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางกลบั 
15.00 น. เดนิทางกลบั  รอมารับรับท่าน เพ่ือสง่กลบัโรงแรม  และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
**กรณีเปล่ียนเป็น เรือเร็ว  เพิ่มเงนิท่านละ 300 บาท** 
 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือ้ที่4)  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  (คืนห้องภายในเวลา 12.00 น.)   
ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรับท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือสง่ท่านท่ีสนามบนิกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหวา่งทาง หากท่านต้องการแวะซือ้ของ
ฝาก/ของท่ีระลกึ  สามารถแจ้งคนขบัได้เลยคะ 
xx.xx น. เดนิทางกลบั  โดยสวสัดภิาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 
หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร์เพิ่มเตมิได้ดังนี ้
-ทวัร์เกาะพีพี ท่านละ 900 บาท 
-ทวัร์เกาะห้อง ทะเลใน เรือหางยาว ท่านละ 750 บาท 
-ทวัร์สระมรกต น า้ตกร้อน วดัถ า้เสือ ท่านละ 750 บาท 
-ทวัร์พายเรือคายคัอ่าวท่าเลนคร่ึงวนั (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่านละ 700 บาท 
หมายเหตุ : ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและระดับน า้ในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม  พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบิน                                                                       (B/-/-) 



 
 

 

อตัราคา่บริการ   เดนิทาง 1 พฤศจกิายน 61-31ตุลาคม 62 
**เดินทางในชา่งเทศกาลปีใหม่ ต้องเข้าพัก อยา่งน้อย 3 คืน  และบางโรงแรมอาจมีการคิดคา่ Gala Dinner เพ่ิมจากราคาแพ็คเกจ** 

 
โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 

ไม่เสริมเตียง 
กระบ่ีซีบาส Krabi Seabass 

*Superior* 

ตัวเมืองกระบี่    

พักช่วงปีใหม่ ต้องจองอย่างน้อย 3 คืน 01พ.ย61-31 ต.ค 62 4,990- 1,600- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Aonang Buri อ่าวนาง   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

21มี.ค-15เม.ย62 
5,390- 1,900- 

 1-19 ธ.ค 62 5,790- 1,900- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 7,490- 1,900- 
 11ม.ค-20มี.ค62 6,190- 1,900- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,090- 1,900- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Buri Tara อ่าวนาง   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

21มี.ค-15เม.ย62 
5,390- 1,900- 

 1-19 ธ.ค 62 5,790- 1,900- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 7,490- 1,900- 
 11ม.ค-20มี.ค62 6,190- 1,900- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,090- 1,900- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Marina Fisherman อ่าวนาง   
*Superior* 01 พ.ย-28 ธ.ค 61 5,890- 1,900- 

 11ม.ค-2ก.พ/13-28ก.พ 62 5,590- 1,900- 
 1-31 มี.ค 62 5,290- 1,900- 
 



 
 

 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Sugar Marina Cliffhanger อ่าวนาง   
*Superior* 01 พ.ย-28 ธ.ค 61 5,490- 1,900- 

 11ม.ค-2ก.พ/13-28ก.พ 62 5,690- 1,900- 
 1-31 มี.ค 62 5,390- 1,900- 
 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Bluesotel อ่าวนาง   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

21มี.ค-15เม.ย62 
5,890- 1,900- 

 1-19 ธ.ค 62 6,590- 1,900- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 8,690- 1,900- 
 11ม.ค-20มี.ค62 6,890- 1,900- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,090- 1,900- 
 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Maneetel 4* ตดิหาดนพรัตน์ธารา   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

01-15 ธ.ค 61 
6,090- 1,900-- 

 16-24 ธ.ค 61 
06-16 ม.ค 62 

6,290- 1,900- 

 25ธ.ค-05 ม.ค62 6,390- 1,900- 
 17ม.ค-10 เม.ย 62 

17-30 เม.ย 62 
7,290- 1,900- 

 11-16 เม.ย 62 6,090- 1,900- 
 01พ.ค-31 ต.ค 62 5,390- 1,900- 
 
 
 
 



 
 

 

 
โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 

ไม่เสริมเตียง 
Beyond Resort 4* หาดส่วนตัวคลองม่วง   

*Superior* 01พ.ย-21ธ.ค 61 6,290- 2,000- 
 06 ม.ค-28 ก.พ 62 7,290- 2,000- 
 01มี.ค-16ม.ย 62 6,590- 2,000- 
 17ม.ค-10 เม.ย 62 

17เม.ย –31 ต.ค 62 
5,490- 2,000- 

 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Panan Hotel 4.5* อ่าวนาง   
*Superior* 01พ.ย-23ธ.ค 61 6,690- 2,000-- 

 24ธ.ค-05ม.ค62 9,090- 2,000- 
 06ม.ค-31มี.ค62 6,790- 2,000- 
 01 เม.ย –31 ต.ค 62 5,790- 2,000- 
 
สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ 
รถรับ-ส่ง สนามบินกระบ่ี/ บขส. กระบ่ี- โรงแรมท่ีพกั  (แบบ
สว่นตวั) 
ท่ีพกั ตามท่ีท่านเลือก  2 คืน  ห้อง Superior/Deluxe 
ทวัร์ 4 เกาะ  ทะเลแหวก โดยเรือหางยาว 
อาหาร 3 มือ้ เช้า2มือ้ กลางวนั 1มือ้ 
คา่อปุกรณ์ด าผวิน า้ หน้ากาก เสือ้ชชีูพ 
มคัคเุทศก์ ท้องถิ่น น าเท่ียว ทวัร์ 4 เกาะ (ในวนัท่ี 2 ของทริป) 
ประกนัภยัทางทะเล  
อัตราค่าบริการไม่รวม 
-ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
-ไมร่วมคา่เดนิทางมา จงัหวดักระบ่ี 
-คา่ใช้จ่ายสว่นตวั 
-คา่ธรรมเนียมอทุยาน การเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
-คา่บริการอ่ืน ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขบัรถ เป็นต้น 
สิ่งที่ควรน าตดิตัว 
-ชดุวา่ยน า้ 

-ผ้าขนหน ู
-ครีมกนัแดด 
-แวน่ตากนัแดด และ หมวก 
-กล้องถ่ายรูป 
-ของใช้สว่นตวัอ่ืน 
ข้อแนะน าส าหรับทัวร์ทางทะเล 
*ส าหรับโปรแกรมทัวร์ทะเล เพ่ือความปลอดภัย ทางบริษัท 
ขออนญุาตไมรั่บจองส าหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต ่ากว่า 
1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี  ้เรือ เน่ืองจากสภาพทะเล
ในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืนได้ กรณี
เป็นเดก็เลก็  ต้องอยู่ในความดแูลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด  
*อาหารท่ีทางเรือจดัเตรียมส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทย
สากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หาก
ลูกค้าทานมังสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใด
ชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ีขณะท าการจอง เพ่ือ
ทางเราได้จดัเตรียมอาหารส าหรับท่าน 
 



 
 

 

วธีิการจองทัวร์ 
1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ท่ีเบอร์  087 -6786478 หรือ   
083-0611-439   
2.จองผา่นอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
3.จองผา่นทางไลน์ Line: Byammy 
การยกเลิก 
**เน่ืองจากเป็นแพค็เกจราคาโปรโมชัน่ กรณียกเลิก ขอสงวน
สทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี** 
 
วธีิการช าระเงนิ 
1.แจ้ง วนัท่ีต้องการเดนิทาง  จ านวนผู้เดินทาง รายการทัวร์ท่ี
ท่านเลือก  หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะท าการเช็ค และตอบกลบั
เพ่ือแจ้งสถานะการจอง หลงัจากนัน้จะส่งใบยืนยันการจอง 
พร้อมทัง้ใบแจ้งการช าระเงิน ให้ลกูค้าทางอีเมล 
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี อีเมล 
infoamgood@gmail.com หรือ       
แอดไลน์ไอดี        Byammy  
3. หลังจากเจ้าหน้าท่ีได้รับหลักฐานการช าระเงิน ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทาง
อีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher และน ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวนัเดนิทางคะ่ 
เส้นทางการตดิต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 
1.โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   
083-0611-439  (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู  รอซักครู่ ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะตดิตอ่กลบัเองคะ่ 
2.แอดไลน์ ไอดี        @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้านหน้า
นะคะ) 
3.ตอ่ตอ่ทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
4.ตดิตอ่ท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   
377/7  หมู ่11  ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี   บริษัทอยู่ติด
ถนน เส้นไปสนามบนิกระบ่ีคะ    
เวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์ 09.00-18.00 น. 
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