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Krabi Paradise แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน2 คืน  

เลือกทริปดาํนํ้าหมู่เกาะพีพี เรือ Speed Boat หรือล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์กดิน  

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัแรก  รบัสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พกั 

xx. xx น. เม่ือเดินทางมาถึงจงัหวดักระบี่  เจา้หนา้ที่ฯ  จะรอรบัท่าน  จาก สนามบินกระบี่  หรือ บขส. ตามวนัเวลาทีท่่านไดแ้จง้ไว ้(รถยนตส่์วนตวั)นาํ

ท่านเช็คอินโรงแรมทีพ่กั  (เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั) 

 

 

07.00-08.00 น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

เลือกทริปดาํนํ้าหมู่เกาะพีพี เรือ Speed Boat หรือ  ล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์กดิน  

โปรแกรม  เกาะพีพี-เกาะไผ่-อ่าวมาหยา-ปิเล๊ะ-ถํา้ไวกิง้-เกาะพีพีดอน 

08.00-08.30 น. รถรบัจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง 

09.00น.   ออกเดินทางจากอ่าวนางสู่เกาะพีพี 
 
 
 
 
 
 
 
อ่าวโละซะมะ เล่นนํา้ ดปูะการงั  ถือเป็นจุดดาํนํา้ตืน้ที่สวยงามที่สดุของเกาะพีพีเล  ท่านจะไดเ้ห็นปลานอ้ยใหญ่จาํนวนมาก  และปะกะรงัหินอ่อนนานา

ชนิด 
อ่าวลิง      อ่าวนีท้ี่เป็นศนูยร์วมของฝูงลิงอนัมากมาย  
อ่าวมาหยา นาํท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ และสถานทีแ่ห่งนีย้งัเป็นที่ถ่ายทาํ  ภาพยนตห์ลายเร่ือง  
เกาะพีพีดอน  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารแบบบุฟเฟต(์4)   บน เกาะ  พรอ้ม ผลไม ้และ นํา้ด่ืม  ชา กาแฟ 
ถํา้ไวกิง้ เก็บภาพความประทบัใจกับบรรยากาศดา้นนอกของถํา้  ภายในถํา้ไวกิง้เป็นที่อยู่อาศยัของเหล่านกนางแอ่น และภาพเขียนสีโบราณบนผนงัถํา้ 

เชื่อกันว่าเป็นภาพที่ชาวประมงโบราณเขา้มาอาศยัเพื่อหลบคล่ืนลมพายุที่ถํา้ไวกิง้แห่งนี ้
เกาะไม้ไผ่  เดินเล่นบนชายหาดสีขาวละเอียด  หรือ จะเล่นนํา้บริเวณหนา้ชายหาด 
16.00 น.  เดินทางกลบัสู่อ่าวนาง พรอ้มส่งท่านกลบัสู่ที่พกั  

ค่าบริการวม 
-รถรบัส่ง ที่พกั-ท่าเรือ-ที่พกั 
-เรือเร็ว  Speed Boat  แบบ จอยทริป  พรอ้ม เสือ้ชูชพี  และ หนา้กากดาํนํา้ 
-อาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์บนเกาะ  พรอ้ม เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ  ผลไม ้

-ค่าประกันท่องเที่ยวทางทะเล 
-มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นดแูลตลอดทริป 
 

 

 

วันแรก  รับสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พัก 

วันที่สอง  เลือกทริปดาํนํ้าหมู่เกาะพีพี เรือ Speed Boat หรือล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์กดิน 



 
 
 
 
ทัวร ์Luxury SunSet CruiSe  (เกาะไก่,เกาะปอดะ,ทะเลแหวก,ถํา้พระนาง) ไม่เหยียบเกาะ 
สมัผสัประสบการณเ์ที่ยวทะเลกระบี่ แบบ Luxury ในบรรยากาศสบายๆ  ชมพระอาทิตยต์กดิน สนุกสนานกับการถ่ายรูป  เล่นนํา้ ดาํนํา้  และ  

เต็มอิ่มกับบุฟเฟตบ์ารบ์ีคิว พรอ้มของวา่งฟรี ตลอดเสน้ทาง   
 
 
 
 
 
 
ออกเดินทาง: ศกุร,์เสาร,์อาทิตย ์
ระยะเวลา:  14.00-19.00 
โปรแกรมการเดินทาง 

14:00 : บริการรบัจากโรงแรม โซน อ่าวนาง ,คลองม่วง, ทบัแขก  สู่ท่าเรือกระบี่มารินา่ 
15:00 : ออกเดินทางจากท่าเรือกระบี่มารินา่ ทุกท่านสามารถชมความสวยงามของปากนํา้ จงัหวดักระบี่ เก็บภาพสวยๆเก๋ๆ บนเรือ ที่

รบัรองวว่าคณุจะไม่สามารถหาไดจ้ากที่ไหนไดแ้น่นอน ระหว่างการเดินทางบนชัน้สองของเรือ พรอ้มเสิรฟ์เคร่ืองด่ืม ของว่าง

ใหบ้ริการตลอดเสน้ทาง จากนัน้นาํท่านล่องเรือ มุ่งหนา้สู่ทอ้งทะเลอนัดามนั ชมวิวทวิทศัน ์เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก่ อา่ว

ไร่เลย ์ นาํทุกท่านเพลิดเพลินกับความงามของแนวปะการงั ใตท้อ้งทะเล 1 จุด 
17:30 :

  
นาํท่านล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือกระบี่มารีน่า ระหว่างการเดินทางทุกท่านจะไดด้ื่มดํ่าบรรยากาศพระอาทิตยต์กที่สดุแสนโรแมนติก 

เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พรอ้มกับการเสิรฟ์ ขนมไทย พดัไทย ไก่สะเต๊ะ และผลไมค้อยใหบ้ริการทา่นอย่างจุใจ บนเรือยงัมี

บารค์๊อกเทลและเคร่ืองดื่มแฮลกอฮอล ์ซอฟทด์ริง้ จาํหน่ายบนเรืออีกดว้ย 
19:00 : เดินทางกลบัถึงท่าเรือกระบี่ มารีน่า และส่งท่านกลบัทีพ่กัพรอ้มกับความประทบัใจไปอีกนานเท่านาน 

หมายเหต:ุ  
-เวลาสาํหรบั การ รบั-ส่ง เป็นเวลาโดยประมาณ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสถานที่ตัง้ และ ลาํดบัในการรบั-ส่ง   
-โปรแกรมทวัรท์างทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองของเวลา สถานที่ หรือลาํดบัสถานที่ไดต้ามความเหมาะสมโดยจะไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดบันํา้ทะเล 
-ราคานีเ้ป็นราคาพิเศษสาํหรบัคนไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาสอบถามราคากับเจา้หนา้ที ่
 
ค่าบริการรวม 

-รถรบัส่ง จากโรงแรมที่พกั (อา่วนาง,คลองม่วง,ทบัแขก) 
-อาหารไทย ขนมไทย ผลไมต้ามฤดกูาล นํา้แร่ 

-อุปกรณด์าํผิวนํา้ หนา้กาก และเสือ้ชูชีพ  
-มคัคเุทศกน์าํเที่ยวตลอดรายการ 

-ประกันภยัอุบตัิเหต ุ
บริการขายบนเรือ 
ไวนข์าว/ไวนแ์ดง/เบียร/์นํา้สม้/นํา้อดัลม 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที่3)  เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  (คืนหอ้งภายในเวลา 12.00 น.)   

ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรบัท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือส่งท่านท่ีสนามบินกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหว่างทาง หากท่านตอ้งการแวะซือ้ของ

ฝาก/ของที่ระลึก  สามารถแจง้คนขบัไดเ้ลยคะ 

xx.xx น. เดินทางกลบั  โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจ 

หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซือ้ทัวรเ์พ่ิมเติมได้ดังนี(้จอยทริป) 

-ทวัรเ์กาะพีพี ท่านละ 1,400 บาท 

-ทวัรเ์กาะหอ้ง ทะเลใน เรือหางยาว ท่านละ 950 บาท 

-ทวัรส์ระมรกต นํา้ตกรอ้น วดัถํา้เสือ ท่านละ 950 บาท 

-พายเรือคายคัคลองรูด ท่านละ 450 บาท รอบเชา้ 08.30-11.30น.//รอบบ่าย 13.00-15.00น. 

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

**ในกรณีท่ีวนันีเ้ดินทางไปทวัรก์รุณาจองตั๋วเคร่ืองบินขากลบั หลงั 19.30 น. เป็นตน้ไป* 
หมายเหตุ : ทัวรท์ะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศและระดับนํ้าในแต่ละวัน 

 

อตัราค่าบริการ   เดินทาง 1 พฤศจิกายน 61-31ตุลาคม 66 

**เดินทางในช่างเทศกาลปีใหม่ ตอ้งเขา้พกั อย่างนอ้ย 3 คืน  และบางโรงแรมอาจมีการคิดค่า Gala Dinner เพ่ิมจากราคาแพ็คเกจ* 

 

ทีพั่กย่านอ่าวนาง 
Buri Tara บุรีธารา 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก 2-10 ขวบไม่เสริมเตียง 

Buri Tara ติดหาด   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 4,590- 2,000- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 4,590- 2,000- 

 1-20 มี.ค66 3,990- 2,000- 

 21มี.ค-15เม.ย66 3,690- 2,000- 

จองภายใน 30 เม.ย 62 16เม.ย-31ต.ค66 3,590- 2,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม  พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบิน 



 
 
 
 

Holiday Style Aonang ฮอลิเดย ์สไตล ์อา่วนาง 

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

ไม่เสริมเตียง 

Holiday Style Aonang   ถนนกัน้หาด   

*Superior Garden View* 01-22ธ.ค65 

11ม.ค-16เม.ย66 

3,990- 2,000- 

 17เม.ย-31ต.ค66 3,790- 2,000- 

 

 

Aonang Buri  อ่าวนางบุรี รีสอรท์ 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก 2-10 ขวบไม่เสริมเตียง 

Aonang Buri ติดหาด   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 4,690- 2,000- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 4,790- 2,000- 

 1-20 มี.ค66 4,090- 2,000- 

 21มี.ค-15เม.ย66 3,790- 2,000- 

 16เม.ย-31ต.ค66 3,690- 2,000- 
 

 

 

 

 

 

Marina Fisherman  มารีนา่ ฟิชเชอรแ์มนน 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก 2-10 ขวบไม่เสริมเตียง 

Marina Fisherman อ่าวนาง   

*Deluxe * 1 พ.ย-27ธ.ค66 3,990- 2,000- 

 28ธ.ค 62 -4 ม.ค66 4,990- 2,000- 

 5ม.ค-28ก.พ66 3,990- 2,000- 

 1-31 มี.ค 66 3,790- 2,000- 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

Sugar Marina Cliffhanger ชูการม์ารีน่า คลิฟแฮงเกอร ์

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก 2-10 ขวบไม่เสริมเตียง 

Marina Fisherman อ่าวนาง   

*Superior* 1 พ.ย-27ธ.ค66 5,590- 2,000- 

 28ธ.ค 62 -4 ม.ค66 5,990- 2,000-- 

 5ม.ค-28ก.พ66 4,390- 2,000- 

 1-31 มี.ค 66 3,990- 2,000- 

 

 

 

 

 
 

Sea Seeker Krabi Resort 3.5*  ซี ซีเกอร ์กระบ่ี รีสอรท์ 

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

ไม่เสริมเตียง 

Seaseeker 3.5 เดินไปหาด 500เมตร   

*Deluxe Cliff View* 1พ.ย-23ธ.ค65 3,790- 2,000- 

 06ม.ค-31 ต.ค 66 3,990- 2,000- 

 

 

 
 

 

 

Bluesotel 4* บูลโซเทล 

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

ไม่เสริมเตียง 

Bluesotel อ่าวนาง   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 5,590- 2,000- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 5,090- 2,000- 

 1-20 มี.ค 66 4,390- 2,000- 

 21มี.ค-15เม.ย 66 3,990- 2,000- 

 16 เม.ย-31 ต.ค 66 3,790- 2,000- 

 

 

 
 



 
 
 
 

Bluesotel Smart 4.5 ดาว บูลโซเทล สมารท์ 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก 2-10 ขวบไม่เสริมเตียง 

Bluesotel Smart 100 เมตรถึงหนา้หาด   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 6,590- 2,000- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 5,790- 2,000- 

 1-20 มี.ค 66 5,390- 2,000- 

 21มี.ค-15เม.ย 66 4,990- 2,000- 

 16 เม.ย-31 ต.ค 66 4,190- 2,000- 

 

 

 
 

 

Aonang Prince Ville 4ดาว อ่าวนาง ปริน้ซวิล 

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

ไม่เสริมเตียง 

Aonang Prince Ville ถนนคนเดินอ่าวนาง ติดหาด   

*Deluxe Boutique* 01ม.ค-16เม.ย66 5,590- 2,000- 

 17เม.ย-31ต.ค66 4,290- 2,000- 

 

 

 

 

 

 

Maneetel Beach Front  มณีเทล บีช ฟร้อนท ์

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

ไม่เสริมเตียง 

Maneetel 4* ติดหาดนพรัตนธ์ารา   

*Deluxe Garden View* 01-10 ม.ค 66 4,890- 2,000- 

 11 ม.ค-16 เม.ย 66 4,690- 2,000- 

 17 เม.ย -31 ต.ค 66 4,290- 2,000- 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Holiday Resort Aonang 4ดาว 

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

ไม่เสริมเตียง 

Villa Cha Cha Resort   ถนนกั้นหาด   

*Family Garden View* 01-22ธ.ค65 

11ม.ค-16เม.ย66 

5,190- 2,000- 

มี Kid Club 17เม.ย-31ต.ค66 4,190- 2,000- 

 

 

 

 

 

 
ติดหาดส่วนตัว คลองม่วง 

Beyond Resort 4* 

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

ไม่เสริมเตียง 

Beyond Resort 4* หาดส่วนตัวคลองม่วง   

Villa Garden  

หอ้ง Deluxe Seaview  

เพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 

01พ.ย65-31มี.ค 66 5,290- 2,000- 

 

 

 

 

 

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ 

รถรบั-ส่ง สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่-โรงแรม  (แบบส่วนตวั) 

ที่พกั ตามที่ท่านเลือก  2 คืน  หอ้ง Superior/Deluxe 

ทวัร ์เกาะพีพี เรือSpeed Boat หรือ ล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์ก 

อาหาร 3 มือ้ เชา้2มือ้ กลางวนั 1มือ้ 

ค่าอุปกรณด์าํผิวนํา้ หนา้กาก เสือ้ชูชีพ 

ค่าธรรมเนียมอุทยาน การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับคนไทย  

(ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 400 บาท) 

มคัคเุทศก ์ทอ้งถิ่น นาํเที่ยวในวนัที่ออกทริป 

ประกันภยัทางทะเล  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

-ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% 

-ไม่รวมค่าเดินทางมา จงัหวดักระบี่ 

-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

-ค่าธรรมเนียมอุทยาน การเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวสาํหรบัชาวต่างชาติ  จ่าย

เพ่ิม 400 บาทจากราคาแพ็คเกจ 

-ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ทิปไกด ์หรือคนขบัรถ เป็นตน้ 

ส่ิงที่ควรนําติดตัว 

-ชุดว่ายนํา้ 

-ผา้ขนหนู 

-ครีมกันแดด 

-แว่นตากันแดด และ หมวก 

-กลอ้งถ่ายรูป 

-ของใชส่้วนตวัอื่น 

ข้อแนะนําสําหรับทัวรท์างทะเล 

*สาํหรับโปรแกรมทวัรท์ะเล เพ่ือความปลอดภัย ทางบริษัท ขออนุญาตไม่รบั

จองสาํหรบัสตรีมีครรภ ์และเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้

เรือ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืน

ได ้กรณีเป็นเด็กเล็ก  ตอ้งอยู่ในความดูแลของผูใ้หญ่อย่างใกลช้ิด  



 
 
 
*อาหารที่ทางเรือจดัเตรียมสาํหรบัโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทยสากล(ไม่มีหม)ู 

ลกูคา้มสุลิมสามารถรบัประทานได ้หากลกูคา้ทานมงัสวิรตัิ หรือไม่สามารถรบั

ทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ที่ขณะทาํการจอง เพ่ือ

ทางเราไดจ้ดัเตรียมอาหารสาํหรบัท่าน 

 

วิธีการจองทัวร ์

1.จองผ่านทางโทรศพัท ์ไดท้ี่083-505-6661  

2.จองผ่านอีเมล ์infoamgood@gmail.com 

3.จองผ่านทางไลน ์Line: Byammy1 

การยกเลิก 

**เนื่องจากเป็นแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น กรณียกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินทุกกรณี** 

 

วิธีการชําระเงิน 

1.แจ้ง วันที่ต้องการเดินทาง  จํานวนผู้เดินทาง รายการทัวร ์ที่ท่านเลือก  

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาํการเช็ค และตอบกลับเพ่ือแจ้งสถานะการจอง 

หลงัจากนัน้จะส่งใบยืนยนัการจอง พรอ้มทัง้ใบแจง้การชาํระเงิน ใหล้กูคา้ทาง

อีเมล 

2.ห ลั ง โ อ น เ งิ น  ก รุ ณ า ส่ ง ห ลั ก ฐ า น ก า ร โ อ น เ งิ น  ม า ที่  อี เ ม ล 

infoamgood@gmail.com หรือ       

แอดไลนไ์อดี        Byammy1  

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชาํระเงิน ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบ 

Voucher และใบเสร็จรบัเงินใหท้างอีเมล ์กรุณาพิมพเ์อกสารใบ voucher และ

นาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ทีใ่นวนัเดินทางค่ะ 

เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร ์แอนด ์ทราเวล 

1.โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ Hotline 083-5056661 (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู  

รอซกัครู่ ทางเจา้หนา้ที่จะติดต่อกลบัเองค่ะ 

2.แอดไลน ์ไอดี         byammy1 

3.ต่อต่อทางอีเมล ์infoamgood@gmail.com 

4.ติดต่อที่บริษัท แอม กู๊ด ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จาํกัด   

377/7  หมู่ 11  ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่   บริษัทอยู่ติดถนน เส้นไป

สนามบินกระบี่คะ    

เวลาทาํการ จนัทร-์ศุกร ์09.00-18.00 น. 
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