
 

 

Krabi Paradise แพ็คเกจกระบ่ี 3 วัน2 คืน  

ทัวร ์Sunset 7เกาะ  +ทริปดาํน้ําหมู่เกาะพีพี เรือ Speed Boat  

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัแรก  รบัสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พกั 

เชา้ เม่ือเดินทางมาถึงจังหวัดกระบ่ี  เจา้หนา้ท่ีฯ  จะรอรบัท่าน  จาก สนามบินกระบ่ี  หรือ บขส. ตามวันเวลาท่ีท่านไดแ้จง้ไว ้

(รถยนตส่์วนตวั)นาํท่านเช็คอินโรงแรมที่พกั  (เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั) เช็คอินเขา้หอ้งพกัได ้14.00 น. สามารถฝากกระเป๋าไว้

ที่ล๊อบบีก้่อนไปทวัรไ์ดค่้ะ (สาํหรบัวนันีก้รุณาเลือกเที่ยวบินถึงสนามบินกระบ่ี ก่อนเวลา 10.30น.) 

12.00-12.30 น. รถรบัจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง 

ถึงท่าเรือ อ่าวนํา้เมา ทุกท่านเช็คอิน  พรอ้มรบันํา้ด่ืม และอุปกรณ์ดาํนํา้   หลังจากนั้นนาํทุกท่านขึน้เรือ ออกเดินทางสู่ทอ้งทะเล

กระบ่ี 

 

 

 

 

 

 

เกาะไก่ : เกาะไก่คือส่วนหนึ่งของทะเลแหวก   สากเหตทุี่ชื่อเกาะไก่ เนื่องจากชะง่อนหินท่ียื่นออกมา มีลกัษณะคลา้ยๆกบัหวัไก่ ทาํ

ใหผู้พ้บเห็นจินตานาการว่าเหมือนไก่ หรือบางท่าน มองว่าเป็นดา้นขวาน ถือว่าเป็นจุดไฮไลท ์ของการล่องเรือเที่ยว ทอ้งทะเลกระบ่ี

เลยก็ว่า  

เกาะทับ และ เกาะหม้อ   ท่านสามารถเดินชม และถ่ายภาพ ในกรณีที่นํา้ลง ท่านสามารถ เดินเล่น บนสนัหาดทรายตามแนวยาว  

เป็นสถานท่ีหนึ่งที่ถือเป็น “Unseen in Thailand”  ซึ่งเชื่อมติดต่อกนัทัง้ 3 เกาะดว้ยกัน  เรียกว่า ทะเลแหวก  เชื่อมต่อระหว่าง เกาะ

ไก่ เกาะทบั และ เกาะหมอ้   อิสระใหท้กุท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

เกาะตังหมิง : ณ บริเวณของเกาะนี ้ มีปลาทะเลตัวเล็ก ๆ สีสนัสวยงาม ใหไ้ดเ้ห็นอยู่ทั่วไปเล่นนํา้กบัปลาตวัเล็กๆ ท่ี ดา้นหนา้ เกาะ 

ตงัหมิง 

เกาะส่ี : แหล่งดาํนํา้ชมปะการงันํา้ต่ืนที่สวยงามอีกจุดหน่ึงของทะเลกระบ่ี   นํา้จะทะเลไม่ลึกมาก สามารถมองเห็นปลาทะเลสีสนั

สวยงาม และสตัวท์ะเลอื่นๆได ้

วันแรก  รับสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พัก                                                                              (-/-/D) 



 

 

เกาะปอดะ :   ช่วงเย็น เราจะแวะกันที่เกาะปอดะ  ชมความแปลกตาของหินผาขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่กลางทะเล  นอกจากนี ้เกาะปอ

ดะยงัมีหาดทรายขาวละเอียด นํา้ใส เหมาะกบัการเล่นนํา้  หรือจะถ่ายรูปเล่นเก็บบรรยากาศยามเย็นก็ไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

ถํา้พระนาง-ไร่เลย ์  เราจะแวะรบัประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต ์(1) ที่น่ี  

(กรณีฝนตกจะเปล่ียนจากบนหาดมาเป็นท่ีท่าเรือแทน) และจบทริปดว้ยการนาํทกุท่านไปเล่นนํา้ทะเลท่ามกลางแสงระยิบระยบัสีฟ้า

จากแพลงกต์อน  หรือ ที่ชาวบา้นเรียกว่า พรายนํา้    

20.00 เดินทางถึงท่าเรือ  ชมการแสดงไฟ  จากนัน้นาํท่านส่งท่ีพกั 

กรณีต้องการเปล่ียนเป็นเรือ Luxury Sunset Cruise จ่ายเพ่ิมท่านละ 900 บาท 

ออกเดินทางเฉพาะ : ศกุร ์เสาร ์อาทิตย ์ 14.00-19.00 

รายละเอียดทวัรท์า้ยโปรแกรม 

ทวัร ์Luxury Sunset Cruise 

 

 
13:00-14.00 : บริการรบัจากโรงแรม โซน อ่าวนาง ,คลองม่วง, ทบัแขก  สู่ท่าเรือกระบ่ีมาริน่า 
15:00  : ออกเดินทางจากท่าเรือกระบ่ีมาริน่า ชมความสวยงามของปากนํา้กระบ่ีป่าโกงกางอนสุาวรียป์ูดาํ และ 

เขาขนาบนํา้สญัลกัษณข์องจงัหวดักระบ่ี เก็บภาพสวยๆเก๋ๆจากหนา้ที่รบัรองว่าคณุจะไม่สามารถหาไดจ้ากท่ีไหน บนชัน้สองของเรือ

เราพรอ้มเสริฟเคร่ืองด่ืม นํา้อดัลมและของว่างใหบ้ริการฟรี ตลอดเสน้ทาง เราจะพาท่านล่องเรือผ่านปากแม่นํา้กระบ่ีผ่านสสุานหอย 

75 ลา้นปีมุ่งหนา้สู่ทอ้งทะเลอนัดามนั ชมทิวทศัน ์เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ และเรือสาํราญจะจอดพกัท่ีหนา้อ่าวไร่เลย ์
18:00 : เรือสาํราญล่องกลบัจากอ่าวไรเ่ลย ์ท่านจะไดด่ื้มดํ่าบรรยากาศพระอาทิตยต์กท่ีสดุแสนจะโรแมนติค เรือจะ

บรรเลงดนตรีเบาๆ เสริฟบารบี์คิว กุง้ เ ไก่สะเต๊ะผลไมแ้ละของหวานพรอ้มใหบ้ริการท่านอย่างจุใจ (1) นอกจากนีเ้รายงัมีบารค๊์อก

เทล และ เคร่ืองด่ืมแอลกฮอลจ์าํหน่ายบนเรือ 
19:00 : เดินทางกลบัถึงท่าเรือกระบ่ี มารีน่า และส่งท่านกลบัที่พกัพรอ้มกบัความประทบัใจไปอีกนานเท่านาน 
  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

07.00-08.00 น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ท่ี2) 

โปรแกรม  เกาะพีพี-เกาะไผ-่อ่าวมาหยา-ปิเล๊ะ-ถํา้ไวกิง้-เกาะพีพีดอน 

08.00-08.30 น. รถรบัจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง 

09.00น.   ออกเดินทางจากอ่าวนางสู่เกาะพีพี เรือ Speed Boat 
 
 
 
 
 
 
 
อ่าวโละซะมะ เล่นนํา้ ดปูะการงั  ถือเป็นจุดดาํนํา้ตืน้ที่สวยงามที่สุดของเกาะพีพีเล  ท่านจะไดเ้ห็นปลานอ้ยใหญ่จาํนวนมาก  และ

ปะกะรงัหินอ่อนนานาชนิด 
อ่าวลิง      อ่าวนีท้ี่เป็นศนูยร์วมของฝงูลิงอนัมากมาย  
อ่าวมาหยา นาํท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ และสถานที่แห่งนีย้งัเป็นที่ถ่ายทาํ  ภาพยนตห์ลายเร่ือง  
เกาะพีพีดอน  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารแบบบุฟเฟต(์3)   บน เกาะ  พรอ้ม ผลไม ้และ นํา้ด่ืม  ชา กาแฟ 
ถํา้ไวกิง้ เก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศดา้นนอกของถํา้  ภายในถํา้ไวกิง้เป็นที่อยู่อาศยัของเหล่านกนางแอ่น และภาพเขียน

สีโบราณบนผนงัถํา้ เชื่อกนัว่าเป็นภาพที่ชาวประมงโบราณเขา้มาอาศยัเพ่ือหลบคล่ืนลมพายทุี่ถํา้ไวกิง้แห่งนี ้
เกาะไม้ไผ่  เดินเล่นบนชายหาดสีขาวละเอียด  หรือ จะเล่นนํา้บริเวณหนา้ชายหาด 
16.00 น.  เดินทางกลบัสู่อ่าวนาง พรอ้มส่งท่านกลบัสู่ที่พกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง  OPTION TOUR  เกาะพีพี หรือ เกาะห้อง  เรือ Speed Boat                                                             (B/L/-) 



 
 
 

 

 

เท่ียวเกาะห้อง ทะเลใน  วันเดียว  เช้าไป-เย็นกลับ 

Hong Island One day Trip   
ทวัรเ์กาะหอ้ง เกาะหน่ึงในจงัหวดักระบ่ีที่มีธรรมชาติ สวยงาม เงียบสงบ และ มีหาดทรายขาวละเอียด  เหมาะกบัท่านที่ชื่นชอบความ

เป็นส่วนตวั  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กบัการ ดาํนํา้  ว่ายนํา้  เดินเล่นบนชายหาด  และเก็บภาพความประทบัใจ กบัความสวยงาม ของ

ทอ้งทะเลกระบ่ี  และด่ืมดาํไปกบัธรรมชาติ สายลม และ เสียงคล่ืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-08.30 น. รถรบัจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง 

09.00น.   ออกเดินทางโดยเรือหางยาว หรือ เรือเร็ว ปลอดภยั ดว้ยเสือ้ชูชีพ   
เกาะผักเบีย้ เป็นเกาะๆเล็กๆ ดา้นหลงัเกาะหอ้ง มีนํา้ทะเลใสสะอาด บรรยากาศรม่ร่ืน เหมาะแก่การพกัผ่อนและการเล่นนํา้   
เกาะลาดิง หรือ เกาะพาราไดช ์ เกาะท่ีซุกซ่อนโดยธรรมชาติ  ท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาด และเงียบสงบ  

มีปลาและปะการงั มีธรรมชาติรอบๆเกาะที่สวยงาม   
เกาะห้อง  เป็นหน่ึงในไฮไลทข์องทริปนี ้เป็นเกาะท่ีเงียบสงบและสวยงาม มีชายหายสีขาวละเอียด นํา้ทะเลใส มีฝูงปลาเล็กๆ อยู่

ทั่วไป รม่ร่ืนไปดว้ยธรรมชาติ เหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูป ว่ายนํา้  และพกัผ่อนอย่างมาก 
12.00 น.  ทานอาหารเท่ียงแบบปิกนิกบนเกาะ (3) หลังอาหารพักผ่อนเล่นนํ้า และชมธรรมชาติหรือจะ เล่นนํา้ชมฝูงปลาอย่าง

ใกลช้ิด เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียด ใหท้กุท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั และด่ืมดํ่าไปกบัธรรมชาติ สายลม และเสียงคล่ืน   
ห้องลากูน (lagoon)  เป็นหนองนํา้เค็มที่เชื่อมต่อกบัทะเล มีปากทางเขา้ไม่ถึง 10 เมตร อยู่ทางดา้นทิศเหนือของเกาะหอ้ง เม่ือ

เขา้ไปดา้นในจะเป็นเหมือนหอ้งโถงทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยป่า และหนา้ผาสงูชนั ภายในอ่าวหอ้งมีนํา้ทะเลใส สีมรกต นํา้ค่อนขา้งตืน้ 

มองเห็นพืน้ดา้นล่าง มีตน้ไมป่้าชายเลนขึน้อยู่ เป็นท่ีหลบภยัของสตัวน์ํา้ และ ชาวประมงเวลาท่ีคล่ืนแรง ไม่สามารถเดินเรือได ้ใหท้กุ

ท่านไดถ้่ายรูปเก็บความประทบัใจ  ก่อนเดินทางกลบัสู่อ่าวนาง 

15.00 น.   เดินทางกลบั ท่าเรือ ส่งที่พกัโดยสวสัดิภาพ  (เรือเร็ว) 
 

 

 

 

08.00 น. รถรบัจากในเมือง // คลองม่วง 

08.30 น. รถรบัจากอ่าวนาง 



 
 
 

 

 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที่4)  เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  (คืนหอ้งภายในเวลา 12.00 น.)   

ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรบัท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือส่งท่านท่ีสนามบินกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหว่างทาง หากท่านตอ้งการแวะซือ้ของ

ฝาก/ของที่ระลึก  สามารถแจง้คนขบัไดเ้ลยคะ 

xx.xx น. เดินทางกลบั  โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจ 

 

หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซือ้ทัวรเ์พ่ิมเติมได้ดังนี(้จอยทริป) 

-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 4,690- 2,500- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 4,690- 2,500- 

 1-20 มี.ค66 4,090- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย66 3,790- 2,500- 

จองภายใน 30 เม.ย 62 16เม.ย-31ต.ค66 3,590- 2,500- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม  พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบิน                                                                      (B/-/-) 

 



 
 
 

 

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 

4,090- 2,500- 

 17เม.ย-31ต.ค66 3,890- 2,500- 

 

 

Aonang Buri  อ่าวนางบุรี รีสอรท์ 

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

Aonang Buri ติดหาด   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 4,790- 2,500- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 4,890- 2,500- 

 1-20 มี.ค66 4,190- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย66 3,890- 2,500- 

 16เม.ย-31ต.ค66 3,790- 2,500- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Marina Fisherman  มารีนา่ ฟิชเชอรแ์มนน 

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

Marina Fisherman อ่าวนาง   

*Deluxe * 1 พ.ย-27ธ.ค66 4,090- 2,500- 

 28ธ.ค 62 -4 ม.ค66 5,090- 2,500- 

 5ม.ค-28ก.พ66 4,090- 2,500- 

 1-31 มี.ค 66 3,890- 2,500- 
 

 

 
 

 

 

Sugar Marina Cliffhanger ชูการม์ารีน่า คลิฟแฮงเกอร ์

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

Marina Fisherman อ่าวนาง   

*Superior* 1 พ.ย-27ธ.ค66 5,690- 2,500- 

 28ธ.ค 62 -4 ม.ค66 6,090- 2,500- 

 5ม.ค-28ก.พ66 4,490- 2,500- 

 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 3,890- 2,500- 

 06ม.ค-31 ต.ค 66 4,090- 2,500- 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

Bluesotel 4* บูลโซเทล 

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

ไม่เสริมเตียง 

Bluesotel อ่าวนาง   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 5,690- 2,500- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 5,190- 2,500- 

 1-20 มี.ค 66 4,490- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย 66 4,090- 2,500- 

 16 เม.ย-31 ต.ค 66 3,890- 2,500- 

 

 

 
 
 

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 6,690- 2,500- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 5,890- 2,500- 

 1-20 มี.ค 66 5,490- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย 66 5,090- 2,500- 

 16 เม.ย-31 ต.ค 66 4,290- 2,500- 

 

 

 
 

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 5,690- 2,500- 

 17เม.ย-31ต.ค66 4,390- 2,500- 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

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 4,990- 2,500- 

 11 ม.ค-16 เม.ย 66 4,790- 2,500- 

 17 เม.ย -31 ต.ค 66 4,590- 2,500- 

 

 

 

 

 

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 

5,290- 2,500- 

มี Kid Club 17เม.ย-31ต.ค66 4,290- 2,500- 

 

 

 

 

 
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 5,390- 2,500- 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ 

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

ที่พกั ตามที่ท่านเลือก  2 คืน  หอ้ง Superior/Deluxe 

ทวัรS์unset 7เกาะ เรือหางยาว 

ทวัร ์เกาะพีพี หรือ เกาะหอ้ง เรือSpeed Boat  

อาหาร 4 มือ้ เชา้2มือ้ กลางวนั 1มือ้ /มือ้เย็น 1 

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 (กรณีไม่มีคนรบัสาย 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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