แพ็คเกจกระบี่ พัก The phu beach

3 วัน 2 คืน +ทัวร์ดำนำ้ 4เกำะ
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วันแรก

รับสนำมบิน-ที่พัก

เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ฯ จะรอรับท่าน จาก สนามบินกระบี่
นาท่านเช็คอินโรงแรมที่พัก โรงแรม THE PHU BEACH HOTEL ห้อง SUPEIROR TWION POOL VIEWพักห้องละ 2 ท่าน (เชิญ
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย) **อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย**
xx.xx

วันที่สอง

ทัวร์4 เกำะ ทะเลแหวก

(Join Trip)

(อำหำรเช้ำ/กลำงวัน/-)

07.00-08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่3)
08.00 น.
กรุณารอที่ลอ้ บบีข้ องโรงแรม รถของท่าเรือ รับทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือ
ทัวร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : ถา้ พระนาง เกาะปอดะ เกาะไก่ ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ)
09.00 น.
เรือออกเดินทางจากอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่ ถำ้ พระนำง ชมความงามของถา้ พระนาง ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวเรือ
และคนทั่วไป สนุกสนานกับการเล่นนา้ พักผ่อน ถ่ายรูป ชมทัศนียภาพ ของทะเลกระบี่
10.30 น.
เดินทางต่อไปยังเกำะไก่ ให้ท่าน เพลิดเพลินกับการดานา้ ดูปลาสวยงาม ปะการัง
หลากสีสนั และ พักรับประทานอาหารกลางวัน (มินิบุฟเฟต์) (มือ้ ที่4)พร้อมนา้ ดื่ม และ ผลไม้ หลังจาก
นัน้ นาท่านชม“Unseen in Thailand” เรียกว่า ทะเลแหวก ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทัง้ 3 เกาะด้วยกัน
ระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ อิสระให้ทกุ ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
(หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็ นปากฎการณ์ธรราชาติ ขึน้ อยู่กับระดับนา้ ในแต่ละวันเมื่อนา้ ลดจะเป็นสันทรายให้เดินบนสันทรายข้ามไปอีกเกาะได้

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง เกำะ ปอดะ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝั่งของเกาะ ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่าย
นา้ หรือ เล่นนา้ บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ
15.00 น. เดินทางกลับ รอมารับรับท่าน เพื่อส่งกลับโรงแรม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
**กรณีเปลี่ยนเป็ น เรือเร็ว เพิ่มเงินท่ำนละ 400 บำท**
วันที่สำม

โรงแรม-สนำมบิน

(อำหำรเช้ำ/-/-)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนห้องภายในเวลา 12.00 น.)
ถึงเวลานัดหมาย รถไปรอรับท่านที่โรงแรม เพื่อส่งท่านที่สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่ ระหว่างทาง หากท่านต้องการแวะซือ้ ของ
ฝาก/ของที่ระลึก สามารถแจ้งคนขับได้เลยคะ
xx.xx น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หำกมีเวลำท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ ทัวร์เพิ่มเติมได้ดังนี้
-ทัวร์เกาะพีพี ท่านละ 1,000 บาท
-ทัวร์เกาะห้อง ทะเลใน เรือหางยาว ท่านละ 950 บาท

-ทัวร์สระมรกต นา้ ตกร้อน วัดถา้ เสือ ท่านละ 850 บาท
-ทัวร์พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนครึ่งวัน (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่านละ 700 บาท
**ในกรณีที่วนั นีเ้ ดินทางไปทัวร์กรุณาจองตั๋วเครื่องบินขากลับ หลัง 19.30 น. เป็ นต้นไป*
หมำยเหตุ : ทัวร์ทะเลเวลำและโปรแกรมต่ำงๆสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตรำค่ำบริกำร
ห้องพัก

ช่วงระยะเวลำ

พักห้องละ 2 ท่ำน
รำคำท่ำนละ

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ
ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

ห้องพัก

ช่วงระยะเวลำ

พักห้องละ 2 ท่ำน
รำคำท่ำนละ

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ
ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

SUPERIOR TWIN POOL VIEW

01- 31มี.ค63

2,990-

1,500-

3,490-

1,500-

DELUXE DOUBLE POOL ACCESS

ห้องพัก

ช่วงระยะเวลำ

พักห้องละ 2 ท่ำน
รำคำท่ำนละ

เด็ก 2-11 ขวบพักกับ
ผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

SUPERIOR POOL VIEW

01เม.ย-31ต.ค63

2,590-

1,500-

3,090-

1,500-

DELUXE DOUBLE POOL ACCESS

SUPERIOR POOL VIEW

DELUXE DOUBLE POOL ACCESS ( ห้องพักที่ระเบียงห้องพัก เชื่อมติดกับสระว่ำยน้ำ )

อัตรำค่ำบริกำรรวม
-รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/ บขส. กระบี่- โรงแรมที่พกั (แบบส่วนตัว)
-ที่พกั โรงแรม THE PHU BEACH 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-อาหาร 3 มือ้ เช้า 2 มือ้ , อาหารกลางวัน 1 มือ้
-ทัวร์ 4 เกาะ โดยเรือหางยาวลาใหญ่ (Join Trip) ร่วมกับคณะอื่น
-ค่าอุปกรณ์ดาผิวนา้ หน้ากาก เสือ้ ชูชีพ
-มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น นาเที่ยว (ในวันที่ 2 ของทริป)
-ประกันภัยทางทะเล
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
-ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุตามโปรแกรม
-ไม่รวมค่าเดินทางมา จังหวัดกระบี่
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็ นต้น

สิ่งที่ควรนำติดตัว
-ชุดว่ายนา้
-ผ้าขนหนู
-ครีมกันแดด
-แว่นตากันแดด และ หมวก
-กล้องถ่ายรูป
-ของใช้ส่วนตัวอื่น

ข้อแนะนำสำหรับทัวร์ทำงทะเล
*สาหรับโปรแกรมทัวร์ทะเล เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัท
ขออนุญาตไม่รบั จองสาหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ากว่า
1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี้ เรือ เนื่องจากสภาพทะเล
ในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ กรณี
เป็ นเด็กเล็ก ต้องอยู่ในความดูแลของผูใ้ หญ่อย่างใกล้ชิ ด
*อาหารที่ทางเรือจัดเตรียมสาหรับโปรแกรมนีเ้ ป็ นอาหารไทย
สากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หาก
ลูกค้าทานมังสวิรตั ิ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใด
ชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขณะทาการจอง เพื่อ
ทางเราได้จดั เตรียมอาหารสาหรับท่าน

วิธีกำรจองทัวร์

1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ที่เบอร์ 087-6786478 หรือ
083-0611-439
2.จองผ่านอีเมล์ infoamgood@gmail.com
3.จองผ่านทางไลน์ Line: @amgoodtour (อย่าลืมเติม @
ด้านหน้านะคะ)
กำรยกเลิก
**เนื่องจากเป็ นแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น กรณียกเลิก ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี**

วิธีกำรชำระเงิน
1.แจ้ง วันที่ตอ้ งการเดินทาง จานวนผูเ้ ดินทาง รายการทัวร์ที่
ท่านเลือก หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะทาการเช็ค และตอบกลับ
เพื่อแจ้งสถานะการจอง หลังจากนัน้ จะส่งใบยืนยันการจอง
พร้อมทัง้ ใบแจ้งการชาระเงิน ให้ลกู ค้าทางอีเมล
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล
infoamgood@gmail.com หรือ
แอดไลน์ไอดี @amgoodtour
3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รบั หลักฐานการชาระเงิน ทาง
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทาง
อีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher และนามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันเดินทางค่ะ

เส้นทำงกำรติดต่อ บริษัท แอม กุด๊ ทัวร์ แอนด์
ทรำเวล
1.โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478 หรือ
083-0611-439 (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู รอซักครู่ ทาง
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเองค่ะ
2.แอดไลน์ ไอดี @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้านหน้า
นะคะ)
3.ต่อต่อทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com
4.ติดต่อที่บริษัท แอม กู๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
377/7 หมู่ 11 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมือง จ.กระบี่ บริษัทอยู่ติด
ถนน เส้นไปสนามบินกระบี่คะ
เวลาทาการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.

