
 
 
 
 
 

 

เที่ยวทะเลกระบี่ 7 เกาะ 7Islands Sunset 
โปรแกรมเทีย่วกระบี ่7 เกาะ  สมัผสับรรยากาศทอ้งทะเลกระบี ่ยามเย็น  
ดูพระอาทิตย์ตก  และ ไฮไลท์ ของทริป เล่นน ้าทะเลกลางคืน ดูพรายน ้า 

 

 
โปรแกรมนีเ้หมาะกับใคร: 
1.เหมาะกบัทกุเพศทกุวยั คะ  แตบ่างจดุ ถ้าเรือใหญ่ ต้องเปล่ียนเป็นเรือหางยาวล าเลก็เพ่ือขึน้ฝ่ัง  ต้องมัน่ใจว่า ท่านพร้อม
ส าหรับการขึน้ลงเรือหลายๆครัง้นะคะ 
2.เหมาะกบัท่านท่ีเดนิทางมาถึงกระบ่ีก่อนเท่ียง  โปรแกรมเร่ิมรับจากท่ีพกั ประมาณ บ่ายสองโมงคะ เพ่ือไปขึน้เรือท่ีท่าเรือ
อาวน า้เมา   
3.เหมาะกบัท่านท่ีมีเวลาน้อย ไมอ่ยากปลอ่ยเวลาไว้ ต้องการเท่ียวหลายๆเกาะ  วนัแรกก็ลงทะเลกนัได้เลย 
ข้อดีของโปรแกรม 
1.คุ้มมากเม่ือเทียบกบัราคา  ได้เห็นวิวทิวทศัน์ ท้องทะเลกระบ่ี ในยามบา่ย ถึง เย็น 
2.คณุจะได้เท่ียวทะเล ในเวลาท่ีคนไม่พลกุพลา่น เพราะ นกัท่องเท่ียว กลบัขึน้ฝ่ังกนัหมดแล้ว 
3.ในวนัท่ีอากาศดี  นัง่ชมววิ พระอาทิตย์ตก  ชิลมากๆ  รับรองวา่ ทกุท่านต้องประทบัใจแน่นอนคะ 
4.เปิดประสบการณ์วา่ยน า้กลางคืน  ดพูรายน า้  หรือแพลงก์ตอน  แสงสีฟ้าระยิบระยบั ก็เก๋ไปอีกแบบนะคะ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  (เรือใหญ่) ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่ 1,200- 
เดก็ 3-8 ขวบ 1,000- 
 

อัตราค่าบริการ  (เรือหางยาว) ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่ 900- 
เดก็ 3-8 ขวบ 700- 
 

*** ราคา 7 เกาะ ไมร่วมคา่อทุยานต่างชาต ิผู้ใหญ่ 400 | เดก็ 200 *** คนไทย 40 บาท 
 

รายละเอียดโปรแกรม 

14.00-14.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองมว่ง หรือ อ่าวนาง 
ถึงท่าเรือ อ่าวน า้เมา ทกุท่านเช็คอิน  พร้อมรับน า้ดื่ม และอปุกรณ์ด าน า้   หลงัจากนัน้น าทกุท่านขึน้เรือ ออกเดนิทางสูท้่อง
ทะเลกระบ่ี 
 
 
 
 
 
 
เกาะไก่ : เกาะไก่คือสว่นหนึ่งของทะเลแหวก   สากเหตท่ีุช่ือเกาะไก่ เน่ืองจากชะง่อนหินท่ีย่ืนออกมา มีลกัษณะคล้ายๆกบั
หวัไก่ ท าให้ผู้พบเห็นจินตานาการว่าเหมือนไก่ หรือบางท่าน มองวา่เป็นด้านขวาน ถือวา่เป็นจดุไฮไลท์ ของการลอ่งเรือ
เท่ียว ท้องทะเลกระบ่ีเลยก็วา่  
เกาะทับ และ เกาะหม้อ   ท่านสามารถเดนิชม และถ่ายภาพ ในกรณีท่ีน า้ลง ท่านสามารถ เดนิเลน่ บนสนัหาดทรายตาม
แนวยาว  เป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีถือเป็น “Unseen in Thailand”  ซึ่งเช่ือมตดิตอ่กนัทัง้ 3 เกาะด้วยกนั  เรียกวา่ ทะเลแหวก  
เช่ือมตอ่ระหวา่ง เกาะไก่ เกาะทบั และ เกาะหม้อ   อิสระให้ทกุท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 14:00-20:30 

ออกเดนิทางทุกวนั 



 
 
 
 
 

 
เกาะตังหมิง : ณ บริเวณของเกาะนี ้มีปลาทะเลตวัเลก็ ๆ สีสนัสวยงาม ให้ได้เห็นอยู่ทัว่ไปเลน่น า้กบัปลาตวัเล็กๆ ท่ี 
ด้านหน้า เกาะ ตงัหมงิ 
เกาะส่ี : แหลง่ด าน า้ชมปะการังน า้ตื่นท่ีสวยงามอีกจดุหนึ่งของทะเลกระบ่ี   น า้จะทะเลไม่ลกึมาก สามารถมองเห็นปลา
ทะเลสีสนัสวยงาม และสตัว์ทะเลอ่ืนๆได้ 
เกาะปอดะ :   ช่วงเย็น เราจะแวะกนัท่ีเกาะปอดะ  ชมความแปลกตาของหินผาขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่กลางทะเล  นอกจากนี ้
เกาะปอดะยงัมีหาดทรายขาวละเอียด น า้ใส เหมาะกบัการเลน่น า้  หรือจะถ่ายรูปเลน่เก็บบรรยากาศยามเย็นก็ได้เช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
ถ า้พระนาง-ไร่เลย์   เราจะแวะรับประทานอาหารค ่า แบบบฟุเฟต์ท่ีน่ี   และจบทริปด้วยการน าทกุท่านไปเลน่น า้ทะเล
ท่ามกลางแสงระยิบระยับสีฟ้าจากแพลงก์ตอน  หรือ ท่ีชาวบ้านเรียกว่า พรายน า้    
 
ค่าบริการวม 
-รถรับสง่ ท่ีพกั-ท่าเรือ-ท่ีพกั 
-เรือหางยาว  หรือ เรือใหญ่ แบบ จอยทริป  พร้อม เสือ้ชชีูพ  และ หน้ากากด าน า้ 
-อาหารเย็น แบบบุฟเฟต์   
-น า้ดื่ม  ผลไม้ 
-คา่ประกนัท่องเท่ียวทางทะเล 
-มคัคเุทศก์ท้องถิ่นดแูลตลอดทริป 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
-นกัท่องเท่ียวตา่งชาตจิ่ายคา่อทุยาน  ผู้ ใหญ่ 400 บาทตอ่คน เดก็ 200 บาทตอ่คน    
-นกัท่องเท่ียวชาวไทยจ่ายคา่อทุยาน   ผู้ใหญ่ 40 บาทตอ่คน เดก็ 20 บาทตอ่คน     
-คา่ธรรมเนียมรักษาความสะอาด อบต.คนละ 10 บาท     
สิ่งที่ควรน าตดิตัว 
-ชดุวา่ยน า้ 
-ผ้าขนหนู 
-ครีมกนัแดด 
-แวน่ตากนัแดด และ หมวก 
-กล้องถ่ายรูป 
-ของใช้สว่นตวัอ่ืน 



 
 
 
 
 

 
ข้อแนะน าส าหรับทัวร์ทางทะเล 
*ส าหรับโปรแกรมทวัร์ทะเล เพ่ือความปลอดภยั ทางบริษัท ขออนญุาตไมรั่บจองส าหรับสตรีมีครรภ์ และเดก็อายตุ ่ากวา่ 1 
ขวบ ร่วมเดนิทางในโปรแกรมนี ้เรือ เน่ืองจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืนได้ กรณีเป็น
เดก็เลก็  ต้องอยู่ในความดแูลของผู้ ใหญ่อย่างใกล้ชิด  
*อาหารท่ีทางเรือจดัเตรียมส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทยสากล(ไม่มีหม)ู ลกูค้ามสุลมิสามารถรับประทานได้ หากลกูค้า
ทานมงัสวรัิต ิหรือไมส่ามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกบัทางเจ้าหน้าท่ีขณะท าการจอง เพ่ือทางเราได้
จดัเตรียมอาหารส าหรับท่าน 
 
วธีิการจองทัวร์ 
1.จองผา่นทางโทรศพัท์ ได้ท่ีเบอร์  087-6786478 หรือ   083-0611-439   
2.จองผา่นอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
3.จองผา่นทางไลน์ Line: @amgoodtour  (อย่าลืมเติม @ด้านหน้านะคะ) 
 
การยกเลิก 
**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  กรณียกเลกิขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี** 
 
วธีิการช าระเงนิ 
1.แจ้ง วนัท่ีต้องการเดนิทาง  จ านวนผู้เดนิทาง รายการทวัร์ท่ีท่านเลือก  หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะท าการเช็ค และตอบกลบั
เพ่ือแจ้งสถานะการจอง หลงัจากนัน้จะสง่ใบยืนยนัการจอง พร้อมทัง้ใบแจ้งการช าระเงิน ให้ลกูค้าทางอีเมล 
2.หลงัโอนเงิน กรุณาสง่หลกัฐานการโอนเงิน มาท่ี อีเมล infoamgood@gmail.com หรือ       
แอดไลน์ไอดี        @amgoodtour  
3. หลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้รับหลกัฐานการช าระเงิน ทางเจ้าหน้าท่ีจะจดัสง่ใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล์ 
กรุณาพมิพ์เอกสารใบ voucher และน ามาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดินทางคะ่ 
 
เส้นทางการตดิต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 
1.โทรเข้าโทรศพัท์มือถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   083-0611-439  (กรณีไมมี่คนรับสาย วางห ู รอซกัครู่ ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะตดิตอ่กลบัเองคะ่ 
2.แอดไลน์ ไอดี        @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้านหน้านะคะ) 
3.ตอ่ตอ่ทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
4.ตดิตอ่ท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   
377/7  หมู ่11  ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี   บริษัทอยู่ตดิถนน เส้นไปสนามบนิกระบ่ีคะ    
เวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์ 09.00-18.00 น.  
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