เที่ยวทะเลกระบี่ 7 เกาะ 7Islands Sunset
โปรแกรมเทีย่ วกระบี ่ 7 เกาะ สัมผัสบรรยากาศท้องทะเลกระบี ่ ยามเย็น
ดูพระอาทิตย์ตก และ ไฮไลท์ ของทริ ป เล่นน้าทะเลกลางคืน ดูพรายน้า

โปรแกรมนีเ้ หมาะกับใคร:
1.เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คะ แต่บางจุด ถ้ าเรื อใหญ่ ต้ องเปลี่ยนเป็ นเรื อหางยาวลาเล็กเพื่อขึ ้นฝั่ ง ต้ องมัน่ ใจว่า ท่านพร้ อม
สาหรับการขึ ้นลงเรื อหลายๆครัง้ นะคะ
2.เหมาะกับท่านที่เดินทางมาถึงกระบี่ก่อนเที่ยง โปรแกรมเริ่มรับจากที่พกั ประมาณ บ่ายสองโมงคะ เพื่อไปขึ ้นเรื อที่ท่าเรื อ
อาวน ้าเมา
3.เหมาะกับท่านที่มีเวลาน้ อย ไม่อยากปล่อยเวลาไว้ ต้ องการเที่ยวหลายๆเกาะ วันแรกก็ลงทะเลกันได้ เลย
ข้ อดีของโปรแกรม
1.คุ้มมากเมื่อเทียบกับราคา ได้ เห็นวิวทิวทัศน์ ท้ องทะเลกระบี่ ในยามบ่าย ถึง เย็น
2.คุณจะได้ เที่ยวทะเล ในเวลาที่คนไม่พลุกพล่าน เพราะ นักท่องเที่ยว กลับขึ ้นฝั่ งกันหมดแล้ ว
3.ในวันที่อากาศดี นัง่ ชมวิว พระอาทิตย์ตก ชิลมากๆ รับรองว่า ทุกท่านต้ องประทับใจแน่นอนคะ
4.เปิ ดประสบการณ์วา่ ยน ้ากลางคืน ดูพรายน ้า หรื อแพลงก์ตอน แสงสีฟ้าระยิบระยับ ก็เก๋ไปอีกแบบนะคะ

ระยะเวลา

14:00-20:30

ออกเดินทางทุกวัน
อัตราค่ าบริการ (เรือใหญ่ )
ผู้ใหญ่
เด็ก 3-8 ขวบ

ราคาท่ านละ
1,2001,000-

อัตราค่ าบริการ (เรือหางยาว)
ผู้ใหญ่
เด็ก 3-8 ขวบ

ราคาท่ านละ
900700-

*** ราคา 7 เกาะ ไม่รวมค่าอุทยานต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 | เด็ก 200 *** คนไทย 40 บาท
รายละเอียดโปรแกรม
14.00-14.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรื อ คลองม่วง หรื อ อ่าวนาง
ถึงท่าเรื อ อ่าวน ้าเมา ทุกท่านเช็คอิน พร้ อมรับน ้าดื่ม และอุปกรณ์ดาน ้า หลังจากนันน
้ าทุกท่านขึ ้นเรื อ ออกเดินทางสูท่ ้ อง
ทะเลกระบี่

เกาะไก่ : เกาะไก่คือส่วนหนึ่งของทะเลแหวก สากเหตุที่ชื่อเกาะไก่ เนื่องจากชะง่อนหินที่ยื่นออกมา มีลกั ษณะคล้ ายๆกับ
หัวไก่ ทาให้ ผ้ พู บเห็นจินตานาการว่าเหมือนไก่ หรื อบางท่าน มองว่าเป็ นด้ านขวาน ถือว่าเป็ นจุดไฮไลท์ ของการล่องเรื อ
เที่ยว ท้ องทะเลกระบี่เลยก็วา่
เกาะทับ และ เกาะหม้ อ ท่านสามารถเดินชม และถ่ายภาพ ในกรณีที่น ้าลง ท่านสามารถ เดินเล่น บนสันหาดทรายตาม
แนวยาว เป็ นสถานที่หนึ่งที่ถือเป็ น “Unseen in Thailand” ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทัง้ 3 เกาะด้ วยกัน เรี ยกว่า ทะเลแหวก
เชื่อมต่อระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้ อ อิสระให้ ทกุ ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

เกาะตังหมิง : ณ บริเวณของเกาะนี ้ มีปลาทะเลตัวเล็ก ๆ สีสนั สวยงาม ให้ ได้ เห็นอยู่ทวั่ ไปเล่นนา้ กับปลาตัวเล็กๆ ที่
ด้ านหน้ า เกาะ ตังหมิง
เกาะสี่ : แหล่งดาน ้าชมปะการังน ้าตื่นที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ น ้าจะทะเลไม่ลกึ มาก สามารถมองเห็นปลา
ทะเลสีสนั สวยงาม และสัตว์ทะเลอื่นๆได้
เกาะปอดะ : ช่วงเย็น เราจะแวะกันที่เกาะปอดะ ชมความแปลกตาของหินผาขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่กลางทะเล นอกจากนี ้
เกาะปอดะยังมีหาดทรายขาวละเอียด น ้าใส เหมาะกับการเล่นน ้า หรื อจะถ่ายรูปเล่นเก็บบรรยากาศยามเย็นก็ได้ เช่นกัน

ถา้ พระนาง-ไร่ เลย์ เราจะแวะรับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟต์ที่นี่ และจบทริปด้ วยการนาทุกท่านไปเล่นน ้าทะเล
ท่ามกลางแสงระยิบระยับสีฟ้าจากแพลงก์ตอน หรื อ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า พรายน ้า
ค่ าบริการวม
-รถรับส่ง ที่พกั -ท่าเรื อ-ที่พกั
-เรื อหางยาว หรื อ เรื อใหญ่ แบบ จอยทริป พร้ อม เสื ้อชูชีพ และ หน้ ากากดาน ้า
-อาหารเย็น แบบบุฟเฟต์
-น ้าดื่ม ผลไม้
-ค่าประกันท่องเที่ยวทางทะเล
-มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
-นักท่องเที่ยวต่างชาติจ่ายค่าอุทยาน ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อคน เด็ก 200 บาทต่อคน
-นักท่องเที่ยวชาวไทยจ่ายค่าอุทยาน ผู้ใหญ่ 40 บาทต่อคน เด็ก 20 บาทต่อคน
-ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด อบต.คนละ 10 บาท
สิ่งที่ควรนาติดตัว
-ชุดว่ายน ้า
-ผ้ าขนหนู
-ครี มกันแดด
-แว่นตากันแดด และ หมวก
-กล้ องถ่ายรูป
-ของใช้ สว่ นตัวอื่น

ข้ อแนะนาสาหรับทัวร์ ทางทะเล
*สาหรับโปรแกรมทัวร์ ทะเล เพื่อความปลอดภัย ทางบริ ษัท ขออนุญาตไม่รับจองสาหรับสตรี มีครรภ์ และเด็กอายุต่ากว่า 1
ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้ เรื อ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ กรณีเป็ น
เด็กเล็ก ต้ องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ ชิด
*อาหารที่ทางเรื อจัดเตรี ยมสาหรับโปรแกรมนี ้เป็ นอาหารไทยสากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้ า
ทานมังสวิรัติ หรื อไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ขณะทาการจอง เพื่อทางเราได้
จัดเตรี ยมอาหารสาหรับท่าน
วิธีการจองทัวร์
1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ ที่เบอร์ 087-6786478 หรื อ 083-0611-439
2.จองผ่านอีเมล์ infoamgood@gmail.com
3.จองผ่านทางไลน์ Line: @amgoodtour (อย่าลืมเติม @ด้ านหน้ านะคะ)
การยกเลิก
**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ กรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี**
วิธีการชาระเงิน
1.แจ้ ง วันที่ต้องการเดินทาง จานวนผู้เดินทาง รายการทัวร์ ที่ท่านเลือก หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะทาการเช็ค และตอบกลับ
เพื่อแจ้ งสถานะการจอง หลังจากนันจะส่
้ งใบยืนยันการจอง พร้ อมทังใบแจ้
้
งการชาระเงิน ให้ ลกู ค้ าทางอีเมล
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล infoamgood@gmail.com หรื อ
แอดไลน์ไอดี @amgoodtour
3. หลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ รับหลักฐานการชาระเงิน ทางเจ้ าหน้ าที่จะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ ทางอีเมล์
กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher และนามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทางค่ะ
เส้ นทางการติดต่ อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
1.โทรเข้ าโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478 หรื อ 083-0611-439 (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู รอซักครู่ ทาง
เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับเองค่ะ
2.แอดไลน์ ไอดี @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้ านหน้ านะคะ)
3.ต่อต่อทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com
4.ติดต่อที่บริษัท แอม กู๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
377/7 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ บริษัทอยู่ตดิ ถนน เส้ นไปสนามบินกระบี่คะ
เวลาทาการ จันทร์ -ศุกร์ 09.00-18.00 น.

