
 

KRABI PHANG NGA 
ทวัรก์ระบี ่3วนั2คนื 

เทีย่วทะเลกระบี+่ลอ่งเรอือา่วพงังา+รถรบัสง่สว่นตัว +ทีพ่กั 2 คนื 

 

 ทัวร์ 7 เกาะ ทะเลแหวก 

 

 

 

 

 

ทัวร์พังงา + พายเรือแคนู+เขาตะปู + เขาพงิกัน + เกาะปันหยี ด้วยเรือหางยาว           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XX.XX น. เม่ือเดนิทางมาถึงจงัหวดักระบ่ี  เจ้าหน้าท่ีฯ  จะรอรับท่าน  จาก สนามบนิกระบ่ี  ตามวนัเวลาท่ีท่านได้แจ้งไว้ 
(รถยนต์สว่นตวั)และน าทกุท่าน เดนิทางสูท่ี่พกั โรงแรม....   (ส าหรับในวนันีค้วรเดนิทางถึงสนามบนิกระบ่ีไมเ่กิน  10.30น.) 
12.00-12.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองมว่ง หรือ อ่าวนาง 
ถึงท่าเรือ อ่าวน า้เมา ทกุท่านเช็คอิน  พร้อมรับน า้ดื่ม และอปุกรณ์ด าน า้   หลงัจากนัน้น าทกุท่านขึน้เรือ ออกเดนิทางสูท้่องทะเล
กระบ่ี 
 
 
 
 
 
 
เกาะไก่ : เกาะไก่คือสว่นหนึ่งของทะเลแหวก   สากเหตท่ีุช่ือเกาะไก่ เน่ืองจากชะง่อนหินท่ีย่ืนออกมา มีลกัษณะคล้ายๆกบัหวัไก่ ท า
ให้ผู้พบเห็นจินตานาการวา่เหมือนไก่ หรือบางท่าน มองวา่เป็นด้านขวาน ถือวา่เป็นจดุไฮไลท์ ของการลอ่งเรือเท่ียว ท้องทะเลกระบ่ี
เลยก็วา่  
เกาะทับ และ เกาะหม้อ   ท่านสามารถเดนิชม และถ่ายภาพ ในกรณีท่ีน า้ลง ท่านสามารถ เดนิเลน่ บนสนัหาดทรายตามแนวยาว  
เป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีถือเป็น “Unseen in Thailand”  ซึ่งเช่ือมตดิตอ่กนัทัง้ 3 เกาะด้วยกนั  เรียกวา่ ทะเลแหวก  เช่ือมตอ่ระหวา่ง เกาะ
ไก่ เกาะทบั และ เกาะหม้อ   อิสระให้ทกุท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ 
 
 
 
 
 
 
เกาะตังหมิง : ณ บริเวณของเกาะนี ้มีปลาทะเลตวัเลก็ ๆ สีสนัสวยงาม ให้ได้เห็นอยู่ทัว่ไปเลน่น า้กบัปลาตวัเล็กๆ ท่ี ด้านหน้า เกาะ 
ตงัหมงิ 
เกาะส่ี : แหลง่ด าน า้ชมปะการังน า้ตื่นท่ีสวยงามอีกจดุหนึ่งของทะเลกระบ่ี   น า้จะทะเลไม่ลกึมาก สามารถมองเห็นปลาทะเลสีสนั
สวยงาม และสตัว์ทะเลอ่ืนๆได้ 
เกาะปอดะ :   ช่วงเย็น เราจะแวะกนัท่ีเกาะปอดะ  ชมความแปลกตาของหินผาขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่กลางทะเล  นอกจากนี ้เกาะปอ
ดะยงัมีหาดทรายขาวละเอียด น า้ใส เหมาะกับการเลน่น า้  หรือจะถ่ายรูปเลน่เก็บบรรยากาศยามเย็นก็ได้เช่นกนั 
 
 
 
 
 
 

วันแรก  รับสนามบนิ-ส่งโรงแรมที่พัก-ทัวร์ 7 เกาะ Sunset 



 

ถ า้พระนาง-ไร่เลย์   เราจะแวะรับประทานอาหารค ่า แบบบฟุเฟต์ (1) ท่ีน่ี   และจบทริปด้วยการน าทกุท่านไปเลน่น า้ทะเล
ท่ามกลางแสงระยิบระยับสีฟ้าจากแพลงก์ตอน  หรือ ท่ีชาวบ้านเรียกว่า พรายน า้    
20.00 เดนิทางถึงท่าเรือ  น าท่านสง่ท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหาร เช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
08.30 - 09.00 น. รถของท่าเรือรับท่านจากโรงแรม เดนิทางไปยงัจงัหวดัพงังา  
09.00 น. ออกเดนิทางจากกระบ่ี มุง่หน้าสูจ่งัหวดัพงังา โดยรถตู้  ชมทศันียภาพของจงัหวดักระบ่ีและพงังาสองข้างทาง 

10.00 น. ถึงจังหวดัพงังา แวะนมสัการพระนอน ณ วัดถ า้สุวรรณคูหา ท่ีใหญ่ท่ีสดุในจังหวดัพงังา ให้อาหารลิงแสนรู้ ท่ีจะลงมา
ทกัทายกลุม่นกัท่องเท่ียว  เลน่น า้ท่ีวนอทุยานสระนางมโนราห์ เป็นล าธารน า้ท่ีไหลตามซอกเขามีแอ่งน า้เป็นช่วงๆ ลดหลัน่ลงมาตาม
ความลาดของไหลเ่ขา แอ่งตา่งๆ มีขนาดไมก่ว้างและลกึมากนกัแตก่็สามารถเลน่น า้ได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น(3) 

12.30น. เดนิทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องเรือตามแม่น า้สนุกสนานกับการพายเรือแคนู สมัผสัธรรมชาติท่ามกลาง
ป่าโกงกางทิวทศัน์อนัสวยงาม ผา่นถ า้ลอด ชมหินงอก หินย้อย อันงดงาม แวะชมเขาพิงกัน  เขาตะปู ซึ่งเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนต์เร่ือง "เจมส์บอนด์ 007" ท่านจะได้ชมทศันีย์ภาพอนังดงามและถ่ายรูปไว้เป็นท่ีระลกึ  
14.45น. แวะเกาะปันหยี หมูบ้่านกลางน า้ ชมุชนชาวประมงพืน้บ้าน  ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ของฝากพืน้เมือง 

15.45 น. เดนิทางถึงท่าเรือ และเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม 

17.30 น. เดนิทางถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

อิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 
 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)  เชญิท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  (คืนห้องภายในเวลา 12.00 น.)   
ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรับท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือสง่ท่านท่ีสนามบนิกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหวา่งทาง หากท่านต้องการแวะซือ้ของ
ฝาก/ของท่ีระลกึ  สามารถแจ้งคนขบัได้เลยคะ 
xx.xx น. เดนิทางกลบั  โดยสวสัดภิาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ: ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสภาพ
อากาศและระดับน า้ในแต่ละวัน 
 

อ่าวนาง   รับเวลา 08.30น. 

เมืองกระบ่ี รับเวลา 09.00น. 

วันที่สองทัวร์พังงา + พายเรือแคนู+เขาตะปู + เขาพงิกัน + เกาะปันหยี ด้วยเรือหางยาว          (B/L/-) 

วันที่สาม  พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบิน 



 

อตัราคา่บริการ   เดนิทาง 1 พฤศจกิายน 61-31ตุลาคม 62 
**เดินทางในชา่งเทศกาลปีใหม่ ต้องเข้าพัก อยา่งน้อย 3 คืน  และบางโรงแรมอาจมีการคิดคา่ Gala Dinner เพ่ิมจากราคาแพ็คเกจ** 

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

ไม่เสริมเตียง 
กระบ่ีซีบาส Krabi Seabass 

*Superior* 

ตัวเมืองกระบี่    

พักช่วงปีใหม่ ต้องจองอย่างน้อย 3 คืน 01พ.ย61-31 ต.ค 62 4,990- 3,000- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Aonang Buri อ่าวนาง   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

21มี.ค-15เม.ย62 
5,490- 3,000- 

 1-19 ธ.ค 62 6,290- 3,000- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 7,790- 3,000- 
 11ม.ค-20มี.ค62 6,290- 3,000- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,190- 3,000- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Buri Tara อ่าวนาง   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

21มี.ค-15เม.ย62 
5,490- 3,000- 

 1-19 ธ.ค 62 5,890- 3,000- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 6,890- 3,000- 
 11ม.ค-20มี.ค62 6,290- 3,000- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,190- 3,000- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Marina Fisherman อ่าวนาง   
*Superior* 01 พ.ย-28 ธ.ค 61 5,490- 3,000- 

 11ม.ค-2ก.พ/13-28ก.พ 62 5,690- 3,000- 
 1-31 มี.ค 62 5,390- 3,000- 
 
 

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



 

ไม่เสริมเตียง 
Sugar Marina Cliffhanger อ่าวนาง   

*Superior* 01 พ.ย-28 ธ.ค 61 5,590- 3,000- 
 11ม.ค-2ก.พ/13-28ก.พ 62 5,790- 3,000- 
 1-31 มี.ค 62 5,490- 3,000- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Bluesotel อ่าวนาง   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 

21มี.ค-15เม.ย62 
5,990- 3,000- 

 1-19 ธ.ค 62 6,690- 3,000- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 8,090- 3,000- 
 11ม.ค-20มี.ค62 6,990- 3,000- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,190- 3,000- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Maneetel 4* ตดิหาดนพรัตน์ธารา   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 6,190- 3,000- 

 01-15 ธ.ค 61 6,390- 3,000- 
 16-24 ธ.ค 61 

06-16 ม.ค 62 
6,490- 3,000- 

 25ธ.ค-05 ม.ค62 7,590- 4,000- 
 17ม.ค-10 เม.ย 62 

17-30 เม.ย 62 
6,590- 3,000- 

 11-16 เม.ย 62 6,490- 3,000- 
 01พ.ค-31 ต.ค 62 5,490- 3,000- 
 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Beyond Resort 4* หาดส่วนตัวคลองม่วง   
*Superior* 01พ.ย-21ธ.ค 61 6,390- 3,500- 

 06 ม.ค-28 ก.พ 62 7,390- 3,500- 
 01มี.ค-16ม.ย 62 6,890- 3,500- 
 17ม.ค-10 เม.ย 62 

17เม.ย –31 ต.ค 62 
5,590- 3,500- 

 



 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน เดก็ 2-10 ขวบ 
ไม่เสริมเตียง 

Panan Hotel 4.5* อ่าวนาง   
*Superior* 01พ.ย-23ธ.ค 61 6,790- 3,500- 

 24ธ.ค-05ม.ค62 9,390- 3,500- 
 06ม.ค-31มี.ค62 6,890- 3,500- 
 01 เม.ย –31 ต.ค 62 5,890- 3,500- 
 
สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ 
รถรับ-สง่ สนามบนิกระบ่ี/ บขส. กระบ่ี- โรงแรมท่ีพกั   
(แบบสว่นตวั) 
ท่ีพกั ตามท่ีท่านเลือก  3 คืน  ห้อง Superior/Deluxe 
ทวัร์ วนัท่ีสองตามท่ีเลือก  
ทวัร์ลอ่งเรืออ่าวพงังา และ4เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว 
อาหาร 6 มือ้ เช้า3 มือ้ กลางวนั 3มือ้ 
คา่อปุกรณ์ด าผวิน า้ หน้ากาก เสือ้ชชีูพ 
มคัคเุทศก์มีประสบการณ์ดแูลให้ข้อมลู 
 ประกนัภยัทางทะเล  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
-ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
-ไมร่วมคา่เดนิทางมา จงัหวดักระบ่ี 
-คา่ใช้จ่ายสว่นตวั 
-คา่ธรรมเนียมอทุยาน การเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับคน
ไทย 
-คา่บริการอ่ืน ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขบัรถ เป็นต้น 
 
สิ่งที่ควรน าตดิตัว 
-ชดุวา่ยน า้ 
-ผ้าขนหน ู
-ครีมกนัแดด 
-แวน่ตากนัแดด และ หมวก 
-กล้องถ่ายรูป 
-ของใช้สว่นตวัอ่ืน 
ข้อแนะน าส าหรับทัวร์ทางทะเล 
*ส าหรับโปรแกรมทัวร์ทะเล เพ่ือความปลอดภัย ทางบริษัท 
ขออนญุาตไมรั่บจองส าหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต ่ากว่า 

1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี  ้เรือ เน่ืองจากสภาพทะเล
ในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืนได้ กรณี
เป็นเดก็เลก็  ต้องอยู่ในความดแูลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด  
*อาหารท่ีทางเรือจดัเตรียมส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทย
สากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หาก
ลูกค้าทานมังสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใด
ชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ีขณะท าการจอง เพ่ือ
ทางเราได้จดัเตรียมอาหารส าหรับท่าน 
 
วธีิการจองทัวร์ 
1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ท่ีเบอร์  087 -6786478 หรือ   
083-0611-439   
2.จองผา่นอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
3.จองผ่านทางไลน์ Line: @amgoodtour  (อย่าลืมเติม @
ด้านหน้านะคะ) 
การยกเลกิ 
**เน่ืองจากเป็นแพค็เกจราคาโปรโมชัน่ กรณียกเลิก ขอสงวน
สทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี** 
วธีิการช าระเงนิ 
1.แจ้ง วนัท่ีต้องการเดนิทาง  จ านวนผู้เดินทาง รายการทัวร์ท่ี
ท่านเลือก  หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะท าการเช็ค และตอบกลบั
เพ่ือแจ้งสถานะการจอง หลงัจากนัน้จะส่งใบยืนยันการจอง 
พร้อมทัง้ใบแจ้งการช าระเงิน ให้ลกูค้าทางอีเมล์ 
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี อีเมล 
infoamgood@gmail.com หรือ       
แอดไลน์ไอดี        @amgoodtour  
3. หลังจากเจ้าหน้าท่ีได้รับหลักฐานการช าระเงิน ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทาง

mailto:infoamgood@gmail.com
mailto:infoamgood@gmail.com%20หรือ


 

อีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher และน ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวนัเดนิทางคะ่ 
เส้นทางการตดิต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 
1.โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   
083-0611-439  (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู  รอซักครู่ ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะตดิตอ่กลบัเองคะ่ 
2.แอดไลน์ ไอดี        @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้านหน้า
นะคะ) 
3.ตอ่ตอ่ทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
4.ตดิตอ่ท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   
377/7  หมู ่11  ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี   บริษัทอยู่ติด
ถนน เส้นไปสนามบนิกระบ่ีคะ    
เวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์ 09.00-18.00 น. 


