
 
 
 

KRABI SO COOL ดํา้น้ํา 2 วัน 

ทัวรก์ระบี่ 4วัน3คืน 

รถรับส่งส่วนตัว +ทีพั่ก 3 คืน + ทัวรเ์กาะพีพี+ทัวร4์ เกาะทะเลแหวก 
ทวัรเ์กาะพีพี อ่าวมาหยา 

 

 

 

 

ทวัร ์4 เกาะ ทะเลแหวก 

 

 

 

 

 

 

XX.XX น. เมื่อเดนิทางมาถงึจงัหวดักระบี ่ เจา้หน้าทีฯ่  จะรอรบัท่าน  จาก สนามบนิกระบี ่ ตามวนัเวลาทีท่่านไดแ้จง้ไว ้
(รถยนต์ส่วนตวั)และนําทุกท่าน เดนิทางสู่ทีพ่กั โรงแรม.... ตามทีท่่านเลอืก  อสิระกลางวนัและอาหารค่ํา (เชญิท่านพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั) 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (1) 
08.30 น.  รถของเรอืรบัจากโรงแรม ....  ออกเดนิทางไปท่าเรอื   
09.00น.   ออกเดนิทางจากอ่าวนางสู่เกาะพพี ี
 
อ่าวโละซะมะ เล่นน้ํา ดูปะการงั  ถอืเป็นจุดดําน้ําตื้นทีส่วยงามทีสุ่ดของเกาะพพีเีล  ท่านจะไดเ้หน็ปลาน้อยใหญ่จํานวนมาก  และ
ปะกะรงัหนิอ่อนนานาชนิด 
อ่าวปิเละ  หรอื ทะเลใน  เวิง้อ่าวทีม่ภีูเขาหนิลอ้มรอบ น้ําทะเลใสน่ิง เป็นอกีจุดชมววิทีม่คีวามสวยงาม 
 
 
 
อ่าวลิง       อ่าวน้ีทีเ่ป็นศูนยร์วมของฝงูลงิอนัมากมาย ท่านสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปทีร่ะลกึ 
อ่าวมาหยา  นําท่านชมความสวยงามของธรรมชาต ิดําน้ําดูปะการงั และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นที่ถ่ายทํา  ภาพยนต์หลาย
เรื่อง  

วนัแรก  รบัสนามบิน-ส่งโรงแรมท่ีพกั 

วนัท่ีสอง โรงแรม-ท่าเรือ-เกาะพีพี  หรือ เกาะห้อง (ทะเลใน)                                                                  
 



 
 
 
เกาะพีพีดอน  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารแบบบุฟเฟต ์บน เกาะ  พรอ้ม ผลไม ้และ น้ําดื่ม  ชา กาแฟ (2) 
ถํา้ไวก้ิง เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศด้านนอกของถํ้า  ภายในถํ้าไวกิ้งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านกนางแอ่น และ
ภาพเขยีนสโีบราณบนผนังถํ้า เชื่อกนัว่าเป็นภาพทีช่าวประมงโบราณเขา้มาอาศยัเพื่อหลบคลื่นลมพายุทีถ่ํ้าไวกิ้งแห่งน้ี 
เกาะไม้ไผ่  เดนิเล่นบนชายหาดสขีาวละเอยีด  หรอื จะเล่นน้ําบรเิวณหน้าชายหาด 
16.00 น.  เดนิทางกลบัสู่อ่าวนาง พรอ้มส่งท่านกลบัสู่ทีพ่กัโรงแรม……  อสิระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
**กรณีต้องการเปล่ียนทวัรเ์กาะพีพี เป็นเกาะห้อง กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ี** 
 
 
 
07.00-08.00 น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที่3) 

08.00 น.  กรุณารอที่ลอ้บบีข้องโรงแรม   รถของท่าเรือ  รบัทกุท่านเดินทางไปยงัท่าเรือ  

ทวัรท์่องทะเลแหวก 4 เกาะ : ถํา้พระนาง  เกาะปอดะ  เกาะไก่  ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้) 

09.00 น.  เรือออกเดินทางจากอ่าวนาง  มุ่งหนา้สู่ ถํา้พระนาง  ชมความงามของถํา้พระนาง ซึ่งเป็นที่นบัถือของชาวเรือ

และคนทั่วไป  สนกุสนานกับการเล่นนํา้ พกัผ่อน ถ่ายรูป  ชมทศันียภาพ ของทะเลกระบ่ี 

10.30 น.  เดินทางต่อไปยงัเกาะไก ่ใหท้่าน เพลิดเพลินกับการดาํนํา้ดปูลาสวยงาม  ปะการงั  หลากสีสนั  และ พกั

รบัประทานอาหารกลางวนั  (Lunch Box) (มือ้ที่4)พรอ้มนํา้ด่ืม และ ผลไม ้ หลงัจากนัน้  นาํท่านชม“Unseen in Thailand”  

เรียกว่า ทะเลแหวก  ซึ่งเชื่อมติดต่อกนัทัง้ 3 เกาะดว้ยกนั ระหว่าง เกาะไก่ เกาะทบั และ เกาะหมอ้   อิสระใหท้กุท่านถ่ายรูปเป็นที่

ระลึก  

(หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็นปากฎการณธ์รราชาติ ขึน้อยู่กับระดบันํา้ในแต่ละวนัเมื่อนํา้ลดจะเป็นสนัทรายใหเ้ดินบนสนัทรายขา้มไปอีกเกาะได ้   

 

 

 

 

 

จากนัน้เดินทางต่อไปยงั เกาะ ปอดะ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝ่ังของเกาะ  ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถ่าย

นํา้ หรือ เล่นนํา้บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลบั 

15.00 น. เดินทางกลบั  รอมารบัรบัท่าน เพ่ือส่งกลับโรงแรม  และ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

**กรณีเปลี่ยนเป็น เรือเร็ว  เพ่ิมเงินท่านละ 400 บาท** 

 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที่5)  เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  (คืนหอ้งภายในเวลา 12.00 น.)   

ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรบัท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือส่งท่านท่ีสนามบินกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหว่างทาง หากท่านตอ้งการแวะซือ้ของ

ฝาก/ของที่ระลึก  สามารถแจง้คนขบัไดเ้ลยคะ 

xx.xx น. เดินทางกลบั  โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

หมายเหตุ : ทัวรท์ะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและระดับนํ้าในแต่ละวัน 

 
 

วนัท่ีสาม      ทวัรท่์องทะเลแหวก 4 เกาะทะเลแหวก                                                                                                                                              

 

วนัท่ีส่ี  ทวัร4์เกาะ (เกาะไก่-ถํา้พระนาง-ไร่เลย-์เกาะปอดะ-ทะเลแหวก)                                                        

 



 
 
 

อตัราค่าบริการ   เดินทาง 1 พฤศจิกายน 61-31ตุลาคม 66 

ทีพั่กย่านอ่าวนาง 
Buri Tara บุรีธารา 

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

Buri Tara ติดหาด   

*Superior* 11ม.ค-28ก.พ 66 5,590- 2,500- 

 1-20 มี.ค66 4,790- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย66 4,390- 2,500- 

จองภายใน 30 เม.ย 66 16เม.ย-31ต.ค66 4,190- 2,500- 

 

 

 

 

 

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 

5,990- 2,500- 

 17เม.ย-31ต.ค66 4,790- 2,500- 

 

Aonang Buri  อ่าวนางบุรี รีสอรท์ 

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

Aonang Buri ติดหาด   

*Superior* 11ม.ค-28ก.พ 66 5,990- 2,500- 

 1-20 มี.ค66 4,890- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย66 4,490- 2,500- 

 16เม.ย-31ต.ค66 4,390- 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 4,790- 2,500- 

 28ธ.ค 62 -4 ม.ค66 6,190- 2,500- 

 5ม.ค-28ก.พ66 4,790- 2,500- 

 1-31 มี.ค 66 4,490- 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 5,590- 2,500- 

 28ธ.ค 62 -4 ม.ค66 7,790- 2,500- 

 5ม.ค-28ก.พ66 5,790- 2,500- 

 1-31 มี.ค 66 5,290- 2,500- 

 

 

 

 

 
 

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 4,490- 2,600- 

 06ม.ค-31 ต.ค 66 4,890- 2,600- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Bluesotel 4* บูลโซเทล 

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

ไม่เสริมเตียง 

Bluesotel อ่าวนาง   

*Superior* 1-10 ม.ค 66 7,090- 2,500- 

 11ม.ค-28ก.พ 66 6,390- 2,500- 

 1-20 มี.ค 66 5,390- 2,500- 

 21มี.ค-15เม.ย 66 4,890- 2,500- 

 16 เม.ย-31 ต.ค 66 4,590- 2,500- 

 

 

 
 
 

Bluesotel Smart 4.5 ดาว บูลโซเทล สมารท์ 

โรงแรม ระยะเวลาเข้าพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน Adult hotel 

Bluesotel Smart 100 เมตรถึงหนา้หาด  ไม่รบัเด็กตํ่ากว่า 18 ปี 

*Superior* 1-10 ม.ค 66 8,590- - 

 11ม.ค-28ก.พ 66 7,390-  

 1-20 มี.ค 66 6,890-  

 21มี.ค-15เม.ย 66 6,090-  

 16 เม.ย-31 ต.ค 66 5,190-  

 

 

 
 

 

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 5,290- 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 6,090- 2,900- 

 11 ม.ค-16 เม.ย 66 5,790- 2,900- 

 17 เม.ย -31 ต.ค 66 5,390- 2,900- 

 

 

 

 

 

Holiday Resort Aonang 4ดาว 

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

ไม่เสริมเตียง 

 ถนนกั้นหาด   

*Family Garden View* 01-22ธ.ค65 

11ม.ค-16เม.ย66 

6,590- 2,900- 

มี Kid Club 17เม.ย-31ต.ค66 5,190- 2,900- 

 

 

 

 

 

 
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 1,800 บาท 

01พ.ย65-31มี.ค 66 6,690- 2,900- 

 

 

 

 



 
 
 
 

ส่ิงที่เราเตรียมไว้ให้ 

รถรบั-ส่ง สนามบินกระบ่ี/บขส. กระบ่ี-โรงแรม  (แบบส่วนตวั) 

ที่พกั ตามที่ท่านเลือก  3 คืน  หอ้ง Superior/Deluxe 

ทวัร ์4 เกาะ  ทะเลแหวก โดยเรือหางยาว 

ทวัร ์เกาะพีพี เรือ Speed Boat 

อาหาร 5 มือ้ เชา้3มือ้ กลางวนั 2มือ้ 

ค่าอปุกรณด์าํผิวนํา้ หนา้กาก เสือ้ชูชีพ 

ค่าธรรมเนียมอทุยาน การเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวสาํหรับคน

ไทย  (ชาวต่างชาติจ่ายเพ่ิม 400 บาท) 

มคัคเุทศก ์ทอ้งถิ่น นาํเท่ียว (ในวนัที่ 2,3 ของทริป) 

ประกนัภยัทางทะเล  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

-ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

-ไม่รวมค่าเดินทางมา จงัหวดักระบ่ี 

-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

-ค่าธรรมเนียมอุทยาน การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสาํหรบั

ชาวต่างชาติ  จ่ายเพ่ิม 400 บาทจากราคาแพ็คเกจ 

-ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ทิปไกด ์หรือคนขบัรถ เป็นตน้ 

ส่ิงที่ควรนําติดตัว 

-ชุดว่ายนํา้ 

-ผา้ขนหน ู

-ครีมกนัแดด 

-แว่นตากนัแดด และ หมวก 

-กลอ้งถ่ายรูป 

-ของใชส่้วนตวัอื่น 

ข้อแนะนําสาํหรับทัวรท์างทะเล 

*สาํหรบัโปรแกรมทวัรท์ะเล เพ่ือความปลอดภัย ทางบริษัท 

ขออนุญาตไม่รบัจองสาํหรบัสตรีมีครรภ ์และเด็กอายุตํ่ากว่า 

1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้ เรือ เน่ืองจากสภาพทะเล

ในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืนได ้กรณี

เป็นเด็กเล็ก  ตอ้งอยู่ในความดแูลของผูใ้หญ่อย่างใกลช้ิด  

*อาหารที่ทางเรือจัดเตรียมสาํหรบัโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทย

สากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หาก

ลกูคา้ทานมงัสวิรติั หรือไม่สามารถรบัทานอาหารชนิดใดชนิด

หน่ึง กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที่ขณะทาํการจอง เพ่ือทางเรา

ไดจ้ดัเตรียมอาหารสาํหรบัท่าน 

 

 

วิธีการจองทัวร ์

1.จองผ่านทางโทรศพัท ์ไดท่ี้083-505-6661  

2.จองผ่านอีเมล ์infoamgood@gmail.com 

3.จองผ่านทางไลน ์Line: Byammy1 

การยกเลิก 

**เนื่องจากเป็นแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น กรณียกเลิก ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี** 

 

วิธีการชาํระเงิน 

1.แจง้ วนัท่ีตอ้งการเดินทาง  จาํนวนผูเ้ดินทาง รายการทัวรท์ี่

ท่านเลือก  หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะทาํการเช็ค และตอบกลับ

เพ่ือแจง้สถานะการจอง หลังจากนั้นจะส่งใบยืนยันการจอง 

พรอ้มทัง้ใบแจง้การชาํระเงิน ใหล้กูคา้ทางอีเมล 

2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี อีเมล 

infoamgood@gmail.com หรือ       

แอดไลนไ์อดี        Byammy1  

3. หลังจากเจ้าหน้าท่ีได้รับหลักฐานการชําระเงิน ทาง

เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทาง

อีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher และนํามาแสดงต่อ

เจา้หนา้ท่ีในวนัเดินทางค่ะ 

เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร ์แอนด ์ทราเวล 

1.โทรเขา้โทรศัพท์มือถือ Hotline 083-5056661 (กรณีไม่มี

คนรบัสาย วางห ู รอซกัครู ่ทางเจา้หนา้ที่จะติดต่อกลบัเองค่ะ 

2.แอดไลน ์ไอดี         byammy1 

3.ต่อต่อทางอีเมล ์infoamgood@gmail.com 

4.ติดต่อท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จาํกดั   

377/7  หมู่ 11  ต.กระบ่ีนอ้ย อ.เมือง จ.กระบ่ี   บริษัทอยู่ติด

ถนน เสน้ไปสนามบินกระบ่ีคะ    

เวลาทาํการ จนัทร-์ศกุร ์09.00-18.00 น. 

 
 

mailto:infoamgood@gmail.com
mailto:infoamgood@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:infoamgood@gmail.com

