
 

KRABI SO COOL ด ำ้น ำ้ 2 วนั 

ทัวรก์ระบี ่4วนั3คนื 

         รถรบัสง่สว่นตวั +ทีพ่กั 3 คนื + ทวัรส์ระมรกต บอ่น ำ้รอ้น 

      ทวัรเ์กำะพพี+ีทวัร4์ เกำะทะเลแหวก 

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา 

 

 

 

 

ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก 

 

 

 

 

 

 

XX.XX น. เม่ือเดนิทางมาถึงจงัหวดักระบ่ี  เจ้าหน้าท่ีฯ  จะรอรับท่าน  จาก สนามบนิกระบ่ี  ตามวนัเวลาท่ีท่านได้แจ้งไว้ 
(รถยนต์สว่นตวั)และน าทกุท่าน เดนิทางสูท่ี่พกั โรงแรม.... ตามท่ีท่านเลือก  อิสระกลางวนัและอาหารค ่า (เชิญท่านพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั) 
 
 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (1) 
08.30 น.  รถของเรือรับจากโรงแรม ....  ออกเดนิทางไปท่าเรือ   
09.00น.   ออกเดนิทางจากอ่าวนางสูเ่กาะพีพี 
 
อ่าวโละซะมะ เลน่น า้ ดปูะการัง  ถือเป็นจดุด าน า้ตืน้ท่ีสวยงามท่ีสดุของเกาะพีพีเล  ท่านจะได้เห็นปลาน้อยใหญ่จ านวนมาก  และ
ปะกะรังหินอ่อนนานาชนิด 
อ่าวปิเละ  หรือ ทะเลใน  เวิง้อ่าวท่ีมีภเูขาหินล้อมรอบ น า้ทะเลใสนิ่ง เป็นอีกจดุชมววิท่ีมีความสวยงาม 
 
 

วันแรก  รับสนามบนิ-ส่งโรงแรมที่พัก 

วันที่สอง โรงแรม-ท่าเรือ-เกาะพีพี  หรือ เกาะห้อง (ทะเลใน)                                                         (B/L/-) 



 

 
อ่าวลิง       อ่าวนีท่ี้เป็นศนูย์รวมของฝงูลงิอนัมากมาย ท่านสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปท่ีระลกึ 
อ่าวมาหยา  น าท่านชมความสวยงามของธรรมชาต ิด าน า้ดปูะการัง และสถานท่ีแห่งนีย้ังเป็นท่ีถ่ายท า  ภาพยนต์หลายเร่ือง 
เรือจะวนด้านนอก ให้ทกุท่านได้ถ่ายรูปเก็บความทรงจ า   
เกาะพีพีดอน  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารแบบบฟุเฟต์ บน เกาะ  พร้อม ผลไม้ และ น า้ดื่ม  ชา กาแฟ (2) 
ถ า้ไวกิง้ เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศด้านนอกของถ า้  ภายในถ า้ไวกิง้ เป็นท่ีอยู่อาศัยของเหล่านกนางแอ่น และ
ภาพเขียนสีโบราณบนผนงัถ า้ เช่ือกนัวา่เป็นภาพท่ีชาวประมงโบราณเข้ามาอาศยัเพ่ือหลบคล่ืนลมพายท่ีุถ า้ไวกิง้แห่งนี ้
เกาะไม้ไผ่  เดนิเลน่บนชายหาดสีขาวละเอียด  หรือ จะเลน่น า้บริเวณหน้าชายหาด 
16.00 น.  เดนิทางกลบัสูอ่่าวนาง พร้อมสง่ท่านกลบัสูท่ี่พกัโรงแรม……  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
**กรณีต้องการเปล่ียนทัวร์เกาะพีพี เป็นเกาะห้อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่** 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (3) 
น าทกุท่าน เดนิทางสู ่อ าเภอคลอ่งท่อม  เขตรักษาพนัธ์สตัย์ป่า เขาปะ – บางครามเพลดิเพลนิกบัเส้นทางธรรมชาต ิสระมรกต สระ
น า้สวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นก าเนิดจากตาน า้ใต้ดนิไหลผา่นชัน้หินปนูแล้วตกตะกอน จึงท าให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนกุสนานกบัการ
เลน่น า้ (กรณีเลน่น า้ กรุณาเตรียมชดุส าหรับเปล่ียนหลงัเลน่น า้) 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน...... (4) 
จากนัน้ เดนิทางสู ่น า้ตกร้อน สายน า้แร่ธรรมชาตท่ีิเกิดจากตาน า้ใต้พภิพ ไหลผา่นล าธารและตกลงมาเป็นชัน้น า้ตกหินปนูเล็ก ๆ ท่ี
น า้นัน้มีอณุหภมูเิพียง 30 – 35 องศา เหมาะกบัการแช่เพ่ือสขุภาพ ซึ่งท่ีนัน้เปรียบได้กบั สปาแห่งธรรมชาต ิสมควรแก่เวลา  
ให้ท่านได้แวะ วัดถ า้เสือ วดัแห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีในจงัหวดักระบ่ีและจงัหวดัใกล้เคียง  ท่ีมาของช่ือ สนันิษฐานวา่ในอดีตวดัแห่งนีมี้
เสืออาศยัอยู่  และภายในถ า้ยงัปรากฏหินธรรมชาติลกัษณะคล้ายอุ้งเท้าเสือ  สว่นท่ีกลายเป็นวดันัน้ คลาดวา่น่าจะมาจากมีพระ
ธดุงส์ท่ีมาปฏิบตัริรม ณ บริเวณแห่งนี ้ และมีชาวบ้านตามมากราบไหว้ศรัทธาจึงเกิดเป็นวดัขึน้   ภายในวดัยงัมี รูปปัน้เจ้าแมก่วนอิม 
สงู 5 เมตร   ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาต ิมาสกัการะขอพรเจ้าแมก่วนอิม ณ วดัแห่งนี ้อีกด้วย  สมควรแก่เวลาน าทกุ
ท่านเดนิทางกลบัท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม      ทัวร์ สระมรกต-บ่อน า้ร้อน                                                                            (B/L/-) 



 

 
 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)  กรุณาเช็คเอ้าท์จากท่ีพกั และฝากกระเป๋าไว้ท่ีล๊อบบี ้
08.30-08.45 กรุณารอท่ีล้อบบีข้องโรงแรม   รถรถรับเพ่ือไปขึน้เรือ ทริป 4 เกาะ ทะเลแหวก  โดยเรือหางยาวแบบ Join Trip 
09.00 น.  เรือออกเดินทางจากอ่าวนาง  มุ่งหน้าสู่ ถ า้พระนาง  ชมความงามของถ า้พระนาง ซึ่งเป็นท่ีนับถือของชาวเรือ
และคนทัว่ไป  สนกุสนานกบัการเลน่น า้ พกัผอ่น ถ่ายรูป  ชมทศันียภาพ ของทะเลกระบ่ี 
10.30 น.  เดินทางต่อไปยังเกาะไก่ ให้ท่าน เพลิดเพลินกับการด าน า้ดูปลาสวยงาม  ปะการัง  หลากสีสัน  และ พัก
รับประทานอาหารกลางวนั  (แบบข้าวกล่อง) (6)พร้อมน า้ดื่ม และ ผลไม้  หลังจากนัน้  กรณีท่ีน า้ลดท่านสามารถเดินชม และ
ถ่ายภาพ บนสนัหาดทรายตามแนวยาว  บน สถานท่ีหนึ่งซึ่งเป็น “Unseen in Thailand”  ซึ่งเช่ือมติดต่อกันทัง้ 3 เกาะด้วยกัน  
เรียกวา่ ทะเลแหวก  เช่ือมตอ่ระหวา่ง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะ อิสระให้ทกุท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ  
จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เกาะ ปอดะ เกาะยอดนิยมท่ีหาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝ่ังของเกาะ  ให้ท่านได้เดนิเลน่ ถ่าย
น า้ หรือ เลน่น า้บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางกลบัพร้อมสง่ท่านกลบัสูท่ี่พกัโรงแรม......  
อาบน า้ เปล่ียนเสือผ้า ณ ห้องอาบน า้ของทางโรงแรม 
15.00 น. เดนิทางกลบั  รอมารับรับท่าน เพ่ือสง่กลบัโรงแรม  ให้ทกุท่านได้อาบน า้ เปล่ียนเสือ้ผ้า ห้องน า้ของทางโรงแรมจากนัน้ ถึง
เวลานดัหมาย จะมีรถส่วนตวัมารับท่านเพ่ือเดนิทางสูส่นามบนิระหว่างทางหากต้องการซือ้ของฝากสามารถแจ้งท่ีคนขบัรถได้เลยคะ    
**ส าหรับวนันี ้ ขอความกรุณาจองเท่ียวบนิขากลบั หลงั 19.30 น.เป็นต้นไป** 
 
หมายเหต ุ: ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสภาพ
อากาศและระดับน า้ในแต่ละวัน 
 

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 5,590- 3,500- 
 

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

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

21มี.ค-15เม.ย62 
6,290- 3,500- 

 1-19 ธ.ค 62 7,290- 3,500- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 9,590- 3,500- 
 11ม.ค-20มี.ค62 7,490- 3,500- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,890- 3,500- 

วันที่ส่ี  โรงแรม-ทัวร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะทะเลแหวก -สนามบิน                                                        



 

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

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

21มี.ค-15เม.ย62 
6,290- 3,500- 

 1-19 ธ.ค 62 6,890- 3,500- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 8,390- 3,500- 
 11ม.ค-20มี.ค62 7,490- 3,500- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,890- 3,500- 
 

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

Marina Fisherman อ่าวนาง   
*Superior* 01 พ.ย-28 ธ.ค 61 6,290- 3,500- 

 11ม.ค-2ก.พ/13-28ก.พ 62 6,590- 3,500- 
 1-31 มี.ค 62 6,190- 3,500- 
 
 
 

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

Sugar Marina Cliffhanger อ่าวนาง   
*Superior* 01 พ.ย-28 ธ.ค 61 6,490- 3,500- 

 11ม.ค-2ก.พ/13-28ก.พ 62 6,790- 3,500- 
 1-31 มี.ค 62 6,290- 3,500- 
 
 

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

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

21มี.ค-15เม.ย62 
7,090- 3,500- 

 1-19 ธ.ค 62 8,090- 3,500- 
Gala Dinner 2.500-/1,250- 20ธ.ค-10ม.ค62 9,990- 3,500- 
 11ม.ค-20มี.ค62 8,590- 3,500- 
 16เม.ย-31ต.ค62 5,890- 3,500- 



 

 
 

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

Maneetel 4* ตดิหาดนพรัตน์ธารา   
*Superior* 01-30 พ.ย 61 7,390- 3,500-- 

 01-15 ธ.ค 61 7,590-  
 16-24 ธ.ค 61 

06-16 ม.ค 62 
7,790- 3,500- 

 25ธ.ค-05 ม.ค62 8,990- 3,500- 
 17ม.ค-10 เม.ย 62 

17-30 เม.ย 62 
7,590- 3,500- 

 11-16 เม.ย 62 7,890- 3,500- 
 01พ.ค-31 ต.ค 62 6,290- 3,500- 
 
 
 
 

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

Beyond Resort 4* หาดส่วนตัวคลองม่วง   
*Superior* 01พ.ย-21ธ.ค 61 7,590- 4,000- 

 06 ม.ค-28 ก.พ 62 9,090- 4,000- 
 01มี.ค-16ม.ย 62 8,190- 4,000- 
 17ม.ค-10 เม.ย 62 

17เม.ย –31 ต.ค 62 
6,390- 4,000- 

 
 

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

Panan Hotel 4.5* อ่าวนาง   
*Superior* 01พ.ย-23ธ.ค 61 8,290- 4,000- 

 24ธ.ค-05ม.ค62 11,690- 4,000- 
 06ม.ค-31มี.ค62 8,390- 4,000- 
 01 เม.ย –31 ต.ค 62 6,890- 4,000- 
 
 



 

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ 
รถรับ-สง่ สนามบนิกระบ่ี/ บขส. กระบ่ี- โรงแรมท่ีพกั   
(แบบสว่นตวั) 
ท่ีพกั ตามท่ีท่านเลือก  3 คืน  ห้อง Superior/Deluxe 
ทวัร์ เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat 
ทวัร์4เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว 
อาหาร 6 มือ้ เช้า3 มือ้ กลางวนั 3มือ้ 
**ยกเว้นโรงแรมกระบ่ีริเวอร์ไซต์ อาหาร 3 มือ้ ไม่มีบริการ
อาหารเช้า** 
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
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. 
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