
 
 
 
 
 
 

เที่ยวเกาะพีพี  วันเดียว  เช้าไป-เย็นกลับ   โดยเรือเร็ว Speed Boat 

Phi Phi Island One day Trip  by Speed Boat 

ทวัร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว Speed boat เดินทางจากอ่าวนาง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที   ชมความงามของอ่าวมา

หยาอ่าวท่ีงดงามท่ีสดุของเกาะพีพีเล ภายในอ่าวน า้ทะเลเป็น สมีรกต ใสมีหาดทรายขาวสะอาดผืนใหญ่ทอดตวัเป็นแนวยาว 

และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์ดงัระดบัโลก  นอกจากนี ้ยงัมีจุดด าน า้ตืน้ ท่ีมีแนวปะการังหินอ่อน และ ปลาหลากหลาย

ชนิด ในวนัท่ีอากาศแจ่มใส ทา่นสามารถมองเห็น ปลาหลากหลายชนิด และแนวปะการัง ได้จากบนเรือเลยทีเดียว  

08.00-08.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง 
 
09.00น.  ออกเดินทางจากอ่าวนางสูเ่กาะพีพี 

 
 
 
 
 
 
อ่าวโละซะมะ เลน่น า้ ดูปะการัง  ถือเป็นจุดด าน า้ตืน้ท่ีสวยงามท่ีสดุของเกาะพีพีเล  ท่านจะได้เห็นปลาน้อยใหญ่จ านวน
มาก  และปะกะรังหินอ่อนนานาชนิด 

อ่าวปิเละ  หรือ ทะเลใน  เวิง้อ่าวท่ีมีภเูขาหินล้อมรอบ น า้ทะเลใสน่ิง เป็นอีกจุดชมวิวท่ีมีความสวยงาม 

อ่าวลิง      อ่าวนีท่ี้เป็นศนูย์รวมของฝงูลงิอนัมากมาย ทา่นสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปท่ีระลกึ 

อ่าวมาหยา น าทา่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ด าน า้ดปูะการัง และสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็นท่ีถ่ายท า  ภาพยนต์หลายเร่ือง 
เกาะพีพีดอน  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ บน เกาะ  พร้อม ผลไม้ และ น า้ดื่ม  ชา กาแฟ 

ถ า้ไวกิง้ เก็บภาพความประทบัใจกับบรรยากาศด้านนอกของถ า้  ภายในถ า้ไวกิง้เป็นท่ีอยู่อาศยัของเหลา่นกนางแอ่น และ
ภาพเขียนสโีบราณบนผนงัถ า้ เช่ือกนัวา่เป็นภาพท่ีชาวประมงโบราณเข้ามาอาศยัเพื่อหลบคลืน่ลมพายท่ีุถ า้ไวกิง้แหง่นี  ้

เกาะไม้ไผ่  เดินเลน่บนชายหาดสขีาวละเอียด  หรือ จะเลน่น า้บริเวณหน้าชายหาด 

16.00 น.  เดินทางกลบัสูอ่่าวนาง พร้อมสง่ทา่นกลบัสูท่ี่พกั 

 
ราคาผู้ใหญ่  ทา่นละ  1,500 บาท 

เด็ก (3-8 ขวบ) ทา่นละ   1,400 บาท 

 

08.00 น. รถรับจากในเมือง // คลองมว่ง 

08.30 น. รถรับจากอ่าวนาง 



 
 
 
 
 
 

ค่าบริการวม 

-รถรับสง่ ท่ีพกั-ทา่เรือ-ท่ีพกั 

-เรือเร็ว  Speed Boat  แบบ จอยทริป  พร้อม เสือ้ชูชีพ  และ หน้ากากด าน า้ 
-อาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ บนเกาะ  พร้อม เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ  ผลไม้ 
-คา่ประกนัทอ่งเท่ียวทางทะเล 

-มคัคเุทศก์ท้องถ่ินดแูลตลอดทริป 

 
ส่ิงที่ควรน าติดตัว 
-ชุดวา่ยน า้ 
-ผ้าขนหนู 
-ครีมกนัแดด 
-แวน่ตากนัแดด และ หมวก 
-กล้องถ่ายรูป 
-ของใช้สว่นตวัอ่ืน 
 

ข้อแนะน าส าหรับทัวร์ทางทะเล 
*ส าหรับโปรแกรมทวัร์ทะเล เพื่อความปลอดภยั ทางบริษัท ขออนญุาตไม่รับจองส าหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายตุ ่ากวา่ 1 
ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้เรือ เน่ืองจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลืน่ได้ กรณีเป็น
เด็กเลก็  ต้องอยูใ่นความดแูลของผู้ใหญ่อยา่งใกล้ชิด  
*อาหารท่ีทางเรือจดัเตรียมส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทยสากล(ไม่มีหม)ู ลกูค้ามสุลมิสามารถรับประทานได้ หากลกูค้า
ทานมงัสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกบัทางเจ้าหน้าที่ขณะท าการจอง เพือ่ทางเราได้
จดัเตรียมอาหารส าหรับทา่น 
วิธีการจองทัวร์ 
1.จองผา่นทางโทรศพัท์ ได้ท่ีเบอร์  087-6786478 หรือ   083-0611-439   
2.จองผา่นอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
3.จองผา่นทางไลน์ Line: @amgoodtour  (อยา่ลมืเติม @ด้านหน้านะคะ) 
การยกเลิก 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ  กรณียกเลกิขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี** 
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วิธีการช าระเงิน 
1.แจ้ง วนัท่ีต้องการเดินทาง  จ านวนผู้ เดินทาง รายการทวัร์ท่ีทา่นเลอืก  หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการเช็ค และตอบกลบั
เพื่อแจ้งสถานะการจอง หลงัจากนัน้จะสง่ใบยืนยนัการจอง พร้อมทัง้ใบแจ้งการช าระเงิน ให้ลกูค้าทางอีเมล 
2.หลงัโอนเงิน กรุณาสง่หลกัฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล infoamgood@gmail.com หรือ       
แอดไลน์ไอดี        @amgoodtour  
3. หลงัจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลกัฐานการช าระเงิน ทางเจ้าหน้าที่จะจดัสง่ใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล์ กรุณา
พิมพ์เอกสารใบ voucher และน ามาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัเดินทางคะ่ 
 
เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 
1.โทรเข้าโทรศพัท์มือถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   083-0611-439  (กรณีไม่มีคนรับสาย วางห ู รอซกัครู่ ทาง
เจ้าหน้าที่จะติดตอ่กลบัเองคะ่ 
2.แอดไลน์ ไอดี        @amgoodtour (อยา่ลมืแอดด้านหน้านะคะ) 
3.ตอ่ตอ่ทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
4.ติดตอ่ท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   
377/7  หมู่ 11  ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่   บริษัทอยูติ่ดถนน เส้นไปสนามบินกระบี่คะ    
เวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์ 09.00-18.00 น.  
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