
 
 
 
 
 

เที่ยวเกาะห้อง ทะเลใน  วันเดียว  เช้าไป-เย็นกลับ    
Hong Island One day Trip   

ทวัร์เกาะห้อง เกาะหนึง่ในจงัหวดักระบี่ท่ีมีธรรมชาติ สวยงาม เงียบสงบ และ มีหาดทรายขาวละเอียด  เหมาะกับท่านท่ีช่ืน

ชอบความเป็นสว่นตวั  ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิ กบัการ ด าน า้  วา่ยน า้  เดินเลน่บนชายหาด  และเก็บภาพความประทบัใจ กับ

ความสวยงาม ของท้องทะเลกระบี่  และด่ืมด าไปกบัธรรมชาติ สายลม และ เสยีงคลืน่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-08.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรือ คลองม่วง หรือ อ่าวนาง 
09.00น.   ออกเดินทางโดยเรือหางยาว หรือ เรือเร็ว ปลอดภยั ด้วยเสือ้ชูชีพ   
เกาะผักเบีย้ เป็นเกาะๆเลก็ๆ ด้านหลงัเกาะห้อง มีน า้ทะเลใสสะอาด บรรยากาศร่มร่ืน เหมาะแก่การพกัผอ่นและการเลน่น า้   
เกาะลาดิง หรือ เกาะพาราไดช์  เกาะท่ีซุกซ่อนโดยธรรมชาติ  ท่ีเต็มไปด้วยความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาด และ
เงียบสงบ  มีปลาและปะการัง มีธรรมชาติรอบๆเกาะท่ีสวยงาม   
เกาะห้อง  เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี ้เป็นเกาะท่ีเงียบสงบและสวยงาม มีชายหายสีขาวละเอียด น า้ทะเลใส มีฝูงปลา
เลก็ๆ อยูท่ัว่ไป ร่มร่ืนไปด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การเดินเลน่ถ่ายรูป วา่ยน า้  และพกัผอ่นอยา่งมาก 

12.00 น.  ทานอาหารเท่ียงแบบปิคนิคบนเกาะ หลงัอาหารพกัผอ่นเลน่น า้ และชมธรรมชาติหรือจะ เลน่น า้ชมฝูงปลา
อยา่งใกล้ชิด เดินเลน่บนหาดทรายที่ขาวละเอียด ให้ทกุทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั และด่ืมด ่าไปกบัธรรมชาติ สายลม และ
เสยีงคลืน่   

ห้องลากูน (lagoon)  เป็นหนองน า้เค็มท่ีเช่ือมต่อกับทะเล มีปากทางเข้าไม่ถึง 10 เมตร อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะ
ห้อง เม่ือเข้าไปด้านในจะเป็นเหมือนห้องโถงทะเล ล้อมรอบไปด้วยป่า และหน้าผาสูงชัน ภายในอ่าวห้องมีน า้ทะเลใส สี
มรกต น า้คอ่นข้างตืน้ มองเห็นพืน้ด้านลา่ง มีต้นไม้ป่าชายเลนขึน้อยู่ เป็นท่ีหลบภยัของสตัว์น า้ และ ชาวประมงเวลาท่ีคลื่น
แรง ไม่สามารถเดินเรือได้ ให้ทกุทา่นได้ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ  ก่อนเดินทางกลบัสูอ่่าวนาง 

08.00 น. รถรับจากในเมือง // คลองมว่ง 

08.30 น. รถรับจากอ่าวนาง 



 
 
 
 
 

15.00 น.   เดินทางกลบั ทา่เรือ สง่ท่ีพกัโดยสวสัดิภาพ  (เรือเร็ว) 

15.30 น. เดินทางกลบั ทาเรือ  สง่ท่ีพกัโดยสวสัดิภาพ  (เรือหางยาว) 
อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ  (เรือหางยาว) ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่ 950- 

เดก็ 3-8 ขวบ 850- 

 
อัตราค่าบริการ  (เรือเร็ว) ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่ 1,250- 

เดก็ 3-8 ขวบ 1,150- 

 
*เวลารับสง่อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู ่กบัท่ีพกั และคิวในการรับ-สง่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครัง้เม่ือท าการจอง* 
**โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ขึน้อยูก่บัระดบัน า้ทะเลในวนัเดินทาง** 

 
ค่าบริการวม 

-รถรับสง่ ท่ีพกั-ทา่เรือ-ท่ีพกั 

-เรือหางยาว หรือ เรือเร็ว  แบบ จอยทริป  พร้อม เสือ้ชูชีพ  และ หน้ากากด าน า้ 
-อาหารกลางวนัแบบปิกนิก พร้อมน า้ดื่ม  ผลไม้  
-คา่ประกนัทอ่งเท่ียวทางทะเล 

-มคัคเุทศก์ท้องถ่ินดแูลตลอดทริป 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

-ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

-คา่ใช้จ่ายสว่นตวั 

-คา่ธรรมเนียมอุทยาน การเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว   
 

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** 
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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