
 
 
 
 
 

โปรเที่ยวหรู ที่พกัโมเดิร์น ใจกลางอ่าวนาง ระดับ 4 ดาว  

ที่พกั 2 คืน + ทวัร์4 เกาะทะเลแหวก + รถรับส่งส่วนตัว 

วันที่ 1พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2560 

“ถิ่นหอยเก่า   เขาตระหง่าน   ธารสวย   รวยเกาะ   เพาะปลกูปาล์ม 

งามหาดทราย    ใต้ทะเลสวยสด     มรกตอนัดามนั” 

 

โรงแรม Bluezotel  >>บลโูซเทล กระบ่ี <<  หนึ่งในโรงแรมบรรยากาศโมเดร์ิน  ตกแตง่โดยโทนฟ้า ขาว ด า ระดบั 4 ดสง อยู่ติดถนน

ใจกลางอ่าวนาง ใกล้แหลง่กินแหลง่ช้อป  

 

 

 

 

 

 

 

 

สนกุสนานกบัการว่ายน า้กลางแจ้งขนาดใหญ่   หรือจะเลือกผ่อนคลายไป กับ สปาริมสระว่ายน า้ก็เก๋ไปอีกแบบ  ทางโรงแรมยังมี 

ห้องพกัหลากหลายให้ทานเลือก  ไม่ว่าจะเป็นห้อง Superior , ห้อง Superior  Pool Access  วิว สระว่ายน า้   หรือ  จะเลือกห้อง 

แบบ Deluxe  Pool Access  ท่ีเดนิออกจากห้องก็ลงสระวา่งน า้ได้เลย     ก็ฟินไปอีกแบบ    

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  รับสนามบนิ-สง่โรงแรมท่ีพกั 

xx. xx น. เม่ือเดนิทางมาถึงจงัหวดักระบ่ี  เจ้าหน้าท่ีฯ  จะรอรับท่าน  จาก สนามบนิกระบ่ี  หรือ บขส. ตามวนัเวลาท่ีท่านได้แจ้งไว้ 

(รถยนต์สว่นตวั) 

  น าท่านเช็คอินโรงแรมบลโูซเทล  ระดบั 4 ดาว  (เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศรัย) 

 
 
 
 
 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

08.30-08.45 กรุณารอท่ีล้อบบีข้องโรงแรม   รถรถรับเพ่ือไปขึน้เรือ ทริป 4 เกาะ ทะเลแหวก  โดยเรือเร็ว แบบ Join Trip 

09.00 น.  เรือออกเดนิทางจากอ่าวนาง  มุง่หน้าสู ่ถ า้พระนาง  ชมความงามของถ า้พระนาง ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของชาวเรือและ
คนทัว่ไป  สนกุสนานกบัการเลน่น า้ พกัผอ่น ถ่ายรูป  ชมทศันียภาพ ของทะเลกระบ่ี 

10.30 น.  เดนิทางตอ่ไปยงัเกาะไก่ ให้ท่าน เพลิดเพลนิกับการด าน า้ดปูลาสวยงาม  ปะการัง  หลากสีสนั   
พกัรับประทานอาหารกลางวนั  (แบบข้าวกลอ่ง) (2) พร้อมน า้ดื่ม และ ผลไม้   

วันแรก  รับสนามบนิ-ส่งโรงแรมที่พัก 

วันที่สอง ทัวร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : โดยเรือเร็ว 



 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้  ท่านสามารถเดนิชม และถ่ายภาพ บนสนัหาดทรายตามแนวยาว  บน สถานท่ีหนึ่งซึ่งเป็น “Unseen in Thailand”  

ซึ่งเช่ือมตดิตอ่กนัทัง้ 3 เกาะด้วยกนั  เรียกวา่ ทะเลแหวก  เช่ือมตอ่ระหวา่ง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ   อิสระให้ทกุท่าน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ  
 

  
 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เกาะ ปอดะ เกาะยอดนิยมท่ีหาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณ ชายฝ่ังของเกาะ  ให้ท่านได้เดนิเลน่ ถ่าย
น า้ หรือ เลน่น า้บริเวณชายหาด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางกลบั 
   
15.00 น. เดนิทางกลบั  รอมารับรับท่าน เพ่ือสง่กลบัโรงแรมบลโูซเทล  ระดบั 4 ดาว  และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั (อิสระอาหารเย็น) 
 
 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) เชญิท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  (คืนห้องภายในเวลา 11.00 น.)   
ถึงเวลานดัหมาย  รถไปรอรับท่านท่ีโรงแรม  เพ่ือสง่ท่านท่ีสนามบนิกระบ่ี/บขส. กระบ่ี   ระหวา่งทาง หากท่านต้องการแวะซือ้ของ
ฝาก/ของท่ีระลกึ  สามารถแจ้งคนขบัได้เลยคะ 

xx.xx น. เดนิทางกลบั  โดยสวสัดภิาพ  พร้อมความประทบัใจ 

 

หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร์เพิ่มเตมิได้ดังนี ้

-ทวัร์เกาะพีพี ท่านละ 950 บาท 

-ทวัร์เกาะห้อง ทะเลใน เรือหางยาว ท่านละ 750 บาท 

-ทวัร์สระมรกต น า้ตกร้อน วดัถ า้เสือ ท่านละ 750 บาท 

-ทวัร์พายเรือคายคัอ่าวท่าเลนคร่ึงวนั (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่านละ 600 บาท 
 

หมายเหตุ : ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและระดับน า้ในแต่ละวัน 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม  พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบนิ     



 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ พัก ห้องละ 2 ท่าน    
ระยะเวลา 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2560 

โรงแรม สถานที ่ ชว่งระยะเวลา 
ราคาตอ่ทา่น 

พักหอ้งละ 2ทา่น 
เด็ก 2-11 ไม่

เสรมิเตยีง 

Bluezotel  อ่าวนาง 1 พ.ค-31ต.ค 60    

หอ้ง Superior                           3,990.00  2,000 

หอ้งDeluxe                          4,190.00  2,900 

หอ้งDeluxe Poolview                          4,490.00  3,000 

หอ้งDeluxe Pool Access                          5,490.00 3,500 

หมายเหตุ: 
-เช็คอินเข้าพกัได้ หลงั 14:00 น.  

 -เวลา เช็คเอ้าท์  ก่อน 11:00 น. 
 
อัตราค่าบริการรวม 

รถรับ-สง่ สนามบนิกระบ่ี/ บขส. กระบ่ี- โรงแรมท่ีพกั  (แบบสว่นตวั) 

ท่ีพกั โรงแรมบลโูซเทล ระดบั 4 ดาว จ านวน  2 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน)   
ทวัร์ 4 เกาะ  ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว  
 คา่อปุกรณ์ด าผวิน า้ หน้ากาก เสือ้ชชีูพ 

 อาหารเช้า 2 มือ้ และ อาหารกลางวนั  (วนัท่ีไปทวัร์  ) 1มือ้ 
มคัคเุทศก์ ท้องถิ่น น าเท่ียว ทวัร์ 4 เกาะ (ในวนัท่ี 2 ของทริป) 
ประกนัภยัทางทะเล 

 คา่ธรรมเนียมอทุยาน การเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

 อัตราค่าบริการไม่รวม 

-ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และ ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

-ไมร่วมคา่เดนิทางมา จงัหวดักระบ่ี 

-คา่ใช้จ่ายส่วนตวั 

-คา่บริการอ่ืน ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขบัรถ เป็นต้น 

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



 
 
 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับทัวร์ทางทะเล 
*ส าหรับโปรแกรมทัวร์ทะเล เพ่ือความปลอดภยั ทางบริษัท ขออนญุาตไมรั่บจองส าหรับสตรีมีครรภ์ และเดก็อายตุ ่ากวา่ 1 ขวบ ร่วม
เดนิทางในโปรแกรมนี ้เรือ เน่ืองจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคล่ืนได้ กรณีเป็นเดก็เลก็  ต้องอยู่ใน
ความดแูลของผู้ ใหญ่อย่างใกล้ชิด  
*อาหารท่ีทางเรือจดัเตรียมส าหรับโปรแกรมนีเ้ป็นอาหารไทยสากล(ไม่มีหม)ู ลกูค้ามสุลมิสามารถรับประทานได้ หากลกูค้าทาน
มงัสวรัิต ิหรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกบัทางเจ้าหน้าท่ีขณะท าการจอง เพ่ือทางเราได้จดัเตรียมอาหาร
ส าหรับท่าน 

วิธีการจองทัวร์ 
1.จองผา่นทางโทรศพัท์ ได้ท่ีเบอร์  087-6786478 หรือ   083-0611-439   
2.จองผา่นอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
3.จองผา่นทางไลน์ Line: @amgoodtour  (อย่าลืมเติม @ด้านหน้านะคะ) 

การยกเลิก 
-ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั  คืนมดัจ าเตม็จ านวน 
-ยกเลกิการเดนิทาง 21 วนั ก่อนเข้าพกั  หกั  มดัจ า 30% 
-ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนเข้าพกั  ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

วิธีการช าระเงิน 
1.แจ้ง วนัท่ีต้องการเดนิทาง  จ านวนผู้เดนิทาง รายการทวัร์ท่ีท่านเลือก  หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะท าการเช็ค และตอบกลบัเพ่ือแจ้ง
สถานะการจอง หลงัจากนัน้จะสง่ใบยืนยนัการจอง พร้อมทัง้ใบแจ้งการช าระเงิน ให้ลกูค้าทางอีเมล 
2.หลงัโอนเงิน กรุณาสง่หลกัฐานการโอนเงิน มาท่ี อีเมล infoamgood@gmail.com หรือ       
แอดไลน์ไอดี        @amgoodtour  
3. หลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้รับหลกัฐานการช าระเงิน ทางเจ้าหน้าท่ีจะจดัสง่ใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล์ กรุณาพมิพ์
เอกสารใบ voucher และน ามาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดนิทางคะ่ 

เส้นทางการติดต่อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 
1.โทรเข้าโทรศพัท์มือถือ Hotline 087-678-6478  หรือ   083-0611-439  (กรณีไมมี่คนรับสาย วางห ู รอซกัครู่ ทางเจ้าหน้าท่ีจะ
ตดิตอ่กลบัเองคะ่ 
2.แอดไลน์ ไอดี        @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้านหน้านะคะ) 
3.ตอ่ตอ่ทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com 
4.ตดิตอ่ท่ีบริษัท แอม กู๊ด ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   
377/7  หมู ่11  ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี   บริษัทอยู่ตดิถนน เส้นไปสนามบนิกระบ่ีคะ    
เวลาท าการ จนัทร์-ศกุร์ 09.00-18.00 น.  
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