KRABI FIN FIN ทัวร์ ดำน ้ำ 2 วัน เต็ม
เดินทำง 1 พฤศจิกำยน 2560-31ตุลำคม 2561

รถรั บส่ งส่ วนตัว +ที่พกั 2 คืน + ทัวร์ เกาะพีพ+ี ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก

วันแรก
วันแรก

รับสนามบิน-ส่ งโรงแรมที่พัก

รับสนำมบิน-ส่งโรงแรมที่พกั
xx. xx น. เมื่อเดินทำงมำถึงจังหวัดกระบี่ เจ้ ำหน้ ำที่ฯ จะรอรับท่ำน จำก สนำมบินกระบี่ หรื อ บขส. ตำมวันเวลำที่ท่ำนได้ แจ้ งไว้
(รถยนต์สว่ นตัว)นำท่ำนเช็คอินโรงแรมที่พกั (เชิญท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย)

วันที่สอง

โรงแรม-ท่ าเรือ-เกาะพีพี-อ่ าวมาหยา-ที่พัก โดยเรือ Speed Boat

เช้ ำ
08.30 น.
09.00น.

รับประทำนอำหำร ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (1)
รถรับจำกโรงแรม ในเมือง หรื อ คลองม่วง หรื อ อ่ำวนำง
ออกเดินทำงจำกอ่ำวนำงสูเ่ กำะพีพี

(Join Trip)

(B/L/-)

อ่ำวโละซะมะ เล่นน ้ำ ดูปะกำรัง ถือเป็ นจุดดำน ้ำตื ้นที่สวยงำมที่สดุ ของเกำะพีพีเล ท่ำนจะได้ เห็นปลำน้ อยใหญ่จำนวนมำก และ
ปะกะรังหินอ่อนนำนำชนิด
อ่ าวปิ เละ หรื อ ทะเลใน เวิ ้งอ่ำวที่มีภเู ขำหินล้ อมรอบ น ้ำทะเลใสนิ่ง เป็ นอีกจุดชมวิวที่มีควำมสวยงำม
อ่ าวลิง อ่ำวนี ้ที่เป็ นศูนย์รวมของฝูงลิงอันมำกมำย ท่ำนสำมำรถให้ อำหำร และถ่ำยรูปที่ระลึก
อ่ าวมาหยา นำท่ำนชมควำมสวยงำมของธรรมชำติ ดำน ้ำดูปะกำรัง และสถำนที่แห่งนี ้ยังเป็ นที่ถ่ำยทำ ภำพยนต์หลำยเรื่ อง
เกาะพีพีดอน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำรแบบบุฟเฟต์ บน เกำะ พร้ อม ผลไม้ และ น ้ำดื่ม ชำ กำแฟ (2)
ถา้ ไวกิง้ เก็บ ภำพควำมประทับ ใจกับบรรยำกำศด้ ำนนอกของถำ้ ภำยในถำ้ ไวกิ ง้ เป็ นที่ อ ยู่อ ำศัยของเหล่ำนกนำงแอ่ น และ
ภำพเขียนสีโบรำณบนผนังถ ้ำ เชื่อกันว่ำเป็ นภำพที่ชำวประมงโบรำณเข้ ำมำอำศัยเพื่อหลบคลื่นลมพำยุที่ถำ้ ไวกิ ้งแห่งนี ้
เกาะไม้ ไผ่ เดินเล่นบนชำยหำดสีขำวละเอียด หรื อ จะเล่นน ้ำบริเวณหน้ ำชำยหำด
16.00 น. เดินทำงกลับสูอ่ ่ำวนำง พร้ อมส่งท่ำนกลับสูท่ ี่พกั
วันที่สาม

ทัวร์ ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : โดยเรือหางยาวลาใหญ่ -สนามบิน

(B/L/-)

07.00-08.00 น. รับประทำนอำหำร ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม(3)
08.30-08.45
กรุณำรอที่ล้อบบี ้ของโรงแรม รถของท่ำเรื อเรื อมำรับเพื่อไปขึ ้นเรื อ ทริ ป 4 เกำะ ทะเลแหวก โดยเรื อหำงยำว
แบบ Join Trip
**กรณี ต้องกำร upgrade เป็ นเรื อ Speedboat จ่ำยเพิม
่ ท่ำนละ 300 บำท**
09.00 น.
เรื อออกเดินทำงจำกอ่ำวนำง มุง่ หน้ ำสู่ ถ ้ำพระนำง ชมควำมงำมของถ ้ำพระนำง ซึ่งเป็ นที่นับถือของชำวเรื อและ
คนทัว่ ไป สนุกสนำนกับกำรเล่นน ้ำ พักผ่อน ถ่ำยรูป ชมทัศนียภำพ ของทะเลกระบี่
10.30 น.
เดินทำงต่อ ไปยัง เกาะไก่ ให้ ท่ำน เพลิดเพลินกับกำรดำนำ้ ดูป ลำสวยงำม ปะกำรั ง หลำกสีสัน และ พัก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน (แบบข้ ำวกล่อง ) (4)พร้ อมนำ้ ดื่ม และ ผลไม้ หลังจำกนัน้ กรณี ที่นำ้ ลดท่ำนสำมำรถเดินชม และ

ถ่ำยภำพ บนสันหำดทรำยตำมแนวยำว บน สถำนที่หนึ่งซึ่งเป็ น “Unseen in Thailand” ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทัง้ 3 เกำะด้ วยกัน
เรี ยกว่ำ ทะเลแหวก เชื่อมต่อระหว่ำง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะ อิสระให้ ทกุ ท่ำนถ่ำยรูปเป็ นที่ระลึก
จำกนันเดิ
้ นทำงต่อไปยัง เกาะ ปอดะ เกำะยอดนิยมที่หำดทรำยนุ่ม ขำวละเอียด บริเวณ ชำยฝั่ งของเกำะ ให้ ท่ำนได้ เดินเล่น ถ่ำย
น ้ำ หรื อ เล่นน ้ำบริเวณชำยหำด สมควรแก่เวลำออกเดินทำงกลับ
15.00 น. เดินทำงกลับ รอมำรับรับท่ำน เพื่อส่งกลับโรงแรม ให้ ทกุ ท่ำนได้ อำบน ้ำ เปลี่ยนเสื ้อผ้ ำ ห้ องน ้ำของทำงโรงแรมจำกนัน้ ถึง
เวลำนัดหมำย จะมีรถส่วนตัวมำรับท่ำนเพื่อเดินทำงสูส่ นำมบินระหว่ำงทำงหำกต้ องกำรซื ้อของฝำกสำมำรถแจ้ งที่คนขับรถได้ เลยคะ
**สำหรับวันนี ้ ขอควำมกรุณำจองเที่ยวบินขำกลับ หลัง 19.30 น.เป็ นต้ นไป**
หากมีเวลาท่ านสามารถเลือกซือ้ ทัวร์ เพิ่มเติมได้ ดังนี ้
-ทัวร์ เกำะห้ อง ทะเลใน เรื อหำงยำว ท่ำนละ 750 บำท
-ทัวร์ สระมรกต น ้ำตกร้ อน วัดถ ้ำเสือ ท่ำนละ 750 บำท
-ทัวร์ พำยเรื อคำยัคอ่ำวท่ำเลนครึ่งวัน (8.30 - 14.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) ท่ำนละ 800 บำท
หมายเหตุ : ทัวร์ ทะเลเวลาและโปรแกรมต่ างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศและระดับนา้ ในแต่ ละวัน

อัตราค่ าบริการ
เดินทาง 1 พฤศจิกายน 2560-31ตุลาคม 2561
*กรณีเข้ าพักในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ กรุณาสอบถามราคากับเจ้ าหน้ าที่อีกครัง้ **
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็ก 2-11 ขวบ
ไม่ เสริมเตียง

01พ.ย-28ก.พ 2560
01มี.ค-30เม.ย 61
01พ.ค-31ต.ค61
ใจกลำงอ่ำวนำง

3,9904,1903,890-

2,0002,0002,000-

01พ.ย-23 ธ.ค 60
24ธ.ค-10 ม.ค 61
11ม.ค-28ก.พ61
01-31มี.ค.61
ใจกลำงอ่ำวนำง

3,9906,0904,5903,790-

2,5002,5002,5002,500-

01พ.ย-23 ธ.ค 60
24ธ.ค-10 ม.ค 61
11ม.ค-28ก.พ61
01-31มี.ค.61
ใจกลำงอ่ำวนำง

4,0906,1904,6903,890-

2,5002,5002,5002,500-

01-30พ.ย 60
01-19ธ.ค 60
20ธ.ค60-10ม.ค 61
01พ.ค-31 ต.ค 61
ใจกลำงอ่ำวนำง

4,790
5,490
7,290
3,990

2,5002,5002,5002,500-

01พ.ย-19ธ.ค60
11ม.ค61-30เม.ย61
20ธ.ค61-10ม.ค61
01พ.ค-31ต.ค61

5,390

2,500-

6,390
4,190

2,5002,500-

โรงแรม

ระยะเวลาเข้ าพัก

กระบี่ซีบำส

ตัวเมืองกระบี่

Krabi Seabass
*Superior*

มำรี น่ำ เอ็กซเพรส
Marina Express

ซูกำร์ มำรี น่ำ
Sugar Marina

บูลโซเทล
Bluesotel 4*

เอวำซี กระบี่
AVASEA KRABI 4*

มณีเทล บีชฟร้ อนท์
Maneetel4*

พระนำงอินทร์

ติดหำด
01พ.ย-23ธ.ค60
24ธ.ค60-09ม.ค61
10ม.ค-14ก.พ61
15ก.พ-31ต.ค61
ติดหำด

4,890
5,890
5,290
4,090

2,5002,5002,5002,500-

01พ.ย-19ธ.ค60
20 ธ.ค-30เม.ย 61
1พ.ค-31ต.ค 61

5,990
6,790
4,990

2,5002,5002,500-

01พ.ย-19ธ.ค60
20ธ.ค60-05ม.ค 61
06ม.ค-15เม.ย61
16เม.ย-31ต.ค61

8,990
10,590
9,290
7,290

2,5002,5002,5002,500-

01พ.ย-26ธ.ค60
27ธ.ค60-10ม.ค61
11ม.ค-28ก.พ61
1มี.ค-16เม.ย61
17เม.ย-31ต.ค61
หำดทับแขก

5,0906,8905,9905,4904,290-

2,5002,5002,5002,5002,500-

01พ.ย-20ธ.ค60
21ธ.ค-01ม.ค61
08ม.ค-31มี.ค61

6,3908,6905,890-

2,5002,5002,500-

Phra Nang Inn 4*

เดอะแชลซี
The Shell Sea 5*

บียอน รี สอร์ ท กระบี่

หำดคลองม่วง

Beyond Resort Krabi

อัญญำวี ทับแขก
Anyavee Tubkaek 4*

อัตราค่ าบริการรวม
รถรับ-ส่ง สนำมบินกระบี่/ บขส. กระบี่- โรงแรมที่พกั (แบบส่วนตัว)
ที่พกั ตำมที่ท่ำนเลือก 2 คืน
ทัวร์ เกำะพีพี อ่ำวมำหยำ โดยเรื อเร็ว
ทัวร์ 4 เกำะ ทะเลแหวก โดยเรื อหำงยำว
อำหำร 4 มื ้อ เช้ ำ2มื ้อ กลำงวัน 2มื ้อ
ค่ำอุปกรณ์ดำผิวน ้ำ หน้ ำกำก เสื ้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ ท้ องถิ่น นำเที่ยว ทัวร์ 4 เกำะ (ในวันที่ 2 ของทริป)
ประกันภัยทำงทะเล
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
-ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย 3%
-ไม่รวมค่ำเดินทำงมำ จังหวัดกระบี่
-ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว
-ค่ำธรรมเนียมอุทยำน กำรเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว
-ค่ำบริกำรอื่น ๆ เช่น ทิปไกด์ หรื อคนขับรถ เป็ นต้ น

สิ่งที่ควรนาติดตัว
-ชุดว่ำยน ้ำ
-ผ้ ำขนหนู
-ครี มกันแดด
-แว่นตำกันแดด และ หมวก
-กล้ องถ่ำยรูป
-ของใช้ สว่ นตัวอื่น

ข้ อแนะนาสาหรับทัวร์ ทางทะเล
*สำหรับโปรแกรมทัวร์ ทะเล เพื่อควำมปลอดภัย ทำงบริ ษัท ขออนุญำตไม่รับจองสำหรับสตรี มีครรภ์ และเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ขวบ ร่วมเดินทำง
ในโปรแกรมนี ้ เรื อ เนื่องจำกสภำพทะเลในบำงช่วงเวลำอำจแปรปรวนและอำจกระแทกคลื่นได้ กรณีเป็ นเด็กเล็ก ต้ องอยูใ่ นควำมดูแลของ
ผู้ใหญ่อย่ำงใกล้ ชิด
*อำหำรที่ทำงเรื อจัดเตรี ยมสำหรับโปรแกรมนี ้เป็ นอำหำรไทยสำกล(ไม่มีหมู) ลูกค้ ำมุสลิมสำมำรถรับประทำนได้ หำกลูกค้ ำทำนมังสวิรัติ
หรื อไม่สำมำรถรับทำนอำหำรชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณำแจ้ งกับทำงเจ้ ำหน้ ำที่ขณะทำกำรจอง เพื่อทำงเรำได้ จดั เตรี ยมอำหำรสำหรับท่ำน

วิธีการจองทัวร์
1.จองผ่ำนทำงโทรศัพท์ ได้ ที่เบอร์ 087-6786478 หรื อ 083-0611-439
2.จองผ่ำนอีเมล์ infoamgood@gmail.com
3.จองผ่ำนทำงไลน์ Line: @amgoodtour (อย่ำลืมเติม @ด้ ำนหน้ ำนะคะ)
การยกเลิก
**เนื่องจำกเป็ นแพ็คเกจรำคำโปรโมชัน่ กรณียกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี**

วิธีการชาระเงิน
1.แจ้ ง วันที่ต้องกำรเดินทำง จำนวนผู้เดินทำง รำยกำรทัวร์ ที่ท่ำนเลือก หลังจำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่จะทำกำรเช็ค และตอบกลับเพื่อแจ้ ง
สถำนะกำรจอง หลังจำกนันจะส่
้ งใบยืนยันกำรจอง พร้ อมทังใบแจ้
้
งกำรชำระเงิน ให้ ลกู ค้ ำทำงอีเมล
2.หลังโอนเงิน กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน มำที่ อีเมล infoamgood@gmail.com หรื อ
แอดไลน์ไอดี @amgoodtour
3. หลังจำกเจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับหลักฐำนกำรชำระเงิน ทำงเจ้ ำหน้ ำที่จะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็จรับเงินให้ ทำงอีเมล์ กรุณำพิมพ์
เอกสำรใบ voucher และนำมำแสดงต่อเจ้ ำหน้ ำที่ในวันเดินทำงค่ะ

เส้ นทางการติดต่ อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
1.โทรเข้ ำโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478 หรื อ 083-0611-439 (กรณีไม่มีคนรับสำย วำงหู รอซักครู่ ทำงเจ้ ำหน้ ำที่จะ
ติดต่อกลับเองค่ะ
2.แอดไลน์ ไอดี @amgoodtour (อย่ำลืมแอดด้ ำนหน้ ำนะคะ)
3.ต่อต่อทำงอีเมล์ infoamgood@gmail.com
4.ติดต่อที่บริษัท แอม กู๊ด ทัวร์ แอนด์ ทรำเวล จำกัด
377/7 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ บริษัทอยู่ตดิ ถนน เส้ นไปสนำมบินกระบี่คะ
เวลำทำกำร จันทร์ -ศุกร์ 09.00-18.00 น.

