เที่ยวเกาะพีพี วันเดียว เช้ าไป-เย็นกลับ โดยเรือเร็ว Speed Boat
Phi Phi Island One day Trip by Speed Boat
ทัวร์ เกาะพีพี โดยเรื อเร็ ว Speed boat เดินทางจากอ่าวนาง ใช้ เวลาประมาณ 45 นาที ชมความงามของอ่าวมา
หยาอ่าวที่งดงามที่สดุ ของเกาะพีพีเล ภายในอ่าวน ้าทะเลเป็ น สีมรกต ใสมีหาดทรายขาวสะอาดผืนใหญ่ทอดตัวเป็ นแนวยาว
และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์ดงั ระดับโลก นอกจากนี ้ ยังมีจุดดาน ้าตื ้น ที่มีแนวปะการังหินอ่อน และ ปลาหลากหลาย
ชนิด ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น ปลาหลากหลายชนิด และแนวปะการัง ได้ จากบนเรื อเลยทีเดียว
08.00-08.30 น. รถรับจากโรงแรม ในเมือง หรื อ คลองม่วง หรื อ อ่าวนาง

08.00 น. รถรับจากในเมือง // คลองม่วง
08.30 น. รถรับจากอ่าวนาง

09.00น. ออกเดินทางจากอ่าวนางสูเ่ กาะพีพี

อ่ าวโละซะมะ เล่นน ้า ดูปะการัง ถือเป็ นจุดดาน ้าตื ้นที่สวยงามที่สดุ ของเกาะพีพีเล ท่านจะได้ เห็นปลาน้ อยใหญ่จานวน
มาก และปะกะรังหินอ่อนนานาชนิด
อ่ าวปิ เละ หรื อ ทะเลใน เวิ ้งอ่าวที่มีภเู ขาหินล้ อมรอบ น ้าทะเลใสนิ่ง เป็ นอีกจุดชมวิวที่มีความสวยงาม
อ่ าวลิง อ่าวนี ้ที่เป็ นศูนย์รวมของฝูงลิงอันมากมาย ท่านสามารถให้ อาหาร และถ่ายรูปที่ระลึก
อ่ าวมาหยา นาท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ดาน ้าดูปะการัง และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นที่ถ่ายทา ภาพยนต์หลายเรื่ อง
เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารแบบบุฟเฟต์ บน เกาะ พร้ อม ผลไม้ และ น ้าดื่ม ชา กาแฟ
ถา้ ไวกิง้ เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศด้ านนอกของถ ้า ภายในถ ้าไวกิ ้งเป็ นที่อยู่อาศัยของเหล่านกนางแอ่น และ
ภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ ้า เชื่อกันว่าเป็ นภาพที่ชาวประมงโบราณเข้ ามาอาศัยเพื่อหลบคลืน่ ลมพายุที่ถ ้าไวกิ ้งแห่งนี ้
เกาะไม้ ไผ่ เดินเล่นบนชายหาดสีขาวละเอียด หรื อ จะเล่นน ้าบริ เวณหน้ าชายหาด
16.00 น. เดินทางกลับสูอ่ ่าวนาง พร้ อมส่งท่านกลับสูท่ ี่พกั
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท
เด็ก (3-8 ขวบ) ท่านละ 1,400 บาท

ค่ าบริการวม
-รถรับส่ง ที่พกั -ท่าเรื อ-ที่พกั
-เรื อเร็ ว Speed Boat แบบ จอยทริ ป พร้ อม เสื ้อชูชีพ และ หน้ ากากดาน ้า
-อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ บนเกาะ พร้ อม เครื่ องดื่ม ชา กาแฟ ผลไม้
-ค่าประกันท่องเที่ยวทางทะเล
-มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริ ป
สิ่งที่ควรนาติดตัว
-ชุดว่ายน ้า
-ผ้ าขนหนู
-ครี มกันแดด
-แว่นตากันแดด และ หมวก
-กล้ องถ่ายรูป
-ของใช้ สว่ นตัวอื่น
ข้ อแนะนาสาหรับทัวร์ ทางทะเล
*สาหรับโปรแกรมทัวร์ ทะเล เพื่อความปลอดภัย ทางบริ ษัท ขออนุญาตไม่รับจองสาหรับสตรี มีครรภ์ และเด็กอายุต่ากว่า 1
ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี ้ เรื อ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลืน่ ได้ กรณีเป็ น
เด็กเล็ก ต้ องอยูใ่ นความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ ชิด
*อาหารที่ทางเรื อจัดเตรี ยมสาหรับโปรแกรมนี ้เป็ นอาหารไทยสากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้ า
ทานมังสวิรัติ หรื อไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ขณะทาการจอง เพือ่ ทางเราได้
จัดเตรี ยมอาหารสาหรับท่าน
วิธีการจองทัวร์
1.จองผ่านทางโทรศัพท์ ได้ ที่เบอร์ 087-6786478 หรื อ 083-0611-439
2.จองผ่านอีเมล์ infoamgood@gmail.com
3.จองผ่านทางไลน์ Line: @amgoodtour (อย่าลืมเติม @ด้ านหน้ านะคะ)
การยกเลิก
**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ กรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี**

วิธีการชาระเงิน
1.แจ้ ง วันที่ต้องการเดินทาง จานวนผู้เดินทาง รายการทัวร์ ที่ทา่ นเลือก หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะทาการเช็ค และตอบกลับ
เพื่อแจ้ งสถานะการจอง หลังจากนันจะส่
้ งใบยืนยันการจอง พร้ อมทังใบแจ้
้
งการชาระเงิน ให้ ลกู ค้ าทางอีเมล
2.หลังโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ อีเมล infoamgood@gmail.com หรื อ
แอดไลน์ไอดี @amgoodtour
3. หลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ รับหลักฐานการชาระเงิน ทางเจ้ าหน้ าที่จะจัดส่งใบ Voucher และใบเสร็ จรับเงินให้ ทางอีเมล์ กรุณา
พิมพ์เอกสารใบ voucher และนามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทางค่ะ
เส้ นทางการติดต่ อ บริษัท แอม กุ๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
1.โทรเข้ าโทรศัพท์มือถือ Hotline 087-678-6478 หรื อ 083-0611-439 (กรณีไม่มีคนรับสาย วางหู รอซักครู่ ทาง
เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับเองค่ะ
2.แอดไลน์ ไอดี @amgoodtour (อย่าลืมแอดด้ านหน้ านะคะ)
3.ต่อต่อทางอีเมล์ infoamgood@gmail.com
4.ติดต่อที่บริ ษัท แอม กู๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
377/7 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ บริ ษัทอยูต่ ิดถนน เส้ นไปสนามบินกระบี่คะ
เวลาทาการ จันทร์ -ศุกร์ 09.00-18.00 น.

