ทัวร์ สระมรกต-นำ้ ตกร้ อน-วัดถำ้ เสื อ วันเดียว เช้ ำไป-เย็นกลับ
Jungle Tour One day Trip
ระยะเวลา

08:30-17:00
ออกเดินทางทุกวัน

อัตราค่ าบริการ (คนไทย)
ผู้ใหญ่
เด็ก 3-8 ขวบ

ราคาท่ านละ

อัตราค่ าบริการ (ชาวต่ างชาติ)
ผู้ใหญ่
เด็ก 3-8 ขวบ

ราคาท่ านละ

950850-

1,000900-

08:30-09.00 น.

รถรับจากโรงแรมที่พกั ใน หาดอ่าวนาง –หาดคลองม่วง- ตัวเมืองกระบี่

09:15 น.

ออกเดินทางไปยัง วัดถ ้าเสือ นมัสการ หลวงพ่อจาเนียร เพื่อเป็ นสิริมงคล และไหว้ เจ้ าแม่กวนอิม อัน

ศักดิสทิ ธิ์ และเข้ าชมต้ นไม้ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี
10:30 น.

ออกจากวัดถ ้าเสือมุง่ หน้ าสู่ น ้าตกร้ อน เป็ นสายนา้ แร่ มีขนาดไม่ใหญ่นกั สูงประมาณ ๓ เมตร มี ๓ ชัน้

แต่ที่พเิ ศษ คือ แต่ละชัน้ มีแอ่งลักษณะคล้ ายอ่างอาบน ้า ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน ้าร้ อน ชันละ
้ ๔–๕
อ่าง ลึกประมาณ ๑ – ๑.๕ เมตร ในน ้ามีสารกามะถัน เจือจางเป็ นส่วนประกอบ มีอณ
ุ หภูมพิ อเหมาะสามารถอาบน ้าได้
เป็ นสถานที่ นักท่องเที่ยวนิยมไปอาบธารน ้าแร่เพื่อสุขภาพ เพื่อชม สระมรกต ซึ่งเป็ นสระน ้าที่มีสีเขียวใสคล้ ายสีของมรกต
เล่นน ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

และต่อไปยัง น ้าตกร้ อน ซึ่ง เป็ นธารน ้าที่ดีตอ่ สุขภาพ มีอณ
ุ หภูมิ ประมาณ 38 – 45 องศาเซลเซียส ประกอบด้ วยแร่ ธาตุ
ต่างๆ ซึ่งจะเลือกลงไปแช่น ้าแบบน ้าตกร้ อนธรรมชาติหรื อแบบ สปา ก็ได้
16.00 น.

จบโปรแกรม รถส่งกลับถึงที่โรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ

ค่ าบริการรวม
-รถรับส่ง ที่พกั ไป-กลับ
-อาหารกลางวัน

-น ้าดื่ม ผลไม้ สด
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุ
-มัคคุเทศก์มืออาชีพ
- ค่าเข้ าชมสถานที่

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 เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ กรณีเป็ น
เด็กเล็ก ต้ องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ ชิด
*อาหารที่ทางเรื อจัดเตรี ยมสาหรับโปรแกรมนี ้เป็ นอาหารไทยสากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้ า
ทานมังสวิรัติ หรื อไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้ งกับทางเจ้ าหน้ าที่ขณะทาการจอง เพื่อทางเราได้
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 ที่ท่านเลือก 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 และใบเสร็จรับเงินให้ ทางอีเมล์
กรุณาพิมพ์เอกสารใบ 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.ติดต่อที่บริษัท แอม กู๊ด ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
377/7 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ บริษัทอยู่ตดิ ถนน เส้ นไปสนามบินกระบี่คะ
เวลาทาการ จันทร์ -ศุกร์ 09.00-18.00 น.

