
 

 

เรอืยอรช์กระบี ่: เกาะหอ้ง+ลากนู+ลาดงิ+ผกัเบีย้ (จอยทวัร)์ 

โปรแกรม รอบ 1  

9.00   เตรยีมเดนิทางออกจากท่าเรอือา่วท่าเลน ไปยังเกาะผักเบีย้ 

9.30   ถงึเกาะผักเบีย้เตรยีมลงเกาะและท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ ดปูลาสวยงาม 

10.10   ออกจากเกาะผักเบีย้ เดนิทางไปยังลาดงิเพือ่ชมความงามของทัศนียภาพ 

10.30   ถงึลาดงิพรอ้มเก็บภาพบรรยากาศ และเตรยีมเดนิทางไปยังเกาะหอ้งลากนู 

11.00  ถงึเกาะหอ้งลากนู ไปเยีย่มชมความงามภายในเกาะหอ้งเตรยีมตวัลงดิง้กีเ้พือ่เขา้ไปชมความ

งามภายในเกาะหอ้งเตรยีมเก็บภาพควารมประทับใจ 

11.45   ลกูคา้รับประทานอาหารเทีย่ง กอ่น ออกจากเกาะ เพือ่ไปยังเกาะหอ้งกระบี ่

12.30   ลกูคา้ถงึเกาะหอ้งกระบีเ่ตรยีมตวัลงเกาะลกูคา้สามารถท ากจิกรรมเลน่น ้า และด าน ้าตืน้ได  ้

13.20   เตรยีมตวัออกจากเกาะหอ้งกระบีเ่พือ่เดนิทางกลบั 

14.00  ถงึท่าเรอือา่วท่าเลนโดยสวสัดภิาพพรอ้มรูปภาพและความทรงจ าอนัสดุแสนประทับใจทีต่า

กลอ้งคอยเก็บรูปใหต้ลอดทรปิ 

 

โปรแกรม รอบ 2  

14.00   เตรยีมเดนิทางออกจากท่าเรอือา่วท่าเลน ไปยังเกาะผักเบีย้ 

14.30   ถงึเกาะผักเบีย้เตรยีมลงเกาะและท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ ดปูลาสวยงาม 

15.10   ออกจากเกาะผักเบีย้ เดนิทางไปยังลาดงิเพือ่ชมความงามของทัศนียภาพ 

15.30   ถงึลาดงิพรอ้มเก็บภาพบรรยากาศ และเตรยีมเดนิทางไปยังเกาะหอ้งลากนู 

16.00  ถงึเกาะหอ้งลากนู ไปเยีย่มชมความงามภายในเกาะหอ้งเตรยีมตวัลงดิง้กีเ้พือ่เขา้ไปชมความ

งามภายในเกาะหอ้งเตรยีมเก็บภาพควารมประทับใจ 

16.45   ลกูคา้รับประทานอาหารเย็น กอ่น ออกจากเกาะ เพือ่ไปยังเกาะหอ้งกระบี ่

17.30   ลกูคา้ถงึเกาะหอ้งกระบีเ่ตรยีมตวัลงเกาะลกูคา้สามารถท ากจิกรรมเลน่น ้า และด าน ้าตืน้ได ้

18.30  เตรยีมตวัออกจากเกาะหอ้งกระบีเ่พือ่เดนิทางกลบั และชมบรรยากาศพระอาทติยต์กระหวา่ง

เดนิทางกลบัสดุแสนโรแมนตกิ 

19.00   ถงึท่าเรอือา่วท่าเลนโดยสวสัดภิาพพรอ้มรูปภาพและความทรงจ าอนัสดุแสนประทับใจ 

 



 

 

Krabi : Hong Island+Lagoon+Lading+Pakbia (Join Tour) 

Program Round 1 

9.00   Prepare to depart from Ao Thalane Pier Go to Koh Pak Bia 

9.30  Arrive at Koh Pak Bia, prepare to go down to the island and do snorkeling 
activities to see beautiful fish. 

10.10   Leave Koh Pak Bia Travel to Lading to admire the scenery 

10.30  Arrive at Lading and take photos of the atmosphere. And prepare to travel to 

Hong Island Lagoon  

11.00  Arrive at Hong Island Lagoon To visit the beauty of the island. Room. Prepare to 

go down to see the beauty of the island. 

11.45   Customers have lunch before leaving the island to go to Koh Hong, Krabi. 

12.30  Customer arrives at Koh Hong, Krabi, preparing to go to the island.Customers 
can do water activities. And can snorkel 

13.20  Prepare to leave Koh Hong, Krabi to go back. 

14.00  Arrive at Ao Thalane Pier safely with pictures and memorable memories that the 
photographer keeps taking pictures for the whole trip. 

Program Round 2 

14.00   Prepare to depart from Ao Thalane Pier Go to Koh Pak Bia 

14.30  Arrive at Koh Pak Bia, prepare to go down to the island and do snorkeling 

activities to see beautiful fish. 

15.10   Leave Koh Pak Bia Travel to Lading to admire the scenery 

15.30  Arrive at Lading and take photos of the atmosphere. And prepare to travel to 
Hong Island Lagoon  

16.00  Arrive at Hong Island Lagoon To visit the beauty of the island. Room. Prepare to 
go down to see the beauty of the island. 

16.45   Customers have dinner before leaving the island to go to Hong Island, Krabi. 

17.30  Customer arrives at Koh Hong, Krabi, preparing to go to the island.Customers 
can do water activities. And can snorkel 

18.20  Prepare to leave Koh Hong, Krabi to go back. 

19.00  Arrive at Ao Thalane Pier safely with pictures and memorable memories that the 

photographer keeps taking pictures for the whole trip. 


