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 เรอืสปีดโบท๊ภเูก็ต :                       

โปรแกรมครึง่วนัเชา้ 

08.00 น. 
เดนิทางถงึท่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา เพือ่ท าการเช็คอนิ รับประทานอาหารวา่งขา้วตม้ ขนมปัง เครือ่งดืม่

(ชา กาแฟ น ้าผลไม)้ จากนัน้ฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม 

08.30 น. 
เรอืพรอ้มออกเดนิทางจากท่าเรอืโดยเรอืเร็ว มุ่งหนา้สูเ่กาะไข ่เกาะไขมุ่กอนัดามัน ทีม่าพรอ้มกบั

หากทรายสขีาว น ้าทะเลใสๆ และความงดงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

08.50 น. 
เดนิทางถงึเกาะไขใ่น เพลดิเพลนิบนชายหาด ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางมาพักผ่อนสามารถเลอืกอยู่เกาะ

ไขใ่นไดต้ลอดทรปิ ณ จุดในบรกิาร หรอืเลอืกเดนิทางต่อไปทีจุ่ดชมววิ ณ เกาะไขน่อก 

09.00 น. 

เดนิทางตอ่ไปยังเกาะไขน่อก ใชเ้วลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข ่ชืน่ชมความสวยงามจากจุดชมววิ

แหลมสามอา่ว ทีม่องเห็นกองหนิลกัษณะพเิศษเป็นโคง้อา่วถงึ 3 อา่ว ชายหาดสขีาว และน ้าทะเลสี

ฟ้าสวย 

10.00 น. 

เดนิทางกลบัมายังเกาะไขใ่น พรอ้มบรกิารมือ้อาหารของวา่งและเครือ่งดืม่แบบจัดเต็ม อกีทัง้ยงั

สามารถเลอืกด าน ้าจากหนา้หาดเกาะไข ่พรอ้มอุปกรณด์ าน ้าและเมา้ทพ์ชีทีเ่ปลีย่นใหม่ทุกท่าน 

**บนเกาะมบีรกิารเครือ่งเลน่ทางน ้า เจทสก ีบานาน่าโบ๊ท (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) อดุหนุนสนิคา้

ชมุชนเกาะไขแ่ละพักผ่อนตามอธัยาศยั 

12.30 น. ออกเดนิทาง กลบัสูท่่าเรอืโดยสวสัดภิาพ 

 
โปรแกรมครึง่วนับา่ย 
 

12.30 น. 
เดนิทางถงึท่าเรอืวสิษิฐพ์ันวา เพือ่ท าการเช็คอนิ รับประทานอาหารวา่งขา้วตม้ ขนมปัง เครือ่งดืม่

(ชา กาแฟ น ้าผลไม)้ จากนัน้ฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม 

13.30 น. 
เรอืพรอ้มออกเดนิทางจากท่าเรอืโดยเรอืเร็ว มุ่งหนา้สูเ่กาะไข ่เกาะไขมุ่กอนัดามัน ทีม่าพรอ้มกบั

หากทรายสขีาว น ้าทะเลใสๆ และความงดงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

13.50 น. 
เดนิทางถงึเกาะไขใ่น เพลดิเพลนิบนชายหาด ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางมาพักผ่อนสามารถเลอืกอยู่เกาะ

ไขใ่นไดต้ลอดทรปิ ณ จุดในบรกิาร หรอืเลอืกเดนิทางต่อไปทีจุ่ดชมววิ ณ เกาะไขน่อก 

14.00 น. 

เดนิทางตอ่ไปยังเกาะไขน่อก ใชเ้วลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข ่ชืน่ชมความสวยงามจากจุดชมววิ

แหลมสามอา่ว ทีม่องเห็นกองหนิลกัษณะพเิศษเป็นโคง้อา่วถงึ 3 อา่ว ชายหาดสขีาว และน ้าทะเลสี

ฟ้าสวย 

15.00 น. 

เดนิทางกลบัมายังเกาะไขใ่น พรอ้มบรกิารมือ้อาหารของวา่งและเครือ่งดืม่แบบจัดเต็ม อกีทัง้ยงั

สามารถเลอืกด าน ้าจากหนา้หาดเกาะไข ่พรอ้มอุปกรณด์ าน ้าและเมา้ทพ์ชีทีเ่ปลีย่นใหม่ทุกท่าน 

**บนเกาะมบีรกิารเครือ่งเลน่ทางน ้า เจทสก ีบานาน่าโบ๊ท (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) อดุหนุนสนิคา้

ชมุชนเกาะไขแ่ละพักผ่อนตามอธัยาศยั 

17.30 น. ออกเดนิทาง กลบัสูท่่าเรอืโดยสวสัดภิาพ 
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Phuket Speed Boat: Khai Nok Island, Khai Nai Island 

Half day morning program 

08.00 hrs. 
Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, boiled rice, bread, drinks (tea, 

coffee, juice), then listen to the guide from the guide and explain the program. 

08.30 hrs. 

The ship is ready to depart from the pier by speed boat. Heading to Khai Island 

Andaman Pearl Island That comes with white sand, crystal clear water and unique 

beauty 

08.50 hrs. 

Arrive at Khai Nai Island Enjoy on the beach For those who travel to relax, you can 

choose to stay at Khai Nai Island throughout the trip at the service point or choose to 

travel to the viewpoint at Koh Khai Nok. 

09.00 hrs. 

Continue to Khai Island. Take a rest Take pictures on Khai Island Admire the beauty 

from the Laem Sam Ao view point Overlooking a special rock formation is a curved bay 

to 3 bays, white beaches and beautiful blue water. 

10.00 hrs. 

Travel back to Khai Nai Island With full meals, snacks and beverages service You can 

also choose to dive from the beach front Koh Khai. With new diving equipment and 

mount peaches everybody 

** There are water rides on the island, jet ski, banana boat (additional charge), 

subsidizing products of Khai island community and relaxing at your own pace. 

12.30 hrs. Safely travel back to the pier 

 

Half day afternoon program 

12.30 hrs. 
Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, boiled rice, bread, drinks (tea, 

coffee, juice), then listen to the guide from the guide and explain the program. 

13.30 hrs. 

The ship is ready to depart from the pier by speed boat. Heading to Khai Island 

Andaman Pearl Island That comes with white sand, crystal clear water and unique 

beauty 

13.50 hrs. 

Arrive at Khai Nai Island Enjoy on the beach For those who travel to relax, you can 

choose to stay at Khai Nai Island throughout the trip at the service point or choose to 

travel to the viewpoint at Koh Khai Nok. 

14.00 hrs. 

Continue to Khai Island. Take a rest Take pictures on Khai Island Admire the beauty 

from the Laem Sam Ao view point Overlooking a special rock formation is a curved bay 

to 3 bays, white beaches and beautiful blue water. 

15.00 hrs. 

Travel back to Khai Nai Island With full meals, snacks and beverages service You can 

also choose to dive from the beach front Koh Khai. With new diving equipment and 

mount peaches everybody 

** There are water rides on the island, jet ski, banana boat (additional charge), 

subsidizing products of Khai island community and relaxing at your own pace. 

17.30 hrs. Safely travel back to the pier 

 


