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08.40 เดนิทางถงึท่าเรอื เพือ่ท าการเช็คอนิ รับประทานของวา่ง เบเกอรี ่เครือ่งดืม่ (ชา กาแฟ น ้าผลไม)้ จากนัน้ฟัง

ค าแนะน าจากมัคคเุทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม 

09.40 เรอืพรอ้มออกเดนิทางจากท่าเรอืโดยเรอืเร็ว มุ่งหนา้สูเ่กาะพพีเีล ลอ่งเรอืชมทัศนียภาพโดยรอบ ท่านจะ

ประทับใจในความงดงามของหนา้ผาหนิสงูชนั และโคง้อา่วทีถู่กสรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิ

10.30 เดนิทางถงึอา่วปิเละ สถานที ่ทีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ สระวา่ยน ้ากลางทะเล ลงเลน่น ้า ชมน ้าทะเลสเีขยีว

มรกตตดักบัภูเขาหนิปูนทีโ่อบลอ้ม  

11.45 ลอ่งเรอืถ่ายภาพชมถ ้าไวก้ิง้ หรอืทีรู่จ้ักกนัในชือ่ ถ ้าพญานาค เป็นทีอ่าศยัของนกนางแอน่ ทีไ่ดร้ับการ

สมัปทานเก็บรังนกนางแอน่ 

12.00 เดนิทางตอ่ไปยังอา่วหยงกาเส็ม (อา่วลงิ) เวิง้อา่วเล็กๆ ยาวประมาณ 300 เมตร แวะชมฝงูลงิจ านวนมากที่

อาศยัอยู่บนเกาะ ออกมาทักทายบา้งก็วา่ยน ้าเลน่ตามธรรมชาต ิ

12.30 รับประทานอาหารกลางวนั พรอ้มของวา่ง ณ โรงแรมตดิชายหาด บนเกาะพพีดีอน เลอืกพักผ่อน ถ่ายภาพ 

และเดนิชมความงดงามของเกาะตามอธัยาศยั  

13.30 ออกเดนิทางกนัตอ่ไปยังเกาะไผ่ สถานทีท่ีไ่ดร้ับความนยิม อนัดบัตน้ๆของทะเลอนัดามัน ดว้ยหนา้หาดเป็น

แนวยาวของหาดทรายขาวโคง้ รับกบัรูปเกาะ งดงามแปลกตา มพีืน้ทีใ่หท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กบัการเลน่น ้า และด าน ้า

ตืน้หลากกลายชนดิ หรอืเลอืกพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศยั  

15.00 ออกเดนิทางจากเกาะไผ่ มุ่งหนา้สูท่่าเรอืวสิษิฐ ์พนัวา จ.ภูเก็ต 

16.00 เดนิทางถงึท่าเรอื พรอ้มความประทับใจ  

 
 

 

****โปรเเกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงการเดนิทางตามสภาพอากาศ 
 
 

 

 

 

เกาะพพี ี+ เกาะไผ ่ 

ทา่เรอืวสิษิฐพ์นัวา ภเูก็ต 
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Phi Phi Island + Bamboo Island  

Visit Panwa Phuket Pier 

08.40 HRS 
Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, bakery, beverage (tea, 

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

09.40 HRS 

The ship is ready to depart from the pier by speed boat. Heading to Phi Phi Ley 

Island Take a sightseeing cruise You will be impressed by the beauty of the steep 

rock cliff. And the bends of the bay that were created by nature 

10.30 HRS 

Arrive at Pileh Bay, the place that has been called Swimming pool in the middle of 

the sea, take a dip in the emerald green sea and contrast with the limestone 

mountains that surround it. 

11.45 HRS 
Take a photo boat trip to the cave. Also known as Tham Phaya Naga is home to 

swallows. That has received the swallow's nest collection concession 

12.00 HRS Continue to Yongkasem Bay (Monkey Bay), a small cove about 300 meters long, 

stop to see the many monkeys living on the island. Come out to greet some and 

swim naturally 

12.30 HRS Have lunch with snacks at the beachside hotel. On the island of Phi Phi Don, 

choose to relax, take pictures and take a walk at the beauty of the island at your 

leisure. 

13.30 HRS We continue our journey to Bamboo Island. Popular places Top of the Andaman 

Sea With the beach front is a long line of curved white sandy beaches Get with the 

pictures of the exotic island, there is a space for you to enjoy. With playing in the 

water And various types of shallow diving Or choose to relax on the beach at your 

leisure 

15.00 HRS Depart from Bamboo Island Heading to Wisit Panwa Pier, Phuket Province 

16.00 HRS Arrive at the pier Deliver you to your accommodation with an impression 

 

**** The promotion may change the itinerary according to the weather  


