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เกาะพพี ี+ เกาะไผ ่(โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร)์ 

ทา่เรอืวสิษิฐพ์ันวา ภเูก็ต ออกเดนิทางทกุวนั 

ขัน้ต า่ 25 ทา่น ออกเดนิทาง 

  

06.00-07.00 น. 
รถรับจากโรงแรม - รถตูรั้บทกุทา่นจากทีพั่ก สูท่า่เรอืสว่นตัว VISIT PANWA อยา่งปลอดภยั

ดว้ยรอยยิม้ 

08.00 น. 
เชค็อนิ - น าทกุทา่นมาถงึทา่เรอื เพือ่เชค็อนิ อิม่อรอ่ยกบัอาหารเชา้แบบเบาๆ ทัง้ แซนวชิ 

น ้าผลไม ้ชา กาแฟ 

08.30 น. 

รูจ้ักไกดเ์ตรยีมพรอ้มกอ่นลงเรอื - ไกดห์ัวใจอนุรักษ์ อธบิายโปรแกรมทอ่งเทีย่ว เทีย่ว

อยา่งไรไมข่ดัใจปะการัง และรายละเอยีด ขอ้ปฏบิตัใินการน่ังบนเรอื เพือ่ความปลอดภยั 

ดว้ยรอยยิม้และเสยีงหวัเราะ  

09.00 น. 

ออกเดนิทาง - ทมีเรอืพรอ้มใหบ้รกิาร ออกเดนิทาง มุง่หนา้สูเ่กาะพพีเีล ลอ่งเรอืชม

ทัศนยีภาพโดยรอบ ทา่นจะประทับใจในความงดงามของหนา้ผาหนิสงูชนั และโคง้อา่วทีถ่กู

สรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิดว้ยเรอืสปีดโบท๊ทีม่คีวามปลอดภยัพรอ้มเสือ้ชชูพีและอปุกรณ์ครบ

ครัน 

09.45 น. 

อา่วมาหยา - ชายหาดลกึลบั รปูพระจันทรเ์สีย้วสขีาวบรสิทุธิ ์ทีซ่อ่นตัวอยูภ่ายในภเูขา

หนิปนูขนาดใหญ ่เต็มไปดว้ย ลกูปลาฉลามนอ้ยใหญ ่สวยงามจนไดจ้ัดอนัดับความสวย

ระดับโลก และเป็นสถานทีถ่า่ยท า หนังเรือ่ง The beach ดว้ยความงดงาม ของชายหาด 

10.45 น. 

ปิเละลากนู - สถานทีท่ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่สระวา่ยน ้ากลางทะเล จอดใหล้งเลน่น ้าชมน ้า

ทะเลสเีขยีวมรกตตัดกบัภเูขาหนิปนูทีโ่อบลอ้ม 

*พเิศษ ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้เรอืหางยาวทอ้งถิน่ (จองเรอืหางยาวลว่งหนา้) 

ชมวถิชีวีติชาวบา้นบนเกาะพพีอียา่งแทจ้รงิ และใชเ้วลาในการลอ่งเรอืหางยาว วนถา่ยภาพ 

ภายในอา่วปิเละ ดืม่ด า่กบัความมหัศจรรย ์แหง่ทอ้งทะเลอนัดามนั 

12.15 น. 

ถ ้าไวกิง้ - ลอ่งเรอืถา่ยภาพชมถ ้าไวก้ ิง้ หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ ถ ้าพญานาค เป็นทีอ่าศยัของนก

นางแอน่ ทีไ่ดรั้บการสมัปทานเก็บรังนกนางแอน่ พรอ้มสนุกกบักจิกรรมด าน ้าตืน้บนแนว

ปะการัง และฝงูปลามากมาย 

13.20 น. 
อา่วลงิ - ลอ่งเรอืชมความน่ารักของ เจา้ลงิแสมทีอ่อกมาหากนิรมิทะเล ทา่มกลางหนา้ผา

หนิปนูขนาดใหญ ่  

13.30 น. 
อา่วตน้ไทร - รับประทานอาหารกลางวันรมิหาด พรอ้มของวา่ง ณ รา้นอาหารตน้ไทร

ซฟีู้ด บนเกาะพพีดีอน เลอืกพักผอ่น ถา่ยภาพ และเดนิชมความงดงามของเกาะตาม
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อธัยาศัย 

14.30 น. 

เกาะไผ ่- ออกเดนิทางกนัตอ่ไปยงัเกาะไผ ่สถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอนัดับตน้ๆ ของทะเล

อนัดามนัดว้ยหนา้หาดเป็นแนวยาวของหาดทรายขาวโคง้รับกบัรปูเกาะ งดงามแปลกตา มี

พืน้ทีใ่หท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบัการเลน่น ้า หรอืเลอืกพักผอ่นบนชายหาดตามอธัยาศยั 

15.30 น. ไดเ้วลาบอกลาธรรมชาตอินัสวยงาม - ออกเดนิทางกลับจากเกาะมุง่หนา้สูท่า่เรอื 

16.15 น. เดนิทางกลับถงึทา่เรอื - รถตูร้อรับเพือ่สง่ทา่นถงึทีพั่กโดยสวสัดภิาพ 

  
  

****โปรเเกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากปัจจัยทางธรรมชาต ิสภาพอากาศและกระแสน ้า 
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Phi Phi Island + Bamboo Island (Day Trip Program  Join Tour) 

Visit Panwa Phuket Pier, every day 

Minimum 25 pax 

  

06.00-07.00 hrs. 
Pick up from your Phuket hotel lobby – Arrive Safely at private pier “ VISIT 

PANWA “ with a smile 

08.00 hrs.  
Check-in - Arrive at the pier for check-in, enjoy light breakfast with sandwiches, 

fresh fruit juice including tea and coffee. 

08.30 hrs. 

Introduce our nature - loving tour guide & get ready for hopping on the boat -

Program briefing from our tour guide on coral-friendly tour including details and 

safety instructions on board, full of smiles and laughter. 

09.00 hrs. 

Departure - heading to Phi Phi Leh - Cruising and sightseeing beautiful scenery, 

astonishing beauty of steep stone cliff and curved bay created by nature, enjoy 

your trip with our service-minded team by fully-equipped safety speed boat with 

life jackets provided. 

09.45 hrs. 

Maya Bay – the mysterious crescent moon-shaped clear white sand beach 

hidden in the huge limestone mountain, full of baby sharks. Its beauty is in the 

world’s ranking and it is chosen to be the location for shooting the movie titled 

“The Beach” because of its beauty. 

10.45 hrs. 

Pileh Lagoon - Known as “Swimming Pool in the Sea”, enjoy swimming in the 

emerald green water surrounded by limestone mountains. 

* Additional charge booking the local long-tailed boat (long boat with a small 

motor driving a propeller at the end of a long shaft), please make a booking in 

advance. 

Hop on the long-tailed boat, getting close to the real locals’ ways of life on Phi 

Phi Island, take photos on Pileh Bay, and indulge in the amazing Andaman Sea. 

12.15  hrs. 

Viking Cave - Cruising and taking photos of Viking Cave or known as Phraya 

Nakarat Cave with the swallows nests concession inside, enjoy snorkeling among 

various kinds of fish along the coral reef. 

13.20 hrs.  
Monkey Bay - Sightseeing adorable monkeys on the forested cliff along the 

seaside 
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13.30 hrs. 

Ton Sai Bay - Lunch time at TonSai Seafood beach-side restaurant on Phi Phi 

Don, enjoy a delicious buffet lunch including desserts, relax, take photos, and 

feel free to roam around the island. 

14.30 hrs. 

Bamboo Island - Heading to Bamboo Island, one of the most popular tourist 

attractions in Andaman Sea, long curved powdery white sand beach with 

astonishing beauty, enjoy swimming or relax on the beach. 

15.30 hrs. 
Time to say goodbye - to the island of beautiful nature- Depart from Bamboo 

Island to our pier. 

16.15 hrs. Back to the pier – van picks up and transfers to the hotel safely. 

  

**** Tour programs are subject to change depending on weather and tide conditions 

  

 


