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ทวัรท์อ่งทะเลกระบ ี(่ทวัร ์4 เกาะ) 

โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร ์โดย SPEED BOAT 

รายละเอยีดโปรแกรม 

07.50 น. - 08.30 น รถรบัคณะ ตามโรงแรมตา่ง  ๆเดนิทางสูท่า่เรอืเกาะพพี ีทวัร ์(ทา่เรอืสว่นตวัเกาะพพีทีวัร)์ 

09.00 น. ลงเรอื Speed Boat ปลอดภยัดว้ยเสือ้ชชูพี เดนิทางมุ่งหนา้ทอ่งทะเลกระบี ่(ใชเ้วลาประมาณ 

15 นาท)ี บนเรอืบรกิาร น ้าดืม่เย็นๆ 

09.30 น. น าทา่นสูห่าดถ ้าพระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดบัโลก ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ดา้นความสวยงาม 

น าชม 

- ถ ้าพระนาง ถ ้าศกัดิส์ทิธิเ์ป็นทีน่บัถอืของชาวเรอื กราบสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

- อา่วไรเ่ลย ์ตะวนัออก สถานทีปี่นผาระดบัโลก ชมนักปีนผาทีม่าจากทัว่โลก ทีม่าทดสอบ

ความสวยงามของหนา้ผาหนิปูนแห่งนี ้

10.30 น.   น าทา่นชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชือ่มยาวระหวา่งเกาะไก ่เกาะทบัและ

เกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดท้กุวนั น าทา่นเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยู่กลางทอ้ง

ทะเล 

11.00 น.    ถา่ยรปู เกาะไก ่เกาะหนิปนูกลางทะเลทีถ่กูทัง้ลมและฝน กดักลอ่นเป็นเขารปูรา่งเหมือ่น หัวไก ่

เชญิทกุทา่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

11.15 น.    น าทา่นสู ่เกาะสี ่เกาะหนิปูนกลางทะเล เชญิทกุทา่นด าน ้าดปูะการงัทีส่วยงาม ชมฝูงปลาเสอืที่

มมีากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและ ปลาการต์นู ทีม่มีากมาย 

12.00 น. น าทา่นขึน้ เกาะปอดะ บรกิาร อาหารกลางวนั(ขา้วกลอ่ง) ทา่มกลางบรรยากาศใตท้วิสน 

สบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลมทีพ่ัด ใหท้กุทา่นไดผ้่อนคลาย หลงัอาหารเชญิทกุทา่นเลน่

น ้าตามอธัยาศยั 

14.00  น. เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะพพี ีทวัร ์โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจไปอกีนานเทา่นาน 
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Krabi Sea Tour (4 Islands Tour) 

 (Day Trip Program  Join Tour by Speed Boat) 

Itinerary 

07.50  - 08.30 a.m. Pick up from various hotels. Arrive at Phi Phi Island Tour Pier (Phi Phi Island Private 

Pier) 

09.00 a.m. Get on the Speed Boat safely with a life jacket. Travel to Phranang Cave 

Beach(Takes about 15 minutes) on the boat provides cold drinking water. 

09.30 a.m. Takes you to Phranang Cave Beach World-class beautiful beaches, ranked 1 in 10 in 

terms of beauty.  

- Phranang Cave, Holy Cave is respected by sailors. Pay homage to the prosperity  

- East Railay Bay, a world-class rock climbing place. Watch rock climbers from 

around the world To test the beauty of this limestone cliff. 

10.30 a.m.   Take you to see Thale Waek (Separated Sea) the unseen in Thailand, the sand 

dunes that connect the long Koh Kai, Koh Tup and Koh Mo which appeared every 

day. Take you on a journey on the sand dunes which is like walking in the middle of 

the sea. 

11.00 a.m.    Take a picture of Koh Kai. Limestone Island in the middle of the sea, drowned by 

both the wind and the rain. Biting into a horn shaped like a chicken's head, Free to 

take pictures at your leisure. 

11.15 a.m.   Takes you to Koh Si limestone islands in the middle of the sea.Can snorkel the 

beautiful corals. See an abundance of tiger fish, parrot fish, anemone and clown 

fish. 

12.00 a.m. Takes you to Poda Island. Service Lunch box in the midst of the atmosphere under 

the trees, comfortable with the sound of the waves and the blowing wind. For 

everyone to relax After the meal, free to play in the water at your leisure. 

14.00 p.m.   Arrive at Phi Phi Island Pier safely and impressively for a long time. 

 


