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ทวัรห์มูเ่กาะพพี ีอ่าวมาหยา 

โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร ์โดย SPEED BOAT 

รายละเอยีดโปรแกรม 

07.50 น. - 08.00 น รถรบัคณะ ตามโรงแรมตา่ง  ๆเดนิทางสูท่า่เรอืเกาะพพี ีทวัร ์(ทา่เรอืสว่นตวัเกาะพพีทีวัร)์ 

08.30 น. ลงเรอื Speed Boat ปลอดภยัดว้ยเสือ้ชชูพี เดนิทางมุ่งหนา้สูห่มู่เกาะพพี ี(ใชเ้วลาประมาณ 45 

นาท)ี บนเรอืบรกิาร น ้าดืม่เย็น ๆ 

09.30 น. น าทา่นเทีย่วรอบเกาะพพีเีล เกาะหนิปนูทีม่คีวามสวยงาม น าทา่นเทีย่วชม 

- อา่วมาหยา สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach เชญิทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและเลน่

น ้า 

- อา่วโละ๊ซามะ น าทา่นด าน ้า ดปูะการงั ณ จดุนีท้า่นสามารถชมปลาตวัโต  ๆไดห้ลากหลาย

ชนดิ    ปะการงัทีส่วยงามและดอกไมท้ะเล ปลาการต์นูมากมาย 

- อา่วปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกบัน ้าทะเลสเีขยีวมรกต โอบลอ้มผาหนิปูนอนัสงูชนั 

- ถ ้าไวกิง้ สถานทีเ่ก็บรงันกนางแอน่ 

12.00 น.   น าทา่นขึน้ เกาะพพีดีอน จดุศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วของหมู่เกาะพพี ีบรกิารอาหารกลางวนั

แบบบฟุเฟต ์หลงัอาหารเชญิทกุทา่นเดนิเลน่ เทีย่วชมวถิชีวีติชาวเกาะพพีตีามอธัยาศยั 

14.00 น.    น าทา่นลงเรอื Speed Boat น าทา่นสู ่อา่วรนัต ีหรอื หนิกลาง (ตอ้งขึน้อยู่กบัสภาอากาศใน

ขณะนัน้) จดุด าน ้าทีม่ปีะการงัทีอ่ดุมสมบูรณม์าก  ๆและฝูงปลานานาชนดิทีส่วยงาม 

15.00 น.    น าทา่นสู ่เกาะไมไ้ผ ่เกาะทีส่วยทีส่ดุของ อทุยานแห่งชาตหิาดนพรตันธ์ารา – หมู่เกาะพพี ีซึง่

ความ สวยงามของเกาะนี ้ททท.ตัง้ฉายาวา่ ดงปะการงัแสนไร ่เชญิทกุทา่นพักผ่อนและเลน่น ้า

ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื 

17.00  น. เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะพพี ีทวัร ์โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจไปอกีนานเทา่นาน 
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Phi Phi Islands Maya Bay Tour 

(Day Trip Program  Join Tour by Speed Boat) 

Itinerary 

07.50  - 08.00 a.m. Pick up from various hotels. Arrive at Phi Phi Island Tour Pier (Phi Phi Island Private 

Pier) 

08.30 a.m. Get on the Speed Boat safely with a life jacket and travel to Phi Phi Island(Takes 

about 45 minutes) on the boat provides cold drinking water. 

09.30 a.m. Bring you to travel around Phi Phi Ley Island. Beautiful limestone islands Take you 

to tour 

- Maya Bay, the filming location of The Beach invites you to take a photo as a 

souvenir and swim. 

- Loh Samah Bay brings you snorkeling, at this point you can see many kinds of big 

fish. Beautiful corals and sea anemones Many clown fish 

- Ao Pileh, see the inner sea (Lagoon) meet the emerald green sea. Encircle the 

steep limestone cliffs 

- Viking Cave, a place to collect a swallow's nest 

12.00 a.m.   Bring you to Phi Phi Don Island, the tourist center of Phi Phi Islands. Serves buffet 

lunch, after the meal enjoy free time to explore the way of life of the Phi Phi 

people. 

14.00 a.m.    Bring you into the Speed boat, takes you to Rantee Bay or Central Rock (subject to 

the weather conditions), a diving spot with abundant coral reefs and beautiful 

fishes. 

15.00 a.m. Bring you to Bamboo Island, the most beautiful island of Hat Nopparat Thara 

National Park - Phi Phi Islands, which is the beauty of this island. TAT nicknamed 

Coral Grove San Rai. Invite everyone to relax and play in the water at your leisure. 

Appropriate time to return to the port 

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

 


