
 

 

เกาะไมท้อ่น-เกาะเฮ บานา่บชี by Passion Catamaran Luxury Boat 

โปรแกรมวนัเดยท์รปิ (จอยทวัร)์ 

ตารางเรอืออกเดนิทาง  

 เดอืนก.พ. : 13, 20, 27 
 เดอืนม.ีค. : 6, 13, 20, 27 
 เดอืนเม.ย. : 3, 10, 12, 14, 24 

รายละเอยีดโปรแกรม 

11.00 น. รถบรกิารรับทกุทา่นจากโรงแรม ไปยังทา่เรอืวสิษิฐพั์นวา 

12.30 น. 
ไกดร์อตอ้นรับทกุทา่นขึน้เรอื Passion Catamaran เพิม่ความสดชืน่กบัเครือ่งดืม่ 
welcome drink 

13.00 น. 
ออกเดนิทางไปยังเกาะไมท้อ่น พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันแบบคานาเป้ และ
เครือ่งดืม่น ้าอดัลม น ้าผลไมแ้บบจัดเต็ม 

14.20 น. 
เดนิทางถงึบรเิวณเกาะไมท้อ่น(ไมข่ึน้เกาะ) สามารถเลน่น ้า, ด าน ้าตืน้ เครือ่งเลน่อาทิ
เชน่ สไลเดอร ์แพดเดิล้บอรด์ แพยางลอยน ้าหรอืพักผอ่นบนเรอืตามอธัยาศัย 

15.30 น. เรอืออกเดนิทางไปยังเกาะเฮ บานาน่าบชี 

16.30 น. 

เดนิทางถงึเกาะเฮ บานาน่าบชี พักผอ่นและสนุกสนานกบักจิกรรมทางน ้าของเกาะ เกาะ
เฮบาน่าบชีหรอืหาดกลว้ย ตัง้อยูบ่นเกาะเฮ หนึง่ในหาดทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ มแีนว
ปะการังน ้าตืน้ทีส่วยงาม น ้าทะเลสฟ้ีาใส หาดทรายขาว และฝงูปลาหลากสหีลายชนดิ
ตามแนวปะการัง (กจิกรรมตา่งๆ บนเกาะตอ้งจา่ยคา่บรกิารเพิม่เตมิกบัทางเกาะ) 

17.30 น. 
ออกเดนิทางกลับทา่เรอื รับประทานอาหารเย็น ทา่มกลางบรรยากาศชมพระอาทติยต์ก
ขณะลอ่งเรอืกลับ หลังจากนัน้สนุกสนานไปกบัปารต์ีแ้สง ส ีเสยีงและเพลงมันส์ๆ  จากดี
เจบนเรอืหรตูลอดการเดนิทางกลับ 

19.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืวสิษิฐพั์นวา รถบรกิารรับ-สง่ทกุทา่นกลับโรงแรม 

*ความจผุูโ้ดยสาร 90 ทา่น / ลกูคา้ครบ 25 ทา่น ออกเดนิทาง* 

*โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและระดับน ้าทะเล 

 

 



 

 

Maiton Island – Coral Island, Banana Beach  

by Passion Luxury Boat Trip  

One Day Trip Program (Joy Tour) 

Departure schedule 

 February : 13, 20, 27 
 March      : 6, 13, 20, 27 
 April         : 3, 10, 12, 14, 24 

Itinerary 

11.00 a.m. Pick up at hotel to Visit Panwa Pier. 

12.30 p.m. 
Arrive at Visit Panwa Pier and get on board. Start the trip with welcome drink 
“Passion Palette”. 

13.00 p.m. 
Depart from the pier to Maiton Island. Serve up variety of canapé and soft 
drink on board. 

14.20 p.m. 
Arrive at Maiton Island , Relaxing swimming or snorkeling at the shallow water 
around the Islands 
and enjoy with water slide, Paddle board and water hammock. 

15.30 p.m. Say goodbye to Maiton Island and heading to Coral Island, Banana Beach. 

16.30 p.m. 
Arrive at Coral Island - Banana Beach, relax and enjoy the water activities on 
the island.(Activities on the island, the guests have to pay additional fees to 
the island) 

17.30 p.m. 
Depart from Coral Island. Enjoy delicious dinner with the wonderful sunset 
scenery on board. Have fun with popular songs from our live DJ, plus lighting 
and sound system along the way back. 

19.00 p.m. Arrive at Visit Panwa Pier and send back to the hotel. 

* Capacity of 90 passengers / 25 customers departing * 

*The program is subject to change according to the weather and wind waves on the day. 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 


