
 

 

โปรแกรมพพี-ีมาหยา-เกาะไผ ่

โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร ์โดย SPEED BOAT 

(ออกเดนิทาง 13,21 ก.พ. วนัอ ืน่ๆ สอบถามเพิม่เตมิ) 

รายละเอยีดโปรแกรม 

07.30-08.30  น. รับทุกท่านจากโรงแรมทีพ่ัก 

09.00-09.30 น. 
พบกนัทีอ่อฟฟิศซสีตาร ์เพือ่เช็คอนิพรอ้มรับอปุกรณด์ าน ้า และรับประทานของวา่งและ
เครือ่งดืม่ (ชา/กาแฟ/โอวลัตนิ) 

09.50 น. 
เตรยีมพรอ้มและออกเดนิทางจากท่าเรอืซสีตาร ์แหลมหงา เพือ่เดนิทางสู ่เกาะพพีทีีไ่ดร้ับ

การยกย่องวา่เป็นเกาะทีส่วยงามตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก โดยเรอืเร็ว 

11.00 น. 
น าทุกท่านสู ่Bamboo Island(เกาะไผ)่ ชมความงามของชายหาด และชมตน้สนทีข่ ึน้บน
เกาะมากมายจนมองไกลๆคลา้ยตน้ไผ่ ท่านสามารถพักผอ่นบนหาดหรอืเลน่น ้าหนา้
ชายหาด 

13.00 น. 
รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต ์ณ อา่วตน้ไทร เกาะพพีดีอน หลงัรับประทานอาหาร
พักผ่อนบนชายหาดไดต้ามอธัยาศยั 

14.00 น. 
ลอ่งเรอืผ่านถ ้าไวกิง้ ถ ้ากลางทะเล สถานทีท่ีเ่คยถูกคน้พบ โดยนักเดนิเรอืโบราณ และ
เขยีนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผูโ้ดง่ดงั จากนัน้แวะหาดลงิ ชมลงิทีอ่าศยัอยู่บน

เกาะจ านวนมาก 

15.00 น. 
น าทุกท่านสูอ่า่วมาหยา สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์ชือ่ดงักอ้งโลก “The Beach” จากนัน้
เดนิทางเขา้ชมอา่วโละซามะ ตอ่ดว้ยอา่วปิเละ สถานทีท่ีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ “สระวา่ยน ้า
กลางทะเล” ด าน ้าตืน้ชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ ์

16.30 น. ออกจากเกาะพพีมีุ่งหนา้กลบัสูภู่เก็ต 

17.00 น. 
กลบัถงึท่าเรอืและน าท่านกลบัสูย่ังโรงแรมทีพ่ักของท่านโดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ
ประทับใจ 

*ความจผุูโ้ดยสารเร ิม่ตน้ 25 ทา่น / ลูกคา้ครบ 15 ทา่น ออกเดนิทาง* 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ  

- เรอืไม่ออกในกรณีมลีกูคา้เดนิทางไม่ถงึ 15 คน ทางบรษัิทคนืเงนิ 100% 

- โปรแกรมอาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมและสภาพอากาศ 
- ไม่เหมาะส าหรับคนทอ้ง,เด็กอายุต า่กวา่ 1 ขวบ,ผูส้งูอายุเกนิ 75 ปี และผูท้ีม่โีรคประจ าตวั เชน่ หอบหดื
,โรคหัวใจ 

Phi Phi-Maya-Bamboo Island 

Day Trip Program Join Tour by Speed Boat 

(Departing 13,21 Feb, other days, ask more) 

Itinerary 

07.30- 08.30 a.m. Pick up everyone from your hotel 

09.00-09.30 a.m. 
See you at the Sea Star office. To check-in and receive diving equipment And 
eat snacks and drinks (Tea / Coffee / Ovaltine) 

09.50 a.m. 
Prepare and depart from Sea Star Laem Ngga Pier to Phi Phi Island is 
regarded as one of the top ten beautiful islands in the world by speed boat. 

11.00 a.m. 
Bring everyone to Bamboo Island (Koh Phai) to see the beauty of the beach. 
And see many pine trees that grow on the island until they look far away like 
bamboo. You can relax on the beach or swim in front of the beach. 

13.00 p.m. 
Have a buffet lunch at Ton Sai Bay, Phi Phi Don Island. After dinner, relax on 

the beach at your leisure. 

14.00 p.m. 

Cruise through Viking Cave, the sea cave where it was once discovered By 

ancient sailors And write ancient drawings by the famous Captain Cook. Then 
visit Monkey Beach See the many monkeys that live on the island. 

15.00 p.m. 

Bring everyone to Maya Bay Filming locations World famous "The Beach" and 
then travel to Loh Samah Bay. Continue with Pileh Bay Place that has been 

dubbed "Swimming pool in the middle of the sea", snorkel and watch a group 
of fish species 

16.30 p.m. Leaving Phi Phi Island, heading back to Phuket. 

17.00 p.m. 
Return to the pier and transfer you safely back to your hotel. Along with the 

impression 



 

 

*Capacity of initial 25 passengers / total of 15 passengers departing* 

Note 

- In case of booking less than 15 persons, the company 100% refund. 

- The program may be adjusted according to suitability and weather conditions. 

- Not suitable for pregnant women, children under the age of 1 ,the elderly over 75 years. and 

people with medical conditions such as asthma, heart disease. 

 

 

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

 


