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เรอืสปีดโบท๊กระบี ่: ทวัรห์มูเ่กาะพพี ี

***จอยทวัร*์** 

  

รายละเอยีดโปรแกรม 

08.30 น. รบัทีโ่รงแรม (ในอา่วนาง) หากพกัในเมอืงกระบี ่หรอื คลองมว่ง รถจะไปรบั 07.45 น. 

พาไปสง่ทีท่า่เรอืไปเกาะพพี ีพาทกุทา่นมาถงึทา่เรอืวงัทราย รบัประทานอาหารวา่ง กอ่นจะ

เช็คอนิ 

09.00 น. เตรยีมตวัและออกเดนิทาง ทวัรเ์กาะพพี ี1 วนัเต็ม ในเรอืมไีกดใ์จด ีเสือ้ชูชพีเพือ่ความปลอดภยั 

และผลไม ้น า้ด ืม่เย็นๆ (เดนิทางไปเกาะพพี ีโดย Speed Boat) 

10.00 น. เรอืพาเทีย่วเกาะพพีเีล ซึง่มที ีเ่ท ีย่วเกาะพพีหีลายจดุ เชน่ 

 ชมความสวยงามของ "อา่วมาหยา" ทีโ่ดง่ดงัจากหนงัเร ือ่ง The Beach 

 ด าน า้ต ืน้ชมปะการงั ชมปลาสวยๆ ที ่"อา่วโละ๊ซามะ" 

 ชมน า้ทะเลใสทีส่ดุที ่"อา่วปิเละ๊" ทีม่ลีกัษณะเป็นเว ิง้ทะเล (Lagoon) ซึง่มทีางเขา้ทาง

เดยีว 

 ชมถ า้ไวกิง้ ถ า้ทีม่นีกนางแอน่ท ารงัเป็นจ านวนมาก (ไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ภายในถ า้) 

12.30 น. เดนิทางกลบัไปทีเ่กาะพพีดีอน พกัรบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์ณ พพี ีคลฟิ รสีอรท์ 

14.00 น. แวะไป "อา่วลงิ" ชมเหลา่ลงิและด าน า้ชมปลา ชมปะการงั ซึง่ยงัเป็นแนวปะการงัทีส่มบรูณ์ 

15.00 น. เดนิทางกลบั และแวะชมความสวยงามของ "เกาะไมไ้ผ"่ ทีไ่ดฉ้ายาวา่ ดงปะการงัแสนไร ่หาด

ทรายขาว น า้ใสประกาย 

16.00 น. กลบัถงึทา่เรอืวงัทราย และสง่ทกุทา่นกลบัทีพ่กั 

*จ านวนลูกคา้ข ัน้ต า่ 12 ทา่น 

**โปรแกรมการทอ่งเทีย่วเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
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Day Trip PhiPhi by Speedboat 

***Join Tour*** 

  

Itinerary 

08.30 AM Pick up at the hotel (in Ao Nang) If you stay in Krabi town or Klong Muang, the 

car will pick you up at 7:45 am. 

Take you all to the pier to Phi Phi Island. Bring everyone to Wang Sai Pier. Have a 

snack before check-in 

09.00 AM Prepare and leave. Full day Phi Phi Island tour in boat with kind guide, safety life 

jacket and fruit and cold drinking water (Travel to Phi Phi Island by Speed Boat) 

10.00 AM Travel to Phi Phi Ley Island, which has many places to visit Phi Phi Island 

- See the beauty of Maya Bay, famous for the movie The Beach.Snorkeling to see 

coral reefs and see beautiful fish at "Loh Samah Bay". 

- See the clearest water at Pileh Bay, which looks like a lagoon (Lagoon) with 

only one entrance. 

- See the Viking Cave, a cave where many swallows are nesting. (Not allowed to 

enter the cave) 

12.30 PM Travel back to Phi Phi Don Island. Break for a buffet lunch at Phi Phi Cliff Resort. 

02.00 PM Visit "Monkey Bay" to see monkeys and snorkeling; see fish and coral, which is 

still a complete coral reef. 

03.00 PM Go back and visit the beauty of "Bamboo Island" white sandy beach, crystal clear 

water 

04.00 PM Arrive at Wang Sai Pier. And send everyone back to the accommodation 

*Minimum passengers 12 Pax. 

**Tourism programs can be changed as appropriate depending on weather conditions. 

 


