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เรอืสปีดโบท๊กระบ ี ่: เกาะหอ้ง 

2 เคร ือ่งยนต ์(สงูสดุ 25 ท่าน)  

 

คณุสามารถเริม่ไดท้กุเมือ่ทีค่ณุตอ้งการ เพยีงแจง้ใหเ้ราทราบเวลาทีด่ที ีส่ดุของคณุ ตามตารางเวลาทีแ่ตกตา่งกนัเพือ่พา

คณุไปยังชายหาดทีพ่ลกุพลา่นนอ้ยซึง่คณุจะไดพ้บกบัทวิทศันแ์ละประสบการณท์ีด่ที ีส่ดุในการเดนิทางปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้

สงูสดุ 6 ชัว่โมง 

 

เกาะหอ้งลากนู อา่วเกาะหอ้ง เกาะลาดงิ เกาะผกัเบีย้ 

เกาะหอ้งไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "มรกตแห่งทะเลกระบี"่ ผนืทรายบรสิทุธิ ์หมู่เกาะเล็กๆ ทีส่วยงามแห่งนีม้ทีวิทศันอ์นั

น่าทึง่หาดทรายขาวละเอยีดและทะเลสาบทีส่วยงาม 

 

สถานทีท่ ีน่่าสนใจคอื หาดเกาะหอ้ง ซึง่เป็นเหมอืนสระน ้าธรรมชาตขินาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสูงชันเหมือนหอ้งมี

ทางเขา้ทางเดยีวกวา้งประมาณ 10 เมตรเทา่นัน้ ภมูทิศันป์ระเภทนีเ้รยีกวา่ลากนู สามารถเขา้ไดโ้ดยเรอืหรอืเรอืคายัค น ้า

ตืน้และใสเหมาะแกก่ารวา่ยน ้าเป็นอย่างยิง่ 

 

เกาะลาดงิเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กโิลเมตรทางเหนอืของเกาะหอ้ง บนเกาะมีอ่าวเล็กๆ 2 แห่งทีม่ ีหาดทรายและมี

ทวิทศันท์ีส่วยงามรอบเกาะ ชายหาดไม่ไดก้วา้งมากนัก แตม่คีวามงดงามและมบีรเิวณทีร่ม่ร ืน่ซึง่คุณสามารถพักผ่อนใน

วนัทีอ่ากาศรอ้นและเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงของทะเลทีนุ่่มนวล 

 

เกาะผักเบีย้เป็นเกาะเล็กๆ ทีอ่ยู่ในหมู่เกาะหอ้ง ตัง้อยู่ระหวา่งเกาะยาวนอ้ยและชายฝ่ังกระบีเ่ป็นจุดหมายปลายทางยอด

นยิมส าหรบันักเดนิทางท่องเทีย่วในแต่ละวันเพื่อคน้หาสถานทีเ่งยีบสงบเพื่อใชช้่วงเวลาผ่อนคลาย รูปร่างของเกาะ

ผักเบีย้คอ่นขา้งแปลกตา มโีดมทรงกลมขนาดใหญ่ทีป่กคลมุไปดว้ยใบไมเ้ขยีวชอุม่ซึง่เชือ่มโยงกบัพชืหนิขนาดเล็กโดยมี

แถบทรายหนาทบึ อนัเป็นผลมาจากสถานทีต่ัง้ทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องเกาะ 
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PRIVATE SPEED BOAT “HONG ISLANDS” 

 (Maximum 25 people) 

 

Description 

2 Engines (Maximum 25 people)/250 Horses Power 

You can start whenever you want. Just let us know your best timing. By different timetable to beat the 

crowds for taking you to less busy beaches where you will find the best scenery and experiences on the 

trip, maximum 6 hours duty.  

 

Hong Island Lagoon, Hong Island Bay, Lading Island, Pakbia Island. 

Koh Hong has been called ‘The Emerald of Krabi’s Sea’, spending your day doing nothing but lazing on 

virgin sands. This wonderful group of tiny islands offers breathtaking scenery, soft white-sand beaches and 

a beautiful lagoon. 

 

The interesting place is Hong Beach, which is like a large natural pool, surrounded by steep cliffs like a 

room, has one-way entrance only about 10 meters wide. This type of landscape is called lagoon. It can be 

entered by boat or kayak. The water is shallow and clear and great for swimming. 

 

Lading Island is approx. 2.5 kilometers North of Hong Island. On the island there are 2 small bays with 

sandy beach, and there are some beautiful views around the island. The beaches are not really wide, but 

they are very picturesque and provide some good shady areas where you can rest on a hot day and enjoy 

the sounds of a gentle sea. 

 

Pak Bia Island is a small island that belong to Koh Hong archipelago. Located right between Koh Yao Noi 

and Krabi coast, it is a popular destination for island-hoppers and day trippers in search of a quiet place to 

spend a relaxing time. The shape of Pak Bia Island is rather peculiar. It features a large circular dome 

covered with lush foliage, linked to a small rocky crop by a stripe of thick sand. The sand itself, again as a 

result of the island’s unique location. 

 

 

 

 

 

 

 


