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เรอืสปีดโบท๊กระบี ่: ทวัรเ์กาะหอ้ง 

***จอยทวัร*์** 

  

รายละเอยีดโปรแกรม 

08.00-08.30 น. รบัทกุทา่นจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสูท่า่เรอืวงัทรายสปีดโบท๊ 

09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเร็ว (Speedboat) น าท่านสู ่"หมูเ่กาะหอ้ง" ต ัง้อยู่ในเขตอุทยาน

แหง่ชาตธิารโบกขรณี "ป่าเกาะแหง่อนัดามนั" 

10.00 น. น าท่านสู่ "เกาะลาดงิ" เกาะเล็กๆ ทีม่ชีายหาดส่วนตวัทีข่าวละเอยีด ดา้นหนา้หาดมี

ปะการงั เชญิทกุทา่นเลน่น า้ ดปูะการงัตามอธัยาศยั  

จากน ัน้น าทา่นสู ่"เกาะผกัเบีย้" ทีอ่ยูต่รงขา้มกบัเกาะไรเ่ป็นเกาะทีม่ชีายหาดสองดา้น มี

ลกัษณะเฉพาะตวัคอืทรายทีเ่กาะนีจ้ะเป็นสแีดง น า้ทะเลใสบรสิุทธิ ์เชญิพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

จากน ัน้เรอืจะพาทา่นไปยงั "ทะเลใน" หรอืลากนู หรอืหอ้ง อนัเป็นทีม่าของเกาะหอ้ง 

12.00 น. น าท่านสู่ "เกาะหอ้ง" เกาะทีเ่งยีบสงบ บรกิารอาหารกลางวนัแบบกล่องปิคนคิ หลงั

รบัประทานอาหารเสร็จแลว้ เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั สมัผสัชายหาดทีไ่ดร้บั

รางวลัชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เลน่น า้ ชมฝงูปลา พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.00 น. เดนิทางกลบัทา่เรอื สง่ทกุทา่นกลบัโรงแรมทีพ่กัโดยสวสัดภิาพ 

*จ านวนลูกคา้ข ัน้ต า่ 12 ทา่น 

**โปรแกรมการทอ่งเทีย่วเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
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Day Trip Hong Island by Speedboat 

***Join Tour*** 

  

Itinerary 

08.00-08.30 AM Pick up everyone from the accommodation, travel to Wang Sai Pier. 

09.00 AM Depart by speed boat to take you to "Hong Islands" located in Than Bok 

Khorani National Park "Jungle Island of Andaman". 

10.00 AM Take you to "Lading Island", a small island with a private white beach. 

There is a coral in front of the beach. Invite everyone to swim and see the 

coral at your leisure. 

Then lead you to "Koh Pak Bia" opposite Koh Rai is an island with two 

sides of the beach. Its characteristic is that the sand on this island is red, 

crystal clear water. Relax at your leisure 

The boat will then take you to the "Thale Nai" or lagoon or room which is 

the source of Hong Island. 

12.00 PM Bring you to "Hong Island", a quiet island. Service picnic box lunch. After 

eating finished, inviting everyone to relax at your leisure. Experience the 

beach that was awarded a 5-star beach from TAT. Swim and watch the 

fishes, relax at your leisure. 

02.00 PM Return to the pier, send everyone back to the hotel safely. 

  

*Minimum passengers 12 Pax. 

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

 


