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เรอืสปีดโบท๊ภเูก็ต+กระบี ่: เกาะพพี ี

  

ขอ้มลูเรอื 

เรอืสปีดโบท๊ 2 เครือ่งยนต ์ เรอืสปีดโบท๊ 3 เครือ่งยนต ์

ความยาว 11.50 เมตร ความยาว 14.45 เมตร 

ความกวา้ง 2.72 เมตร ความกวา้ง 3.45 เมตร 

ความลกึ 1.60 เมตร ความลกึ 1.88 เมตร 

ตนักลอส 10.16 ตนักลอส 19.22 

ตนัเนต 6.91 ตนัเนต 13.07 

ผูโ้ดยสาร 32 ทา่น ผูโ้ดยสาร 47 ทา่น 

  

หมูเ่กาะพพีเีป็นกลุม่เกาะในประเทศไทยระหวา่งเกาะขนาดใหญข่องภูเก็ตและชายฝั่งช่องแคบมะละกาของ

ประเทศไทย เกาะนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการปกครองของจงัหวดักระบี ่เกาะพพีดีอนเป็นเกาะทีใ่หญท่ีสุ่ดและมี

ประชากรมากทีส่ดุของกลุม่แมว้า่ชายหาดของเกาะทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองคอืเกาะพพีเีลยก็์มคีนมาเทีย่วเชน่กนั 

สว่นทีเ่หลอืของเกาะในกลุม่รวมถงึปิดะนอก, ปิดะใน และเกาะไมไ้ผ ่สามารถเดนิทางไปยงัเกาะตา่งๆดว้ยเรอื

เร็วหรอืเรอืหางยาวซึง่สว่นใหญม่าจากเมอืงกระบีห่รอืจากทา่เรอืในจงัหวดัภเูก็ต 
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ก าหนดการ 

08.30 น. เช็คอนิ ณ ออฟฟิศนกิรมารนีสาขาทา่เรอือา่วฉลอง 

10.30 น. ออกจากทา่เรอือา่วฉลองเดนิทางสูเ่กาะพพีโีดยเรอืสปีดโบท๊ 

เยีย่มชมอา่วมาหยา สถานทีอ่นัเลือ่งชือ่ ทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง "The Beach" เป็นอา่วทีม่ ี

หาดทรายขาวละเอยีด น า้ทะเลใสสะอาด เหมาะแกถ่า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอยา่งยิง่ 

เดนิทางถงึอ่าวปิเละ ซึง่เป็นสถานทีท่ ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า "สระว่ายน า้กลางทะเล" 

สนกุสนานกบัการเลน่น า้ ด าน า้ต ืน้ ทา่มกลางน า้ทะเลสฟ้ีาใส 

ชมความงามของถ า้ไวกิง้ ซึง่เป็นสถานทีท่ ีเ่คยถูกคน้พบโดยนกัเดนิเรอืโบราณ และเขยีน

รูปวาดโบราณ ไวม้ากมาย และเป็นทีอ่ยูข่องนกนางแอน่จ านวนมาก หลงัจากน ัน้แวะด า ดู

ปะการงัน า้ทีโ่ละซะมะ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตบ์นเกาะพพีดีอน (จะมกีารเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ) 

หลงัจากน ัน้เลน่น า้ อาบแดด เดนิเลน่บนหาดทรายขาวละเอยีด และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.00 น. แวะอา่วลงิหรอืหาดลงิ (ข ึน้อยูก่บัระดบัน า้ทะเล) เพือ่เก็บภาพประทบัใจ พรอ้มตืน่ตาตืน่ใจ

กบัเหลา่ลงิจ านวนมากมายทีอ่าศยัอยูบ่นหาดจากน ัน้ออกเดนิทางจากเกาะพพีดีอนกลบัสู่

เกาะภเูก็ต 

16.00 น. ระหวา่งทางกลบัแวะเลน่น า้ดปูะการงัหรอืลอ่งเรอืดโูลมาทีเ่กาะไมท้อ่น 

17.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลองโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต:ุ โปรแกรมทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ

ระดบัน า้ทะเล 
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Phuket Speedboat : Phi Phi Island 

  

Specification 

Speed Boat 2 Engines Speed Boat 3 Engines 

Long 11.50 m. Long 14.45 m. 

Wide 2.72 m. Wide 3.45 m. 

Deep 1.60 m. Deep 1.88 m. 

Gross Tonnage 10.16 Gross Tonnage 19.22 

Net Tonnage 6.91 Net Tonnage 13.07 

Passengers 32 pax Passengers 47 pax 

  

Phi Phi Islands are an island group in Thailand, between the large island of Phuket and 

the Staits of Malacca coast of Thailand. The islands are administratively part of Krabi Province. 

"Ko Phi Phi Don" is the largest and most populated island of the group, although the beaches 

of the second largest island, Ko Phi Phi Le are visited by many people as well. The rest of the 

islands in the group, including Bida Nok, Bida Nai, and Bamboo Island (Ko Mai Phai), are not 

much more than large limestone rocks jutting out of the sea. The islands are reachable by 

speedboats or long-tail boats most often from Krabi town or from piers in Phuket Province. 
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Itinerary 

08.30 AM Check in at Nikorn marine office, chalong pier. 

09.00 AM Depart from Chalong pier to Phiphi Island. The trip takes around 1 hour. 

10.00 AM The world famous Maya Bay, the location of the film “The Beach” starring 

Leonardo Dicaprio, located in Phi Phi Ley, with a white sandy beach, surrounded 

by gigantic limestone cliffs. 

Enjoy swimming and snorkeling at Pileh Lagoon. The lagoon looks like a big 

swimming pool surrounded by crystal clear sea water and limestone cliffs. 

Sightseeing and taking a photo around Viking cave where is represent various 

types of ancient boats painting with a lot of swiftlet birds’ nests inside the Viking 

cave. 

12.00 PM Enjoy Thai lunch at Phiphi Don Island (Extra Charge will be applied). After that, 

you can relax on the beach, sunbathing, swimming, and snorkeling in front of 

the beach. 

02.00 PM Visit Monkey Beach/Bay (Depend on tide) one of the most interesting places to 

visit on Phiphi Island to see a lot of monkey. 

04.00 PM Departure from Phiphi Don Island to Chalong Pier. 

05.00 PM Arrive at Chalong pier. 

Notice: The program is subject to change depending on the tide and the weather condition on 

that day. 

 


