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เรอืพาวเวอรค์าตามารนัภเูก็ต+กระบ ี ่: เกาะพพี ี& เกาะไมท้อ่น ชมพระอาทติยต์ก  

เวลา 10.00-19.00 น. 

 

ออกเดนิทางจากทา่เรอือา่วฉลองดว้ยเรอืคาตามารนัสดุหรไูปยัง “เกาะไมท้อ่น” 

 

 – “เกาะไมท้อ่น” เพลดิเพลนิกบัการด าน ้าตืน้และชม “ปลาโลมา” *ไม่รบัประกนัวา่คณุจะเห็นปลาโลมาเพราะขึน้อยู่กับ

ปลาโลมาทีจ่ะมาถงึหรอืไม่ แตส่ว่นใหญ่จะมองเห็นได ้

 

- รบัประทานอาหารกลางวนัและด าน ้าดปูะการงัที ่"พพีดีอน" 

 

- ถงึเกาะพพีเีล เทีย่วชมรอบเกาะพพีเีล เกาะหินปูนขนาดเล็กทางตอนใตข้องเกาะพีพี เยี่ยมชมสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี

ชือ่เสยีงบนเกาะพพีเีล เชน่ ปิเละลากนู ถ ้าไวกิง้ อา่วโละซามะ และอา่วมาหยา (ทางเขา้อา่วเทา่นัน้) ด าน ้าตืน้ทีอ่า่วปิเละ 

จดุที ่1 เยีย่มชมหาดลงิ การสงัเกตลงิเจา้เลห่ข์องเกาะพพีจีากระยะไกล (บนเรอื) เพือ่ความปลอดภยัของคณุ ลงิป่าจะดุ

รา้ยและอยากรูอ้ยากเห็นเล็กนอ้ย 

 

–เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตกปลาแสนอรอ่ยกบัซาซมิแิละชมพระอาทติยต์กทีส่วยงามคอ่ยๆ หายไป  

 

18.45-19.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืและเดนิทางกลบั 

 

รวมในโปรแกรม: 

รถรบัสง่ไปกลบัจากโรงแรม 

คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาต ิ

อปุกรณต์กปลา 

น ้าอดัลม,น ้าดืม่ 

อปุกรณด์ าน ้าตืน้ (หนา้กาก & ทอ่หายใจ) 

เสือ้ชชูพี 

ชดุอาหารกลางวนั 

ผลไม ้

ประกนัภยั 

เรอืแคนู 

ห่วงยาง 

ไกดผ์ูด้แูล 

ตัว๋ทา่เรอื 

 

โปรดทราบ: 

เวลาก าหนดการเดนิทางของทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่งจากการเดนิทางแตล่ะครัง้จะแตกตา่งกนัไปตามกระแสน ้าและ

สภาพอากาศ การเดนิทางของเราไม่แนะน าส าหรบัสตรมีคีรรภ ์เด็กอายุต า่กวา่ 1 ปี และผูท้ ีม่อีาการป่วยหรอืทุพพลภาพ

ทางรา่งกาย โปรดอย่าน าสิง่ของหรอืของมคีา่ทีไ่ม่จ าเป็นในระหวา่งการเดนิทาง เนือ่งจากบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบตอ่สิง่ที่

สญูหายหรอืเสยีหาย 
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Power Catamaran Phi Phi & Maiton Sunset  10.00-19.00 hrs. 

 

Depart from the pier with our Luxury Power Catamaran to “Maiton Island”. 

 

– “Maiton Island” enjoy snorkeling and watching the “Dolphins” *This trip does not actually take you to be 

on the island only snorkeling off the coast and it is not guarantee that you will see the dolphins because it 

is up to the dolphins to come or not but most of the time they can be seen. 

 

– Have lunch and snorkeling at “Phi Phi Don” 

 

– Arrive Phi Phi Leh Island. Sightseeing around Phi Phi Ley, the small limestone island in the southern apart 

of Koh Phi Phi. Visit the famous spots in Phi Phi Leh, including Pileh Lagoon, Viking Cave, Loh Samah Bay 

and Maya Bay (Bay entrance only). Snorkeling at Pileh bay for the 1st spot. Visit Monkey Beach. Observing 

the cunning monkey of Phi Phi Islands from afar (on the boat) for your safety reason. The wild monkeys 

are a little fierce and curious. 

 

–Enjoy fishing activity delicious with Sashimi and have while watching the beautiful sunset go down slowly 

disappears. 

 

18.45-19.00 

 

Arrive at the pier and transfer back to your hotel. 

 

TOUR INCLUDED: 

Round trip transfer from the hotel 

National Park Fee 

Fishing Equipment 

Free flow soft drink 

Snorkeling equipment (Mask & Snorkel) 

Life Jacket 

Lunch Set 

Seasoning fruits 

Insurance 

Canoe 

Rubber Ring 

English Speaking Guide 

Pier Ticket 

 

Please Note: 

Tour itinerary times may change as each trip is different depending on tide and weather conditions. Our 

trips are not recommended for pregnant women, children under 1 year old and people who suffer from any 

medical or physical disability. Please do not take any unnecessary belongings or valuables during the trip 

as the company will not take responsibility for anything lost or damaged. 


