
เกาะภูเก็ต
ตารางเวลาเดินทาง



ดูโลมา - ดำน้ำชมปะการัง
เสนทางสำหรับผูที่ชื่นชอบความเงียบสงบเพื่อพักผอน สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

อยางใกลชิด ชมฝูงโลมา และดำน้ำชมปะการัง

ครึ่งวันเชา 9:00-13:00 น. (4 ชั่วโมง)

เดินทางไปยัง : เกาะไมทอน 

9:00 น.

9:45 น. 

10:30 น. 

12:15 น. 

13:00 น. 

เดินทางออกจากที่เรือวิสิษฐ พันวา เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำของเรือ และเก็บภาพ
บรรยากาศโดยรอบไดใชเวลา 45 นาทีถึงเกาะไมทอน

เดินทางถึงเกาะไมทอน ใชเวลาประมาณ 45 นาทีวนรอบเกาะไมทอนดื่มด่ำ
บรรยากาศ น้ำทะเลที่สวยใสและพบฝูงโลมาที่อยูบริเวณรอบเกาะ 
(โอกาสที่จะพบโลมา ประมาน 60-70% ขึ้นอยูกับปจจัยอากาศณวันเดินทาง)

เดินทางถึงจุดดำน้ำเกาะไมทอน ดำน้ำดูปะการัง จุดนี้ขึ้นชื่อวา 
มีปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง มีฝูงปลานานาชนิด 

เดินทางออกจากเกาะไมทอนมุงหนากลับสูทาเรือ วิสิษฐ พันวา 
พักผอนตามอัธยาศัย

เดินทางกลับถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย

 
 

โปรแกรมที่ 1 : ครึ่งวันเชา 
ภูเก็ต



EXTREME WATER SPORT 
เสนทางสำหรับผูที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ สามารถขึ้นหาด Banana beach 
บนเกาะเฮที่มีชายหาดและน้ำทะเลที่สวยใสมากรวมถึงรานอาหารขึ้นชื่อบนเกาะ

และกิจกรรมทางน้ำมากมายใหทานเลือก

ครึ่งวันเชา 9:00-13:00 น. (4 ชั่วโมง)

เดินทางไปยัง : เกาะเฮ ขึ้นหาด บานานา บีช 

9:00 น.

10:00 น.  

 

12:00 น. 

13:00 น. 

เดินทางออกจากที่เรือวิสิษฐ พันวา เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำของเรือ และเก็บภาพ
บรรยากาศโดยรอบได ใชเวลา 1 ชั่วโมง ถึงเกาะเฮ 

เดินทางถึงเกาะเฮ โดยเสียคาบริการ 200.- ตอทานเพื่อขึ้นหาด 
banana beach ( 200 บาท จายโดยตรงกับทางเกาะ ทานสามารถใชเกาอี้
ชายหาดและใชหองน้ำ หองอาบน้ำบนเกาะได) พักผอนตามอัธยาศัย 
ริมชายหาด ถายรูป ดำน้ำ หากทานประสงคจะทานอาหารสามารถ 
สั่งทานและจายโดยตรงกับทางรานบนเกาะ สวนผูที่ชื ่นชอบกิจกรรมทางน้ำ
สามารถเลือกทำกิจกรรมทางน้ำไดมากมาย เชน Parasailing, Clear Kayak ,
Banana boat และอื่นๆอีกมากมาย

ออกจาก Banana Beach เดินทางกลับสูทาเรือ วิสิษฐ พันวา

เดินทางกลับถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย  

 

โปรแกรมที่ 2 : ครึ่งวันเชา 
ภูเก็ต



ชมโลมา - ดำน้ำดูปะการัง - ชมพระอาทิตยตกดิน
เสนทางสำหรับผูที่ตองการพักผอนทามกลางธรรมชาติ

ที่สวยงามของเกาะภูเก็ตอยางแทจริง เต็มอิ่มดวยการเดินทางทั้ง 2 เกาะ 
และ ชมพระอาทิตยลับขอบฟา ชวงเวลาที่สวยที่สุดของวัน

ครึ่งวันบาย 14:00-19:00 น. (5 ชั่วโมง)

เดินทางไปยัง : เกาะไมทอน , เกาะเฮ 

14:00 น. 

14:45 น. 

 15:30 น. 

16:30 น. 

17:00 น. 

18:00 น. 

19:00 น. 

เดินทางออกจากที่เรือวิสิษฐ พันวา เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถพักผอนตามอัธยาศัย ถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำ
ของเรือ และเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบไดใชเวลา 45 นาทีถึงเกาะไมทอน  

เดินทางถึงเกาะไมทอน ใชเวลาประมาณ 45 นาทีวนรอบเกาะไมทอนชม
บรรยากาศ น้ำทะเลที่สวยใสและเพื่อตามหาฝูงโลมาที่อยูบริเวณรอบเกาะ 
(โอกาสที่จะพบโลมา 60-70% ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้น)

เดินทางถึงจุดดำน้ำเกาะไมทอน ดำน้ำดูปะการัง จุดนี้ขึ้นชื่อวาเปนจุดที่มี
ปะการังอุดมสมบูรณที่สุดจุดหนึ่ง ชมฝูงปลานานาชนิด ใชเวลา 1 ชั่วโมง

ออกเดินทางตอสูเกาะเฮ โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที 

เดินทางถึงจุดดำน้ำอีกจุดที่เกาะเฮ เปนอีกหนึ่งจุดที่มีปะการังที่สวยงามและ
ฝูงปลามากมาย หากทานเตรียมหรือสั่งบาบิคิวมา สามารถยางไดบริเวณนี้ 
เพราะเปนจุดที่เงียบสงบเหมาะแกการพักผอน 

เดินทางกลับสูทาเรือ วิสิษฐ พันวา ระหวางทางกลับ ทานจะสามารถเก็บภาพ
และดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตยตกกลางทะเลที่สวยงามมากจนเปนที่จดจำ
และเปนที่พูดถึงอยางมาก

เดินทางกลับถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย

 

โปรแกรมที่ 3 : ครึ่งวันบาย
ภูเก็ต



ชมโลมา - ดำน้ำ -  ทำกิจกรรมทางน้ำ - ทานอาหาร -  ชมพระอาทิตยตก 
เสนทางสำหรับทุกทานตอบโจทยทุกความตองการ สัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณและ

ทำกิจกรรมทางน้ำสุดมันส สามารถทานอาหารบนเกาะหรือสั่งเซตอาหารซีฟูดบารบีคิว 
สำหรับรับประทานบนเรือก็สดใหมเชนกัน

เต็มวัน 8 ชั่วโมง 10.30 - 18.30 น. 

เดินทางไปยัง : เกาะไมทอน, เกาะเฮ,  เกาะบอน

10.30 น. 

11:15 น. 

12:30 น. 

14:00 น. 

15:00 น. 

16:30 น. 

16:50 น.

17:50 น.

18:30 น. 

เดินทางออกจากที่เรือวิสิษฐ พันวา  เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถพักผอนตามอัธยาศัย ถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำ
ของเรือ และเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ใชเวลา 45 นาทีถึงเกาะไมทอน 

เดินทางถึงเกาะไมทอน ใชเวลาประมาณ 45 นาทีวนรอบเกาะไมทอนซึมซับ
บรรยากาศ น้ำทะเลที่สวยใสและเพื่อตามหาฝูงโลมาที่อยูบริเวณรอบเกาะ 
(โอกาสที่จะพบโลมาหรือไมพบนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยทางธรรมชาติหลายสาเหตุ)

เดินทางถึงจุดดำน้ำเกาะไมทอน ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม และฝูงปลา
นานาชนิด พักผอนอิริยบถตามอัธยาศัย ถายรูปกับธรรมชาติที่สวยงาม

เดินทางออกจากเกาะไมทอนมุงหนาสูหาด Banana beach บนเกาะเฮ

เดินทางถึงเกาะเฮ โดยเสียคาบริการ 200.- ตอทานเพื่อขึ้นหาด banana beach
(ใน200จะเปนคาเกาอี้ชายหาดและคาหองน้ำ) พักผอนตามอัธยาศัย 
ริมชายหาด ถายรูป ดำน้ำ รับประทานอาหาร สวนผูที่ชื ่นชอบกิจกรรมทางน้ำ
สามารถเลือกทำกิจกรรมทางน้ำไดมากมาย เชน Parasailing, Clear Kayak,
Banana boat และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางออกจาก Banana Beach มุงหนาสู อาวใหญ จุดดำน้ำของเกาะเฮ

เดินทางถึงอาวใหญ ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามใกลชิดกับฝูงปลาหลายชนิด
พักผอนตามอัธยาศัย ยางบาบิคิวบนเรือทามกลางธรรมชาติ

ออกเดินทางกลับ มุงหนาสูทาเรือ ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตยตก
บนเรือยอรชกลางทะเลบริเวณเกาะบอน 

ถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย

 

โปรแกรมที่ 4 : เต็มวัน 8 ชม.
ภูเก็ต



ดำน้ำ -  ชมวิว - อาบแดด 
เสนทางเกาะราชาใหญ เกาะยอดนิยมของภูเก็ต ไปยังอาวปะตก 

ซึ่งเปนอาวที่สวยงามที่สุดบนเกาะราชา หาดทรายขาวสะอาดนุมเทา 

เต็มวัน  8 ชั่วโมง 10.30-18.30 น. 

เดินทางไปยัง : เกาะราชาใหญ 

10.30 น. 

13:00 น. 

16:00 น. 

18.30 น.  

 

เดินทางออกจากที่เรือวิสิษฐ พันวา เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถพักผอนตามอัธยาศัย ถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำ
ของเรือ และเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชม. 
ถึงอาวปะตก เกาะราชาใหญ

ถึงอาวปะตก เกาะราชาใหญ ขึ้นไปรับประทานอาหารบนเกาะ พักผอน
ตามอัธยาศัยริมชายหาด ถายรูป เลนน้ำ หรือ ทานอาหารบนเรือตามชุดเมนู
ที่สั่งไว หรือ เลือกทานที่รานอาหารบนเกาะ ดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลา
มากมายทามกลางน้ำทะเลอันสวยงามที่ติดอันดับโลก โดยใชเวลาอยู
บนเกาะ 3 ชั่วโมง 

เดินทางกลับมุงหนาสูทาเรือ วิสิษฐ พันวา พักผอนตามอัธยาศัย 
ระหวางทางกลับดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตยตกกลางทะเล เก็บภาพที่ระลึก

ถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย

 
 

โปรแกรมที่ 5 : เต็มวัน 8 ชม.
ภูเก็ต



ดำน้ำชมปะการัง - ชมพระอาทิตยตก 
เสนทางเเนะนำสำหรับ นักเดินทางตัวจริง ที่ตองการ ความสุดของทะเลใต เดินทาง เกาะราชานอย 

สัมผัสธรรมชาติ ทะเลแหวก ดำน้ำชมปะการัง ชมพระอาทิตยตก อัญมณีที่ถูกซอนอยูแหงภูเก็ต 
เกาะราชานอยยังมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีหาดทรายที่ขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟาใส 

ในชวงน้ำลดจะเกิดทะเลแหวก สามารถเดินขามไปอีกจุดได ดวยความที่ยังไมเปนที่นิยมมากนัก
เพราะอยูไกล เกาะราชานอยจักอุดมไปดวยทรัพยากรใตทะเลที่อุดมสมบูรณ รอใหทุกทานมาคนหา 

เต็มวัน 12 ชั่วโมง 07.00 น - 19.00 น 

เดินทางไปยัง : เกาะราชานอย

7:00 น. 

11:00 น. 

15:00 น. 

19:00 น. 

 

เดินทางออกจากที่เรือวิสิษฐ พันวา เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถพักผอนตามอัธยาศัย ถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำ
ของเรือ และเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ใชเวลา 4 ชั่วโมง 
เดินทางถึงเกาะราชานอย

ถึงเกาะราชานอย พักผอนตามอัธยาศัย ดำน้ำชมปะการัง เลนน้ำทายเรือ 
ถายรูปทะเลแหวก รับประทานอาหาร (*แนะนำสั่งอาหารขึ้นไปดวย) 
ทามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และความเงียบสงบ 
ปราศจากนักทองเที่ยว

ออกเดินทางกลับมุงหนาสู ทาเรือ วิสิษฐ พันวา พักผอนตามอัธยาศัย 
ยางบาบิคิวบนเรือ ระหวางทางกลับดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตยตก
กลางทะเล เก็บภาพที่ระลึก

ถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย

 
 

โปรแกรมที่ 6 : เต็มวัน 12 ชม.
ภูเก็ต



ทานอาหาร - ถายรูปริมชายหาด - ดำน้ำชมปะการัง - พระอาทิตยตก 

เต็มวัน 12 ชั่วโมง 07.00 น - 19.00 น

เดินทางไปยัง : เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล 

7:00 น. 

10:00 น. 

12:30 น. 

13:30 น.

15:30 น.  

19:00 น. 

 

เดินทางออกจากทาเรือ วิสิษฐ พันวา เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดตางๆ 
ระหวางทาง สามารถพักผอนตามอัธยาศัย ถายภาพไดบริเวณทั่วทั้งลำ
ของเรือ และเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบไดใชเวลา 3 ชั่วโมง ถึงเกาะพีพีดอน

เดินทางถึงเกาะพีพีดอน ซึ่งเปนเกาะศูนยกลางของเกาะพีพี มีรานอาหาร
และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและวิวทิวทัศนที่งดงาม ขึ้นรับประทาน
อาหารบนเกาะ  โดยมีรานอาหารใหเลือกสรรคมากมาย พักผอนตาม
อัธยาศัยริมชายหาด 

ออกเดินทางสู อาวมาหยา เกาะพีพีเล

เดินทางถึงอาวมาหยา เกาะพีพีเล ดำน้ำชมปะการัง และสัมผัสกับทัศนียภาพ
อันสวยงาม คลายกับทะเลใน Lagoon ที่มีภูเขาลอมรอบ น้ำทะเลสีมรกต และ 
ทรายอันขาวละเอียด รวมถึงเคยเปนสถานที่ถายภาพยนตรเรื่อง 
The beach อีกดวย 

ออกเดินทางกลับมุงหนาสู ทาเรือ วิสิษฐ พันวา พักผอนตามอัธยาศัย 
ระหวางทางกลับดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตยตกกลางทะเล เก็บภาพที่ระลึก

ถึงทาเรือ วิสิษฐ พันวา อยางมีความสุขและปลอดภัย

 
 

โปรแกรมที่ 7 : เต็มวัน 12 ชม.
ภูเก็ต

(ชวงวันที่ 15 ตุลาคม - 30 มิถุนายน เทานั้น)


