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เรอืยอรช์ภูเก็ต : เกาะเฮ+เกาะราชา & ซนัเซ็ท 

Pepper Sailing Catamaran By Phuket Honeymoon Tour 

โปรแกรม : เกาะเฮ+เกาะราชา & ซนัเซ็ท 

08.00 น. 
รับจากโรงแรมทีพ่ักสูท่่าเรอือา่วฉลอง เดนิทางทุ่งหนา้สูเ่กาะเฮ โดยเรอืยอรช์คาตามารัน เพยีง 40-

60 นาท ี

09.00 น. 

เดนิทางถงึเกาะเฮหรอืเกาะโหลน พักผ่อนตามอธัยาศยั อาบแดด ว่ายน ้า ด าน ้าดแูนวปะการังจากรมิ

หาดหรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมกฬีาทางน ้ามากมาย อาทเิชน่ ด าน ้าลกึจากรมิหาด เดนิชมปะการังใต ้

ทะเล 

13.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวนับนเรอื ระหวา่งลอ่งเรอืไปยงัเกาะราชาพรอ้มชมบรรยากาศความสวยงาม

ในทอ้งทะเล 

14.00 น. 
ลอ่งเรอืสูเ่กาะราชา ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัการด าผวิน ้าสอีญัมณีมรกตสลบัชัน้กบัสฟ้ีาน ้าทะเลสดใส ดู

ปะการังหลากสสีนั ชืน่ชมปลาสวยงามนานาชนดิ 

16.00 น. 
ออกเดนิทางจากเกาะราชา ไปท าโปรแกรมตกปลาทีห่นา้เกาะโหลนพรอ้มชมพระอาทติยต์กทีส่วย

ทีส่ดุ และไดล้ิม้ลองความอร่อยกบัรสชาตปิลาดบิแท ้ๆ   

18.30 น. กลบัถงึท่าเทยีบเรอือา่วฉลอง รถทุกคนัพรอ้มน าท่านสง่กลบัโรงแรมทีพ่ักโดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ่ ราคาปกต ิ2,500 บาท/ท่าน ราคาพเิศษ 1,590 บาท/ทา่น  

เด็ก (4–11ปี) ราคาปกต ิ1,900 บาท/ท่าน ราคาพเิศษ 1,390 บาท/ทา่น  

 

ราคานีร้วม : น ้าดืม่และน ้าอดัลม, ผลไม,้ อปุกรณด์ าน ้าตืน้, ผา้เช็ดตวั,ประกนัอบุัตเิหต,ุ รถรับสง่ทีโ่รงแรม, อาหาร

กลางวนั, เสือ้ชชูพี, มัคคเุทศก,์ ชา่งภาพ, คา่ขึน้เกาะ, อุปกรณต์กปลา 

ราคานีไ้มร่วม : ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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Pepper Sailing Catamaran By Phuket Honeymoon Tour 

Program : Coral Island + Racha Island & Sunset 

08.00 hrs. Pick up from your hotel to Chalong Pier. Travel to the fields to Coral Island By catamaran 

yacht only 40-60 minutes 

09.00 hrs. Arrive at Coral Island or Koh Lon. Relax at your leisure, sunbathe, swim, snorkel in coral 

reefs from the beach or choose to enjoy sports activities. 

Many waterways such as scuba diving from the beach. Walk through the coral reefs 

13.00 hrs. Lunch on board While cruising to Racha Island while enjoying the beautiful atmosphere 

in the sea 

14.00 hrs. Cruise to Racha Island Marvel at the surface of the emerald-colored water interspersed 

with the bright blue sea See colorful corals Admire a variety of beautiful fish 

16.00 hrs. Departure from Racha Island Go fishing program in front of Koh Lon and watch the most 

beautiful sunset. And tasted the delicious taste of real raw fish 

18.30 hrs. Arrive at Chalong Bay pier. Every car is ready to take you back to your hotel safely. 

 

Price 

Adult 1,590 Baht/person  

Child (4–11years) 1,390 Baht/person  

 

Price Includes : Round trip transfer, Soft drink & drinking water, Mask & snorkeling, towels, Fish 

equipment, Tour guide, Life jacket, Accident insurance, Photographer, National park fee, fruit 

Price Excludes : VAT7% 

 

 

 

 

 


