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เรอืยอรช์ภูเก็ต : เกาะเฮ+ชมพระอาทติยต์กดนิแหลมพรหมเทพ (จอยทวัร)์ 

รอบที ่1  

07.00 - 07.30 น. รถรับจากโรงแรมทีพ่ักสูท่่าเทยีบเรอือา่วฉลอง 

09.00 น. ออกจากท่าเทยีบเรอือา่วฉลอง เดนิทางสูเ่กาะเฮโดยเรอืยอรช์ 

09.30 น. ถงึเกาะเฮ พักผ่อนตามอธัยาศยับนชายหาด  

11.30 น. 
รับประทานอาหารกลางวนับนเรอืยอรช์คาตามารัน พรอ้มชมบรรยากาศความสวยงามในทอ้ง

ทะเล 

15.30 น. ออกเดนิทางจากเกาะเฮ ระหวา่งทางกลบั แวะตกปลา ชมบรรยากาศของทอ้งทะเลทีส่วยงาม 

16.00 น. กลบัถงึท่าเรอือา่วฉลอง รถตูร้อรับและพาท่านกลบัทีพ่ัก  

รอบที ่2 

11.30 - 12.00 น. 
รถรับจากโรงแรมทีพ่ักสูท่่าเทยีบเรอือา่วฉลอง 

13.00 น. ออกจากท่าเทยีบเรอือา่วฉลอง เดนิทางสูเ่กาะเฮโดยเรอืยอรช์ 

13.30 น. ถงึเกาะเฮ พักผ่อนตามอธัยาศยับนชายหาด 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรอืยอรช์คาตามารัน พรอ้มชมบรรยากาศความสวยงามในทอ้งทะเล 

18.30 น. ออกเดนิทางจากเกาะเฮ ระหวา่งทางกลบั แวะตกปลา ชมบรรยากาศของทอ้งทะเลทีส่วยงาม 

18.30 – 19.00 น. กลบัถงึท่าเรอือา่วฉลอง รถตูร้อรับและพาท่านกลบัทีพ่ัก 

 

ราคานีร้วม : น ้าดืม่และน ้าอดัลม, ผลไม,้ อปุกรณด์ าน ้าตืน้, ผา้เช็ดตวั,ประกนั, รถรับสง่ทีโ่รงแรม, อาหารบุฟเฟต,์เบ็ดตก

ปลา, เสือ้ชชูพี, ชา่งภาพ 

ราคานีไ้มร่วม : คา่เขา้อทุยาน(ถา้ม)ี, ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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Phuket : Coral Island + Sunset + Promthep Cape (Join Tour) 

Round 1 

07.00 - 07.30 hrs. Pick up from your hotel to Chalong Pier. 

09.00 hrs. Depart from Chalong Bay pier. Travel to Coral Island by yacht 

09.30 hrs. Arrive at Coral Island, free time on the beach 

11.30 hrs. 
Have lunch on a catamaran yacht While watching the beautiful atmosphere in the 

sea 

15.30 hrs. 
Depart from Coral Island On the way back, stop for fishing to see the beautiful sea 

atmosphere. 

16.00 hrs. Arrive at Chalong Pier. Van waiting to pick you up and take you back to your hotel. 

 

Round 2 

11.30 - 12.00 hrs. Pick up from your hotel to Chalong Pier. 

13.00 hrs. Depart from Chalong Bay pier. Travel to Coral Island by yacht 

13.30 hrs. Arrive at Coral Island, free time on the beach 

17.00 hrs. Dinner on a catamaran yacht While watching the beautiful atmosphere in the sea 

18.30 hrs. 
Depart from Coral Island On the way back, stop for fishing to see the beautiful sea 

atmosphere. 

19.00 hrs. Arrive at Chalong Pier. Van waiting to pick you up and take you back to your hotel. 

 

This price includes : drinking water and soft drinks, fruits, snorkeling equipment, towels, insurance, hotel 

transfers, buffet meals, fishing rod, life jacket, photographer. 

This price does not include : entrance fee to the park (if any), 7% VAT 

 

 

 


