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เรอืสปีดโบท๊ภเูก็ต : เกาะเฮ (เต็มวนั) 

***(จอยทวัร)์*** 

Nikorn Marine 

เกาะเฮ ต ัง้อยูต่อนใตข้องจงัหวดัภูเก็ต ระหวา่งทางไปเกาะรายา ระยะหา่งประมาณ 10 กม. หรอืเดนิทางโดย

เรอืเร็วประมาณ 15-20 นาท ีเนือ่งจากเกาะเฮเป็นเกาะเล็กๆ ทีไ่ม่ไกลจากตวัเกาะภูเก็ตมากนกั จงึท าให้

สามารถเดนิทางไปไดต้ลอดท ัง้ปี และเป็นทีน่ยิมส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีม่าเป็นกลุม่ใหญ ่หรอื มาเป็นครอบครวั 

และยงัเหมาะส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบกจิกรรมกฬีาทางน า้ จนท าใหไ้ดร้บัการขนานนามวา่ “Fun Island 

ดนิแดนแหง่ Sea Activities” อาทเิชน่ ด าน า้ลกึจากรมิหาด, เดนิชมปะการงัใตท้ะเล, เรอืลากรม่  และเรอืลาก

กลว้ย 

  

โปรแกรม 

08.30 น. ถงึจดุเช็คอนิออฟฟิศนกิรมารนี เช็ครายชือ่และรบัฟงัขอ้มลูการเดนิทางจากทวัรไ์กด ์

09.00 น. ออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอือา่วฉลองสูก่าฮงับชี เกาะเฮโดยเรอืเร็ว 

เดนิทางถงึกาฮงับชี ทวัรไ์กดน์ าลกูคา้ทกุทา่นพกัผอ่นบรเิวณชายหาด และรบัฟงัขอ้มลูสิง่

อ านวยความสะดวก บรกิารตา่ง ๆ ณ กาฮงับชี ตืน่ตาตืน่ใจกบัการใหอ้าหารฝงูนกเงอืกทีค่อย

บนิมาทกัทายทกุทา่น ขณะอยูบ่นเกาะ 

ลกูคา้ทกุทา่นสามารถน ัง่เกา้อีช้ายหาดฟร ีและเบกิอปุกรณ์ด าน า้ต ืน้จากพนกังาน ณ จดุ

ใหบ้รกิาร 

“กาฮงับชี” มกีฬีาทางน า้คอยใหบ้รกิารลกูคา้ทกุทา่น อาท ิบานานา่โบท๊ (เรอืลากกลว้ย), พารา

เซลลิง่ (เรอืลากรม่), ไดฟ์วิง่ (ด าน า้ลกึ), ซวีอคเกอร ์(เดนิใตท้ะเล) (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ “หอ้งอาหารกาฮงั” 

13.00 น. สนกุสนานกบับานานา่โบท๊ คนละ 1 รอบ (รวมในเฉพาะโปรแกรม B) 

15.00 น. เดนิทางออกจากกาฮงับชีไปยงัทา่เทยีบเรอือา่วฉลอง 

15.15 น. เดนิทางถงึทา่เทยีบเรอือา่วฉลองโดยสวสัดภิาพ 
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Phuket Speedboat : KAHUNG BEACH 

(Join Tour) 

Hey Island is located just 10 kilometers south of Phuket on the way to Raya Island. The 

travelling time is around 15-20 minutes from the mainland, which is not far at all. Visitors 

come to the Island all year round, normally as families or in large groups. It is highly 

recommended for those who like sea sports as it is also known as the ” Fun Island”, offering a 

range of sea activities such as scuba diving, seaa walking, parasailing and banana boat. 

  

Program 

08.30 AM Meet the guide at Nikorn Marine’s office Chalong Pier 

9.00 AM Departure from Chalong pier by speed boat to ‘Kahung Beach’ Coral Island. 

Enjoy snorkeling, swimming, or relaxing on the white sand beach or optional hornbill 

feeding, exciting sea sports such as Parasailing, Banana Boat, Scuba Diving, Sea walker, 

Clear Kayak (extra charge) 

12.00 PM Enjoy Thai lunch served at Kahung restaurant. 

1.00 PM Enjoy banana boat 1 round/pax (Only included in program B) 

3.00 PM Depart from Kahung beach (Coral island) to Chalong Pier. 

3.15 PM Arrive at Chalong pier. 

 


