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เรอืยอรช์ภเูก็ต: กาฮงับชี (เกาะเฮ) + เกาะราชา 

***(จอยทวัร)์*** 

  

เกาะราชา หรอื มอีกีชือ่คอื เกาะรายา แบง่ออกเป็น 2 เกาะ คอื เกาะรายาใหญ ่และ เกาะรายานอ้ย ต ัง้อยูท่าง

ตอนใตข้องจงัหวดัภเูก็ต ระยะหา่งประมาณ 20 กม. หรอืเดนิทางโดยเรอืเร็วประมาณ 30 – 40 นาท ีเป็นเกาะ

ทีส่วยงามหาดทรายขาว น า้ทะเลสฟ้ีาใสสลบัสเีขยีวด ัง่มรกต อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปะการงัและปลาสวยงาม

นานาชนดิ เป็นทีน่ยิมส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีช่อบพกัผอ่นอาบแดดบนชายหาดอนัเงยีบสงบ หรอืท ากจิกรรมวา่ย

น า้ชมปะการงัดว้ยการด าผวิน า้ต ืน้และ ด าน า้ลกึ 

 

โปรแกรม 

08.30 น. ถงึจดุเช็คอนิออฟฟิศนกิรมารนี เช็ครายชือ่และรบัฟงัขอ้มลูการเดนิทางจากทวัรไ์กด ์

09.00 น. ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์-คาตามารนั ออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอือา่วฉลองสู ่กาฮงับชี เกาะเฮ 

ถงึกาฮงับชี ทวัรไ์กดน์ าลูกคา้ทุกทา่นพกัผอ่นบรเิวณชายหาดกาฮงับชี และรบัฟังขอ้มูลสิง่

อ านวยความสะดวกบรกิารตา่ง ๆ ณ กาฮงับชี ลกูคา้ทกุทา่นสามารถเบกิอุปกรณ์เลน่น า้จาก

พนกังาน ณ จดุใหบ้รกิารอปุกรณ์ด าน า้ 

“กาฮงับชี” มกีฬีาทางน า้คอยใหบ้รกิารลูกคา้ทุกทา่น อาท ิบานาน่าโบ๊ท (เรอืลากกลว้ย), 

พาราเซลลิง่ (เรอืลากร่ม), ไดฟ์วิง่ (ด าน า้ลกึ), ซวีอคเกอร ์(เดนิใตท้ะเล) แคนูใส (มี

คา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ “หอ้งอาหารกาฮงั” 

13.00 น. ออกเดนิทางจากกาฮงับชีลอ่งเรอืไปเกาะราชาใหญ ่

ถงึเกาะราชาใหญ่ น าลูกคา้ทุกท่านว่ายน า้ชมปะการงัที ่อ่าวคอนแค เพื่อสมัผสัความ

สวยงามของแนวปะการงัน า้ต ืน้และปลาสวยงามหลากหลายสสีนั (ใชเ้วลาประมาณ 40 

นาท)ี 

น าลูกคา้ทุกทา่นขึน้เกาะราชา เพือ่สมัผสักบัความละเอยีดของเม็ดทราย และทา่นสามารถ

วา่ยน า้เพือ่ชมแนวปะการงัน า้ต ืน้ซึง่สามารถด าจากชายหาดได ้

16.45 น. ออกเดนิทางจากเกาะราชา สมัผสับรรยากาศความสวยงามของพระอาทติยต์กระหว่าง

เดนิทางกลบัทา่เรอือา่วฉลอง 

18.30 น. เดนิทางถงึทา่เทยีบเรอือา่วฉลองโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืระดบัน า้ในวนัที่

เดนิทาง พจิารณาจากความปลอดภยัเป็นส าคญั 
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Phuket : Kahung Beach (Coral Island) & Racha Island 

(Join Tour) 

  

Our Day Trip Package to Kahung Beach and Racha Yai Island is one of the most unique 

attractions in Phuket.  It lasts from morning until late afternoon, with quick and comfortable 

private speed boat rides to and from Racha Island. 

  

Program 

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

09.00 AM Depart from Chalong Pier 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 

01.00 PM Depart from Kahung beach (Coral island) to Racha island 

Arrive at Racha Island and stop at the most beautiful bay for snorkeling - 

Konkae Bay then stop at Patok Beach which has a sandy beach that you can 

walk along the beach for discovering Racha Island or enjoy with a nice snorkel 

at the right side of the beach and lay down on the beach for relaxing. 

04.45 PM Depart from Racha island and Enjoy an amazing sunset view over the Andaman 

Sea on the way 

06.30 PM Arrive at Chalong pier 

Note: The tour program can be adjusted accordingly due to weather or water level on the date 

of travel, which is considered to be safety 

  

 


