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เรอืมอเตอรย์อรช์ภเูก็ต : เกาะราชา & กาฮงับชี (เกาะเฮ) 

เหมาล า 

  

ขอ้มลูเรอื Specification 

จ านวนกปัตนั 1 ทา่น Captain 1 pax 

จ านวนลกูเรอื 4 ทา่น Crews 4 pax 

จ านวนทมีงาน 6 ทา่น Staffs 6 pax 

จ านวนผูโ้ดยสาร 80 ทา่น Passengers 80 pax 

ความเร็ว 18 Knots Speed 18 Knots 

ความยาวโดยรวม 69 F. Length Overall 69 F. 

มเีครือ่งปรบัอากาศ Air Conditioner 

  

เกาะเฮต ัง้อยูท่างใตข้องภูเก็ตเพยีง 10 กโิลเมตรระหวา่งทางไปเกาะราชา นกัทอ่งเทีย่วมาทีเ่กาะตลอดท ัง้ปี 

โดยปกตจิะมาเป็นครอบครวัหรอืเป็นกลุม่ใหญ ่ขอแนะน าอยา่งยิง่ส าหรบัผูท้ ีช่ ืน่ชอบกฬีาทางทะเล เนือ่งจาก

เกาะเฮเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ "Fun Island" ซึง่มกีจิกรรมทางทะเลหลายประเภท เชน่ การด าน า้, การเดนิทะเล, 

การเลน่พาราเซลลิง่, บานานา่โบท๊และการขบัเรอืสปีดโบท๊ 

 

เกาะราชาประกอบดว้ยเกาะสองเกาะทีแ่ยกจากกนัคอืรายาใหญแ่ละรายานอ้ยอยูห่า่งจากภูเก็ตไปทางทศิใต ้

20 กโิลเมตร เป็นทีท่ ีคุ่ณจะไดส้มัผสักบัหาดทรายขาวและน า้ทะเลสฟ้ีามรกต มแีนวปะการงัและปลา

หลากหลายชนดิในพืน้ที ่นกัทอ่งเทีย่วมกัจะมาเพลดิเพลนิกบัวนัพกัผอ่นบนชายหาดทีเ่งยีบสงบหรอืด าน า้ดู

ปะการงัหลากส ี

  

โปรแกรม 

08.30 น. เช็คอนิ ณ ออฟฟิศนกิรมารนีสาขาทา่เรอือา่วฉลอง 

09.00 น. ตอ้นรบัท่านสู่เรอืมอเตอรย์อรช์ ปาปะกงั ล่องเรอืออกจากท่าเรอือ่าวฉลองสู่เกาะราชาใหญ ่

สนกุสนานไปกบัสไลดเ์ดอร ์ด าน า้ต ืน้ชมความสวยงามของปะการงัหลากหลายส ีและปลานานา

ชนดิบรเิวณเกาะราชาใหญ ่

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

ลอ่งเรอืออกจากเกาะราชาใหญ ่มุง่หนา้สูก่าฮงับชี (เกาะเฮ) 

เดนิทางถงึกาฮงับชี (เกาะเฮ) สนุกสนานกบัการด าน า้ต ืน้ อาบแดด หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

หรอืเลอืกทีจ่ะสนุกกบักจิกรรมทางน า้บนเกาะ อาทเิชน่ บานานา่โบท๊, พาราเซลลิง่, ด าน า้ลกึ, 

คายคัใส, แพดเดิล้บอรด์หรอื แพดเดิล้บอรด์ใส (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 
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16.30 น. สนกุสนานกบัปารต์ ีส้ดุมนัสร์ะหวา่งลอ่งเรอืกลบัสูท่า่เทยีบเรอือา่วฉลอง 

17.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลองโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต:ุ โปรแกรมทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ

ระดบัน า้ทะเล 
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Phuket Motor Yacht : Racha Island & Kahung Beach (Coral Island) 

 

Coral Island is located just 10 kilometers south of Phuket on the way to Racha Island. 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, sea walking, parasailing, banana boat and drive 

speedboat. 

Racha island consists of two separate islands are Raya Yai and Raya Noi, located 20 

kilometers south of Phuket. It is where you will experience white sandy beaches and emerald 

blue sea. A great variety of coral reefs and fish can be found in the area. Visitors often come to 

enjoy their day relaxing on the quiet beach or snorkel and dive to see the colorful corals.  

  

Program 

08.30 AM Check in at Nikorn marine office, chalong pier. 

09.00 AM Depart from Chalong pier to Racha yai island. 

Enjoy a slider, snorkeling with plentiful coral reefs and colorful fishes at Racha 

yai island. 

12.00 PM Thai Lunch served on board (extra charge). 

Sailing to Kahung beach (Coral island). 

Arrive at Kahung beach (Coral island) Enjoy snorkeling, sunbathing or relax on 

the island as your leisure. Either optional hornbill feeding or enjoying sea 

activities (extra charge). 

04.30 PM Depart from Kahung beach (Coral island) to Chalong pier. 

05.00 PM Arrive at Chalong pier. 

Notice: The program is subject to change depending on the tide and the weather condition on 

that day. 

 


