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เรอืยอรช์ภเูก็ต : กาฮงับชี(เกาะเฮ) & เกาะราชา 

เหมาล า 

ขอ้มลูเรอื 

ลกูเรอื 3 ทา่น 

ผูโ้ดยสาร 35 ทา่น 

ความยาวตลอดล า 13.30 เมตร 

ความกวา้งกลางล า 6.85 เมตร 

จ านวน 2 เครือ่งยนต ์

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศ 

 

ลอ่งเรอืยอรช์แบบ Private สดุคุม้ วนัเดยีวเทีย่ว 2 เกาะ "เกาะเฮ และ เกาะราชา" กบับรรยากาศที ่Exclusive 

แบบสดุๆ 

  

เกาะราชา หรอื เกาะรายา แบง่ออกเป็น 2 เกาะ คอื เกาะรายาใหญ ่และ เกาะรายานอ้ย เดนิทาง 45-90 นาที

โดยประมาณ เป็นเกาะทีส่วยงามหาดทรายขาว น ้าทะเลสฟ้ีาใสเป็นสถานทีย่อดนยิมของนักทอ่งเทีย่วเนือ่งจากเป็นเกาะ

ทีส่ามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี 

กาฮงับชี (เกาะเฮ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-45 นาท ีเกาะเฮเป็นเกาะเล็กๆ ไมไ่กลจากตัวเกาะภเูก็ตมากนัก จงึเป็นที่

นยิมและสามารถเดนิทางไปไดต้ลอดทัง้ปี เหมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบกจิกรรมทางทะเล เชน่พายเรอืแคนนู เรอื

กลว้ย เรอืลากรม่ และแพ็ดเดลิบอรด์เป็นตน้ 

 

โปรแกรม 

08.30 น. เชค็อนิ ณ ออฟฟิศนกิรมารนีสาขาทา่เรอือา่วฉลอง 

09.00 น. 

ตอ้นรับทา่นสูเ่รอืคาตามารัน ลอ่งเรอืออกจากทา่เรอือา่วฉลองสูก่าฮงับชี (เกาะเฮ) 

เดนิทางถงึกาฮงับชี (เกาะเฮ) สนุกสนานกบัการด าน ้าตืน้ อาบแดด หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย อกีทัง้ยงั

ตืน่ใจกบัการใหอ้าหารฝงูนกเงอืกทีค่อยบนิมาทักทายทกุทา่น ขณะอยูบ่นเกาะ หรอืเลอืกทีจ่ะสนุกกบั

กจิกรรมทางน ้าบนเกาะ (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรอืระหวา่งลอ่งเรอืไปยงัเกาะราชา (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

13.30 น. ลอ่งเรอืออกจากกาฮงับชี (เกาะเฮ) มุง่หนา้สูเ่กาะราชา 
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14.30 น. 
ถงึเกาะราชาใหญ ่น าลกูคา้ทกุทา่นวา่ยน ้าชมปะการังที ่อา่วคอนแค เพือ่สมัผัสความสวยงามของแนว

ปะการังน ้าตืน้และปลาสวยงามหลากหลายสสีนั 

16.30 น. 
ออกเดนิทางจากเกาะไมท้อ่นมุง่หนา้สูอ่า่วฉลองระหวา่งทางแวะตกปลาหนา้ดนิและชมบรรยากาศพระ

อาทติยใ์กลต้กดนิกอ่นถงึทา่เรอือา่วฉลอง 

18.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลองโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต:ุ โปรแกรมทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและระดับน ้าทะเล  
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Phuket Sailing Yacht : Kahung Beach (Coral Island) & Racha Island 

Specification 

Crews 3 pax 

Passengers 35 pax 

Length 13.30 meters 

Width 6.85 meters 

2 engines 

No air conditioner 

 

Private Yacht Phuket to Coral Island and Racha Island (Raya Island) 09.00 - 18.30 hrs. Kahung Beach 

(Coral Island) and Raya Island Day Trip is the most popular trip for the traveler who visits Phuket. 

  

Koh Hey Phuket or Coral Island is one of the closest islands to Phuket and only a 15-minute speedboat trip 

away. 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 Kahung beach (Coral island). 

09.40 AM 
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). 

12.30 PM Thai lunch served at Kahung Beach Restaurant (extra charge will be applied). 

01.30 PM Depart from Kahung beach (Coral island) to Racha island. 
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02.30 PM Arrive at Racha Island and stop at the most beautiful bay for snorkeling at Konkae Bay. 

04.30 PM Depart from Racha island to Chalong pier. 

06.30 PM Arrive at Chalong pier. 

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

  

 


