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เรอืยอรช์ภเูก็ต : กาฮงับชี(เกาะเฮ) & เกาะไมท้อ่น 

เหมาล า 

  

ขอ้มลูเรอื Specification 

ลกูเรอื 3 ทา่น Crews 3 pax 

ผูโ้ดยสาร 35 ทา่น Passengers 35 pax 

ความยาวตลอดล า 13.30 เมตร Length 13.30 meters 

ความกวา้งกลางล า 6.85 เมตร Width 6.85 meters 

จ านวน 2 เครือ่งยนต ์ 2 engines 

ไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ No air conditioner 

  

เกาะเฮต ัง้อยูท่างใตข้องภเูก็ตเพยีง 10 กโิลเมตรระหวา่งทางไปเกาะราชา นกัทอ่งเทีย่วมาทีเ่กาะตลอดท ัง้ปี 

โดยปกตจิะมาเป็นครอบครวัหรอืเป็นกลุม่ใหญ ่ขอแนะน าอยา่งยิง่ส าหรบัผูท้ ีช่ ืน่ชอบกฬีาทางทะเล เนือ่งจาก

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

การเลน่พาราเซลลิง่, บานานา่โบท๊และการขบัเรอืสปีดโบท๊ 

 

เกาะไมท้อ่นมชีายหาดสขีาวสะอาดทีท่อดตวัลงสูท่ะเล เป็นเกาะทีส่มบรูณ์แบบส าหรบัการพกัผอ่นและวา่ยน า้

จากชายหาด แนวปะการงัทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของเกาะเป็นสถานทีท่ ีเ่หมาะส าหรบัการด าน า้ต ืน้ แตแ่หลง่

ทอ่งเทีย่วหลกัของทีน่ ีค่อืฝงูปลาโลมา ซึง่พรอ้มตอ้นรบัคณุสูส่วรรคบ์นเกาะนีเ้สมอเมือ่คณุไปด าน า้ต ืน้หรอืวา่ย

น า้บนแนวปะการงั! นอกจากนีเ้กาะแหง่นีย้งัมจีดุชมววิทีส่วยงามซึง่อยูห่า่งจากชายหาดโดยใชเ้วลาเดนิเพยีง

ไมน่านซึง่คณุจะไดเ้ห็นทวิทศันท์ีส่วยงามของพืน้ทีร่อบเกาะส ารวจเกาะสวรรคแ์หง่นีใ้นขณะทีต่น้ปาลม์อนัรม่

รืน่และสายลมเย็น ๆ ของชายหาดอนัเงยีบสงบรอคณุอยู ่…. 
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โปรแกรม 

08.30 น. เช็คอนิ ณ ออฟฟิศนกิรมารนีสาขาทา่เรอือา่วฉลอง 

09.00 น. ตอ้นรบัทา่นสูเ่รอืคาตามารนั ลอ่งเรอืออกจากทา่เรอือา่วฉลองสูก่าฮงับชี (เกาะเฮ) 

เดนิทางถงึกาฮงับชี (เกาะเฮ) สนุกสนานกบัการด าน า้ต ืน้ อาบแดด หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

อกีท ัง้ยงัตืน่ใจกบัการใหอ้าหารฝูงนกเงอืกทีค่อยบนิมาทกัทายทุกทา่น ขณะอยูบ่นเกาะ หรอื

เลอืกทีจ่ะสนกุกบักจิกรรมทางน า้บนเกาะ (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารบนเกาะเฮ (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

13.00 น. ลอ่งเรอืออกจากกาฮงับชี (เกาะเฮ) มุง่หนา้สูเ่กาะไมท้อ่น 

ถงึเกาะไมท้อ่นลอ่งเรอืชมเหลา่โลมา หรอืพกัผอ่น ถา่ยรูปตามอธัยาศยับนเรอื ทุกทา่นวา่ยน า้

ชมปะการงัเพือ่สมัผสัความสวยงามของแนวปะการงัน า้ต ืน้และปลาสวยงามหลาก หลายสสีนั

บรเิวณเกาะไมท้อ่น (คา่ข ึน้เกาะไมร่วมในรายการ) 

16.30 น. ออกเดนิทางจากเกาะไม้ท่อนมุ่งหน้าสู่อ่าวฉลองระหว่างทางแวะตกปลาหน้าดนิและชม

บรรยากาศพระอาทติยใ์กลต้กดนิกอ่นถงึทา่เรอือา่วฉลอง 

18.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลองโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต:ุ โปรแกรมทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ

ระดบัน า้ทะเล 
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Phuket Sailing Yacht : Kahung Beach (Coral Island) & Maiton 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. 

 

Maiton island offers you a clean white beach slopping gently into the sea making it a perfect 

island for relaxing and swimming off the beach. The coral reefs lying at the east of the island a 

perfect place for snorkeling , but the main attraction here is the resident pod of Dolphins 

which are always ready to welcome you to this island paradise when you go snorkeling or 

swimming on the reefs!  The island also boasts a spectacular view point which is just a short 

walk from the beach where you can get a beautiful view of the area around the island, Explore 

this island paradise as the shady palm trees and cool breezes of a serene beach await for 

you….  

  

Program 

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

09.00 AM Depart from Chalong pier 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). 

12.00 PM Thai lunch served on Kahug Beach Restaurant (extra charge will be applied) 

01.00 PM Depart from Kahung beach (Coral island) to Maiton island. 

Arrive at Maiton Island, relaxing and taking your leisure time with nature on the 

Island (extra charge for Maiton island fee). 

Enjoy snorkeling with crystal clear water ,coral reefs and colorful fish at Maiton 

island. 

04.30 PM Depart from Maiton 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. 


