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เรอืยอรช์ภเูก็ต : กาฮงับชี(เกาะเฮ)+ซนัเซทแหลมพรหมเทพ+แหลมกระทงิ 

เหมาล า 

  

ขอ้มลูเรอื 

ลกูเรอื 3 ทา่น 

ผูโ้ดยสาร 35 ทา่น 

ความยาวตลอดล า 13.30 เมตร 

ความกวา้งกลางล า 6.85 เมตร 

จ านวน 2 เครือ่งยนต ์

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศ 

  

ทัวรเ์กาะเฮ หลมพรหมเทพ เรอืยอรช์คาตามารัน รอบบา่ย แพ็กเกจแนะน าส าหรับคนชอบเทีย่วแตไ่มอ่ยากตืน่เชา้ 

 

กาฮงับชี (เกาะเฮ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-40 นาท ีเกาะเฮเป็นเกาะเล็กๆ ไมไ่กลจากตัวเกาะภเูก็ตมากนัก จงึเป็นที่

นยิมและสามารถเดนิทางไปไดต้ลอดทัง้ปี เหมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบกจิกรรมทางทะเล เชน่พายเรอืแคนนู เรอื

กลว้ย เรอืลากรม่ และแพ็ดเดลิบอรด์ เป็นตน้ 

แหลมพรหมเทพ (Promthep Cape) เป็นจดุชมววิและจดุชมพระอาทติยต์กทีส่วยงามมากแหง่หนึง่ของภเูกต็ และไดรั้บ

ความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากเพราะสามารถมองเห็นพระอาทติยต์กไดอ้ยา่งชดัเจน ชว่งเย็น ๆ มกัจะมเีรอืใบ 

รวมถงึเรอืน านักทอ่งเทีย่วมาชมพระอาทติยต์กมาแลน่อยูบ่รเิวณนัน้ ท าใหไ้ดบ้รรยากาศสวยงามไปอกีแบบ 

 

โปรแกรม 

13.00 น. เชค็อนิ ณ ออฟฟิศนกิรมารนีสาขาทา่เรอือา่วฉลอง 

13.30 น. 

ลอ่งเรอืออกจากทา่เรอือา่วฉลองสูก่าฮงับชี (เกาะเฮ) 

เดนิทางถงึกาฮงับชี (เกาะเฮ) สนุกสนานกบัการด าน ้าตืน้ อาบแดด หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย อกีทัง้ยงั

ตืน่ใจกบัการใหอ้าหารฝงูนกเงอืกทีค่อยบนิมาทักทายทกุทา่น ขณะอยูบ่นเกาะ หรอืเลอืกทีจ่ะสนุกกบั

กจิกรรมทางน ้าบนเกาะ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

16.00 น. ออกเดนิทางจากกาฮงับชี ลอ่งเรอืไปยงัจดุเลน่น ้าเพือ่วา่ยน ้า ด าน ้าตืน้จากเรอื 1 จดุ 

17.00 น. 
ลอ่งเรอืเพือ่รอชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ ซึง่เป็นจดุทีช่มพระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

ประเทศไทย พรอ้มรับประทานอาหารเย็นบนเรอื (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 
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หมายเหต:ุ โปรแกรมทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและระดับน ้าทะเล 

 

  

19.30 น. ลอ่งเรอืกลบัสูท่า่เทยีบเรอือา่วฉลองโดยสวสัดภิาพ 
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Phuket Sailing Yacht : Kahung Beach (Coral Island)+Sunset Prothep 

Cape+Leam Krating 

  

If you are looking for an afternoon sunset Cruise, this package is a perfect trip traveling by Sailing Yacht 

Catamaran.  

You will enjoy a leisurely sailing cruise with our experienced and friendly crew to a Coral island, which a 

fun island. Enjoy a leisurely sailing cruise in the south of Phuket with our experienced and friendly crew to 

a lovely island, which offers a beautiful spot for exploring an exciting underwater of big coral and much 

tropical fish. 

  

Program 

01.00 PM Check in at Nikorn marine office, chalong pier. 

01.30 PM 

Depart from Chalong pier to 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). 

04.00 PM Depart from Kahung beach (Coral island) and stop for snorkeling. 

05.00 PM 
Cruising to Promthep cape and Thai dinner served on board (extra charge). 

Enjoy an amazing sunset view over the Andaman sea and depart to Chalong pier. 

07.30 PM Arrive at Chalong pier. 

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

  

 


