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เรอืสปีดโบท๊ภเูก็ต : กาฮงับชี (เกาะเฮ) คร ึง่วนับา่ย 

***(จอยทวัร)์*** 

  

กาฮงับชี (เกาะเฮ) น ้าใส ทะเลสวย หาดทรายละเอยีด เลน่น ้าสนุก ถอืเป็นไขม่กุอนัดามนัสมชือ่ ทีส่ าคัญสามารถเดนิทาง

ไปงา่ยและประหยดัเวลามาก ใชเ้วลาจากทา่เรอืฉลองเพยีงแค ่10-15 นาท ีสนุกสนานไปกบัการด าน ้าตืน้ พักผอ่นเลน่น ้า 

นอนอาบแดด เดนิเลน่ พายเรอื กเ็ลอืกกนัแบบตามใจ หรอืจะเลอืกเล่นกจิกรรมทางน ้าเชน่บานาน่าโบท๊ พาราเซลลิง่ก็

สนุกไปอกีแบบ 

 

โปรแกรม 

11.00-12.00 

น. 

รถรับทา่นออกจากโรงแรมทีพ่ัก (เวลารับขึน้อยูก่บัพืน้ทีรั่บ-สง่) 

ถงึจดุเชค็อนิออฟฟิศนกิรมารนี เชค็รายชือ่ รับฟังขอ้มลู การเดนิทางจากทัวรไ์กด ์

12.30 น. ออกเดนิทางจากทา่เทยีบเรอือา่วฉลองสูก่าฮงับชี (เกาะเฮ) โดยสปีดโบท๊ 

12.45 น. 

น าทา่นถงึจดุด าน ้า สนุกสนานไปกบัการด าน ้าตืน้ ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัการด าน ้าดปูะการังและปลาสวยงาม

หลายหลากชนดิ 

น าทา่นเดนิทางถงึกาฮงับชี (เกาะเฮ) ทวัรไ์กดน์ าลกูคา้ ทกุทา่นพักผอ่นบรเิวณชายหาด และรับฟัง

ขอ้มลูสิง่อ านวยความสะดวก บรกิารตา่งๆ ณ กาฮงับชี (เกาะเฮ) 

“กาฮงับชี” (เกาะเฮ) มกีฬีาทางน ้าคอยใหบ้รกิาร ลกูคา้ทกุทา่น อาท ิบานาน่าโบท๊, พาราเซลลิง่, ไดรฟ์

วิง่, คายคัใส, แพดเดิล้บอรด์ หรอื แพดเดิล้บอรด์ใส (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

16.15 น. ลอ่งเรอืออกจากเกาะเฮ 

16.30 น. เดนิทางถงึทา่เทยีบเรอือา่วฉลอง และสง่ทา่นกลบัยงัโรงแรมทีพั่กโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืระดบัน ้าในวันทีเ่ดนิทาง 

พจิารณาจากความปลอดภยัเป็นส าคญั 
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Phuket Speedboat : Kahung Beach (Coral Island) Half Day 

(Join Tour) 

  

This tour is all about nature, beauty and you. Have a relaxing day on the most beautiful Island in Phuket. 

With compulsory snorkeling and kayaking and swimming you will have optional tour such as parasailing, 

scuba diving and banana boat which if you wish can buy on the day.  

  

Get amazed at one of the most beautiful Island in Phuket. Snorkeling and Swimming inclusive in this tour 

but optionally you can have some other activities such as parasailing, banana-boat rides, scuba diving etc. 

are optional and at your own expense. 

  

Program 

11.00 AM-12.00 PM 
Pick up from your hotel and transfer to Nikorn Marine’s welcome lobby at Chalong 

Pier 

12.30 PM Depart from Chalong Pier and head to Coral Island. The trip takes only 15 minutes. 

12.45 PM 

Arrive at Coral Island. Relax on the beach chair provided in front of “Hey Island 

Restaurant”. Indulge the beauty of the Island scenery. 

Swim, sunbathe and go snorkeling to see beautiful coral reefs and fish in the emerald 

blue sea. Take part in Nikorn Marine’s fun sea sports (extra charge applies) including 

diving, sea walking, parasailing, banana boat riding, and canoeing. 

04.15 PM Depart from Coral Island 

04.30 PM 
Arrive at Nikorn Marine’s welcome lobby at Chalong Pier. Transfer back safely to your 

hotel. 

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 

 


