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เรอืสปีดโบท๊ภเูก็ต : กาฮงับชี (เกาะเฮ) + เกาะราชา 

***(จอยทวัร)์*** 

  

วันเดยีวเทีย่ว 2 เกาะ เกาะเฮ และ เกาะราชาดว้ยเรอืสปีดโบท๊ (Speed Boat) 

พักผอ่นเลน่น ้าทีเ่กาะเฮ เกาะซึง่มหีาดทรายขาวน ้าทะเลสฟ้ีาใส บนเกาะมกีจิกรรมตา่งๆมากมาย ชว่งบา่ยก าน ้าดปูลา ดู

ปะการังทีเ่กาะราชา เกาะทีม่หีาดทรายขาว น ้าทะเลสวยใสคลา้ยสมิลิัน บวกกบัการเดนิทางทีใ่ชเ้วลาเพยีงไมน่าน

เนือ่งจากอยูห่า่งจากภเูกต็เพยีง 15-30 กม. จงึเป็นเกาะอกีแหง่หนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมและไมอ่าจพลาดเมือ่เดนิทางไป

เทีย่วภเูกต็ 

  

โปรแกรม 

08.30 น.  ถงึจดุเชค็อนิออฟฟิศนกิรมารนีอา่วฉลองเชค็รายชือ่และรับฟังขอ้มลูการเดนิทางจากทัวรไ์กด ์

09.00 น. 
ออกจากทา่เรอือา่วฉลองเดนิทางสูเ่กาะราชาโดยเรอืสปีดโบท๊ 

เดนิทางถงึเกาะราชา สนุกสนานกบัการด าน ้าตืน้ชมปะการังและพักผอ่นตามอธัยาศยั 

12.30 น. 

  

เดนิทางไปยงักาฮงับชี (เกาะเฮ) ลกูคา้ทกุทา่นพักผอ่นบรเิวณชายหาดและรับฟังขอ้มลูสิง่อ านวยความ

สะดวกบรกิารตา่งๆ ณ กาฮงับชี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารกาฮงั 

14.30 น. 
ทา่นสามารถเลน่น ้า ด าน ้าตืน้ พักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกสนุกสนานไปกบัการเลน่กฬีาทางน ้า 

อาท ิด าน ้าลกึ เดนิใตท้ะเล เรอืลากรม่ เรอืลากกลว้ย (มคีา่บรกิารเพิม่เตมิ) 

16.00 น. ออกเดนิทางจากกาฮงับชี (เกาะเฮ) กลับสูท่า่เรอือา่วฉลอง 

16.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลองโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืระดบัน ้าในวันทีเ่ดนิทาง 

พจิารณาจากความปลอดภยัเป็นส าคญั 
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Phuket Speedboat : Kahung Beach (Coral Island) & Raya Island 

(Join Tour) 

  

You will experience the best snorkeling off Phuket with the crystal clear waters, beaches and bays of Raya 

Yai island,and Coral islands (Kahung Beach) by speed boat trip. 

  

Coral Island or Hey Island is located just 10 kilometers south of Phuket on the way to Racha Island. The 

travelling time is around 15-20 minutes from the mainland, which is not far at all. 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 or Raya Island consists of two separate islands are Raya Yai and Raya Noi, located 20 

kilometers south of Phuket. It takes about 30-40 minutes to get there. 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 Meet the guide at Nikorn Marine’s office Chalong Pier 

09.00 AM 

Depart from Chalong Pier to Racha Island by speedboat. 

Enjoy snorkeling with a variety of corals and fish, either at ‘Kon Kae’ or ‘Siam bay’. 

Travel to Patok Bay on Racha Island. Relax and enjoy scenic bay view on the white 

sandy beach. 

12.30 PM Heading to Kahung beach (Coral Island), the place for exciting sea activities. 

01.00 PM Enjoy Thai lunch served at Kahung Restaurant 

02.30 PM 
Relax on the beach or choose from a range of Nikorn Marine’s exciting sea activities 

including scuba diving, sea walking, parasailing and banana boat (extra charge). 

04.00 PM Depart from Kahung beach (Coral island) to Chalong pier 
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04.30 PM Arrive at Chalong Pier 

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 

 


