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แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา  

1วัน Speed Boat 

 

วันเดียวเทีย่ว 3เกาะ  บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และสวยงามของ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา โปรแกรมนี้แวะดำน้ำหนา้เกาะไม้ท่อน 
(ไม่ได้ขึ้นเกาะไม้ท่อน) เลยเป็นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งสำหรับท่านทีช่อบการเที่ยวเกาะ ท่านจะได้สนุกกับการดำน้ำดูปะการัง เรามีไกด์มี

อาชีพดูแล หลังดำน้ำเสร็จ เราก็จะพาทุกทา่นไปยังเกาะราชา รับประทานอาหารบนเกาะราชาและสามารถเล่นน้ำที่สระว่ายนำ้ของรีสอร์ทได้
ด้วย 



 

2 

เกาะไม้ท่อน สวรรค์ชาวเกาะที่อยู่ไม่ไกล เกาะส่วนตัวเล็กๆ แห่งนี้อยู่ไม่ไกล เพียงใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ตแค่ 20 นาที แต่มีธรรมชาติสวยงาม
และความสุขครบครัน ใครชอบดำน้ำ ทีน่ี่มีแนวปะการังนำ้ตื้นที่สมบูรณ์มากเพราะได้รับการดูแลอยา่งดี 

เกาะเฮ  เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝ่ังภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม.เป็นเกาะที่มีหาดทรายอัน
ขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใตน้้ำที่อยู่ทางด้านตะวนัตก มีปะการังสมอง 
ปะการังผักกาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเส้ือ ปลาโนรี ปลานกแก้ว 

ปลาสินสมุทร สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม 

เกาะราชา เป็นเกาะอีกแห่งหนึ่งของ จ.ภูเก็ต ที่มีหาดทรายขาว นำ้ทะเลสวยใสคล้ายสิมิลัน บวกกับการเดินทางที่ใช้เวลาเพียงไม่นานเนื่องจาก
อยู่ห่างจากภูเก็ตเพียง 15 กม. จึงเป็นเกาะอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนยิมและไม่อาจพลาดเม่ือเดินทางไปเที่ยวภูเก็ต เกาะราชา จะแบ่ง

ออกเป็น 2 เกาะ นัน่คือ เกาะราชาใหญ่ และ เกาะราชาน้อยซึ่งหากจากเกาะราชาใหญ่ไปประมาณ 6 ก.ม. เกาะราชา มีหาดทรายขาวสะอาด  
มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลของเกาะราชาใสสะอาดสีฟ้า สวยงามมาก 

ดำน้ำตื้น (Snorkelling)   โดยทั่วไป จุดดำน้ำของเกาะราชามีทั้งหมด 3 จุด คือ อ่าวคอนแค,อ่าวหลา(จดุดำนำ้ที่สวยที่สุด),และอ่าวสยาม  
ปัจจุบันเกาะราชา ไดก้ลายเป็น แหล่งดำน้ำ ที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะนำ้ทะเลรอบเกาะใสตลอดทั้งปี บริเวณเกาะราชา มี

ปะการัง ที่มีความ สวยงามและสัตว์น้ำต่างๆ ที่หายากต่างจากจดุดำนำ้อื่นๆ 

08.00 น. เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ 
ท่าเรืออ่าวฉลอง 
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดวา่ยน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองทีส่ะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง   

09.20 น. เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้าไป เกาะไม้ท่อน ใช้เวลา 25 นาท ีเรือจอดใหด้ำนำ้ (ดำผิวน้ำ 
snorkeling) ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ไม่ได้ขึ้นเกาะไม้ท่อน) 

 
10.30 น. 

เดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน สู่เกาะเฮ (coral) เพื่อพักผ่อนหนา้หาด และเล่นน้ำ ดำน้ำ หน้าหาด ที่เกาะเฮ มี
กิจกรรมทางน้ำให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บานานา่โบ๊ท พาราเซลล่ิง (ราคานีไ้ม่รวมกิจกรรม สามารถ
ซื้อหนา้งานบนเกาะเฮ ได้เลย) 

12.00 น. - 12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ ที่จัดต้อนรับทุกท่านในร้านอาหาร บนเกาะเฮ หรือ เกาะราชา 
(ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละวัน) 

14.00 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ไปยัง เกาะราชาใหญ่ เพื่อไปดำนำ้ ดูปะการัง “อ่าวปะตก” หรือ "อ่าวค่อนแข" 
(การดำน้ำแต่ละวนัจะขึ้นอยู่สภาพอากาศ) เพื่อช่ืนชมทัศนียภาพอนัสวยงามของหาดทรายขาวละเอียด 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

15.00 น. เดินทางออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง 
16.30 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุก

ท่านกลับทีพ่ักโดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่ 

โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
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ผู้ใหญ่ 1,390 บาท / เด็ก(4-11 ปี) 1,190 บาท 
 

หมายเหต ุ
1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
3. บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต  
4. เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพีพี ได้ประกาศ ปิดหาดมาหยา ช่ัวคราว โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี เกาะไข่ ได้มีการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรม เพื่อให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ  
 
ราคาน้ีรวม  
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 
• เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ 
• อาหารกลางวนั 1 ม้ือ , ผลไม้ และเครื่องดื่ม  
รายการอาหารเที่ยง ข้าวผัด ข้าวสวย,ไก่ทอด,ผักทอด,ไก่ผัดเม็ดมะม่วง,ผัดผัก,ต้มข่าไก่,ผัดหม่ีหุ้น,สลัด,สัปปะรด, แตงโม,น้ำดื่ม 
• หน้ากาก , ชูชีพ 
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
• ค่าประกันอบุัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกนัภัยค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 
• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
• ที่พัก 

• รถรับส่ง สนามบิน , บขส -  โรงแรมที่พัก  โซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบรกิาร ไม่มีการบงัคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 

• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท 

• เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการเพิ่ม 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
• ชำระเพื่อมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 
• ส่วนที่เหลือ 50%  ชำระ 5 วันก่อนเดินทาง 


