
 

 

 

PKGS13 

ทัวร์ 3เกาะ 1 วัน  speed catamaran 

เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน 

 
 
 
วันเดียวเทีย่ว 3เกาะ  บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และสวยงามของ เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน บรกิารนำเที่ยวเกาะ 
1 วัน แบบไปเช้า เย็นกลับ เกาะสวยสุดคุ้มค่า เกาะราชา ที่สวยงาม เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก พาทกุท่านดำนำ้
ดูปะการัง พักผ่อนเล่นนำ้ชายหาด 
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เกาะไม้ท่อน สวรรค์ชาวเกาะที่อยู่ไม่ไกล เกาะส่วนตัวเล็กๆ แห่งนี้อยู่ไม่ไกล เพียงใช้เวลาเดินทางจากภูเก็ตแค่ 20 นาที แต่มี
ธรรมชาติสวยงามและความสุขครบครัน ใครชอบดำน้ำ ทีน่ี่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์มากเพราะได้รับการดูแลอย่างดี 
เกาะราชา เป็นเกาะอีกแห่งหนึ่งของ จ.ภูเก็ต ที่มีหาดทรายขาว นำ้ทะเลสวยใสคล้ายสิมิลัน บวกกับการเดินทางที่ใช้เวลาเพียงไม่นาน
เนื่องจากอยูห่่างจากภูเก็ตเพียง 15 กม. จึงเป็นเกาะอีกแห่งหนึ่งที่นักทอ่งเที่ยวนิยมและไม่อาจพลาดเม่ือเดินทางไปเที่ยวภูเก็ต 
เกาะราชา จะแบ่งออกเปน็ 2 เกาะ นั่นคอื เกาะราชาใหญ่ และ เกาะราชาน้อย ซึ่งหากจากเกาะราชาใหญ่ไปประมาณ 6 ก.ม. เกาะ
ราชา มีหาดทรายขาวสะอาด  มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลของเกาะราชาใสสะอาดสีฟ้า สวยงามมาก  
ดำน้ำตื้น (Snorkelling)   จุดดำน้ำของเกาะราชามีทั้งหมด 3 จุด คือ อ่าวคอนแค,อ่าวหลา(จุดดำนำ้ที่สวยที่สุด),และอ่าวสยาม  
ปัจจุบันเกาะราชา ไดก้ลายเป็น แหล่งดำน้ำ ที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะนำ้ทะเลรอบเกาะใสตลอดทั้งปี บริเวณเกาะ
ราชา มีปะการัง ที่มีความ สวยงามและสัตว์น้ำต่างๆ ที่หายากต่างจากจดุดำน้ำอื่นๆ 
 
07:00 น. - 08.00 น. เจ้าหน้าที่รับลูกคา้จากโรงแรมที่พัก ……….  ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) รถรับจากโรงแรมที่พัก

สู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง 
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดวา่ยน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองทีส่ะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชม
ปะการัง   

08.30 น. ถึงท่าเรือ เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และ รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) 
09.00 น. เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะราชานอ้ย โดยเรือ speed catamaran 
10.00 น. เดินทางถึง เกาะราชาน้อย นำทกุท่านลงยัง หาดโจรสลัด (pirates beach) ตื่นตาตื่นใจกับหาด

ทรายขาวและทะเลแหวกหนึ่งเดียวของภูเก็ต ท่านสามารถเลือกอิสระบนหาดหรือลงเล่นน้ำชมฝูงปลา
หลากหลายสายพันธุ ์

11.00 น. ออกจากหาดโจรสลัดไปยัง อ่าวกล้วย (Banana bay) เกาะราชาน้อย ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานา
ชนิด 

12.00 น. ออกจากเกาะราชานอ้ย มุ่งหน้าสู่ เกาะราชาใหญ ่
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนัน้อิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด 
14.00 น. นำทุกท่านดำน้ำ ณ จุดดำน้ำ เกาะราชาใหญ ่
15.00 น. ออกจากเกาะราชาใหญ่ นำทุกทา่นมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน (ไม่ได้ขึน้เกาะ) เพื่อชมฝูงปลาโลมาที่อาศัยอยู่

รอบบริเวณเกาะไม้ท่อน (บางวนัอาจไม่เจอขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศทางทะเล) 
16.00 น. นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ 
16.30 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ หากท่านตอ้งการพักตอ่เพิ่ม
อีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหนา้ที ่

โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 
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ผู้ใหญ่ 2,390 บาท / เด็ก(4-11 ปี) 1,790 บาท 
หมายเหต ุ

1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล 

2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

3. บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต 

 

ราคาน้ีรวม  

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 

• speed catamaran ไป-กลับ 

• ของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) 

• อาหารกลางวนั พร้อมเครื่องดื่ม แบบบุฟเฟต่์ 1 ม้ือ   

• หน้ากาก , ชูชีพ  

• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 

• ค่าประกันอบุัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกนัภัยค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท 

• มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์  นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ 

 

ราคาน้ีไม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบรกิาร ไม่มีการบงัคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ 

• ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตวัเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท 

• รถรับส่งโซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน ต่อขา 

• เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์  

• ชำระเพื่อมัดจำแพ็คเกจ 50% ของยอดรวมทั้งหมด หลังการจอง 

• ส่วนที่เหลือ 50%  ชำระ 5 วันก่อนเดินทาง 
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เงื่อนไขการยกเลิก 

:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว 
1. การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดนิทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินใหก้บัผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือ
แพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด 
 
2. กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ กอ่นถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว 
 
*** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วนัหยุดนกัขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้   *** 
*** ยกเลิกทริปในวนัเดินทาง *** 
กรณียกเลิกทริปในวนัเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเวน้ ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน *** 
::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น   
 
 
 

 


