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ล่องเรอืยอร์ช เกาะไผ่ เกาะลิง One Day Trip เชา่เหมาลำ
Serenity Yachting

 ไฮไลท์ทริป

ไม่ไปไม่รู้ ...คุ้ มค่าสำหรับการเดินทางท่องเท่ียวพักผ่อน กับเรอืยอร์ช Serenity
Yachting....จำนวนผู้ โดยสารรับได้ 60 คน

สัมผัสประสบการณ์เรือยอร์ช ออกทัวร์ได้ทุกวัน ต้ังแต่ 15-20 คนขึ้ นไป

สนุกสนานกับ

ว่ายน้ำ ตกปลา และเดินเล่นชายหาด เกาะไผ่
ให้อาหารลิงท่ีเกาะเป็ดหรอืเกาะลิง



อ่ิมอร่อย

กับอาหารนานาชนดิ น้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง

 ราคา

Trip เดินทาง  4  ชม. / 8 ชม. ราคา / คน

จำนวนผู้ เดินทาง  15  ท่าน 2,550 / 3,850

จำนวนผู้ เดินทาง  20  ท่าน 1,950 / 3,250

จำนวนผู้ เดินทาง  30  ท่าน 1,550 / 2,550

จำนวนผู้ เดินทาง  40  ท่าน 1,250 / 2,150

จำนวนผู้ เดินทาง  60  ท่าน 1,150 / 1,950

 รายละเอียด

Half Day Trip 4 ช่ัวโมง
ท่าเรอืโอเช่ียน มารนีา่ ยอช์ทคลับ - เกาะเป็ด - หาดทรายแก้ว



ช่วงเช้า
09:00 ถึงท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ
09:30 แล่นเรอืออกจากท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ
10:00 แวะเกาะเป็ด เพื่อให้อาหารลิง
สนกุสนานกับการท่ีลิงกระโดดข้ึนบนตัวนักท่องเท่ียวเพื่อเอาอาหาร
13.00 ถึงท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ

เกาะเป็ดหรือเกาะลิง

เกาะเป็ด ชื่อเกาะเป็ดแต่เกาะนี้ ไม่มีเป็ด ท้ังเกาะกลับเต็มไปด้วยลิงแสม
ไม่มีผู้ คนพักอาศัย จะมีก็เพียงฝูงลิงแสมเท่าน้ัน
บนเกาะมีศาลาพักพิงสำหรับลิงแสม
และมีรปูป้ันนางเงือกบรเิวณโขดหนิ ลิงนับร้อยตัวว่ายน้ำรอรับอาหารจากนักท่องเท่ี
ยว  เรอืจะนำนักท่องเท่ียวไปยังเกาะเป็ดเพื่อให้อาหารกับฝูงลิงแสม
และถ่ายรปูเก็บไว้เป็นท่ีระลึก
หลังให้อาหารลิง 
สนกุสนานกับการเล่นน้ำเวลาสมควร ล่องเรอืกลับท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ 

ราคานี้ รวม
ค่าเรอืเดินทางท่องเท่ียว
เครือ่งดื่มระหว่างการเดินทาง
เล่นน้ำตกปลา
ให้อาหารลิงเกาะเป็ด
ประกันอุบัติเหตุ

ราคาไม่รวม
ค่าเข้าท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ คนละ 70
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 

Half Day Trip 4 ช่ัวโมง
ท่าเรอืโอเช่ียน มารนีา่ ยอช์ทคลับ - เกาะเป็ด - หาดทรายแก้ว

One Day Trip 8 ช่ัวโมง
ท่าเรอืโอเช่ียน มารนีา่ ยอช์ทคลับ - เกาะไผ่  - เกาะเป็ด



ช่วงเช้า
09:00 ถึงท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ
09:30 แล่นเรอืออกจากท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ
10:30 จุดแรก พักเรอืท่ีเกาะไผ่ สนกุไปกับกิจกรรม ว่ายน้ำ ตกปลา
และเดินเล่นรมิชายหาด  

เกาะไผ่

เกาะไผ่ เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์อีกเกาะหนึง่
มีหาดให้นักท่องเท่ียวได้เดินเล่น มีกลุ่มประการังหลากหลาย มีสัตว์ทะเลท่ีสวยงาม
นักท่องเท่ียวสามารถดำน้ำดูปะการังท้ังน้ำลึกและน้ำตื้ น

กลางวัน เร ือเซเรนิตี้  ยอช์ททิง 

จะนำผู้ โดยสารล่องเรอืไปยังพื้ นท่ีท่ีสามารถดำดูประการังน้ำตื้ นโดยปราศจากการร
บกวนจากเม่นทะเล คุณสามารถใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ในการทำกิจกรรมต่างๆ
อาทิ เล่นน้ำ ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆตามชายหาดหรอืนัง่รับลมเย็นๆ
บนเรอื
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนู
อาหารไทยสไตล์บุฟเฟต์ท่ีพนักงานของเราได้เตรยีมไว้ต้อนรับทุกท่านก่อนจะออกเดิ
นทางต่อไปยังเกาะริ้ น

รายการอาหารบุฟเฟต์ม้ือกลางวัน

ข้าวผัดไข่
ต้มยำทะเล
ไก่ผัดซอส
ผัดผัก
บาร์บีคิวไก่และหมู
ผลไม้ แตงโม และสับปะรด
เครือ่งดื่มฟร ีบรกิารตัวเอง เช่น น้ำ กาแฟ ชา โค้ก สไปร์ แฟนต้า

One Day Trip 8 ช่ัวโมง
ท่าเรอืโอเช่ียน มารนีา่ ยอช์ทคลับ - เกาะไผ่  - เกาะเป็ด



ช่วงบ่าย
13:00 หลังอาหารบุฟเฟต์ม้ือกลางวันเสรจ็แล้ว
เตรยีมออกจากเกาะไผ่ไปยังเกาะเป็ดหรอืเกาะลิง
15:10 หยุดพักท่ีเกาะเป็ดเพื่อให้อาหารลิง

เกาะเป็ดหรือเกาะลิง

เกาะเป็ด ชื่อเกาะเป็ดแต่เกาะนี้ ไม่มีเป็ด ท้ังเกาะกลับเต็มไปด้วยลิงแสม
ไม่มีผู้ คนพักอาศัย จะมีก็เพียงฝูงลิงแสมเท่าน้ัน
บนเกาะมีศาลาพักพิงสำหรับลิงแสม
และมีรปูป้ันนางเงือกบรเิวณโขดหนิ ลิงนับร้อยตัวว่ายน้ำรอรับอาหารจากนักท่องเท่ี
ยว  เรอืจะนำนักท่องเท่ียวไปยังเกาะเป็ดเพื่อให้อาหารกับฝูงลิงแสม
และถ่ายรปูเก็บไว้เป็นท่ีระลึก
หลังให้อาหารลิง นำเดินทางกลับสู่โอเชี่ยน มารนีา่ 
15:50 ล่องเรอืกลับท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่
สนกุไปกับการร้องเพลงและเต้นระหว่างการเดินทางกลับ 
16:30 ถึงท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ

ราคานี้ รวม
ค่าเรอืเดินทางท่องเท่ียว
อาหารกลางวัน และเครือ่งดื่มระหว่างการเดินทาง
ดำน้ำดูปะการัง เกาะไผ่
เล่นน้ำตกปลา
ให้อาหารลิงเกาะเป็ด
ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ ตารางการล่องเรอือาจมีการเปลี่ยนแปลงเนือ่งจากสภาพอากาศ

One Day Trip 8 ช่ัวโมง
ท่าเรอืโอเช่ียน มารนีา่ ยอช์ทคลับ - เกาะไผ่  - เกาะเป็ด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าเข้าท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ คนละ 70
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 



� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/yacht/1002

https://www.atsiamtour.com/yacht/1002
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