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แพค็เกจทัวร์เกาะไผ่ เกาะริ้น เกาะลิง One Day Trip
จอยกรุ๊ ปต้ังแต่ 2 คน โดยเรอื Serenity Yachting

 ไฮไลท์ทริป

ไม่ไปไม่รู้ ...คุ้ มค่าสำหรับการเดินทางท่องเท่ียวพักผ่อน กับเรอืยอร์ช Serenity Yachting

สนุกสนานกับ

ว่ายน้ำ ตกปลา และเดินเล่นชายหาด  เกาะไผ่
เล่นน้ำและตกปลาเกาะริ้ น
ให้อาหารลิงท่ีเกาะเป็ดหรอืเกาะลิง
ร้องเพลงและเต้นรำระหว่างการเดินทาง



อ่ิมอร่อย

กับอาหารนานาชนดิ
น้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง

 ราคา

 จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
(รวมประกันอบัุติเหตุ)

ผู้ ใหญ่เดินทางต้ังแต่  2 คน 2,850.-

เด็กอายุระหว่าง  3 - 12  ปี 1,425.-

เด็กอายุต่ำกว่า  3  ปี ฟรี

*** หากลูกค้าต้องการเป็นกรุ๊ปส่วนตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มจากเจ้าหน้าท่ี

 รายละเอียด

One Day Trip
ท่าเรอืโอเช่ียน มารนีา่ ยอช์ทคลับ - เกาะไผ่ - เกาะริ้ น - เกาะเป็ด



ช่วงเช้า ช่วงเช้า   
08:00      รับผู้ โดยสารจากโรงแรม ในพัทยาเหนอื พัทยากลาง พัทยาใต้

09:00      ถึงท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ

09:30      แล่นเรอืออกจากท่าเรอื โอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ

10:30       จุดแรก พักเรอืท่ีเกาะไผ่ สนกุไปกับกิจกรรม ว่ายน้ำ ตกปลา
และเดินเล่นรมิชายหาด  

เกาะไผ่
เกาะไผ่เป็นเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์อีกเกาะหนึง่
มีหาดให้นักท่องเท่ียวได้เดินเล่น มีกลุ่มประการังหลากหลาย มีสัตว์ทะเลท่ีสวยงาม
นักท่องเท่ียวสามารถดำน้ำดูปะการังท้ังน้ำลึกและน้ำตื้ น

กลางวัน 12:00      รับประทานอาหารไทยแบบบุฟเฟต์

เรอืเซเรนิต้ี ยอช์ททิง
จะนำผู้ โดยสารล่องเรอืไปยังพื้ นท่ีท่ีสามารถดำดูประการังน้ำตื้ นโดยปราศจากการรบกวน
จากเม่นทะเล คุณสามารถใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เล่นน้ำ
ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆตามชายหาดหรอืนัง่รับลมเย็นๆ บนเรอื
หลังจากน้ันก็พักรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนู
อาหารไทยสไตล์บุฟเฟต์ท่ีพนักงานของเราได้เตรยีมไว้ต้อนรับทุกท่านก่อนจะออกเดินทา
งต่อไปยังเกาะริ้ น

รายการอาหารบุฟเฟต์ม้ือกลางวัน
- ข้าวผัดไข่
- ต้มยำทะเล
- ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
- ผัดเนื้ อสันในซอสหอยนางรม
- บาร์บีคิวไก่และหมู
- ผลไม้: แตงโม และสับปะรด
- เครือ่งดื่มฟร ีบรกิารตัวเอง เช่น น้ำ กาแฟ ชา โค้ก สไปร์ แฟนต้า
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ช่วงบ่าย 12:40       ออกจากเกาะไผ่ไปยังเกาะริ้ น

13:30       หยุดพักท่ีเกาะริ้ นเพื่อเล่นน้ำและตกปลา

เกาะริ้น
เกาะริ้ นเป็นอีกหนึง่เกาะท่ีคุณพลาดไม่ได้หากเดินทางมาเท่ียวพัทยา
เป็นอีกหนึง่จุดท่ีคุณสามารถมองเหน็ประการังได้อย่างชัดเจนเพราะความใสสะอาดของน้
ำทะเล ผู้ คนส่วนมากมักล่องเรอืจากพัทยามาเพื่อชื่นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล เช่น
ปลาไหลมอเรย์ ปลากระรอกและปลาสิงโต
เกาะริ้ นเหมาะกับการดำดูประการังน้ำตื้ นสำหรับนักท่องเท่ียวท่ียังไม่มีประสบการณ์ในก
ารดำน้ำลึกมากนัก แต่จุดนี้ ก็เหมาะสำหรับการดำน้ำดูประการังน้ำลึกเช่นกัน

14:30     ออกจากเกาะริ้ นไปยังเกาะเป็ด

15:10    หยุดพักท่ีเกาะเป็ดเพื่อให้อาหารลิง

เกาะเป็ดหรอืเกาะลิง
จุดพักลำดับถัดไปคือเกาะเป็ด แม้จะมีชื่อว่าเกาะเป็ดแต่เกาะนี้ กลับไม่มีเป็ด
ท้ังเกาะกลับเต็มไปด้วยลิงแสม เกาะนี้ ไม่มีผู้ คนพักอาศัยอยู่เลย
จะมีก็เพียงฝูงลิงแสมเท่าน้ัน บนเกาะมีศาลาพักพิงสำหรับลิงแสม
และมีรปูป้ันนางเงือกบรเิวณโขดหนิ ลิงนับพันตัวว่ายน้ำวนรอบๆ เกาะ
บ้างก็ดีใจกระโดดโลดเต้นเม่ือมองเหน็นักท่องเท่ียว
บ้างก็นัง่รอรับอาหารจากนักท่องเท่ียวท่ีลงเรอืมาเพื่อให้อาหาร
บ้างก็ซุกซนค้นหาบางอย่างตาประสา
เรอืของเราจะนำนักท่องเท่ียวไปยังเกาะเป็ดเพื่อให้อาหารกับฝูงลิงแสม
จุดนี้ นักท่องเท่ียวสามารถถ่ายรปูเก็บไว้เป็นท่ีระลึกและเล่นกับลิงแสมพวกนี้ ได้

เนือ่งจากประชากรลิงมีจำนวนมาก อาหารจึงมีไม่เพียงพอ
ดังน้ันอาหารส่วนใหญ่ท่ีพวกมันจะได้รับจะมาจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
อย่างไรก็ตามมีผู้ เกี่ยวข้องกำลังเข้ามาหาทางช่วยเหลือประชากรลิงอย่างเป็นทางการ

หลังจากให้อาหารลิงบนเกาะเป็ดแล้ว เซเรนติี้  ยอช์ททิง
จะนำนักท่องเท่ียวเดินทางกลับสู่ โอเชี่ยน มารนีา่
ผ่านชายหาดอันสวยงามบรเิวณพื้ นท่ีของอำเภอสัตหบีและบางเสล่ เพื่อเก็บเกี่ยวความสุ
ขแบบเต็มท่ีกับการล่องเรอืเต็มวันไปกับทัวร์ของเซเรนติี้  ยอช์ททิง

15:50     ออกจากเกาะเป็ดเพื่อล่องเรอืกลับท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่
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              ** สนกุไปกับการร้องเพลงและเต้นระหว่างการเดินทางกลับ 

16:30      ถึงท่าเรอืโอเชี่ยน มารนีา่ ยอช์ทคลับ
หมายเหตุ ตารางการล่องเรอือาจมีการเปลี่ยนแปลงเนือ่งจากสภาพอากาศ
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ราคานี้ รวม

ค่าเรอืเดินทางท่องเท่ียว
รับ-ส่ง จากท่ีพักในเมืองพัทยา
อาหารเครือ่งดื่มระหว่างการเดินทาง
ดำน้ำดูปะการัง เกาะไผ่
เล่นน้ำตกปลาท่ีเกาะริ้ น
ให้อาหารลิงเกาะเป็ด
ประกันอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ: 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/koh-larn/1072
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