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ล่องเรอืยอร์ช One Day Trip เชา่เหมาลำ Ocean Crystal

 ไฮไลท์ทริป

ไม่ไปไม่รู้ ...คุ้ มค่าสำหรับการเดินทางท่องเท่ียวพักผ่อน กับเรอืยอร์ช รหัส Ocean Crystal

สัมผัสประสบการณ์เรือยอร์ช

Ocean Crystal แบบ Private ท่ีพัทยาบนเรือขนาดใหญ่

บริการให้เลือกต้ังแต่ เครื่องดื่มฯ จนถึง bartender บนเรือเลยไม่ว่าจะเป็นการเท่ียวกับครอบครัว เพ่ือนฝูง หรือการจัด outing บริษัทเราก็จัดให้ได้

 ราคา



รายละเอยีดจำนวนผู้เดินทาง ราคา / ลำ

จำนวนผู้ เดินทาง  40  คน ครึง่วัน 40,000

จำนวนผู้ เดินทาง  40  คน เต็มวัน 70,000

 รายละเอียด

รายละเอียด  Half day trip

ลักษณะของเ
รอื Length:                  24 meters 

Maximum speed:     20 knots 
Crusing speed:        14 knots 
Guests over night:     8 
Guests day charter:  40 
Crew:                       4

รายการเดินท
าง

เดินทาง เช้าหรือบ่าย ก็ได้

12:00 ลูกค้าถึงท่าเรอื Ocean Marina
12:30 เรอืออกจากท่าเรอื Ocean Marina 
14:00 เกาะเป็ดหรอืเกาะลิง ดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำตกปลา เล่นน้ำ
15:00 ข้ึนเรอือาบน้ำ รับประทานอาหารบนเรอื (กรณลีูกค้าชื้ ออาหารกลางวันเพิ่ม)
15:30 ออกจากเกาะเป็ดหรอืเกาะลิง
16:00 ถึงท่าเรอื Ocean Marina (โดยประมาณ)

ราคานี้ รวม
อุปกรณ์ดำน้ำ, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้ อชูชีพ ฟรี
เกาะเป็ดหรอืเกาะลิง, ดำน้ำดูปะการัง, เล่นน้ำ, ตกปลา 
ลูกค้าสามารถนำอาหารทะเลมาป้ิงย่างบนเรอืได้
และแนะนำให้ลูกค้านำเครือ่งดื่มมาเองได้
กัปตันเรอื และเจ้าหน้าท่ีดูแลตลอดทรปิ



ราคานี้ ไม่รวม
เครือ่งดื่ม เช่น น้ำเปล่า ผลไม้ตามฤดูกาล ท่านละ 100 บาท
ค่าธรรมเนยีมเข้าท่าเรอื Ocean Marina ท่านละ 70 บาท 
ค่าธรรมเนยีมเข้าอุทยานฯ หรอืค่าข้ึนเกาะต่างๆ   
อาหารกลางวันท่านละ 650 ไม่รวมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
แนะนำให้ลูกค้านำเครือ่งดื่มมาเอง
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รายละเอียด  Half day trip

รายละเอียด One Day Trip

ลักษณะของเ
รอื Length:                  24 meters 

Maximum speed:     20 knots 
Crusing speed:        14 knots 
Guests over night:     8 
Guests day charter:  40 
Crew:                       4

รายการเดินท
าง 09:00 ลูกค้าถึงท่าเรอื Ocean Marina

09:30 เรอืออกจากท่าเรอื Ocean Marina 
11:00 แวะให้ลูกค้า เล่นน้ำ และกิจกรรมตกปลา
11:20 เรอืถึงบรเิวณ เกาะไผ่ ดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำ
12:30 หลังจากเล่นน้ำ ดำน้ำเสรจ็ ข้ึนเรอือาบน้ำ รับประทานอาหารบนเรอื
กรณลีูกค้าชื้ ออาหารกลางวันเพิ่ม
14:30 ถึงบรเิวณเกาะเป็ดหรอืเกาะลิง เล่นน้ำให้อาหารลิง
15:00 ออกเดินทางจาก เกาะลิง 
16:00 เดินทางถึงท่าเรอื Ocean Marina โดยประมาณ



ราคานี้ รวม
อุปกรณ์ดำน้ำ, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้ อชูชีพ ฟรี
เกาะไผ่, เกาะเป้ดหรอืเกาะลิง, ดำน้ำดูปะการัง, เล่นน้ำ, ตกปลา 
ลูกค้าสามารถนำอาหารทะเลมาป้ิงย่างบนเรอืได้
และแนะนำให้ลูกค้านำเครือ่งดื่มมาเองได้
กัปตันเรอื และเจ้าหน้าท่ีดูแลตลอดทรปิ

ราคานี้ ไม่รวม
เครือ่งดื่ม เช่น น้ำเปล่า ผลไม้ตามฤดูกาล ท่านละ 100 บาท
ค่าธรรมเนยีมเข้าท่าเรอื Ocean Marina ท่านละ 70 บาท 
ค่าธรรมเนยีมเข้าอุทยานฯ หรอืค่าข้ึนเกาะต่างๆ   
ค่าธรรมเนยีมข้ึนเกาะไผ่ ท่านละ 100 หมายุเหตุ:
แต่ถ้าไปหลายคนสามารถเหมาจ่าย โดยต่อรองกับทางทหารได้
ค่าค่าธรรมเนยีมจอดเรอืท่ีเกาะลิง 300/ต่อลำ และถ้าจะข้ึนไปให้อาหารลิง
ลดครึง่ราคา เหลือท่านละ 20
เครือ่งเล่น เจ็ตสกี บานานา่โบ๊ท จะอยู่ท่ีบรเิวณเกาะลิง
อาหารกลางวันท่านละ 650 ไม่รวมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
แนะนำให้ลูกค้านำเครือ่งดื่มมาเอง
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียด One Day Trip

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/yacht/1088

https://www.atsiamtour.com/yacht/1088
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