 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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ลอ่ งเรอื ยอร์ช One Day Trip เชา่ เหมาลำ Ocean Crystal



ไฮไลท์ทริป

ไมไ่ ปไมร่ ้ .ู ..ค้ มุ คา่ สำหรับการเดินทางทอ่ งเที่ยวพักผอ่ น กับเรอื ยอร์ช รหัส Ocean Crystal
สัมผัสประสบการณ์เ รือยอร์ช
Ocean Crystal แบบ Private ที่พัทยาบนเร ือขนาดใหญ่
บริการให้เลือกตั้ งแต่ เครื่องดื่มฯ จนถึง bartender บนเร ือเลยไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวกับครอบครั ว เพื่อนฝูง หร ือการจัด outing บริษัทเราก็จัดให้ได้



ราคา



รายละเอยี ดจำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / ลำ

จำนวนผ้ เู ดินทาง 40 คน ครึง่ วัน
จำนวนผ้ เู ดินทาง 40 คน เต็มวัน

40,000
70,000

รายละเอียด

รายละเอียด Half day trip
ลั กษณะของเ
รอื

รายการเดินท
าง

ราคานี้รวม

Length:
24 meters
Maximum speed: 20 knots
Crusing speed: 14 knots
Guests over night: 8
Guests day charter: 40
Crew:
4
เดินทาง เช้าหร ือบ่าย ก็ได้

12:00 ลูกค้าถึงทา่ เรอื Ocean Marina
12:30 เรอื ออกจากทา่ เรอื Ocean Marina
14:00 เกาะเป็ดหรอื เกาะลิง ดำน้ำดูปะการัง เลน่ น้ำตกปลา เลน่ น้ำ
15:00 ขึ้นเรอื อาบน้ำ รับประทานอาหารบนเรอื (กรณลี ูกค้าชื้ออาหารกลางวันเพิ่ม)
15:30 ออกจากเกาะเป็ดหรอื เกาะลิง
16:00 ถึงท่าเรอื Ocean Marina (โดยประมาณ)
อุปกรณ์ดำน้ำ, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ ฟรี
เกาะเป็ดหรอื เกาะลิง, ดำน้ำดูปะการัง, เลน่ น้ำ, ตกปลา
ลูกค้าสามารถนำอาหารทะเลมาป้ งิ ยา่ งบนเรอื ได้
และแนะนำให้ลูกค้านำเครือ่ งดื่มมาเองได้
กัปตันเรอื และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทรปิ

รายละเอียด Half day trip
ราคานี้ไม่รวม

เครือ่ งดื่ม เช่น น้ำเปล่า ผลไม้ตามฤดูกาล ท่านละ 100 บาท
ค่าธรรมเนยี มเข้าท่าเรอื Ocean Marina ท่านละ 70 บาท
ค่าธรรมเนยี มเข้าอุทยานฯ หรอื ค่าขึ้นเกาะต่างๆ
อาหารกลางวันทา่ นละ 650 ไมร่ วมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
แนะนำให้ลูกค้านำเครือ่ งดื่มมาเอง
คา่ ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียด One Day Trip
ลั กษณะของเ
รอื

รายการเดินท
าง

Length:
24 meters
Maximum speed: 20 knots
Crusing speed: 14 knots
Guests over night: 8
Guests day charter: 40
Crew:
4
09:00 ลกู ค้าถึงทา่ เรอื Ocean Marina
09:30 เรอื ออกจากท่าเรอื Ocean Marina
11:00 แวะให้ลูกค้า เล่นน้ำ และกิจกรรมตกปลา
11:20 เรอื ถึงบรเิ วณ เกาะไผ่ ดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำ
12:30 หลังจากเลน่ น้ำ ดำน้ำเสรจ็ ขึ้นเรอื อาบน้ำ รับประทานอาหารบนเรอื
กรณลี ูกค้าชื้ออาหารกลางวันเพิ่ม
14:30 ถึงบรเิ วณเกาะเป็ดหรอื เกาะลิง เลน่ น้ำให้อาหารลิง
15:00 ออกเดินทางจาก เกาะลิง
16:00 เดินทางถึงทา่ เรอื Ocean Marina โดยประมาณ

รายละเอียด One Day Trip
ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

รูปภาพ

อุปกรณ์ดำน้ำ, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ ฟรี
เกาะไผ่, เกาะเป้ ดหรอื เกาะลิง, ดำน้ำดูปะการัง, เล่นน้ำ, ตกปลา
ลูกค้าสามารถนำอาหารทะเลมาป้ ิงย่างบนเรอื ได้
และแนะนำให้ลูกค้านำเครือ่ งดื่มมาเองได้
กัปตันเรอื และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทรปิ
เครือ่ งดื่ม เชน่ น้ำเปลา่ ผลไม้ตามฤดูกาล ทา่ นละ 100 บาท
คา่ ธรรมเนยี มเข้าทา่ เรอื Ocean Marina ทา่ นละ 70 บาท
คา่ ธรรมเนยี มเข้าอทุ ยานฯ หรอื คา่ ขึ้นเกาะตา่ งๆ
ค่าธรรมเนยี มขึ้นเกาะไผ่ ท่านละ 100 หมายุเหตุ:
แต่ถ้าไปหลายคนสามารถเหมาจ่าย โดยต่อรองกับทางทหารได้
คา่ คา่ ธรรมเนยี มจอดเรอื ที่เกาะลิง 300/ตอ่ ลำ และถ้าจะขึ้นไปให้อาหารลิง
ลดครึง่ ราคา เหลือทา่ นละ 20
เครือ่ งเลน่ เจ็ตสกี บานานา่ โบ๊ท จะอยทู่ ี่บรเิ วณเกาะลิง
อาหารกลางวันทา่ นละ 650 ไมร่ วมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
แนะนำให้ลูกค้านำเครือ่ งดื่มมาเอง
คา่ ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

