 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
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ลอ่ งเรอื ยอร์ช One Day Trip เชา่ เหมาลำ KS 20 pax



ไฮไลท์ทริป

ไมไ่ ปไมร่ ้ .ู ..ค้ มุ คา่ สำหรับการเดินทางทอ่ งเที่ยวพักผอ่ น กับเรอื ยอร์ช เชา่ เหมาลำ KS 20 pax
..พิเศษแถมบาร์บีคิว เซ็ท
สัมผัสประสบการณ์เ รือยอร์ช

Yacht Party แบบ Private ที่พัทยาบนเรอื ขนาดใหญ่
มีบรกิ ารให้เลือกตั้ งแต่ เครือ่ งดื่มอาหาร
Seafood BBQ จนถึง bartender บนเรอื เลยไมว่ า่ จะเป็นการเที่ยวกับครอบครัว เพื่อนฝูง หรอื การจัด
outing เราจัดให้ได้





ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง 20 คน

ราคา / คน

เดินทางครึง่ วัน เวลา 4 ชั่วโมง
เดินทางเต็มวัน เวลา 8 ชั่วโมง

24,500
39,500

รายละเอียด

รายละเอยี ด Half day trip & One Day Trip
รายละเอีย ดของเรอื

Boat Specifications
Boat Type
Catamaran
Length
39 feet
Beam
20 feet
Engine
2 x Yamaha 9.9 hp high thrust
Max Passengers 20
Max Speed
Sailing up to 14 knots
Cruise Speed
8 knots
Boat Features
2 x Double Cabin
Party, sound system
2 X Marine toilets with shower
3m Yachtmaster rib with outboard
Indoor – Outdoor lounge

รายละเอยี ด Half day trip & One Day Trip
ราคานี้รวม

ราคาไม่รวม

อาหารและเครือ่ งดื่มตามที่ระบุ
อุปกรณ์ดำน้ำ ตกปลา
กัปตันและลูกเรอื คอยบรกิ าร
น้ำมันเรอื ตลอดการเดินทาง
ประกันการเดินทาง
ค่าเข้าท่าเรอื โอเชี่ยน มารนี า่ คนละ 70
อาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนอื จากโปรแกรม
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว
Optional tours (ทัวร์เสรมิ )

รายละเอยี ด Half day trip & One Day Trip
รายละเอีย ดของเรอื Boat Specifications
Boat Type
Catamaran
Length
39 feet
Beam
20 feet
Engine
2 x Yamaha 9.9 hp high thrust
Max Passengers 20
Max Speed
Sailing up to 14 knots
Cruise Speed
8 knots
Boat Features
2 x Double Cabin
Party, sound system
2 X Marine toilets with shower
3m Yachtmaster rib with outboard
Indoor – Outdoor lounge

รายละเอยี ด Half day trip & One Day Trip
เส้นทางท่องเที่ยว

ราคารวม

ราคาไม่รวม

เส้นทางหลักๆ
ครึง่ วัน 4 ชม : เกาะเป็ด หาดทรายแก้ว
เต็มวัน 8 ชม : เกาะเป็ด หาดทรายแก้ว เกาะคราม
กรณเี ชา่ 8 ชม และลูกค้าต้องการไปเกาะไผด่ ้ วย มีคา่ น้ำมันเพิ่ม 5,000
น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม
อปุ กรณ์ ดำน้ำ ตกปลา
หว่ งยางสีสรรค์ ฟลามิงโก้
ผลไม้+snacks
แถม BBQ set
ผ้าเช็ดตัว
กัปตันและลูกเรอื คอยบรกิ าร
น้ำมันเรอื ตลอดการเดินทาง
ประกันการเดินทาง
รับ-สง่ โรงแรมทา่ เรอื
คา่ เข้าทา่ เรอื โอเชี่ยน มารนี า่ คนละ 70
อาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนอื จากโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ทิปไกด์และกัปตันเรอื
Optional tours (ทัวร์เสรมิ )

ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/yacht/1165

