
 

 

เรอื 108 FT. By Sailing Yacht Thailand 

 
รายละเอยีดเรอื 

 
 
ขนาดความจผุูโ้ดยสารประมาณ 30 ทา่น ลักษณะเป็นเรอืยอรช์  

จ านวนลกูคา้ข ัน้ต า่  2-30 ทา่น 

 
 
 
 

ครึง่วัน 09.00-13.00 น. หรอื 14.30-18.30 น. ราคา 120,000 บาท (รวมน ้าเปลา่
,ซอฟทด์ริ๊ง,น ้าแข็ง,ผลไม,้หนา้กากด าน ้า,เสือ้ชชูพี,ผา้เชด็ตวั,ประกนัการเดนิทาง) 

เต็มวัน 10.00-18.00 น. ราคา 160,000 บาท (รวมน ้าเปลา่,ซอฟทด์ริ๊ง,น ้าแข็ง,ผลไม ้
,หนา้กากด าน ้า,เสือ้ชชูพี,ผา้เชด็ตวั,ประกนัการเดนิทาง) 

*ราคาไมร่วม 

-คา่เขา้ทา่เรอื (กลบักอ่น 19.00) 70 บาท/ทา่น, (กลับหลัง 19.00) 140 บาท/ทา่น 

-คา่ขึน้เกาะตา่งๆ (ถา้ม)ี 

-รถรับสง่โรงแรม-ทา่เรอื (ถา้ตอ้งการ) 

สถานทีข่ ึน้เรอื 

 
นัดพบที ่Sailing Yacht Thailand (Pattaya Branch) 

พบกนักอ่นเวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี

📍Link น าทาง | http://bit.ly/2YSV2MK 

✅ รถตู ้: จอดสง่ผูโ้ดยสารลงทีบ่รเิวณหนา้ office Sailing Yacht Thailand (ขบัตอ่เขา้

ไปไมไ่ดน้ะคะ) 

✅ รถสว่นตัว : สามารถขบัรถตอ่ไปสง่ผูโ้ดยสารไดท้ีห่นา้ตู ้ATM ได(้จากนัน้น ารถไป

จอดบนอาคารจอดได ้ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (จอดชัน้ 3 ขึน้ไปนะคะ) 

✅ รถบสั : จอดสง่ผูโ้ดยสารลงทีบ่รเิวณทีจ่อดรถบสัหนา้อูต่อ่เรอื จากนัน้เดนิมารอทีตู่ ้

ATM (ซึง่หา่งจากทีจ่อดรถบสัประมาณ 400 เมตร) 

 
เวลาในการลอ่งเรอื  

 
 
ครึง่วัน 09.00-13.00 น. หรอื 14.30-18.30 น. 
เต็มวัน 10.00-18.00 น. 

สิง่ทีม่ใีหบ้นเรอื หนา้กากด าน ้า,เสือ้ชชูพี,ผา้เชด็ตวั 

เงือ่นไขอืน่ๆ สอบถามเพิม่เตมิ 

 

ราคาเริม่ตน้ 

http://bit.ly/2YSV2MK


 

 

108 FT. By Sailing Yacht Thailand 

Details Max Passengers 30 

Minimum number of 

customers 
2-30 person 

Price 

Half day : 09.00am.-01.00pm Or 02.30pm.-06.30pm. 

Price 120,000 Baht 

Full day : 10.00am.-06.00pm. Price 160,000 Baht 

Price Include : Drink water, Soft drink, Ice, Fruit, Diving mask, 

Life jacket, Insurance, Towel 

Price Exclude : Entrance fee (before 07.00pm.) 70 baht / person, 

(after 07.00pm.) 140 baht / person, National park or Island entry 

fee (if any), Transfer from/to hotel 

Location 

Meeting point : Sailing Yacht Thailand (Pattaya Branch) 

See you around 30 minutes before traveling. 

 Link | https://g.page/SYT-Pattaya?share 

Van : Park passengers at the front of the Sailing Yacht Thailand 

office. 

Car : Can drive the car forward to the front of the ATM (then 

park the car in the parking building Free of charge) (parking on 

the 3rd floor up) 

Coach : Park passengers down at the bus park area in front of 

the shipyard. Then walk to wait at the ATM (which is about 400 

meters from the bus park) 

Duration 
Half day : 09.00am.-01.00pm Or 02.30pm.-06.30pm. 

Full day : 10.00am.-06.00pm. 

 

https://g.page/SYT-Pattaya?share

