
Page 1 of 4 

 
 

 
 

เรอืยอรช์พะงนั : Serenity 71FT. Catamaran By Serenity Yachting 

One Day Trip เกาะพะงนั 

โปรแกรม 

08.00 – 08.45 น. รถตูรั้บลกูคา้จากทีพ่กั 

09.00 น. ออกเดนิทางจากหาดบางรักพรอ้มอาหารเชา้บนเรอื 

10.10 น. หยดุทีห่าดยวนเพือ่วา่ยน ้า,ด าน ้า,ดปูะการังและพนักงานเตรยีมอปุกรณ์ตกปลาใหท้กุทา่น 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งบนเรอืทีห่าดทอ้งนายปานและพักผอ่นตามอธัยาศัย (สามารถซือ้

กจิกรรมเพิม่เตมิไดบ้นชายหาด) 

หาดทอ้งนายปาน  

หาดทอ้งนายปานเป็นชายหาดทีส่วยเป็นอนัดับสองบนเกาะพะงัน ชายหาดของทอ้งนายปาน

แบง่เป็นทอ้งนายปานนอ้ยและทอ้งนายปานใหญซ่ึง่มสีองหาดคั่นดว้ยแหลมทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ

โรงแรมปานวมิาน ทอ้งนายปานใหญม่ชีายหาดทีย่าวกวา่ทอ้งนายปานนอ้ย แตท่ัง้ทองนายปาน

ใหญแ่ละทอ้งนายปานนอ้ยมชีายหาดทีส่วยงามมากน ้าทะเลใสตน้ปาลม์สงูตระหงา่นน ้าตกที่

ซอ่นอยูแ่ละกอ้นหนิแกรนติขนาดใหญท่ าใหพ้ืน้ทีแ่หง่นีเ้ป็นสวรรคข์องคนรักธรรมชาต ิ

เมนอูาหารกลางวนั 

- ขา้วผดัไก ่

- เนือ้ผดัซอสหอยนางรม 

- ปลาหมกึผดัไข ่

- ตม้ย ากุง้ 

- บารบ์คีวิหมแูละไก ่

- ผักรวม (สลัด-มะเขอืเทศ-หวัหอม) 

- ผลไม(้แตงโม,สบัปะรด) 

14.00 น. ชว่งเวลาด าน ้าดปูะการังทีย่อดเยีย่มทีเ่กาะมา้ 

16.30 น. ถงึทีท่า่เรอื,สง่ทกุทา่นกลับทีพั่ก 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่ 2,950 บาท/ทา่น 

เด็ก 3-12ปี 1,475 บาท/ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 3 ปี ฟร ี
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ราคานีร้วม :  

1.รถตู ้รับ-สง่ จากทีพั่ก  

2.เครือ่งดืม่ ชา กาแฟ และน ้าดืม่ ฟรตีลอดการเดนิทาง 

3.อาหารกลางวันแบบไทยบฟุเฟตบ์นเรอื 1 มือ้ 

4.เสือ้ชชูพี 

5.ผา้เชด็ตวั 

6.อปุกรณ์ด าน ้า(สน๊อคเกิล้และตนีกบ) 

7.อปุกรณ์ตกปลา 

ราคานีไ้มร่วม : 

1.เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ มจี าหน่ายบนเรอื 

2.ไอศครมี มจี าหน่ายบนเรอื 

3.ประกนัอบุตัเิหต ุ
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Serenity 71FT. Catamaran By Serenity Yachting 

One Day Trip : Koh Phangan 

Program 

08:00 - 08:45 AM Transfer from hotel 

09:00 AM Departure from Bangrak Beach with breakfast on board 

10:15 AM Stop at Silver Beach for relaxing and swimming 

11:30 AM " Picture Break" at "Grandmother and Grandfather" 

12:00 AM 

Lunch on board. Arrival at Amazing Koh Tan island and go off to explore this lost 

paradise, free coconuts on the beach!! 

KOH TAN 

Koh Tan is a small, largely unspoilt island, known for its coral and marine life. 

Giant clams, fan corals and a wide variety of fish species live in and around the 

protected reefs. 

 

Lunch  Buffet Menu 

- Fried rice with chicken 

- Fried beef oyster sauce 

- Fried squid with egg 

- Tom yam kung 

- BBQ Pork and chiken 

- Mix vegetable (Salad- tomato- onion) 

- Fruit: watermelon and pineapple 

14:00 PM Discovery of the famous Five Islands 

16:00 PM  Last stop at " 4 Seasons Resort Bay " 

16:30 PM Arrival at the pier and transfer back to hotel 

**Due to the weather condition the trip can be modified 
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Price 

Adults 2,950 Baht /per person 

Children from 3 to 12 years 1,475 Baht /per person 

Children under 3 years  Free 

 

Price Included 

 

 

 

 

 

 

 

Price Excluded 

 


