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เรอืยอรช์พทัยา : Serenity 73FT. Catamaran By Serenity Yachting 

One Day Trip เกาะไผ ่เกาะร ิน้ เกาะลงิ 

โปรแกรม 

08.00 น. รถตูรั้บลกูคา้จากทีพ่กัในเมอืงพัทยา 

09.00 น. ถงึทา่เรอืโอเชีย่น มารน่ีา ยอรท์คลับ 

09.30 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื โอเชีย่น มารน่ีา ยอรท์คลบั พัทยา 

10.30 น. เดนิทางถงึ เกาะไผ ่สนุกไปกบักจิกรรม วา่ยน ้า ด าน ้า ตกปลา ถา่ยรปู และเดนิเลน่รมิชายหาด 

12.00 น. รว่มรับประทานอาหารกลางวัน ไทยบฟุเฟต ์

เรอืเซเรนติี ้ยอรท์ทงิ จะน าผูโ้ดยสารลอ่งเรอืไปยังพืน้ทีท่ีส่ามารถด าน ้าดูปะการังน ้าตืน้โดยปราศจากการรบกวนจากเมน่

ทะเล คุณสามารถใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ในการท ากจิกรรมต่างๆ เล่นน ้า ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆตาม

ชายหาดหรอืน่ังรับลมเย็นๆ บนเรอื หลังจากนัน้พักรับประทานอาหารกลางวันดว้ยเมนูอาหารไทยสไตลบ์ฟุเฟตท์ีพ่นังงาน

ของเราไดเ้ตรยีมไวต้อ้นรับทกุทา่นกอ่นจะออกเดนิทางตอ่ไปยงัเกาะริน้ 

12.40 น. เดนิทางออกจากเกาะไผไ่ปยงัเกาะริน้ 

13.30 น. เดนิทางถงึ เกาะริน้ เลน่น ้าด าน ้าชมความงามของปะการัง และตกปลา 

14.30 น. ออกจากเกาะริน้ไปยงัเกาะเป็ด 

15.10 น. เดนิทางถงึ เกาะเป็น ลงบนเกาะใหอ้าหารลงิ 

15.50 น. ออกจากเกาะเป็ดเพือ่ลอ่งเรอืกลบัทา่เรอืโอเชีย่น มารน่ีา 

 ** สนุกไปกบัการเตน้ระหวา่งการเดนิทางกลบั 

16.30 น. ถงึทา่เรอืโอเชีย่น มารน่ีา ยอรท์คลับ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่ 2,950 บาท/ทา่น 

เด็ก 3-12ปี 1,475 บาท/ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 3 ปี ฟร ี

 

ราคานีร้วม :  

1.รถตู ้รับ-สง่ จากทีพั่กในเมอืงพัทยา  

2.เครือ่งดืม่ ชา กาแฟ โคก้ สไปร ์แฟนตา้ และน ้าดืม่ ฟรตีลอดการเดนิทาง 
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3.อาหารกลางวันแบบไทยบฟุเฟตบ์นเรอื 1 มือ้ 

4.เตายา่งบารบ์คีวิ 

5.เสือ้ชชูพี 

6.ผา้เชด็ตวั 

7.อปุกรณ์ด าน ้า(สน๊อคเกิล้และตนีกบ) 

8.อปุกรณ์ตกปลา 

9.เรอืยาง รับ-สง่ ขึน้เกาะ 

10.ประกนัอบุตัเิหต ุ

ราคานีไ้มร่วม : 

1.เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ มจี าหน่ายบนเรอื 

2.ไอศครมี มจี าหน่ายบนเรอื 
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Serenity 73FT. Catamaran By Serenity Yachting 

Pattaya One Day Trip : Koh Phai, Koh Rin and Koh Ped (Monkey Island) 

Program 

08:00 AM We will pick you up at your hotel or home 

09:00 AM You arrive at Ocean Marina Yacht Club 

09:30 AM Start from Ocean Marina Yacht club 

10:30 AM 

Stop at Koh Pai for swimming, fishing and spending time on the beach 

KOH PAI 

The island of Koh Pai features several undisturbed natural beaches with a variety 

of coral clusters and ocean habitats for the avid snorkelers. 

12:00 AM 

Thai Lunch Buffet 

The Serenity's motorised dingy is available to take passengers to-and-from the 

yacht whilst snorkelers are encouraged to launch off the vessel to avoid the 

lurking sea urchins. Following approximately 2 hours of unabated frolicking in the 

sea or relaxing on the boat and beach, an extravagant Thai style BBQ buffet is 

provided by the yacht's helpful staff before the tour departs for the Island of Koh 

Rin. 

Lunch Buffet Menu 

- Fried rice with eggs 

- Tom Yum Seafood (spicy seafood soup) 

- Fried chicken with sauce 

- Fried vegetables 

- BBQ chicken and pork 

- Fruits: watermelon and pineapple 

- All day self-service for soft drinks: drinking water, coffee, tea, coca-cola, sprite, 

fanta 

12:40 PM Departure from Koh Pai to Koh Rin 

01:30 PM 

Stop at Koh Rin for swimming and fishing again 

KOH RIN 

Koh Rin is one of Pattaya’s best dive sites and features underwater canyons and 

swim-throughs. The site has excellent visibility and some splendid corals. Most 
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people approach the site as a day trip from Pattaya. Marine life includes moray 

eels, squirrelfish and lionfish. This is a shallow dive but probably best left to 

Intermediate level divers (although it is a great site for snorkeling). 

02:30 PM Departure from Koh Rin to Koh Ped 

03:10 PM 

Stop at Koh Ped to give some fruit to the monkeys. 

KOH PED OR KOH LING 

Next stop on the tour is the island of Koh Ped literally translated as Duck Island, 

although there is not a duck in sight there are monkeys abound. Koh Ped or 

perhaps more appropriate, Koh Ling (Ling meaning monkey) has a resident 

population of Thai Samae monkeys, but once again no human inhabitants. 

 

A ramshackle sun shelter and worn down mermaid statue adorn the coastline 

along with thousands of monkeys, who often swim out to the boats to receive 

food or scavenge what they can find. The dingy ferries passengers to the island, 

where an offering of fruit and vegetables are given to the monkeys, whilst 

tourists are free to pose for photographs and play with the lovable primates. 

 

Due to the monkeys over population of the island a natural, self sustaining food 

source is no longer present on Koh Ped; as such they are solely reliant on the 

tour boats as a source of food at present, whilst conservation strategies are 

being discussed. 

 

Following the feeding of the monkeys on Koh Ped the Serenity begins its 

homeward bound journey to the Ocean Marina passing the scenic beaches of the 

Sattahip region and Bang Saray to conclude the fun filled day of island 

explorations. 

03:50 PM Departure from Koh Ped back to Ocean Marina 

** Let’s start dancing ! 

04:30 PM Arrival at Ocean Marina Yacht club 

**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 

 


