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เรอืยอรช์สมุย : Serenity 71FT. Catamaran By Serenity Yachting 

One Day Trip เกาะสมยุ 

โปรแกรม 

09.00 น. ออกจากทา่เรอืบุรรีะสา หาดบางรกัษ์ 

11.00 น. แวะถา่ยรปูทีบ่รเิวณเกาะสี ่เกาะหา้ ถา่ยรปูชมววิ 

11.30 น. เดนิทางถงึเกาะแตน สนุกสนานกบัการด าน ้า ดปูะการงั ธรรมชาตขิองใตท้ะเล 

12.30 น. 

รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอืหลงัจากนัน้พาทา่นขึน้เกาะมัดสมุ พักผ่อนตามอธัยาศยั เดนิ

บนหาดทรายทีข่าวนุ่มหรอืเลน่น ้าหนา้หาด และสนุกสนานกบัการถา่ยรปูนอ้งหมูทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรบั 

13.30 น. 

แวะพาลกูคา้ท ากจิกรรม ตกปลา กปัตนัเรอืจะหาจดุทีเ่หมาะแกก่ารตกปลา เพือ่ใหล้กูคา้ท า

กจิกรรม (ส าหรบัปลาทีล่กูคา้ตกขึน้มาได ้บนเรอืมบีรกิารเสรฟิ ซาซมิ ิใหท้กุทา่นไดล้ิม้ลอง 

ความสดใหม่ของปลาทีต่กขึน้มา) 

14.30 น. ดืม่ด า่กบับรรยากาศทีแ่ลน่ไปรอบๆดบูรรยากาศขณะเรอืแลน่กลบัสูท่า่เรอืหาดบางรกั 

16.30 น. พาทา่นเดนิทางกลบัถงึทา่เรอืบุรรีะสา หาดบางรกั 

**โปรแกรมและเวลา สามารถเปล ีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศและระดบัน า้ในแตล่ะวนั 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่ 2,950 บาท/ท่าน 

เด็ก 2-12ปี 1,475 บาท/ท่าน 

 

ราคานีร้วม :  

1.รถตู ้รบั-สง่ จากทีพ่ัก  

2.เครือ่งดืม่ ชา กาแฟ และน ้าดืม่ ฟรตีลอดการเดนิทาง 

3.อาหารกลางวนัแบบไทยบฟุเฟตบ์นเรอื 1 มือ้ 

4.เสือ้ชชูพี 

5.ผา้เช็ดตวั 

6.อปุกรณด์ าน ้า(สน๊อคเกิล้และตนีกบ) 
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7.อปุกรณต์กปลา 

8.ประกนัอบุัตเิหต ุ

9.คา่ขึน้เกาะ 

ราคานีไ้ม่รวม : 

1.เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ มจี าหนา่ยบนเรอื 

2.ไอศครมี มจี าหนา่ยบนเรอื 

 

Serenity 71FT. Catamaran By Serenity Yachting 

One Day Trip : Koh Samui 

Program 

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

11.00 AM 
Picture break at five islands are home for birds that build their nets in caves, the 

bird’s nets are considered to have considerable nutrional. 

11:30 AM 

Wonderful snorkeling at 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. 

12.30 PM 

Lunch on board at Koh Mudsom [Pig Island] swim in the clear blue seas, get 

Instagram Picture on among the palm tree-filled beaches, kayak and of course, 

hang out on a secret beach filled with piggies! 

1.30 PM 
fishing spot where your captain will choose the greatest spots for your best 

chance. Make a very nice sashimi, Eat it on the boat and fresh from the sea! 

2.30 PM  Soaking up the atmosphere cruising around Samui's east coast. 

4.30 PM Arrival at Koh Samui and transfer back to your hotel. 

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

Adults 2,950 Baht /per person 

Children from 2 to 12 years 1,475 Baht /per person 

 

Price Included 

 

 

 

 

 

 

 

Price Excluded 

 


