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ทรปิด ำน ำ้ชมทุง่ดอกไมท้ะเล และฉลำมวำฬ เกำะรำ้นเป็ด เกำะรำ้นไก่  

พรอ้มทีพ่กั 3 วนั 2 คนื และอำหำร 5 ม ือ้ 

โปรแกรม 

วนัแรก 

14.00 น. เดนิทางถงึบางเบดิรสีอรท์ เช็คอนิเขา้ทีพ่ัก 

15.00 น. ป่ันจกัรยาน พายเรอืคายัค เลน่น ้า สไลเดอร ์พักผ่อนตามอธัยาศยั 

18.00 น. 
รบัประทานอาหารเย็น แบบเซ็ท รายการอาหารไดแ้ก ่ปลากะพงสามรส ย าทะเล หมกึทอด

กระเทยีม ผัดผักรวมทะเล แกงสม้กุง้ยอดมะพรา้ว ปลาผดัฉ่า ขา้วสวย ผลไม ้เครือ่งดืม่ 

วนัท ีส่อง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์

08.00 น. รบัเสือ้ชชูพี และออกเดนิทางไปด าน ้าเกาะรา้นเป็ด เกาะรา้นไก ่

09.00 น. ด าน ้าชมปะการงัทีเ่กาะรา้นไก ่และเกาะรา้นเป็ด 

12.00 น. 

ถงึธนาคารป ูรบัประทานอาหารกลางวนั รายการอาหารไดแ้ก ่ปูนึง่ กุง้อบเกลอื หมกึทอด

กระเทยีม ปลาราดพรกิ ไกตุ่น๋เห็ดหอม หอยแมลงภูอ่บใบโหระพา สม้ต าไทย ขา้วสวย เครือ่งดืม่ 

ผลไม ้(รายการอาหารอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามฤดกูาล) 

13.30 น. เดนิชมเสน้ทางธรรมชาตบินเกาะยอ ถา่ยรปูกบัจดุชมววิบนเกาะ 

14.00 น. เดนิทางกลบัเขา้ฝ่ังโดยสวสัดภิาพ  

18.00 น. 
รบัประทานอาหารเย็น แบบเซ็ท รายการอาหารไดแ้ก ่ปลากะพงนึง่มะนาว ตม้ย าทะเล หมกึทอด

กระเทยีม กุง้ผัดบ็อคโคลี ่หมกึผดัไขเ่คม็ ผัดพรกิแกงทะเล ขา้วสวย ผลไม ้เครือ่งดืม่ 

วนัท ีส่ำม 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์

11.00 น. เช็คเอาท ์เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
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Koh Ran Pet ,Koh Ran Kai 

3 Day 2 Night 

Program 

First day 

14.00 hrs. Arrive at Bangburd Resort Check in to accommodation 

15.00 hrs. Cycling, kayaking, water slides, leisure time 

18.00 hrs. Have a set dinner, menu items include sea bass, sea bass, seafood salad, fried squid 

with garlic. Stir Fried Mixed Vegetables with Seafood Hot and Sour Soup with Shrimp, 

Coconut Shoot, Stir-fried Fish, Steamed Rice, Fruits and Beverages 

Second day 

07.00 hrs. Have a buffet breakfast. 

08.00 hrs. Get a life jacket And set off to go diving, Koh ran ped Koh ran kai 

09.00 hrs. Snorkeling to see coral reefs at Koh Ran Pet ,Koh Ran Kai 

12.00 hrs. Arrive crab bank lunch The menu items are steamed crab, salt baked shrimp, fried 

squid, garlic, chili sauce, chicken stew with shiitake Baked mussels, basil, Thai papaya 

salad, steamed rice, fruit drinks (food items may change according to the season) 

13.30 hrs. Take a walk along the nature trail on Ko Yo. Take pictures with a viewpoint on the 

island 

14.00 hrs. Travel back to land safely 

18.00 hrs. Have a set dinner, the menu items include Steamed Sea Bass with Lime, Seafood 

Tom Yum, Fried Squid with Garlic Fried Shrimp with Boccoli Stir Fried Squid with 

Salted Egg Stir Fried Seafood Curry, Steamed Rice, Fruit, Drink 

Third day 

07.00 hrs. Have a buffet breakfast. 

11.00 hrs. Check out and return safely. 

 

 


