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เกาะสมิลินั (โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร)์ 

ทา่เรอืทับละม ุพังงา 

ออกเดนิทางทกุวนั ตัง้แต ่วนัที ่15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทกุปี 

ขัน้ต า่ 25 ทา่น ออกเดนิทาง 

  

05.30 - 07.30 น. 
รถรับจากโรงแรม - รถตูรั้บทกุทา่นจากทีพ่ักในภเูก็ต / เขาหลกั สูท่า่เรอืทบัละม ุจ.พังงา อยา่ง

ปลอดภยัดว้ยรอยยิม้ 

08.00 น. 
เชค็อนิ - น าทกุทา่นมาถงึทา่เรอื เพือ่เชค็อนิ พรอ้มทัง้บรกิาร อาหารเชา้แบบเบาๆ แซนวชิ น ้า

ผลไม ้ชา กาแฟ 

08.45 น. 

รูจ้ักไกดเ์ตรยีมพรอ้มกอ่นลงเรอื - ไกดห์ัวใจอนุรักษ์ อธบิายโปรแกรมทอ่งเทีย่ว เทีย่วอยา่งไรไม่

ขดัใจปะการัง และรายละเอยีด ขอ้ปฏบิตัใินการน่ังบนเรอื เพือ่ความปลอดภยั ดว้ยรอยยิม้และเสยีง

หัวเราะ 

09.00 น. 
ออกเดนิทาง - เดนิทางจากทา่เรอื เพือ่มุง่หนา้สูอ่ทุยานฯ หมูเ่กาะสมิลิัน ดว้ยเรอืสปีดโบท๊ทีม่ี

ความปลอดภยัพรอ้มเสือ้ชชูพีและอปุกรณ์ครบครัน 

10.15 น. 

เกาะสมิลิัน - เดนิทางมาถงึเกาะ 8 หรอื เกาะสมิลิัน สถานทีต่ัง้ของ “หนิเรอืใบ” หรอื “Sail Rock” 

จดุชมววิอนัเป็นทีเ่ลือ่งชือ่ สามารถมองเห็นววิ “อา่วเกอืก” หรอื “Donald Duck Bay” ซึง่โอบลอ้ม

ไปดว้ยกองหนิขนาดใหญส่วยงามแปลกตาและทกุทา่นยงัสามารถวา่ยน ้าและอาบแดดบนหาด

ทรายสขีาว 

11.15 น. 

เกาะบาง ู- เดนิทางสูจ่ดุด าน ้าจดุแรกทีเ่กาะ 9 หรอื เกาะบาง ูสถานทีด่ าน ้าทีม่ทีัง้พันธุป์ลาหายาก

และฝงูปลาขนาดใหญอ่กีทัง้ยงัเป็นจดุยอดฮติในการถา่ยภาพน ้าสคีรามเขม้ตดักบักองหนิสวยงาม

ตระการตา 

12.15 น. 
ไดเ้วลาอาหารกลางวัน - อิม่เอมกบัการรับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Set ณ ทีท่ าการ 

อทุยานฯ หมูเ่กาะสมิลิันและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

13.00 น. 

เกาะเมยีง - เดนิทางถงึเกาะ 4 หรอื เกาะเมยีง เกาะทีม่ชีายหาดอนังดงามถงึสองชายหาดซึง่

สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ทกุทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนชายหาด เชน่ เดนิเลน่ 

ถา่ยรปู 

14.00 น. 

สนุกกบักจิกรรม - น าทกุทา่นออกเดนิทางอกีครัง้เพือ่พบกบัโลกใตท้ะเลอนัสวยงามกบัจดุด าน ้า

ตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมูเ่กาะสมิลินั ณ เกาะ 7 หรอื เกาะบาย ูซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของเตา่ทะเล ทีพ่บเห็น

ไดบ้อ่ยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทักทายกบั นักทอ่งเทีย่วเสมอๆ 

15.15 น. ไดเ้วลาบอกลาธรรมชาตอินัสวยงาม - ออกเดนิทางกลับจากหมูเ่กาะสมิลิัน มุง่หนา้สูท่า่เรอื 

16.30 -17.30 น. เดนิทางกลับถงึทา่เรอื - ขึน้รถตูก้ลับสูโ่รงแรม โดยสวัสดภิาพ 
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Similan Island (Day Trip Program Join Tour) 

Thap Lamu Pier Phangnga 

Depart every day from 15 Oct. - 15 May every year. 

Minimum 25 pax 

  

05.30 - 07.30 hrs. 
Pick up from your Phuket hotel lobby / Khaolak Hotel - Arrive safely at private pier 

“Tablamu Pier” with a smile. 

08.00 HRS 
Check-in- Arrive at the pier for check-in, enjoy light breakfast with sandwiches, 

fresh fruit juice including tea and coffee. 

08.45 HRS 

Introduce our nature - loving tour guide & get ready for hopping on the boat - 

Program briefing from our tour guide on coral-friendly tour including details and 

safety instructions on board, full of smiles and laughter. 

09.00 HRS Let's start! - Hop on our first-class speedboat and heading for Similan Islands. 

10.15 HRS 

Donald Duck Bay Similan Island (Island No.8) - Let's do some hiking to the famous 

symbolic Sail-Rock for amazing scenery and worth a 100+ likes Instagram shot. 

After the hike, white sandy beach is perfect for relaxing, swimming and sunbathing 

for beautiful sun-kissed skin. 

11.15 HRS 

1st snorkeling spot at Ba Ngu Island (Island number 9) - It's snorkeling time! Let's 

explore the breathtaking Coral Bay, the best place to see all different kinds of fish in 

colorful sightseeing underwater world. 

12.15 HRS 
Lunch time - Enjoy a home cooked delicious Thai lunch and fresh fruits on 

Thailand's most beautiful white sandy beach. 

13.00 HRS 
Take a rest at Mieng Island (Island No.4) - Head to the gorgeous beach of the 

Honeymoon Bay & Princess Bay for more scenic photos and relaxing time. 

15.15 HRS Time to say goodbye. - Heading back from Similan Island to our private pier. 

16.30 -17.30 HRS Back to the pier – van picks up and transfers to the hotel safely. 

 


