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เกาะสรุนิทร ์ (โปรแกรมเดยท์รปิจอยทวัร)์ 

ทา่เรอืทบัละม ุพงังา 

ออกเดนิทางทกุวัน ตัง้แต ่วันที ่15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทกุปี 

ขัน้ต า่ 25 ทา่น ออกเดนิทาง 

  

05.00 - 07.00 น. 
รถรับจากโรงแรม - รถตูรั้บทกุทา่นจากทีพ่ักในภเูก็ต / เขาหลกั สูท่า่เรอืทบัละม ุจ.พังงา อยา่ง

ปลอดภยัดว้ยรอยยิม้ 

07.30 น. 
เชค็อนิ - น าทกุทา่นมาถงึทา่เรอื เพือ่เชค็อนิ อิม่อรอ่ยกบัอาหารเชา้แบบเบาๆ ทัง้ แซนวชิ น ้า

ผลไม ้ชา กาแฟ 

07.45 น. 

รูจ้ักไกดเ์ตรยีมพรอ้มกอ่นลงเรอื - ไกดห์ัวใจอนุรักษ์ อธบิายโปรแกรมทอ่งเทีย่ว เทีย่วอยา่งไร

ไมข่ดัใจปะการัง และรายละเอยีด ขอ้ปฏบิตัใินการน่ังบนเรอื เพือ่ความปลอดภยั ดว้ยรอยยิม้

และเสยีงหวัเราะ 

08.00 น. 
ออกเดนิทาง - ทมีเรอืพรอ้มใหบ้รกิาร เดนิทางจากทา่เรอื เพือ่มุง่หนา้สูอ่ทุยานฯ หมูเ่กาะ

สรุนิทร ์ดว้ยเรอืสปีดโบท๊ทีม่คีวามปลอดภยัพรอ้มเสือ้ชชูพีและอปุกรณ์ครบครัน 

10.00 น. 

หมูเ่กาะสรุนิทร ์-  เดนิทางมาถงึอทุยานฯหมูเ่กาะสรุนิทรซ์ ึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ราจะพาทกุทา่น ด า

น ้าจดุแรกทีเ่รยีกวา่ “อา่วนโีม”่ อา่วทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ของหมูเ่กาะสรุนิทร ์เหมาะแกก่าร

ด าน ้าตืน้ ชมทุง่ปะการังสมบรูณ์ ปลานโีม ่และฝงูปลามากมาย ทีม่าชว่ยสรา้งความสวยงาม

ใหก้บัจดุด าน ้าตืน้จดุนี ้

11.00 น. 
หมูบ่า้นมอแกน - เดนิทางถงึหมูบ่า้นมอแกน เขา้เยีย่มชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวมอแกน 

*การเขา้หมูบ่า้นมอแกน อาจมกีารปรับเปลีย่นตามอทุยาน 

11.45 น. 
ไดเ้วลาอาหารกลางวัน - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ทีท่ าการอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะ

สรุนิทรซ์ ึง่เป็นบรกิารของทางอทุยานฯ พรอ้มบารข์นมเครือ่งดืม่สดุพเิศษพักผอ่นตามอธัยาศัย 

13.00 - 15.00 น. 

สนุกกบักจิกรรม - เดนิทางออกจากเกาะ เตรยีมตวัเพลดิเพลนิกบัการด าน ้าชมปะการังที ่“อา่ว

แมย่าย” ซึง่เป็นอา่วทีย่งัคงความสมบรูณ์เป็นแนวกวา้งของปะการังหลากชนดิ และฝงูปลา

นานาชนดิ และเดนิทางมุง่หนา้ตอ่ไปยงั “อา่วเตา่”อา่วทีย่งัมคีวามสมบรูณ์ของแนวปะการังและ

กลัปังหาสตัวท์ีพ่บเห็นอยูใ่น บรเิวณนี ้คอื เตา่กระ 

15.00 น. ไดเ้วลาบอกลาธรรมชาตอินัสวยงาม - ออกเดนิทางกลับจากหมูเ่กาะสรุนิทร ์มุง่หนา้สูท่า่เรอื 

17.00- 17.30 น. เดนิทางกลับถงึทา่เรอื - ขึน้รถตูก้ลับสูโ่รงแรม โดยสวัสดภิาพ 

  

****โปรเเกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากปัจจัยทางธรรมชาต ิสภาพอากาศและกระแสน ้า 
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Surin Island (Day Trip Program  Join Tour) 

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga 

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

Minimum 25 pax 

  

05.00 - 07.00 hrs. 
Pick up from your Phuket hotel lobby / Khaolak Hotel - Arrive safely at private pier 

“Tablamu Pier” with smile. 

07.30 hrs. 
Check-in - Arrive at the pier for check-in, enjoy light breakfast with sandwiches, 

fresh fruit juice including tea and coffee. 

07.45 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. 

08.00 hrs. Let's start! - Hop on! Depart for Surin islands with our best speedboat. 

10.00 hrs. 

Arriving at Surin Islands - Get ready to explore the snorkeling paradise, The Nemo 

or Pineapple Gulf, where non-snorkeler can enjoy the beautiful beach and scenic 

view at Twin Beach. swimming and sunbathing for beautiful sun-kissed skin. 

11.00 hrs. 

Gypsy Moment - It's time for adventure! Depart to the famous Sea Gypsy Moken 

Village. Visit and and Explore uniquely traditional lifestyles of people who living in 

the sea. 

*Entrance to Moken Village may adjusted according to the national park. 

11.45 hrs. 

Lunch on the beach - We know how hungry you are from the morning trip, that's 

why we've prepared a delicious buffet lunch for you right on the beach! Enjoy 

delicious lunch at the Mu Koh Surin National Park with food, fresh tropical fruits 

and all you can drink beverages.            

13.00 - 15.00 hrs. 

Snorkeling time - at the Mae Yai Gulf and The Tao Gulf After a refreshing lunch, 

be amazed and enchanted with beautifully coral reefs while swimming and 

snorkeling before departure from the Surin islands. 

15.00 hrs. Time to say goodbye. - Heading back from Surin Islands to our private pier. 

17.00- 17.30 hrs. Back to the pier – van picks up and transfers to the hotel safely.  

  

**** Tour programs are subject to change depending on weather and tide conditions 


