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เรอืสปีดโบท๊พงังา : เกาะสมิลินั  

ทา่เรอืทับละม ุพังงา 

 ค าวา่ สมิลิัน เป็นภาษายาว ีหรอื มลาย ูแปลว่า เกา้ หมูเ่กาะสมิลิัน เป็นหมูเ่กาะเล็ก  ๆในทะเลอันดามันม ี9 เกาะ เรยีงจากเหนือ

มาใต ้คอืเกาะหยูง, เกาะปายงั, เกาะปาหยนั, เกาะเมีย่ง (ม ี2 เกาะตดิกนั), เกาะปาย,ู เกาะหัวกะโหลก, เกาะสมิลิัน และเกาะบางู หมูเ่กาะสมิ ิ

ลันเป็นสวรรคข์องนักด าน ้าทัง้น ้าตืน้และน ้าลกึ ปะการังหลากหลาย และพันธุส์ัตวน์ ้านานาชนดิ สามารถพบเห็นไดง้่ายในบรเิวณนี้ เชน่ 

เตา่ทะเล, ปลาฉลามวาฬ, ปลาโลมา เป็นตน้ เกาะแปด มชีือ่เรยีกเป็นภาษามาลายวูา่ เกาะสมิลิัน เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและเป็นทีม่า

ของชือ่อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิลิัน ดา้นหนา้เกาะ ( ทศิเหนือ ) มอี่าวเกอืกทีม่หีาดทรายทีส่วยงาม พืน้ทรายขาวละเอยีดน ้าใสป๊ิง 

ดา้นซา้ยของหาดเมือ่มองจากเรอื หรอืดา้นขวาของเกาะเมือ่มองจากบนชายหาดเป็นทีต่ัง้ของ หนิรูปเรอืใบ อันเป็นทีม่าของสัญลักษณ์

ของการมาถงึเกาะสมิลิัน 

ตัวอยา่งโปรแกรมเหมาล าสว่นตวั 

สามารถปรับเปลีย่นจดุเดนิทางไดต้ามความเหมาะสม 

เริม่เวลา 08.00 – 16.15 น. 

08.00 น. 
เดนิทางมาถงึทา่เรอืสว่นตัว เชค็อนิอนัดามนั (ทับละม)ุ เพือ่เชค็อนิ รับประทานอาหารเชา้พบปะไกด์

และทมีงาน พดูคยุ อธบิายโปรแกรมการเดนิทาง 

09.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืเชค็อนิอนัดามนั ไปยงัอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน 

10.20 น. 
เดนิทางมาถงึจดุด าน ้าตืน้จดุแรก ณ เกาะ 9 หรอื เกาะบาง ูซึง่เป็นจดุด าน ้าทีม่ปีลาหายากและเป็น

จดุถา่ยภาพทีม่นี ้าทะเลสคีราม 

11.00 น. 

เดนิทางมาถงึเกาะ 8 หรอืทีเ่รยีกวา่เกาะสมิลิัน สถานทีต่ัง้ของ หนิเรอืใบ ซึง่เป็นจดุชมววิทีส่ าคญั

สามารถมองเห็นววิอา่วเทอืก (Donald Duck Bay) จะมกีอ้นหนิขนาดใหญค่อย โอบลอ้ม เป็น

จดุส าคญัอกีจดุทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งใหเ้ราไวใ้หเ้ราไดช้ืน่ชมและทกุทา่นยงัสามารถไดเ้ดนิเลน่บน

ชายหาดทีไ่ดรั้บขนานนามวา่ นีท่ะเลทรายหรอืคาปชูโิน่ เพราะมนันุ่มสะเหลอืเกนิ 

12.00 น. เพลดิเพลนิไปกบัการรับประทานอาหารเทีย่งและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

13.00 น. 
น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่กาะ 7 หรอื เกาะบาย ูเป็นจดุด าน ้าตืน้ทีโ่ดง่ดังของหมูเ่กาะสมิลิันและยงัเป็นที่

อยูอ่าศัยของเตา่ทะเล โดยสว่นใหญน่อ้งๆจะชอบออกมาวา่ยน ้าเลน่กบันักทอ่งเทีย่วอยูเ่สมอ 

14.00 น. 

เดนิทางสูเ่กาะ 4 หรอื เกาะเมยีง ทีม่ชีายหาดทีง่ดงามมากๆซึง่มอียู ่2 หาด สามารถเดนิเทา้ทะลไุป

ถงึอกีฝ่ังของเกาะได ้จะผา่นทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของปไูกท่ีพ่บ

เห็นไดย้าก 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่เรอืสว่นตัวเชค็อนิอนัดามนั 

16.15 น. 
เดนิทางมาถงึทา่เรอื พรอ้มรับประทานอาหารเย็น(บฟุเฟต)์และยงัสามารถถา่ยภาพบรรยากาศตอน

เย็นทีท่า่เรอื 

  

*โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาพอากาศ 



Page 2 of 2 

 

 

 

Similan Island 

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga 

 The word Similan is a Yawi or Malay language meaning nine. The Similan Islands are small islands 

in the Andaman Sea, there are 9 islands in order from north to south: Huyong Island, Payang Island, 

Payan Island, Koh Miang (containing 2 adjacent islands), Koh Payu, Koh Skull, Koh Similan and Koh Ba 

Ngu. The Similan Islands are a paradise for divers both snorkeling and scuba diving. Various corals and 

marine life can be easily seen in this area such as sea turtles, whale sharks, dolphins, etc. Koh 8 is known 

in Malay as Koh Similan. It is the largest island and the origin of the name Similan National Marine Park. In 

front of the island (north) there is Ao Kuek with beautiful beaches, fine white sand and crystal clear water. 

The left side of the beach when viewed from a boat or the right side of the island when viewed from the 

beach, lies the Sail rock that symbolizes the arrival of the Similan Islands. 

Example of a private charter program 

Can modify the travel point as appropriate. 

Start from 08.00 - 16.15 hrs. 

 

*The program may change depending on the weather conditions. 


