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***เสน้ทางสมิลินั ลกูคา้จ าเป็นตอ้งสง่ส าเนาพาสปอรท์หรอืบัตรประชาชนใหก้บัทางบรษัิท เพือ่ใชใ้นการท าการจองตัว๋
กบัทางอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิลินั (ตามเงือ่นไขของอทุยาน) 

****โปรเเกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงการเดนิทางตามสภาพอากาศและจ านวนผูโ้ดยสาร 
 
 

 

เกาะสมิลินั  

ทา่เรอืทบัละมุ พงังา 

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

 

08.00   ลกูคา้เดนิทางถงึท่าเรอืทับละม ุเพือ่ท าการเช็คอนิ รับประทานอาหารเชา้ ของวา่ง เบเกอรี ่เครือ่งดืม่ ( ชา, 

กาแฟ, น ้าผลไม ้) จากนัน้ฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม 

08.30   เดนิทางจากท่าเรอืทับละม ุเพือ่มุ่งหนา้สูอ่ทุยานฯหมู่เกาะสมิลินัดว้ยเรอืสปีดโบท๊ทีม่คีวามปลอดภยัดว้ยเสือ้

ชชูพีและอปุกรณค์รบครัน 

10.00   เดนิทางมาถงึเกาะ 8 หรอื เกาะสมิลินั สถานทีต่ัง้ของ “หนิเรอืใบ”หรอื “Sail Rock” จุดชมววิอนัเป็นทีเ่ลือ่ง

ชือ่ สามารถมองเห็นววิ “อา่วเกอืก” หรอื “Donald Duck Bay” ซึง่โอบลอ้มไปดว้ยกองหนิขนาดใหญ่สวยงามแปลก

ตาและทุกท่านยังสามารถวา่ยน ้าและอาบแดดบนหาดทรายสขีาว 

11.00   เดนิทางสูจุ่ดด าน ้าจุดแรกทีเ่กาะ 9 หรอื เกาะบางู สถานทีด่ าน ้าทีม่ทีัง้พันธุป์ลาหายากและฝูงปลาขนาดใหญ่

อกีทัง้ยังเป็นจุดยอดฮติในการถ่ายภาพน ้าสคีรามเขม้ตดักบักองหนิสวยงามตระการตา 

12.00   อิม่เอมกบัการรับประทานอาหารกลางวนั ณ ทีท่ าการ อทุยานฯ หมู่เกาะสมิลินัและพักผ่อนตามอธัยาศยั 

13.00   น าทุกท่านออกเดนิทางอกีครัง้เพือ่พบกบัโลกใตท้ะเลอนัสวยงามกบัจุดด าน ้าตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมู่เกาะสมิลินั 

ณ เกาะ 7 หรอื เกาะบายู ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของเตา่ทะเล ทีพ่บเห็นไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทักทายกบั 

นักท่องเทีย่วเสมอๆ 

14.00   เดนิทางถงึเกาะ 4 หรอื เกาะเมยีง เกาะทีม่ชีายหาดอนังดงามถงึสองชายหาดซึง่สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้

ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนชายหาด เชน่ เดนิเลน่ ถ่ายรูป หรอืด าน ้าตืน้ 

15.15   ออกเดนิทางออกจากเกาะ 4 มุ่งหนา้สูท่่าเรอื 

16.30   เดนิทางถงึท่าเรอื พรอ้มความประทบัใจ 
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Similan Island  

Thap Lamu Pier Phangnga 

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

08.00 HRS Customers arrive at Thap Lamu pier. To check-in Have breakfast, snacks, bakery, 

drinks (tea, coffee, juice), then listen to the guide from the guide and explain the 

program. 

08.30 HRS Depart from Thap Lamu Pier To head to the Similan Islands National Park by 

speedboat, which is safe with life jackets and full equipment. 

10.00 HRS Arrive at Island 8 or Similan Island location. "Sail Rock" or "Sail Rock", the famous 

viewpoint. Overlooking "Ko Kuak Bay" or "Donald Duck Bay", which is surrounded 

by large rocks, unusual beauty and everyone can swim and sunbathe on the white 

sandy beach. 

11.00 HRS Travel to the first dive point at Island 9 or Ba Ngu Island, a diving site that offers 

both rare and large fish species, and is also a popular spot for taking pictures of 

the deep indigo water and beautiful rocks. Dazzling 

12.00 HRS Enjoy a lunch at the Similan Islands National Park Office and relax at your leisure. 

13.00 HRS Take everyone on a journey again to see the beautiful underwater world with the 

famous snorkelling point of the Similan Islands at Island 7 or Bayu Island which is 

home to sea turtles. That can be seen often and love to come and greet with 

Always tourists 

14.00 HRS Arrive at Island 4 or Koh Miang, an island with two beautiful beaches that can walk 

through each other. Everyone can enjoy activities on the beach such as walking, 

taking pictures or snorkeling. 

15.15 HRS Depart from island 4, heading to the pier 

16.30 HRS Arrive at the pier with an impression 

 

*** Similan Route Customers need to send a copy of their passport or ID card to the company. For use in 

booking tickets with the Similan Islands National Park (According to the conditions of the park) 

**** The promotion may change the itinerary according to the weather and the number of passengers. 


