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****โปรเเกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงการเดนิทางตามสภาพอากาศและจ านวนผูโ้ดยสาร 
 
 

 

 

 

 

 

เกาะสุรนิทร ์  

ทา่เรอืทบัละมุ พงังา 

 

07.30    ลกูคา้เดนิทางถงึท่าเรอืทับละม ุเพือ่ท าการเช็คอนิ รับประทานอาหารเชา้ ของวา่ง เบเกอรี ่เครือ่งดืม่ ( ชา, 

กาแฟ, น ้าผลไม ้) จากนัน้ฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกพ์รอ้มอธบิายโปรแกรม 

08.00    เดนิทางจากท่าเรอืทับละม ุเพือ่มุ่งหนา้สูอ่ทุยานฯ หมู่เกาะสรุนิทรด์ว้ยเรอืสปีดโบ๊ท ทีม่คีวามปลอดภัยดว้ย

เสือ้ชชูพีและอปุกรณค์รบครัน 

10.00    เดนิทางมาถงึอทุยานฯหมู่เกาะสรุนิทรซ์ ึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ราจะพาทุกท่านด าน ้าจุดแรกทีเ่รยีกวา่ “อา่วนีโม”่ 

ซึง่เป็นอา่วทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณข์องหมู่เกาะสรุนิทร ์เหมาะแกก่ารด าผวิน ้าชมปะการัง สนุกสนานกบัการเลน่น ้า ทีม่ี

ความสวยงามของจุดด าน ้าตืน้ 

11.00  เดนิทางถงึหมู่บา้นมอแกน เขา้เยีย่มชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวมอแกน 

11.45  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ทีท่ าการอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสรุนิทรซ์ ึง่เป็นบรกิารของทางอทุยานฯ และ

พักผ่อนตามอธัยาศยั 

13.00-15.00 เดนิทางออกจากเกาะ เตรยีมตวัเพลดิเพลนิกบัการด าน ้าชมปะการังที ่“อา่วแม่ยาย” ซึง่เป็นอา่วทีย่งัคง

ความสมบูรณเ์ป็นแนวกวา้งของปะการัง หลากชนดิ และฝูงปลานานาชนดิ และเดนิทางมุ่งหนา้ตอ่ไปยงั “อา่วเตา่” 

อา่วทีย่ังมคีวามสมบูรณข์องแนวปะการังและกลัปังหาสตัวท์ีพ่บเห็นอยู่ในบรเิวณน้ี คอื เตา่กระ 

15.00  ออกเดนิทางกลบัจากอทุยานฯ หมู่เกาะสรุนิทร ์มุง่หนา้สูท่่าเรอื 

17.00    เดนิทางถงึท่าเรอื พรอ้มความประทับใจ 
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Surin Island  

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga 

07.30 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. 

08.00 HRS Depart from Thap Lamu Pier To head to the national park Surin Islands by speed 

boat That is safe with life jackets and equipment. 

10.00 HRS Arrive at the Surin Islands National Park, which is the place where we will take 

everyone to dive into the first spot called "Nemo Bay" which is a unique bay of the 

Surin Islands. Suitable for snorkeling and coral viewing. Have fun playing in the 

water That is the beauty of the shallow diving. 

11.00 HRS Arrive at Moken Village Visit the lifestyle of the Moken people. 

11.45 HRS Have lunch at the Surin Islands National Park office, which is the service of the 

park. And rest at your own pace 

13.00-15.00 HRS Depart from the island Prepare to enjoy snorkeling at “Mae Yai Bay”, a bay that is 

still intact, a wide range of corals and a herd of fish. And traveled to "Ao Tao", a 

bay that is still fertile with coral reefs and coralline. 

15.00 HRS Departing back from the park Surin Islands Heading to pier 

17.00 HRS Arrive at the pier with an impression 

 

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


