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SAMUI

ทริปคร่ึงวันเช้า
08.30 - 12.30 (4 ช่ัวโมง)

(1.) เกาะแตน
08.30 
เดินทางออกจากท่าเรือสถานีสมุยสู่เกาะแตน ใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที ระหว่างทาง คุณจะได้
สัมผัสบรรยากาศเกาะต่างๆ ระหว่างทาง และทิวทัศน์
ท่ีสวยงามของชายฝ่ังเกาะสมุย

09.50
เดินทางถึงเกาะแตน คุณสามารถเลือกท่ีจะผ่อนคลาย
บนเรือ หรือลงเดินเล่นบนหาดทรายและเล่นน้ํา 
บริเวณ ชายฝ่ังเกาะแตนเปน็จุดท่ีสวยงามเหมาะแก่
การดําน้ําต้ืน หากคุณช่ืนชอบความเงียบสงบ และ
ต้องการความเปน็ส่วนตัว เกาะแตนจะตอบโจทย์ได้ดี
ท่ีสุด

11.10 
เดินทางกลับสู่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที
ให้คุณด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

12.30
ถึงท่าเรือสถานีสมุย โดยสวัสดิภาพ

เกาะแตน หรือ เกาะมัดสุม

หน้าถัดไป. . .

โปรแกรม 1
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ทริปคร่ึงวันเช้า
08.30 - 12.30 (4 ช่ัวโมง)

(2.) เกาะมัดสุม
08.30 
เดินทางออกจากท่าเรือสถานีสมุย สู่เกาะมัดสุมใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ระหว่างทางคุณจะได้
สัมผัสบรรยากาศเกาะต่างๆ ระหว่างทาง และทิวทัศน์ท่ี
สวยงามของชายฝ่ังเกาะสมุย

09.50
เดินทางถึงเกาะมัดสุม คุณสามารถเลือกทีจ่ะผ่อนคลาย
บนเรือ หรือลงเดินเล่นบนหาดทราย และเล่นนํ้า บริเวณ
ชายฝ่ังเกาะมัดสุม มีหาดทรายขาวทอดยาวหลาย
ร้อยเมตร จุดเด่นคือมีหมูอาศัยอยู่ คุณสามารถช่วย
ชาวบ้านบนเกาะโดยการซ้ือขนมเล้ียงน้องหมูในราคา 
100 บาท เพ่ือถ่ายรูปสวยๆกับน้องหมูบนชายหาด
(เกาะมัดสุมจะมีค่าข้ึนเกาะท่านละ 50บาท)
11.10 
เดินทางกลับสู่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที
ให้คุณด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

12.30
ถึงท่าเรือสถานีสมุย โดยสวัสดิภาพ

เกาะแตน หรือ เกาะมัดสุม

โปรแกรม 1
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(1.) เกาะแตน
13.30 
เดินทางออกจากท่าเรือสถานีสมุยสู่เกาะแตน ใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที ระหว่างทาง คุณจะได้
สัมผัสบรรยากาศเกาะต่างๆ ระหว่างทาง และทิวทัศน์
ท่ีสวยงามของชายฝ่ังเกาะสมุย

14.50
เดินทางถึงเกาะแตน คุณสามารถเลือกท่ีจะผ่อนคลาย
บนเรือ หรือลงเดินเล่นบนหาดทรายและเล่นน้ํา 
บริเวณ ชายฝ่ังเกาะแตนเปน็จุดท่ีสวยงามเหมาะแก่
การดําน้ําต้ืน หากคุณช่ืนชอบความเงียบสงบ และ
ต้องการความเปน็ส่วนตัว เกาะแตนจะตอบโจทย์ได้ดี
ท่ีสุด

17.10
เดินทางกลับสู่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที
ให้คุณด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

18.30
ถึงท่าเรือสถานีสมุย โดยสวัสดิภาพ

หน้าถัดไป. . .

เกาะแตน หรือ เกาะมัดสุม

ทริปคร่ึงวันบ่าย
13.30 - 18.30 (5 ช่ัวโมง)
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13.30 

15.00

17.00

18.30

(2.) เกาะมัดสุม

เดินทางออกจากท่าเรือสถานีสมุย สู่เกาะมัดสุมใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ระหว่างทางคุณจะได้
สัมผัสบรรยากาศเกาะต่างๆ ระหว่างทาง และทิวทัศน์ท่ี
สวยงามของชายฝ่ังเกาะสมุย

เดินทางถึงเกาะมัดสุม คุณสามารถเลือกทีจ่ะผ่อนคลาย
บนเรือ หรือลงเดินเล่นบนหาดทราย และเล่นนํ้า บริเวณ
ชายฝ่ังเกาะมัดสุม มีหาดทรายขาวทอดยาวหลาย
ร้อยเมตร จุดเด่นคือมีหมูอาศัยอยู่ คุณสามารถช่วย
ชาวบ้านบนเกาะโดยการซ้ือขนมเล้ียงน้องหมูในราคา 
100 บาท เพ่ือถ่ายรูปสวยๆกับน้องหมูบนชายหาด
(เกาะมัดสุมจะมีค่าข้ึนเกาะท่านละ 50บาท)

เดินทางกลับสู่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที
ให้คุณด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

ถึงท่าเรือ สถานีสมุยโดยสวัสดิภาพ

เกาะแตน หรือ เกาะมัดสุม

ทริปคร่ึงวันบ่าย
13.30 - 18.30 (5 ช่ัวโมง)

โปรแกรม 1
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เกาะราบ

เกาะราบ 

ทริปคร่ึงวันบ่าย
13.30 - 18.30 (5 ช่ัวโมง)

โปรแกรม 2

13.30 
เดินทางออกจากท่าเรือสถานีสมุยสู่เกาะราบ ใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที ระหว่างทาง คุณจะได้
สัมผัสบรรยากาศเกาะต่างๆ ระหว่างทาง และทิวทัศน์
ท่ีสวยงามของชายฝ่ังเกาะสมุย

15.10
เดินทางถึงเกาะราบ คุณสามารถพักผ่อนตามอัธยาศั
ยบนหาดทรายท่ีสวยงามของเกาะราบ สัมผัส
บรรยากาศสุดวิเศษณ์ของเกาะ และสามารถถ่ายรูปกับ
น้องหมูและน้องกวางได้ คุณสามารถลงเล่นน้ําและ
ดําน้ําดูประการังท่ีเกาะราบได้เช่นกัน

16.50
เดินทางกลับสู่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที
ให้คุณด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

18.30
ถึงท่าเรือสถานีสมุย โดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรม 3 : ทริปเต็มวัน
10.30 - 18.30 (8 ช่ัวโมง)

10.30 

เดินทางออกจากท่าเรือ สถานีสมุยสู่เกาะมัดสุม ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ระหว่างทาง 
คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเกาะต่างๆ ระหว่างทาง และทิวทัศน์ท่ีสวยงามของชายฝ่ังเกาะสมุย

12.00

เดินทางถึงเกาะมัดสุม คุณสามารถเลือกท่ีจะผ่อนคลายบนเรือ หรือลงเดินเล่นบนหาดทราย และเล่น
น้ํา บริเวณชายฝ่ังเกาะมัดสุม มีหาดทรายขาวทอดยาวหลายร้อยเมตร จุดเด่นคือมีหมูอาศัยอยู่ 
คุณสามารถช่วยชาวบ้านบนเกาะโดยการซ้ือขนมเล้ียงน้องหมูในราคา 100 บาท เพ่ือถ่ายรูปสวยๆ
กับน้องหมูบนชายหาด
(เกาะมัดสุมจะมีค่าข้ึนเกาะท่านละ 50บาท)

เกาะแตน และ เกาะมัดสุม

14.30

ออกเดินทางจากเกาะมัดสุม มุ่งหน้าสู่เกาะแตน

เกาะแตน หรือ เกาะมัดสุม

หน้าถัดไป. . .
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17.10

เดินทางกลับสู่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาทีให้คุณด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับ
สู่ท่าเรือ

18.30

ถึงท่าเรือสถานีสมุย โดยสวัสดิภาพ

15.00

เดินทางถึงเกาะแตน คุณสามารถเลือกท่ีจะผ่อนคลายบนเรือ หรือลงเดินเล่นบนหาดทรายและเล่น
น้ํา บริเวณ ชายฝ่ังเกาะแตนเปน็จุดท่ีสวยงามเหมาะแก่การดําน้ําต้ืน หากคุณช่ืนชอบความ
เงียบสงบ และต้องการความเปน็ส่วนตัว เกาะแตนจะตอบโจทย์ได้ดีท่ีสุด

โปรแกรม 3 : ทริปเต็มวัน
10.30 - 18.30 (8 ช่ัวโมง)

เกาะแตน หรือ เกาะมัดสุม

เกาะแตน และ เกาะมัดสุม
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เกาะพงัน

ทริปเต็มวัน
09.00 - 17 .00 (8 ช่ัวโมง)

09.00
ออกเดินทางจากท่าเรือบุรีรสา บางรัก เดินทางสู่
เกาะพะงัน ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง

11.00
เดินทางมาถึงเกาะพะงัน ล่องเรือชมความงามของ
เกาะพะงันรอบๆ เกาะ และลงเดินเล่นพักผ่อน
ตามอัธยาศัยบนชายหาด หาดริน หาดยวน หาดยาว
หาดยาง

13.00
เดินทางถึงทะเลแหวก เกาะม้า และพักผ่อน
ตามอัธยาศัย และล่องเรือตามเส้นทางและจุดต่างๆ
ของเกาะพะงัน หาดน้ําตกธารเสด็จ ท้องนายปาน
หาดขวด หาดโฉลกหลํา

15.00
ออกเดินทางจากเกาะพะงันมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบุรีรสา 
บางรัก ด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00
ถึงท่าเรือบุรีรสา โดยสวัสดิภาพ

เกาะพะงัน 

โปรแกรม 4

(ข้ึน-ลงเรือท่ีท่าเรือบุรีรสา บางรัก)
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
08.30
เดินทางออกจากท่าเรือ สถานีสมุยสู่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที

11.00
เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน 
(Lake Lagoon - เกาะแม่เกาะ) คุณสามารถถ่ายรูป 
ชมวิวทะเลใน ซ่ึงเปน็ทะเลสาบน้ําเค็มสีเขียวมรกต

12.00
ออกล่องเรือชมวิวบริเวณรอบๆ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง ซึมซับบรรยากาศรอบๆ หมู่เกาะ

18.30
ถึงท่าเรือสถานีสมุย โดยสวัสดิภาพ

14.00
ลงเล่นน้ําท่ีบริเวณชายหาด ทํากิจกรรม เช่น ว่ายน้ํา, 
เล่น Paddle Board หรือเช่าคายัค เล่นท่ีอุทยาน และ 
พักผ่อนบนเรือยอร์ชตามอัธยาศัย

16.00
ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
ด่ืมด่ํากับบรรยากาศระหว่างทางกลับสู่ท่าเรือ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ทริปเต็มวัน
08.30 - 18.30 (10 ช่ัวโมง)

โปรแกรม 5


