
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Liveaboard North Andaman 6D5N15Dive 

เที่ยวชมหมู่บ้าน มอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์

หินเรือใบ อุทยานแห่งชาติ สิมิลัน 

บริการอาหารครบทุกม้ือบนเรือ พร้อมบริการอาหารพิเศษเมนู Seafood หมูกระทะ  

ฟรี ไนตรอก 3 ไดฟ์ สําหรับผู้ที่มีใบอนุญาต 

เสื้อคลุมนาโน 

อันดามันเหนือ (North Andaman) 
เกาะสิมิลันเป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียวและการเดินทางของหมู่เกาะสิมิ

ลัน เกาะสิมิลันเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในพื้นที่ มีหาดทรายขาวละเอียดแนวปะการัง

ประกอบด้วยอาณานิคมต่าง ๆ และแหล่งดําน้ําท่ีรองรับท้ังการดําน้ําตื้น (ดําน้ํา

ตื้น) และดําน้ําลึก ทางด้านเหนือของเกาะมีก้อนหินรูปบูทตามด้วยหินรูปใบเรือซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลันหมู่เกาะ 

เกาะบอนบอน” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “ เกาะทะลุเกาะ ” เป็นแหล่งดําน้ําท่ีมี

ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา  การไปเท่ียว

เกาะแห่งนี้ควรเป็นหนึ่งในทริปท่ีไม่ควรพลาด เกาะบอนเป็นเกาะท่ีปลอดภัยสําหรับ

การดําน้ํา มีน้ําทะเลใสและปะการังท่ีสวยงามมากมาย  นอกจากนี้ยังมอบโอกาส

ให้คุณได้เห็น Manta Rays เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติขอ ง 

Manta Rays ลักษณะท่ีโดดเด่นของเกาะบอนบอนคือสะพานหินโครงสร้างใต้น้ํา

ท่ีเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลท่ีเปลี่ยนการก่อตัวของหินเป็นโครงสร้างท่ี

ชอบสะพาน นอกจากนี้เกาะบอนยังได้รับการยอมรับว่าเป็นบ้านของชายร่างใหญ่

ของทะเลซึ่งนักดําน้ําสามารถพบปะและทักทาย Manta Rays ได้ง่ายกว่า

สถานที่ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 

 เกาะตาชัย ห่างจากเกาะบอนประมาณ 25 กม. เป็นหนึ่งในแหล่งดําน้ําท่ีสวยงามและได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย 

กระแสใต้น้ําค่อนข้างแรง แต่ทัศนวิสัยยังคงอยู่ในระดับปกติท่ีประมาณ 20-30 เมตร แม้ว่าบางครั้งการมองเห็นสามารถลดลงเห ลือ

น้อยกว่า 10 เมตรมีแหล่งดําน้ําหลายแห่งรอบเกาะตาชัย หนึ่งในแหล่งดําน้ํายอดนิยมคือเกาะตาชัยที่ราบสูงซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 

1 กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ มีท่าจอดเรือทุ่นและเครื่องหมายการดําน้ําท่ีจุด เกาะตาชัยที่ราบสูงมีรูปแบบของหินท่ี

ระดับความลึกประมาณ 13 เมตรถึงมากกว่า 35 เมตร หินเหล่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยปะการังต่าง ๆ เช่นแฟนทะเล crinoids และ

ดอกไม้ทะเล และสัตว์ อาศัยอยู่ ท่ีนี่ นอกจาก Manta Rays และฉลามวาฬแล้วนักดําน้ํายังสามารถพบกับฉลามเสือดาวได้บ่อย

เช่นเดียวกับผู้ท่ีอาศัยอยู่ในไซต์นี้เช่น Barracudas, ปลาสําลีและปลาทูน่ารวมถึง Teira Batfish  



Richelieu Rock เป็นหนึ่งในแหล่งดําน้ําท่ีสวยงามและเป็นที่นิยมมากท่ีสุดของประเทศไทย Richelieu Rock น่าจะเป็นแหล่งดํา

น้ําท่ีดีที่สุดเพื่อให้คุณได้เห็นฉลามวาฬ ตั้งอยู่ห่างไป 18 กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะสุรินทร์และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะสุรินทร์ ในช่วงน้ําลงหินบางก้อนจะปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ํา และถ้าคุณดําน้ําท่ีความลึกสูงสุด 35 เมตรคุณจะเห็นหินรูปเกือกม้า 

อย่างไรก็ตามกระแสในบางส่วนค่อนข้างแรงและมีก้อนหินเล็ก ๆ มากมายท่ีแตกหักจากก้อนหินขนาดใหญ่ แนวคิดของการดําน้ําท่ีนี่

คือการเริ่มต้นจากพื้นท่ีลึกดําน้ํารอบจุดสุดยอดและขึ้นสู่จุดหยุดความปลอดภัย The Richelieu Rock ทําจากหินมะนาว การ

มองเห็นใต้น้ําของไซต์นี้ค่อนข้างมีชีวิตชีวาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเม่ือเกิดกระแสน้ํา สีเขียวซึ่งคุณยังสามารถเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ 

จุดสีเขียวเล็ก ๆ เหล่านี้เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเป็นที่โปรดปรานที่สุดและเป็นอาหารของฉลามวาฬ  

เกาะสุรินทร์เหนือเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดา 5 เกาะรวมท้ังเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของหมู่เกาะสุรินทร์ โดดเด่นในเรื่องของ

ความสวยงามใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นปะการังนานาชนิ ทั้งปะการังผักกาด ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล 

และ กัลปังหา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลท่ีสวยงามมากมาย เช่น ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสินสมุทรปลา ผีเสื้อ ปลาสิงโต 

เป็นต้น ปละยังพบสัตว์น้ําทะเลท่ีหายาก เช่น เต่าทะเล ฉลามวาฬ ปลากระเบนราหู กุ้งมังกร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอ

แกนยิปซีทะเลท่ีใช้ชีวิตร่อนเร่อยู่กลางทะเลอันดามันมาหลายชั่วอายุคน  

 

เรือหลวงพระทอง อยุ่บริเวณพื้นท่ีเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี ตามโครงการอุทยานเรียนรู้ใต้ท้องทะเล เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง ในวันที่ 14 มี.ค.57 เรือรบขนาดใหญ่ท่ีได้รับพระราชทานชื่อว่า “ร.ล.พระทอง”  ซึ่งเป็นชื่อ

เดียวกับเกาะพระทอง จ.พังงา เป็นเรือยกพลขึ้นบกน้ําหนัก   1,653 ตัน ความยาว 98.1 เมตร กว้าง 15 เมตร ถือกําเนิดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เม่ือปี  2487  กลายเป็นแนวปะการังเทียมในท้องทะเลอันดามัน ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้อย่างสมบูรณ์

แบบและยั่งยืน อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวดําน้ําท่ีลือชื่อในพื้นท่ีภาคใต้ ไม่แพ้หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน 



   
 

รายละเอียดโปรแกรม  
วันท่ี01 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ 1 ม้ือบนเรือ 

20.00 | จุดนัดพบ สนามบินภูเก็ต นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ ทับละมุ พังงา  เพ่ือนําท่านข้ึนเรือ MV PETERPAN 

21.30 | เดินทางถึง ท่าเรือ ทับละมุ พังงา นําท่าน Check-in เข้าห้องพัก ให้ท่านได้พักชาทพลังเตรียมตัวดํานํ้าในวันรุ่งข้ึน 

วันท่ี02 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 ม้ือบนเรือ  

| 4 Dives (สิมิลัน, เกาะบอน) นําท่านเที่ยวชมจุดชมวิวเกาะ8 (หินเรือใบ) ของอุทยานแห่งชาติ สิมิลัน ถ่ายรูปและพักผ่อนบนชายหาด 

วันที่03 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 ม้ือบนเรือ  

 | 4 Dives (เกาะบอน, ตาชัย, ริเชริว)  

วันที่04 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 ม้ือบนเรือ  

 | 4 Dives (ริเชริว, สุรินทร์) นําท่านเข้าเย่ียมชมหมู่บ้านมอแกน ท่ีตั้งอยุ่ใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์โดยเรือหางยาว 

วันท่ี05 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 ม้ือบนเรือ 

 | 3 Dives (ริเชริว, เรือจมพระทอง, เรือตอ)  

17.00  | นําท่านกลับเข้าฝั่ง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่06 บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ 1 ม้ือบนเรือ 

| บริการรถตู้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ควรจองไฟท์บินกลับหลังเวลา 12.00น.) 
 

หมายเหตุ : ไดฟ์ไซส์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ คลื่น ลม ไม่เอื้ออํานวย โดยมอบให้ ไดฟ์

หลีดประจําเรือ เป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

วันเดินทางปี 2564 

18-23 กุมภาพันธ์ | 02-07 เมษายน (วันจักรี) 
TYPE ROOM 

BUNK BED  
Room : A1,A2  

 

TWIN BED 
Room : B1, B2, B3, B4, B5 

 

DOBBELE BED 
Room : C1, C2, C3 

 

VIP MASTER 
ROOM : V1 

  

ราคา 22,500 บาท ราคา 23,500 บาท ราคา 23,500 บาท ราคา 28,500 บาท 



 
 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

- บริการดํานํ้า 15 ไดฟ์ และ อุปกรณ์ ถังอากาศ, ตะกั่ว, เข็มขัด 

- บริการอาหารทุกมื้อบนเรือ และ บริการอาหารเมนูพิเศษ 

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง และ ประกันดํานํ้าลึก 

- บริการรถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ, ท่าเรือ-ที่พัก 

- บริการ WIFI Free 

- เสื้อทริป เสื้อคุมนาโน 

- ถังอากาศ NITROX 3 ไดฟ์ สําหรับผู้ที่มีใบอนุญาต  

- ค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรุณาสอบถามเพิม่เติม) 

- เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ 

- ค่าธรรมเนียมดํานํ้าในเขตอุทยาน 1,000 บาท 

- ทิปเด็กเรือ ท่านละ 1000 บาท 

- ทิปไดฟ์หลีดแล้วแต่ตวามพึงพอใจของลูกค้า 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากในรายการ 

 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท พร้อมแฟกซ์สําเนาบัตรประชาชน และ บัตรนักดํานํ้าระดับ OPEN WATER หรือ ADVANCE มายังบริษัท  
 ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อ

เกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทั วร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงื่อนไขในการยกเลิก 

***กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
 

 

 

 

 


