
ดำ�น้ำ�สกูบ�  ฟรีไดฟ์วิ่ง 
โต้คลื่น  แพดเดิ้ลบอร์ด  ค�ยัก  เรือใบ
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น้ำ�ทะเลมีหล�ยเฉดสี  
เหมือนคว�มสนุกสน�นของก�รท่องเที่ยวทะเล ซึ่งมีหล�กหล�ยรูปแบบ 
ไม่ว่�จะดำ�น้ำ�ค้นห�คว�มลับของโลกสีคร�ม  โลดแล่นไปบนผืนน้ำ� 
ก็เป็นคว�มสุขที่มอบชีวิตชีว�ให้แก่ทุกคน

50 Shades of Blue  ได้รวบรวมเสน่ห์แห่งท้องทะเลในแง่มุมต่�ง  ๆ   
ซึ่งสัมผัสได้ผ่�นกิจกรรมท่องเที่ยวอันหล�กหล�ย 
เพื่อเชิญชวนทุกคนให้ออกไปสัมผัสโลกสีคร�มหล�กเฉดสีใบนี้ให้เต็มที่

“

”
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ภาคใต้้ ฝั่่�งอัันดามััน
จัังหวััดพัังงา            

จัังหวััดภููเก็็ต            

จัังหวััดก็ระบี่่�          

จัังหวััดตรัง            

จัังหวััดสตูล         

ภาคใต้้ ฝั่่�งอั่าวไทย
จัังหวััดปััตตานี่      

จัังหวััดสงขลา        

จัังหวััดนีครศร่ธรรมราช        
จัังหวััดสุราษฎร์ธานี่         

จัังหวััดชุมพัร          

ภาคกลาง และภาคต้ะวันอัอัก
จัังหวััดปัระจัวับี่ค่ร่ขันีธ์          

จัังหวััดชลบีุ่ร่           

จัังหวััดระยอง            

จัังหวััดตราด           

หมู�เก็าะสุรินีทร์

หาดสมิลา

เก็าะโลซิินี

เก็าะเต�า

เก็าะร้านีเปั็ด-ร้านีไก็�

เก็าะช้าง
เก็าะหมาก็

หาดจัอมเท่ยนี

หาดแม�รำพัึง
อ�าวัสัตห่บี่-แสมสาร

หินีเพัลิง

หมู�เก็าะชุมพัร

เก็าะทะลุ

เขาหลัก็

หาดก็ะตะ

เก็าะราชาใหญ่�  
เก็าะราชานี้อย 

เก็าะหล่เปั๊ะ

ก็องหินีขาวั

หมู�เก็าะลันีตา

เก็าะแหวันี

หมู�เก็าะสิมิลันี
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Scuba
ดำ�ดิ่งสู่คว�มลึกแห่งห้วงมห�สมุทร
กับก�รดำ�น้ำ�แบบสกูบ�

สถ�นที่ดำ�น้ำ�สกูบ�ยอดนิยม

หมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน จัังหวััดพัังงา  16 
กองหินริิเชลัิวั จัังหวััดพัังงา  20 
หมู่่�เกาะริาชา จัังหวััดภู่เก็ต  42 
กองหินมูุ่สิังใน (ชาริ์คพัอยท์์) จัังหวััดภู่เก็ต 46 
เริือจัมู่คิงคริุยเซอริ์ จัังหวััดภู่เก็ต  47 
หมู่่�เกาะห้า จัังหวััดกริะบี่่�  60 
หินมู่�วัง-หินแดง จัังหวััดกริะบี่่�  64 
กองปะการิังเท์่ยมู่ เกาะลัิบี่ง จัังหวััดตริัง 70 
เกาะหลั่เป๊ะ จัังหวััดสิต่ลั  72 
กองหินขาวั จัังหวััดสิต่ลั  78 
เกาะโลัซิน จัังหวััดปัตตาน่  84 
เกาะเต�า จัังหวััดสิุริาษฎริ์ธาน่  88 
หมู่่�เกาะง�ามู่ จัังหวััดชุมู่พัริ  102 
เกาะริ้านเป็ด-ริ้านไก� จัังหวััดชุมู่พัริ  108 
อ�าวับี่�อท์องหลัาง จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์ 114 
เกาะริิ�น จัังหวััดชลับีุ่ริ่   120 
อ�าวัแสิมู่สิาริ จัังหวััดชลับีุ่ริ่  122 
หินเพัลัิง จัังหวััดริะยอง   136 
เริือหลัวังช้าง จัังหวััดตริาด  138  
 

ท์่�สิุดแห�งนวััตกริริมู่ของมู่นุษย์ 
ท์่�ตอบี่สินองควัามู่ใฝ่่ฝ่ันในการิสิำริวัจัโลักใต้สิมูุ่ท์ริท์่�ลั�ำลัึก

การิดำน�ำแบี่บี่สิก่บี่า จัะพัาเริาเดินท์างสิ่�โลักใต้เสิ้นขอบี่ฟ้้า 
ไปค้นหาควัามู่งดงามู่ของภู่มู่ิท์ัศน์อันมู่หัศจัริริย์ 
แลัะไปเริ่ยนริ่้ควัามู่หมู่ายของสิริริพัสิิ�งมู่ากมู่ายใต้ท์้องท์ะเลั
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Freediving
คว�มอิสระและท้�ท�ย
กับก�รดำ�น้ำ�แบบฟรีไดฟ์

สถ�นที่ดำ�น้ำ�ฟรีไดฟ์ยอดนิยม

กองหินริิเชลัิวั จัังหวััดพัังงา  20 
หมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์ จัังหวััดพัังงา  24 
หมู่่�เกาะริาชา จัังหวััดภู่เก็ต  42 
เกาะห้าใหญ่� จัังหวััดกริะบี่่�  60 
เกาะแหวัน จัังหวััดตริัง   68 
กองปะการิังเท์่ยมู่ เกาะลัิบี่ง จัังหวััดสิต่ลั 70 
เกาะหลั่เป๊ะ จัังหวััดสิต่ลั  72 
เกาะเต�า จัังหวััดสิุริาษฎริ์ธาน่  88 
หมู่่�เกาะง�ามู่ จัังหวััดชุมู่พัริ  102 
เกาะริ้านเป็ด-ริ้านไก� จัังหวััดชุมู่พัริ  108 
เกาะริิ�น จัังหวััดชลับีุ่ริ่   120 
อ�าวัแสิมู่สิาริ จัังหวััดชลับีุ่ริ่  122 
เริือหลัวังช้าง จัังหวััดตริาด  138 

ท์ุกวัันน่�การิดำน�ำแบี่บี่ฟ้ริ่ไดฟ้์เป็นกิจักริริมู่ท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่อย�างสิ่ง 
เพัริาะนอกจัากจัะเป็นกิจักริริมู่ท์่�เปิดโอกาสิให้เริาลังไปสิัมู่ผััสิโลักใต้ท์้องท์ะเลั 
อย�างมู่่อิสิริะโดยใช้อุปกริณ์์ดำน�ำง�าย ๆ  ไมู่�ก่�ชิ�น   
แลัะเริายังได้ท์้าท์ายควัามู่สิามู่าริถของตนเองอ่กด้วัย
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Surfing
ท้�เกลียวคลื่น อย่�งกลมกลืน

สถ�นที่โต้คลื่นยอดนิยม

หาดแหลัมู่ปะการิัง (เมู่มู่โมู่ริ่� บี่่ช) จัังหวััดพัังงา  34 
หาดกะตะ จัังหวััดภู่เก็ต   48 
หาดสิมู่ิลัา จัังหวััดสิงขลัา   86 
หาดเขาตะเก่ยบี่ จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์  116 
หาดแมู่�ริำพัึง จัังหวััดริะยอง   132 
 

กิจักริริมู่สิำหริับี่คนริักท์ะเลัตัวัจัริิง  
กับี่การิผัจัญ่ภูัยไปในท์้องท์ะเลักับี่กริะดานบี่อริ์ดค่�ใจั 
แลั้วัพัาตัวัโลัดแลั�นเป็นหนึ�งเด่ยวักับี่เกลั่ยวัคลัื�น 
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Paddle Board
เที่ยวท่องไป ด้วยหัวใจและสองแขน 
กับแพดเดิ้ลบอร์ด และเรือค�ยัก

สถ�นที่พ�ยแพดเดิ้ลบอร์ด  
และเรือค�ยัก ยอดนิยม

เกาะพั่พั่ดอน จัังหวััดกริะบี่่�   56 
เกาะหลั่เป๊ะ จัังหวััดสิต่ลั   72 
หาดสิิชลั จัังหวััดนคริศริ่ธริริมู่ริาช   87 
เกาะเต�า จัังหวััดสิุริาษฎริ์ธาน่   89 
เกาะท์ะลัุ จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์   112 
หาดหัวัหิน จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์   116 
หาดนาจัอมู่เท์่ยน จัังหวััดชลับีุ่ริ่   128 
อ�าวัไข� จัังหวััดริะยอง    134 
เกาะหมู่าก จัังหวััดตริาด   140

การิท์�องเท์่�ยวัท์ะเลัสิำหริับี่คนริุ�นใหมู่�ท์่�ใสิ�ใจัธริริมู่ชาติ 
กับี่กิจักริริมู่ท์่�สิริ้างมู่ลัภูาวัะเป็นศ่นย์ 
แลัะท์ำให้เริาเป็นหนึ�งเด่ยวักับี่ท์้องท์ะเลั 
ด้วัยไมู่้พัายแลัะแริงแขนของตนเอง
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Sailing
เดินท�งด้วยหัวใจ ใบเรือ และแรงลม
กับกิจกรรมแล่นเรือใบ

สถ�นที่เล่นเรือใบยอดนิยม

หาดสิิชลั จัังหวััดนคริศริ่ธริริมู่ริาช  87 
เกาะท์ะลัุ จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์  112 
อ�าวัสิัตห่บี่ จัังหวััดชลับีุ่ริ่  129 
เกาะหมู่าก จัังหวััดตริาด  140 

การิเดินท์างไปในห้วังท์ะเลัอันกวั้างใหญ่�ด้วัยเริือใบี่ เป็นกิจักริริมู่ท์่�น�าหลังใหลั 
เพัริาะเริาสิามู่าริถเดินท์างไปไหนมู่าไหนด้วัยแริงลัมู่ 
ท์ำให้เริาได้สิัมู่ผััสิถึงพัลัังธริริมู่ชาติอย�างแท์้จัริิง

12 13



ภ�คใต้ 
   ฝั่งอันด�มัน
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หมู่เก�ะสิมิลัน
เก�ะในฝันของนักดำ�น้ำ�

หมู่่�เกาะในฝ่ันของคนริักท์ะเลั หมู่่�เกาะแห�งน่�มู่่การิวัางตัวัเริ่ยงริายกันจัำนวัน 9 เกาะ  
ตริงกับี่ชื�อ สิิมู่ิลััน ซึ�งเป็นภูาษายาวั่ ท์่�แปลัวั�า เก้า 

ด้วัยริะยะท์างท์่�ไกลัจัากฝ่ั�งกวั�า 70 กิโลัเมู่ตริ ท์ำให้น�ำท์ะเลัท์่�น่�ใสิบี่ริิสิุท์ธิ� มู่่จัุดดำน�ำกริะจัายอย่� 
ตามู่เกาะต�าง ๆ  กวั�า 20 จัุด แต�ลัะจัุดมู่่ลัักษณ์ะแตกต�างกันไป ท์ำให้หมู่่�เกาะสิิมู่ิลัันเหมู่าะสิำหริับี่ 
นักดำน�ำมู่ือใหมู่�ไปจันถึงนักดำน�ำท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์

จัุดเด�นของหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน คือริะบี่บี่นิเวัศใต้ท์ะเลั 
ท์่�มู่่ควัามู่หลัากหลัายมู่ากท์่�สิุดในปริะเท์ศไท์ย  
จัากการิสิำริวัจัพับี่วั�าในหมู่่�เกาะสิิมู่ิลัันมู่่ปลัาท์ะเลั
มู่ากกวั�า 700 ชนิด ปะการิังมู่ากกวั�า 160 ชนิด 
แลัะท์่�เป็นเอกลัักษณ์์ของหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน  
คือปะการิังอ�อน แลัะกัลัปังหา ซึ�งมู่่สิ่สิันสิวัยงามู่ 
สิะกดสิายตานักดำน�ำท์ุกคนท์่�ได้พับี่เห็น

ดีพ ซิิกซิ์ (Deep Six)  

   5-40 เมตร   
   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

ชมู่ปะการิังหลัากสิ่สิันตามู่โขดหินน้อยใหญ่� 
ในจัุดดำน�ำยอดนิยมู่ของสิิมู่ิลััน

แนวัปะการิังน่�อย่�ด้านท์ิศเหนือของเกาะปาย ่
(เกาะเจั็ด) มู่่ลัักษณ์ะเหมู่ือนดั�งสิวันหิน 
ท์่�ปริะดับี่ด้วัยปะการิังสิวัยงามู่ จัุดเด�นคือ 
ลัานกวั้างท์่�ริายลั้อมู่ด้วัยผันังหินริอบี่ด้าน  
มู่่ท์างเข้าเป็นช�องโพัริงแคบี่ ๆ  สิ่�ด้านใน  
ภูายในมู่ักพับี่ปลัาสิริ้อยนกเขาอย่�เป็นปริะจัำ

อ่�วต้นไม้ส�มต้น (Three Tree Bay)  

   5-25 เมตร    เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำทุก็ระดับี่ 

ชมู่สิวันหินท์่�ปริะดับี่ปริะดาด้วัยกัลัปังหาแลัะปะการิังอ�อน ท์่�จัุดดำน�ำด้านท์ิศตะวัันออกของเกาะเก้า 
หริือเกาะบี่าง่ ซึ�งเป็นแนวัปะการิังท์่�อย่�ในควัามู่ลัึกไมู่�มู่าก ดำน�ำได้ง�าย ลัักษณ์ะเป็นลัานท์ริาย 
สิลัับี่กับี่แนวัปะการิัง สิำหริับี่นักดำน�ำท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์สิามู่าริถดำลังสิ่�ริะดับี่ควัามู่ลัึกท์่�มู่ากขึ�น  
เพัื�อชมู่ควัามู่สิวัยงามู่ของโขดหินขนาดใหญ่�ด้านนอกท์่�มู่่ปะการิังอ�อนหลัากสิ่ปกคลัุมู่ไปท์ั�วั

หินปูซิ� หรือหินหัวกะโหลก (Elephant Head Rock) 

   5-40 เมตร      ระวัังก็ระแสนี้ำ     เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

กองหินกลัางน�ำน่�อย่�ริะหวั�างเกาะสิิมู่ิลััน (เกาะแปด) แลัะเกาะปาย่ (เกาะเจั็ด) บี่ริิเวัณ์ยอด 
ของกองหินท์่�โผัลั�พั้นน�ำมู่่ริ่ปริ�างเหมู่ือนหัวักะโหลัก บี่้างก็วั�ามู่่ริ่ปริ�างเหมู่ือนหัวัช้าง  
จัึงเป็นท์่�มู่าของชื�อ

พัื�นท์่�ใต้น�ำของกองหินน่�มู่่โขดหินขนาดใหญ่�กริะจัายตัวัอย่�ท์ั�วัท์ั�งบี่ริิเวัณ์ ท์ำให้มู่่ช�องเลั็กช�องน้อย 
ให้ดำลัอดไปมู่าริะหวั�างโพัริงหินได้อย�างสินุกสินาน ท์่�น่�มู่่จัุดถ�ายภูาพัซึ�งริ่้จัักกันด่  
เป็นช�องหินขนาดเท์�าใบี่หน้า เริ่ยกกันวั�า ช�องนางแบี่บี่  มู่่ปลัานกแก้วัสิ่สิวัยให้เห็นบี่�อยคริั�ง  
นอกจัากน่�ยังมู่่ปลัาสิินสิมูุ่ท์ริ (Angel Fish) ริ่ปริ�างสิวัยงามู่ แลัะมู่่โอกาสิพับี่ปลัาใหญ่� 
อย�างกริะเบี่นริาห่ แลัะฉลัามู่วัาฬอย่�บี่�อยคริั�ง
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เกาะบี่อนเป็นสิ�วันหนึ�งของอทุ์ยานแห�งชาติ 
หมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน แต�ตัวัเกาะนั�นแยกตัวัออกมู่า 
โดดเด่�ยวัจัากหมู่่�เกาะหลััก เป็นเกาะขนาดเลั็ก 
ท์่�ไมู่�มู่่พัื�นท์่�ริาบี่แลัะหาดท์ริาย แต�โลักใต้น�ำริอบี่ ๆ  
เกาะนั�นมู่่ริะบี่บี่นิเวัศอุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ ท์ำให้ท์่�น่� 
เป็นหนึ�งในไฮไลัต์ของท์ริิปสิิมู่ิลััน

ลัักษณ์ะท์างภู่มู่ิศาสิตริ์ใต้น�ำของเกาะบี่อน 
เต็มู่ไปด้วัยโขดหินขนาดใหญ่�ยักษ์ ตามู่โขดหิน 
มู่่ปะการิังอ�อนหนัง ปะการิังอ�อน แลัะกัลัปังหา 
ขึ�นอย่�ปริะปริาย นักดำน�ำสิ�วันใหญ่�มู่ักจัะมู่า 
ดำน�ำท์่�น่�เพัื�อหวัังจัะได้พับี่ปลัากริะเบี่นริาห่  
(Manta Ray) ซึ�งแวัะเวั่ยนมู่าให้เห็นบี่�อยคริั�ง 

กองหินต�ชััย (Tachai Pinnacle / Twin Peaks) 

 ระดับี่ควัามลึก็ 12-45 เมตร   ระวัังก็ระแสนี้ำ   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

นอกจัากน่�ยังมู่่สิิ�งมู่่ช่วัิตใต้ท์ะเลัอื�น ๆ  ให้ชมู่ 
เช�นท์ากท์ะเลั (Nudi Branch) หลัายชนิด  
แลัะฝ่่งปลัาห่ช้าง (Bat- Fish) พับี่ได้บี่�อย 
ท์่�เกาะบี่อนเช�นเด่ยวักัน 

เหมู่ือนผัืนพััด เพัื�อคอยดักจัับี่แพัลังตอน 
ในกริะแสิน�ำกินเป็นอาหาริ

นักดำน�ำมู่ากมู่ายยกให้กองหินตาชัย  
เป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่กัลัปังหาสิวัยงามู่มู่ากท์่�สิุด  
โดยเฉพัาะบี่ริิเวัณ์ลัานหินใกลั้กับี่ยอดกอง  
ซึ�งมู่่กัลัปังหาขึ�นอย่�มู่าก แลัะด่สิวัยงามู่ลังตัวั 
เหมู่ือนถ่กจััดวัางในตำแหน�งอย�างเหมู่าะเจัาะ

กองหินตาชัยเป็นจัุดท์่�เหมู่าะกับี่นักดำน�ำ 
ท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์ เนื�องจัากกริะแสิน�ำมู่ักริุนแริง 
ตลัอดเวัลัา แต�สิามู่าริถดำน�ำได้อย�างปลัอดภูัย

เกาะตาชัย เป็นเกาะลั่กโดดอ่กเกาะหนึ�ง  
ตั�งอย่�ไกลัมู่ากท์่�สิุดในจัำนวันเกาะท์ั�งหมู่ด 
ในเขตอุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน 
เกาะแห�งน่�มู่่ชายหาดท์่�สิวัยงามู่ แลัะมู่่จัุดดำน�ำ 
ท์่�ริ่้จัักกันด่ คือ กองหินตาชัย ซึ�งเป็นกองหิน 
ขนาดใหญ่� อย่�ด้านท์ิศใต้ของเกาะตาชัย

กองหินตาชัยหริืออ่กชื�อหนึ�ง คือ ท์วัินพั่ค  
(Twin Peaks) เนื�องจัากมู่่กองหินใต้น�ำ 
ขนาดใหญ่� 2 กองอย่�ติดกัน บี่ริิเวัณ์น่�เป็น 
บี่ริิเวัณ์ท์่�มู่่กริะแสิน�ำริุนแริงอย่�ตลัอดเวัลัา  
ท์ำให้มู่่กัลัปังหา (Seafan) ซึ�งมู่่ริ่ปริ�าง 

เก�ะบอน  

   ระดบัี่ควัามลกึ็ 10-45 เมตร      เหมาะสำหรบัี่นัีก็ดำนีำ้ท่�มป่ัระสบี่ก็ารณ์์ 
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กองหินริเชัลิว
ที่สุดแห่งโลกใต้น้ำ�

   6-32 เมตร      ระวัังก็ระแสนี้ำแรง

   สำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

กองหินริิเชลัิวัตั�งอย่�ในเขตริ�องน�ำริะหวั�างหมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์ 
กับี่ชายฝ่ั�ง จัึงได้ริับี่อิท์ธิพัลัจัากกริะแสิน�ำซึ�งพััดพัา 
ธาตุอาหาริในมู่หาสิมูุ่ท์ริมู่าให้แก�สิริริพัชว่ัติท์่�อาศยัอย่� 
ในแนวัปะการิงัแห�งน่�ตลัอดเวัลัา ท์ำให้กองหินริิเชลัิวั 
เป็นกองหินท์่�มู่่ริะบี่บี่นิเวัศใต้น�ำอุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดแห�งหนึ�ง 
ในท์ะเลัไท์ย แลัะเป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่ชื�อเสิ่ยงริะดับี่โลัก

ลัักษณ์ะของกองหินริิเชลัิวั เป็นกองหินใต้น�ำขนาดใหญ่� 
ท์่�มู่่ยอดปริิ�มู่น�ำ มู่่กองหินขนาดใหญ่� 2 กองอย่�ติดกัน  
แลัะห้อมู่ลั้อมู่ด้วัยกองหินเลั็ก ๆ  อ่ก 3-4 กอง พัื�นท์่�แท์บี่ 
ท์ุกบี่ริิเวัณ์ถ่กปกคลัุมู่ด้วัยปะการิังอ�อนหลัากหลัายสิ่สิัน 
แลัะกัลัปังหาริ่ปริ�างสิวัยงามู่ มู่่สิัตวั์ท์ะเลัน้อยใหญ่�  
ตั�งแต�ปลัาเลั็ก ๆ  ท์่�อย่�ริวัมู่กันเป็นฝ่่งใหญ่� ปลัานักลั�า 
เช�น ปลัากะริังแดง หริือ ปลัาเก๋าแดง ท์่�คอยดักซุ�มู่กินเหยื�อ 
ปลัากะมู่ง ซึ�งออกลั�าเหยื�อเป็นฝ่่งใหญ่� ริวัมู่ถึงยังมู่่ 
ปลัาสิ่สิันสิวัยงามู่ เช�น ปลัาสิิงโต แลัะปลัาขนาดใหญ่�  
เช�น ปลัาฉลัามู่วัาฬ แลัะปลัากริะเบี่นริาห่ (Manta Ray)  
ก็สิามู่าริถพับี่ได้ปริะจัำท์่�กองหินแห�งน่�
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เก�ะสิมิลัน
(เก�ะแปด)

เก�ะบ�งู
(เก�ะเก้�)

เก�ะบอน

เก�ะต�ชััย

กองหินต�ชััย

ระยะท�ง 25 กิโลเมตร

ระยะท�ง 23 กิโลเมตร

ไปท่�เรือทับละมุ
ระยะท�ง 70 กิโลเมตร

ไปกองหินริเชัลิว
ระยะท�ง 40 กิโลเมตร

เก�ะป�ยู
(เก�ะเจ็ด)

อ่�วต้นไม้ส�มต้น

นอร์ท พอยท์ (North Point)

หินปูซิ�
(Elephant Head Rock)

ดีพ ซิิกซิ์ (Deep Six)
เวสท์ ออฟ อีเดน 
(West of Eden)

หินม้วนเดียว
(Anita Reef)

โบลเดอร์ ซิิตี้ 
(Boulder City)

เก�ะเมียง
(เก�ะสี่)

เก�ะหูยง
(เก�ะหนึ่ง)

เก�ะป�ยัง
(เก�ะสอง)

เก�ะป�หยัน
(เก�ะส�ม)

เก�ะห้�
เก�ะหก

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 8.5710°, 97.6371 (เกาะสิ่�)
อุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน ตั�งอย่�ในพัื�นท์่�อำเภูอคุริะบีุ่ริ่ จัังหวััดพัังงา ห�างจัากชายฝั่�ง 70 กโิลัเมู่ตริ 
สิามู่าริถเดินท์างจัากท์�าเริือท์ับี่ลัะมูุ่ อำเภูอท์้ายเหมู่ือง จัังหวััดพัังงา โดยใช้บี่ริิการิเริือของบี่ริิษัท์นำเท์่�ยวั
ท์ั�งแบี่บี่ดำน�ำตื�นแลัะดำน�ำลัึก ซึ�งให้บี่ริิการิท์ั�งในริ่ปแบี่บี่ท์ริิปท์�องเท์่�ยวัเช้าไป-เย็นกลัับี่ (Day trip) 
แลัะแบี่บี่ค้างคืนบี่นเริือ (Liveaboard) 
ผั่้ให้บี่ริิการิท์�องเท์่�ยวัดำน�ำลัึก (Scuba Diving) แต�ลัะริาย จัะจััดโปริแกริมู่ดำน�ำคริอบี่คลัุมู่จัุดดำน�ำ
ในอุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน เกาะบี่อน เกาะตาชัย แลัะกองหินริิเชลัิวั โดยใช้ชื�อเสิ้นท์างอันดามู่ันเหนือ 
โดยมู่่กำหนดการิแตกต�างกันไปตามู่ควัามู่เหมู่าะสิมู่ 
ค�าใช้จั�ายสิำหริับี่กิจักริริมู่ดำน�ำ แบี่บี่ท์ริิปท์�องเท์่�ยวัเช้าไป-เย็นกลัับี่ (Day trip) เริิ�มู่ต้นท์่� วัันลัะ 4,500 บี่าท์
แลัะท์ริิปท์�องเท์่�ยวัแบี่บี่ค้างคืนบี่นเริือ (Liveaboard) เริิ�มู่ต้นท์่� 14,500 บี่าท์
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

ผูู้้ให้บริก�รดำ�นำ้�ในเส้นท�งอันด�มันเหนือ

สิมิลัน เซเว่นซี คลับ   

 0 7648 5237 

 www.similansevenseaclub.com 

 Similan Seven Sea Club

เข�หลัก เอ็กซ์พลอเรอร์  
 08 4325 8106 

 www.khaolakexplorer.com 

 Khao Lak Explorer Dive Center

เข�หลัก สคูบ้� แอดเวนเจอร์
 0 7648 5602, 0 7648 5662 

 www.khaolakscubaadventures.com

เซ�ท์ สย�ม ไดเวอร์
 0 7628 6017, 09 8017 2215 

 www.southsiamdivers.com 

  South Siam Divers

ไซน์สคูบ�  0 7641 0855 

 www.signscuba.com 

  Sign Scuba Similan

ซี ดร�ก้อน ไดฟ์์เซ็นเตอร์
 08 3176 5873 

 www.seadragondivecenter.com 

  Sea Dragon Dive Center

นอกจัากผั่้ให้บี่ริิการิดำน�ำในพัื�นท์่� ยังมู่่เริือแบี่บี่ค้างคืน (Liveaboard)  
ท์่�ให้บี่ริิการิดำน�ำหลัายเสิ้นท์างหมูุ่นเวั่ยนกันไป

ข้อมูลก�รเดินท�ง
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คนริักท์ะเลัมู่ากมู่ายยกย�องให้หมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์เป็น 
อาณ์าจัักริปะการิังน�ำตื�นอันสิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดในท์ะเลัอันดามู่ัน 
เนื�องจัากท์ำเลัท์่�ตั�งของหมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์นั�นอย่�ในเขต 
ท์่�ได้ริับี่อิท์ธิพัลัของกริะแสิน�ำท์่�ไหลัวันจัากมู่หาสิมูุ่ท์ริอินเด่ย 
แลัะมู่หาสิมูุ่ท์ริแปซิฟ้ิก ซึ�งไหลัผั�านช�องแคบี่มู่ะลัะกา 
มู่าถึงภู่มู่ิภูาคน่� ท์ะเลัในแถบี่น่�จัึงได้ริับี่ธาตุอาหาริจัาก
มู่หาสิมูุ่ท์ริท์ั�งสิองหมูุ่นเวั่ยนกันตลัอดท์ั�งปี สิ�งผัลัให ้
ริะบี่บี่นิเวัศใต้น�ำท์่�น่�มู่่ควัามู่สิมู่บี่่ริณ์์มู่าก

หมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์ปริะกอบี่ด้วัยเกาะใหญ่�สิองเกาะ คือ  
เกาะสิุริินท์ริ์เหนือ แลัะเกาะสิุริินท์ริ์ใต้ ท์ั�งสิองเกาะ 
มู่่ลัักษณ์ะภู่มู่ิปริะเท์ศเป็นเวัิ�งอ�าวัน้อยใหญ่�นับี่สิิบี่แห�ง  
แท์บี่ท์ุกอ�าวัมู่่แนวัปะการิังน�ำตื�นท์่�อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์  
เป็นจัุดดำน�ำท์่�น�าสินใจั

เกาะสิุริินท์ริ์เหนือเป็นท์่�ตั�งของศ่นย์บี่ริิการินักท์�องเท์่�ยวั 
อุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์ สิ�วันเกาะสิุริินท์ริ์ใต ้
มู่่หมู่่�บี่้านของชาวัมู่อแกน ซึ�งตั�งถิ�นฐานอาศัยอย่� 
ในอ�าวับี่อนมู่าตั�งแต�ก�อนก�อตั�งอุท์ยานแห�งชาติฯ  
เป็นชาติพัันธ์ุท์่�มู่่วััฒนธริริมู่เป็นเอกลัักษณ์์ของตนเอง  
แลัะดำริงช่วัิตด้วัยการิจัับี่ปลัา พัึ�งพัาอาศัยควัามู่ 
อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ของท์้องท์ะเลัเพัื�อการิยังช่พัแบี่บี่ดั�งเดิมู่

หมู่เก�ะสุรินทร์
โลกใต้น้ำ�สลับสีของนักดำ�น้ำ�ฟรีไดฟ์
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อ่�วสุเทพ  

   ระดับี่ควัามลึก็ 3-15 เมตร  

   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

อ�าวัสิุเท์พัเป็นเวัิ�งอ�าวัขนาดใหญ่� มู่่แนวัปะการิังยาวักวั�า 500 เมู่ตริ แลัะมู่่ธริริมู่ชาติใต้น�ำ 
ท์่�อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดในบี่ริริดาจัุดดำน�ำท์ั�งหมู่ดของหมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์

โลักใต้น�ำท์่�น่�มู่่ควัามู่ลัึกไลั�ริะดับี่จัาก 3 เมู่ตริ ลังไปถึงแนวัขอบี่หน้าผัาใต้น�ำท์่�ริะดับี่ 10 เมู่ตริ  
ก�อนหักชันลังสิ่�แนวัก้นท์ะเลัลัึก  บี่ริิเวัณ์ท์่�มู่่ปะการิังสิวัยงามู่เป็นพัิเศษจัะอย่�บี่ริิเวัณ์ขอบี่หน้าผัา  
ซึ�งมู่่ท์ั�งปะการิังแข็งหลัากชนิดหลัายสิ่สิันขึ�นสิลัับี่กัน ท์่�โดดเด�นเป็นพัิเศษคือปะการิังโต๊ะขนาดใหญ่� 

อ่กท์ั�งยังมู่่กัลัปังหาสิ่แดงซึ�งหาชมู่ได้ยากในริะดับี่น�ำตื�น ๆ  ท์ำให้อ�าวัสิุเท์พัเป็นจัุดดำน�ำ 
ท์่�นักดำน�ำท์ุกคนใฝ่่ฝ่ันถึง แต�เนื�องจัากอ�าวัแห�งน่�อย่�ท์างฝ่ั�งตะวัันตกของเกาะ ซึ�งเสิ้นท์างเข้าถึง 
จัะต้องแลั�นเริือตัดผั�านช�องขาด อันเป็นช�องแคบี่ริะหวั�างเกาะสิุริินท์ริ์เหนือแลัะเกาะสิุริินท์ริ์ใต้  
ผั่้ท์่�จัะไปดำน�ำท์่�อ�าวัสิุเท์พัสิ�วันใหญ่�จัึงต้องพัักค้างแริมู่บี่นเกาะ เพัื�อริอเดินท์างในช�วังน�ำขึ�น  
จัุดดำน�ำแห�งน่�มู่่ควัามู่เปริาะบี่างสิ่ง จัึงเหมู่าะสิำหริับี่ผั่้ท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์ในการิดำน�ำเท์�านั�น

อ่�วผู้ักก�ด 
   ระดับี่ควัามลึก็ 2-15 เมตร     ระวัังก็ระแสนี้ำ

อ�าวัผัักกาดเป็นจัุดดำน�ำไฮไลัต์อ่กแห�งหนึ�งของหมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์ ท์่�น่�มู่่ปะการิังหลัากหลัายชนิด 
ท์่�สิุดในจัำนวันจัุดดำน�ำท์ั�งหมู่ด โดยเฉพัาะปะการิังผัักกาดซึ�งพับี่ได้มู่ากเป็นพัิเศษจันเป็นท์่�มู่า 
ของชื�ออ�าวั นอกจัากน่� แนวัปะการิังในอ�าวัผัักกาดยังเป็นแหลั�งอาศัยของปลัาหลัากหลัายชนิด  
เช�น ปลัาผั่เสิื�อ ปลัาสิินสิมูุ่ท์ริ มู่่ริ่ปริ�างแลัะสิ่สิันสิวัยงามู่น�าชมู่

จัุดดำน�ำน่�อย่�นอกแนวัอ�าวั ท์ำให้ได้ริับี่อิท์ธิพัลัของกริะแสิน�ำในช�วังน�ำขึ�นน�ำลัง นักดำน�ำควัริใช้ 
ควัามู่ริะมู่ัดริะวััง แลัะควัรินัดแนะกับี่เริือเพัื�อกำหนดจัุดริับี่-สิ�ง 
โดยพัิจัาริณ์าท์ิศท์างของกริะแสิน�ำ เพัื�อควัามู่สิะดวักแลัะปลัอดภูัยในการิดำน�ำ

อ่�วเต่�      ระดับี่ควัามลึก็ 5-20 เมตร 

อ�าวัเต�าเป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่สิถิติการิพับี่เต�าท์ะเลัได้บี่�อยคริั�ง เนื�องจัากแนวัปะการิังในอ�าวัน่� 
มู่่ควัามู่อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ จัึงมู่่สิัตวั์ท์ะเลัอาศัยอย่�เป็นจัำนวันมู่าก 

เต�าท์ะเลัพัันธุ์ท์่�พับี่ คือ เต�ากริะ เต�าขนาดใหญ่�ท์่�มู่่ลัวัดลัายกริะดองสิวัยงามู่  
สิ�วันใหญ่�เต�ากริะเหลั�าน่�จัะวั�ายน�ำหากินตามู่แนวัปะการิัง แลัะโผัลั�ขึ�นมู่าหายใจัเป็นริะยะ 
เป็นท์่�ตื�นเต้นของนักดำน�ำท์่�พับี่เห็นอย�างมู่าก

นอกจัากน่� อ�าวัเต�ายังเป็นจัุดท์่�พับี่ปลัากริะเบี่นริาห่ (Manta Ray) วั�ายเวั่ยนมู่าหากิน 
อย่�ในริะดับี่น�ำค�อนข้างลัึกตามู่แนวัด้านนอกของอ�าวัอย่�บี่�อยคริั�ง
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  หมู่บ้�นชั�วมอแกน ตั�งอย่�ในอ�าวับี่อน   
  บี่นเกาะสิุริินท์ริ์ใต้ ชาวัมู่อแกนตั�งถิ�นฐาน 
อย่�ท์่�น่�ตั�งแต�ก�อนท์่�จัะจััดตั�งอุท์ยานแห�งชาติ ท์ุกวัันน่� 
ท์างการิอนุญ่าตให้ชาวัมู่อแกนมู่่สิิท์ธิ�ในการิอย่�อาศัย  
แลัะท์ำอาช่พัปริะมู่งจัับี่ปลัาตามู่วัิถ่ดั�งเดิมู่

ชาวัมู่อแกนสิ�วันใหญ่�มู่่ถิ�นฐานกริะจัายอย่�ในท์ะเลัอันดามู่ัน  
คริอบี่คลัุมู่ท์ั�งพัื�นท์่�ปริะเท์ศเมู่่ยนมู่า ไท์ย แลัะมู่าเลัเซ่ย  
สิ�วันใหญ่�นับี่ถือสิิ�งศักดิ�สิิท์ธิ�ในธริริมู่ชาติแลัะบี่ริริพับีุ่ริุษ  
มู่่ภูาษาพั่ดของตนเอง 

นักท์�องเท์่�ยวัสิามู่าริถเย่�ยมู่ชมู่หมู่่�บี่้านชาวัมู่อแกนท์่�อ�าวับี่อน  
ซึ�งในหมู่่�บี่้านจัะมู่่บี่้านเริือนแบี่บี่ดั�งเดิมู่ให้ชมู่  
แลัะมู่่ขายสิินค้าหัตถกริริมู่งานฝ่ีมู่ือชาวับี่้าน

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 9.4223, 97.8696  
อุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์ ตั�งอย่�ในพัื�นท์่� 
อำเภูอคุริะบี่รุิ ่จังัหวัดัพัังงา ห�างจัากชายฝั่�ง 50 กโิลัเมู่ตริ 
สิามู่าริถเดินท์างจัากท์�าเริือคุริะบีุ่ริ่ แลัะท์�าเริือท์ับี่ลัะมูุ่ 
โดยใช้บี่ริิการิเริือของบี่ริิษัท์นำเท์่�ยวั ซึ�งให้บี่ริิการิ 
ท์ริิปท์�องเท์่�ยวัดำน�ำแบี่บี่เช้าไป-เย็นกลัับี่  
แลัะแบี่บี่ค้างคืน  
ลัานกางเต็นท์์พัักแริมู่อ�าวัไมู่้งามู่ มู่่เต็นท์์ให้เช�า 
พัริ้อมู่เคริิื�องนอน ติดต�อจัองเต็นท์์ เคริื�องนอน  
แลัะพัื�นท์่�กางเต็นท์์ โท์ริ. 0 7647 2145,  
0 7647 2146 แลัะเวั็บี่ไซต์ nps.dnp.go.th 
บี่ริิการิเริือนำเท์่�ยวัดำน�ำตื�นของอุท์ยานฯ  
ออกวัันลัะ 2 ริอบี่ คือ เวัลัา 9:00-11:30 น.  
แลัะ 13:30-16:00 น. ค�าบี่ริิการิ 80 บี่าท์ต�อคน  
(ดำน�ำริอบี่ลัะ 2 จัุด) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ  
เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

บริษััทนำ�เที่ยว ที่ให้บริก�รเดินท�ง 
ไปหมู่เก�ะสุรินทร์

กรีนวิว ทัวร ์  09 1523 3088 
 www.greenviewtour.com 
 Greenview Tour

ซ�บีน่� ทัวร์   08 1082 0660 

 www.sabinatour.com 

 Sabinatour Kohsurin Thailand

เลิฟ์ อันด�มัน   0 7639 0250-60 

 Love Andaman

ซันแทน ทัวร์ 

 www.suntantour.com 

 Suntan Tour

ข้อมูลก�รเดินท�ง

อ่�วสุเทพ

เก�ะมังกร

อ่�วผู้ักก�ด

เก�ะตอรินล�

หินแพ
อ่�วเต่�

อ่�วแม่ย�ย

อ่�วจ�ก

เก�ะสต็อค

อ่�วทร�ยแดง

อ่�วทร�ยเอน

อ่�วไม้ง�ม

อ่�วชั่องข�ด
ที่ทำ�ก�รอุทย�นฯ

ล�นก�งเต็นท์

หมู่บ้�นมอแกนอ่�วบอน

เก�ะสุรินทร์เหนือ

เก�ะสุรินทร์ใต้
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หัวใจของก�รดำ�น้ำ�ฟรีไดฟ์
คือการิกลัั�นหายใจัแลัะดำดิ�งลังสิ่�ควัามู่ลัึกใต้ผัิวัน�ำโดยเป็นอิสิริะจัากอุปกริณ์์ช�วัยหายใจัใด ๆ  
เป็นการิดำน�ำท์่�น�าหลังใหลั แลัะจัำเป็นต้องท์ำควัามู่เข้าใจัในกลัไกของริ�างกายท์่�จัะเปลั่�ยนไป 
เมู่ื�ออย่�ในสิภูาวัะใต้น�ำ

นักดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์จัะใช้ตีนกบ (Fins) ท์่�มู่่ควัามู่ยาวัเป็นพัิเศษ  
ซึ�งช�วัยให้นักดำน�ำสิามู่าริถเคลัื�อนท์่�ไปในน�ำได้อย�างมู่่ปริะสิิท์ธิภูาพัมู่ากยิ�งขึ�น 

เนื�องจัากต่นกบี่ชนิดน่�มู่่ควัามู่ยาวัมู่าก นักดำน�ำจัึงควัริริะมู่ัดริะวัังในการิดำลังสิ่�ใต้น�ำ  
ไมู่�ให้ต่นกบี่สิัมู่ผััสิหริือเตะโดนปะการิังจันพัังเสิ่ยหาย

สิิ�งท์่�กริะตุ้นให้มู่นุษยต์้องก�รห�ยใจ  
คือปริิมู่าณ์ก๊าซคาริ์บี่อนไดออกไซด์ท์่�เพัิ�มู่มู่ากขึ�นเริื�อย ๆ  ขณ์ะกลัั�นหายใจั   

วัิธ่ ก�รกลั้นห�ยใจ ให้ได้นาน จัึงควัริบี่ริิหาริลัมู่หายใจัก�อนดำน�ำ 
โดยการิหายใจัเข้าลัึก ๆ  แลัะหายใจัออกอย�างช้า ๆ  ด้วัยควัามู่ผั�อนคลัาย 

การิฝ่ึกกลัั�นหายใจัแบี่บี่ฟ้ริ่ไดฟ้์ เป็นขั�นตอนท์่�มู่่ควัามู่สิำคัญ่  
ควัริฝ่ึกฝ่นภูายใต้การิด่แลัของผั่้ฝ่ึกสิอนท์่�มู่่ควัามู่เช่�ยวัชาญ่

ก�รเตะข�ที่ถููกต้อง ควัริเตะขาอย�างช้า ๆ   
ออกแริงจัากกลั้ามู่เนื�อบี่ริิเวัณ์สิะโพัก  
โดยให้จัุดหมูุ่นอย่�บี่ริิเวัณ์ต้นขา ปลัายเท์้าเหย่ยดตริง  
จัะท์ำให้การิเตะขามู่่ปริะสิิท์ธิภูาพั แลัะปริะหยัดแริง 

เมู่ื�อเริาดำน�ำลังสิ่�ควัามู่ลัึก แริงดันท์่�เพัิ�มู่มู่ากขึ�น 
จัะท์ำให้โพัริงอากาศภูายในเยื�อห่ชั�นในเกิดการิหดตัวั 
จันอาจัมู่อ่�ก�รปวดหู สิามู่าริถแก้ไขได้ 
ด้วัยการิบี่่บี่จัมู่่กแลั้วัหายใจัดันลัมู่ออก  
หริือการิขยับี่กริามู่ขากริริไกริ 
เพัื�อให้เยื�อแก้วัห่คลัายควัามู่เคริ่ยด

หน้�ก�กดำ�นำ้�แบบฟ์รีไดฟ์์ จัะเป็นชนิดท์่� 
มู่่ช�องอากาศด้านในน้อย (Low volumn mask)  
เพัื�อปริะหยัดอากาศท์่�ต้องใช้ในการิปริับี่แริงดัน 
ในหน้ากากให้สิมู่ดุลั เมู่ื�อดำน�ำลังสิ่�ควัามู่ลัึก

การิดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์ จัำเป็นต้องมู่่การิเริ่ยนริ่้ 
อย�างเคริ�งคริัดต�อกฎควัามู่ปลัอดภูัย ภูายใต้คำแนะนำ 
ของคริ่ผั่้ฝ่ึกสิอนท์่�ได้ริับี่การิริับี่ริองจัากสิถาบี่ันดำน�ำ 
ท์่�เชื�อถือได้ นอกจัากน่� การิฝ่ึกฝ่นอย�างต�อเนื�อง  
จัะท์ำให้การิดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์คริั�งต�อไป มู่่ปริะสิิท์ธิภูาพั  
ปลัอดภูัย แลัะสินุกมู่ากยิ�งขึ�น
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สะพ�นน�ใต้ ดำ�น้ำ�ง่�ย ๆ  กับฝูงปล�นับล้�น ขุมน้ำ�ท่�แตง สัมผู้ัสคว�มแปลกใหม่ในบึงน้ำ�จืด

สิะพัานนาใต้เป็นจัุดดำน�ำบี่นชายฝ่ั�ง เป็นท์างเลัือกใหมู่�สิำหริับี่นักดำน�ำท์่�ไมู่�ต้องการิใช้เวัลัาเดินท์างนาน 
จัุดดำน�ำแห�งน่�อย่�ใต้สิะพัานท์�าเริือบี่ริิเวัณ์หาดนาใต้ ซึ�งสิามู่าริถใช้วัิธ่การิดำน�ำแบี่บี่เดินลังจัากชายหาด  
(Shore dive) หริือเดินลังจัากบี่ันไดปลัายสิะพัานท์�าเริือ ท์่�น่�มู่่จัุดเด�นคือปะการิังหลัากหลัายชนิด 
ท์่�เกาะอย่�ตามู่เสิาต�อมู่�อสิะพัาน มู่่สิัตวั์ขนาดเลั็กปริะเภูท์ท์ากเปลัือย (Nudi Branch) ให้ชมู่มู่ากมู่าย
หลัายชนิด แลัะมู่่ฝ่่งปลัาขนาดใหญ่�วั�ายเวั่ยนวันอย่�ริอบี่ ๆ  บี่ริิเวัณ์เป็นภูาพัท์่�น�าตื�นตาตื�นใจัอย�างมู่าก

   ระดับี่ควัามลึก็ 3-8 เมตร 

ขุมู่น�ำท์�าแตงเป็นจัุดดำน�ำจัืดเพั่ยงไมู่�ก่�แห�งในเมู่ืองไท์ยท์่�มู่่สิภูาพัน�ำใสิ สิามู่าริถดำน�ำได้ง�าย 
เนื�องจัากเป็นขุมู่เหมู่ืองแริ�เก�าท์่�กลัายสิภูาพัเป็นบี่ึงน�ำขนาดใหญ่� มู่่ริะดับี่ควัามู่ลัึกไมู่�มู่าก  
มู่่จัุดสินใจัคือพัันธุ์ไมู่้น�ำปริะเภูท์สิาหริ�ายท์่�ขึ�นเป็นดงขนาดใหญ่� ซากอาคาริเหมู่ืองริ้าง  
แลัะต้นไมู่้ท์่�จัมู่อย่�ใต้น�ำ

การิดำน�ำท์่�น่� ควัริเตะขาอย�างช้า ๆ  แลัะควับี่คุมู่การิลัอยตัวัอย�างริะมู่ัดริะวััง  
เพัื�อหลั่กเลั่�ยงไมู่�ให้ตะกอนบี่นพัื�นฟุ้้งกริะจัาย

   5-8 เมตร     เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำทุก็ระดับี่ 

   พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 8.3585, 98.2653
   ขุมู่น�ำท์�าแตง ตั�งอย่�ท์่�ตำบี่ลัท์้ายเหมู่ือง อำเภูอท์้ายเหมู่ือง จัังหวััดพัังงา ห�างจัากตัวัอำเภูอปริะมู่าณ์ 4.5 กิโลัเมู่ตริ 
  ติดต�อเช�าอุปกริณ์์ดำน�ำ พัริ้อมู่ไดฟ้์หลั่ดเดอริ์ท์้องถิ�น ได้ท์่� เขาปิหลัาย ไดฟ้์ แอนด์ บี่ังกะโลั     
  ค�าเช�าอุปกริณ์์ดำน�ำ แลัะค�าไกด์ดำน�ำ (Dive Leader) เริิ�มู่ต้นท์่� 1,000 บี่าท์ 
   สิามู่าริถดำน�ำได้ตลัอดท์ั�งปี 
    Khaopilai Dive & Bungalows / เขาปิหลัาย บี่ังกะโลั 

   09 9362 4545

   พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 8.2734, 98.2767 
   สิะพัานนาใต้ ตั�งอย่�ท์่�ตำบี่ลัโคกกลัอย อำเภูอตะกั�วัท์ุ�ง จัังหวััดพัังงา ห�างจัากบี่้านโคกกลัอยปริะมู่าณ์ 3 กิโลัเมู่ตริ 
  ติดต�อเช�าอุปกริณ์์ดำน�ำ พัริ้อมู่ไดฟ้์หลั่ดเดอริ์ท์้องถิ�น ได้ท์่� เขาปิหลัาย ไดฟ้์ แอนด์ บี่ังกะโลั     
  ค�าเช�าอุปกริณ์์ดำน�ำ แลัะค�าไกด์ดำน�ำ (Dive Leader) เริิ�มู่ต้นท์่� 1,000 บี่าท์ 
   ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
    Khaopilai Dive & Bungalows / เขาปิหลัาย บี่ังกะโลั 

   09 9362 4545
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ห�ดแหลมปะก�รัง
จุดนัดฝันของนักโต้คลื่น

หาดแหลัมู่ปะการิัง หริือ หาดเมู่มู่โมู่ริ่�บี่่ช เป็นจัดุเริิ�มู่ต้นของกจิักริริมู่โต้คลัื�นในเมู่อืงไท์ย  
ก�อนท์่�จัะแพัริ�หลัายเป็นท์่�ริ่้จัักในท์ุกวัันน่�

ควัามู่พัิเศษของหาดแหลัมู่ปะการิังอย่�ท์่�ลัักษณ์ะพัื�นท์ริายซึ�งมู่่ควัามู่ลัาดชันพัอเหมู่าะ  
ท์ำให้คลัื�นเกิดการิยกตัวัเป็นลัอนสิ่งเมู่ื�อซัดเข้าใกลั้ชายฝ่ั�ง ลัักษณ์ะคลัื�นเช�นน่�เองท์่�เหมู่าะ 
สิำหริับี่การิเลั�นกริะดานโต้คลัื�น สิำหริับี่ในปริะเท์ศไท์ยพับี่ชายหาดลัักษณ์ะน่�ได้เพั่ยงไมู่�ก่�แห�ง 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิำหริับี่การิโต้คลัื�น อย่�ในช�วังฤด่มู่ริสิุมู่ ริะหวั�างเดือน พัฤษภูาคมู่-ตุลัาคมู่  
ซึ�งจัะมู่่นักโต้คลัื�นจัากท์ั�วัท์ุกสิาริท์ิศมู่าริวัมู่ตัวักัน ท์ั�งนักโต้คลัื�นท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์  
แลัะนักโต้คลัื�นมู่ือใหมู่�ก็สิามู่าริถมู่าเริิ�มู่เริ่ยนโต้คลัื�นในวัันท์่�คลัื�นไมู่�แริงมู่ากได้เช�นกัน 
นอกจัากกิจักริริมู่โต้คลัื�น หาดแหลัมู่ปะการิังยังมู่่บี่ริริยากาศท์่�ไมู่�เหมู่ือนชายหาดท์ั�วัไป  
เพัริาะเป็นหาดลัับี่ท์่�มู่่ท์างเข้าเป็นเพั่ยงถนนดินลั่กริังเลั็ก ๆ  ซุกซ�อนดินแดนในฝ่ัน 
ของนักโต้คลัื�นเอาไวั้จัากโลักภูายนอก ท์ุก ๆ  ช�วังเช้าแลัะบี่�ายจัะมู่่นักโต้คลัื�นกับี่ 
บี่อริ์ดหลัากสิ่สิันลัอยอย่�ในท์ะเลั สิ�วันบี่นชายหาดก็เต็มู่ไปด้วัยกิจักริริมู่อื�น ๆ อ่กมู่ากมู่าย  
ท์ั�งวัอลัเลัย์บี่อลัชายหาด เซิริ์ฟ้สิเก็ต แลัะผั่้คนมู่ากมู่ายท์่�ดื�มู่ด�ำบี่ริริยากาศ 
ของท์้องท์ะเลัอันสิวัยงามู่ในยามู่เย็น
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เริ่มต้นเรียนโต้คลื่นอย่�งไร?

ร�ยชัื่อโรงเรียนสอนโต้คลื่นในบริเวณห�ดแหลมปะก�รัง
ปะก�รัง เซิิร์ฟสคูล  

 www.pakarangsurfshop.com   Pakarang Surf School Khao Lak    09 9307 0202
เบตเตอร์ เซิิร์ฟ ไทยแลนด์

 www.bettersurfthailand.com   Better Surf Thailand    09 2795 4951
ซิอลท์ เซิิร์ฟคลับ

 www.saltsurf.club   Salt Surf Club  

เสิน�ห์ของการิโต้คลัื�นนั�นอย่�ท์่�การิได้สิัมู่ผััสิพัลัังของคลัื�นลัมู่แห�งท์้องท์ะเลัอย�างแท์้จัริิง 
ได้ใช้แริงแขนท์ั�งสิองข้างในการิพัากริะดานออกไปกลัางท์ะเลั เพัื�อเฝ่้าริอคลัื�นลั่กใหมู่�ท์่�เคลัื�อนเข้ามู่า  
แลั้วัพัาตัวัเองแลั�นลั้อไปบี่นเกลั่ยวัคลัื�นลั่กนั�นอย�างอิสิริะเสิริ่

นักโต้คลัื�นมู่ือใหมู่�ท์ุกคน จัะได้เริ่ยนริ่้ท์�าท์างท์่�ถ่กต้องในการินอนบี่นกริะดาน การิวั�าย (Paddling) 
การิสิังเกตคลัื�น แลัะฝ่ึกท์ักษะการิสิปริิงตัวัขึ�นยืนบี่นกริะดาน ก�อนท์่�จัะออกไปฝ่ึกจัริิงในท์ะเลั 
โดยมู่่คริ่ผั่้ฝ่ึกสิอนคอยด่แลัควัามู่ปลัอดภูัยตลัอดการิฝ่ึก

นีอนีบี่นีก็ระดานีโต้คล่�นี  
และใช้ม่อวั�ายนี้ำออก็ไปัในีบี่ริเวัณ์ท่�คล่�นีเริ�มยก็ตัวั1

2

  พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 8.7182, 98.2351 

  หาดแหลัมู่ปะการิัง หริือหาดเมู่มู่โมู่ริ่�บี่่ช อย่�ในอำเภูอตะกั�วัป่า จัังหวััดพัังงา ห�างจัากเขาหลััก 10 กิโลัเมู่ตริ 

 ค�าเช�าบี่อริ์ด ชั�วัโมู่งลัะ 300 บี่าท์ (สิำหริับี่ผั่้เลั�นเป็นแลั้วั) ค�าคอริ์สิเริ่ยนโต้คลัื�น 1,200-1,500 บี่าท์  
สิำหริับี่ 2 ชั�วัโมู่ง (ริาคาของผั่้ให้บี่ริิการิแต�ลัะริายอาจัแตกต�างกัน) 

  ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิำหริับี่การิโต้คลัื�น คือช�วังริะหวั�างเดือน พัฤษภูาคมู่-ตุลัาคมู่

เม่�อคล่�นีเริ�มเคล่�อนีท่�เข้ามา 
ให้หันีทิศทางก็ลับี่เข้าหาฝั่ั�ง  

และวั�ายนี้ำด้วัยควัามเร็วัสัมพัันีธ์ก็ับี่คล่�นี 
จัาก็นีั้นีสปัริงตัวัขึ้นีย่นี 

ก็ระดานีจัะเคล่�อนีท่�ไปัตาม 
ควัามลาดชันีของลอนีคล่�นี 
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เก�ะผู้้�  
สวรรค์ 360 องศ�ของคนรักทะเล

เกาะขนาดเลั็กจัิ�วัท์่�ไมู่�เหมู่ือนเกาะใด ๆ ในปริะเท์ศไท์ย 
เพัริาะเป็นเพั่ยงเนินท์ริายกลัางท์ะเลั ซึ�งเกิดจัากคลัื�นลัมู่ 
แลัะกริะแสิน�ำพััดพัาเมู่็ดท์ริายเลั็ก ๆ  มู่ากมู่าย มู่าท์ับี่ถมู่กัน  
ขนาดพัื�นท์่�ของเกาะจัะเลั็กใหญ่� ต�างกันไปตามู่ช�วังเวัลัา 
ท์่�ริะดับี่น�ำท์ะเลัขึ�นลัง หากเป็นช�วังน�ำท์ะเลัขึ�นสิ่งสิุด  
เกาะผั้าจัะมู่่พัื�นท์่�เพั่ยงไมู่�ก่�ตาริางเมู่ตริ แต�ถ้าเป็นช�วังเวัลัา 
ท์่�น�ำท์ะเลัลัดต�ำสิุด ในวัันข้างขึ�นหริือข้างแริมู่ พัื�นท์่�เกาะผั้า 
จัะกวั้างขวัางมู่ากขึ�นอย�างเห็นได้ชัด เนินท์ริายกลัางท์ะเลัแห�งน่� 
จัะมู่่ริ่ปริ�างคดโค้งแปลักตาตามู่แต�คลัื�นลัมู่จัะสิริริสิริ้าง  
สิวัยงามู่ดั�งผัืนผั้ากลัางมู่หาสิมูุ่ท์ริ

เสิน�ห์ของเกาะแห�งน่�อย่�ท์่�ควัามู่เลั็ก จัึงเป็นโลักสิ�วันตัวั 
ของคนริักท์ะเลัซึ�งมู่ักจัะเช�าเริือมู่าจััดมูุ่มู่ปิคนิค เลั�นน�ำ  
แลัะดื�มู่ด�ำบี่ริริยากาศของท์้องท์ะเลัในช�วังเวัลัาต�าง ๆ   
ท์ั�งยามู่กลัางวัันท์่�หาดท์ริายขาวัสิะท์้อนแสิงแดดตัดกับี่ 
น�ำท์ะเลัสิ่คริามู่ หริือยามู่เย็นท์่�ท์้องฟ้้าท์อแสิงสิ่สิวัยงามู่ชวันฝ่ัน

  พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ 8.913666, 98.224242

  เกาะผั้าตั�งอย่�ใกลั้เกาะคอเขา อำเภูอตะกั�วัป่า จัังหวััดพัังงา 
   สิามู่าริถเดินท์างได้จัากท์�าเริือบี่้านน�ำเค็มู่  
   (ห�างจัากเขาหลััก 25 กิโลัเมู่ตริ)  

 ค�าเริือหางยาวัเหมู่าลัำ 2,500 บี่าท์ (นั�งได้ปริะมู่าณ์ 8-10 คน)  
   ใช้เวัลัาเดินท์างปริะมู่าณ์ 30-40 นาท์่ (ริะยะท์าง 7.5 กิโลัเมู่ตริ) 

  ควัริเดินท์างในช�วังเวัลัาน�ำลังต�ำสิุด  
      ในช�วังวัันข้างขึ�น แลัะข้างแริมู่ สิามู่าริถเดินท์างได้ตลัอดปี  

  ชมู่ริมู่เริือท์�าเริือบี่้านน�ำเค็มู่ 08 4841 2367 
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เมมโมรี่ บีชั บ�ร ์ 
  หาดแหลัมู่ปะการิัง 

  10:00-21:30 น. 

   09 3578 5846 

   Memories Beach Bar

    

ซิอลท์ เซิิร์ฟ คลับ  
  หาดแหลัมู่ปะการิัง  

ใกลั้อัปสิริา บี่่ชฟ้ริ้อนท์์ ริ่สิอริ์ต 

  10:00-20:00 น.  

  www.saltsurf.club 

   Salt Surf Club

   

ค�คินอส เข�หลัก  
  หาดแหลัมู่ปะการิัง  

อย่�ใน อัปสิริา บี่่ชฟ้ริ้อนท์์ ริ่สิอริ์ต แอนด์ วัิลัลั�า   

  11:00-22:00 น. 

   0 7658 4447 

  www.karkinoskhaolak.com 

   KARKINOS KHAO LAK

 

8 ฟิชั บิสโทร แอนด์ เซิิร์ฟ เข�หลัก  
  หาดคึกคัก ใกลั้ ดิ อันดา มู่าเน่ย ริ่สิอริ์ต 

  9:00-20:00 น. 

  06 1748 3339

   

โคคุโร บีชัคลับ  
  หาดบี่างเน่ยง  

อย่�ใน ลัา เวัลัา เขาหลััก ริ่สิอริ์ต 

  10:00-24:00 น.  

   0 7642 8555, 0 7642 8599  

  www.kokulobeachclub.com 

   KOKULO BEACH CLUB

  

Beach Club
บีชัคลับ ในพื้นที่เข�หลัก 

    ก็ิจัก็รรมก็ระดานีโต้คล่�นี 

    ก็ิจัก็รรมก็่ฬาทางนี้ำ เช�นี แพัดเดิ้ลบี่อร์ด

    บี่ริก็ารอาหาร และของวั�าง

    บี่ริก็ารเคร่�องด่�ม
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หมู่เก�ะร�ชั� หมู่เก�ะสีฟ้�คร�ม

หมู่่�เกาะริาชาปริะกอบี่ไปด้วัยเกาะ 2 เกาะ คือเกาะริาชาใหญ่� แลัะเกาะริาชาน้อย 
เป็นสิองเกาะสิำคัญ่ในบี่ริริดาเกาะบี่ริิวัาริท์ั�งหลัายของภู่เก็ต จัุดเด�นของเกาะสิองแห�งน่� 
คือสิ่ของน�ำท์ะเลัท์่�สิวัยเป็นอันดับี่ต้น ๆ  ของท์ะเลัไท์ย อ่กท์ั�งยังเดินท์างได้ง�าย  
จัึงเป็นจัุดหมู่ายยอดนิยมู่ของของนักดำน�ำท์่�เดินท์างมู่าท์�องเท์่�ยวัภู่เก็ต

เป็นจัุดดำน�ำยอดนิยมู่ของเกาะริาชาใหญ่�  
เนื�องจัากมู่่น�ำใสิตลัอดท์ั�งปี แลัะมู่่สิภูาพั 
ภู่มู่ิปริะเท์ศท์่�ไมู่�ซับี่ซ้อน อย่�ในอ�าวัท์่�ปลัอดภูัย
ต�อคลัื�นลัมู่แลัะกริะแสิน�ำ ท์ำให้อ�าวัปะตกเป็น
จัุดดำน�ำท์่�เหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำท์ุกริะดับี่  
ริวัมู่ถึงโริงเริ่ยนสิอนดำน�ำ มู่ักใช้อ�าวัปะตก 
เป็นสิถานท์่�ฝ่ึกสิอนนักดำน�ำ

โลักใต้น�ำท์่�น่�เป็นแนวัปะการิังขนานกับี่ 
แนวัชายฝ่ั�ง ไลั�ริะดับี่จัากริะดับี่ควัามู่ลัึก 
5 เมู่ตริลังไปสิ่�ควัามู่ลัึก 22 เมู่ตริ  
มู่่ปะการิังโขดสิลัับี่กับี่ลัานท์ริาย  
จัุดเด�นคือ ดงปะการิังเขากวัางขนาดใหญ่� 
ท์่�เต็มู่ไปด้วัยฝ่่งปลัาเลั็กปลัาน้อยมู่ากมู่าย

อ่�วกล้วย เก�ะร�ชั�น้อย  

   3-25 เมตร    เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำทุก็ระดับี่ 

เกาะริาชาน้อย นับี่เป็นเกาะท์่�อย่�ไกลัจัากชายฝ่ั�งมู่ากท์่�สิุดในบี่ริริดาเกาะบี่ริิวัาริของภู่เก็ต 
อย่�ในเขตสิงวันของกองท์ัพัเริือ บี่นเกาะไมู่�มู่่บี่้านเริือนผั่้คนแลัะสิิ�งปลั่กสิริ้างใด ๆ   
ท์ำให้เกาะริาชาน้อยเป็นเกาะท์่�เต็มู่ไปด้วัยธริริมู่ชาติบี่ริิสิุท์ธิ�ท์ั�งบี่นบี่กแลัะใต้น�ำ

เกาะริาชาน้อยมู่่ริ่ปริ�างเริ่ยวัยาวั ชายฝ่ั�งท์ั�งสิองด้านมู่่จัุดดำน�ำแลัะแนวัปะการิังหลัายจัุด  
อ�าวักลั้วัยเป็นจัุดดำน�ำท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่มู่ากท์่�สิุด เพัริาะปลัอดภูัยจัากคลัื�นลัมู่มู่ริสิุมู่ 
สิามู่าริถดำน�ำได้ง�าย ท์ั�งแบี่บี่สิก่บี่า ฟ้ริ่ไดฟ้์ แลัะสินอริ์เกิลั

จัุดเด�นของอ�าวักลั้วัย คือแนวัปะการิังแข็งท์่�อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดในภู่เก็ต มู่่ดงปะการิังโขด  
ปะการิังเขากวัาง แลัะท์่�โดดเด�นเป็นพัิเศษคือปะการิังผัิวัเกลั็ดน�ำแข็ง ซึ�งมู่่กลั่บี่ซ้อนกัน 
อย�างสิวัยงามู่คลั้ายดอกไมู่้ ขึ�นเริ่ยงริายเหมู่ือนแปลังดอกไมู่้ใต้ท์ะเลั ท์่�ริะดับี่ควัามู่ลัึกตั�งแต� 
3-5 เมู่ตริ ไลั�ริะดับี่ลังไปถึงควัามู่ลัึก 25 เมู่ตริ ซึ�งนักดำน�ำแต�ลัะริะดับี่สิามู่าริถเลัือกดำน�ำ 
ในควัามู่ลัึกท์่�เหมู่าะสิมู่กับี่ตนเองได้

นอกจัากแนวัปะการิังท์่�สิวัยงามู่ เริายังสิามู่าริถพับี่เห็นสิัตวั์น�ำมู่ากมู่ายหลัายชนิด  
เช�น ปลัาไหลัมู่อเริย์ ปลัาสิิงโต แลัะท์ากเปลัือย (Nudi Branch) หลัากหลัายชนิด 
อาศัยอย่�ในแนวัปะการิังอ่กด้วัย

อ่�วปะตก (Bungalow Bay) เก�ะร�ชั�ใหญ่่  

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-22 เมตร  
   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำทุก็ระดับี่ 
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กองหินเซิ�ท์ทิป เก�ะร�ชั�น้อย  
(South Tip Pinnacle)    

   15-60 เมตร     เปั็นีเขตก็ระแสนี้ำแรงและแปัรปัรวันี 

   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำระดับี่ Advance ท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์

จัุดดำน�ำแห�งน่�เพัิ�งเป็นท์่�ริ่้จัักในหมู่่�นักดำน�ำได้ไมู่�นาน แต�กำลัังกลัายเป็นสิถานท์่� 
ท์่�หลัายคนใฝ่่ฝ่ันจัะได้มู่าชื�นชมู่ควัามู่สิวัยงามู่อันเต็มู่ไปด้วัยสิ่สิันของโลักใต้ท์ะเลัท์่�น่� 
สิักคริั�งหนึ�ง

กองหินเซาท์์ท์ิป เป็นกองหินขนาดยักษ์ท์่�ตั�งอย่�บี่ริิเวัณ์ปลัายสิุดด้านท์ิศใต ้
ของเกาะริาชาน้อย เป็นบี่ริิเวัณ์ท์่�กริะแสิน�ำจัากท์ั�งสิองด้านของเกาะไหลัมู่าบี่ริริจับี่กัน 
แนวัปะการิังในกองหินจัึงได้ริับี่ธาตุอาหาริจัากกริะแสิน�ำตลัอดเวัลัา พัื�นท์่�แท์บี่ 
ท์ุกตาริางนิ�วัเต็มู่ไปด้วัยปะการิังอ�อนแลัะกัลัปังหาซึ�งเป็นปะการิังท์่�หากินด้วัย 
การิดักจัับี่แพัลังตอนในกริะแสิน�ำ อ่กท์ั�งยังอุดมู่ไปด้วัยปลัาแลัะสิัตวั์น�ำสิาริพััดชนิด  
ท์ั�งปลัาข่�ตังเบี่็ดสิ่น�ำเงินสิดใสิ ปลัาย่นิคอริ์นท์่�มู่่เขายื�นยาวัด่แปลักตา  
ปลัาในตริะก่ลัสิลัิดหินหลัากหลัายชนิด แลัะปลัาหายากท์่�นักดำน�ำท์ุกคนอยากเจัอ  
คือ ปลัาฉลัามู่เสิือดาวั แลัะปลัากริะเบี่นริาห่ (Manta Ray) ซึ�งมู่่โอกาสิพับี่ได้มู่าก 
ในเดือน กุมู่ภูาพัันธ์-เมู่ษายน

จัุดดำน�ำแห�งน่�มู่่ควัามู่ลัึกค�อนข้างมู่าก โดยจัุดตื�นท์่�สิุดของกองหินนั�นมู่่ริะดับี่ 
ควัามู่ลัึก 15 เมู่ตริ ไลั�ริะดับี่ลังไปสิ่�ก้นท์ะเลัท์่�ควัามู่ลัึก 60 เมู่ตริ แลัะริะดับี่ควัามู่ลัึก 
ท์่�เหมู่าะสิมู่กับี่การิดำน�ำอย่�ท์่� 25-30 เมู่ตริ อ่กท์ั�งยังมู่่กริะแสิน�ำไหลัริุนแริง แปริปริวัน 
หลัายท์ิศท์าง แลัะยากต�อการิคาดคะเน ท์ำให้ท์่�น่�เหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำท์่�มู่่
ปริะสิบี่การิณ์์สิ่ง แลัะมู่่ริ�างกายแข็งแริงแต�ควัามู่สิวัยงามู่ของกองหินแห�งน่�ก็ยังคุ้มู่ค�า 
ต�อควัามู่ยากลัำบี่ากเสิมู่อ

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.6078, 98.3670 (เกาะริาชาใหญ่�) 
7.4667, 98.3076 (เกาะริาชาน้อย) 
เกาะริาชาใหญ่� ตั�งอย่�ด้านท์ิศใต้ของเกาะภู่เก็ต ห�างจัากท์�าเริืออ�าวัฉลัอง  
13 กิโลัเมู่ตริ เกาะริาชาน้อย ห�างจัากท์�าเริืออ�าวัฉลัอง 23 กิโลัเมู่ตริ  
มู่่ผั่้ให้บี่ริิการิดำน�ำหลัายริายในจัังหวััดภู่เก็ต จััดโปริแกริมู่ดำน�ำ 
แบี่บี่ไปเช้า-กลัับี่เย็น เสิ้นท์าง เกาะริาชาใหญ่�-เกาะริาชาน้อย 
(ด่ริายชื�อแลัะข้อมู่่ลัการิติดต�อ หน้า 52) 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 3,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-กลัับี่เย็น 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่
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กองหินมุสังใน หรือ ชั�ร์ค พอยท์ (Shark Point) 

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-28 เมตร     ก็ระแสนี้ำแรงในีบี่างช�วังเวัลา 

กองหินน่�อย่�กึ�งกลัางริะหวั�างเส้ินท์างจัากเกาะภูเ่กต็ไปหมู่่�เกาะพัพ่ั ่ 
มู่ช่ื�อ Shark Point มู่าจัากการิพับี่ปลัาฉลัามู่เสิือดาวัได้บี่�อยคริั�งในอด่ต  
ท์ุกวัันน่�ยังคงเป็นจัุดดำน�ำท์่�สิวัยงามู่ แลัะมู่่ริะบี่บี่นิเวัศใต้น�ำท์่�สิมู่บี่่ริณ์์ 

จัุดดำน�ำน่�ปริะกอบี่ด้วัยกองหินย�อย ๆ  3 กอง เริ่ยงตัวัตามู่แนวัเหนือใต้ กองด้านเหนือสิุด 
เป็นหินพั้นน�ำ มู่่กริะโจัมู่ไฟ้ตั�งเป็นสิัญ่ลัักษณ์์ กองถัดมู่ามู่่ยอดท์่�ริะดับี่ควัามู่ลัึก 5 เมู่ตริ  
แลัะกองด้านใต้สิุดมู่่ยอดท์่�ริะดับี่ควัามู่ลัึก 15 เมู่ตริ  โดยกองท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่ดำน�ำท์่�สิุด 
คอื กองท์่�สิอง เนื�องจัากมู่ร่ิะดบัี่ควัามู่ลึักไมู่�มู่าก แลัะมู่ทิ่์วัทั์ศน์ใต้น�ำสิวัยงามู่ มู่ท่์ั�งปะการิงัแขง็  
กัลัปังหา แลัะฟ้องน�ำคริก ขึ�นสิลัับี่สิับี่หวั�างกันเป็นองค์ปริะกอบี่สิวัยงามู่เหมู่ือนสิวันใต้น�ำ 
ท์่�ถ่กจััดวัางอย�างตั�งใจั แลัะบี่ริิเวัณ์ยอดกองท์่�ควัามู่ลัึก 5 เมู่ตริ มู่่ปะการิังอ�อนหลัากสิ่สิันปกคลัุมู่ 
เป็นหนึ�งในจัุดถ�ายภูาพัใต้น�ำท์่�สิวัยงามู่ อ่กท์ั�งยังอย่�ในริะดับี่ควัามู่ลัึกสิำหริับี่ท์ำเซฟ้ต่�สิต็อบี่  
(Safety Stop) ท์ำให้นักดำน�ำมู่่เวัลัาสิำหริับี่การิชื�นชมู่แลัะถ�ายภูาพัธริริมู่ชาติสิวัยงามู่ได้เต็มู่ท์่�

แหลั�งดำน�ำปริะเภูท์ซากเริือจัมู่ท์่�ริ่้จัักกันด่ท์่�สิุด เดิมู่เป็นเริือเฟ้อริ์ริ่�ท์่�ให้บี่ริิการิริะหวั�างภู่เก็ต 
แลัะเกาะพั่พั่ เกิดอุบี่ัติเหตุจัมู่ลังเนื�องจัากชนกองหินมูุ่สิังนอก เมู่ื�อวัันท์่� 4 พัฤษภูาคมู่ พั.ศ. 2540  
โดยผั่้โดยสิาริปริะมู่าณ์ 500 คน ได้ริับี่การิช�วัยเหลัืออย�างปลัอดภูัยท์ั�งหมู่ด

ปัจัจัุบี่ัน ซากเริือคิงคริุยเซอริ์กลัายเป็นจัุดดำน�ำ 
ปริะเภูท์เริือจัมู่ท์่�มู่่สิภูาพัคลั้ายแนวัปะการิังตามู่ 
ธริริมู่ชาติมู่ากท์่�สิุด เนื�องจัากตำแหน�งท์่�เริือจัมู่ 
อย่�ในแนวัริ�องน�ำท์่�มู่่กริะแสิน�ำพััดริุนแริง  
จัึงมู่่ปะการิังอ�อนขึ�นปกคลัุมู่ท์ั�วัตัวัเริือ  
แลัะมู่่ฝ่่งปลัาขนาดใหญ่�ใช้โคริงสิริ้างเริือ 
เป็นท์่�กำบี่ัง ด่สิวัยงามู่น�าปริะท์ับี่ใจัอย�างมู่าก

เรือจมคิงครุยเซิอร์  
   ระดับี่ควัามลึก็ 15-30 เมตร   

   ในีบี่างช�วังเวัลา จัะม่ก็ระแสนี้ำแรง และทัศนีวัิสัยไม�ด่ ควัรใช้ควัามระมัดระวััง 

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.7311, 98.6258 (กองหินมูุ่สิังใน)  
เริือจัมู่คิงคริุยเซอริ์ แลัะกองหินมูุ่สิังใน อย่�บี่ริิเวัณ์ท์ิศตะวัันออกของเกาะภู่เก็ต  
ห�างจัากท์�าเริืออ�าวัฉลัอง 32  กิโลัเมู่ตริ แลัะห�างจัากเกาะพั่พั่ดอน 15 กิโลัเมู่ตริ 
มู่่ผั่้ให้บี่ริิการิดำน�ำหลัายริายในจัังหวััดภู่เก็ต จััดโปริแกริมู่ดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-กลัับี่เย็น 
เสิ้นท์างเริือจัมู่คิงคริุยเซอริ์ แลัะกองหินมูุ่สิังใน (ด่ริายชื�อแลัะข้อมู่่ลัการิติดต�อ หน้า 52) 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 3,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-กลัับี่เย็น 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่46 47



ห�ดกะตะ
ชัีวิตชัีว�บนห�ดทร�ยชั�ยทะเล

หาดกะตะเป็นหนึ�งในชายหาดยอดนิยมู่สิำหริับี่กิจักริริมู่โต้คลัื�นในจัังหวััดภู่เก็ต  
เนื�องจัากในช�วังฤด่มู่ริสิุมู่ ริะหวั�างเดือนพัฤษภูาคมู่ถึงริาวัเดือนตุลัาคมู่ จัะเป็นช�วังท์่� 
หาดกะตะได้ริับี่อิท์ธิพัลัจัากลัมู่ตะวัันตก ท์่�พััดตริงมู่าจัากมู่หาสิมูุ่ท์ริอินเด่ย  
สิภูาพัภู่มู่ิปริะเท์ศของพัื�นท์ะเลับี่ริิเวัณ์น่�มู่่แนวัลัาดชันท์่�ด้านนอกชายหาด 
ท์ำให้คลัื�นเกิดการิยกตัวัเป็นลัอนสิวัยงามู่ก�อนเคลัื�อนเข้าหาชายฝ่ั�ง

หาดกะตะเป็นสิถานท์่�โต้คลัื�นท์่�มู่่น�ำท์ะเลัใสิท์่�สิุดในท์ะเลัไท์ย มู่่แนวัชายหาดท์่� 
เหมู่าะกับี่การิโต้คลัื�นเป็นแนวัยาวัมู่ากกวั�าท์่�อื�น ๆ ตลัอดแนวัหาดกะตะมู่่โริงเริ่ยนสิอนโต้คลัื�น 
ท์ั�งขนาดใหญ่�แลัะริายเลั็ก ๆ ตั�งเริ่ยงริายให้บี่ริิการิท์ั�วัไป  ในช�วังฤด่โต้คลัื�น หาดกะตะ 
จัะมู่่บี่ริริยากาศท์่�คึกคักด้วัยนักโต้คลัื�นหลัายริ้อยคน สิ�วันในฤด่ท์่�ปลัอดคลัื�นลัมู่  
หาดกะตะจัะมู่่น�ำท์ะเลัเริ่ยบี่นิ�ง เหมู่าะสิำหริับี่กิจักริริมู่พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด

นอกจัากหาดกะตะแลั้วั ภู่เก็ตยังมู่่ชายหาดอื�น ๆ ท์่�เหมู่าะสิำหริับี่กิจักริริมู่โต้คลัื�น  
เช�น หาดกะริน ซึ�งมู่่ชายหาดหลัายจัุดเหมู่าะสิำหริับี่การิโต้คลัื�น หาดกะหลัิมู่  
ซึ�งอย่�ด้านเหนือของหาดป่าตอง มู่่คลัื�นขนาดใหญ่�กวั�าท์่�อื�น ๆ เหมู่าะสิำหริับี่ 
นักโต้คลัื�นท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์ 

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.8161, 98.2990  
หาดกะตะ อย่�ในอำเภูอเมู่ือง จัังหวััดภู่เก็ต ห�างจัากตัวัเมู่ืองภู่เก็ต 15 กิโลัเมู่ตริ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิโต้คลัื�น เดือนพัฤษภูาคมู่ - ตุลัาคมู่   
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 1,200 บี่าท์ สิำหริับี่คอริ์สิเริิ�มู่ต้น แลัะค�าเช�าบี่อริ์ด 300 บี่าท์ต�อชั�วัโมู่ง 
ด่ริายชื�อโริงเริ่ยนสิอนโต้คลัื�น แลัะผั่้ให้บี่ริิการิเช�าอุปกริณ์์ หน้า 53
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ห�ดในย�ง
โต้คลื่นไปกับส�ยลม

การิเลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ (Kite Surfing) เป็นอ่กหนึ�งก่ฬาท์างน�ำท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่ในจัังหวััดภู่เก็ต 
ชายหาดท์่�เหมู่าะกับี่กิจักริริมู่ชนิดน่� คือ หาดในยาง เนื�องจัากแนวัหาดมู่่ควัามู่ยาวั  
เหมู่าะสิำหริับี่การิเลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ซึ�งมู่่ควัามู่เริ็วั แลัะใช้พัื�นท์่�กวั้างในการิเลั�นมู่ากกวั�ากิจักริริมู่ 
ท์างน�ำชนิดอื�น ๆ 

การิเลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ คือการิปริะยุกต์กริะดานโต้คลัื�น(Surf Board) มู่าใช้ริ�วัมู่กับี่ริ�มู่วั�าวั (Kite)  
โดยผั่้เลั�นจัะต้องสิวัมู่ชุดฮาริ์เนสิ (Harness) เพัื�อยึดริ�างกายกับี่ริ�มู่วั�าวัซึ�งมู่่ลัักษณ์ะคลั้ายริ�มู่ช่ช่พั 
สิามู่าริถบี่ังคับี่สิายวั�าวัเพัื�อควับี่คุมู่ท์ิศท์างในการิเคลัื�อนท์่�ไปตามู่กริะแสิลัมู่ได้ตามู่ท์่�ต้องการิ

ควัามู่สินุกของการิเลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ อย่�ท์่�การิได้สิัมู่ผััสิถึงพัลัังของสิายลัมู่แลัะเกลั่ยวัคลัื�น 
ไปพัริ้อมู่กัน เป็นกิจักริริมู่ท์่�ต้องอาศัยท์ักษะแลัะการิฝ่ึกฝ่นอย�างต�อเนื�อง ซึ�งโดยท์ั�วัไป 
โริงเริ่ยนสิอนไคท์์เซิริ์ฟ้ในจัังหวััดภู่เก็ตจัะมู่่หลัักสิ่ตริสิอน โดยมู่่ริะยะเวัลัาเริิ�มู่ต้นท์่� 2 ชั�วัโมู่ง  
แลัะสิำหริับี่ผั่้ท์่�เลั�นเป็นแลั้วั สิามู่าริถเช�าอุปกริณ์์ได้ตามู่โริงเริ่ยนไคท์์เซิริ์ฟ้ท์ุกแห�ง

สิถานท์่�เหมู่าะสิำหริับี่การิเลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ นอกจัากหาดในยาง ในจัังหวััดภู่เก็ตยังมู่่ชายหาด 
อื�น ๆ เช�น หาดกะริน อ�าวัฉลัอง หาดริาไวัย์ แลัะแหลัมู่พัันวัา ขึ�นอย่�กับี่ท์ิศท์างลัมู่ท์่�เปลั่�ยนไป 
ในแต�ลัะฤด่กาลั

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 8.0885, 98.2964  
หาดในยาง อย่�ในอำเภูอถลัาง จัังหวััดภู่เก็ต ห�างจัากตัวัเมู่ืองภู่เก็ต 30 กิโลัเมู่ตริ 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 4,000 บี่าท์ สิำหริับี่คอริ์สิเริิ�มู่ต้น ใช้เวัลัา 2-3 ชั�วัโมู่ง 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิเลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่   
ด่ริายชื�อโริงเริ่ยนสิอนไคท์์เซิริ์ฟ้ แลัะผั่้ให้บี่ริิการิเช�าอุปกริณ์์ หน้า 53
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ฟรีดอม ดอลฟิน ไดฟ์วิ่ง   

  08 6947 3666 

 www.freedomdolphindiving.com 

  Freedom Dolphin Diving

แมนด�ริน ควีน   

  09 5005 8789 

 www.phuketdivecenter.com 

  MV. Mandarin Queen

เซิ�ท์ สย�ม ไดเวอร์  
  0 7628 6017, 09 8017 2215 

 www.southsiamdivers.com 

  South Siam Divers

โลคัล ไดฟ์ ไทยแลนด์
 0 7638 4285   
 www.localdivethailand.com 

  Local Dive Thailand

ออลโฟร์ ไดฟ์วิ่ง ดอท คอม   

  0 7634 4611 

 www.scubadiving-phuket.com 

  All 4 Diving Phuket, Thailand  
ออลัโฟ้ริ์ ไดฟ้์วัิ�ง ภู่เก็ต

ซิีบีส์ ไดฟ์วิ่ง   

 0 7638 1765 

 www.sea-bees.com 

  Sea Bees Diving

นีอก็จัาก็ผูู้้ให้บี่ริก็ารดำนี้ำในีพั่้นีท่� ยังม่เร่อแบี่บี่ค้างค่นี (Liveaboard)  
ท่�ให้บี่ริก็ารดำนี้ำหลายเส้นีทางหมุนีเวั่ยนีก็ันีไปั

ภูเก็ต เซิิร์ฟ สคูล  
  หาดกะตะ   

   08 9874 9147, 0 7633 0229 

  www.phuketsurfing.com 

   Phuket Surfing School  
& Nautilus Dive Center in Kata Beach

SSS ภูเก็ต ไดฟ์ แอนด์ เซิิร์ฟ เซิ็นเตอร์  
  หาดกะตะ  08 9586 9920 

  www.sssphuket.com 

   SSS Phuket Dive, Freedive & Surf Center

ภูเก็ต เซิิร์ฟ ดอทคอม  
  หาดกะตะ  09 3582 2987 

  www.phuketsurf.com 

   phuketsurf.com

พีเค เซิิร์ฟ เทรนนิ่ง  
  หาดกะตะ  08 7272 4298 

   PK Surf Training

ซิ�รีต้� เซิิร์ฟเฟอร์เกิล  
(Zaretar Surfergirl)  

  หาดกะตะ  06 1250 5276 

   Zaretar_surfergirl.

เซิิร์ฟสเตชัั่น   
  หาดกะตะ  06 4459 7664 

   Surf Station Kata Beach

ทะเล เซิิร์ฟ สคูล  
  หาดบี่างเท์า  

   09 0878 1893 , 08 2519 3282 

  www.talaysurf.com   Talay Surf

ซิอลท์วอเตอร์ ดรีมมิ่ง เซิิร์ฟ สคูล  
  หาดบี่างเท์า  0 7639 0664 

  www.surfcamp-thailand.com

โรงเรียนสอนโต้คลื่น แพดเดิ้ลบอร์ด และให้เชั่�อุปกรณ์ ในจังหวัดภูเก็ตผูู้้ให้บริก�รดำ�นำ้�ในจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสอนดำ�นำ้�ฟรีไดฟ์ และทัวร์ดำ�นำ้�ฟรีไดฟ์ในจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสอนไคท์เซิิร์ฟ ในจังหวัดภูเก็ต

บ�งกอก ฟรีไดเวอร์    
 08 0007 2005 

 www.bangkokfreedivers.com 

  Bangkok Freedivers

ไคท์ บอร์ดดิ้ง เอเชัีย (KBA)  
  หาดในยาง แลัะอ�าวัฉลัอง 

   08 1591 4594 

  www.kiteboardingasia.com

มิตร ฟรีไดฟ์    
  09 9626 9619 

 www.mitr.co 

  MITR Freediving Community

ไคท์ โซิน 
  อ�าวัฉลัอง    
   08 3395 2005 

   www.kitesurfthailand.com
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หมู่่�เกาะแห�งภู่ผัาอันตริะการิตา จัุดหมู่ายของนักท์�องเท์่�ยวัท์ั�วัโลัก  
ท์่�น่�เป็นสิวัริริค์ของคนริักท์ะเลั สิามู่าริถใช้เวัลัากับี่การิดื�มู่ด�ำบี่ริริยากาศ 
แบี่บี่ชาวัเกาะ แลัะท์ำกิจักริริมู่ท์างท์ะเลัสินุก ๆ ได้ตั�งแต�เช้ายันเย็น

หมู่่�เกาะพั่พั่ มู่่เกาะใหญ่�สิองเกาะ เป็นท์่�ตั�งของแหลั�งท์�องเท์่�ยวัยอดนิยมู่  
คือ เกาะพั่พั่เลั ซึ�งมู่่เวัิ�งอ�าวัท์่�สิวัยงามู่สิองอ�าวั ได้แก� อ�าวัมู่าหยา แลัะอ�าวัปิเลัะ  
เป็นลัาก่นขนาดใหญ่�ท์่�โอบี่ลั้อมู่ด้วัยภู่ผัาหินป่นสิ่งตริะหง�าน สิ�วันเกาะพั่พั่ดอน  
ตั�งอย่�ใกลั้ ๆ กัน เป็นเกาะท์่�โด�งดังไปท์ั�วัโลักด้วัยภูาพัมูุ่มู่สิ่งจัากจัุดชมู่วัิวับี่นยอดเขา 
ท์่�มู่่โค้งอ�าวัสิองอ�าวัเวั้าเข้าหากัน โดยมู่่แผั�นดินตริงกลัางเชื�อมู่ริะหวั�างสิองอ�าวั 
เป็นเมู่ืองเลั็ก ๆ ท์่�เต็มู่ไปด้วัยสิ่สิันของบี่ริริดาริ่สิอริ์ตบี่ริริยากาศด่ ริ้านอาหาริ  
แหลั�งชอปปิง บี่่ชคลัับี่ แลัะกิจักริริมู่ท์างท์ะเลัมู่ากมู่าย 

นอกจัากน่� หมู่่�เกาะพั่พั่ยังมู่่เกาะบี่ริิวัาริเลั็ก ๆ อ่กหลัายเกาะ เช�น เกาะย่ง  
มู่่แนวัปะการิังน�ำตื�นท์่�สิวัยงามู่ แลัะเกาะไผั� เป็นเกาะเลั็ก ๆ ท์่�เพัิ�งเปิดให้ท์�องเท์่�ยวั 
เมู่ื�อไมู่�นานมู่าน่� โดดเด�นด้วัยหาดท์ริายขาวัเป็นแหลัมู่ยื�นยาวัออกไปในท์ะเลั  
เมู่็ดท์ริายลัะเอ่ยดนุ�มู่เท์้า แลัะน�ำท์ะเลัใสิบี่ริิสิุท์ธิ�  เป็นภูาพัท์ะเลัในฝ่ันท์่�ท์ุกคน 
อยากเห็น นักท์�องเท์่�ยวัสิามู่าริถเช�าเริือหางยาวัจัากเกาะพั่พั่ดอนไปเท์่�ยวัชมู่ได้

หมู่เก�ะพีพี
อัศจรรย์ภูผู้� กล�งทะเลอันด�มัน
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อ�าวัใหญ่�ด้านหลัังของเกาะพั่พั่ดอนท์่�มู่่บี่ริริยากาศเริ่ยบี่ง�าย  
เป็นเวัิ�งอ�าวัท์่�เวั้าลัึก ขนาบี่ข้างด้วัยหน้าผัาสิ่งตริะหง�าน  
น�ำท์ะเลัในอ�าวัน่�จัึงริาบี่เริ่ยบี่ดั�งกริะจัก เหมู่าะแก�การิ 
พัายเริือคายักหริือแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดชมู่บี่ริริยากาศแบี่บี่สิบี่าย ๆ  
หริือพัายแบี่บี่กึ�งผัจัญ่ภูัย เลัาะไปตามู่แนวัหน้าผัา 
เพัื�อตามู่หาหาดลัับี่หลัายแห�ง ท์่�ซุกซ�อนอย่�ในซอกหลัืบี่เลั็ก ๆ  
ของเวัิ�งอ�าวัอันยิ�งใหญ่� เช�น อ�าวัลัิง ซึ�งมู่่ลัิงแสิมู่หากินตามู่ธริริมู่ชาติ  
อ�าวันุ้ย ชายหาดสิวัยในอ��าวัท์่�ไริ้ริอยเท์้าผั่้คน มู่่หินนุ้ยตั�งขวัางอย่� 
หน้าหาดเป็นแลันด์มู่าริ์คท์่�สิวัยงามู่แลัะโดดเด�น

อ่�วโละด�ลัม 
พ�ยแพดเดิ้ลบอร์ดต�มห�ห�ดลับ
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พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.7385, 98.7710 
หมู่่�เกาะพั่พั่ อย่�ห�างจัากชายฝ่ั�งจัังหวััดกริะบี่่� 30 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างโดยเริือโดยสิาริ 
จัากจัังหวััดกริะบี่่�มู่าท์่�เกาะพั่พั่ดอน ซึ�งมู่่ผั่้ให้บี่ริิการิเริือโดยสิาริจัากท์�าเริือหลัายแห�ง  
เช�น ท์�าเริือคลัองจัิหลัาด อำเภูอเมู่ืองกริะบี่่่� ท์�าเริือนพัริัตน์ธาริา (ท์�าเริือคลัองแห้ง)  
แลัะท์�าเริือเจั้าฟ้้า ตัวัเมู่ืองกริะบี่่� ใช้เวัลัาในการิเดินท์างปริะมู่าณ์ 1 ชั�วัโมู่ง 30 นาท์่  
นอกจัากน่� ยังมู่่เริือโดยสิาริจัากท์�าเริือริัษฎา จัังหวััดภู่เก็ต แลัะท์�าเริือศาลัาด�าน  
เกาะลัันตาใหญ่� จัังหวััดกริะบี่่� อ่กด้วัย 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่กิจักริริมู่ท์างน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤศจัิกายน

การิเดินท์างจัากเกาะพั่พั่ดอน ไปท์�องเท์่�ยวั ดำน�ำ  
ท์่�เกาะพั่พั่เลั เกาะไผั� สิามู่าริถเช�าเหมู่าเริือหางยาวั  
ริาคาปริะมู่าณ์ 2,000-3,000  บี่าท์ หริือซื�อแพัคเกจัท์ัวัริ์
ท์�องเท์่�ยวัริอบี่เกาะพั่พั่ ซึ�งมู่่กิจักริริมู่ดำน�ำ  
ชมู่ท์ิวัท์ัศน์ ตามู่จัุดต�าง ๆ  ในหมู่่�เกาะพั่พั่ นอกจัากน่� 
ผั่้ปริะกอบี่การิบี่างริายยังมู่่กิจักริริมู่พัายเริือคายัก  
แลัะพัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด เป็นบี่ริิการิเสิริิมู่อ่กด้วัย

ไปัก็ระบี่่�  
ระยะทาง 30 ก็ิโลเมตร

ไปัเก็าะลันีตา 
ระยะทาง 30 ก็ิโลเมตร

ไปัภููเก็็ต 
ระยะทาง 40 ก็ิโลเมตร

ผูู้้ให้บริก�รเรือโดยส�ร 
ไปเก�ะพีพีดอน

พีพี แฟ์มิลี่   
 0 7561 2463 

พีพี ชูกิจ   
 0 7563 0304, 08 1968 6459 

พีพี ครุยเซอร์    
 0 7621 1253, 08 1979 5552 

พีพี สบ�ย ม�รีน   
 06 3548 4533, 06 2629 6366 

พิช�มนต์   
 00 7624 6512-3, 0 7563 0290 

อันด�มัน เวฟ์ ม�สเตอร ์  
 08 1894 5602, 06 3079 2561 

อ่�วน�ง ปรินเซส   
 0 7563 7152 

ขนิษฐ� สปีดโบ๊ต
 09 3615 2181, 08 1894 1633 

ยูริป ทร�เวล
 08 4552 5343

บี่ริิเวัณ์อ�าวัโลัะดาลััมู่ มู่่ริ้านให้เช�ากริะดาน 
แพัดเดิ�ลับี่อริ์ด (SUP Board) หลัายริ้าน 
ค�าเช�า เริิ�มู่ต้นท์่�ชั�วัโมู่งลัะ 300 บี่าท์  
สิามู่าริถพัายท์�องเท์่�ยวัในบี่ริิเวัณ์อ�าวัด้วัยตนเอง  
หริือพัายไปหาดลัิง (ริะยะท์าง 1.2 กิโลัเมู่ตริ)  
หาดนุ้ย (ริะยะท์าง 2.7 กิโลัเมู่ตริ)  
หริือใช้บี่ริิการิผั่้ปริะกอบี่การิท์ัวัริ์ท์่�มู่่กิจักริริมู่ 
พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด

เลิฟ์ ซี เลิฟ์ พีพี ทัวร ์  

 09 4580 5384 

 Love Sea Love Phi Phi

วอเตอร์ สปอร์ต เอ็กซ์พีเรียนซ ์  

 09 6924 4043 

 Watersports-experience

อ่�วปิเละ

อ่�วต้นไทร

อ่�วโละด�ลัม

เก�ะไผู้่
เก�ะยูง

อ่�วลิง

อ่�วม�หย�

เก�ะพีพีดอน

เก�ะพีพีเล

อ่�วนุ้ย

หมู่เก�ะพีพี
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เก�ะห้�ล�กูน

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-15 เมตร   

   เปั็นีจัุดดำนี้ำท่�ม่เร่อพัลุก็พัล�านี ควัรใช้ควัามระมัดระวัังในีก็ารขึ้นีสู�ผู้ิวันี้ำ 

ชื�อของเกาะห้าลัาก่นมู่าจัากกลัุ�มู่เกาะสิามู่เกาะท์่�ตั�งลั้อมู่วังกัน 

ท์ำให้ผัืนน�ำท์่�อย่�ตริงกลัางมู่่ลัักษณ์ะเหมู่ือนลัาก่น ท์้องน�ำบี่ริิเวัณ์น่� 

มู่่ควัามู่ลัึกไลั�ริะดับี่จัากลัานท์ริายใต้น�ำตื�น ๆ ไลั�ไปจันถึงแนวัน�ำลัึก  

เมู่ื�อมู่องจัากบี่นเริือจัึงเห็นน�ำท์ะเลัไลั�เฉดสิ่อย�างสิวัยงามู่ 

ท์่�น่�เหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำริะดับี่เริิ�มู่ต้น สิามู่าริถฝ่ึกท์ักษะ 

บี่ริิเวัณ์ลัานท์ริายโลั�ง ๆ จันคุ้นเคยกับี่สิภูาพัใต้น�ำ ก�อนจัะออกไป 

ชมู่แนวัปะการิังในบี่ริิเวัณ์โดยริอบี่ ซึ�งสิ�วันใหญ่�เป็นปะการิังแข็ง  

มู่่หลัากหลัายชนิด ท์ั�งปะการิังโขดสิ่สิันสิวัยงามู่ ปะการิังโต๊ะ 

ขนาดใหญ่� แลัะปะการิังผัิวัเกลั็ดน�ำแข็งท์่�สิวัยงามู่เหมู่ือน 

แปลังดอกไมู่้ใต้ท์ะเลั

หมู่เก�ะห้�
คูห�สีฟ้�ใต้บ�ด�ล

สิัมู่ผััสิควัามู่มู่หัศจัริริย์ของภู่ผัา โถงถ�ำ แลัะสิวันดอกไมู่้ใต้สิมูุ่ท์ริ ในหมู่่�เกาะห้า  
ซึ�งเป็นสิ�วันหนึ�งของอุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะลัันตา ท์่�น่�เป็นจัุดดำน�ำยอดนิยมู่ 
ท์่�สิามู่าริถเดินท์างมู่าดำน�ำได้ท์ั�งจัากเกาะลัันตาใหญ่� แลัะเกาะพั่พั่ดอน ริวัมู่ท์ั�งเริือ 
บี่ริิการิดำน�ำแบี่บี่ค้างคืน (Liveaboard) ซึ�งให้บี่ริิการิเสิ้นท์างอันดามู่ันใต้  
จัะมู่่โปริแกริมู่ดำน�ำท์่�หมู่่�เกาะห้า เป็นหนึ�งในไฮไลัต์ของท์ริิป

หมู่่�เกาะแห�งน่�มู่่เกาะหินป่นเลั็ก ๆ  5 เกาะตั�งเริ่ยงริายกันเป็นกลัุ�มู่อย่�ท์�ามู่กลัางห้วังท์ะเลั 
ท์่�ไลั�เฉดสิ่น�ำเงิน ฟ้้า คริามู่ อย�างสิวัยงามู่ เป็นหนึ�งในภู่มู่ิท์ัศน์ท์างท์ะเลัท์่�น�าตื�นตาตื�นใจั  
ไมู่�วั�าจัะมู่องผั�านภูาพัถ�ายท์างอากาศ ชมู่วัิวัจัากผัิวัน�ำ หริือดำดิ�งลังสิ่�โลักใต้บี่าดาลั

ท์่�น่�มู่่จัุดดำน�ำหลัากหลัายบี่ริริยากาศ ท์ั�งแนวัปะการิัง โถงถ�ำใต้ท์ะเลั แลัะลัานท์ริายใต้น�ำ 
จัึงเหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำหลัากหลัายริะดับี่ ตั�งแต�ริะดับี่เริิ�มู่ต้นไปจันถึงนักดำน�ำ 
ท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์ ริวัมู่ไปถึงนักดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์
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เก�ะห้�ใหญ่่ (The Cathedral) 

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-25 เมตร   

   เพัิ�มควัามระมัดระวัังในีก็ารดำนี้ำเข้าถ้้ำ ควัรม่ไฟฉายพัก็ติดตัวั 

เกาะห้าใหญ่�คือท์่�ตั�งของถ�ำใต้ท์ะเลัซึ�งเป็นท์่�ริ่้จัักด่ท์่�สิุดในเมู่ืองไท์ย บี่ริิเวัณ์แนวัหน้าผัาใต้น�ำ 

ในริะดับี่ควัามู่ลัึกปริะมู่าณ์ 15 เมู่ตริ มู่่เพัิงถ�ำขนาดใหญ่�สิองแห�งเชื�อมู่ต�อถึงกัน  

เป็นถ�ำท์่�ไมู่�ลัึกมู่าก แลัะมู่่แสิงสิวั�างสิ�องเข้าถึง เป็นถ�ำใต้ท์ะเลัท์่�นักดำน�ำท์ั�วัไป 

สิามู่าริถดำน�ำได้อย�างปลัอดภูัย

ควัามู่สิวัยงามู่อันมู่หัศจัริริย์ของถ�ำแห�งเกาะห้าใหญ่�น่�จัะเห็นได้จัากมูุ่มู่มู่องเมู่ื�อเข้าไปถึงด้านในถ�ำ 

แลั้วัมู่องย้อนกลัับี่ออกมู่า จัะเห็นแสิงเริืองริองสิ�องผั�านเพัิงหินปากถ�ำอย�างสิวัยงามู่ 

ดั�งมู่หาวัิหาริใต้สิมูุ่ท์ริ จันนักดำน�ำชาวัต�างชาติริุ�นแริก ๆ ท์่�มู่าดำน�ำสิำริวัจัถ�ำแห�งน่� 

ตั�งชื�อภูาษาอังกฤษไวั้วั�า The Cathedral 

นอกจัากเพัิงถ�ำท์่�สิวัยงามู่ บี่ริิเวัณ์ควัามู่ลัึก 20-25 เมู่ตริ ยังมู่่สิวันปะการิังอ�อน 

แลัะกัลัปังหาสิ่สิันสิวัยงามู่ มู่่สิัตวั์น�ำขนาดเลั็กให้ค้นหา เช�น ท์ากท์ะเลัท์่�หากินอย่�ตามู่ฟ้องน�ำ  

แลัะปลัาจัิ�มู่ฟ้ันจัริะเข้ปีศาจั ริ่ปริ�างแปลักตา หากินโดยการิพัริางตัวัอย่�กับี่กัลัปังหา

เก�ะห้�เหนือ (The Chimney)

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-28 เมตร   

   ระมัดระวัังก็ารดำนี้ำเปัล่�ยนีควัามลึก็ โดยเฉพัาะช�วังวั�ายนี้ำลอดขึ้นีจัาก็ปัล�อง

จัุดเด�นของเกาะห้าเหนือ คือโพัริงถ�ำใต้น�ำขนาดเลั็กท์่�อย่�ในริะดับี่ควัามู่ลัึก 10 เมู่ตริ  

เป็นจัุดดำน�ำท์่�ให้ปริะสิบี่การิณ์์แปลักใหมู่�ในการิวั�ายน�ำลัอดเข้าสิ่�โพัริงถ�ำท์่�แคบี่แลัะมู่ืดสิลััวั  

การิดำน�ำเข้าถ�ำแห�งน่�จัะให้ควัามู่ริ่้สิึกตื�นเต้นเลั็กน้อยในช�วังแริก แต�เมู่ื�อสิายตาเริิ�มู่ปริับี่สิภูาพั 

ให้คุ้นชินกับี่ควัามู่มู่ืดได้สิักพััก ควัามู่ตื�นเต้นจัะกลัายเป็นควัามู่ปริะท์ับี่ใจัเมู่ื�อได้เห็นลัำแสิง 

อันสิวัยงามู่จัากปากปลั�อง สิ�องลังมู่ากริะท์บี่ฝ่่งปลัาตัวัเลั็ก ๆ  ท์่�อาศัยอย่�ในโพัริงถ�ำ  

แลัะเริาสิามู่าริถวั�ายน�ำลัอดปากปลั�องขึ�นไปตามู่ลัำแสิงท์่�สิ�องลังมู่าได้

เนื�องจัากช�องโพัริงท์างเข้าแลัะออกของถ�ำน่�มู่่ริะดับี่ควัามู่ลัึกแตกต�างกันมู่าก จัึงควัริใช้ควัามู่ 

ริะมู่ัดริะวัังในการิวั�ายน�ำขึ�นอย�างช้า ๆ  แลัะควัริวัางแผันการิดำน�ำให้ริัดกุมู่ปลัอดภูัย
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หินม่วง หินแดง
   หินีแดง ระดับี่ควัามลึก็ 5-42 เมตร  

        หินีม�วัง ระดับี่ควัามลึก็ 8-65 เมตร   

   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

สิำริวัจักองหินใต้ท์ะเลัลัึกท์่�แต�งแต้มู่ด้วัยสิ่สิันสิดใสิสิวัยงามู่ 
ท์่�หินมู่�วัง แลัะหินแดง สิองกองหินค่�แฝ่ดกลัางท์ะเลัอันไกลัโพั้น  
โดยหินแดงเป็นกองหินท์่�มู่่ยอดโผัลั�พั้นน�ำเลั็กน้อย หากมู่อง 
จัากผัิวัน�ำจัะเหมู่ือนโขดหินธริริมู่ดาท์่�ไมู่�มู่่อะไริน�าสินใจันัก  
แต�ใต้ผัิวัน�ำคือกองหินขนาดใหญ่�ท์่�มู่่ปะการิังอ�อนสิ่แดงแลัะสิ่มู่�วัง 
เกาะอย่�ตามู่ผัาหินอันกวั้างใหญ่� มู่่ปลัาหลัากหลัายชนิด  
เช�น ปลัาสิาก ปลัากลั้วัย ปลัาเหย่�ยวัปากยาวั ปลัาสิลัิดหินสิ่ท์อง 
จัำนวันมู่ากมู่ายแหวักวั�ายหากินอย่�ในแนวัปะการิัง เหมู่ือนดั�ง 
ผัืนป่าอันเต็มู่ไปด้วัยดอกไมู่้สิ่สิันสิดใสิ ท์่�มู่่ผั่เสิื�อบี่ินคลัอเคลั่ย

สิ�วันหินมู่�วังนั�นเป็นกองหินท์่�มู่่ควัามู่ลัึกเฉลั่�ยมู่ากกวั�า  
โดยยอดกองนั�นอย่�ลัึก 8  เมู่ตริ เป็นกองหินใต้น�ำขนาดใหญ่� 
ท์่�วัางตัวัเป็นแนวัยาวั มู่่แนวัหน้าผัาลัาดชันลังสิ่�ก้นท์ะเลัอันมู่ืดมู่ิด  
ตามู่แนวัหน้าผัามู่่ปะการิังอ�อนคลั้ายกับี่หินแดง แต�เนื�องจัาก 
จัุดดำน�ำน่�มู่่ควัามู่ลัึกเฉลั่�ยมู่ากกวั�า ท์ำให้แสิงสิ่แดงถ่กมู่วัลั 
น�ำท์ะเลัด่ดกลัืนจันมู่องเห็นปะการิังกลัายเป็นสิ่มู่�วัง 

เนื�องจัากหินแดงแลัะหินมู่�วังอย่�กลัางท์ะเลัเปิด ริะยะท์างไกลั 
จัากแผั�นดินใหญ่�ค�อนข้างมู่าก ท์ำให้การิเดินท์างแต�ลัะคริั�ง 
ไมู่�สิามู่าริถพัยากริณ์์สิภูาพัอากาศแลัะคลัื�นลัมู่ลั�วังหน้าได้แมู่�นยำ  
อ่กท์ั�งยังเป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่ควัามู่ลัึก มู่่กริะแสิน�ำไหลัแริง  
นักดำน�ำควัริมู่่ปริะสิบี่การิณ์์ แลัะตริวัจัสิอบี่กำหนดการิดำน�ำ 
กับี่ผั่้ให้บี่ริิการิลั�วังหน้าก�อนเดินท์าง
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ผูู้้ให้บริก�รดำ�นำ้�ในพื้นที่เก�ะลันต�ใหญ่่  
ที่ให้บริก�รเส้นท�ง หมู่เก�ะห้� และหินม่วง หินแดง

หมู่เก�ะห้�

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.4295, 98.8958 
หมู่่�เกาะห้า อย่�ในเขตอุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะลัันตา จัังหวััดกริะบี่่�  
ห�างจัากเกาะลัันตาใหญ่� 27 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างมู่าดำน�ำโดยใช้บี่ริิการิ 
ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้าเย็นกลัับี่ (Day trip) ซึ�งให้บี่ริิการิโดยบี่ริิษัท์ท์ัวัริ์ดำน�ำ 
บี่นเกาะลัันตาใหญ่� แลัะเกาะพั่พั่ดอน สิ�วันใหญ่�จัะจััดโปริแกริมู่ดำน�ำวัันลัะ 2-3 ไดฟ้์  
โดยกำหนดจัุดดำน�ำตามู่ควัามู่เหมู่าะสิมู่ นอกจัากน่� เริือดำน�ำแบี่บี่ค้างคืน (Liveaboard)  
ท์่�ให้บี่ริิการิเสิ้นท์างอันดามู่ันใต้ ก็จัะกำหนดให้เกาะห้าใหญ่�อย่�ในโปริแกริมู่ 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 3,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้าเย็นกลัับี่ (Day trip) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

หินม่วง หินแดง

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.1527,98.8211 
หินมู่�วัง แลัะหินแดง ตั�งอย่�บี่ริิเวัณ์พัื�นท์่�ริอยต�อจัังหวััดกริะบี่่�แลัะจัังหวััดตริัง  
ห�างจัากเกาะลัันตาใหญ่� 60 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างมู่าดำน�ำโดยใช้บี่ริิการิ 
ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้าเย็นกลัับี่ (Day trip) ซึ�งให้บี่ริิการิโดยบี่ริิษัท์ท์ัวัริ์ดำน�ำบี่างแห�ง 
บี่นเกาะลัันตาใหญ่�  
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 4,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้าเย็นกลัับี่ (Day trip) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

ลันต� ไดฟ์์เวอร์
 08 7891 4141 

 www.lantadiver.com 
 Lanta Diver

โก ไดฟ์์ ลันต� 
 0 7566 8321, 08 1892 8321 

 www.godive-lanta.com 

 Go Dive Lanta

สคูบ้� ฟ์ิช 
 08 3175 3077 

 www.scubafish.com 

 Scubafish

แอนตี้ กร�วิตี้ ไดฟ์์เวอร ์
 0 7565 6806, 08 7474 1066 

 www.antigravitydivers.com 

 Anti Gravity Divers, Koh Lanta

ฟ์ีนิกซ์ ไดฟ์์เวอร์ 
 09 9232 5319  

 www.phoenixdivers-kohlanta.com 
 Phoenix Divers Koh Lanta

66 67



เก�ะแหวน สีสันแห่งทะเลตรัง

 ระดับี่ควัามลึก็ 2-15 เมตร  

พัิสิ่จัน์คำริ�ำลัือของจัุดดำน�ำท์่�สิามู่าริถพับี่เห็นกัลัปังหา 
ในริะดับี่น�ำตื�นท์่�สิุดในท์ะเลัไท์ย ในโลักใต้น�ำริอบี่ ๆ  เกาะแหวัน  
ซึ�งเป็นสิ�วันหนึ�งในท์ริิปท์�องหมู่่�เกาะท์ะเลัตริัง ท์่�มู่่ท์ิวัท์ัศน์สิวัยงามู่
ตริะการิตาท์ั�งในมูุ่มู่มู่องเหนือผัิวัน�ำแลัะใต้ท์ะเลั

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ 7.3798, 99.2489 
เกาะแหวัน อย่�ห�างจัากชายฝ่ั�งจัังหวััดตริัง 12 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างโดยเริือ จัากท์�าเริือปากเมู่ง  
(ห�างจัากตัวัเมู่ืองตริัง 40 กิโลัเมู่ตริ) แลัะท์�าเริือหาดยาวั (ห�างจัากตัวัเมู่ืองตริัง 48 กิโลัเมู่ตริ)  
โดยใช้บี่ริิการิบี่ริิษัท์ท์ัวัริ์ดำน�ำหลัายแห�ง (โปริดตริวัจัสิอบี่โปริแกริมู่ลั�วังหน้ากับี่ผั่้ให้บี่ริิการิ) 
ค�าใช้จั�าย สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-กลัับี่เย็น เริิ�มู่ต้นท์่� 3,500 บี่าท์ (สิก่บี่า)  
แลัะ 1,500 บี่าท์ (สินอริ์เกิลั แลัะฟ้ริ่ไดฟ้์) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
เลตรัง ไดฟ์์วิ่ง   08 1968 7597  Laytrang Diving PADI 5 Star Dive Center  
ไลค์ อันด�มัน   08 7263 7755  Like Andaman1

เกาะแหวันเป็นเกาะขนาดเลั็กซึ�งไมู่�มู่่หาดท์ริายแลัะท์่�ริาบี่  
ริอบี่ ๆ  เกาะมู่่หน้าผัาหินป่นตัดชันบี่ริริจับี่กับี่ผัืนน�ำสิ่มู่ริกต  
แมู่้โลักใต้น�ำในบี่ริิเวัณ์น่�จัะไมู่�มู่่แนวัปะการิังขนาดใหญ่�  
แต�สิามู่าริถพับี่กัลัปังหาอย่�ตามู่โขดหินในริะดับี่ควัามู่ลัึก 
เริิ�มู่ต้นตั�งแต� 1 เมู่ตริไลั�ลังไปจันถึง 15 เมู่ตริ ท์ำให้ท์่�น่� 
เหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำท์ุกปริะเภูท์ ท์ั�งสิก่บี่า แลัะฟ้ริ่ไดฟ้์ 

จัุดดำน�ำของเกาะแหวันอย่�บี่ริิเวัณ์ท์ิศตะวัันออกของเกาะ  
นักดำน�ำสิามู่าริถวั�ายน�ำสิำริวัจัตามู่แนวัหน้าผัาหินป่น 
ซึ�งจัะพับี่กัลัปังหาเป็นหย�อมู่ ๆ  บี่างกอสิามู่าริถมู่องเห็นได้ 
อย�างชัดเจันจัากผัิวัน�ำ บี่างกออย่�ลัึกลังไปไมู่�มู่าก นักดำน�ำ 
ฟ้ริ่ไดฟ้์สิามู่าริถกลัั�นหายใจัแลั้วัมูุ่ดลังไปสิ่�ควัามู่ลัึกเบี่ื�องลั�าง  
ก็จัะได้เห็นสิ่สิันสิดใสิแลัะริ่ปริ�างอันสิวัยงามู่น�าหลังใหลั 
ของกัลัปังหาซึ�งเปริ่ยบี่ได้ดั�งผัืนพััดแห�งท์้องท์ะเลั
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กองปะก�รังเทียมเก�ะลิบง 
โลกใต้น้ำ�สีชัมพูอันแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

 ระดับี่ควัามลึก็ 10-15 เมตร  

ท์่�น่�เป็นหนึ�งในกองปะการิังเท์่ยมู่หลัายสิิบี่แห�งในท์ะเลัตริัง  
ซึ�งสิริ้างขึ�นเมู่ื�อสิิบี่กวั�าปีท์่�แลั้วั โดยการินำแท์�นคอนกริ่ต 
มู่าวัางใต้พัื�นท์ะเลัเพัื�อเป็นท์่�อย่�อาศัยของสิัตวั์น�ำ แต�เนื�องจัาก 
ท์่�ตั�งของกองปะการิังเท์่ยมู่กองน่�อย่�ในแนวัริ�องน�ำซึ�งได้ริับี่ 
ธาตุอาหาริจัากกริะแสิน�ำอย�างเต็มู่ท์่� เมู่ื�อเวัลัาผั�านไป 
แท์�นคอนกริ่ตจัึงถ่กปกคลัุมู่ด้วัยปะการิังอ�อนสิ่ชมู่พั่หวัาน 
ท์ั�วัท์ั�งบี่ริิเวัณ์ ลัะลัานด้วัยฝ่่งปลัามู่ากมู่ายท์่�มู่าอาศัย 
กองปะการิังน่�เป็นบี่้าน เป็นโลักใต้น�ำท์่�สิวัยงามู่มู่่ช่วัิตช่วัา  
แลัะเป็นจัุดดำน�ำแปลักใหมู่�ไมู่�เหมู่ือนใคริ

จัุดดำน�ำแห�งน่�มู่่ควัามู่ลัึกปานกลัาง เหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำลัึก 
แบี่บี่สิก่บี่า แลัะนักดำน�ำแบี่บี่ฟ้ริ่ไดฟ้์ท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์  
แต�เนื�องจัากอย่�ในพัื�นท์่�ใกลั้ปากแมู่�น�ำ จัึงควัริเลัือกดำน�ำ 
ในช�วังวัันขึ�นแลัะแริมู่ 7-9 ค�ำ ริะหวั�างเวัลัาท์่�น�ำขึ�น  
เพัื�อหลั่กเลั่�ยงตะกอนท์่�ท์ำให้น�ำขุ�น  

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ 7.18626°, 99.34743° 
จัุดดำน�ำกองปะการิังเท์่ยมู่ อย่�ห�างจัากเกาะลัิบี่ง อำเภูอกันตัง  
จัังหวััดตริัง ด้านท์ิศตะวัันตกเฉ่ยงใต้ 4 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์าง 
โดยเริือ จัากท์�าเริือปากเมู่ง (ห�างจัากตัวัเมู่ืองตริัง 40 กิโลัเมู่ตริ)  
แลัะท์�าเริือหาดยาวั (ห�างจัากตัวัเมู่ืองตริัง 48 กิโลัเมู่ตริ) โดยใช้บี่ริิการิ
บี่ริิษัท์ท์ัวัริ์ดำน�ำหลัายแห�ง (โปริดตริวัจัสิอบี่โปริแกริมู่ลั�วังหน้า 
กับี่ผั่้ให้บี่ริิการิ) 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 3,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-เย็นกลัับี่ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่ เดือน พัฤศจัิกายน-เมู่ษายน  
วัันขึ�น-แริมู่ 7-9 ค�ำ (ในช�วังเวัลัาน�ำขึ�น)

เลตรัง ไดฟ์์วิ่ง   08 1968 7597  

 Laytrang Diving PADI 5 Star Dive Center  
ไลค์ อันด�มัน   08 7263 7755  Like Andaman1
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เก�ะกระ  
พ�ยแพดเดิ้ลบอร์ดไปดำ�นำ้�ที่เก�ะส่วนตัว

   ระดับี่ควัามลึก็ 0.5-1.5 เมตร   

   ระมัดระวััง ห้ามเข้าไปัในีแนีวันี้ำต่้นี โดยเฉพัาะช�วังนี้ำลง

บี่ริิเวัณ์ท์ิศตะวัันออกของเฉ่ยงเหนือของเกาะหลั่เป๊ะ มู่่เกาะเลั็ก ๆ  

ซึ�งมู่่พัื�นท์่�เพั่ยง 2-3 ไริ� ห�างจัากหาดชาวัเลั (Sunrise Beach)  

เพั่ยงไมู่�ก่�ริ้อยเมู่ตริ เกาะแห�งน่�เป็นดั�งสิวัริริค์ของคนริักท์ะเลั 

อย�างแท์้จัริิง เพัริาะเริาสิามู่าริถพัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดหริือเริือคายัก 

ไปจัับี่จัองเป็นเกาะสิ�วันตัวั แมู่้จัะเป็นเพั่ยงช�วังเวัลัาสิั�น ๆ ก็ตามู่

เกาะกริะมู่่ชายหาดขนาดจัิ�วั 2 แห�งอย่�คนลัะฟ้ากของเกาะ  

แต�สิามู่าริถเดินเชื�อมู่ถึงกันได้เพั่ยงไมู่�ก่�ก้าวัเดิน  บี่ริิเวัณ์ริอบี่ ๆ เกาะ 

มู่่ท์ุ�งปะการิังเขากวัางอันกวั้างใหญ่�ริายลั้อมู่ บี่ริริยากาศท์่�น่� 

ในยามู่เย็นจัะสิวัยงามู่มู่าก เพัริาะสิามู่าริถชมู่พัริะอาท์ิตย์ตก 

ในบี่ริริยากาศสิ�วันตัวั

เก�ะหลีเป๊ะ และหมู่เก�ะอ�ดัง-ร�ว ี
ชั่วงเวล�ดี ๆ  ของคนรักทะเล

เกาะสิวัริริค์ ณ์ ปลัายสิุดน�านน�ำท์ะเลัไท์ย ท์่�มู่่บี่ริริยากาศเดิมู่ ๆ  ของหมู่่�บี่้านชาวัเลัพัื�นถิ�น  
ผัสิมู่ผัสิานกับี่สิ่สิันแห�งการิท์�องเท์่�ยวัอย�างกลัมู่กลั�อมู่ ท์ำให้การิใช้ช่วัิตบี่นเกาะหลั่เป๊ะนั�น 
เต็มู่ไปด้วัยควัามู่สิุข สินุก แลัะริื�นริมู่ย์

เกาะหลั่เป๊ะเป็นหนึ�งในสิมู่าชิกของหมู่่�เกาะอาดัง-ริาวั่ ซึ�งอย่�ในเขตอุท์ยานแห�งชาติตะริุเตา  
แต�เป็นเกาะเด่ยวัท์่�มู่่หมู่่�บี่้านชาวัปริะมู่ง ชุมู่ชนชาวัเลั ริ่สิอริ์ต ท์่�พััก ริ้านอาหาริ บี่่ชบี่าริ์ 
ตั�งอย่�มู่ากมู่าย จันคลั้ายเมู่ืองท์�องเท์่�ยวัเลั็ก ๆ แต�ธริริมู่ชาติบี่นเกาะยังอุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์  
มู่่หาดท์ริายขาวั น�ำท์ะเลัใสิบี่ริิสิุท์ธิ� แลัะจัุดดำน�ำมู่ากมู่ายท์่�ริอให้นักท์�องเท์่�ยวัออกไปค้นหา
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ร่องนำ้�จ�บัง
   ระดับี่ควัามลึก็ 3-5 เมตร     ระวัังก็ระแสนี้ำ 

ชมปัะก็ารังเจั็ดส่ ก็ับี่จัุดดำนี้ำต่้นีท่�ม่ส่สันีสดใสท่�สุดในีอันีดามันี 

ริ�องน�ำจัาบี่ังเป็นกองหินเลั็ก ๆ ด้านท์ิศตะวัันตกเฉ่ยงใต ้

ของเกาะอาดัง กองหินน่�ตั�งขวัางริ�องน�ำท์่�มู่่กริะแสิน�ำไหลัแริง 

ท์ำให้มู่่ปะการิังอ�อนหลัากหลัายสิ่สิันขึ�นอย่�ในริะดับี่ควัามู่ลัึก 

เพั่ยง 3-5 เมู่ตริ สิามู่าริถมู่องเห็นได้ชัดเจันจัากผัิวัน�ำ 

แมู่้จัะเป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่กริะแสิน�ำไหลัแริงตลัอดเวัลัา  

แต�ท์างอุท์ยานแห�งชาติตะริุเตา ได้ติดตั�งสิายท์ุ�นสิำหริับี่ 

ให้นักท์�องเท์่�ยวัใช้จัับี่อย�างด่ ริ�องน�ำจัาบี่ังจัึงเป็นจัุดดำน�ำท์่� 

นักท์�องเท์่�ยวัท์ั�วัไปสิามู่าริถดำน�ำแบี่บี่สินอริ์เกิลัอย�างปลัอดภูัย 

สิ�วันนักดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์ท์่�สิามู่าริถกลัั�นหายใจัดำลังสิ่�ควัามู่ลัึก 

ก็จัะได้เห็นปะการิังเจั็ดสิ่แห�งริ�องน�ำจัาบี่ังในมู่ิติแลัะสิ่สิัน 

ท์่�สิวัยงามู่มู่ากยิ�งขึ�น
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             กองหินต�ลัง หรือ สโตนเฮนจ์ 
             (Stonehenge Pinnacle)

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-20 เมตร  

   สำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์    ระวัังก็ระแสนี้ำ

ท์่�สิุดแห�งสิ่สิันของโลักใต้น�ำ กับี่สิวันสิวัริริค์ใต้บี่าดาลั 

ซึ�งอย่�ใกลั้เกาะหลั่เป๊ะเพั่ยงเอื�อมู่มู่ือ

หากเริามู่องออกไปจัากชายหาดด้านท์ิศตะวัันออก 

ของเกาะหลั่เป๊ะ จัะเห็นเกาะแห�งหนึ�งตั�งเด�นเป็นสิง�า  

ใกลั้ ๆ เกาะนั�นมู่่กองหินขนาดใหญ่�ซึ�งเป็นจัุดดำน�ำ 

อันเป็นท์่�สิุดของท์ะเลัไท์ยในหลัายด้าน ท์ั�งควัามู่งามู่ 

ของปะการิัง แลัะควัามู่หลัากหลัายของสิิ�งมู่่ช่วัิต

สิัญ่ลัักษณ์์ของกองหินตาลัังคือแท์�งหินแกรินิต 4 แท์�ง 

ตั�งลั้อมู่กันเป็นวังบี่ริิเวัณ์ยอดกอง อันเป็นท์่�มู่าของ 

ชื�อสิโตนเฮนจั์ท์่�นักดำน�ำยุคแริก ๆ ตั�งชื�อเพัื�อเปริ่ยบี่เปริย 

ลัักษณ์ะของแท์�งหินน่� ซึ�งคลั้ายกลัุ�มู่หินสิโตนเฮนจั์ 

ท์่�ปริะเท์ศอังกฤษ 

บี่นแท์�งหินท์ั�งสิ่�แลัะโขดหินใหญ่�น้อยต�าง ๆ   

ลั้วันถ่กแต�งแต้มู่ด้วัยสิ่แดง มู่�วัง น�ำเงิน ขาวั เหลัือง  

ของปะการิังอ�อนท์่�ขึ�นแข�งกับี่กัลัปังหา สิวัยงามู่ดั�ง 

สิวันดอกไมู่้ท์่�มู่่ใคริตั�งใจัมู่าจััดไวั้อย�างวัิจัิตริบี่ริริจัง  

อ่กท์ั�งยังมู่่บี่ริิเวัณ์ท์่�กวั้างใหญ่�จันต้องใช้เวัลัาดำน�ำ 

ถึง 2 ไดฟ้์ จัึงจัะชื�นชมู่ควัามู่งามู่ได้ท์ั�วัท์ุกบี่ริิเวัณ์

ควัามู่พัิเศษอ่กอย�างของจัุดดำน�ำแห�งน่�คือมู่่ควัามู่ลัึก 

ไมู่�มู่าก แสิงอาท์ิตย์จัึงสิ�องสิวั�างลังมู่าถึงแนวัปะการิัง 

ท์ำให้เริาได้เห็นสิ่สิันสิดใสิของโลักใต้น�ำอย�างชัดเจัน  

เป็นจัดุดำน�ำท์่�ถ�ายภูาพัได้สิวัยงามู่เป็นพัิเศษ  

เป็นท์่�ชื�นชอบี่ของช�างภูาพัใต้น�ำแท์บี่ท์ุกคน 

ท์่�อยากกลัับี่มู่าถ�ายภูาพักองหินตาลัังซ�ำแลั้วัซ�ำเลั�า
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ท์่�แห�งน่�คือจัุดดำน�ำท์่�เพัิ�งจัะเป็นท์่�ริ่้จัักกันเมู่ื�อไมู่�นานมู่าน่�  
เมู่ื�อกองหินแห�งหนึ�งซึ�งอย่�ไมู่�ไกลัจัากชายฝ่ั�งสิต่ลั ได้ถ่กค้นพับี่วั�า 
มู่่แนวัปะการิังท์่�สิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดแห�งหนึ�งในท์ะเลัไท์ย จันเกิดกริะแสิ 
การิอนุริักษ์หินขาวัในหมู่่�นักอนุริักษ์ท์้องท์ะเลัอย�างกวั้างขวัาง  
หลัังจัากนั�นเป็นต้นมู่า หินขาวัจัึงเริิ�มู่อย่�ในควัามู่สินใจัของนักดำน�ำ

หินขาวัเมู่ื�อมู่องจัากผัิวัน�ำ เป็นเพั่ยงก้อนหินขนาดใหญ่�สิองก้อน 
ท์่�โผัลั�พั้นน�ำท์ั�วัไป แต�ลัึกลังไปใต้ท์ะเลัคือกองหินขนาดใหญ่�ท์่�เต็มู่ไปด้วัย
ปะการิังอ�อนขึ�นปกคลัุมู่ไปท์ั�วับี่ริิเวัณ์จันแลัด่ลัะลัานตา ปะการิังท์่�น่� 
มู่่หลัายสิ่ ท์ั�งสิ่แดง สิ่มู่�วัง สิ่น�ำเงิน ริวัมู่ท์ั�งสิ่เหลัือง แลัะสิ่ขาวั  
ซึ�งไมู่�ค�อยพับี่ได้ในจัุดดำน�ำอื�น ๆ อ่กท์ั�งฝ่่งปลัามู่ากมู่ายท์่�อาศัยกองหินน่�
เป็นบี่้าน คือสิิ�งท์่�ยืนยันได้ถึงคุณ์ค�าท์างธริริมู่ชาติของหินขาวั

อุปสิริริคอย�างหนึ�งในการิดำน�ำท์่�หินขาวั นอกจัากกริะแสิน�ำท์่�ไหลัแริง 
ยังเป็นจัุดดำน�ำท์่�อย่�ใกลั้ปากแมู่�น�ำ จัึงมู่ักจัะมู่่ตะกอนท์่�ท์ำให้น�ำท์ะเลัขุ�น  
ผั่้ให้บี่ริิการิดำน�ำจัึงต้องกำหนดวัันแลัะช�วังเวัลัาดำน�ำโดยพัิจัาริณ์า 
จัากน�ำขึ�นน�ำลังอย�างแมู่�นยำ เพัื�อให้ได้ชมู่กองปะการิังหินขาวั 
ในภูาพัท์่�สิวัยงามู่ท์่�สิุด

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-15 เมตร  

   สำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์    ระวัังก็ระแสนี้ำ

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 6.7972, 99.4999 
หินขาวั อย่�ห�างจัากเกาะบีุ่โหลันเลั ด้านท์ิศตะวัันตกเฉ่ยงใต้ 4 กิโลัเมู่ตริ  
แลัะห�างจัากชายฝ่ั�งจัังหวััดสิต่ลั 25 กิโลัเมู่ตริ  
สิามู่าริถเดินท์างจัากท์�าเริือปากบี่าริา อำเภูอลัะง่ จัังหวััดสิต่ลั  
ใช้เวัลัาเดินท์างโดยเริือหางยาวั ปริะมู่าณ์ 1 ชั�วัโมู่ง 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 8,000 บี่าท์ (ค�าเหมู่าเริือหางยาวั ค�าอุปกริณ์์ 
แลัะไกด์ดำน�ำ (Dive Leader) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่  
ควัริดำน�ำในช�วังวัันขึ�น-แริมู่ 7-8 ค�ำ เพัื�อหลั่กเลั่�ยงกริะแสิน�ำ แลัะน�ำขุ�น 
ติดต�อ กลัุ�มู่ริ่ฟ้ การิ์เด่ยน ไท์ยแลันด์ โท์ริ 08 3169 3239

หินข�ว
กองหินแห่งคว�มลับ โลกสลับสีใต้เส้นขอบฟ้�
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ผูู้้ให้บริก�รดำ�นำ้�บนเก�ะหลีเป๊ะ

สตูล ไดฟ์์ รีสอร์ต   

 08 9467 1996 

 www.satundivelipe.com 

 SATUN DIVE RESORT - KOH LIPE

อ�ดัง ซี ไดฟ์์เวอร ์
 09 0070 0233 

 www.adangseadivers.com 

 Adang Sea Divers

ฟ์อร่� ไดฟ์์วิ่ง รีสอร์ต  

 06 2072 5226 

 www.forradiving.com 

  Forra Dive Resort & Liveaboard - Koh Lipe

แคสอะเวย์ ไดฟ์์ รีสอร์ต  

 08 7478 1516 

 www.kohlipedivers.comm 

  Castaway Divers Koh Lipe

เก�ะหลีเป๊ะ

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.7385, 98.7710 
เกาะหลั่เป๊ะอย่�ห�างจัากชายฝ่ั�งจัังหวััดสิต่ลั 60 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างโดยเริือโดยสิาริ 
จัากท์�าเริือปากบี่าริา อำเภูอลัะง่ จัังหวััดสิต่ลั ใช้เวัลัาปริะมู่าณ์ 1 ชั�วัโมู่ง 30 นาท์่ 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 1,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-เย็นกลัับี่ 
บี่นเกาะมู่่ริ้านเช�าแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดหลัายแห�ง อย่�บี่ริิเวัณ์หาดชาวัเลั แลัะหาดพััท์ยา  
ค�าเช�าชั�วัโมู่งลัะ 200-300 บี่าท์ แลัะริ้านดำน�ำบี่างแห�งมู่่บี่อริ์ดให้ใช้ฟ้ริ่สิำหริับี่ลั่กค้าท์่�มู่าดำน�ำ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

ผูู้้ให้บริก�รเรือโดยส�ร 
ไปเก�ะหลีเป๊ะ

สตูล ป�กบ�ร� สปีดโบ๊ต   

 08 2433 0114 

 www.tarutaolipeisland.com

บ้�นปัน แทรเวล   

 08 6955 4475 

 Baanpun Travel

หลีเป๊ะ เฟ์อร์รี่  
 09 8010 2202 , 08 9464 7816 

 www.lipeferry.net 

  Lipe Ferry

อ�กิระ สปีดโบ๊ต  

 09 8161 6164 

 www.akiraspeedboat.com

พลอยสย�ม สปีดโบ๊ต  

 08 1479 0443 

  Ploysiam Speedboat
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ภ�คใต้ 
   ฝั่งอ่�วไทย



เกาะโลัซินเป็นเกาะขนาดเลั็กจัิ�วัท์่�อย่�ไกลัโพั้นจัากชายฝ่ั�ง  
เป็นจัุดดำน�ำท์่�ต้องใช้เวัลัาเดินท์างนานท์่�สิุดในปริะเท์ศไท์ย  
แต�เพัริาะมู่่โลักใต้น�ำท์่�อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ จัึงท์ำให้เกาะโลัซินเป็นหนึ�งใน 
จัุดดำน�ำในท์ะเลัไท์ยท์่�ห้ามู่พัลัาดเช�นกัน

แมู่้จัะเป็นเกาะท์่�มู่่พัื�นท์่�เพั่ยงไมู่�ก่�ตาริางเมู่ตริ แต�โลักใต้น�ำริอบี่ ๆ   
นั�นกวั้างใหญ่�จันต้องใช้เวัลัาดำน�ำถึงสิองวัันจัึงจัะท์ั�วัถึง ท์่�น่�เป็น 
จัุดท์่�พับี่ท์ุ�งปะการิังเขากวัางกวั้างใหญ่�แลัะสิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดในท์ะเลัไท์ย 
นอกจัากน่�ยังเป็นอาณ์าจัักริของปะการิังแข็งหลัากหลัายชนิด  
ท์ั�งปะการิังโขด ปะการิังพัุ�มู่ แสิ้ท์ะเลั แลัะฟ้องน�ำคริกสิ่สิันสิวัยงามู่  
มู่่ฝ่่งปลัาเลั็กปลัาน้อย แลัะสิัตวั์ท์ะเลัขนาดใหญ่�อย�างปลัาฉลัามู่วัาฬ  
ท์่�แวัะเวั่ยนเข้ามู่าให้เห็นเป็นปริะจัำ

แนวัปะการิังท์่�เกาะโลัซินจัะอย่�ในริะดับี่น�ำค�อนข้างลัึก แต�เนื�องจัาก 
น�ำท์ะเลัท์่�ใสิบี่ริิสิุท์ธิ� ท์ำให้การิดำน�ำท์่�น่�เต็มู่ไปด้วัยควัามู่เพัลัิดเพัลัิน

นอกจัากเกาะโลัซินจัะเป็นแหลั�งปะการิังแลัะสิัตวั์ท์ะเลัอันท์ริงคุณ์ค�า 
เกาะแห�งน่�ยังท์ำให้ปริะเท์ศไท์ยมู่่อาณ์าเขตท์างท์ะเลัท์่�เป็นแหลั�ง 
ก๊าซธริริมู่ชาติท์่�มู่่มู่่ลัค�าท์างเศริษฐกิจันับี่แสินลั้านบี่าท์อ่กด้วัย

   ระดับี่ควัามลึก็ 12-60 เมตร  

   สำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์ 

เก�ะโลซิิน
เก�ะมห�สมบัติแห่งอ่�วไทย

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.3166, 101.9333 
เกาะโลัซิน ตั�งอย่�ในเขตจัังหวััดปัตตาน่ ห�างจัากชายฝ่ั�ง 
จัังหวััดปัตตาน่ 65 กิโลัเมู่ตริ แต�ผั่้ให้บี่ริิการิเริือสิำหริับี่ดำน�ำ 
จัะเริิ�มู่ต้นเดินท์างจัากท์�าเริือจัังหวััดสิงขลัา ริะยะท์าง 150 กิโลัเมู่ตริ  
ใช้เวัลัาเดินท์างปริะมู่าณ์ 10 ชั�วัโมู่ง สิ�วันใหญ่�จัะเป็นโปริแกริมู่ดำน�ำ
แบี่บี่นอนในเริือ (Liveaboard) ริะยะเวัลัา 3-4 วััน 
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 17,000 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่นอนในเริือ 
(Liveaboard) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนมู่ิถุนายน - กันยายน
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ห�ดสมิหล�
มิติใหม่ในเกลียวคลื่น

ห�ดสิชัล
โลกของคนรักกีฬ�ท�งน้ำ�

ชายหาดยอดนิยมู่ แหลั�งพัักผั�อนหย�อนใจัของชาวัเมู่ืองสิงขลัาท์่�มู่่บี่ริริยากาศอบี่อุ�นแบี่บี่ไท์ย ๆ  
ท์ุกวัันน่�ได้มู่่กิจักริริมู่ท์างน�ำใหมู่� ๆ อย�างการิโต้คลัื�น ซึ�งได้ริับี่ควัามู่นิยมู่จัากนักโต้คลัื�น 
ท์ั�งชาวัเมู่ืองสิงขลัา แลัะนักท์�องเท์่�ยวัท์่�มู่าจัากท์ั�วัสิาริท์ิศ

ในช�วังปลัายปีอันเป็นช�วังฤด่มู่ริสิุมู่ของภูาคใต้ฝ่ั�งตะวัันออก หาดสิมู่ิหลัาจัะเต็มู่ไปด้วัยคลัื�นลั่กโต ๆ   
เป็นลัักษณ์ะคลัื�นท์่�เหมู่าะอย�างยิ�งสิำหริับี่กิจักริริมู่โต้คลัื�น นักท์�องเท์่�ยวัท์่�ชอบี่กิจักริริมู่สินุก ๆ  
สิามู่าริถเริ่ยนกับี่ชมู่ริมู่โต้คลัื�น ซึ�งจััดตั�งโดยชาวัจัังหวััดสิงขลัา สิ�วันนักโต้คลัื�นท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์  
ก็สิามู่าริถเช�ากริะดานโต้คลัื�นเพัื�อเลั�นด้วัยตัวัเองได้เช�นกัน

หาดสิมู่ิหลัามู่่จัุดเด�นอ่กอย�างคือ บี่ริิเวัณ์ชายหาดจัะเต็มู่ไปด้วัยป่าสินท์่�ริ�มู่ริื�น เหมู่าะสิำหริับี่การิพััก
ผั�อนควับี่ค่�กับี่การิท์ำกิจักริริมู่ท์างน�ำในยามู่บี่�าย ซึ�งเป็นช�วังเวัลัาท์่�หาดสิมู่ิหลัามู่่ช่วัิตช่วัาท์่�สิุด

หาดสิิชลัเป็นหนึ�งในชายหาดสิวัยท์่�สิุดในจัังหวััดนคริศริ่ธริริมู่ริาช เป็นจัุดนัดพับี่ของคนชอบี่ 
เลั�นก่ฬาท์างน�ำ ท์่�น่�สิามู่าริถท์ำกิจักริริมู่หลัากหลัายปริะเภูท์หมูุ่นเวั่ยนกันตลัอดปี ท์ั�งฤด่ริ้อน 
ท์่�ท์้องท์ะเลัริาบี่เริ่ยบี่ เหมู่าะสิำหริับี่กิจักริริมู่ท์างน�ำสิบี่าย ๆ อย�างการิพัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด  
แลัะเริือคายัก  ในบี่างวัันท์่�มู่่คลัื�นลัมู่เลั็กน้อย จัะเป็นช�วังเวัลัาท์่�เลั�นวัินเซิริ์ฟ้แลัะเริือใบี่ได้ด่  
สิ�วันในฤด่มู่ริสิุมู่ หาดสิิชลัก็มู่่คลัื�นลั่กใหญ่� เหมู่าะสิำหริับี่การิเลั�นกริะดานโต้คลัื�น

บี่ริเิวัณ์ชายหาดแห�งน่�มู่ร่ิส่ิอร์ิตเอกชน ซึ�งมู่ศ่น่ย์ก่ฬาท์างน�ำ ให้บี่ริกิาริกจิักริริมู่ท์างน�ำท์กุปริะเภูท์  
ริวัมู่ท์ั�งมู่บ่ี่ช่บี่าร์ิริิมู่ชายหาด สิำหริับี่ผั่้ท์่�ต้องการิบี่ริริยากาศผั�อนคลัายหลัังท์ำกิจักริริมู่

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 7.2194, 100.5864 
หาดสิมู่ิหลัา ตั�งอย่�ภูายในตัวัเมู่ืองสิงขลัา  
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 1,200 บี่าท์ สิำหริับี่ค�าเริ่ยนโต้คลัื�น (ใช้เวัลัา 2 ชั�วัโมู่ง)  
แลัะค�าเช�าบี่อริ์ด 300 บี่าท์ ต�อชั�วัโมู่ง สิำหริับี่ผั่้ท์่�เลั�นเป็นแลั้วั 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่ในการิโต้คลัื�น เดือน พัฤศจัิกายน - ธันวัาคมู่

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 9.0109, 99.9212 
หาดสิิชลั อย่�ในอำเภูอสิิชลั จัังหวััดนคริศริ่ธริริมู่ริาช ห�างจัากตัวัเมู่ืองนคริศริ่ธริริมู่ริาช 70 กิโลัเมู่ตริ  
แลัะห�างจัากตัวัเมู่ืองสิุริาษฎริ์ธาน่ 73 กิโลัเมู่ตริ  
ศ่นย์ก่ฬาท์างน�ำ สิิชลั คาบี่าน�า ริ่สิอริ์ต ให้บี่ริิการิสิอนเลั�นกริะดานโต้คลัื�น ค�าเริ่ยน 1,800 บี่าท์  
วัินเซิริ์ฟ้ 8,000 บี่าท์ แลัะค�าเช�าอุปกริณ์์สิำหริับี่ผั่้ท์่�เลั�นเป็นแลั้วั กริะดานโต้คลัื�น ชั�วัโมู่งลัะ 300 บี่าท์  
วัินเซิริ์ฟ้ ชั�วัโมู่งลัะ 500 บี่าท์ แพัดเดิ�ลับี่อริ์ด ชั�วัโมู่งลัะ 400 บี่าท์  
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่ในการิเลั�นเซิริ์ฟ้บี่อริ์ด เดือน ตุลัาคมู่ - ธันวัาคมู่  
แลัะเดือน มู่่นาคมู่-เมู่ษายน สิำหริับี่วัินด์เซิริ์ฟ้

สิชล ค�บ�น่� รีสอร์ต   

  06 3525 7177 , 0 7553 6055 
  www.sichoncabana.com    Sichon Cabana Beach Resortสมิหล� เซิร์ฟ์คลับ     Samila Surf Club
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เก�ะเต่� 
มห�นครแห่งโลกสีคร�ม

เกาะกลัางท์ะเลัอ�าวัไท์ยท์่�เป็นดั�งมู่หานคริแห�งปะการิัง  
ท์่�น่�เป็นศ่นย์กลัางการิดำน�ำท์่�สิำคัญ่ท์่�สิุดในเมู่ืองไท์ยซึ�งนักดำน�ำท์ั�วัโลักริ่้จัักกันด่

เกาะเต�ามู่่จัุดดำน�ำมู่ากมู่าย แลัะยังเป็นศ่นย์ริวัมู่โริงเริ่ยนสิอนดำน�ำมู่ากท์่�สิุดแห�งหนึ�งของโลัก  
นักเดินท์างมู่ากมู่ายต�างมูุ่�งหน้ามู่าเพัื�อฝ่ึกฝ่นท์ักษะการิดำน�ำ แลัะใช้เวัลัาในการิดำน�ำ 
ชื�นชมู่ควัามู่งามู่ของโลักใต้ท์ะเลัตามู่จัุดดำน�ำมู่ากมู่ายหลัายแห�งริอบี่ ๆ เกาะ  
ริวัมู่ท์ั�งกองหินใต้น�ำท์่�อย่�ไกลัออกไปจัากเกาะเต�า ซึ�งต�างมู่่สิ่สิันของโลักธริริมู่ชาติสิ่คริามู่ 
ท์่�แตกต�างกันไปให้ค้นหาไมู่�ริ่้จับี่          พ�ยแพดเดิ้ลบอร์ดที่เก�ะเต่�

ช่วัิตท์่�เกาะเต�ามู่่แต�ควัามู่สินุกสินานตั�งแต�เช้ายันค�ำ 

นักท์�องเท์่�ยวัท์ั�วัไปจัะใช้เวัลัายามู่กลัางวััน 

ในการิออกไปดำน�ำตามู่จัุดต�าง ๆ  ริอบี่เกาะ 

แลัะใช้เวัลัายามู่เย็นกับี่การิดื�มู่ด�ำบี่ริริยากาศชายหาด 

ท์่�สิวัยงามู่ของเกาะเต�า โดยการิพัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด 

เป็นกิจักริริมู่ยอดนิยมู่ โดยเฉพัาะบี่ริิเวัณ์หาดท์ริายริ ่

ซึ�งเป็นจัุดท์่�มู่องเห็นพัริะอาท์ิตย์ตกอย�างงดงามู่
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อ่�วโตนด

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-17 เมตร 

จัุดดำน�ำด้านท์ิศตะวัันออกของเกาะเต�า  
เป็นเวัิ�งอ�าวัท์่�มู่่ภู่มู่ิปริะเท์ศใต้น�ำไมู่�ซับี่ซ้อน  
ริะดับี่ควัามู่ลัึกพัอเหมู่าะ แลัะดำน�ำได้ง�าย  
จัึงท์ำให้อ�าวัโตนดเป็นจัุดดำน�ำยอดนิยมู่ 
สิำหริับี่นักดำน�ำมู่ือใหมู่� แต�นักดำน�ำท์่�มู่่
ปริะสิบี่การิณ์์ก็ยังคงหลังริักอ�าวัโตนดเช�นกัน 
เพัริาะท์่�น่�มู่่แนวัปะการิังแข็งท์่�สิมู่บี่่ริณ์์  
โดยเฉพัาะดงปะการิังเขากวัางอันกวั้างใหญ่� 
ท์่�ริะดับี่ควัามู่ลัึก 5-7 เมู่ตริ ซึ�งเป็นควัามู่ลัึก
สิำหริับี่การิท์ำเซฟ้ต่�สิต็อบี่ (Safety Stop)  
ท์ำให้มู่่เวัลัาชื�นชมู่ควัามู่งามู่ของโลักใต้น�ำ
บี่ริิเวัณ์น่�อย�างเต็มู่ท์่�นอกจัากน่� ท์่�น่�ยังมู่ ่
เริือจัมู่ขนาดเลั็กให้ดำน�ำชมู่อ่กด้วัย

อ่�วหินวง 

   ระดับี่ควัามลึก็ 8-30 เมตร 

อ�าวัหินวังอย่�ท์างด้านท์ิศตะวัันออกเฉ่ยงเหนือ 
ของเกาะเต�า เป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่ริะดับี่ควัามู่ลัึก 
ไลั�ตั�งแต�แนวัปะการิังน�ำตื�นในเวัิ�งอ�าวั ไปจันถึง 
กองหินซึ�งอย่�บี่ริิเวัณ์นอกแนวัอ�าวั มู่่บี่ริริยากาศ 
ใต้น�ำแตกต�างกันไป โดยในแนวัน�ำตื�นจัะมู่่ 
ปะการิังแข็งหลัากหลัายชนิด เป็นบี่้านของ 
ปลัาฝ่่งใหญ่� เป็นท์่�ชื�นชอบี่ของนักดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์ 

สิ�วันในแนวัปะการิังท์่�อย่�ลัึกลังไป  
จัะมู่่ปะการิังท์่�สิวัยงามู่แปลักตาอย�างปะการิังหนัง  
ท์่�มู่่ริ่ปริ�างเหมู่ือนเห็ด แสิ้ท์ะเลั ซึ�งมู่่สิ่แดงสิดใสิ 
เมู่ื�อถ�ายภูาพัด้วัยแสิงแฟ้ลัช แลัะในแนวัน�ำลัึก 
บี่ริิเวัณ์กองหินยังมู่่ท์ุ�งปะการิังอ�อนสิ่มู่�วัง  
ซึ�งหาชมู่ได้ยากยิ�งในอ�าวัไท์ย แต�ควัริริะมู่ัดริะวััง 
เพัริาะอย่�ในบี่ริิเวัณ์ท์่�มู่่กริะแสิน�ำแริง

เก�ะกงทร�ยแดง (Shark Island)

   ระดับี่ควัามลึก็ 4-28 เมตร     เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์   

   ระวัังก็ระแสนี้ำแรง 

หนึ�งในจัุดดำน�ำยอดนิยมู่ของเกาะเต�า เป็นเกาะบี่ริิวัาริขนาดเลั็กท์่�อย่�ห�างจัากเกาะเต�า 
เพั่ยง 1 กิโลัเมู่ตริ หากมู่องจัากริะยะไกลัจัะเห็นริ่ปริ�างสิัณ์ฐานของเกาะท์่�สิวัยงามู่โดดเด�น 
เพัริาะมู่่หินสิ่น�ำตาลัแดงสิวัยงามู่ สิ�วันชื�อ Shark Island นั�นมู่าจัากการิพับี่ปลัาฉลัามู่คริ่บี่ดำ 
อย่�ท์่�น่�เป็นปริะจัำ 

แนวัปะการิังริอบี่ ๆ  เกาะกงท์ริายแดงมู่่ขนาดใหญ่�มู่าก ต้องใช้เวัลัาดำน�ำถึง 2 ไดฟ้์จัึงจัะท์ั�วั  
อ่กท์ั�งปะการิังยังมู่่ควัามู่หลัากหลัายแลัะสิวัยงามู่ ท์่�โดดเด�นคือปะการิังดำซึ�งมู่่โพัลัิปสิ่เหลัือง  
แสิ้ท์ะเลัสิ่แดงสิด ด่สิวัยงามู่ยามู่เมู่ื�อพัริิ�วัไหวัไปกับี่สิายน�ำ แลัะบี่ริิเวัณ์ปลัายเกาะด้านท์ิศใต้  
ยังมู่่ดงปะการิังอ�อนสิ่สิันสิวัยงามู่ แต�อย่�ในบี่ริิเวัณ์ท์่�มู่่กริะแสิน�ำแริงมู่าก นักดำน�ำควัริใช้ 
ควัามู่ริะมู่ัดริะวััง
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กองหินตุ้งกู (Southwest Pinnacle)

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-25 เมตร 

กองหินใต้น�ำแห�งน่�เป็นจัุดดำน�ำไฮไลัต์ของเกาะเต�า อย่�ห�างจัากเกาะไปท์างท์ิศตะวัันตกเฉ่ยงใต้ 
13 กิโลัเมู่ตริ เป็นกองหินเลั็ก ๆ  นับี่ได้ 7 กอง กริะจัายอย่�ท์่�ริะดับี่ควัามู่ลัึก 5-30 เมู่ตริ  
ตามู่กองหินต�าง ๆ มู่่ท์ั�งปะการิังแข็งแลัะแสิ้ท์ะเลัโบี่กพัลัิ�วัไหวัไปตามู่กริะแสิน�ำ  
แลัะท์่�น�าตื�นตาตื�นใจัท์่�สิุดคือฝ่่งปลัาสิาก (Barracuda) แลัะปลัาข้างเหลัืองฝ่่งใหญ่�

นอกจัากน่� สิิ�งท์่�นักดำน�ำหลัายคนหลังริักกองหินตุ้งก่ คือดงดอกไมู่้ท์ะเลัขนาดใหญ่�  
ท์่�ยอดกองหินตื�นท์่�สิุด ในริะดับี่ควัามู่ลัึก 5 เมู่ตริ  ซึ�งเป็นริะดับี่ควัามู่ลัึกท์่�ใช้ใน 
การิท์ำเซฟ้ต่�สิต็อป (Safety Stop) ท์ำให้นักดำน�ำมู่่เวัลัาชื�นชมู่ควัามู่สิวัยงามู่ 
ของดงดอกไมู่้ท์ะเลัท์่�น่�ได้นานเท์�าท์่�ต้องการิ
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กองหินชัุมพร

   ระดับี่ควัามลึก็ 14-25 เมตร  

   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์   

   ระวัังก็ระแสนี้ำแรง 

กองหินใต้น�ำขนาดใหญ่�ท์่�อย่�ไกลัจัากเกาะเต�า 11 กิโลัเมู่ตริ  
บี่นเสิ้นท์างริะหวั�างเกาะเต�ากับี่ชายฝ่ั�งจัังหวััดชุมู่พัริ  
เป็นจัุดดำน�ำด่ท์่�สิุดของเกาะเต�าท์่�ริวัมู่หลัายสิิ�ง 
ท์่�นักดำน�ำอยากเห็นไวั้ในจัุดเด่ยวั

กองหินชุมู่พัริเหมู่าะสิำหริับี่นักดำน�ำท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์  
เนื�องจัากบี่างช�วังเวัลัาจัะมู่่กริะแสิน�ำค�อนข้างแริง  
แลัะมู่่ริะดับี่ควัามู่ลัึกค�อนข้างมู่าก โดยยอดกองหินมู่่ควัามู่ลัึก 
14 เมู่ตริ แต�ริะดับี่ควัามู่ลัึกในการิดำน�ำจัะอย่�ท์่�ควัามู่ลัึก 
เฉลั่�ย 20-25 เมู่ตริ โดยสิามู่าริถพับี่ปะการิังแข็งหลัากชนิด  
แสิ้ท์ะเลัท์่�มู่เ่ส้ินสิายสิวัยงามู่ ดงดอกไมู้่ท์ะเลับี่ริเิวัณ์ยอดกองหิน 
ริวัมู่ถงึมู่ฝ่่ง่ปลัาข้างเหลัอืงนับี่หมู่ื�นนับี่แสินตัวัวั�ายคลัอเคลั่ย  
ฝ่่งปลัาสิาก (Barracuda) วั�ายวันเวั่ยน แลัะท์่�นักดำน�ำท์ุกคน 
อยากเห็นท์่�สิุด คือ ปลัาฉลัามู่วัาฬ ปลัาใหญ่�ใจัด่ซึ�งพับี่ได้ 
บี่�อยคริั�งท์่�น่�
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หินใบ

   ระดับี่ควัามลึก็ 12-30 เมตร  

   เหมาะสำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์  

หินใบี่เป็นกองหินขนาดใหญ่� ตั�งอย่�กึ�งกลัางริะหวั�าง 
เกาะเต�าแลัะเกาะพัะงัน ห�างจัากเกาะเต�า 22 กิโลัเมู่ตริ  
จัึงเป็นจัุดดำน�ำท์่�ไกลัท์่�สิุดในบี่ริริดาโปริแกริมู่ดำน�ำของ 
เกาะเต�า แต�ก็เป็นไฮไลัต์ท์่�นักดำน�ำท์ุกคนอยากไปเยือน  
โดยหินใบี่ขึ�นชื�อเริื�องฝ่่งปลัาขนาดใหญ่�ท์่�สิริ้างควัามู่ 
ตื�นตาตื�นใจัท์ุกคริั�งท์่�พับี่เห็น

หากมู่องจัากบี่นผัิวัน�ำ หินใบี่เป็นเพั่ยงหินโผัลั�พั้นน�ำ 
ก้อนใหญ่�ตั�งอย่�โดดเด่�ยวักลัางท์ะเลั แต�ใต้ผัิวัน�ำริอบี่ ๆ   
คือแนวัปะการิังขนาดใหญ่�ลัาดชันลังไปสิ่�ก้นท์ะเลั 
ท์่�ควัามู่ลัึกปริะมู่าณ์ 35 เมู่ตริ เป็นกองหินท์่�มู่่ควัามู่ 
อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์มู่าก เป็นบี่้านของปลัาหลัายชนิด  
โดยเฉพัาะปลัากะพังข้างปาน แลัะปลัาหางแข็ง  
อย่�อาศัยกันเป็นฝ่่งใหญ่� จัำนวันนับี่หมู่ื�น ๆ  ตัวั  
ริวัมู่ไปถึงปลัาใหญ่�อย�างฉลัามู่วัาฬ  
ก็สิามู่าริถพับี่ได้บี่�อยคริั�งท์่�น่�เช�นกัน
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เก�ะเต่�

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 10.0843, 99.8242 
เกาะเต�า ตั�งอย่�ในพัื�นท์่�อำเภูอเกาะพัะงัน จัังหวััดสิุริาษฎริ์ธาน่ ห�างจัากเกาะพัะงัน  
35 กิโลัเมู่ตริ ห�างจัากเกาะสิมูุ่ย 55 กิโลัเมู่ตริ แลัะห�างจัากชายฝ่ั�งจัังหวััดชุมู่พัริ  
65 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างด้วัยเริือโดยสิาริ ได้ท์ั�งจัากเกาะสิมูุ่ย เกาะพัะงัน  
ชายฝ่ั�งจัังหวััดชุมู่พัริ แลัะชายฝ่ั�งจัังหวััดสิุริาษฎริ์ธาน่ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนกุมู่ภูาพัันธ์ - ตุลัาคมู่

ผูู้้ให้บริก�รเรือโดยส�รไปเก�ะเต่�

เรือเร็วลมพระย� 
  ออกจัาก เกาะสิมูุ่ย เกาะพัะงัน แลัะชุมู่พัริ   
 06 3081 5000, 06 3081 6000 

 www.lomprayah.com

เรือซีทร�น ดิสคัฟ์เวอร์รี ่ 
  ออกจัาก เกาะสิมูุ่ย แลัะเกาะพัะงัน  
 1381 

 www.seatranferry.com

เรือส่งเสริมเฟ์อร์รี ่
  ออกจัาก เกาะสิมูุ่ย เกาะพัะงัน แลัะชุมู่พัริ      
 0 2629 3415 

 www.songserm.com

เรือพรทวีสิน (เรือนอน) 
   ออกจัาก ชุมู่พัริ     
 08 1916 2191

เรือทะเลทรัพย์ (เรือนอน) 
  ออกจัาก ชุมู่พัริ     
 0 7755 3176, 08 1936 0223

เรือชุมพรเฟ์อร์รี่ (เรือนอน) 
  ออกจัาก ชุมู่พัริ     
 08 9866 5603

เรือเก�ะเจริญ (เรือนอน) 
   ออกจัากสิุริาษฎริ์ธาน่    
 08 4850 7555, 0 7720 3278 

ผูู้้ให้บริก�รดำ�นำ้�บนเก�ะเต่�

บี่นเกาะเต�ามู่่ริ้านดำน�ำ แลัะโริงเริ่ยนดำน�ำ สิอนหลัักสิ่ตริดำน�ำสิก่บี่า ฟ้ริ่ไดฟ้์  
แลัะให้บี่ริิการิท์ริิปดำน�ำ สิ�วันใหญ่�จัะแบี่�งท์ริิปดำน�ำเป็นวัันลัะ 2 ริอบี่ 
คือ ริอบี่เช้า แลัะบี่�าย ดำน�ำริอบี่ลัะ 2 ไดฟ้์  
ค�าใช้จั�ายในการิดำน�ำ เริิ�มู่ต้นท์่� 900 บี่าท์ ต�อไดฟ้์

เอเชีย ไดฟ์์เวอร์   
 0 7745 6227 

 www.asia-divers.com

น�ว� สคูบ้� ไดฟ์์วิ่ง 
 0 7760 1198 

 www.navascuba.com

คริสตัล ไดฟ์ ์ 

 0 7745 6107  

 www.crystaldive.com

คอรัล แกรนด์ ไดฟ์์เวอร์    
 0 7745 6519 

 www.coralgranddivers.com

แบน ไดฟ์์วิ่ง รีสอร์ต   

 0 7745 6466 

 www.bansdivingresort.com

บิ�ก บับเบิ้ล ไดฟ์์รีสอร์ต   

 0 7745 6669 

 www.bigbubble.info

เก�ะเต่� ไดฟ์์รีสอร์ต    
 08 4850 6000  

 www.kotaoresort.com

บิ�กบลู ไดฟ์์รีสอร์ต    
 0 7745 6415  

 www.bigbluediving.com

ฟ์ีนิกซ์ ไดฟ์์เวอร์  
 0 7745 6033  

 www.phoenixdivers.com

เก�ะเต่� ไดฟ์์เวอร์    
 0 7745 7085 

 www.kohtaodivers.com

เก�ะเต่� สคูบ้� คลับ    
 0 7745 7074  

 www.kohtaoscubaclub.com

นิว เฮเว่น ไดฟ์์สคูล  
 0 7745 7045 

 www.newheavendiveschool.com

ค�ร�บ�ว ไดฟ์์วิ่ง เซ็นเตอร์   
 0 7745 6635 

 www.carabaodivingkohtao.com

เก�ะเต่�

สุร�ษัฎร์ธ�นี
ท่�เรือบ้�นดอน

ท่�เรือดอนสัก

เก�ะสมุย

เก�ะพะงัน

ชัุมพร

ท่�ย�ง
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ดำ�น้ำ�สกูบ�อย่�งไรใหป้ลอดภัย
การิดำน�ำแบี่บี่สิก่บี่า คือการิพัาตัวัเองไปอย่�ในโลักใต้ท์ะเลัด้วัยอุปกริณ์์ช�วัยหายใจั 
ซึ�งเป็นสิภูาวัะท์่�แตกต�างจัากโลักปกติ นักดำน�ำจัึงจัำเป็นต้องเริ่ยนริ่้ แลัะฝ่ึกฝ่น 
เพัื�อให้การิดำน�ำมู่่ควัามู่ปลัอดภูัยสิ่งสิุด

นักดำน�ำต้องเริ่ยนริ่้การิใช้งานอุปกรณ์์ดำ�นำ้�  
เช�น ถังอากาศ อุปกริณ์์หายใจั (Regulator)  

แลัะชุดควับี่คุมู่การิลัอยตัวั (Buoyancy Compensator, BC)  
เพัื�อให้ใช้งานได้อย�างถ่กต้อง แลัะตริวัจัสิอบี่ควัามู่พัริ้อมู่ท์ุกคริั�งก�อนลังดำน�ำ

ขณ์ะดำน�ำควัริปริับี่ให้สถู�นะก�รลอยตัวเป็นกล�ง (Neutral buoyancy)  
หริือหนักเท์�ากับี่น�ำ โดยใช้อุปกริณ์์ควับี่คุมู่การิลัอยตัวั (Buoyancy Compensator, BC)  

ซึ�งเป็นเสิื�อแจักเก็ต สิามู่าริถเติมู่แลัะปลั�อยลัมู่ออกได้  
ปริะกอบี่กับี่การิใช้ตะกั�วัถ�วังน�ำหนัก (Weight belt) อย�างเหมู่าะสิมู่  

แลัะการิควับี่คุมู่การิหายใจัท์่�ด่ จัะท์ำให้ตัวัเริาไมู่�ลัอยขึ�น หริือจัมู่ลังโดยไมู่�ตั�งใจั  
ท์ำให้การิดำน�ำเป็นไปอย�างมู่่ปริะสิิท์ธิภูาพั ปริะหยัดแริง แลัะปลัอดภูัย

อ�ก�ศ เมู่ื�ออย่�ในริะดับี่ควัามู่ลัึกใต้น�ำ  
จัะถ่กมู่วัลัของน�ำกดดันให้มู่่ปริิมู่าตริเลั็กลัง  
ซึ�งสิ�งผัลัหลัายอย�างต�อการิดำน�ำแบี่บี่สิก่บี่า  
นักดำน�ำจัึงต้องเริ่ยนริ่้แลัะเข้าใจัวัิท์ยาศาสิตริ์การิดำน�ำ  
เพัื�อป้องกันอันตริายท์่�จัะเกิดขึ�นจัากปัจัจััยด้านอากาศแลัะแก๊สิ  
โดยต้องดำน�ำในควัามู่ลัึกแลัะช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่กับี่ตาริางดำน�ำ  
ไมู่�วั�ายขึ�นสิ่�ผัิวัน�ำเริ็วัเกินกวั�าอัตริาท์่�กำหนด  
แลัะไมู่�กลัั�นหายใจัริะหวั�างการิดำน�ำ

การิดำน�ำเป็นสิภูาวัะท์่�มู่่ข้อจัำกัดหลัายอย�าง 
นักดำน�ำจัึงจัำเป็นต้องเริ่ยนริ่้วัิธ่ แลัะซักซ้อมู่ขั�นตอน 

ก�รตอบสนองเหตุก�รณ์์ฉุกเฉิน ท์่�อาจัจัะเกิดขึ�นได้ 
เช�น การิแชริ์อากาศเมู่ื�ออากาศหมู่ด การิขึ�นสิ่�ผัิวัน�ำกริณ์่ฉุกเฉิน ฯลัฯ 

เพัื�อให้การิดำน�ำมู่่ควัามู่ปลัอดภูัยสิ่งสิุด

กฎข้อสิำคัญ่ของการิดำน�ำ  
คือต้องดำน�ำกับี่คู่ดำ�นำ้� หรือบัดดี้ (Buddy)  

ซึ�งท์ำหน้าท์่�ริะแวัดริะวัังภูัย ป้องกันการิพัลััดหลัง 
แลัะท์ำการิช�วัยเหลัือเบี่ื�องต้น  

เมู่ื�อเกิดเหตุการิณ์์ไมู่�พัึงปริะสิงค์ใด ๆ ขึ�น

เนื�อหาในบี่ท์ควัามู่น่�เป็นเพั่ยงข้อแนะนำ เพัื�อสิริ้างควัามู่เข้าใจัเบี่ื�องต้นในการิเริ่ยนดำน�ำ  
นักดำน�ำท์ุกคนต้องเริ่ยนแลัะฝ่ึกฝ่นหลัักสิ่ตริการิดำน�ำ ภูายใต้การิด่แลัจัากผั่้ฝ่ึกสิอน 
ท์่�ได้ริับี่การิริับี่ริองจัากสิถาบี่ันดำน�ำท์่�เชื�อถือได้100 101



หมู่เก�ะง่�ม 
เสน่ห์แห่งทะเลชัุมพร

ชมู่โลักแห�งสิ่สิัน ในจัุดดำน�ำยอดนิยมู่ของจัังหวััดชุมู่พัริ ซึ�งเดินท์างง�าย 
แลัะได้เห็นโลักใต้น�ำหลัากหลัายบี่ริริยากาศในท์ริิปเด่ยวั

หมู่่�เกาะง�ามู่เป็นสิ�วันหนึ�งของอุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะชุมู่พัริ อย่�ห�างจัากฝ่ั�งแผั�นดินใหญ่�เพั่ยง  
17 กิโลัเมู่ตริ หากมู่องจัากชายฝ่ั�งชุมู่พัริ จัะเห็นเกาะง�ามู่ใหญ่�แลัะเกาะง�ามู่น้อยตั�งอย่�ค่�กัน  
เป็นหมู่่�เกาะหินป่น ไมู่�มู่่ท์่�ริาบี่บี่นเกาะ แต�ใต้น�ำอุดมู่ไปด้วัยแนวัปะการิังท์่�สิวัยงามู่  
จัึงเป็นจัุดดำน�ำท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่

เกาะง�ามู่ใหญ่�เป็นเกาะใหญ่�ท์่�สิุดในหมู่่�เกาะง�ามู่ เป็นเกาะหินป่น 
ท์่�ไมู่�มู่่ชายหาด แต�ภูาพัเกาะท์่�ตั�งตริะหง�านกลัางห้วังน�ำท์ะเลัสิ่มู่ริกต 
ก็สิวัยงามู่สิะกดสิายตา แลัะท์ำให้ใคริ ๆ อยากดำดิ�งลังไปสิัมู่ผััสิ 
ควัามู่มู่หัศจัริริย์ของโลักใต้น�ำท์่�อย่�เบี่ื�องลั�าง

จัุดเด�นของแนวัปะการิังท์่�เกาะง�ามู่ใหญ่� คือท์ุ�งดอกไมู่้ท์ะเลักวั้างใหญ่� 
อย่�ในริะดับี่ควัามู่ลัึกเพั่ยง 3-8 เมู่ตริ เป็นท์่�อย่�อาศัยของปลัาการิ์ต่น
พัันธุ์อินเด่ยนแดง ซึ�งเป็นพัันธุ์พัื�นถิ�นท์่�พับี่ได้ในท์ะเลัอ�าวัไท์ย  
นักดำน�ำแบี่บี่สินอริ์เกิลัแลัะฟ้ริ่ไดฟ้์สิามู่าริถดำน�ำชื�นชมู่ควัามู่ 
สิวัยงามู่ได้อย�างเพัลัิดเพัลัิน สิ�วันนักดำน�ำแบี่บี่สิก่บี่าก็สิามู่าริถ 
ดำลังไปชมู่แนวัปะการิังหลัากหลัายชนิด เช�น ปะการิังโต๊ะ แสิ้ท์ะเลั  
แลัะฟ้องน�ำคริก ท์่�อย่�ลัึกลังไป

เกาะง�ามู่ใหญ่�ยังเป็นจัุดท์่�สิามู่าริถพับี่ปลัาผั่เสิื�อเหลัืองชุมู่พัริ ซึ�งเป็น 
หนึ�งในปลัาผั่เสิื�อไมู่�ก่�ชนิดท์่�พับี่ได้ในอ�าวัไท์ย แต�สิามู่าริถพับี่ได้มู่าก 
ท์่�เกาะง�ามู่ใหญ่� แลัะในบี่างช�วังเวัลัาอาจัได้เห็นฝ่่งปลัาผั่เสิื�อ 
หลัายสิิบี่ตัวัวั�ายน�ำออกหากินพัริ้อมู่ ๆ  กัน

เก�ะง่�มใหญ่่

   ระดับี่ควัามลึก็ 3-20 เมตร
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เรือปร�บ

   ระดับี่ควัามลึก็ 11-22 เมตร  

   สำหรับี่นีัก็ดำนี้ำท่�ม่ปัระสบี่ก็ารณ์์  

เริือปริาบี่เป็นจัุดดำน�ำปริะเภูท์เริือจัมู่ท์่�สิามู่าริถดำน�ำได้ง�ายท์่�สิุด 
ในปริะเท์ศไท์ย เดิมู่เป็นเริือยกพัลัขึ�นบี่กของกองท์ัพัเริือสิหริัฐฯ 
ซึ�งเคยริ�วัมู่ปริะจัำการิในสิงคริามู่โลักคริั�งท์่� 2 ในพัื�นท์่�มู่หาสิมูุ่ท์ริ
เอเช่ยแปซิฟ้ิก ต�อมู่าถ่กสิ�งมู่อบี่ให้ริาชนาวั่ไท์ย แลัะใช้จันกริะท์ั�ง 
ปลัดปริะจัำการิใน พั.ศ. 2549 

หลัังปลัดปริะจัำการิ เริือปริาบี่ถ่กนำมู่าวัางใต้ท์้องท์ะเลัเมู่ื�อ  
พั.ศ. 2554 เพัื�อเป็นท์่�อย่�อาศัยของสิัตวั์น�ำ แลัะเป็นแหลั�งดำน�ำ 
ท์างเลัือกใหมู่�สิำหริับี่นักดำน�ำท์่�ต้องการิสิัมู่ผััสิปริะสิบี่การิณ์ ์
การิดำน�ำสิำริวัจัเริือจัมู่

จัุดดำน�ำเริือปริาบี่ อย่�บี่ริิเวัณ์ท์ิศใต้ของเกาะง�ามู่น้อย ตัวัลัำเริือ 
ตั�งตริงอย่�บี่นพัื�นท์ริายใต้ท์ะเลั ดาดฟ้้าเริืออย่�ท์่�ควัามู่ลัึก 22 เมู่ตริ 
แลัะยอดหอบี่ังคับี่การิเริืออย่�ท์่�ควัามู่ลัึก 11 เมู่ตริ เป็นเริือจัมู่ 
ท์่�มู่่โคริงสิริ้างไมู่�ซับี่ซ้อน กริะแสิน�ำไมู่�แริง แลัะน�ำค�อนข้างใสิ  
จัึงดำน�ำได้ง�าย โดยนักดำน�ำสิามู่าริถดำสิำริวัจับี่ริิเวัณ์ดาดฟ้้าเริือ 
ป้อมู่ปืน แลัะหอบี่ังคับี่การิ มู่่ปะการิังเกาะอย่�ตามู่ลัำเริือ เป็นท์่�อย่�
อาศัยของสิัตวั์น�ำขนาดเลั็กอย�างท์ากท์ะเลั แลัะฝ่่งปลัาขนาดใหญ่� 
เช�น ปลัาหช้่าง แลัะปลัามู่ง ริวัมู่ทั์�งปลัาฉลัามู่วัาฬ ท์่�นกัดำน�ำท์กุคน 
อยากเห็น ก็มู่ักแวัะเวั่ยนเข้ามู่าในบี่ริิเวัณ์น่�อย่�เป็นปริะจัำ
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หินแพ

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-16 เมตร 

ชมู่สิ่สิันแลัะช่วัิตช่วัาของโลักใต้ท์ะเลัท์่�หินแพั  
กองหินใต้น�ำด้านท์ิศเหนือของเกาะง�ามู่ใหญ่�  
เป็นจัุดดำน�ำท์่�มู่่ลัักษณ์ะเป็นโขดหินน้อยใหญ่�  
กริะจัายเป็นบี่ริิเวัณ์กวั้าง เหมู่ือนดั�งสิวันหินใต้น�ำ 
ท์่�ถ่กจััดวัางอย�างสิวัยงามู่ โดดเด�นด้วัยปะการิังดำ  
ซึ�งมู่่ริ่ปริ�างเป็นกิ�งก้านคลั้ายต้นไมู่้ มู่่แกนเป็นสิ่ดำ  
แต�มู่่โพัลัิปสิ่เหลัืองสิดใสิ ด่สิวัยงามู่โดดเด�นยามู่ท์่� 
พัลัิ�วัไหวัไปตามู่กริะแสิน�ำ

หินแพัเป็นจัุดดำน�ำท์่�สิามู่าริถพับี่ปะการิังดำได้มู่ากท์่�สิุด 
ในปริะเท์ศไท์ย นอกจัากน่�ยังสิามู่าริถพับี่ปลัาฝ่่งใหญ่� 
อาศัยอย่�หลัายชนิด โดยเฉพัาะปลัาข้างเหลัือง  
ซึ�งมู่่จัำนวันหลัายหมู่ื�นตัวั วั�ายน�ำตามู่กันเป็นขบี่วัน  
นับี่เป็นภูาพัท์่�งดงามู่อลัังการิอย�างมู่าก
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เกาะค่�แฝ่ดสิองแห�งน่�อย่�ไมู่�ไกลัจัากชายฝ่ั�ง อย่�ท์างตอนเหนือ 
ของจัังหวััดชุมู่พัริ เป็นจัุดดำน�ำท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่จัากนักดำน�ำ 
ท์ุกหมู่่�เหลั�า ท์ั�งนักดำน�ำสิก่บี่าท์่�ต้องการิชมู่ธริริมู่ชาต ิ
ในมูุ่มู่มู่องท์่�ลัึกซึ�ง นักดำน�ำแบี่บี่ฟ้ริ่ไดฟ้์ท์่�ริักควัามู่เป็นอิสิริะ  
แลัะนักดำน�ำแบี่บี่สินอริ์เกิลัท์่�ชอบี่มู่องโลักใต้ท์ะเลัในมูุ่มู่มู่อง 
จัากผัิวัน�ำ

จัุดเด�นของเกาะริ้านเป็ด แลัะเกาะริ้านไก� คือท์ุ�งดอกไมู่้ท์ะเลั 
ท์่�กวั้างใหญ่� มู่่ปริะชากริปลัาการิ์ต่นอินเด่ยนแดงวั�ายคลัอเคลั่ย  
สิลัับี่ด้วัยปะการิังดำ ฟ้องน�ำคริกสิ่มู่�วัง แลัะแสิ้ท์ะเลัสิ่แดงสิด  
แนวัปะการิังน่�มู่่ควัามู่ลัึกจัาก 5 เมู่ตริ ไลั�ริะดับี่เป็นชั�น ๆ   
ลังไปสิ่�ควัามู่ลัึก 32 เมู่ตริ นอกจัากน่� ท์่�เกาะริ้านไก�ยังมู่่ถ�ำใต้ท์ะเลั 
ขนาดเลั็กท์่�ควัามู่ลัึก 7 เมู่ตริ ซึ�งเมู่ื�อดำน�ำลัอดเข้าไปในโถงด้านใน 
แลั้วัมู่องย้อนกลัับี่ออกมู่า จัะเห็นปากปลั�องถ�ำมู่่ริ่ปริ�างคลั้ายหัวัใจั 

   ระดับี่ควัามลึก็ 5-32 เมตร  

   ระมัดระวังัก็ารดำนีำ้แบี่บี่ฟรไ่ดฟ์เขา้ถ้ำ้ นีกั็ดำนีำ้ควัรมป่ัระสบี่ก็ารณ์์

เก�ะร้�นเป็ด-ร้�นไก่
ทุ่งดอกไม้ และหัวใจ ใต้ท้องทะเล
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ช�วเก�ะ ไดฟ์์วิ่ง   

 0 7763 0345 

 Chaokoh Diving

ชุมพร ไดฟ์์วิ่ง 
 08 4098 7658 

 www.chumphondiving.in.th 

 ดำน�ำ ชุมู่พัริไดฟ้์วัิ�งเซ็นเตอริ์

คอรัล แกรนด์ ไดฟ์์เวอร์ (เรือบุหลัน)  
 08 1913 6532, 09 2442 1511 

 www.coralgranddivers.com

ผูู้้ให้บริก�รดำ�นำ้�ในจังหวัดชัุมพร

หมู่เก�ะง่�ม

เก�ะร้�นเป็ด-ร้�นไก่

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 10.4918, 99.4190 
หมู่่�เกาะง�ามู่ อย่�ห�างจัากชายฝ่ั�งอำเภูอเมู่ือง จัังหวััดชุมู่พัริ 17 กิโลัเมู่ตริ  
สิามู่าริถเดินท์างโดยใช้บี่ริิการิท์ริิปดำน�ำของผั่้ปริะกอบี่การิหลัายริาย  
ซึ�งออกเดินท์างจัากท์�าเริือสิะพัลั่ หาดท์ุ�งวััวัแลั�น อำเภูอปะท์ิวั  
แลัะท์�าเริือท์�ายาง อำเภูอเมู่ืองชุมู่พัริ ใช้เวัลัาเดินท์างโดยเริือปริะมู่าณ์ 1 ชั�วัโมู่ง  
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 2,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่เช้าไป-เย็นกลัับี่ (ดำน�ำ2-3 จัุด) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนกุมู่ภูาพัันธ์ - ตุลัาคมู่ 

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 10.7972, 99.5406 
เกาะริ้านเป็ดริ้านไก� อย่�ห�างจัากชายฝ่ั�ง อำเภูอปะท์ิวั จัังหวััดชุมู่พัริ 10 กิโลัเมู่ตริ  
สิามู่าริถเดินท์างโดยใช้บี่ริิการิท์ริิปดำน�ำของผั่้ปริะกอบี่การิหลัายริาย  
ซึ�งสิ�วันใหญ่�จัะออกเดินท์างจัากอำเภูอปะท์ิวั ใช้เวัลัาเดินท์างปริะมู่าณ์ 45 นาท์่ 
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 2,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่เช้าไป-เย็นกลัับี่ (ดำน�ำ2-3 จัุด) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนกุมู่ภูาพัันธ์ - ตุลัาคมู่ 

สำ�หรับดำ�นำ้�ตื้น และฟรีไดฟ์

สย�ม ค�ต�ม�รัน  

 08 1536 6808, 0 7755 3123 

 www.siamcatamarantours.com 

  Siam Catamaran Tours ดำน�ำชุมู่พัริ

กรีน นำ�เที่ยว  

  06 1195 8895 

 www.siamcatamarantours.com 

  เกาะริ้านเป็ด เกาะริ้านไก� &กริ่นนำเท์่�ยวั

บ�งเบิด ทัวร์   
 06 2216 2610 

 www.bangburdtour.com
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เก�ะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ต  
  08 9744 5639, 08 6087 7675 
  www.taluisland.com    Koh Talu Island Resort เกาะท์ะลัุ ไอสิ์แลันด์ ริ่สิอริ์ต ปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์

เก�ะทะลุ 
โลกใบเล็กของคนรักทะเล

เกาะท์ะลัุอย่�ห�างจัากชายฝ่ั�งไมู่�ไกลั สิามู่าริถเดินท์างไปได้ตลัอดท์ั�งปี  
เกาะแห�งน่�มู่่ธริริมู่ชาติสิมู่บี่่ริณ์์ ท์ั�งภู่เขา ผัืนป่า แนวัปะการิัง แลัะชายหาดท์่�สิวัยงามู่  
โดยมู่่ริ่สิอริ์ตเอกชนท์่�เน้นดำเนินกิจักริริมู่ท์�องเท์่�ยวัเชิงอนุริักษ์ ซึ�งนักท์�องเท์่�ยวัสิามู่าริถ 
ท์ำกิจักริริมู่ท์างท์ะเลัได้หลัากหลัาย ท์ั�งการิดำน�ำ แลัะก่ฬาท์างท์ะเลัอันสินุกท์้าท์าย  
ริวัมู่ไปถึงกิจักริริมู่จัิตอาสิาอนุริักษ์ท์ะเลั ควับี่ค่�กับี่การิผั�อนคลัายในบี่ริริยากาศท์่�สิวัยงามู่ 
ของธริริมู่ชาติอย�างเป็นสิ�วันตัวั

อ�าวัเลั็ก ๆ  บี่นเกาะท์ะลัุ มู่่แนวัปะการิังน�ำตื�นท์่�ดำน�ำได้ง�าย ๆ โดยการิวั�ายน�ำออกจัากชายหาด  
จัุดเด�นของท์่�น่�คือท์ุ�งปะการิังเขากวัางกวั้างใหญ่� สิลัับี่กับี่ปะการิังโขดสิ่สิันสิวัยงามู่ นอกจัากน่� 
ยังมู่่หอยมู่ือเสิือขนาดใหญ่� แลัะกริะต�ายท์ะเลั (Sea rabbit) ซึ�งเป็นท์ากท์ะเลัชนิดหนึ�ง 
มู่่สิ่ขาวัน�าริัก มู่ักอาศัยอย่�กับี่ฟ้องน�ำสิ่น�ำเงิน ซึ�งเป็นอาหาริหลัักของท์ากท์ะเลัชนิดน่�

พัื�นท์่�แนวัปะการิังในอ�าวัมูุ่ก แลัะโดยริอบี่เกาะท์ะลัุ นอกจัากมู่่แนวัปะการิังตามู่ธริริมู่ชาติ 
ท์่�อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์แลั้วั ท์่�น่�ยังเป็นพัื�นท์่�โคริงการิปลั่กปะการิังของมู่่ลันิธิฟ้ื�นฟ้่ท์ริัพัยากริท์ะเลัสิยามู่  
ซึ�งนักท์�องเท์่�ยวัสิามู่าริถริ�วัมู่ท์ำกิจักริริมู่อนุริักษ์ท์ะเลั เพัื�อเติมู่ควัามู่อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ให้แก�ธริริมู่ชาติ 
ใต้ท์้องท์ะเลัได้อ่กด้วัย

อ�าวัขนาดใหญ่�ท์่�สิุดบี่นเกาะท์ะลัุ มู่่น�ำท์ะเลัใสิแลัะหาดท์ริายขาวัอันยาวัเหย่ยด  
เป็นพัื�นท์่�เหมู่าะสิำหริับี่การิเลั�นก่ฬาท์างน�ำ ท์ั�งการิพัายเริือคายัก แลัะแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด  
นักท์�องเท์่�ยวัสิามู่าริถพัายออกไปสิำริวัจัธริริมู่ชาติในเวัิ�งอ�าวัท์่�สิวัยงามู่ หริือไปดำน�ำ 
ตามู่แนวัปะการิังซึ�งอย่�ไมู่�ไกลัจัากชายหาด

นอกจัากน่� อ�าวัใหญ่�ยังเหมู่าะสิำหริับี่การิเลั�นเริือใบี่ ท์่�น่�มู่่ศ่นย์ก่ฬาท์างน�ำ บี่ริิการิสิอนท์ักษะ 
การิเลั�นเริือใบี่แบี่บี่โฮบี่่�แคท์ (Hobie Cat) เป็นเริือคาตามู่าริันขนาดเลั็กท์่�เลั�นได้ไมู่�ยาก  
แลัะสิามู่าริถเดินท์างท์�องเท์่�ยวัไปตามู่อ�าวัต�าง ๆ ริอบี่เกาะท์ะลัุได้ด้วัยแริงลัมู่ธริริมู่ชาติ

อ่�วมุก

   ระดับี่ควัามลึก็ 2-12 เมตร

อ่�วใหญ่่

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 11.0729, 99.5549 
เกาะท์ะลัุ ตั�งอย่�ในอำเภูอบี่างสิะพัานน้อย จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์ ห�างจัากชายฝ่ั�ง 7 กิโลัเมู่ตริ 
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 4,500 บี่าท์ ต�อคน (ริวัมู่ค�าท์่�พััก เริือไป-กลัับี่ อาหาริ แลัะกิจักริริมู่ก่ฬาท์างน�ำ) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่ เดือนกุมู่ภูาพัันธ์ - ตุลัาคมู่
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จัุดดำน�ำแปลักใหมู่�ท์่�เพัิ�งเป็นท์่�ริ่้จัักกันได้ไมู่�นานในหมู่่�นักดำน�ำ ท์่�น่�เป็นเวัิ�งอ�าวัเลั็ก ๆ   
ซึ�งมู่่ปลัายแหลัมู่สิองด้านโอบี่ลั้อมู่ลัาก่นท์่�สิวัยงามู่เอาไวั้  ท์ำให้น�ำท์ะเลัในอ�าวัแห�งน่�ริาบี่เริ่ยบี่ 
ไริ้คลัื�นลัมู่ เป็นถิ�นท์่�อย่�อาศัยชั�นด่ของท์ากท์ะเลั (Nudibranch) ท์่�พับี่ได้มู่ากมู่ายหลัายชนิด  
อ่กท์ั�งยังมู่่สิัตวั์ท์ะเลัขนาดเลั็ก เช�น กุ้งขน กุ้งแอนน่โมู่น ป่เสิฉวัน เป็นท์่�ชื�นชอบี่ของนักดำน�ำ 
ผั่้หลังใหลัในสิ่สิันแลัะริ่ปริ�างอันน�าริักของสิัตวั์ตัวัน้อย ๆ ท์่�อาศัยอย่�ในท์้องท์ะเลักวั้างใหญ่� 

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 11.2110, 99.5792 
อ�าวับี่�อท์องหลัาง ตั�งอย่�ในตำบี่ลัแมู่�ริำพัึง อำเภูอบี่างสิะพัาน จัังหวััดปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์  
ห�างจัากตัวัเมู่ืองปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์ 85 กิโลัเมู่ตริ  
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 500 บี่าท์ สิำหริับี่ค�าเช�าอุปกริณ์์ดำน�ำ ถังอากาศ แลัะค�าไกด์ดำน�ำ (Dive Leader)  
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่ เดือนกุมู่ภูาพัันธ์ - ตุลัาคมู่ 
ติดต�อ อ�าวับี่�อท์องหลัางซ่ฟ้่้ด (ผั่้ให้บี่ริิการิดำน�ำ) โท์ริ.09 7953 9808, 08 7221 0788, 09 1009 8443

การิดำน�ำท์่�อ�าวับี่�อท์องหลัาง จัะเป็นการิดำน�ำแบี่บี่เดินลังจัากชายหาด (Shore Dive)  
ซึ�งท์ำได้ไมู่�ยาก แลัะมู่่ริะดับี่ควัามู่ลัึกไมู่�มู่าก ท์ากท์ะเลัแลัะสิัตวั์ขนาดเลั็กจัะซ�อนตัวั 
อย่�ตามู่โขดปะการิัง ก้อนหิน แลัะฟ้องน�ำท์่�อย่�บี่นลัานท์ริายใต้ท์ะเลั

อ่�วบ่อทองหล�ง 
โลกกว้�งใหญ่่ของท�กทะเลตัวเล็ก

 ระดับี่ควัามลึก็ 1.5-5 เมตร
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ล็อกเกอร์ พ�ร�ไดซ์ หัวหิน เซิร์ฟ์คลับ  
  หาดเขาตะเก่ยบี่    09 3943 2979 

  Logger’s Paradise Hua Hin Surf Club

  

เซิร์ฟ์ สปอต หัวหิน  
  ซอยหัวัหิน 75/1     08 6302 2844  

 www.surfspotthailand.com 

  Surfspot Huahin

   

ไคท์ บอร์ดดิ้งเอเชีย ปร�ณ์บุร ี 
  หาดปริาณ์บีุ่ริ่ แลัะหัวัหิน    08 7082 3058 

 www.kiteboardingasia.com

 

ไคท์ ไทยแลนด ์ 
  หาดปริาณ์บีุ่ริ่ แลัะหัวัหิน    08 7082 3058 

 www.surfspotthailand.com

 

โยด� ไคท์สคูล  
  หาดปริาณ์บีุ่ริ่   08 7017 6428 

  Yoda Kiteschool

 

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.5578, 99.9634 
หาดหัวัหิน ห�างจัากกริุงเท์พัฯ 170 กิโลัเมู่ตริ   
หาดปริาณ์บีุ่ริ่ ห�างจัากกริุงเท์พัฯ 200 กิโลัเมู่ตริ 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 4,000 บี่าท์ (ไคท์์เซิริ์ฟ้ คอริ์สิเริิ�มู่ต้น) 
1,200 บี่าท์ (กิจักริริมู่โต้คลัื�น คอริ์สิเริิ�มู่ต้น) 
1,200 บี่าท์ (วัินเซิริ์ฟ้ คอริ์สิเริิ�มู่ต้น) 
300 บี่าท์ต�อชั�วัโมู่ง (ค�าเช�าแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด) 
ฤด่กาลัท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่ท์ำกิจักริริมู่  
โต้คลัื�น เดือน พัฤศจัิกายน-ธันวัาคมู่   
ไคท์์เซิริ์ฟ้ เดือน ตุลัาคมู่-พัฤศจัิกายน  
แพัดเดิ�ลับี่อริ์ด เดือน กุมู่ภูาพัันธ์-ตุลัาคมู่

ห�ดหัวหิน ห�ดเข�ตะเกียบ และห�ดปร�ณบุร ี
คว�มสนุกกับกีฬ�ท�งน้ำ�

หัวัหินแลัะปริาณ์บีุ่ริ่ คือเมู่ืองตากอากาศชายท์ะเลัสิุดคลัาสิสิิคของไท์ย กำลัังกลัายเป็นจัุด
หมู่ายใหมู่�ของเหลั�าคนริักก่ฬาท์างน�ำ สิามู่าริถเดินท์างมู่าสินุกสินานกับี่กิจักริริมู่ 
หลัากหลัายปริะเภูท์ หมูุ่นเวั่ยนกันไปตามู่ฤด่กาลัต�าง ๆ ได้ตลัอดท์ั�งปี

เริิ�มู่ตั�งแต�ช�วังฤด่หนาวั ชายฝ่ั�งบี่ริิเวัณ์น่�เปิดริับี่ลัมู่มู่ริสิุมู่ตะวัันออกเฉ่ยงเหนือโดยตริง  
ชายหาดหัวัหินในช�วังฤด่น่�จัึงมู่่คลัื�นลัมู่แริง โดยเฉพัาะอย�างยิ�งหาดเขาตะเก่ยบี่ 
ซึ�งมู่่ลัักษณ์ะชายหาดพัิเศษ ท์ำให้คลัื�นยกตัวัเป็นลัอนสิวัยงามู่ก�อนซัดเข้ามู่าถึงชายฝ่ั�ง  
เหมู่าะอย�างยิ�งสิำหริับี่กิจักริริมู่โต้คลัื�นท์้าลัมู่หนาวั

สิำหริับี่ผั่้ท์่�ริักควัามู่ท์้าท์ายมู่ากยิ�งขึ�น น�าจัะเหมู่าะกับี่ไคท์์เซิริ์ฟ้ กิจักริริมู่ท์่�ผัสิมู่ผัสิาน 
การิเลั�นกริะดานโต้คลัื�นกับี่การิบี่ังคับี่วั�าวัริ�มู่ให้โลัดแลั�นไปบี่นผัิวัน�ำอย�างริวัดเริ็วัแลัะมู่่พัลััง 
กิจักริริมู่ชนิดน่�ต้องพัึ�งพัากริะแสิลัมู่เป็นหลััก สิถานท์่�ท์่�เหมู่าะสิำหริับี่กิจักริริมู่น่� 
คือ หาดปริาณ์บีุ่ริ่ เพัริาะเป็นชายหาดท์่�มู่่แนวัยาวัแลัะมู่่ลัมู่แริง  
ท์่�นั�นมู่่โริงเริ่ยนสิอนไคท์์เซิริ์ฟ้หลัายแห�งเปิดให้บี่ริิการิหลัายริาย

สิ�วันในฤด่ริ้อน ท์ะเลัมู่่คลัื�นลัมู่ไมู่�แริงจันเกินไป เหมู่าะสิำหริับี่ก่ฬาท์างน�ำ 
แบี่บี่สิบี่าย ๆ เช�น แพัดเดิ�ลับี่อริ์ด คายัก เป็นกิจักริริมู่ท์่�เหมู่าะสิำหริับี่ท์ุกคน
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ภ�คตะวันออก
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พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.794970, 100.704221 
เกาะริิ�นอย่�ในเขตอำเภูอสิัตห่บี่ จัังหวััดชลับีุ่ริ่ ห�างจัากชายฝ่ั�ง 23 กิโลัเมู่ตริ 
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 2,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-เย็นกลัับี่ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

บีบีเค ไดฟ์์ (เรือบันไซ)   09 5462 9961  BBK Dive sattahip  
เมอร์เมด ไดฟ์์เซ็นเตอร์  08 6143 4507  Mermaids Dive Center 
เรือม้�นำ้�   09 5451 8409   Happy Seahorse  

   ระดับี่ควัามลึก็ 3-20 เมตร

โลักธริริมู่ชาติใต้น�ำท์่�อุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์เหมู่ือนไมู่�มู่่ใคริเคยค้นพับี่มู่าก�อน 
แต�กลัับี่อย่�ใกลั้กริุงเท์พัฯ เพั่ยงเอื�อมู่

เกาะริิ�นเป็นเกาะท์่�อย่�ในควัามู่ด่แลัของกองท์ัพัเริือ อนุญ่าตให ้
นักดำน�ำเข้ามู่าชื�นชมู่ธริริมู่ชาติได้ภูายใต้เงื�อนไขด้านการิด่แลั 
ริักษาธริริมู่ชาติอย�างเคริ�งคริัด หลัังจัากจัุดดำน�ำน่�ถ่กปิดเพัื�อฟ้ื�นฟ้ ่
เป็นเวัลัาหลัายปี เมู่ื�อกลัับี่มู่าเปิดอ่กคริั�ง ธริริมู่ชาติท์่�น่�จัึงสิวัยงามู่ 
แลัะบี่ริิสิุท์ธิ�เหมู่ือนจัุดดำน�ำท์่�เพัิ�งถ่กค้นพับี่ใหมู่�

ควัามู่งามู่ของโลักใต้น�ำท์่�เกาะริิ�นนั�นไมู่�จัำกัดอย่�ท์่�ควัามู่ลัึกหริือตื�น  
หากเริาดำน�ำแบี่บี่สิก่บี่าลังไปท์่�ควัามู่ลัึก 15-17 เมู่ตริ จัะได้พับี่กับี่ 
ดงปะการิังอ�อนสิ่มู่�วัง ซึ�งพับี่ได้ยากยิ�งในอ�าวัไท์ย แต�ถ้าเริาชมู่ 
โลักสิ่คริามู่จัากผัิวัน�ำ หริือดำฟ้ริ่ไดฟ้์ลังไปท์่�ควัามู่ลัึก 3-7 เมู่ตริ  
ก็จัะได้เห็นปะการิังแข็งท์่�สิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดแห�งหนึ�งในปริะเท์ศไท์ย  
ซึ�งมู่่ท์ั�งท์ุ�งปะการิังเขากวัาง สิลัับี่กับี่ปะการิังมู่ากมู่ายหลัายชนิด 

จัุดดำน�ำบี่ริิเวัณ์เกาะริิ�นมู่่หลัายจัุด กริะจัายอย่�ริอบี่ ๆ  เกาะ  
ริวัมู่ท์ั�งบี่ริิเวัณ์เกาะลัอมู่ฟ้าง เกาะบี่ริิวัาริขนาดเลั็กซึ�งอย่�ใกลั้ ๆ กัน  
ท์่�นั�นมู่่ไฮไลัต์ คือดงปะการิังโต๊ะขนาดใหญ่�แลัะสิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุด 
แห�งหนึ�งในท์ะเลัไท์ย

เก�ะริ้น ถิ่นประก�รัง
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อ่�วแสมส�ร 
บ้�นของนักดำ�น้ำ�

หมู่่�เกาะ ณ์ ปลัายอ�าวัริ่ป ก.ไก� ของท์ะเลัอ�าวัไท์ย  
อย่�สิุดเขตจัังหวััดชลับีุ่ริ่ หมู่่�เกาะเหลั�าน่�อย่�ในควัามู่ด่แลั 
ของกองท์ัพัเริือ แลัะยังเป็นแหลั�งท์ำกินของชาวัปริะมู่ง 
ในหมู่่�บี่้านแสิมู่สิาริ อันเป็นจัุดเริิ�มู่ต้นในการิเดินท์าง 
ไปยังจัุดดำน�ำตามู่เกาะต�าง ๆ  

เกาะท์่�เป็นจัุดดำน�ำหลััก ๆ ของแสิมู่สิาริมู่่หลัายเกาะ  
เช�น เกาะจัวัง เป็นจัุดท์่�ได้ริับี่ควัามู่นิยมู่เนื�องจัากเป็น 
เกาะขนาดใหญ่� ใช้เป็นแนวักำบี่ังคลัื�นลัมู่ได้ด่ จัุดเด�นของ 
จัุดดำน�ำท์่�เกาะจัวัง อย่�ท์่�ควัามู่หลัากหลัายของปะการิังแข็ง  
มู่่ท์ั�งปะการิังโขด ปะการิังเขากวัาง ปะการิังผัักกาด แลัะ 
ดอกไมู่้ท์ะเลัขึ�นแซมู่กัน  สิ�วันจัุดดำน�ำอื�น ๆ เช�น เกาะโริงโขน  
เกาะโริงหนัง เกาะยุ้งเกลัือ เป็นเกาะเลั็ก ๆ ท์่�มู่่ควัามู่สิวัยงามู่ 
ของแนวัปะการิังแตกต�างกันไป สิ�วันใหญ่�เป็นจัุดดำน�ำท์่�ดำง�าย  
อ่กท์ั�งอย่�ไมู่�ไกลัจัากกริุงเท์พัฯ ท์ำให้นักดำน�ำหลัายคน 
มู่าเยือนอ�าวัแสิมู่สิาริบี่�อยจันเหมู่ือนบี่้านหลัังท์่�สิอง
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เก�ะสันฉล�ม  

   ระดับี่ควัามลึก็ 12-28 เมตร      ระวัังก็ระแสนี้ำแรงในีบี่างช�วังเวัลา

จัุดดำน�ำท์่�อย่�ไกลัท์่�สิุดในหมู่่�เกาะแสิมู่สิาริ แต�ก็เป็นจัุดดำน�ำท์่�สิวัยงามู่  
แลัะมู่่ภู่มู่ิท์ัศน์ใต้น�ำท์่�ยิ�งใหญ่�อลัังการิท์่�สิุดในบี่ริริดาเกาะท์ั�งหมู่ดบี่ริิเวัณ์น่�  

เกาะสิันฉลัามู่เป็นเพั่ยงเกาะเลั็ก ๆ แต�มู่่แนวัปะการิังห้อมู่ลั้อมู่อย่�ท์ุกท์ิศ มู่่ปะการิังแข็งหลัายชนิด  
แต�งแต้มู่ด้วัยสิ่สิันของแสิ้ท์ะเลั ฟ้องน�ำคริก แลัะกัลัปังหาต้นเลั็ก ๆ ท์่�ซุกซ�อนอย่�ตามู่ซอกหลัืบี่

นอกจัากแนวัปะการิังท์่�มู่่สิ่สิันสิวัยงามู่ โลักใต้น�ำของเกาะสิันฉลัามู่ยังมู่่ลัักษณ์ะภู่มู่ิปริะเท์ศ 
ท์่�โดดเด�น เป็นหน้าผัาหินใต้น�ำลัาดชันลังสิ่�ควัามู่ลัึก นักดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์สิามู่าริถกลัั�นหายใจั 
ดำน�ำลังไปสิำริวัจัตามู่แนวัหน้าผัาใต้น�ำได้

เรือจมสุทธ�ทิพย์ (Hardeep Wreck)

   ระดับี่ควัามลึก็ 16-28 เมตร      ระวัังก็ระแสนี้ำแรง และทัศนีวัิสัยต�ำในีบี่างช�วังเวัลา

สิัมู่ผััสิปริะสิบี่การิณ์์ดำน�ำแปลักใหมู่�ในเริือจัมู่สิมู่ัยสิงคริามู่โลักคริั�งท์่� 2   
เดิมู่เริือลัำน่�เป็นเริือกลัไฟ้บี่ริริท์ุกสิินค้าซึ�งถ่กเริ่ยกเข้าช�วัยริาชการิในสิงคริามู่มู่หาเอเช่ยบี่่ริพัา  
แลัะถ่กเคริื�องบี่ินฝ่่ายสิัมู่พัันธมู่ิตริท์ิ�งริะเบี่ิดแลัะจัมู่ลังสิ่�ใต้ท์้องท์ะเลั 
เมู่ื�อวัันท์่� 1 มู่ิถุนายน พั.ศ. 2488

ท์ุกวัันน่�เริือสิุท์ธาท์ิพัย์กลัายเป็นท์่�อย่�อาศัยของฝ่่งปลัาแลัะสิัตวั์น�ำมู่ากมู่าย เป็นจัุดดำน�ำ 
ปริะเภูท์เริือจัมู่ท์่�เก�าแก�ท์่�สิุดในเมู่ืองไท์ย โดยตัวัลัำเริือจัมู่อย่�ท์่�ริะดับี่ควัามู่ลัึก 28 เมู่ตริ 
ในลัักษณ์ะตะแคงขวัา นักดำน�ำสิามู่าริถดำน�ำสิำริวัจัซากเริือบี่ริิเวัณ์ภูายนอก ซึ�งยังปริากฏ 
ริ�องริอยของห้องเคริื�อง ปากปลั�อง เสิากริะโดง มู่่ปะการิังเคลัือบี่ แสิ้ท์ะเลั กัลัปังหา แลัะฟ้องน�ำ 
สิ่สิันสิวัยงามู่เกาะอย่�ท์ั�วัท์ั�งลัำเริือ อ่กท์ั�งยังมู่่ปลัาหลัายชนิด แลัะสิัตวั์ขนาดเลั็กตริะก่ลัท์ากท์ะเลั

เนื�องจัากตำแหน�งท์่�เริือจัมู่อย่� เป็นบี่ริิเวัณ์ริ�องน�ำ จัึงอาจัมู่่กริะแสิน�ำไหลัแริง 
แลัะท์ัศนวัิสิัยในการิดำน�ำค�อนข้างต�ำ จัึงควัริดำน�ำด้วัยควัามู่ริะมู่ัดริะวััง
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พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.6004, 100.9578  
(ท์�าเริือบี่้านช�องแสิมู่สิาริ) 
อ�าวัแสิมู่สิาริ อย่�ในอำเภูอสิัตห่บี่ จัังหวััดชลับีุ่ริ่  
ห�างจัากเมู่ืองพััท์ยา 50 กิโลัเมู่ตริ 
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 2,500 บี่าท์  
สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-เย็นกลัับี่  
ดำน�ำปริะมู่าณ์ 2-3 จัุด 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่

ผู้ให้บริก�รดำ�นำ้�ในพื้นที่อ่�วแสมส�ร 

เรือม้�นำ้�   09 5451 8409   Happy Seahorse 

เรือว�ยูน  09 3561 4526  Wayoon

เรือวร�สินธุ์ุ์  08 1949 9303, 08 1762 7620   

 www.warasinresort.com  Warasin Diving

ผู้ให้บริก�รดำ�นำ้�ตื้น และฟ์รีไดฟ์์

ซีวิว วิลล่�  09 0001 2524, 08 7379 7973  

 Sea View Villa ดำน�ำแสิมู่สิาริเชิงอนุริักษ์

ไดมอนด์ สน็อกเกิ้ล  06 5198 2666  

 Diamond Snorkeling ดำน�ำอ�าวัแสิมู่สิาริเชิงอนุริักษ์

โบ๊ต สน็อกเกิ้ล  06 1992 4555  

 Boat Snorkeling ท์ริิปดำน�ำท์ะเลัแสิมู่สิาริ ท์�องเท์่�ยวัเชิงอนุริักษ์

กัปตันหนุ่ย  09 6164 2449  

 ดำน�ำแสิมู่สิาริ กัปตันหนุ�ย

อ่�วแสมส�ร

บ้�นชั่องแสมส�ร

ฐ�นทัพเรือสัตหีบ

เก�ะสันฉล�ม

เรือจมสุทธ�ทิพย์

เก�ะแสมส�ร
เก�ะข�ม

เก�ะจวง
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ห�ดน�จอมเทียน สนุกกับวินเซิิร์ฟและกีฬ�ท�งน้ำ�

อ่�วสัตหีบ สำ�รวจท้องทะเลอันกว้�งใหญ่่ด้วยเรือใบ

หาดนาจัอมู่เท์่ยนเป็นชายหาดใกลั้เมู่ืองพััท์ยาท์่�มู่่เสิน�ห์เฉพัาะตัวั เพัริาะบี่ริริยากาศคึกคักกำลัังด่  
มู่่โริงแริมู่ริ่สิอริ์ตหลัายแห�ง แลัะเป็นแหลั�งริวัมู่ก่ฬาท์างน�ำสินุก ๆ โดยเฉพัาะวัินเซิริ์ฟ้ 
ซึ�งเป็นกิจักริริมู่ยอดนิยมู่ของชายหาดแห�งน่�

กิจักริริมู่วัินเซิริ์ฟ้เกิดจัากการิผัสิมู่ผัสิานกริะดานโต้คลัื�นกับี่เริือใบี่ โดยผั่้เลั�นจัะต้องยืนบี่นกริะดาน  
แลัะบี่ังคับี่ใบี่เริือให้พัาตัวัเริาเคลัื�อนท์่�ไปในท์ิศท์างท์่�ต้องการิ ควัามู่ท์้าท์ายของวัินเซิริ์ฟ้อย่�ท์่� 
การิใช้ท์ักษะอ�านท์ิศท์างลัมู่เพัื�อกำหนดท์ิศท์างท์่�จัะพัาตัวัเริามูุ่�งหน้าไป อ่กท์ั�งต้องใช้แขน ขา  
แลัะริ�างกายในการิริักษาสิมู่ดุลัริะหวั�างตัวัเริากับี่ใบี่เริือ เริาจัะสิัมู่ผััสิได้ถึงพัลัังของลัมู่ท์่�ปะท์ะใบี่ 
แลัะพัาให้เริาเคลัื�อนท์่�ไปบี่นผัิวัน�ำได้อย�างปริาดเปริ่ยวั

ควัามู่สินุกท์้าท์ายของการิเลั�นเริือใบี่ คือการิได้ท์ำควัามู่เข้าใจัท์ิศท์างของกริะแสิลัมู่  
สิามู่าริถควับี่คุมู่ใบี่เริือแลัะหางเสิือให้พัาเริาไปถึงจัุดหมู่ายได้ด้วัยแริงลัมู่เพั่ยงอย�างเด่ยวั  
ท์ำให้เริาได้สิัมู่ผััสิแลัะใกลั้ชิดธริริมู่ชาติแห�งท์้องท์ะเลัอย�างแท์้จัริิง

พัื�นท์่�บี่ริิเวัณ์อ�าวัสิัตห่บี่ เป็นโลักแห�งการิเลั�นเริือใบี่ท์่�ใคริ ๆ ก็เข้าถึงได้ ท์่�น่�มู่่สิโมู่สิริเริือใบี่  
ให้บี่ริิการิสิอนเลั�นเริือใบี่หลัายชนิด ท์ั�งเริือขนาดเลั็กแบี่บี่ออฟ้ท์ิมู่ิสิ (Optimis) สิำหริับี่เด็ก  
เริือขนาดเลั็กชนิดเลั�นคนเด่ยวั แบี่บี่เลัเซอริ์ (Laser) แลัะเริือสิองท์้องแบี่บี่โฮบี่่�แคท์  
(Hobie Catamaran) สิำหริับี่การิท์�องเท์่�ยวัเชิงก่ฬา นักท์�องเท์่�ยวัสิามู่าริถเริ่ยนริ่ ้
ท์ักษะการิบี่ังคับี่เริือใบี่ในเวัิ�งอ�าวัสิัตห่บี่ซึ�งคลัื�นลัมู่ไมู่�แริงเกินไป โดยมู่่จัุดหมู่ายปลัายท์าง 
คือเกาะแห�งควัามู่ลัับี่ท์่�มู่่น�ำท์ะเลัสิ่สิวัยแลัะหาดท์ริายขาวัสิะอาดตา

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.6321 100.9275 
อ�าวัสิัตห่บี่ อำเภูอสิัตห่บี่ จัังหวััดชลับีุ่ริ่ บี่ริิเวัณ์หน�วัยบี่ัญ่ชาการิต�อสิ่้อากาศยาน แลัะริักษาฝ่ั�ง  
ฐานท์ัพัเริือสิัตห่บี่ ห�างจัากเมู่ืองพััท์ยา 30 กิโลัเมู่ตริ 
ค�าเริ่ยนหลัักสิ่ตริเริือใบี่ เริิ�มู่ต้นท์่� 2,190 บี่าท์ (ใช้เวัลัา 6 ชั�วัโมู่ง)  
แลัะค�าเช�าเริือใบี่ (สิำหริับี่ผั่้ท์่�เลั�นเป็นแลั้วั) เริิ�มู่ต้นท์่� 1,290 ต�อวััน 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิเลั�นเริือใบี่ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
สโมสรเรือใบสัตหีบ (Sattahip Sailing Club)

 09 6897 6989    www.sattahipsailing.com   SATTAHIP SAILING CLUB

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.8439, 100.9040 
หาดนาจัอมู่เท์่ยน ซอยนาจัอมู่เท์่ยน 18 อำเภูอสิัตห่บี่ จัังหวััดชลับีุ่ริ ่
ค�าเริ่ยนหลัักสิ่ตริวัินเซิริ์ฟ้ 3,000 บี่าท์ ใช้เวัลัาเริ่ยน 2 ชั�วัโมู่ง (แลัะบี่ริิการิให้ยืมู่อุปกริณ์์ 5 ชั�วัโมู่ง)  
ค�าเช�าอุปกริณ์์ (สิำหริับี่ผั่้ท์่�เลั�นเป็นแลั้วั) ชั�วัโมู่งลัะ 500 บี่าท์  
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่กิจักริริมู่วัินเซิริ์ฟ้ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
อมร� วอเตอร์สปอร์ต คลับ

 06 4247 4155      www.amarawatersports.com    Amara Watersports
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ทำ�คว�มรู้จักเรือใบ
เริือใบี่ในโลักมู่่หลัากหลัายชนิด แต�ท์ุกชนิดใช้หลัักการิเด่ยวักัน 
คือใช้หางเสิือในการิควับี่คุมู่ท์ิศท์างของเริือ 
แลัะมู่่ใบี่เริือ (Sail) ซึ�งท์ำหน้าท์่�อุ้มู่ลัมู่ แลัะสิริ้างแริงผัลััก 
ให้เริือสิามู่าริถเคลัื�อนท์่�ไปได้

ห�งเสือ ท์ำหน้าท์่�ควับี่คุมู่ท์ิศท์างเริือ 

การิควับี่คุมู่หางเสิือด้วัยด้ามู่จัับี่พัังงา 

จัะต้องโยกไปฝ่ั�งตริงข้ามู่กับี่ท์ิศท์างท์่�ต้องการิไป 

เช�น ต้องการิเลั่�ยวัซ้าย ต้องโยกพัังงาไปท์างขวัา

ใบี่เริือสิามู่าริถปริับี่องศา 

ด้วัยการิดึงหริือผั�อนเชือก 

เพัื�อให้ใบี่เริือกินลัมู่มู่ากขึ�น

คัดแคง (Centerboard, Draggerboard) 

ท์ำหน้าท์่�ช�วัยริักษาท์�าท์าง ให้เริือแลั�นไปข้างหน้าได้ 

เมู่ื�อแลั�นขวัางลัมู่

เสิน�ห์ของเริือใบี่นั�นอย่�ท์่�การิได้สิังเกตลัมู่ เข้าใจัธริริมู่ชาติ 

ริ่้จัักริอ แลัะริ่้จัักการิวัางแผันเดินท์างเพัื�อเอาชนะอุปสิริริค

เรือใบส�ม�รถูไปได้เกือบทุกทิศท�ง  

ขึ�นอย่�กับี่การิปริับี่องศาของใบี่ให้เหมู่าะสิมู่กับี่ 

ท์ิศท์างลัมู่ท์่�ปะท์ะใบี่เริือ 

แต�เริือใบี่ไมู่�สิามู่าริถแลั�นท์วันลัมู่ตริง ๆ  ได้

No Go

ทิศทางลมสมมุติ

ห�กจุดหม�ยปล�ยท�งอยู่ต้นลม
เริือใบี่จัึงต้องใช้วัิธ่แลั�นเฉ่ยง 

เป็นลัักษณ์ะซิกแซก เพัื�อให้ไปถึงจัุดหมู่ายในท์่�สิุด

ใบเรือ ท์ำหน้าท์่�อุ้มู่ลัมู่ท์่�พััดเข้ามู่า 

แลัะผัลัักแริงดันออกบี่ริิเวัณ์ชายของใบี่ 

ท์ำให้เริือมู่่แริงเคลัื�อนท์่�ไปตามู่ท์ิศท์าง 

ท์่�หางเสิือกำหนด
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ห�ดแม่รำ�พึง
โต้คลื่นอย่�งรื่นรมย์

ท์่�น่�คือจัุดริวัมู่พัลัคนชอบี่โต้คลัื�นท์่�อย่�ใกลั้กริุงเท์พัฯ ท์่�สิุด  
กับี่บี่ริริยากาศอบี่อุ�นแบี่บี่ไท์ย ๆ  เหมู่าะสิำหริับี่คนท์ุกเพัศวััย

หาดแมู่�ริำพัึงเป็นชายหาดยอดนิยมู่ของจัังหวััดริะยอง  
ตามู่ปกติในช�วังฤด่มู่ริสิุมู่ หาดแห�งน่�จัะมู่่คลัื�นลัมู่แริง  
โดยเฉพัาะบี่ริิเวัณ์ปลัายหาดด้านท์ิศตะวัันออกซึ�งอย่� 
ติดกับี่เขาแหลัมู่หญ่้า จัะมู่่คลัื�นยกตัวัเป็นลัอนสิ่งเป็นพัิเศษ 
เหมู่าะอย�างยิ�งสิำหริับี่โต้คลัื�น ท์ุกวัันน่�จัึงเริิ�มู่มู่่ชาวัริะยอง 
ท์่�ริักการิโต้คลัื�นเข้ามู่าเปิดเซิริ์ฟ้คลัับี่ ให้บี่ริิการิสิอนแลัะ 
ให้เช�ากริะดานโต้คลัื�น ในท์ุก ๆ  วัันจัึงมู่่นักโต้คลัื�นมู่ากมู่าย 
มู่าท์ำกิจักริริมู่อันน�าหลังใหลัท์่�น่�

บี่ริริยากาศการิโต้คลัื�นท์่�หาดแมู่�ริำพัึงนั�นเริ่ยบี่ง�าย  
บี่นชายหาดมู่่เต่ยงผั้าใบี่แลัะริ�มู่ชายหาดท์่�ถ่กจัับี่จัอง 
โดยกลัุ�มู่นักโต้คลัื�น บี่้างก็เป็นนักโต้คลัื�นเจั้าถิ�น 
ท์่�มู่าเป็นปริะจัำเกือบี่ท์ุกวััน บี่้างก็เป็นนักโต้คลัื�นมู่ือใหมู่� 
ท์่�กำลัังหัดโต้คลัื�นคริั�งแริกภูายใต้การิด่แลัของคริ่ผั่้ฝ่ึกสิอน  
เป็นบี่ริริยากาศท์่�สินุกสินานแลัะมู่่ช่วัิตช่วัา โดยเฉพัาะ 
ยามู่เย็น จัะได้เห็นพัริะอาท์ิตย์ตกอันงดงามู่

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.5944, 101.4132 
หาดแมู่�ริำพัึง อย่�ในตำบี่ลัเพั อำเภูอเมู่ือง จัังหวััดริะยอง  
ห�างจัากตัวัเมู่ืองริะยอง 27 กิโลัเมู่ตริ  
ค�าเริ่ยนโต้คลัื�นคอริ์สิเริิ�มู่ต้น 1,300 บี่าท์ ริวัมู่ค�าสิอน 1 ชั�วัโมู่ง  
แลัะค�าใช้กริะดานโต้คลัื�น 4 ชั�วัโมู่ง (สิามู่าริถใช้คริั�งถัดไปได้) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่กิจักริริมู่โต้คลัื�น เดือนพัฤษภูาคมู่ - ตุลัาคมู่   
แหลมหญ้� ระยอง เซิร์ฟ์คลับ

 08 9405 0522    Laem Yah Rayong Surf Club
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อ่�วไข่
มุมที่ใชั่ของคนรักทะเล

อ�าวัไข�เป็นอ�าวัเลั็ก ๆ ท์่�ซ�อนอย่�ปลัายหาดแมู่�พัิมู่พั์  
เป็นชายหาดสิ�วันตัวัอันเง่ยบี่สิงบี่ มู่่ริ่สิอริ์ตท์่�พััก 
เพั่ยง 2 แห�ง แลัะบี่่ชบี่าริ์บี่ริริยากาศด่ เป็นท์่�กินดื�มู่ 
เสิพับี่ริริยากาศอันริื�นริมู่ย์ แลัะยังเป็นศ่นย์ริวัมู่ก่ฬาท์างน�ำ
สิำหริับี่คนริักท์ะเลัตัวัจัริิง

ในช�วังฤด่มู่ริสิุมู่ ริะหวั�างเดือนพัฤษภูาคมู่ ถึงตุลัาคมู่  
อ�าวัไข�เป็นชายหาดอ่กแห�งหนึ�งท์่�เหมู่าะแก�การิโต้คลัื�น  
สิ�วันฤด่อื�น ๆ ท์่�คลัื�นลัมู่ในท์ะเลัไมู่�แริงเกินไป อ�าวัไข� 
ก็ยังเหมู่าะสิำหริับี่กิจักริริมู่พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด  
โดยมู่่จัุดหมู่ายปลัายท์างท์่�แนะนำ คือ เกาะข่�ปลัา  
เกาะขนาดจัิ�วัริ่ปริ�างแปลักตา อย่�ห�างจัากอ�าวัไข� 
เพั่ยง 1 กิโลัเมู่ตริ ใคริท์่�มู่่ปริะสิบี่การิณ์์แลัะพัลัะกำลััง 
สิามู่าริถพัายไปสิำริวัจัเกาะ เป็นท์่�อย่�อาศัยของ 
นกท์ะเลัฝ่่งใหญ่� แลัะไปนอนอาบี่แดดบี่นชายหาดเลั็ก ๆ   
ในบี่ริริยากาศเป็นธริริมู่ชาติ

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 12.6436 101.6422 
อ�าวัไข� อย่�ในตำบี่ลัแหลัมู่แมู่�พัิมู่พั์ อำเภูอแกลัง จัังหวััดริะยอง ห�างจัากหาดแหลัมู่แมู่�พัิมู่พั์ 2 กิโลัเมู่ตริ  
ค�าเริ่ยนโต้คลัื�นเบี่ื�องต้น 1,200 บี่าท์ ค�าเช�าแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด ชั�วัโมู่งลัะ 200 บี่าท์ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิโต้คลัื�น เดือนพัฤษภูาคมู่ - ตุลัาคมู่  
แลัะ ตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ สิำหริับี่แพัดเดิ�ลับี่อริ์ด

ดริฟ์ท์ บ�ร์   08 3439 9614    Drift Bar - Ao Khai
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พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 2.429183,101.66675 
หินเพัลัิง ตั�งอย่�ในพัื�นท์่�อำเภูอแกลัง จัังหวััดริะยอง ห�างจัากชายฝ่ั�ง 23 กิโลัเมู่ตริ สิามู่าริถเดินท์างโดยใช้บี่ริิการิ 
ริ้านดำน�ำ แลัะผั่้ปริะกอบี่การิท์ัวัริ์ดำน�ำ สิ�วันใหญ่�จัะออกจัากท์�าเริืออ�าวัไข� แหลัมู่แมู่�พัิมู่พั์ 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 3,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-เย็นกลัับี่ (ดำน�ำ 2-3 ไดฟ้์) 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
ระยอง ไดฟ์์เซ็นเตอร์  08 9892 8476   RayongDiveCenter    www.rayongdivecenter.com 
เดอะทอย ทัวร์  0 3863 9102, 08 1664 3953    www.thetoytour.com

   ระดับี่ควัามลึก็ 3-30 เมตร

นักดำน�ำมู่ากมู่ายต�างยกย�องให้หินเพัลัิงเป็นหนึ�งใน 
จัุดดำน�ำสิวัยท์่�สิุดในภูาคตะวัันออก กองหินน่�อย่�ไกลั 
จัากชายฝ่ั�งค�อนข้างมู่าก จัึงท์ำให้น�ำท์ะเลัท์่�น่�ใสิ 
จันบี่างวัันสิามู่าริถมู่องเห็นแนวัปะการิังได้จัากบี่นเริือ

หินเพัลัิงเป็นกองหินใต้น�ำขนาดใหญ่� 2 กอง  
โดยกองหินด้านท์ิศตะวัันตกนั�นมู่่ควัามู่ลัึกมู่ากกวั�า 
สิ�วันกองหินด้านท์ิศตะวัันออกมู่่ยอดลัึกจัากผัิวัน�ำ 
เพั่ยง 3 เมู่ตริ แลัะลัดหลัั�นเป็นแนวัลัาดชันไปถึงริะดับี่
ควัามู่ลัึก 30 เมู่ตริ เป็นแหลั�งอาศัยท์่�สิำคัญ่ของสิัตวั์น�ำ
มู่ากมู่ายหลัายชนิด เริาสิามู่าริถพับี่ฝ่่งปลัาข้างเหลัือง 
ปลัาห่ช้าง ปลัาสิิงโต ปลัาโนริ่ ริวัมู่ไปถึงปลัาฉลัามู่วัาฬ  
ซึ�งแวัะเวั่ยนเข้ามู่าให้พับี่เห็นอย่�บี่�อยคริั�ง

นอกจัากฝ่่งปลัา ยังมู่่ปะการิังหลัากหลัายชนิด  
ท์ั�งปะการิังแข็ง ฟ้องน�ำคริก แสิ้ท์ะเลัสิ่แดงสิด  
แลัะท์ุ�งดอกไมู่้ท์ะเลับี่นยอดกองหินท์่�พัลัิ�วัไหวัไป 
ตามู่กริะแสิน�ำดั�งเปลัวัเพัลัิง เป็นท์่�มู่าของชื�อหินเพัลัิง

หินเพลิง 
ชัมดอกไม้ทะเลเริงระบำ�
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11.9450, 102.2550  
จัุดดำน�ำเริือหลัวังช้าง อย่�ห�างจัากเกาะช้างด้านท์ิศใต้  ปริะมู่าณ์ 14 กิโลัเมู่ตริ  
สิามู่าริถเดินท์างดำน�ำโดยใช้บี่ริิการิริ้านดำน�ำบี่นเกาะช้าง 
ค�าใช้จั�ายเริิ�มู่ต้นท์่� 2,500 บี่าท์ สิำหริับี่ท์ริิปดำน�ำแบี่บี่ไปเช้า-เย็นกลัับี่ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่การิดำน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
ช้�ง ไดฟ์์วิ่งเซ็นเตอร์   08 9401 3927    Chang Diving Center    www.changdiving.com 
บีบี ไดฟ์์เวอร ์  08 6129 2305      www.bbdivers-koh-chang.com  BB divers Koh Chang

   ระดับี่ควัามลึก็ 23-30 เมตร

แหลั�งดำน�ำเริือจัมู่แห�งใหมู่�ท์่�ท์ำให้เกาะช้างกลัายเป็น 
จัุดหมู่ายใหมู่�ของนักดำน�ำ เดิมู่เป็นเริือริบี่ของกองท์ัพั
สิหริัฐ ซึ�งเคยปฏิบี่ัติหน้าท์่�ในสิงคริามู่โลักคริั�งท์่� 2  
แลัะสิงคริามู่เกาหลั่ ก�อนจัะถ่กโอนให้เป็นเริือหลัวัง 
ของริาชนาวั่ไท์ย แลัะปลัดปริะจัำการิในปี พั.ศ. 2555 

เริือหลัวังช้างถ่กนำมู่าวัางใต้ท์้องท์ะเลัเพัื�อเป็นท์่�อย่� 
อาศัยของสิัตวั์น�ำ เป็นแหลั�งดำน�ำปริะเภูท์ซากเริือจัมู่ 
ท์่�ใหญ่�ท์่�สิุดในปริะเท์ศไท์ย โดยเริือหลัวังช้างยังมู่่สิภูาพั 
อันสิมู่บี่่ริณ์์ ยังปริากฏสิ�วันปริะกอบี่ต�าง ๆ  ของลัำเริือ 
อย�างชัดเจัน สิามู่าริถดำน�ำสิำริวัจัหอบี่ังคับี่การิเริือ  
เสิากริะโดงเริือ แลัะบี่ริิเวัณ์ดาดฟ้้าเริือ ซึ�งมู่่ฝ่่งปลัา 
อาศัยอย่�เป็นจัำนวันมู่าก โดยเฉพัาะปลัาห่ช้าง  
สิามู่าริถพับี่ได้มู่ากท์่�น่�

จัุดดำน�ำเริือหลัวังช้างมู่่ควัามู่ลัึกค�อนข้างมู่าก  
โดยฐานเริืออย่�ท์่�ควัามู่ลัึก 30 เมู่ตริ ดาดฟ้้าเริือมู่่ 
ควัามู่ลัึก 23 เมู่ตริ นักดำน�ำท์่�ต้องการิชมู่เริือหลัวังช้าง 
ควัริมู่่ปริะสิบี่การิณ์์ สิ�วันนักดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์สิามู่าริถ 
ดำน�ำชมู่บี่ริิเวัณ์เสิากริะโดงเริือซึ�งมู่่ควัามู่ลัึกน้อยกวั�า

เรือหลวงชั้�ง 
สำ�รวจเรือจม แห่งเก�ะชั้�ง
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เก�ะหม�ก คว�มสุขไร้มลภ�วะ

พัิกัดภู่มู่ิศาสิตริ์ (GPS) 11.8246, 102.4694 
เกาะหมู่าก อย่�ในเขตกิ�งอำเภูอเกาะก่ด จัังหวััดตริาด สิามู่าริถเดินท์างจัากท์�าเริือแหลัมู่ศอก อำเภูอเมู่ือง 
ริะยะท์าง 30 กิโลัเมู่ตริ ใช้เวัลัาปริะมู่าณ์ 1 ชั�วัโมู่ง 
ค�าใช้จั�าย เริิ�มู่ต้นท์่� 1,500 บี่าท์ สิำหริับี่กิจักริริมู่เริือใบี่ แลัะค�าเช�าแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด เริือคายัก  
เริิ�มู่ต้นท์่� 200 บี่าท์ต�อชั�วัโมู่ง สิามู่าริถใช้บี่ริิการิได้จัากโริงแริมู่ ริ่สิอริ์ต บี่นเกาะ 
ช�วังเวัลัาท์่�เหมู่าะสิมู่สิำหริับี่กิจักริริมู่ท์างน�ำ เดือนตุลัาคมู่ - พัฤษภูาคมู่ 
เก�ะหม�ก โคโค่เคป รีสอร์ต   08 1937 9024    

  www.kohmakcococape.com   Kohmak Cococape 
เก�ะหม�ก รีสอร์ต  08 9600 9597      www.kohmakresort.com  KohMak_Resort

เกาะหมู่ากเป็นหนึ�งในสิมู่าชิกของหมู่่�เกาะช้าง เป็นจัุดหมู่ายห้ามู่พัลัาดสิำหริับี่นักท์�องเท์่�ยวั 
ท์่�ริักสิิ�งแวัดลั้อมู่ เกาะแห�งน่�มู่่ชุมู่ชนคนเกาะซึ�งใช้ช่วัิตอย�างเริ่ยบี่ง�ายด้วัยการิท์ำสิวันมู่ะพัริ้าวั 
ควับี่ค่�ไปกับี่กิจัการิท์�องเท์่�ยวับี่นแนวัคิด “เกาะหมู่ากโลัวั์คาริ์บี่อน” ซึ�งชาวัเกาะท์ุกคน 
ริ�วัมู่มู่ือริ�วัมู่ใจักันสิริ้างข้อตกลังในการิดำเนินกิจักริริมู่ท์�องเท์่�ยวัโดยไมู่�สิริ้างมู่ลัภูาวัะ 
ต�อสิิ�งแวัดลั้อมู่ ท์ำให้เกาะหมู่ากยังคงเป็นเกาะท์่�มู่่ควัามู่เง่ยบี่สิงบี่ แลัะให้คุณ์ภูาพัช่วัิตท์่�ด ่
สิำหริับี่ท์ุกคน

กิจักริริมู่สิำหริับี่การิไปเยือนเกาะโลัวั์คาริ์บี่อน จัึงหน่ไมู่�พั้นก่ฬาท์างน�ำท์่�ไมู่�สิริ้างมู่ลัภูาวัะ  
ซึ�งผั่้ปริะกอบี่การิท์�องเท์่�ยวับี่นเกาะท์ุกริายเน้นนำเสินอเป็นกิจักริริมู่หลััก ท์ั�งการิพัายคายัก 
แบี่บี่สิบี่าย ๆ  การิพัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดท์่�สินุกแลัะท์้าท์ายมู่ากยิ�งขึ�น หริือกิจักริริมู่เริือใบี่  
ท์่�จัะพัาเริาเดินท์างไปในท์้องท์ะเลัอย�างเป็นหนึ�งเด่ยวักับี่ธริริมู่ชาติ
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เส้นท�ง  
  และโปรแกรมท่องเที่ยว



Phang Nga
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว เส้นท�ง จังหวัดพังง�

วันที่ 1  สนุกกับกิจกรรมท�งนำ้�
 เช้า  เดินท์างถึงจัังหวััดพัังงา  
 บี่�าย  พัายคายักเท์่�ยวัคลัองสิังเน�ห์ ชมู่ป่าต้นไท์ริโบี่ริาณ์ 
 เย็น  เลั�นกริะดานโต้คลัื�นท์่�หาดแหลัมู่ปะการิัง (เมู่มู่โมู่ริ่� บี่่ช) 
   พัักผั�อนชมู่บี่ริริยากาศยามู่เย็นท์่�บี่่ชคลัับี่ริิมู่ชายหาด

วันที่ 2-3           ทริปดำ�นำ้�

   ดำน�ำสิก่บี่าหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน เกาะบี่อน  
   เกาะตาชัย แลัะกองหินริิเชลัิวั 
   ดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์ หมู่่�เกาะสิุริินท์ริ์  

วันที่ 4  เที่ยวช�ยฝั่ั�งพังง�

   นั�งเริือไปปิคนิคบี่นเกาะผั้า เนินท์ริายสิ�วันตัวักลัางท์ะเลั 
   ดำน�ำจัุดดำน�ำชายฝ่ั�ง สิะพัานนาใต้ แลัะขุมู่น�ำท์�าแตง 
   ชมู่ท์ิวัท์ัศน์อ�าวัพัังงา ท์่�จัุดชมู่วัิวัเสิมู่็ดนางช่ 

   เดินท์างกลัับี่ 

ท์ริิปเท์่�ยวัท์ะเลัจัังหวััดพัังงา ท์่�มู่่กิจักริริมู่หลัากหลัายคริบี่ริสิ 
ท์ั�งการิดำน�ำอย�างจัุใจั แลัะกิจักริริมู่ใหมู่� ๆ  อย�างการิโต้คลัื�น

4

4

1A

1A

1B

1B
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2B

3A

3A

3B

3B

เก�ะผู้้�

พังง�

กองหินริเชัลิว

ห�ดแหลมปะก�รัง
กิจกรรมโต้คลื่น

จุดดำ�น้ำ� 

สะพ�นน�ใต้

จุดดำ�น้ำ� 

ขุมน้ำ�ท่�แตง

จุดชัมวิว 

 เสม็ดน�งชัี

คลองสังเน่ห์

หมู่เก�ะสุรินทร์

หมู่เก�ะสิมิลัน

เก�ะบอน

เก�ะต�ชััย

ท่�เรือบ้�นน้ำ�เค็ม

เข�หลัก

ท่�เรือทับละมุ

ตะกั่วป่�

ท่�เรือคุระบุรี

ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ชั�ติภูเก็ต



Phuket
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว เส้นท�ง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1  เที่ยวเมืองภููเก็ต
 เช้า  เดินท์างถึงจัังหวััดภู่เก็ต  
 เท์่�ยง  เท์่�ยวัย�านเมู่ืองเก�าภู่เก็ต ชมู่ตึกเก�าสิไตลั์ชิโนโปริตุก่สิ 
   นั�งชิลัในคาเฟ้่เก๋ไก๋ แลัะกินอาหาริพัื�นเมู่ืองภู่เก็ต 
 บี่�าย  ขับี่ริถเท์่�ยวัตามู่เสิ้นท์างเลั่ยบี่ชายหาด ป่าตอง กะริน กะตะ  
 เย็น  ชมู่พัริะอาท์ิตย์ตกตามู่จัุดชมู่วัิวัต�าง ๆ  เช�น 
   แหลัมู่กริะท์ิง (เดินไป-กลัับี่ 2 กิโลัเมู่ตริ) 
   จัุดชมู่วัิวักังหันลัมู่ 
   แหลัมู่พัริหมู่เท์พั 
   หริือลั�องเริือยอริ์ช ชมู่พัริะอาท์ิตย์ตกกลัางท์ะเลั

วันที่ 2           ดำ�นำ้� เส้นท�ง เรือจมคิงครุยเซอร์-กองหินมุสังใน 
   ชมู่เริือจัมู่ขนาดใหญ่�ท์่�เต็มู่ไปด้วัยปะการิังหลัากสิ่

วันที่ 3           ดำ�นำ้� เส้นท�ง เก�ะร�ช�ใหญ่-เก�ะร�ช�น้อย 
   พัิสิ่จัน์ควัามู่งามู่ของจัุดดำน�ำค้นพับี่ใหมู่�ลั�าสิุด 

วันที่ 4  สนุกกับกีฬ�ท�งนำ้� 
   เลั�นกริะดานโต้คลัื�น ท์่�หาดกะตะ  
   (เดือน พัฤษภูาคมู่-ตุลัาคมู่) 
            เลั�นไคท์์เซิริ์ฟ้ ท์่�หาดในยาง (ตลัอดท์ั�งปี)

   เดินท์างกลัับี่ 
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ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ชั�ติภูเก็ต

ศ่นย์กลัางการิท์�องเท์่�ยวัแห�งท์ะเลัอันดามู่ัน ท์่�มู่่ท์ุกอย�างคริบี่คริัน 
ท์ั�งจัุดดำน�ำตามู่เกาะต�าง ๆ  จัุดชมู่วัิวัพัริะอาท์ิตย์ตกหลัากหลัาย 
กิจักริริมู่ท์างน�ำสิุดท์้าท์าย แลัะการิลั�องเริือยอริ์ชชมู่วัิวัสิบี่าย ๆ

เก�ะร�ชั�น้อย

เก�ะร�ชั�ใหญ่่

ท่�เรืออ่�วฉลอง

ห�ดกะรน

ห�ดป่�ตอง

ห�ดกะตะ
เล่นกระด�นโต้คลื่น

แหลมพรหมเทพ
จุดชัมวิวกังหันลม

ย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต

แหลมกระทิง

เรือจมคิงครุยเซิอร์
กองหินมุสังใน
(ชั�ร์ค พอยท์) ล่องเรือยอร์ชั

ชัมพระอ�ทิตย์ตก

กองหินเซิ�ท์ทิป

ภูเก็ต

ห�ดในย�ง
เล่นไคท์เซิิร์ฟ



Krabi
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว เส้นท�ง จังหวัดกระบี่

วันที่ 1  เที่ยวธุ์รรมช�ติ เมืองกระบี่-อ่�วน�ง

 เช้า  เดินท์างถึงจัังหวััดกริะบี่่�

            ชมู่สิริะน�ำมู่ริกตอันมู่หัศจัริริย์ในถ�ำคลััง 
   เท์่�ยวัคลัองสิองน�ำ ชมู่ลัำคลัองธริริมู่ชาติน�ำใสิ 
   พัายเริือคายักคลัองน�ำใสิ ตามู่หาสิริะวัังน�ำผัุดกลัางป่า

 บี่�าย  กิจักริริมู่ปีนหน้าผัา แลัะชมู่พัริะอาท์ิตย์ตกท์่�อ�าวัไริ�เลัย์

วันที่ 2           เก�ะพีพี

 เช้า  ข้ามู่เริือไปเกาะพั่พั่ 
 บี่�าย-เย็น พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดชมู่บี่ริริยากาศยามู่เย็นท์่�อ�าวัโลัะดาลััมู่

วันที่ 3  เที่ยวหมู่เก�ะพีพี

 เช้า  นั�งเริือหางยาวั ชมู่อ�าวัปิเลัะ ลัาก่นในวังลั้อมู่ภู่เขา 
   แลัะเกาะไผั� เกาะท์่�มู่่น�ำใสิสิ่สิวัยงามู่ 

 บี่�าย  นั�งเริือโดยสิาริไปเกาะลัันตาใหญ่� 
   พัักท์่�เกาะลัันตาใหญ่�

วันที่ 4   ดำ�นำ้�เก�ะห้�ใหญ่ 
   ชมู่ควัามู่มู่หัศจัริริย์ของถ�ำใต้น�ำ

วันที่ 5  ดำ�นำ้�หินม่วงหินแดง 
   ชมู่ควัามู่อลัังการิของท์ุ�งปะการิังอ�อน ปกคลัุมู่เต็มู่กองหินใต้น�ำ

วันที่ 6  เดินท์างกลัับี่

จัังหวััดกริะบี่่�มู่่ท์่�เท์่�ยวัธริริมู่ชาติหลัากหลัายคริบี่ริสิ  
นอกจัากการิดำน�ำ กิจักริริมู่ก่ฬาท์างน�ำ ยังมู่่ถ�ำ ลัำคลัอง แลัะกิจักริริมู่ปีนหน้าผัาอันท์้าท์าย
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ถ้ำ�คลัง

คลองสองน้ำ�

คลองหรูด

อ่�วไร่เลย์
อ่�วน�ง

กระบี่

เก�ะลันต�ใหญ่่

เก�ะพีพี

หมู่เก�ะห้�

หินม่วง หินแดง



Ko Lipe
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นท�ง จังหวัดสตูล-เก�ะหลีเป๊ะ

วันที่ 1  ห�ดใหญ่-ป�กบ�ร�-เก�ะหลีเป๊ะ

 เช้า  เดินท์างถึงท์�าอากาศยานหาดใหญ่� นั�งริถโดยสิาริไปท์�าเริือปากบี่าริา 
   เดินท์างไปเกาะหลั่เป๊ะ ด้วัยเริือโดยสิาริจัากท์�าเริือปากบี่าริา 
   แวัะชมู่ชายหาดบี่ริิเวัณ์ปากคลัองพัันเตมู่ะลัะกา เกาะตะริุเตา 
   ถ�ายริ่ปกับี่สิะพัานหิน เกาะไข� สิัญ่ลัักษณ์์ของจัังหวััดสิต่ลั 
 บี่�าย  ถึงเกาะหลั่เป๊ะ 
 เย็น  พัายคายัก หริือแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด ไปเกาะกริะ  
   เพัื�อดำน�ำแลัะชมู่บี่ริริยากาศเกาะสิ�วันตัวัยามู่เย็น

วันที่ 2           ดำ�นำ้�เก�ะหลีเป๊ะ และหมู่เก�ะอ�ดัง-ร�วี 
 เช้า-บี่�าย ดำน�ำฟ้ริ่ไดฟ้์ ริ�องน�ำจัาบี่ัง แลัะจัุดดำน�ำอื�น ๆ  ในบี่ริิเวัณ์โดยริอบี่
   ดำน�ำสิก่บี่า กองหินตาลััง แลัะจัุดดำน�ำอื�น ๆ  ในบี่ริิเวัณ์โดยริอบี่

 เย็น  พัักผั�อนชมู่บี่ริริยากาศ ท์่�บี่่ชบี่าริ์ริิมู่ชายหาดชาวัเลั  

วันที่ 3  เก�ะหลีเป๊ะ-ป�กบ�ร�-ห�ดใหญ่
 เช้า  เดินท์างกลัับี่ท์�าเริือปากบี่าริา 
 บี่�าย  พัายคายักเท์่�ยวัชมู่ปริาสิาท์หินพัันยอด 
   พัักค้างคืน บี่ริิเวัณ์หาดปากบี่าริา หริือท์�าเริือปากบี่าริา

วันที่ 4  ดำ�นำ้�หินข�ว 
   จัุดดำน�ำลัับี่ กองหินท์่�ปกคลัุมู่ด้วัยปะการิังอ�อนหลัากสิ่สิัน 
   เดินท์างไปอำเภูอหาดใหญ่� พัักค้างคืนท์่�อำเภูอหาดใหญ่�

วันที่ 5  เดินท์างกลัับี่ 

ท์ริิปท์�องเท์่�่�ยวัดำน�ำท์่�ได้สิัมู่ผััสิบี่ริริยากาศแห�งท์้องท์ะเลัคริบี่ท์ุกริสิชาติ 
ท์ั�งการิดำน�ำชมู่แนวัปะการิังหลัากสิ่สิัน พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดไปเกาะสิ�วันตัวั 
แลัะดื�มู่ด�ำบี่ริริยากาศสินุก ๆ  แบี่บี่ชาวัเกาะ
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กองหินต�ลัง
(Stonehenge)

เก�ะกระ
เก�ะหลีเป๊ะ เก�ะต�ลัง

เก�ะตะรุเต�

อ่�วพันเตมะละก�

ท่�เรือป�กบ�ร�

หินข�ว

เก�ะบุโหลนเล

เก�ะอ�ดัง เก�ะไข่เก�ะร�วี

ห�ดพัทย� 2

ห�ดชั�วเล

ร่องน้ำ�จ�บัง
เก�ะหลีเป๊ะ
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South Andaman
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยวดำ�น้ำ�ด้วยเรือลีฟอะบอร์ด 
เส้นท�ง อันด�มันใต้

วันที่ 1  ออกเดินท์างจัากท์�าเริืออ�าวัฉลัองช�วังกลัางคืน

วันที่ 2           หมู่เก�ะห้� และเก�ะรอก 
 เช้า-บี่�าย ดำน�ำหมู่่�เกาะห้า ชมู่ถ�ำใต้ท์ะเลั 
 กลัางคืน ดำน�ำไนท์์ไดฟ้์ เกาะริอก

วันที่ 3  เก�ะหลีเป๊ะ และหมู่เก�ะอ�ดัง-ร�วี
 เช้า  ดำน�ำกองหินตาลััง (สิโตนเฮนจั์) ชมู่สิวันปะการิังอ�อนใต้น�ำ 
 บี่�าย  ดำน�ำจัุดอื�น ๆ  ในหมู่่�เกาะอาดังริาวั่ เช�น เกาะสิาวััง หินแปดไมู่ลั์

วันที่ 4   หินม่วง หินแดง 
   ดำน�ำชมู่กองหินท์่�ปกคลัุมู่ด้วัยปะการิังอ�อนสิ่แดงแลัะมู่�วัง

วันที่ 5  หมู่เก�ะพีพ ี
 เช้า  ดำน�ำเกาะบี่ิดะ 
 บี่�าย  ดำน�ำกองหินมูุ่สิังใน แลัะสิำริวัจัเริือจัมู่คิงคริุยเซอริ์

วันที่ 6  เดินท์างกลัับี่

เริือลั่ฟ้อะบี่อริ์ด (Liveaboard) คือ เริือท์่�่มู่่ห้องพัักบี่นเริือ พัริ้อมู่สิิ�งอำนวัยควัามู่สิะดวัก 
เหมู่าะสิำหริับี่การิดำน�ำเสิ้นท์างริะยะไกลั ซึ�งต้องใช้เวัลัาเดินท์างหลัายวััน

หนึ�งในเสิ้นท์างดำน�ำยอดนิยมู่ คือเสิ้นท์างอันดามู่ันใต้ ซึ�งคริอบี่คลัุมู่จัุดดำน�ำ 
ในท์ะเลัอันดามู่ันท์่�อย่�ด้านท์ิศใต้ของจัังหวััดภู่เก็ต โดยออกเดินท์างจัากท์�าเริือฉลัอง  
แลัะแวัะดำน�ำตามู่จัุดต�าง ๆ  ในจัังหวััดกริะบี่่� ตริัง ไปจันถึงเกาะหลั่เป๊ะ จัังหวััดสิต่ลั 
ซึ�งอย่�ด้านใต้สิุดของน�านน�ำไท์ย เป็นการิเดินท์างท์่�จัะได้ดำน�ำในจัุดสิำคัญ่ 
หลัายจัุดในท์ริิปเด่ยวั
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หินม่วง หินแดง

เก�ะหลีเป๊ะ

หมู่เก�ะอ�ดัง-ร�วี

หมู่เก�ะห้�

เก�ะพีพี

เก�ะบิดะ

ภูเก็ต

กระบี่

เก�ะลันต�ใหญ่่

ตรัง

ท่�เรืออ่�วฉลอง กองหินมุุสังใน
เรือจมคิงครุยเซิอร์

เก�ะรอก



ท่�เรือแม่ห�ด

กองหินตุ้งกู  
(Southwest Pinnacle)

กองหินชัุมพร

หินใบ (Sail Rock)

อ่�วโตนด

อ่�วหินวง

จุดชัมวิวอ่�วมะม่วง

ห�ดทร�ยรี

เก�ะน�งยวน

อ่�วโฉลกบ้�นเก่� เก�ะกงทร�ยแดง
(Shark Island)

Ko Tao
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นท�ง เก�ะเต่� จังหวัดสุร�ษัฎร์ธ�นี

วันที่ 1  เก�ะเต่�ภู�คบก

 เช้า  เดินท์างถึงเกาะเต�าโดยเริือโดยสิาริ 
   เข้าท์่�พััก พัักผั�อนตามู่อัธยาศัย 
 บี่�าย  ท์�องเท์่�ยวัริอบี่เกาะด้วัยมู่อเตอริ์ไซค์ หริือริถริับี่จั้าง 
   ชมู่ท์ิวัท์ัศน์บี่นยอดเขา ท์่�จัุดชมู่วัิวัอ�าวัมู่ะมู่�วัง 
   ดินเนอริ์ชมู่วัิวัมูุ่มู่สิ่ง ท์่�นิวัเฮเวั�น

วันที่ 2           ดำ�นำ้�เส้นท�งระยะใกล้ 
 เช้า-บี่�าย อ�าวัหินโตนด        อ�าวัหินวัง        เกาะกงท์ริายแดง 
 เย็น  พัายคายัก หริือแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด ชมู่ท์ะเลัยามู่พัริะอาท์ิตย์ตก 
   ท์่�หาดท์ริายริ่  

วันที่ 3  ดำ�นำ้�เส้นท�งระยะไกล
 เช้า-บี่�าย กองหินชุมู่พัริ        กองหินตุ้งก่        หินใบี่

วันที่ 4  เดินท์างกลัับี่

ไปถึงมู่หานคริแห�งการิดำน�ำท์ั�งท์่ ต้องดำน�ำให้จัุใจั 
แลัะไมู่�พัลัาดกิจักริริมู่สินุก ๆ  ท์่�จัะท์ำให้ท์ริิปน่�สิมู่บี่่ริณ์์แบี่บี่ท์่�สิุด
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Chumphon
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นท�ง จังหวัดชัุมพร

วันที่ 1  เที่ยวเมืองชุมพร

 เช้า  กริาบี่กริมู่หลัวังชุมู่พัริ แลัะชมู่เริือหลัวังชุมู่พัริ 
   บี่ริิเวัณ์หาดท์ริายริ่ 
   เดินป่าเสิ้นท์างศึกษาธริริมู่ชาติป่าชายเลัน 
   บี่ริิเวัณ์อุท์ยานแห�งชาติหมู่่�เกาะชุมู่พัริ 
   ชมู่ท์ิวัท์ัศน์มูุ่มู่สิ่ง 360 องศา บี่นยอดเขามู่ัท์ริ่ 
   จัิบี่กาแฟ้เขาท์ะลัุ ในริ้านวัิวัด ่
   ตามู่หาริ้านอริ�อย กับี่ “ถนนสิายผััดไท์ย” หน้าสิถาน่ริถไฟ้ชุมู่พัริ

วันที่ 2           ดำ�นำ้� หมู่เก�ะง่�ม 
   ชมู่ท์ุ�งดอกไมู่้ท์ะเลั แลัะแหลั�งดำน�ำเริือจัมู่
 เย็น  กินอาหาริท์ะเลั สิไตลั์ปักษ์ใต้ ท์่�ริ้านริิมู่ชายหาดท์ุ�งวััวัแลั�น  

วันที่ 3  ดำ�นำ้� เก�ะร้�นเป็ด-ร้�นไก่
   ชมู่ถ�ำหัวัใจัใต้ท์้องท์ะเลั 
   แวัะเกาะยอ นั�งกินป่ ห้อยขา ชมู่วัิวัท์ะเลัสิบี่าย ๆ  
 เย็น  เท์่�ยวัหมู่่�บี่้านบี่างสิน ชมู่วัิถ่ช่วัิตชาวัปริะมู่ง 
   แลัะลั�องเริือไปงมู่หอยพั่�กัน เพัื�อต้มู่กินสิด ๆ

วันที่ 4  เดินท์างกลัับี่

ชุมู่พัริไมู่�ได้มู่่แค�ท์ะเลัสิวัยงามู่ แต�ยังมู่่เสิน�ห์หลัายอย�าง 
ท์ั�งอาหาริอริ�อย วัิถ่ช่วัิตน�าเริ่ยนริ่้ ริอให้เริาไปสิัมู่ผััสิ 
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อ่�วทุ่งมห� เก�ะยอ
(กินปูห้อยข�)

เก�ะร้�นเป็ด-ร้�นไก่

บ้�นบ�งสน

หมู่เก�ะง่�ม

เข�มัทรี

ศ�ลกรมหลวงชัุมพร

อุทย�นแห่งชั�ติหมู่เก�ะชัุมพร
(เส้นท�งศึกษั�ธรรมชั�ติป่�ชั�ยเลน)

ห�ดทุ่งวัวแล่น

ถนนผู้ัดไทย

ปะทิว

ชัุมพร



Hua Hin 
 & Prachuab Kiri Khan
ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นท�ง หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-บ�งสะพ�น

 เช้า  ออกเดินท์างจัากกริุงเท์พัฯ ไปอำเภูอบี่างสิะพัาน 
 บี่�าย  ดำน�ำอ�าวับี่�อท์องหลัาง ตามู่หาท์ากท์ะเลัตัวัน้อยใต้ท์ะเลั 
   พัักค้างคืนท์่�หาดแมู่�ริำพัึง

วันที่ 2           ห�ดฝั่ั�งแดง-เก�ะทะลุ 
 เช้า  ชมู่พัริะอาท์ิตย์ขึ�นท์�ามู่กลัางท์ิวัท์ัศน์อลัังการิของหาดฝ่ั�งแดง 
   ซึ�งมู่่หน้าผัาสิ่แดงเป็นริะยะท์างยาวัหลัายกิโลัเมู่ตริ
 สิาย  ข้ามู่เริือไปเกาะท์ะลัุ  
 บี่�าย  กิจักริริมู่ท์างน�ำท์่�เกาะท์ะลัุ พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ด คายัก แลัะเริือใบี่ 
   พัักค้างคืน ท์่� เกาะท์ะลัุ ไอสิ์แลันด์ ริ่สิอริ์ต 

วันที่ 3  เก�ะทะลุ-ปร�ณ์บุรี
 เช้า  ดำน�ำด่ปะการิังบี่ริิเวัณ์อ�าวัมูุ่ก แลัะท์ำกิจักริริมู่ปลั่กปะการิัง 
 บี่�าย  ข้ามู่เริือกลัับี่ฝ่ั�ง เดินท์างสิ่�หาดปริาณ์บีุ่ริ่ หริือหัวัหิน

วันที่ 4  กีฬ�ท�งนำ้� ห�ดปร�ณ์บุรี, หัวหิน, เข�ตะเกียบ 
 เช้า  สินุกกับี่ก่ฬาท์างน�ำหลัากหลัายชนิด เช�น        แพัดเดิ�ลับี่อริ์ด (หาดหัวัหิน) 
        โต้คลัื�น (หาดเขาตะเก่ยบี่ เดือน พัฤศจัิกายน-ธันวัาคมู่)  
        ไคท์์เซิริ์ฟ้ (หาดปริาณ์บีุ่ริ่) 
 เย็น  เดินท์างกลัับี่

มูุ่มู่มู่องใหมู่�ของหัวัหิน แลัะปริะจัวับี่ค่ริ่ขันธ์ ท์่�มู่่แหลั�งดำน�ำสิวัยงามู่ 
ชายหาดอันซ่นท์่�มู่่วัิวัอลัังการิ แลัะก่ฬาท์างน�ำอันสินุกสินาน คริบี่คริันในท์ริิปเด่ยวั
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หัวหิน
แพดเดิ้ลบอร์ด ห�ดหัวหิน

โต้คลื่น ห�ดเข�ตะเกียบ

ไคท์เซิิร์ฟ ห�ดปร�ณบุรี

ปร�ณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

บ้�นกรูด

บ�งสะพ�น ดำ�น้ำ� อ่�วบ่อทองหล�ง

ห�ดแม่รำ�พึง

เก�ะทะลุ

ห�ดฝั่งแดง
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ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว 
เส้นท�ง พัทย�-ชัลบุรี

วันที่ 1  กีฬ�ท�งนำ้�

 เช้า  เดินท์างจัากกริุงเท์พัฯ ไปพััท์ยา เช็คอินเข้าท์่�พััก พัักผั�อนตามู่อัธยาศัย 
 บี่�าย  แลั�นเริือใบี่ ไปเกาะแห�งควัามู่ลัับี่ ในอ�าวัสิัตห่บี่ 
   ฝ่ึกแลัะเลั�นวัินเซิริ์ฟ้ ท์่�อมู่ริา วัอเตอริ์สิปอริ์ต หาดนาจัอมู่เท์่ยน 
 เย็น  ผั�อนคลัายกับี่บี่ริริยากาศบี่่ชคลัับี่ริิมู่ชายหาดนาจัอมู่เท์่ยน

วันที่ 2           ดำ�นำ้� เก�ะริ้น เก�ะลอมฟ์�ง 
   ชมู่โลักใต้น�ำท์่�มู่่แนวัปะการิังแข็งสิมู่บี่่ริณ์์ท์่�สิุดในภูาคตะวัันออก

วันที่ 3  ดำ�นำ้� อ่�วแสมส�ร
   ดำน�ำสิำริวัจัหน้าผัาหลัากสิ่ท์่�เกาะสิันฉลัามู่  
   แลัะเริือจัมู่สิมู่ัยสิงคริามู่โลักคริั�งท์่�สิอง 
   เดินท์างกลัับี่ 

เสิ้นท์างสิำหริับี่คนริักท์ะเลัท์่�อย่�ใกลั้กริุงเท์พัฯ แค�เอื�อมู่ 
มู่่ท์ั�งกิจักริริมู่ดำน�ำ ก่ฬาท์างท์ะเลัสินุก ๆ  แลัะมูุ่มู่ผั�อนคลัายชายท์ะเลัท์่�สิวัยงามู่
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อ่�วแสมส�ร

พัทย�

ห�ดน�จอมเทียน

กิจกรรมเรือใบ 
สโมสรเรือใบสัตหีบ 

เก�ะริ้น 
เก�ะลอมฟ�ง

วินเซิิร์ฟ และกีฬ�ท�งน้ำ� 
อมร� วอเตอร์สปอร์ต

บ้�นชั่องแสมส�ร

ฐ�นทัพเรือสัตหีบ

ท่�เรือบ�งเสร่
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ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว  
เส้นท�ง จังหวัดระยอง

ตัวอย่�งโปรแกรมท่องเที่ยว  
เส้นท�ง จังหวัดจันทบุรี-ตร�ด

วันที่ 1  กีฬ�ท�งนำ้�

 เช้า  เดินท์างจัากกริุงเท์พัฯ ไปจัังหวััดริะยอง 
 บี่�าย  แวัะเท์่�ยวัสิวันพัฤกษศาสิตริ์ริะยอง ชมู่ป่าเสิมู่็ดพัันปี  
   ในพัื�นท์่�ชุ�มู่น�ำอันอุดมู่สิมู่บี่่ริณ์์ 
 เย็น  หัดเลั�นกริะดานโต้คลัื�นท์่�หาดแมู่�ริำพัึง 
   พัายแพัดเดิ�ลับี่อริ์ดชมู่บี่ริริยากาศยามู่เย็นท์่�อ�าวัไข�

วันที่ 2           ดำ�นำ้� หินเพลิง 
   สิำริวัจักองหินท์่�เต็มู่ไปด้วัยปะการิัง แสิ้ท์ะเลัสิ่แดงสิด  
   แลัะดอกไมู่้ท์ะเลัพัริิ�วัไสิวัไปกับี่กริะแสิน�ำ

 เย็น  เดินท์างกลัับี่

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตร�ด

 เช้า  เดินท์างจัากกริุงเท์พัฯ ไปจัังหวััดจัันท์บีุ่ริ่ 
   ริับี่ปริะท์านอาหาริเท์่�ยงท์่�ตัวัเมู่ืองจัันท์บีุ่ริ่ 
   แลัะเดินเลั�นชมู่บี่ริริยากาศชุมู่ชนริิมู่น�ำย�านท์�าหลัวัง 
 บี่�าย  เดินท์างต�อไปเกาะช้าง 

วันที่ 2           ดำ�นำ้� เรือหลวงช้�ง 
   สิำริวัจัเริือจัมู่ใหญ่�ท์่�สิุดในไท์ย ซึ�งเป็นท์่�อย่�อาศัยของฝ่่งปลัา

วันที่ 3           เก�ะหม�ก 
   เดินท์างต�อไปเหมู่าะหมู่าก  
   ผั�อนคลัายกับี่กิจักริริมู่ท์างน�ำท์่�ไริ้มู่ลัภูาวัะ

วันที่ 4           เดินท์างกลัับี่
 

หลัายคนอาจัยังไมู่�ริ่้วั�าริะยองมู่่จัุดดำน�ำท์่�ด่ท์่�สิุดในท์ะเลัตะวัันออก 
นอกจัากน่�ยังมู่่กิจักริริมู่ท์างน�ำสินุก ๆ  ท์่�เอาใจัคนริักท์ะเลัตัวัจัริิง

เดินท์างสิ่�ดินแดนสิุดตะวัันออกน�านน�ำไท์ย  
ไปดำน�ำสิำริวัจัเริือจัมู่ใหญ่�ท์่�สิุดในไท์ย 
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ห�ดแม่รำ�พึง
กิจกรรมโต้คลื่น

อ่�วไข่
กีฬ�ท�งน้ำ�

สวนพฤกษัศ�สตร์ระยอง

หินเพลิง

ชัุมชันท่�หลวง

จุดดำ�น้ำ� 
เรือหลวงชั้�ง

เก�ะเสม็ด

ท่�เรือเฟอร์ร่ี อ่�วธรรมชั�ติ

ท่�เรืออ่�วมะข�มป้อม

ท่�เรือแหลมศอก

ท่�เรือบ�งเบ้�



จััดท์ำโดย 
ก็องสร้างสรรค์สินีค้าก็ารท�องเท่�ยวั

ฝั่่ายสินีค้าก็ารท�องเท่�ยวั
ก็ารท�องเท่�ยวัแห�งปัระเทศไทย (ททท.)


