
การเดนิทาง - Direction 

 

ทา่เรือท่ีแนะน า     Recommended Pier 

1. ท่าเรือศรีบ้านเพ   / Sri Ban Phe Pier 

2. ทา่เรือเพ   / Ban Phe Pier 

3. ท่าเรือโชคกฤษดา  / Chok Kritsada Pier 

4. ท่าเรือนวลทิพย์  / Nuanthip Pier 

• เรือออกทกุๆ 1 ชม. ใช้เวลาเดนิทาง 45-60 นาที เพ่ือมาท่ีทา่เรือเกาะเสม็ด (ท่าเรือหน้าดา่น) 

แนะน าให้มาเรือรอบ 2 ชม. ก่อนเวลาทริปด าน า้ครับ หรือเร็วกว่านัน้ มาเท่ียว, มาถ่ายรูป, พกัผอ่น

ท่ี หาดทรายแก้วก่อนครับ ถ้ามาเรือรอบ 1 ชม. ก่อนเวลาทริปหรือช้ากว่านัน้ เกรงวา่จะมาไม่

ทนัเวลาครับ 

• หรือลกูค้าสามารถเดินทางข้ามมาเกาะเสม็ดด้วย Speedboat ซึง่ใช้เวลาเดนิทาง 15-20 นาที  

• หรือลกูค้าสามารถเหมา Speedboat ของเราให้มารับ-สง่เป็นการส่วนตวั (จากทา่เรือศรีบ้านถึง

หน้าหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด) 
 

• Boats depart every hour with approximately 45-60 minutes of travelling time to 

Samed Port (Naa-Daan Pier). We would like to recommend our guest taking the ferry 

2 hours before our departing time for the trip. Taking the ferry 1 hour before 

departing time for the trip would be risky as the guest could potentially miss the trip. 

Furthermore, our guests can relax and experience Sai Kaew Beach, the most famous 

beach on Samed Island. 

• Or our guest can travel to Samed Island by speedboat which will be taking 

approximately 15-20 minutes of travelling time 

• Or our guest can hire our private speedboat pick-up service (from Sri Ban Phe Pier to 

Sai Kaew Beach Samed Island) 

 

 

 

 

 

 

 



การเดนิทางจากท่าเรือเกาะเสม็ด (หน้าด่าน) 

คณุสามารถเดินทางมาท่ี office ของสินสมทุร กรุ๊ป ทวัร์ ท่ีหาดทรายแก้ว จากท่าเรือเกาะเสมด็ได้ 2 วิธี  

1. เดินเท้า ระยะทาง 700 ม. (10-15 นาที)  

2. นัง่รถโดยสาร 2 แถวสีเขียว ท่านละ 20 บาท ท่านจะเดินผา่นหรือรถจะจอดท่ีดา่นเก็บเงินคา่เข้าอทุยานครับ 

(สงัเกตได้จากมี 7-11 ทัง้2ร้านตรวงข้ามกนั)  

จ่ายคา่เข้าเสร็จ เดินผ่านดา่นเก็บเงินคา่อทุยานมา เดินลงชายหาดทรายแก้ว ก่อนลงชายหาดทรายแก้วจะมี

ทางเดินทางด้านขวา (ร้านอาหาร Buddy Bar) ให้เดินตามทางมาเลยครับ จะผ่านร้าน  

  1. buddy bar  

  2. จิตปรีชา อาบน า้จืด และ Lima Bar  

  3. ทรายแก้ว วิลลา่ 2  

  4. สนิสมทุร ครับ ส านกังานของเราครับ  

มีปัญหาเร่ืองการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ท่ี 038644303 และ 038644134 ได้เลยครับ 

From Samed Pier (Naa-Daan Pier) you can either  

1. Walk or  

2. Take the green taxi to Sai Keaw Beach which is only 700 M. away (20 Baht/person) 

Before that you have to pay the entry fee to the National Park 200 Baht (Samed Island is one 

of the National Park of Thailand). You will know when you get to National Park office by 

noticing that there are two 7-11 stores. From there please make your way to Sai Keaw Beach 

by walking straight to the beach (20 M). Before actually walk onto the beach there’s a small 

pathway on your left, please go that way. You will be walking past 4 properties  

1. Buddy Bar & Grill  

2. Lima Bar 

3. Sai Keaw Villa 2 

4. Sinsamut (our office)  

On the day of visiting if you can’t find the way, please contact us via Facebook Page 

(Sinsamut Group Tour) or call at 038644303 

Thank you, looking forward to welcoming and seeing you soon. Have a safe journey here. 

 


