
  
 

 

Ao Prao Pier “New Normal” Procedures to Koh Samet  

(For Samed Resorts Group Guests Only) 

 

Due to the spread of COVID-19, Khao Laem Ya – Mu Ko Samet National Park has authorized 

several policies for piers transferring visitors from mainland to Samet Island. In order to 

minimize social contact and reduce the risk of infection, the following procedures should be 

followed: 

1. Only one door is allowed for guest(s) to enter and exit Ao Prao Pier.  

2. Temperature check will be done before guest(s) enter the pier. If the body temperature 

exceeds 37.5 degrees Celsius, a medical certificate must be needed. If no medical 

certificate is shown, guest(s) will be asked to go for health check-up to get a medical 

certificate and show the document to national park officers. 

3. All guests are required to bring and wear hygiene masks. 

4. Floor marking signs of 1-2 meters will be installed to reduce social contact in areas such 

as check-in counters and in all types of public transportation. All vehicles can occupy 

guests at a maximum of 50% of seats available.  

5. Hand sanitizers will be provided at Ao Prao Pier and in shuttle boat to Samet Island.  

6. After screening point, a green sticker will be provided for guest(s) to show that they have 

passed the screening. 

7. Guest(s) will be required to scan Thai Chana QR code for check-in at Ao Prao Pier 

before departing to Samet Island.  

8. Staffs at Ao Prao Pier will inform guest(s) about the new policies arranged by Samet 

Island national park officers during the spread of COVID-19. The new policy requires all 

guests to be embarked and disembarked at Na Dan Pier only. 

9. After arriving at Na Dan Pier, Thai Chana QR code must be scanned for check-in and 

guest(s) must go through another screening point arranged by national park officers. 

10. Admission fee to Samet Island must be paid directly to national park officers after 

passing through the screening point. 

11. Each resort representative (from all six resorts under Samed Resorts Group) will 

standby at Na Dan Pier after guest(s) have passed the two previous steps. Guest(s) will 

be transferred to resort directly through a public taxi. (No extra charge included) 

On the check-out day, the resort staff will be informing guest(s) again about the procedures in 

travelling back mainland which will be the same as on check-in day. Guest(s) will be transferred 

to Na Dan Pier through public taxi, then on Samed Resorts shuttle boat to Ao Prao Pier.  

Note: Samed Resorts staffs will be responsible for all luggages of guest(s) from Ao Prao 

Pier(mainland) to guest’s designated resort, and on the other way round. The policies arranged 

by the Khao Laem Ya – Mu Ko Samet National Park must be strictly followed. 

 



 

 

 
 

ข ัน้ตอนส าหรบัแขกทีจ่ะเขา้พกัโรงแรมในเครอืเสม็ดรสีอรท์กรุป๊เมือ่มาถงึทีท่า่เรอื
อา่วพรา้ว บา้นเพ กอ่นลงเรอืไปเกาะเสม็ด 

 

ดว้ยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ – หมู่เกาะเสมด็ ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัโรค Covid – 19 ส าหรับประชาชนในการเขา้
พกัท่ีเกาะเสมด็ ท่ีก าหนดใหท่้าเรือตอ้งปฏิบติัตาม ดงันั้น ท่าเรืออ่าวพร้าวจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการเขา้ Check-in ท่ีท่าเรือส าหรับ
ลูกคา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1.ก าหนดใหมี้ทางเขา้ออก Lounge ของเสมด็รีสอร์ท เพียงทางเดียว 
2.มีพนกังานตรวจวดัอุณหภูมิท่ีประตูทางเขา้ Loungeหากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะขอใหลู้กคา้แสดงใบรับรอง
แพทย ์หากไม่มีจะใหไ้ปพบแพทยเ์พื่อท าการตรวจและตอ้งแจง้อุทยานเพื่อประสานงานสาธารณสุข 
3.ลูกคา้ทุกท่านจะตอ้งน าหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัส่วนตวัมาสวมใส่ 

4.มีมาตรการก าหนดระยะห่างระหวา่งบุคคล (Social Distancing) 1- 2 เมตร เช่นการก าหนดจุดยนืในระหวา่งการ 
Check-in ก าหนดจ านวนคนข้ึนรถไปลงเรือเหลือร้อยละ 50 จ านวนคนในเรือร้อยละ 50 เป็นตน้  
5.ท่ี Lounge จดัใหมี้เจลแอลกอฮลท่ี์แผนกตอ้นรับทั้งดา้นนอกและใน Lounge รวมทั้งบนเรือโดยสาร 
6.หลงัจากผา่นจุดคดักรอง จะมีสต๊ิกเกอร์สีเขียวติด เพื่อแสดงใหรู้้วา่ไดผ้า่นการตดักรองของท่าเรือแลว้  
7.ลูกคา้ทุกท่านตอ้งสแกนเช็คอิน ดว้ยคิวอาร์โคด้ “ไทยชนะ” ท่ีท่าเรือก่อนลงเรือขา้มไปกาะเสมด็ 
8. พนกังานท่ี Lounge จะแจง้ลูกคา้ทุกท่านทราบถึงการเดินทางรูปแบบใหม่ซ่ึงถูกก าหนดโดยเจา้หนา้ท่ีอุทยาน กรม
ป่าไมใ้นช่วงระยะเวลาท่ีมีการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควดิ 19  โดยทุกท่านจะตอ้งไปข้ึนเรือฝ่ังเกาะเสมด็ท่ีท่าเรือ
อบจ.หรือท่าเรือหนา้ด่านเพียงแห่งเดียว 
9. เม่ือลูกคา้เดินทางถึงท่าเรือหนา้ด่าน  ลูกคา้ทุกท่านตอ้งลงทะเบียน “ไทยชนะ” และจะตอ้งไดรั้บการคดักรองตาม
ขั้นตอนจากเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯอีกคร้ัง โดยลูกคา้ทุกท่านตอ้งเดินผา่น “อุโมงคฆ่์าเช้ือโรค” ท่ีทางอุทยานฯไดเ้ตรียมไว ้
10. หลงัจากผา่นจุดคดักรอง ลูกคา้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมผา่นเขา้เกาะโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยาน กรมป่าไม ้

11. เม่ือออกจากจุดคดักรองและช าระค่าธรรมเนียมผา่นเขา้เกาะแลว้ พนกังานตอ้นรับของรีสอร์ทท่ีท่านพกัจะอ านวย
ความสะดวกดูแลพาลูกคา้ข้ึนรถแทก๊ซ่ีไปท่ีรีสอร์ท (ทางรีสอร์ทจะดูแลเร่ืองค่ารถแท็กซี่ใหลู้กคา้) 
และในวนัเช็คเอาท ์พนกังานจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงรูปแบบการเดินทางกลบัซ่ึงเหมือนกนักบัตอนวนัเช็คอินท ์โดย
พนกังานท่ีรีสอร์ทจะจดัรถแท็กซี่และไปสง่ลกูค้าท่ีทา่เรือ อบจ. เพื่อโดยสารเรือของเสมด็รีสอร์ท กลบัไปยงัท่าเรือจเดจ็
บนฝ่ัง 
หมายเหตุ  พนกังานของรีสอร์ทจะดูแลขนส่งกระเป๋า สมัภาระของลูกคา้ตั้งแต่ท่าเรือจเดจ็บนฝ่ังจนกระทัง่ถึงรีสอร์ททั้ง
ขาไปและขากลบั การปฏิบตัิข้างบนที่กลา่วมาเป็นกฎข้อบงัคบัของกรมป่าไม้ อทุยานแหง่ชาติซึง่แขกทกุทา่นต้องปฎิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด 
 



 
 

 

Jadet Pier “New Normal” Procedures to Koh Samet (Paradee Guests Only) 

 

Due to the spread of COVID-19, Khao Laem Ya – Mu Ko Samet National Park has authorized 
several policies for piers transferring visitors from mainland to Samet Island. In order to 
minimize social contact and reduce the risk of infection, the following procedures should be 
followed: 

1. Only one door is allowed for guest(s) to enter and exit the pier.  
2. Temperature check will be done before guest(s) enter the pier. If the body temperature 

exceeds 37.5 degrees Celsius, a medical certificate must be needed. If no medical 
certificate is shown, guest(s) will be asked to go for health check-up to get a medical 
certificate and show the document to national park officers. 

3. All guests are required to bring and wear hygiene masks. 
4. Floor marking signs of 1-2 meters will be installed to reduce social contact in areas such 

as check-in counters and in all types of public transportation. All vehicles can occupy 
guests at a maximum of 50% of seats available.  

5. Hand sanitizers will be provided at Jadet Lounge and in shuttle speed boat to Samet 
Island.  

6. After screening point, a green sticker will be provided for guest(s) to show that they have 
passed the screening. 

7. Guest(s) will be required to scan Thai Chana QR code for check-in at Jadet Lounge 
before departing to Samet Island.  

8. Staffs at Jadet Lounge will inform guest(s) about the new policies arranged by Samet 
Island national park officers during the spread of COVID-19. The new policy requires all 
guests to be embarked and disembarked at Na Dan Pier only. 

9. After arriving at Na Dan Pier, Thai Chana QR code must be scanned for check-in and 
guest(s) must go through another screening point arranged by national park officers. 

10. Admission fee to Samet Island must be paid directly to national park officers after 
passing through the screening point. 

11. Paradee representative will standby at Na Dan Pier after guest(s) have passed the two 
previous steps. Guest(s) will be transferred to Paradee through a public taxi. (No extra 
charge included) 

On the check-out day, Paradee staff will be informing guest(s) again about the procedures in 
travelling back mainland which will be the same as on check-in day. Guest(s) will be transferred 
to Na Dan Pier through public taxi, then on Paradee shuttle speed boat to Jadet Pier.  

Note: Paradee staffs will be responsible for all luggages of guest(s) from Jadet Pier(mainland) to 
Paradee, and on the other way round. The policies arranged by the Khao Laem Ya – Mu Ko 
Samet National Park must be strictly followed. 



 

 

 

ขัน้ตอนสาํหรับแขกปารดีเม่ือมาถงึที่ท่าเรือจเดจ็ก่อนลงเรือไปเกาะเสมด็ 

ด้วยอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสมด็ ได้กําหนดมาตรการการป้องกนัโรค Covid – 19 สําหรับประชาชนในการเข้าพกัท่ี

เกาะเสมด็ ท่ีกําหนดให้ทา่เรือต้องปฏิบติัตาม ดงันัน้ ทา่เรือจเด็จจงึได้กําหนดขัน้ตอนการเข้า Check-in ท่ีทา่เรือสําหรับลกูค้าตาม

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้  

1.กําหนดให้มีทางเข้าออก Lounge ปารดี – ทา่เรือจเดจ็เพียงทางเดียว 

2.มีพนกังานตรวจวดัอณุหภมิูท่ีประตทูางเข้า Lounge ปารดี – ทา่เรือจเดจ็ หากมีอณุหภมิูเกิน 37.5 องศา จะขอให้ลกูค้า

แสดงใบรับรองแพทย์ หากไมมี่จะให้ไปพบแพทย์เพ่ือทําการตรวจและต้องแจ้งอทุยานเพ่ือประสานงานสาธารณสขุ 

3.ลกูค้าทกุทา่นจะต้องนําหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยัสว่นตวัมาสวมใส ่

4.มีมาตรการกําหนดระยะหา่งระหวา่งบคุคล (Social Distancing) 1- 2 เมตร เช่นการกําหนดจดุยืนในระหวา่งการ Check-

in กําหนดจํานวนคนขึน้รถไปลงเรือเหลือร้อยละ 50 จํานวนคนในเรือร้อยละ 50 เป็นต้น  

5.ท่ี Lounge ปารดี – ทา่เรือจเดจ็จดัให้มีเจลแอลกอฮล์ท่ีแผนกต้อนรับทัง้ด้านนอกและใน Lounge ปารดี – ทา่เรือจเดจ็

รวมทัง้บนเรือโดยสาร 

6.หลงัจากผา่นจดุคดักรองเจ้าหน้าท่ีของโรงแรม จะมีสต๊ิกเกอร์สีเขียวติดให้ เพ่ือแสดงให้รู้วา่ได้ผ่านการตดักรองของทา่เรือ

แล้ว  

7.ลกูค้าทกุทา่นต้องสแกนเช็คอิน ด้วยคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ท่ีทา่เรือก่อนลงเรือข้ามไปกาะเสมด็ 

8. พนกังานท่ี Lounge ปารดี – ทา่เรือจเดจ็จะแจ้งลกูค้าทกุทา่นทราบถงึการเดินทางรูปแบบใหมซ่ึง่ถกูกําหนดโดยเจ้าหน้าท่ี

อทุยาน กรมป่าไม้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด 19  โดยทกุทา่นจะต้องไปขึน้เรือฝ่ังเกาะเสมด็ท่ี

ทา่เรืออบจ.หรือทา่เรือหน้าดา่นเพียงแหง่เดียว 

9. เม่ือลกูค้าเดินทางถงึทา่เรือหน้าดา่น  ลกูค้าทกุทา่นต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และจะต้องได้รับการคดักรองตามขัน้ตอน

จากเจ้าหน้าท่ีอทุยานฯอีกครัง้ โดยลกูค้าทกุทา่นต้องเดินผา่น “อโุมงค์ฆา่เชือ้โรค” ท่ีทางอทุยานฯได้เตรียมไว้ 

10. หลงัจากผา่นจดุคดักรอง ลกูค้าต้องชําระค่าธรรมเนียมผา่นเข้าเกาะโดยตรงกบัเจ้าหน้าท่ีอทุยาน กรมป่าไม้ 

11. เม่ือออกจากจดุคดักรองและชําระคา่ธรรมเนียมผา่นเข้าเกาะแล้ว พนกังานต้อนรับของปารดีจะอํานวยความสะดวกดแูล

พาลกูค้าขึน้รถแท๊กซ่ีไปท่ีปารดี (ทางปารดีจะดแูลเร่ืองคา่รถแทก็ซ่ีให้ลกูค้า) 

และในวนัเช็คเอาท์ พนกังานจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึรูปแบบการเดินทางกลบัซึง่เหมือนกนักบัตอนวนัเช็คอินท์ โดยพนกังาน

ปารดีจะจดัรถแทก็ซ่ีและไปสง่ลกูค้าท่ีทา่เรือ อบจ. เพ่ือโดยสารเรือเร็วของปารดี กลบัไปยงัทา่เรือจเดจ็บนฝ่ัง 

หมายเหตุ  พนกังานปารดีจะดแูลขนสง่กระเป๋า สมัภาระของลกูค้าตัง้แตท่า่เรือจเดจ็บนฝ่ังจนกระทัง่ถงึรีสอร์ททัง้ขาไปและ

ขากลบั การปฏิบติัข้างบนท่ีกลา่วมาเป็นกฎข้อบงัคบัของกรมป่าไม้ อทุยานแหง่ชาติซึง่แขกทกุทา่นต้องปฎิบติัอย่างเคร่งครัด 

 



 

 


