
 

 
Ao Prao Pier “New Normal” Procedures to Koh Samet 

(For Samed Resorts Guests Only) 
 

 

Due to the spread of COVID-19, Khao Laem Ya-Mu Koh 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 guests to show that they 

have passed the screening.  
7) Guest(s) will be required to scan QR code for check-in at Ao Prao Pier before departing 

to Samet Island.  
8) Staff 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, 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 five resorts under Samed Resorts Group – 
Paradee, Le Vimarn Cottages & Spa, Ao Prao Resort, Sai Kaew Beach Resort, and Baan 
Ploy Sea) 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 traveling 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 staff will be responsible for all luggage of guest(s) from Ao Prao 
Pier(mainland) to guest’s designed 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 ำหรบัแขกทีจ่ะเขำ้พกัโรงแรมในเครอืเสม็ดรสีอรท์เมือ่มำถงึที่

ทำ่เรอือำ่วพรำ้วกอ่นลงเรอืไปเกำะเสม็ด 
 
 
ดว้ยอทุยานแหง่ชาตเิขาแหลมหญา้-หมูเ่กาะเสม็ด ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัโรค Covid -19 ส าหรับ
ประชาชนในการเขา้พักทีเ่กาะเสม็ด ทีก่ าหนดใหท้า่เรอืตอ้งปฏบิัตติาม มผีลตัง้แตวั่นที ่20 มกราคม 2565 
เป็นตน้ไป ทำ่เรอือำ่วพรำ้วจงึไดก้ ำหนดข ัน้ตอนกำรเขำ้ Check-in ทีท่ำ่เรอืส ำหรบัลกูคำ้ตำม
ข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 
1) ก าหนดใหม้ทีางเขา้ออก Lounge ของเสม็ดรสีอรท์ เพยีงทางเดยีว 
2) มพีนักงานตรวจวัดอณุหภมูทิีป่ระตทูางเขา้ Loungeหากมอีณุหภมูเิกนิ 37.5 องศา จะขอใหล้กูคา้แสดง
ใบรับรองแพทย ์หากไมม่จีะใหไ้ปพบแพทยเ์พือ่ท าการตรวจและตอ้งแจง้อทุยานเพือ่ประสานงานกบัทาง
สาธารณสขุ 
3) ลกูคา้ทกุทา่นจะตอ้งสวมหนา้กากผา้หรอืหนา้กากอนามัย (ทางทา่เรอืจัดหาใหห้ากไมไ่ดน้ ามา) 
4) มมีาตรการก าหนดระยะหา่งระหวา่งบคุคล (Social Distancing) 1- 2 เมตร เชน่การก าหนดจดุยนืใน
ระหวา่งการ Check-in ก าหนดจ านวนคนขึน้รถไปลงเรอืเหลอืรอ้ยละ 50 จ านวนคนในเรอืรอ้ยละ 50 เป็นตน้  
5) ที ่Lounge จัดใหม้เีจลแอลกอฮลท์ีแ่ผนกตอ้นรับทัง้ดา้นนอกและใน Lounge (แบบใชเ้ทา้เหยยีบ) 
รวมทัง้บนเรอืโดยสาร 
6) หลังจากผา่นจดุคัดกรอง จะมสีติ๊กเกอรส์เีขยีวตดิ เพือ่แสดงใหรู้ว้า่ไดผ้า่นการตัดกรองของทา่เรอืแลว้  
7) ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งสแกนเช็คอนิ ดว้ยควิอารโ์คด้ “ไทยชนะ” ทีท่า่เรอืกอ่นลงเรอืขา้มไปกาะเสม็ด 
8) พนักงานที ่Lounge จะแจง้ลกูคา้ทกุทา่นทราบถงึการเดนิทางรปูแบบใหมซ่ึง่ถกูก าหนดโดยเจา้หนา้ที่
อทุยานฯ ในชว่งระยะเวลาทีม่กีารแพรก่ระจายของโรคไวรัสโควดิ-19  โดยทกุทา่นจะตอ้งไปขึน้เรอืฝ่ังเกาะ
เสม็ดทีท่า่เรอือบจ.หรอืทา่เรอืหนา้ดา่นเพยีงแห่งเดยีว 
9) เมือ่ลกูคา้เดนิทางถงึทา่เรอืหนา้ดา่น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีน “ไทยชนะ” และจะตอ้งไดร้ับการคัด
กรองตามขัน้ตอนจากเจา้หนา้ทีอ่ทุยานฯอกีครัง้ โดยลกูคา้ทกุทา่นตอ้งเดนิผ่าน “อโุมงคฆ์า่เชือ้โรค” ทีท่าง
อทุยานฯไดเ้ตรยีมไว ้
10) หลังจากผา่นจดุคดักรอง ลกูคา้ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมผา่นเขา้เกาะโดยตรงกบัเจา้หนา้ทีอ่ทุยานฯ 
11) เมือ่ออกจากจดุคัดกรองและช าระคา่ธรรมเนียมผา่นเขา้เกาะแลว้ พนักงานตอ้นรับของรสีอรท์ทีท่า่นพัก
จะอ านวยความสะดวกดแูลพาลกูคา้ขึน้รถแท๊กซีไ่ปทีร่สีอรท์ (ทางรสีอรท์จะดแูลเรือ่งคา่รถแท็กซีใ่หล้กูคา้) 
และในวันเช็คเอาท ์พนักงานจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึรปูแบบการเดนิทางกลับซึง่เหมอืนกนักบัตอนวันเช็ค
อนิท ์โดยพนักงานทีร่สีอรท์จะจดัรถแท็กซีแ่ละไปสง่ลกูคา้ทีท่า่เรอื อบจ. เพือ่โดยสารเรอืของเสม็ดรสีอรท์ 
กลับไปยังทา่เรอือา่วพรา้วบนฝ่ัง 

 
 

หมายเหต:ุ  พนักงานของรสีอรท์จะดแูลขนสง่กระเป๋า สมัภาระของลกูคา้ตัง้แตท่า่เรอือา่วพรา้วบนฝ่ัง
จนกระทั่งถงึรสีอรท์ทัง้ขาไปและขากลับ 



 
 

 

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

 
Due to the spread of COVID-19, Khao Laem Ya-Mu Koh 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 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 QR code for check-in at Jadet Lounge before 

departing to Samet Island.  
8) Staff 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, 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 staff will be responsible for all luggage 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. 
 
Thank you and look forward to welcoming all of you with the unspoiled beaches of Koh 
Samed in the near future. 
 
 
 



 

 

 
ข ัน้ตอนส ำหรบัแขกปำรดเีมือ่มำถงึทีท่ำ่เรอืจเด็จกอ่นลงเรอืไปเกำะเสม็ด 
 
 
ดว้ยอทุยานแหง่ชาตเิขาแหลมหญา้-หมูเ่กาะเสม็ด ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัโรค Covid-19 ส าหรับ
ประชาชนในการเขา้พักทีเ่กาะเสม็ด ทีก่ าหนดใหท้า่เรอืตอ้งปฏบิัตติาม มผีลตัง้แตวั่นที ่20 มกราคม 2565 
เป็นตน้ไป ทำ่เรอืจเด็จจงึไดก้ ำหนดข ัน้ตอนกำรเขำ้ Check-in ทีท่ำ่เรอืส ำหรบัลกูคำ้ตำมข ัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) ก าหนดใหม้ทีางเขา้ออก Lounge ปารด ี– ทา่เรอืจเดจ็เพยีงทางเดยีว 
2) มพีนักงานตรวจวัดอณุหภมูทิีป่ระตทูางเขา้ Lounge ปารด ี– ทา่เรอืจเด็จ หากมอีณุหภมูเิกนิ 37.5 
องศา จะขอใหล้กูคา้แสดงใบรับรองแพทย ์หากไมม่จีะใหไ้ปพบแพทยเ์พือ่ท าการตรวจและตอ้งแจง้
อทุยานเพือ่ประสานงานสาธารณสขุ 
3) ลกูคา้ทกุทา่นจะตอ้งสวมหนา้กากผา้หรอืหนา้กากอนามัย (ทางทา่เรอืจัดหาใหห้ากไมไ่ดน้ ามา) 
4) มมีาตรการก าหนดระยะหา่งระหวา่งบคุคล (Social Distancing) 1- 2 เมตร เชน่การก าหนดจดุยนืใน
ระหวา่งการ Check-in ก าหนดจ านวนคนขึน้รถไปลงเรอืเหลอืรอ้ยละ 50 จ านวนคนในเรอืรอ้ยละ 50 เป็น
ตน้  
5) ที ่Lounge ปารด ี– ทา่เรอืจเด็จจดัใหม้เีจลแอลกอฮลท์ีแ่ผนกตอ้นรับทัง้ดา้นนอกและใน Lounge ปา
รด ี– ทา่เรอืจเดจ็(แบบใชเ้ทา้เหยยีบ)รวมทัง้บนเรอืโดยสาร 
6) หลังจากผา่นจดุคัดกรอง จะมสีติ๊กเกอรส์เีขยีวตดิ เพือ่แสดงใหรู้ว้า่ไดผ้า่นการตัดกรองของทา่เรอืแลว้  
7) ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งสแกนเช็คอนิ ดว้ยควิอารโ์คด้ “ไทยชนะ” ทีท่า่เรอืกอ่นลงเรอืขา้มไปกาะเสม็ด 
8) พนักงานที ่Lounge ปารด ี– ทา่เรอืจเด็จจะแจง้ลกูคา้ทกุทา่นทราบถงึการเดนิทางรปูแบบใหมซ่ึง่ถูก
ก าหนดโดยเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน กรมป่าไมใ้นชว่งระยะเวลาทีม่กีารแพรก่ระจายของโรคไวรัสโควดิ 19  โดย
ทกุทา่นจะตอ้งไปขึน้เรอืฝ่ังเกาะเสม็ดทีท่า่เรอือบจ.หรอืทา่เรอืหนา้ดา่นเพยีงแหง่เดยีว 
9) เมือ่ลกูคา้เดนิทางถงึทา่เรอืหนา้ดา่น  ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีน “ไทยชนะ” และจะตอ้งไดร้ับการ
คัดกรองตามขัน้ตอนจากเจา้หนา้ทีอ่ทุยานฯอกีครัง้ โดยลกูคา้ทกุทา่นตอ้งเดนิผา่น “อโุมงคฆ์า่เชือ้โรค” 
ทีท่างอทุยานฯไดเ้ตรยีมไว ้
10) หลังจากผา่นจดุคดักรอง ลกูคา้ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมผา่นเขา้เกาะโดยตรงกบัเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน กรม
ป่าไม ้
11) เมือ่ออกจากจดุคัดกรองและช าระคา่ธรรมเนียมผา่นเขา้เกาะแลว้ พนักงานตอ้นรับของปารดจีะอ านวย
ความสะดวกดแูลพาลกูคา้ขึน้รถแท๊กซีไ่ปทีป่ารด ี(ทางปารดจีะดแูลเรือ่งคา่รถแท็กซีใ่หล้กูคา้) และในวัน
เช็คเอาท ์พนักงานจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึรปูแบบการเดนิทางกลับซึง่เหมอืนกนักบัตอนวันเช็คอนิท ์โดย
พนักงานปารดจีะจัดรถแทก็ซีแ่ละไปสง่ลกูคา้ทีท่า่เรอื อบจ. เพือ่โดยสารเรอืเร็วของปารด ีกลับไปยัง
ทา่เรอืจเด็จบนฝ่ัง 
 
 
หมายเหต:ุ พนักงานปารดจีะดแูลขนสง่กระเป๋า สมัภาระของลกูคา้ตัง้แตท่า่เรอืจเดจ็บนฝ่ังจนกระทั่งถงึรี
สอรท์ทัง้ขาไปและขากลับ 
 
 


