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.

ขนตอนส
ั้
ำหร ับแขกทีจ
่ ะเข้ำพ ักโรงแรมในเครือเสม็ดรีสอร์ทเมือ
่ มำถึงที่
ท่ำเรืออ่ำวพร้ำวก่อนลงเรือไปเกำะเสม็ด
ด ้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด ได ้กาหนดมาตรการการป้ องกันโรค Covid -19 สาหรับ
ประชาชนในการเข ้าพักทีเ่ กาะเสม็ด ทีก
่ าหนดให ้ท่าเรือต ้องปฏิบัตต
ิ าม มีผลตัง้ แต่วันที่ 20 มกราคม 2565
เป็ นต ้นไป ท่ำเรืออ่ำวพร้ำวจึงได้กำหนดขนตอนกำรเข้
ั้
ำ Check-in ทีท
่ ำ
่ เรือสำหร ับลูกค้ำตำม
ขนตอนด
ั้
ังต่อไปนี้
1) กาหนดให ้มีทางเข ้าออก Lounge ของเสม็ดรีสอร์ท เพียงทางเดียว
2) มีพนักงานตรวจวัดอุณหภูมท
ิ ป
ี่ ระตูทางเข ้า Loungeหากมีอณ
ุ หภูมเิ กิน 37.5 องศา จะขอให ้ลูกค ้าแสดง
ใบรับรองแพทย์ หากไม่มจ
ี ะให ้ไปพบแพทย์เพือ
่ ทาการตรวจและต ้องแจ ้งอุทยานเพือ
่ ประสานงานกับทาง
สาธารณสุข
3) ลูกค ้าทุกท่านจะต ้องสวมหน ้ากากผ ้าหรือหน ้ากากอนามัย (ทางท่าเรือจัดหาให ้หากไม่ได ้นามา)
4) มีมาตรการกาหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) 1- 2 เมตร เช่นการกาหนดจุดยืนใน
ระหว่างการ Check-in กาหนดจานวนคนขึน
้ รถไปลงเรือเหลือร ้อยละ 50 จานวนคนในเรือร ้อยละ 50 เป็ นต ้น
5) ที่ Lounge จัดให ้มีเจลแอลกอฮล์ทแ
ี่ ผนกต ้อนรับทัง้ ด ้านนอกและใน Lounge (แบบใช ้เท ้าเหยียบ)
รวมทัง้ บนเรือโดยสาร
6) หลังจากผ่านจุดคัดกรอง จะมีสติ๊ กเกอร์สเี ขียวติด เพือ
่ แสดงให ้รู ้ว่าได ้ผ่านการตัดกรองของท่าเรือแล ้ว
7) ลูกค ้าทุกท่านต ้องสแกนเช็คอิน ด ้วยคิวอาร์โค ้ด “ไทยชนะ” ทีท
่ า่ เรือก่อนลงเรือข ้ามไปกาะเสม็ด
8) พนักงานที่ Lounge จะแจ ้งลูกค ้าทุกท่านทราบถึงการเดินทางรูปแบบใหม่ซงึ่ ถูกกาหนดโดยเจ ้าหน ้าที่
อุทยานฯ ในช่วงระยะเวลาทีม
่ ก
ี ารแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด-19 โดยทุกท่านจะต ้องไปขึน
้ เรือฝั่ งเกาะ
เสม็ดทีท
่ า่ เรืออบจ.หรือท่าเรือหน ้าด่านเพียงแห่งเดียว
9) เมือ
่ ลูกค ้าเดินทางถึงท่าเรือหน ้าด่าน ลูกค ้าทุกท่านต ้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และจะต ้องได ้รับการคัด
้ โรค” ทีท
กรองตามขัน
้ ตอนจากเจ ้าหน ้าทีอ
่ ท
ุ ยานฯอีกครัง้ โดยลูกค ้าทุกท่านต ้องเดินผ่าน “อุโมงค์ฆา่ เชือ
่ าง
อุทยานฯได ้เตรียมไว ้
10) หลังจากผ่านจุดคัดกรอง ลูกค ้าต ้องชาระค่าธรรมเนียมผ่านเข ้าเกาะโดยตรงกับเจ ้าหน ้าทีอ
่ ท
ุ ยานฯ
11) เมือ
่ ออกจากจุดคัดกรองและชาระค่าธรรมเนียมผ่านเข ้าเกาะแล ้ว พนักงานต ้อนรับของรีสอร์ททีท
่ า่ นพัก
จะอานวยความสะดวกดูแลพาลูกค ้าขึน
้ รถแท๊กซีไ่ ปทีร่ ส
ี อร์ท (ทางรีสอร์ทจะดูแลเรือ
่ งค่ารถแท็กซีใ่ ห ้ลูกค ้า)
และในวันเช็คเอาท์ พนักงานจะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบถึงรูปแบบการเดินทางกลับซึง่ เหมือนกันกับตอนวันเช็ค
่ ละไปส่งลูกค ้าทีท
อินท์ โดยพนักงานทีร่ ส
ี อร์ทจะจัดรถแท็กซีแ
่ า่ เรือ อบจ. เพือ
่ โดยสารเรือของเสม็ดรีสอร์ท
กลับไปยังท่าเรืออ่าวพร ้าวบนฝั่ ง
หมายเหตุ: พนักงานของรีสอร์ทจะดูแลขนส่งกระเป๋ า สัมภาระของลูกค ้าตัง้ แต่ทา่ เรืออ่าวพร ้าวบนฝั่ ง
จนกระทั่งถึงรีสอร์ททัง้ ขาไปและขากลับ

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.

ขนตอนส
ั้
ำหร ับแขกปำรดีเมือ
่ มำถึงทีท
่ ำ
่ เรือจเด็ จก่อนลงเรือไปเกำะเสม็ด
ด ้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด ได ้กาหนดมาตรการการป้ องกันโรค Covid-19 สาหรับ
ประชาชนในการเข ้าพักทีเ่ กาะเสม็ด ทีก
่ าหนดให ้ท่าเรือต ้องปฏิบัตต
ิ าม มีผลตัง้ แต่วันที่ 20 มกราคม 2565
เป็ นต ้นไป ท่ำเรือจเด็จจึงได้กำหนดขนตอนกำรเข้
ั้
ำ Check-in ทีท
่ ำ
่ เรือสำหร ับลูกค้ำตำมขนตอน
ั้
ด ังต่อไปนี้
1) กาหนดให ้มีทางเข ้าออก Lounge ปารดี – ท่าเรือจเด็จเพียงทางเดียว
2) มีพนักงานตรวจวัดอุณหภูมท
ิ ป
ี่ ระตูทางเข ้า Lounge ปารดี – ท่าเรือจเด็จ หากมีอณ
ุ หภูมเิ กิน 37.5
องศา จะขอให ้ลูกค ้าแสดงใบรับรองแพทย์ หากไม่มจ
ี ะให ้ไปพบแพทย์เพือ
่ ทาการตรวจและต ้องแจ ้ง
อุทยานเพือ
่ ประสานงานสาธารณสุข
3) ลูกค ้าทุกท่านจะต ้องสวมหน ้ากากผ ้าหรือหน ้ากากอนามัย (ทางท่าเรือจัดหาให ้หากไม่ได ้นามา)
4) มีมาตรการกาหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) 1- 2 เมตร เช่นการกาหนดจุดยืนใน
ระหว่างการ Check-in กาหนดจานวนคนขึน
้ รถไปลงเรือเหลือร ้อยละ 50 จานวนคนในเรือร ้อยละ 50 เป็ น
ต ้น
5) ที่ Lounge ปารดี – ท่าเรือจเด็จจัดให ้มีเจลแอลกอฮล์ทแ
ี่ ผนกต ้อนรับทัง้ ด ้านนอกและใน Lounge ปา
รดี – ท่าเรือจเด็จ(แบบใช ้เท ้าเหยียบ)รวมทัง้ บนเรือโดยสาร
6) หลังจากผ่านจุดคัดกรอง จะมีสติ๊ กเกอร์สเี ขียวติด เพือ
่ แสดงให ้รู ้ว่าได ้ผ่านการตัดกรองของท่าเรือแล ้ว
7) ลูกค ้าทุกท่านต ้องสแกนเช็คอิน ด ้วยคิวอาร์โค ้ด “ไทยชนะ” ทีท
่ า่ เรือก่อนลงเรือข ้ามไปกาะเสม็ด
8) พนักงานที่ Lounge ปารดี – ท่าเรือจเด็จจะแจ ้งลูกค ้าทุกท่านทราบถึงการเดินทางรูปแบบใหม่ซงึ่ ถูก
กาหนดโดยเจ ้าหน ้าทีอ
่ ท
ุ ยาน กรมป่ าไม ้ในช่วงระยะเวลาทีม
่ ก
ี ารแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด 19 โดย
ทุกท่านจะต ้องไปขึน
้ เรือฝั่ งเกาะเสม็ดทีท
่ า่ เรืออบจ.หรือท่าเรือหน ้าด่านเพียงแห่งเดียว
9) เมือ
่ ลูกค ้าเดินทางถึงท่าเรือหน ้าด่าน ลูกค ้าทุกท่านต ้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และจะต ้องได ้รับการ
้ โรค”
คัดกรองตามขัน
้ ตอนจากเจ ้าหน ้าทีอ
่ ท
ุ ยานฯอีกครัง้ โดยลูกค ้าทุกท่านต ้องเดินผ่าน “อุโมงค์ฆา่ เชือ
ทีท
่ างอุทยานฯได ้เตรียมไว ้
10) หลังจากผ่านจุดคัดกรอง ลูกค ้าต ้องชาระค่าธรรมเนียมผ่านเข ้าเกาะโดยตรงกับเจ ้าหน ้าทีอ
่ ท
ุ ยาน กรม
ป่ าไม ้
11) เมือ
่ ออกจากจุดคัดกรองและชาระค่าธรรมเนียมผ่านเข ้าเกาะแล ้ว พนักงานต ้อนรับของปารดีจะอานวย
ความสะดวกดูแลพาลูกค ้าขึน
้ รถแท๊กซีไ่ ปทีป
่ ารดี (ทางปารดีจะดูแลเรือ
่ งค่ารถแท็กซีใ่ ห ้ลูกค ้า) และในวัน
เช็คเอาท์ พนักงานจะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบถึงรูปแบบการเดินทางกลับซึง่ เหมือนกันกับตอนวันเช็คอินท์ โดย
่ ละไปส่งลูกค ้าทีท
พนักงานปารดีจะจัดรถแท็กซีแ
่ า่ เรือ อบจ. เพือ
่ โดยสารเรือเร็วของปารดี กลับไปยัง
ท่าเรือจเด็จบนฝั่ ง
หมายเหตุ: พนักงานปารดีจะดูแลขนส่งกระเป๋ า สัมภาระของลูกค ้าตัง้ แต่ทา่ เรือจเด็จบนฝั่ งจนกระทั่งถึงรี
สอร์ททัง้ ขาไปและขากลับ

