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(ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต)ิ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรียนรู้หลักการทรงงาน
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๓



ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้
ประชาราษฎร์ได้กินดี อยู่ดี ด้วยการ 
เข้าใจถึงพื้นที่ เข้าถึงประชาชน 
จึงนำมาสู่ความสำเร็จของการพัฒนา 
สามารถพลิกความแร้นแค้น
สู่ความสมบูรณ์ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ
และทรัพยากรธรรมชาติ คืนชีวิต
ของประชาชนจากความยากจน
สู่ความสุขในวิถีของความพอเพียง 
เป็นความพอดีที่สร้างความยั่งยืน  

เข้าใจ
เข้าถึง
พัฒนา
คือหลักปฏิบัติสำคัญ
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๖

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกับ
United Nations Development Programme (UNDP)
ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติ

ที่มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านการพัฒนา โดยนำแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์

รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ของพระองค์เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ดำเนินการโดยการสร้างกลุ่มเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริ
เพื่อสร้างโมเดลการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

และสิ่งสำคัญ คือการนำศาสตร์พระราชา
มาเป็นหลักคิดในการจัดการและดำเนินงาน



๔ ชุมชนประกอบด้วย

จึงได้มีการคัดเลือกพ้ืนท่ีชุมชนนำร่อง ๔ แห่ง จากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย
โดยแต่ละแห่งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับโครงการ
ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็น
โครงการท่ีเกิดประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ในการพัฒนามนุษย์จนได้รับ
รางวัล UNDP Human Development Lifetime Achievement Award

“โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

๐ ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่
๐ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
๐ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
๐ ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

๗



“โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  ได้แก่
เป้าหมายของการดำเนินโครงการ

สามารถต่อยอดศาสตร์ของ
พระราชา ในการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น๑ 

๓

๒

๔

๘

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้จากการจับจ่ายใช้สอย
ภายในพื้นที่
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๑๐

ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดเกิดเหตุการณน้ำทวมใหญในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
อันเกิดจากพายุโซนรอน (ซีตา) ที่พัดเขาประเทศไทย ครั้งนั้นประชาชนในจังหวัด
ชุมพร ไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัยเปนอยางมาก ซ่ึงปริมาณน้ำจำนวนมากท่ีทวม
เขาสูตัวเมืองจังหวัดชุมพรเกิดขึ้นเพราะดานทิศตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือ
จรดภูเขาสูง เม่ือมีฝนตกท่ีอำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อำเภอทาแซะ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง น้ำจึงไหลจากบริเวณ
ดังกลาวผานพ้ืนท่ีเขาสูตัวเมืองชุมพร กอนไหลลงสูอาวไทย ทำใหมีน้ำทวมขังเปน
ปริมาณมากในเขตตัวเมือง

เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จึงมีพระราชดำรัสเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เก่ียวกับการแกไขปญหาอุทกภัย 
ในชุมพรวา

“เราก็ดูแผนท่ี เห็นวามีท่ีแหงหน่ึงท่ีควรทำเปนแกมลิงไดโดยธรรมชาติ คือมีหนองใหญ
หนองใหญน้ันเปนท่ีกวางตามช่ือ แตวาก็ไมใหญพอ เพราะวามีการบุกรุกเขาไปและ
ตื้นเขิน ที่สำคัญมีคลองที่อยูใกลหนองใหญนั้น แตคลองนั้นยังตัน คือยังไมไดขุด
ใหตลอด เหลือระยะอีกกิโลเมตรคร่ึงเศษๆ น้ำท่ีจะลงในคลองน้ีเพ่ือท่ีจะระบายออกทะเล 
มิใหหันวกมาทวมเมือง ลงทะเลยังไมได”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชดำริใหเรงรัดขุดคลอง
หัววัง-พนังตัก ตามท่ีทรงกลาวไว โดยใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยพระราชทานทรัพยเปนจำนวน ๑๘ ลานบาท ผานมูลนิธิราชประชานุเคราะห 
ใหยืมใชดำเนินการ และทรงเรงรัดใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน กอนพายุลินดาจะข้ึนฝง
ที่ชุมพร โดยมีพระราชดำรัสวา

“เขาบอกวามีงบประมาณแลวแตยังไมมา และวาจะทำเสร็จในปหนา ป ๒๕๔๑ เลยนึกวา
จะตองหาวิธีท่ีจะใชประโยชนจากคลอง ซ่ึงไดลงทุนมากใหไดประโยชน ในฤดูกาลท่ี
จะมีพายุเขามา เลยบอกเขาวาจะขอสนับสนุนใหเจาหนาท่ีท้ังกรมชลประทานท้ังฝาย
จังหวัด และมีบริษัทไดรับมอบหมายใหทำ ใหเขารีบขุดและทำโครงการใหเสร็จภายใน
เดือนหนึ่ง”

จังหวัดชุมพรจึงไดแตงตั้งคณะทำงานวางแผนพัฒนาพื้นที่หนองใหญใหเปน
แกมลิงธรรมชาติที่สมบูรณแบบเพื่อถวายเปนราชสักการะเนื่องในโอกาส ที่มี
พระชนมพรรษาครบ ๗๑ พรรษา ในวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ หนองใหญ จังหวัด
ชุมพร เปนโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพ่ือแกปญหาน้ำทวม ในจังหวัดชุมพร โดยมีพ้ืนท่ี ๓,๐๐๐ ไร ท้ังน้ี โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีหนองใหญ ตามแนวพระราชดำริ จึงไมเพียงแตทำหนาท่ีแครองรับน้ำ แตยังเปน
แหลงเรียนรูตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒



๑๑



ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ
ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

กิจกรรมทองเที่ยว 
ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ

ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

๑๒

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝงทะเล 
มีชายหาด อาว และลำคลอง จึงเปนพ้ืนท่ีหลบลมใหกับเรือประมง สงผลให 
ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย ทั้งประมงชายฝง และ 
เกษตรกรรม และดวยความที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
และชาวบานตางตระหนักในเร่ืองน้ี ชาวบานของท้ัง ๔ ตำบลในอำเภอปะทิว 
คือ ตำบลบางสน ตำบลชุมโค ตำบลสะพลี และตำบลปากคลอง ไดรวมตัวกัน
เปนชุมชนเครือขายทองเท่ียว อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพ่ือสราง รายไดอีกทางหน่ึง 
เสริมใหแกชุมชนสมาชิกมีการรวมกันบริหารจัดการ ทรัพยากรตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน มีการชวยกันอนุรักษทรัพยากร ในทองถิ่นใหคงอยู
อยางยั่งยืน

พื้นที่มีศักยภาพทางดานการทองเที่ยวที่สมบูรณ สามารถสรางกิจกรรม 
เพื่อการทองเที่ยวไดอยางหลากหลาย



กิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ
๑.
๒. 
๓. 
๔. 
๕.
๖. 
๗. 
๘. 

๑๓

ศูนยการเรียนรูทางเกษตรตามศาสตรของพระราชา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 
ประมาณ ๖๐๐ ไร ทั้งแปลงนา แปลงผัก สวนผลไม และตนไมนานาพันธุ
ถ้ำนางทอง เดินไตเชือกข้ึนไปตามทาง ภายในมีโถงใหญ ๒ โถง ยาว ๒๐ เมตร 
และหินงอกหินยอยอันสวยงาม
ศูนยศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ จุดชมวิวอาวไทย ทุงปอเทือง และสถานที่ 
ชมนกเหยี่ยวอพยพ ชวงเดือนตุลาคม
ดำน้ำตื้นเกาะไข ชมความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล อาทิ ปะการัง 
หอยมือเสือ และพันธุปลาทะเล
ดำน้ำลึก ชมซากรถโดยสารท่ีนำมาท้ิงไวเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวทะเลนอยใหญ
พายเรือคายัค รอบๆ คลองบานบางสน
ชมหิ่งหอย สามารถพบไดในปาโกงกางรอบๆ ชุมชน
กิจกรรมตกหมึก ออกเรือประมงของชาวบานไปในตอนกลางคืน ยางปลาหมึกสดๆ 
ทานคูกับน้ำจิ้มรสเด็ด



กิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
๑.
๒.
๓. 
๔. 

๑๔

การแปรรูปอาหารแบบพื้นบาน
กินขาวเย็น ลองแพชมพระอาทิตยตก
สะพานไมเค่ียม ซ่ึงเกิดจากแรงคนท้ังหมด สามารถใหอาหารปลาบนสะพานได
โครงการพัฒนาสวนพระองค จังหวัดชุมพร ชมวิธีการทำสเปรยหอม 
จากใบเสม็ดชุนขาว การปลูกดอกหนาวัวพันธุ ‘ชมพูชุมพร’ การเล้ียงชะมด 
เพื่อผลิตกาแฟขี้ชะมด พรอมจิบกาแฟริมทะเล
กิจกรรมสรางบานปลา จากลำไผ และทางมะพราว เปนแหลงอนุบาลปลา
รับประทานอาหารทะเลสดๆ บนแพลาก พรอมชมพระอาทิตยตกกลางทะเล
แวะซื้ออาหารทะเลแปรรูปบานหนาทับ สินคา OTOP อันขึ้นชื่อ เชน กะป 
ปลาหมึกสามรส ปลากระบอก ปลากุเลาตากแหง

๖.
๕.
๗.



กิจกรรมการเรียนรู
ทดลองทำอาหารปกษใตขนานแท สอนโดยพี่แกว
แมครัวมือหนึ่งประจำชุมชน

๑๕



กิจกรรมตอยอดโครงการศาสตรพระราชา
เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 

๑.
๒.

๑๖

การตอยอดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  Ecotourism for Marine Conservation
การเพิ่มกิจกรรมปลูกปะการัง



สิ่งอำนวยความสะดวก

โฮมสเตยบานไมชายคลองบางสน 
มีบริการอาหาร ที่พักครบครัน และรองรับแขกเปนหมูคณะได

จำนวนนักทองเที่ยวที่รองรับได ๓๐ คน/วัน

๏ บริการรถรับสง ที่พัก – สนามบิน (มีคาใชจาย)
๏ Wifi 

๑๗



วิธีการเดินทาง

ที่อยู และการติดตอ

๕๓/๕ หมู ๑ ต. บางสน อ. ปะทิว จ. ชุมพร ๘๖๑๖๐
สมโชค พันธุรัตน
๐๘๐-๗๗๙-๑๖๕๐
โฮมสเตยบานไมชายคลอง บานบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การเดินทางดวยเครื่องบิน

การเดินทางดวยรถโดยรถยนต

การเดินทางดวยรถโดยประจำทาง

๑๘

รถยนต จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางพุทธมณฑล นครปฐม-เพชรบุรี หรือ 
เสนทางสาย ธนบุรี-ปากทอ (หมายเลข ๓๕) และแยกที่อำเภอปากทอ 

เขาทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผานจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซายเขาตัวเมืองชุมพร 

ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ อีกประมาณ ๘ กิโลเมตร 
รวมระยะทางประมาณ ๔๖๐ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารธรรมดา บริษัท ขนสง จำกัด 
ออกจากสถานีขนสงสายใต ไปชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

สถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี 
โทร.  (๐๒) ๔๓๔-๕๕๕๗-๘, (๐๒) ๔๓๕-๑๑๙๙ 

สำหรับเที่ยวกลับจากชุมพร เขากรุงเทพฯ ขึ้นรถไดที่ 
สถานี บ.ข.ส. ชุมพร ถนนทาตะเภา

 โทร. (๐๗๗) ๕๐๒-๗๒๕, (๐๗๗) ๕๑๑-๐๙๔ 
สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

๑. บริษัท โชคอนันตทัวร โทร. (๐๒) ๔๓๕-๕๐๒๗-๙, (๐๒) ๔๓๕-๗๔๒๘          
    ที่สถานีชุมพร โทร. (๐๗๗) ๕๑๑-๐๔๘, (๐๗๗) ๕๑๑-๗๕๗ 
๒. บริษัท สุวรรณนทีทัวร โทร. (๐๒) ๔๓๕-๕๐๒๖ 
    ที่สถานีชุมพร โทร. (๐๗๗) ๕๑๑-๔๒๒

ลงสนามบินชุมพรโดยสายการบินนกแอร  
(ระยะทางจากสนามบิน-ชุมชน ประมาณ ๗ กิโลเมตร)

หรือ ลงสนามบินสุราษฎรธานี โดยสายการบิน
แอรเอเชีย /  ไทยสไมล / นกแอร  / ไทยไลออนแอร 

(ระยะทางจากสนามบิน-ชุมชน ประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร)



ตัวอยางเสนทางทองเที่ยว

๑๙



ทริป ๑ วัน

๒๐

๐๕.๔๕ น. ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    
 ปลายทางทาอากาศยานชุมพร
๐๖.๔๕ น. เดินทางถึงสนามบินชุมพร และเดินทางตอ ไปยังบานไมชายคลองโฮมสเตย  
 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพรโฮมสเตยแหงนี้ตั้งอยูริมคลองบางสน ทามกลาง  
 บรรยากาศอันเงียบสงบ รายลอมดวยปาโกงกางอันอุดมสมบูรณ
๐๗.๐๐ น. เก็บสัมภาระที่โฮมสเตย และรับประทานอาหารเชา 
๐๙.๐๐ น. กิจกรรมทำ “น้ำตาลจาก จากใจ” ท่ี ต.ชุมโค  
 อ.ปะทิว จ.ชุมพร…เรียนรูกระบวนการทำ
 น้ำตาลจาก ซ่ึงเปนพืชท่ีพบไดเฉพาะใน
 เขตน้ำกรอย
 ทุกคนจะไดรวมกันทำน้ำตาลจากและ
 สามารถนำกลับไปเปนของที่ระลึกจาก
 ชุมชนไดดวย ลุยกันตอเพื่อโลกสีเขียว
 ในกิจกรรมปลูกปาโกงกาง โดยปาโกงกาง 
 ท่ีทุกคนชวยกันปลูก จะกลายเปนแหลง
 อนุบาลสัตวน้ำตามธรรมชาติในอนาคต  
 รวมถึงชวยผลิตอากาศบริสุทธ์ิใหแกโลก  
 และยังดูดซับคารบอนไดออกไซด ชวยใน
 การลดภาวะโลกรอนอีกดวย
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันที่โฮมสเตย  
 ล้ิมรสเมนูปกษใตท่ีปรุงจากอาหารทะเล  
 สดๆ
๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางจากโฮมสเตยไปยังโครงการ  
 พัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ ตามพระราชดำริ  
 อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งเปนโครงการที่
 ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงดำริใหสรางข้ึน  
 เพ่ือแกปญหาอุทกภัยในตัวเมืองชุมพร

๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ  
 ตามพระราชดำริ เจาหนาท่ีนำชมโครงการฯ 

๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโฮมสเตย และพักผอนตามอัธยาศัย 
๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็นท่ีโฮมสเตย พบกับเมนู   
 จากอาหารทะเลสดๆ มากมาย
๑๘.๑๕ น. อำลาชุมชนและเดินทางไปยังสนามบินชุมพร
๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร



ทริป ๒ วัน ๑ คืน
วันที่ ๑

๒๑

๐๕.๔๕ น. ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ปลายทางทาอากาศยานชุมพร
๐๖.๔๕ น. เดินทางถึงสนามบินชุมพร และเดินทางตอ ไปยังบานไมชายคลองโฮมสเตย  
 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพโฮมสเตยแหงนี้ตั้งอยูริมคลองบางสน ทามกลาง  
 บรรยากาศอันเงียบสงบ รายลอมดวยปาโกงกางอันอุดมสมบูรณ

๐๗.๐๐ น. เก็บสัมภาระที่โฮมสเตย   
 และรับประทานอาหารเชา 
๐๙.๐๐ น. กิจกรรมทำ “น้ำตาลจาก จากใจ” ท่ี ต.ชุมโค  
 อ.ปะทิว จ.ชุมพร…เรียนรูกระบวนการทำ
 น้ำตาลจาก ซ่ึงเปนพืชท่ีพบไดเฉพาะใน
 เขตน้ำกรอย
 ทุกคนจะไดรวมกันทำน้ำตาลจากและ
 สามารถนำกลับไปเปนของที่ระลึกจาก
 ชุมชนไดดวย ลุยกันตอเพื่อโลกสีเขียว
 ในกิจกรรมปลูกปาโกงกาง โดยปาโกงกาง 
 ท่ีทุกคนชวยกันปลูก จะกลายเปนแหลง
 อนุบาลสัตวน้ำตามธรรมชาติในอนาคต  
 รวมถึงชวยผลิตอากาศบริสุทธ์ิใหแกโลก  
 และยังดูดซับคารบอนไดออกไซด ชวยใน
 การลดภาวะโลกรอนอีกดวย

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันที่โฮมสเตย  
 ล้ิมรสเมนูปกษใตท่ีปรุงจากอาหารทะเล  
 สดๆ
๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางจากโฮมสเตยไปยังโครงการ  
 พัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ ตามพระราชดำริ  
 อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งเปนโครงการที่
 ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงดำริใหสรางข้ึน  
 เพ่ือแกปญหาอุทกภัยในตัวเมืองชุมพร 
๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงโครงการพัฒนา
 พื้นที่หนองใหญ ตามพระราชดำริ   
 เจาหนาที่นำชมโครงการฯ
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโฮมสเตย และพักผอน  
 ตามอัธยาศัย  

๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็นบนแพ โดยเราจะ  
 พาทุกคนลองแพไปตามคลองบางสน  
 ออกไปยังปากอาว เพ่ือชมวิวพระอาทิตย  
 ตกกลางทะเล พรอมรับประทานเมนูจาก  
 อาหารทะเลสดๆแบบจัดเต็ม
๒๐.๐๐ น.  พักผอนตามอัธยาศัย 



วันที่ ๒

ติดตอสอบถามโปรแกรมทองเที่ยวไดที่
www.localalike.com
www.teata.or.th
Visit.org
www.backstreetacademy.com

ทริป ๒ วัน ๑ คืน

๒๒

๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางไปยังโรงรับจำนำปู ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร สถานที่ใหความรู  
 เรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๑๔.๓๐ น. รับฟงบรรยายเกี่ยวกับโรงรับจำนำปูโดยวิทยากร และรวมปลอยปูกลับสูทะเล
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโฮมสเตย 
๑๗.๑๕ น. รับประทานอาหารเย็นที่โฮมสเตย 
๑๘.๐๐ น. อำลาชุมชนและเดินทางไปยังสนามบินชุมพร
๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

๐๘.๔๕ น. เดินทางถึงชุมชนเกาะเตียบ ลงเรือเพ่ือ  
 รวมกิจกรรมดำน้ำดูปะการังที ่เกาะ  
 รานเปดรานไก ซึ่งหากโชคดีเราจะมี  
 โอกาสไดพบกับฉลามวาฬบริเวณเกาะ
 อีกดวย 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีจัดเตรียม  
 โดยชุมชน

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพัก
๐๘.๐๐ น. เดินทางไปยังชุมชนเกาะเตียบ   
 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร



สนับสนุนโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ)่
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
www.tourismthailand.org/kingwisdom


