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รหัสโปรแกรม : 21684 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

วันแรก(จันทร์ 12/4/64) กรงุเทพฯ-อ.ครุะบรุี พงังา 
18.30 น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดย

เจ้าหน้าที่  
19.00 น.    โดย รถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.คุระบุรี จ.พังงา  รับประทาน

อาหารค่่า(1)บนรถ 
19.30 น. จุดจอดรถที่2 ปั้มบางจากข้างบิ๊กซีพระราม2    
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วันทีส่อง(อังคาร 13/4/64)   ท่าเรอืครุะบุร-ีเกาะไข-่เกาะระ-เกาะพระทอง 

 
 

 
 
 
 

08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.คุระบุรี จ.พังงา รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ท่าเรอืคุระบุรี 
10.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ เกาะไข่ ด้วยเรือหางยาว(มีหลังคา) ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่

สวยงามในอ่าว ชมความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง มีแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหาร
ของพยนู จนกระทั่งเดินทางถึง เกาะไข่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินปะการังใต้ทะเลที่มี
ความสวยงามอย่างมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3)set box 

 
บ่าย น่าท่านด่าน ่าชมปะการัง ที่ เกาะระ ปะการังส่วนใหญ่จะเป็นปะการังแข็ง และฝูงปลา

ทะเล ที่สวยงาม จนได้เวลาเดินทางสู่ เกาะพระทอง ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่5ของประเทศไทย เกิดจากซากปะการังทับถมกันมาย่างยาวนานนับล้านปี 
จนกระทั งกลายเป็นเกาะที่มีสภาพภูมิประเทศแปลกตา คือ จะมีลักษณะค่อนข้าง
แบบราบ พื นเกาะจะเป็นทราย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี  ทิศตะวันออกจะเป็น
แนวป่าโกงกาง ทิศตะวันตกเป็นหาดทราย ส่วนบริเวณกลางเกาะเป็นทุ่งหญ้าขนาด
ใหญ่ที่มีต้นเสม็ดขาว ขึ นกระจายสลับกับต้นหญ้าเสือหมอบ ท่าให้บรรยากาศของที่
คล้ายทุ่งหญ้า ซาฟารีในแอฟริกา ผู้คนเลยต่างพากันเรียกว่า “ทุ่งหญ้าสะวันนา
แห่งเมืองไทย”  เดินทางถึง เกาะพระทอง น่าท่านเข้าที่พัก ณ รักษ์กันรีสอร์ท  
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ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด ชมพระอาทติย์อสัดง หนา้รสีอรท์ ทา่นกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนตคิ 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค่่า(4)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
(พกัคา้งคนืที ่รกัษก์นัรสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่ ห้องพัดลมหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 
 

วนัที่สาม(พุธ 14/4/64)       เกาะพระทอง-ทุง่หญา้สะวนันา-เกาะปลงิใน-เกาะปลงินอก 

 
05.30 น.  น่าท่านนั่งรถ ชมทุ่งหญ้าสะวันนา-จิบชา-กาแฟ-ขนมขบเคี ยว ซึ่งตั งอยู่บนส่วน

บริเวณกลางเกาะเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่มีต้นเสม็ดขาว ขึ นกระขายสลับกับ
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ต้นหญ้าเสือหมอบ ท่าให้บรรยากาศของที่คล้ายทุ่งหญ้า ซาฟารีในแอฟริกา ผู้คน
เลยต่างพากันเรียกว่า “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” ที่นี่ท่านจะได้ชมทุ่งป่าเสม็ด
ที่กว้างใหญ่ ชมสัตว์ และพันธุ์ไม้หายากมากมาย เช่น กวางม้า หรือกวางป่า ถือว่า
เป็นไฮไลท์ของเกาะพระทอง สามารถพบเห็นได้ทั งกลางวันและกลางคืน ออกหากิน
ตั งแต่ตอนเย็นถึงเช้าตรู่ ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบชอบกินใบไม้และยอดอ่อนของพืช
มากกว่าหญ้า และชอบกินดินโป่ง  ปัจจุบัน เป็น สัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย 
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้อยู่ในระดับเสี่ยงสูญพันธุ์ (VU) นก
ตะกรุม : เป็นนกน ่าขนาดใหญ่ในวงศ์นกกระสา มีถื่นที่อยู่อาศัยในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นนกที่หาได้ยากมากในประเทศไทย ปัจจุบันเหลือเพียงฝูง
สุดท้ายที่เกาะพระทอง หยาดน ่าค้าง : มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นพืชล้มลุก
อายุหลายปี เป็นพืชกินสัตว์ขนาดเล็ก จัดอยู่ในสกุลหยาดน ่าค้าง เป็นพืชฤดูเดียว 
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ถิ่นที่เกิดตามทุ่งหญ้าโล่ง ดินปนทรายชื นๆ ทั่วไป ขึ นตามที่
แฉะ บัวบา/บัวจิ๋ว: พืชลอยน ่าอายุหลายปี ล่าต้นเป็นไหล กลมยาว ใบเดี่ยว ดอก
ขาว และสีเหลืองกลางดอก เมื่อได้เวลาอันสมควรน่าท่านกลับสู่ที่พัก 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

 
10.00 น. เดินทางสู่ เกาะปลงินอก ให้ท่านได้ชมปะการังที่มีความสวยงาม ดอกไม้ทะเล 

กัลปังหา และฝูงปลานีโม่ มากมาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการด่าน ่ากันอย่างจุใจ  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
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บ่าย พายเรือแคนู เล่นหน้าชายหาด หรือ จะพายสู่ เกาะปลงิใน เพลดิเพลินกับ
ธรรมชาติที่เงียบสงบ น่าท่านชม ปูเสฉวน นับร้อยๆตัว ออกมาหากิน ดูการ
เปลี่ยนกระดองที่หุ้มตัวของปูเสฉวนย้ายไปส่งอีกกระดอง ซึ่งกระดองที่ว่าคือ 
เปลือกหอยนานาชนิด ทั งเล็กและใหญ่ 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค่่า(7)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศที่หาไม่ได้

ในกรุงเทพฯ         
พักค้างคืนที่   รักษ์กันรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า (ห้องพัดลม ห้องละ 2-3 ท่าน)  

 
ช่วงดึก หากท่านรักการผจญภัย เราของน่าท่านส่ารวจป่ายามค่่าคืน ท่านจะได้ชม ปูไก่ 

หรอื ปูภเูขา (สัตว์หายาก)มีขนาดตัวประมาณ 8-20 ซม.  มีกระดองเป็นรูปไข่ 
ด้านหน้าโค้งมนกลม เหนือเบ้าตามีปุ่มเล็ก ๆ ข้างละปุ่ม กระดองตอนหน้าระหว่าง
ขอบตาแคบ ตัวผู้มีก้ามใหญ่และแข็งแรง ก้ามซ้ายมีขนาดใหญ่ ปลายก้ามหนีบอัน
บนยาวกว่าอันล่างขาเดินมี 4 คู่ ข้อสุดท้ายมีปลายแหลม ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย 
ขาเดินทุกคู่ มีขนสีด่ากระดองสีน ่าตาลปนเหลือง ก้ามสีน ่าตาลปนส้ม โคนขาเดินสี
ส้ม  มีทั งเพศผู้และเพศเมีย โดยกลางวันจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในที่มืด แต่
กลางคืนจะออกหากินเวลากลางคืน ซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร และเหตุที่ได้ชื่อ
ว่าปูไก่ เนื่องจากมีเสียงจากการกระทบกันของกล้ามปูเสียงดังคล้ายเสียงร้องของ
ไก่ จากการส่ารวจตามเกาะอื่นๆ ยังไม่พบปูไก่  ถ้าที่ไหนมี  แสดงว่า สภาพระบบ
นิเวศของป่า ว่ายังมีความสมบูรณ์อยู่  และยังมี ปูลมยกัษ,์เพรียงทราย,ผกัลิ น
หา่น 
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วนัที่สี่(พฤหัส 15/4/64)      เกาะพระทอง-เกาะทุง่นางดา่(วิหารเซียน)-คุระบุร ี

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
09.00 น. นา่ทา่นเชค็เอา้ท ์เดนิทางกลบัทา่เรอืคุระบรุี ระหว่างทางแวะ เกาะทุง่นางดา่ หรอื 

ทะเลแหวกหนวดมงักร 
(ขึ นอยู่กับน ่าขึ นน ่าลง) ชม หาดทรายดา่ ที่มีความแปลก และน่าท่านนั่งรถเดินทาง
สู่ วิหารเซียน ซึ่งน้อยคนนักจะ 
ได้มาเยือนวิหารเซียนกลางทะเลแห่งนี  จนได้เวลาเดินทางกลับท่าเรือคุระบุรี เพื่อ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวใบหญ้า แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื อ
ของฝาก 

18.00 น. รับประทานอาหารค่่าอิสระที ่คุณสาหร่าย และซื อของฝากกลับบ้าน แล้วเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ 

วนัที่หา้(ศุกร์ 16/4/64)      กรงุเทพฯ 
04.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ................... 
หมายเหตุ    รายการนี อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่ค่านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
สิง่ทีค่วรนา่ตดิตัว  ครีมกันแดด  ยาประจ่าตัว รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ 

ก่าหนดเดินทางวันที่  12–16 เมษายน 2564  
ท่านละ 5,999 บาท (ไม่มีราคาเด็ก) พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 บาท 

มัดจ่าท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือช่าระก่อนเดินทาง 20 วัน 
อัตรานี รวม     
 -รถปรับอากาศ  
-เรือเที่ยวหมู่เกาะพระทอง  
-ที่พักที่ รักษ์กัน รีสอร์ท 2 คืน หรือเทียบเท่า 
-อาหารตามรายการ 9 มื อ และเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง 
-อุปกรณ์ด่าผิวน ่า  เช่น หน้ากาก ชูชีพ   

การคนืบตัรเดนิทาง 
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด 
 - ก่อนเดินทาง 20 วัน (ท่าการ) ยึดมัดจ่า 
 - แจ้งภายใน 20 วัน (ท่าการ) ไม่คืนเงิน 
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-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ 
-ค่าทิปมัคคเุทศก์และคนขับรถ  
-ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท 
อัตรานี ไม่รวม    
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ 
ทิปมัคคุเทศก์ คนขับ และเจ้าหน้าที่ 400 บาท 
เงื่อนไขการช่าระเงิน มัดจ่าการเดินทางท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือช่าระก่อนการ
เดินทาง 30 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ข้อแนะน่าส่าหรับการเดินทาง  ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิท 19 มาตรการการบริการ
บนรถ 
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก หน้ากากอนามัย 5 ชิ น , แจก 
เจลแอลกอฮอล 50 มล. 1 หลอด    
- ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้   
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