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วนัแรก(จนัทร์ 12/4/64)  กรุงเทพฯ-อ.คุระบุรี จ.พงังา 
18.30 น.      พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา  ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี   
19.00 น.    โดย รถโคช้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.คุระบุรี จ.พงังา  รับประทานอาหารค ่า(1)บนรถ 
19.30 น. จุดจอดรถท่ี2 ป้ัมบางจากขา้งบ๊ิกซีพระราม2    

วนัที่สอง(องัคาร 13/4/64)  พงังา-เกาะพระทองคุระบุรี-เกาะระ-เกาะปลงินอก-เกาะพระทอง 

 

 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ อ.คุระบุรี รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี ท่าเรือคุระบุรี 
09.00น.   น าท่านเดินทางสู่ เกาะระ ดว้ยเรือหางยาว (มีหลงัคา) ตอ้นรับท่านดว้ยผลไมต้าม 

ฤดูกาล+น ้าด่ืม ระหวา่งทางชมทศันียภาพท่ีสวยงามในอ่าว ชมความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง และยงัมีอ่าวเล็กๆมาก 
กวา่ 10 อ่าว มีแหล่งหญา้ทะเลซ่ึงเป็นอาหารของพยนู จนถึงจุดด าน ้า เกาะระ ปะการังส่วยใหญ่จะเป็นปะการังแขง็ 
 และฝงูปลาทะเล ท่ีสวยงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3)set box 

 

 
บ่าย เดินทางสู่ เกาะปลงินอก ใหท้่านไดช้มปะการังท่ีมีความสวยงาม ดอกไมท้ะเล กลัปังหา และฝงูปลานีโม่ มากมาย 

ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการด าน ้ากนัอยา่งจุใจ จนไดเ้วลาเดินทางสู่ เกาะพระทอง ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี5ของประเทศไทย เกิดจากซากปะการังทบัถมกนัมายา่งยาวนานนบัลา้นปี จนกระทั้งกลายเป็นเกาะท่ีมี
สภาพภูมิประเทศแปลกตา คือ จะมีลกัษณะค่อนขา้งแบบราบ พื้นเกาะจะเป็นทราย ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของเกาะน้ี 
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ทิศตะวนัออกจะเป็นแนวป่าโกงกาง ทิศตะวนัตกเป็นหาดทราย ส่วนบริเวณกลางเกาะเป็นทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีมี
ตน้เสมด็ขาว ข้ึนกระจายสลบักบัตน้หญา้เสือหมอบ ท าใหบ้รรยากาศของท่ีคลา้ยทุ่งหญา้ ซาฟารีในแอฟริกา ผูค้น
เลยต่างพากนัเรียกวา่ “ทุ่งหญา้สะวนันาแห่งเมืองไทย”  เดินทางถึง เกาะพระทอง น าท่านเขา้ท่ีพกั ณ The Moken 
Eco Resort Village น าท่านเช็คอินเขา้หอ้งพกั   

 
 

ไฮไลท์ทีไ่ม่ควรพลาด ชมพระอาทติย์อัสดง หน้ารีสอร์ท ท่านกลางบรรยากาศที่แสนโรแมนติค 

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า(4)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศท่ีหาไม่ไดใ้นกรุงเทพฯ         
พกัคา้งคืนท่ี The Moken Eco Resort Village พดัลมหอ้งละ 2-3 ท่าน  
บนเกาะแห่งน้ียงัอนุรักษแ์ละคงความเป็นธรรมชาติ โดยห้องพกัจะเป็นแบบพดัลม และ กระแสไฟฟ้าพลงังานแสงทิตยจ์าก 
แผงโซล่าเซล, หวัท่ีใชช้าร์ตแบตโทรศพัทมื์อถือ จะมีแค่ท่ีเสียบ แบบหวั USB 
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั เจลอาบน ้า,แชมพู,คตัเต้ิลบตั,หมวกคลุม,น ้าอุ่น,ชุดคลุม,ผา้เช็ดตวั,น ้าด่ืม 
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วนัที่สาม(พุธ 14/4/64)     เกาะพระทอง-ทุ่งสะวนันา-เกาะปลงิใน  

 
05.30 น.  น าท่านนัง่รถ ชมทุ่งหญ้าสะวันนา-จิบชา-กาแฟ-ขนมขบเคี้ยว ซ่ึงตั้งอยูบ่นส่วนบริเวณกลางเกาะเป็นทุ่งหญา้

ขนาดใหญ่ท่ีมีตน้เสมด็ขาว ข้ึนกระขายสลบักบัตน้หญา้เสือหมอบ ท าใหบ้รรยากาศของท่ีคลา้ยทุ่งหญา้ ซาฟารี
ในแอฟริกา ผูค้นเลยต่างพากนัเรียกวา่ “ทุ่งหญา้สะวนันาแห่งเมืองไทย” ท่ีน่ีท่านจะไดช้มทุ่งป่าเสมด็ท่ีกวา้งใหญ่ 

ชมสัตว ์และพนัธ์ุไมห้ายากมากมาย เช่น กวางม้า หรือกวางป่า ถือวา่เป็นไฮไลทข์องเกาะพระทอง สามารถพบ
เห็นไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน ออกหากินตั้งแต่ตอนเยน็ถึงเชา้ตรู่ ชอบอาศยัอยูต่ามป่าทึบชอบกินใบไมแ้ละ
ยอดอ่อนของพืชมากกวา่หญา้ และชอบกินดินโป่ง  ปัจจุบนั เป็น สัตวป่์าคุม้ครองของประเทศไทย สหภาพ
สากลวา่ดว้ยการอนุรักษ ์(IUCN) จดัให้อยูใ่นระดบัเส่ียงสูญพนัธ์ุ (VU) นกตะกรุม : เป็นนกน ้าขนาดใหญ่ในวงศ์
นกกระสา มีถ่ืนท่ีอยูอ่าศยัในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นนกท่ีหาไดย้ากมากในประเทศไทย ปัจจุบนัเหลือ
เพียงฝงูสุดทา้ยท่ีเกาะพระทอง หยาดน ้าค้าง : มีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นพืชลม้ลุกอายหุลายปี เป็นพืชกิน
สัตวข์นาดเล็ก จดัอยูใ่นสกุลหยาดน ้าคา้ง เป็นพืชฤดูเดียว ขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ด ถ่ินท่ีเกิดตามทุ่งหญา้โล่ง ดินปน
ทรายช้ืนๆ ทัว่ไป ข้ึนตามท่ีแฉะ บัวบา/บัวจิ๋ว: พืชลอยน ้าอายหุลายปี ล าตน้เป็นไหล กลมยาว ใบเด่ียว ดอกขาว 
และสีเหลืองกลางดอก เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 
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08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท ใหท้่านเลือก  ระหวา่ง ขา้วตม้/ขา้วผดั/อาหารเชา้แบบABF  
และมีบริการ ชา,กาแฟ,ช็อตโกแลต,นมสด,คอนเฟ็ค,น ้าผลไม,้น ้าด่ืม,ขนมปังป้ิง+แยมผลไม ้

 
 หลงัอาหารอิสระในการพกัผอ่น ถ่ายรูป ชมววิ ตามอธัยาศยั 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

 
บ่าย น ำท่ำนพำยเรือคำยคั สู่ เกำะปลิงใน ใหท่้ำนสนุกสนำนกบักำรพำยเรือชมวิวทิวทศันที์ส่วยงำม หรือจะด ำน ้ ำ 

ทีเ่กำะปลิงใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปะกำรงัแข็ง 

 
17.00 น. น าท่านชม ปูเสฉวน นบัร้อยๆตวั ออกมาหากิน ดูการเปล่ียนกระดองท่ีหุม้ตวัของปูเสฉวนยา้ยไปส่งอีกกระดอง ซ่ึง

กระดองท่ีวา่คือ เปลือกหอยนานาชนิด ทั้งเล็กและใหญ่ 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า(7)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท 
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ช่วงดึก หากท่านรักการผจญภยั เราของน าท่านส ารวจป่ายามค ่าคืน ท่านจะไดช้ม ปูไก่ หรือ ปูภูเขา (สัตวห์ายาก)มีขนาดตวั
ประมาณ 8-20 ซม.  มีกระดองเป็นรูปไข่ ดา้นหนา้โคง้มนกลม เหนือเบา้ตามีปุ่มเล็ก ๆ ขา้งละปุ่ม กระดองตอน
หนา้ระหวา่งขอบตาแคบ ตวัผูมี้กา้มใหญ่และแขง็แรง กา้มซา้ยมีขนาดใหญ่ ปลายกา้มหนีบอนับนยาวกวา่อนัล่าง
ขาเดินมี 4 คู่ ขอ้สุดทา้ยมีปลายแหลม ขอบหยกัเป็นฟันเล่ือย ขาเดินทุกคู่ มีขนสีด ากระดองสีน ้าตาลปนเหลือง กา้ม
สีน ้าตาลปนส้ม โคนขาเดินสีส้ม  มีทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย โดยกลางวนัจะหลบซ่อนตวัอยูต่ามซอกหินในท่ีมืด แต่
กลางคืนจะออกหากินเวลากลางคืน ซากพืชซากสัตวเ์ป็นอาหาร และเหตุท่ีไดช่ื้อวา่ปูไก่ เน่ืองจากมีเสียงจากการ
กระทบกนัของกลา้มปูเสียงดงัคลา้ยเสียงร้องของไก่ จากการส ารวจตามเกาะอ่ืนๆ ยงัไม่พบปูไก่  ถา้ท่ีไหนมี  แสดง
วา่ สภาพระบบนิเวศของป่า วา่ยงัมีความสมบูรณ์อยู ่ และยงัมี ปูลมยกัษ,์เพรียงทราย,ผกัล้ินห่าน 

พกัคำ้งคืนที ่ The Moken Eco Resort Village พดัลมหอ้งละ 2-3 ท่ำน  

วนัที่ส่ี(พฤหสั 15/4/64)      เกาะพระทอง-เกาะทุ่งนางด า(วหิารเซียน)-คุระบุรี 

 

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
09.00 น. น าทา่นเชค็เอา้ท ์เดินทางกลับทา่เรือคุระบุรี ระหว่างทางแวะ เกาะทุ่งนางด า หรือ ทะเลแหวกหนวดมังกร  

(ข้ึนอยูก่บัน ้าข้ึนน ้าลง) ชม หาดทรายด า ท่ีมีความแปลก และน าท่านนัง่รถเดินทางสู่ วหิารเซียน ซ่ึงนอ้ยคนนกัจะ 
ไดม้าเยอืนวิหารเซียนกลางทะเลแห่งน้ี จนไดเ้วลาเดินทางกลบัท่าเรือคุระบุรี เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวใบหญ้า แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากกลับบ้าน 

18.00 น.         รับประทานอาหารค ่า(10)ท่ี คุณสาหร่าย แลว้เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

วนัที่ห้า(ศุกร์ 16/4/64)      กรุงเทพฯ 
04.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ................... 
หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
ส่ิงทีค่วรน าติดตัว  ครีมกนัแดด  ยาประจ าตวั รองเทา้แตะ และหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 
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ผู้ใหญ่ท่านละ 7,999 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตยีง ท่านละ 6,999 บาท  

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,000 บาท 

ก าหนดการเดนิทาง 12-16 เมษายน 2564 
มัดจ าท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทาง 20 วนั 

อตัรานีร้วม 

 -รถปรับอากาศ  
-เรือเท่ียวหมูเ่กาะพระทอง  
-ท่ีพกัท่ี มอแกน อีโค วลิเลจ 2 คืน หรือเทียบเท่า 
-อาหารตามรายการ 10 ม้ือ และเคร่ืองด่ืม  
-อุปกรณ์ด าผวิน ้า  เช่น หนา้กาก ชูชีพ   
-มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีน าทวัร์   
-ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  
-ประกนัชีวิต  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 

ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ ,   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
เง่ือนไขการช าระเงิน มดัจ าการเดินทางท่านละ 2,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงการระบาดของไวรัสโควทิ 19 มาตรการการบริการบนรถ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั แจก หนา้กากอนามยั3ช้ิน , แจกผา้เปียก1ห่อ(10แผน่)    
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้  

 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

การคืนบัตรเดินทาง 
 - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด 
 - ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า 
 - แจง้ภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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