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หากคุณเคยจินตนาการถึงหมูบานในดินแดนมหัศจรรย แหลงทองเท่ียวของชุมชน
บานลําขนุนแหงน้ีอาจจะใกลเคียงจินตนาการของคุณมากท่ีสุด เพราะท่ีน่ีเต็ม

ไปดวยความมหัศจรรยของธรรมชาติ อาทิ น้ําตกสายรุง น้ําตกธรรมชาติขนาด
ใหญท่ีหลอเล้ียงใหความอุดมสมบูรณแกผูคนในชุมชนแหงน้ีมาอยางยาวนาน 
โดยมีวิวท่ีรายลอมดวยเทือกเขาบรรทัดอันเปนท้ังแหลงทํามาหากิน ถ่ินพํานัก

และปอดขนาดใหญใหกับชาวบานในชุมชนแหงน้ีมาหลายช่ัวอายุคน

กิจกรรมในชุมชน
ชมบรรยากาศความสมบูรณของปาตนน้ํา เทือกเขา
บรรทัด

กิจกรรมลองเรือคายัก แมน้ําลําพิกุล

เรียนรูเร่ืองพลังงานทดแทน เชน ไฟฟาพลังน้ํา

เรียนรูเร่ืองแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และชม
สวนเกษตรผสมผสาน

เรียนรูการทําขนมพ้ืนบานของคนปกษใต

เรียนรูวิธีการทําคอปเตอรไมไผและกังหันไมไผ จาก
ไมไผธรรมชาติในชุมชน



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน AirAsia

07.55 น. ออกเดินทางสู จ. ตรัง โดยเท่ียวบิน FD3241 DMK-TST 07.55-09.30

09.30 น. ถึงสนามบินตรัง รถตูรอรับไปรับประทานอาหารเชา ต่ิมซําในตัวเมืองตรัง

11.00 น. ออกเดินทางสูชุมชนบานลําขนุน ต. นาชุมเห็ด อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

11.30 น. ถึงศูนยการเรียนรูชุมชนบานลําขนุน ตอนรับดวยการแสดงประจําหมูบาน ขนมทองถ่ินและน้ําสมุนไพรจาก

 ชาวบาน

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนถ่ิน 

 สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู ณ ชุมชนบานลําขนุน

 • เรียนรูเร่ืองของพลังงานทดแทน เชน ไฟฟาจากพลังน้ํา

 • เรียนรูเร่ืองพลังงานทดแทน เชน โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, เตาฟนนาชุมเห็ด (เตาไรควัน)

 • เรียนรูวิธีการเผาถานดวยถัง 200 ลิตร เตรียมฟนใหไดขนาดลงถัง และกอไฟเผาถาน

 • กิจกรรมเรียนรูเชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน การแกะสลักหนังตะลุง

เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบพ้ืนถ่ิน ชมเยาวชนซอมรํามโนราห ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของภาคใต  

 (เฉพาะกรณีท่ีมีการซอมรํา)

 พักท่ีบานลําขนุนโฮมสเตย (บานผูใหญหนูอ่ิม ปานนิล) หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เชา รับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา ตักบาตร

 รับประทานอาหารเชาแบบพ้ืนถ่ิน 

08.30 น. สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู ณ ชุมชนบานลําขนุน

 • ชมสวนเกษตรผสมผสานท่ีปรับใหเหมาะกับชุมชน โดยนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลัก  

   ในการดําเนินงาน เรียนรูการการปลูกท้ังพืชผัก การเล้ียงไก เล้ียงปลา ท่ีมีความลงตัว และสรางรายได

   เล้ียงครอบครัวได

 • Cooking Class ลองทําขนมพ้ืนบาน อาทิ ขนมนมสาว ขนมด้ังเดิมของคนปกษใต

 • Workshop ลองทําคอปเตอรไมไผและกังหันไมไผจากไมไผธรรมชาติและเหลือใชในชุมชน

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนถ่ิน 

บาย เรียนรูเร่ืองแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สวนมะนาวศรีทองดําลําขนุน จ. ตรัง ทดลองดองมะนาวในน้ําผ้ึง 

 โพรง ท่ีมีสรรพคุณท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 

 ออกเดินทางสู ต. ทุงคาย อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

 ถึงสวนพฤกษศาสตรภาคใต (ทุงคาย) ภายในเต็มไปดวยสวนรุกชาติ สวนสมุนไพร พิพิธภัณฑพืช ท่ีน่ียัง 

 บริการหองสมุดพฤกษศาสตรใหไดศึกษาหาความรูกันอยางเต็มอ่ิม อีกท้ังยังมีการจัดเสนทางศึกษา 

 ธรรมชาติใหเลือกไดหลากหลายเสนทาง และไฮไลตอยูท่ีเสนทางสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม  

 (Canopy Walkway) ซ่ึงมีสะพานเดินชมลักษณะเรือนยอดไมท่ีจัดวางไวถึง 3 ระดับ โดยมีความสูงต้ังแต  

 5-20 เมตร เลยทีเดียว

เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบพ้ืนถ่ินปกษใต 

 พักท่ีบานลําขนุนโฮมสเตย (บานผูใหญหนูอ่ิม ปานนิล) หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
เชา รับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา ตักบาตร และเตรียมเก็บกระเปาสัมภาระ

 รับประทานอาหารเชาแบบพ้ืนถ่ิน 

09.00 น. สนุกกับการลองเรือคายักแมน้ําลําพิกุล ลําน้ําท่ีเกิดจากการไหลมาบรรจบกันจากแมน้ํา 5 สายในชุมชน  

 ไดแก ลําพิกุล ลําโท ลําขนุน ลําปนะ และลําไทรงาม สัมผัสธรรมชาติและวิถีเกษตรริมสองฝงคลอง  

 (ใชเวลาประมาณ 1.45 ชม.)

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนถ่ิน 

13.00 น. อําลาชุมชน ออกเดินทางสูสนามบินตรัง

13.30 น. เขาสูสนามบินตรัง เคานเตอรเช็กอิน สายการบิน AirAsia

14.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน FD3246 TST-DMK 14.55-16.25

17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
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อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

          ราคา/ทาน               19,900       11,500       8,900        7,900         6,200 

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

          ราคา/ทาน               46,500       28,000       22,700      19,600      16,200

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

          ราคา/ทาน               40,000       23,000      18,000      15,200       12,000



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนชาวปกษใตแท ๆ ผานกิจกรรมงานประดิษฐตาง ๆ เชน 
เรียนรูวิธีการทําคอปเตอรไมไผและกังหันไมไผจากไมไผธรรมชาติในชุมชน

หรือเรียนรูวิถีการทําการเกษตรอยางถูกวิธีไปพรอม ๆ กับการอนุรักษธรรมชาติ 
และหากคุณเปนคนชอบศิลปะการแสดง คุณจะไดเรียนรูรํามโนราห 

ท่ีโดงดังของชุมชนภาคใตแบบออริจินอล 

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 4 หลัง รองรับนักทองเท่ียวได 25 ทาน

• บานผูใหญหนูอ่ิม ปานนิล    
จํานวน 1 หอง รับรองผูเขาพักได 8 คน

• บานนางกานดา  มาพันธุ  
จํานวน 1 หอง รับรองผูเขาพักได 4 คน




