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‘แหลมสัก’ คือพ้ืนท่ีจุดตัดของ 3 วัฒนธรรมจาก 3 เช้ือชาติท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิง ระหวาง
ชาวจีนฮกเก้ียน ชาวมุสลิมจากเมืองปะลิดของประเทศมาเลเซีย และชาวไทยพุทธจากท่ีราบลุม

ตอนบนถูกหลอมรวมผานกาลเวลาหลายศตวรรษจนเกิดมาเปนชุมชนขนาดใหญท่ีตาง
พ่ึงพาอาศัยแลกเปล่ียนคาขาย และแตงงานขามเช้ือชาติจนทุกวันน้ีท้ัง 3 วัฒนธรรมมี

ความใกลชิดกันจนคุณสามารถพบศาลเจาซกโปซ่ีเอยของชาวบาบายาหยา ท่ีอยูหางจาก
วัดมหาธาตุและมัสยิดซอลาฮุดดีนในระยะท่ีเดินไมก่ีกาว อันส่ือถึงความรักใครสามัคคี

ของคนในพ้ืนท่ีเปนท่ีมาของชุมชนทองเท่ียวแหลมสัก จังหวัดกระบ่ีแหงน้ี

กิจกรรมในชุมชน
กิจกรรมพายเรือคายักชมปาโกงกาง และความ
อุดมสมบูรณของปา

ลองเรือรอบอุทยานทางทะเลอาวลึก ปลายทาง
เกาะยาวนอย เรียนรูวิถีประมง ชมฟารมปลา และ
ฟารมกุงมังกร

เรียนรูวิธีการทํากะป ขาวคลุกกะป

กิจกรรมปลูกกลวยไม ณ ปาเขาชางหมอบ

เรียนรูการทําผาบาติก

ลองเรือชมภาพเขียนสีกอนประวัติศาตรตามถ้ํา

เรียนรูวิถีชีวิตชาวเล การเล้ียงสาหรายพวงองุน

เรียนรูการทําขนมทองถ่ินจากวัตถุดิบหลักในชุมชน 
เชนมะพราว และใบจาก



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
06.30 น.  สมาชิกพรอมกันท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็กอิน สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทางสูกระบ่ี โดยเท่ียวบิน TG241 (BKK-KVB)

09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกระบ่ี รถตูรอรับ ออกเดินทางสูชุมชนแหลมสัก

10.30 น. เดินทางถึงชุมชนแหลมสัก

 สนุกกับกิจกรรม ณ “ชุมชนแหลมสัก”

 • Thai Cooking Class สไตลบาบา

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย สนุกกับกิจกรรม

 • เพนตผาบาติก

 • ทํากระเปาจากผาปาเตะ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย

 พักผอน ณ บุหลัน อันดา บาบา รีสอรท หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 ชมวิวทะเลพระอาทิตยข้ึนท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย

 รับประทานอาหารเชา

 สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนแหลมสัก

 • ชมปาโกงกาง เรียนรูเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของปา

 • ลองเรือชมภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรตามถ้ํา 

 • ชมวิถีชีวิตชาวเล

 • ชมการเล้ียงสาหรายพวงองุน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ขาวคลุกกะป และน้ําผลไม บนแพ 

บาย   พักผอนตามอัธยาศัย

15.00 น. สนุกกับกิจกรรมเรียนรู ณ ชุมชนแหลมสัก

 • Cooking Class เรียนรูการทําขนมทองถ่ิน ขนมจากใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย 

 พักผอน ณ บุหลัน อันดา บาบา รีสอรท หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 รับประทานอาหารเชา

 สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนแหลมสัก

 • กิจกรรม CSR ปลูกกลวยไมคืนสูปา

 • กิจกรรม CSR ปลูกตนจาก

 • รับประทานอาหารกลางวัน

บาย ออกเดินทางสูทาปอมคลองสองน้ํา มหัศจรรยแหงสายน้ําและผืนปา Walkway มีตนน้ําเปนน้ําผุด บนเขา 

 ชองพระแกว ปลายทางของคลองน้ีจะออกสูทะเลอันดามัน ในยามท่ีน้ําทะเลลง น้ําจืดจากคลองจะไหลลง 

 สูทะเลเปนคลองน้ําจืด น้ําในคลองจะใสราวกระจก มีสีเขียวอมฟา

 ออกเดินทางสูวัดถ้ําเสือ ช่ือวัดน้ันมีขอสันนิษฐานวาเน่ืองจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู และภายในถ้ํายัง 

 ปรากฏหินธรรมชาติ เปนรูปแบบของอุงเทาเสือ สวนท่ีมาของวัดน้ีนาจะมาจากพระธุดงคท่ีเดินทางจาริก

 ไปเพ่ือหาสถานท่ีวิเวกในการปฏิบัติธรรมมาอาศัยอยูตามถ้ํา และมีชาวบานท่ีศรัทธาตามมากราบไหวเปน 

 จํานวนมาก จนกลายเปนวัดในเวลาตอมา

18.00 น. เขาสูสนามบินกระบ่ี เคานเตอรเช็กอิน สายการบินไทย

19.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG250 (KBV-BKK)

20.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
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06.30 น.  สมาชิกพรอมกันท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็กอิน สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทางสูกระบ่ี โดยเท่ียวบิน TG241 (BKK-KVB)

09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกระบ่ี รถตูรอรับ ออกเดินทางสูชุมชนแหลมสัก

10.30 น. เดินทางถึงชุมชนแหลมสัก

 สนุกกับกิจกรรม ณ “ชุมชนแหลมสัก”

 • Thai Cooking Class สไตลบาบา

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย สนุกกับกิจกรรม

 • เพนตผาบาติก

 • ทํากระเปาจากผาปาเตะ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย

 พักผอน ณ บุหลัน อันดา บาบา รีสอรท หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 ชมวิวทะเลพระอาทิตยข้ึนท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย

 รับประทานอาหารเชา

 สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนแหลมสัก

 • ชมปาโกงกาง เรียนรูเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของปา

 • ลองเรือชมภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรตามถ้ํา 

 • ชมวิถีชีวิตชาวเล

 • ชมการเล้ียงสาหรายพวงองุน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ขาวคลุกกะป และน้ําผลไม บนแพ 
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15.00 น. สนุกกับกิจกรรมเรียนรู ณ ชุมชนแหลมสัก

 • Cooking Class เรียนรูการทําขนมทองถ่ิน ขนมจากใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย 
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วันท่ี 3
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 รับประทานอาหารเชา

 สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนแหลมสัก

 • กิจกรรม CSR ปลูกกลวยไมคืนสูปา

 • กิจกรรม CSR ปลูกตนจาก

 • รับประทานอาหารกลางวัน

บาย ออกเดินทางสูทาปอมคลองสองน้ํา มหัศจรรยแหงสายน้ําและผืนปา Walkway มีตนน้ําเปนน้ําผุด บนเขา 

 ชองพระแกว ปลายทางของคลองน้ีจะออกสูทะเลอันดามัน ในยามท่ีน้ําทะเลลง น้ําจืดจากคลองจะไหลลง 

 สูทะเลเปนคลองน้ําจืด น้ําในคลองจะใสราวกระจก มีสีเขียวอมฟา

 ออกเดินทางสูวัดถ้ําเสือ ช่ือวัดน้ันมีขอสันนิษฐานวาเน่ืองจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู และภายในถ้ํายัง 

 ปรากฏหินธรรมชาติ เปนรูปแบบของอุงเทาเสือ สวนท่ีมาของวัดน้ีนาจะมาจากพระธุดงคท่ีเดินทางจาริก

 ไปเพ่ือหาสถานท่ีวิเวกในการปฏิบัติธรรมมาอาศัยอยูตามถ้ํา และมีชาวบานท่ีศรัทธาตามมากราบไหวเปน 

 จํานวนมาก จนกลายเปนวัดในเวลาตอมา

18.00 น. เขาสูสนามบินกระบ่ี เคานเตอรเช็กอิน สายการบินไทย

19.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน TG250 (KBV-BKK)

20.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

         ราคา/ทาน                21,000       13,000       11,500       9,600          9,100

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

         ราคา/ทาน                45,000       28,500       23,000      21,500       18,900

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

         ราคา/ทาน                50,200       29,500      22,700      21,200       19,300



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูวิถีชีวิตของชาวเลบนพ้ืนท่ีจุดตัดทางวัฒนธรรม
ท้ังสาม ท่ีเปยมไปดวยเอกลักษณและความผสมกลมกลืน

จากรากเหงาประวัติศาสตรของแตละชนชาติ
ท่ีส่ังสมมาหลายรอยป 

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 18 หลัง รองรับนักทองเท่ียวไดหองละ 2-6 ทาน




