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หลบัตาลงในเรอืนพกัเปิดโลง่หนัหนา้สูช่ายคลองทีเ่รยีงรายด้วยกระชงันับร้อย 
นีค่อื บรรยากาศของ โฮมสเตยเ์หนืออา่วสเิกาทีจ่ะพาคณุไปท�าความเข้าใจ

ระบบนเิวศชายฝ่ัง จากท่ีลุม่ต�า่ปากคลองสเิกา สู่ป่าชายเลน และเวิง้อา่วสมีรกตใน
ทะเลเปิด ทัง้หมดเช่ือมโยงถึงกนัได้อยา่งไร อาหารทะเลสดๆ ตรงหนา้ คอื ค�าตอบ

Take time to rest your eyes and feel the fresh breeze at this unique canal-side 
accommodation, which has an array of floating baskets spread out over the 

water to catch fresh seafood. This atmospheric homestay, located at the 
northern part of Sikao Bay, will help you understand more about the overall 
ecosystem of the shores from the lower plains upstream of Sikao canal that 
stretches into the emerald-colored bay of the open sea. What do all of these 

places have in common? The fresh seafood in front of you, of course!



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

13:00	 	พบกันที่ตรัง	ณ	ที่ท�ำกำรชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟำร์มสเตย์	ท�ำควำมรู้จักชุมชน
  Meet at Bo Hin Farmstay Tourism Community Center and get to know the community

14:30		 	ล่องเรอืชมระบบนเิวศป่ำชำยเลนในคลองสเิกำ	แช่เท้ำ	สปำโคลนทีบ่่อน�ำ้พรุ้อนน�ำ้เคม็รมิหำดโคลน		
	 	แล้วเลยไปถงึเว้ิงอ่ำวบญุคงทีโ่อบล้อมด้วยแนวเขำหนิปนู	และเพงิผำ	ออกสูท่ะเลเปิด	ขึน้หำดเกำะ		
	 	หลอหลอ	สมัผสัหำดทรำยนุม่เนยีน	ลงเล่นน�ำ้ได้	แล้วกลบัมำชมอำทติย์อสัดงทีห่ำดเกบ็ตะวนั
  Take a boat tour of the mangrove forest’s ecosystem along the Sikao canal. Soak   
  your feet in a mud spa at a saltwater hot spring near the mud beach. Then, travel to   
  Boon Kong Bay, which surrounded by dramatic limestone mountain ridges and cliffs.  
  Head out to the open sea, making your way towards the beach of Lor Lor Island. You’ll  
  be able to get off here and experience the island’s soft sand and  warm, clear water   
  perfect for swimming. Then, it is back to Kep Tawan Beach to watch the sunset.

19:00		 	อำหำรค�่ำ	เป็นอำหำรทะเลสดจำกกระชังหน้ำบ้ำนพัก
  Dinner, which includes fresh seafood plucked from the floating basket in front of the  
  accommodation.

20:00			 	พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกชุมชน	และพักผ่อนตำมอัธยำศัย
  Take part in a knowledge exchange with the community and then enjoy some leisure time

วันที่สอง (Second Day)

06:00		 	ตื่นให้ทันอำทิตย์ขึ้นเหนืออ่ำวสิเกำ	หน้ำเรือนพัก	แล้วรับประทำนอำหำรเช้ำ
  Wake up in time for the sunrise above Sikao Bay – right in front of the    
  accommodation before enjoy a relaxing breakfast.

09:00			 	ชมวิถีชุมชน:	กำรแปรรูปอำหำรทะเล	ที่กลุ่มปลำเค็มกำงมุ้ง	/	กลุ่มจักสำนเตยปำหนัน
	 	เรียนรู้กำรจักสำนด้วยเส้นใยจำกต้นเตยปำหนัน	/	กำรท�ำผ้ำบำติกที่กลุ่มบำติก
  See the way of life of the local community, including seafood processing at Pla   
  Kem Kang Moong Group. At Teoi Panan Basketry Group, you’ll learn how to do   
  basketry with threads taken from Teoi Panun trees. There is also a Batik fabric   
  making session at Batik Group

12:00		 	เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
  Bon Voyage



ติดต่อชุมชน: 081-8927440  คุณบรรจง
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 1,000 บาท (ขั้นต�่ำ 2 ท่ำน)

1,000 baht per person (minimum for 2 persons)

พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน
2 days 1 night community, include meals and activities within the community
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