
ชุมชนการท่องเที่ยวปะทิว 
(บางสน) จ.ชุมพร

Bang Son, Chumphon



ล่องแพพิเศษเปิดโล่งรับลม พร้อมอาหารทะเลเต็มพิกัด ล่องไปตาม
คลองบางสนออกสู่แนวสันทรายปากอ่าว ชมอาทิตย์ยามเย็น ตกค�่าออกเรือ
ชมแสงหิ่งห้อยวิบวับแล้วเลยไป ตกหมึก ที่นี่ยังมีกิจกรรมด�าน�้า snorkeling 

ชมปะการัง ชิมกาแฟขี้ชะมด และแหล่งปลูกข้าวเหลืองปะทิว 

Get on a special raft and take in the fresh breeze while enjoying all the 
seafood you can eat. You’ll float along Khlong Bang Son to a ridge of sand 
located at the mouth of the bay. It’s around here where you can watch the 

magnificent sunset in the evening. At night, it’s back onto a boat for a tour to 
see the famous fireflies light up the water – as well as a spot of squid fishing. 

There are more activities, too, like snorkeling (where you’ll be able
 to see the coral reefs underwater), as well as tasting Kopi Luwak,

 and visiting a yellow Pathio rice farm.



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

ช่วงบ่าย	 	พบกันที่ชุมชน	ขึ้นเขาดินสอแหล่งดูเหยี่ยวอพยพ	ไหว้พระขอพร	แล้วร่วมกิจกรรมปล่อยปูกลับ		
(Afternoon)   บ้านที่โรงรับจ�าน�าปู	จากนั้นเข้าที่พัก
	 	Meet at the community. Travel up Dinso Mountain to spot the migrating falcons. Pay  
  respect to the monks and participate in an activity that involves helping to return   
  crabs to their home (at the crab pawn shop). Then, it’s time to return to the resting point.

ช่วงเย็น		 	ลงแพ	ใช้เรือประมงลากไปตามคลองบางสน	ใช้เวลา		1–2	ชั่วโมง	รับประทานอาหารเย็นเป็น	 	
(Evening)	 	อาหารทะเลเน้นปูม้า	ปลาหมึก	น�้าพริกกะปิ	จัดเสิร์ฟเต็มพิกัด	ไปจนถึงปากอ่าว	และย้อนกลับมา	
	 	ชมหิ่งห้อยสองฝั่งคลองในยามพลบค�่า
	 	Get on a raft towed by a fisherman’s boat and travel along Khlong Bang Son. This  
  activity takes around 1 – 2 hours. Tuck into a seafood dinner with a focus on blue   
  crab, squid, and shrimp paste. Once you have reached the mouth of the bay, you’ll  
  head back to see the fireflies on both sides of the canal at dusk.

วันที่สอง (Second Day)

ช่วงเช้าตรู่				ตื่นมาชมบรรยากาศชายคลองหน้าที่พัก	อาหารเช้าที่โฮมสเตย์
(Morning)	 	Wake up with the amazing morning atmosphere of the canal directly in front of the  
  accommodation. Eat breakfast at the homestay.

08:00		 	ลงเรือมุ่งสู่เกาะไข่เพื่อด�าน�้าแบบ	snorkeling
	 	Get on a boat to Khai Island for some snorkeling

12:00		 	อาหารเที่ยงที่โฮมสเตย์	และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
	 	Lunch at the homestay and bon voyage

ดูโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม (See more programs)
www.1nightstaywithlocals.com/pa-tew-bang-son-tourist-community



ติดต่อชุมชน: 080-7791650  คุณสมโชค
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 1,890 บาท (ขั้นต�่ำ 2 ท่ำน)

1,890 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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