กําหนดการ
โครงการศึกษาดูงานเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สชป.14 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร) สชป.15 (จังหวัดสุราษฎรธานี)
ระวางวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558
24 ส.ค. 58 กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร-ี เพชรบุร-ี ประจวบฯ-อุทธานราชภกดิ์
07.00 น. • คณะพรอมกัน ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด เจาหนาที่ของบริษัท มอรนิ่ง ซัน ทราเวล
(ไทยแลนด) จํากัด คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
08.00 น. • ออกเดินทางจากกรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มุงหนาสู จังหวัดเพชรบุรี
โดยรถโคชปรับอากาศ ( บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม) ระหวางทางใหทานไดรวม
สนุกสนานกับการรองคาราโอเกะบนรถ พรอมดูหนัง ฟงเพลงหรือใหทานพักผอนตาม
อัธยาศัย
กลางวัน • รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานชมวิว ซีฟูด
ชวงบาย • นําทุกทานเดินทางสู “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเปนอุทยานที่สรางขึ้นดวยความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย และเพื่อเปนการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริยแหง
สยาม ๗ พระองค ไดแก
๑. พอขุนรามคําแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
๒. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๓. สมเด็จพระนารายณ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๔. สมเด็จพระเจาตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร)
๖. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร)
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร)
• นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม วาฎิกา ริโซวิลา กุยบุรี ใหทานอิสระพักผอนและเก็บ
สัมภาระ
ชวงเย็น • รับประทานอาหารเย็น หองอาหารของโรงแรม โรงแรมที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
25 ส.ค. 58 ชุมพร -สวนนายดํา-ถ้ําขวัญเมือง-สักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
ชวงเชา • รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. • ออกเดินทางมุงหนาสู จังหวัดชุมพร ระหวางทางใหทานไดรวมสนุกสนานกับการรอง
คาราโอเกะบนรถ พรอมดูหนัง ฟงเพลงหรือใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
• นําทานเดินทางถึง จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนประตูสูภาคใต และเปนหัวเมืองหนาดานในครั้งอดีต
อดีตเมือง 12 นักษัตรนี้อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพรอมทั้งปาไม ทะเล
ลอีกทั้งเปนสะพานเชื่อมระหวางอาวไทยอันดามัน ซึ่งยากนักที่จะมีทุกอยางพรอมสรรพใน
จังหวัดเดียว
• นําคณะเขาศึกษาดูงาน สวนนายดํา แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของจ.ชุมพร เปนสวนผลไม
เชน มะละกอทุงตะโก มังคุด ทุเรียนกวน มังคุดกวน และของ ฝากที่มีชื่อเสียงของภาคใตอีก
หลายชนิด มีรานอาหาร อรอยและผลิตภัณฑ โอท็อป

กลางวัน
ชวงบาย

ชวงเย็น

• รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนนายดํา
• นําทานสักการะ วัดถ้ําขวัญเมือง เปนวัดที่มีความเกาแกและมีความสําคัญวัดหนึ่ง ภายในถ้ํา
เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบานเคารพนับถือมากวัดถ้ําขวัญเมือง มีความ
สงบ ร ม เย็ น ท า มกลางธรรมชาติ ร ม รื่ น ด ว ยต น ไม ม ากมาย มี น กนานาชนิ ด ค า ง ลิ ง
นอกจากนี้ยังมีบอน้ํามนต ที่เปนบอน้ําโบราณอายุประมาณ 100 กวาปมาแลวโดยมีมากอน
วัดถ้ําขวัญเมืองเจาอาวาสรูปปจจุบันไดบูรณปฏิสังขรณใหอยูในสภาพที่ดีและใชอยูในวัด
• นําทานสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง ตั้งอยูบริเวณหาดทรายรี
หาดทรายยาว ทรายขาวสะอาด ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสรณสถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ
เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผูทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหมใหกับประเทศไทยทรง
เปนเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทั้งปวงและเปนที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณสถาน
ประกอบดวยศาลเจาพอกรมหลวงชุมพรฯหลังเกาและ หลังใหม ที่สรางขึ้นบนเนินเขา ซึ่ง
หาดทรายรีเปนสถานที่สิ้นพระชนมของพระองค ตัวศาลอยูบนเรือรบหลวงพระรวงจําลองที่
หันหนาออก สูทะเล จึงเปน จุดที่มองเห็น ทิวทัศนของหาดทรายรีไดชัดเจนตลอดเวิ้งอาว
และใหทานไดชมจุดชมวิว ชมวิวทะเล เกาะตางๆ ของอุทยาแหงชาติหมูเกาะชุมพร

 รับประทานอาหารเย็น ณ ปาปาซีฟูด
• หลังอาหารพักผอนตามอัธยาศัย นําทานเขาสู  โรงแรมที่พัก โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท
แอนด กอลฟ พักผอนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์
26 ส.ค. 58 ลองเรือเกาะเตา-เกาะนางยวน
05.30 น. • รับประทานอาหาร (ขาวกลอง)
06.00 น. • ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักพาทานเดินทางสูทาเรือลมพระยาเพื่อนั่งเรือดวนมุงหนาสู
เกาะนางยวน รับประทานอาหารเชา (ขาวกลอง)
06.30 น. • เดินทางถึงท่าเรื อเพื่อทําการเชคอินที่เรื อลมพระยา
07.20 น. • ออกเดินทางจากทาเรือโดยเรือดวนลมพระยาใชเวลาประมาณ2ชั๋วโมงในการเดินทาง (เปน
เรือใหญเดินทางรวมกับทานอื่น) นําทานสู เกาะนางยวน (เปลี่ยนเปนเรือสวนตัวเพื่อทํา
กิจกรรมในการดํานํ ้า)
กลางวัน • รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต
• ออกเดินทางไป อาวมวง เกาะเตา เปนจุดดําน้ําที่ไดรับความนิยมจากนักดําน้ําเปนอยางมาก
บริเวณหาดทรายตื้นๆ จะมีแนวปะการังที่สวยงาม อาทิ ปะการังฟองน้ําสีมวง ทากเปลือยโจ
รันนา ถาโชคดีอาจจะเจอเตาทะเลดวย นอกจากนี้ยังชุกชุมไปดวยฝูงปลานกแกว ปลาลาย
เสือ และปลาการตูนอินเดียแดง ที่อาศัยอยูตามแนวปะการังออนอีกเปนจํานวนมากเสร็จ
แลวเดินทางกับมาที่เกาะนงยวน
15.00 น. • เดินทางออกจากเกาะนางยวนโดยเรื่ อด่วนลมพระยาเพื่อเดินทางกับสูจ่ งั หวัดชุมพรใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
17.00 น. • เดินทางถึงท่าเรื อชุมพรพาท่านเดินทางสูร่ ้ านอาหาร

• รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารลุย
โรงแรมที่พัก โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท แอนด กอลฟ พักผอนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์
27 ส.ค. 58 ชุมพร-เกาะงามนอย-เกาะงามใหญ-เกาะกะโหลก-เกาะทะลุ
เชา
• รับประทานอาหารเชา (ขาวกลอง)
08.30 น. • ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุงหนาสูทาเรือ สยามคาตามารัน
09.00 น. • ออกเดินทางจากไปโดยมีเจาหนาที่และมัคคุเทศชํานาญงานอธิบายและแจกอุปกรณืดําน้ํา
เสื้อชูชีพ/หนากากดําน้ํา/ทอหายใจ
พาทานดําน้ําตื้นที่ เกาะงามนอย เปนเกาะสัมปทานรังนก ณ ที่นี่ ทานจะไดสัมผัสกับแนว
ปะการังที่สมบูรณ หลากหลายสายพันธุ ฉลามวาฬ (Whale Shark) ปลากระเบนทองจุดฟา
และฝูงปลาจํานวนมาก, เกาะงามใหญ เปนเกาะสัมปทานรังนก ณ ที่นี่ ทานจะไดสัมผัสกับ
แนวปะการังที่สมบูรณที่สุด สวยที่สุดของทะเลฝงอาวไทย อาทิเชน ปะการังดํา ปะการังเขา
กวาง ปะการังโตะ ปะการังสมอง ปะการังเปลวไฟ เปนตน และชมฝูงปลาหลากหลายชนิด
เกาะงามใหญ ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ แวะเก็บภาพของ Right Hand of Buddha (ฝามือ
พระพุทธเจา) ที่เปนเอกลักษณของเกาะงามใหญ และเปนที่อยูของนกนางแอนจํานวนมาก
สามารถพบดงดอกไมทะเล ซึ่งเปนที่อยูของปลาการตูนอินเดียแดง ปลานกแกว ปลาผีเสื้อ
ทากทะเล
**นําคณะรวมกิจกรรมอนุรักษและขยายพันธสัตวน้ําและกิจกรรมรักษานิเวศน ปลอยปลา
และปลอยหอยมือเสือ ลงสูทะเล**
กลางวัน • รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต)
ชวงบาย • นําคณะเดินทางสูจุดดําน้ํา เกาะกะโหลก เกาะแหงนี้มีลักษณะคลายรูปหัวกะโหลก เปนที่อยู
อาศัยของปะการังฟองน้ําครก ปะการังสอง ปะการังเขากวาง เนื่องดวยเกาะนี้มีระดับน้ํา
คอนขางลึก จึงมีฝูงปลานอยใหญมากมาย เชนปลาเกา ปลากสากฝูงใหญเวียนวายรอบเกาะ
และมีโอกาสไดพบ “ฝูงปลาโทงเทงรมตัวใหญ” อีกดวย
• นําทานเดินทางไป เกาะทะลุ เกาะแหงนี้มีลักษณะเปนโพรงถ้ําขนาดใหญหลายถ้ําอยูครอม
ผิวน้ํา สามารถวายน้ําลอดทะลุไปยังฝงตรงขามได ทานจะไดพบ “แหลงชุมนุมของฝูงปลาที่
หลากหลาย” อาทิ ปลาผีเสื้อเงิน–ทอง ฝูงปลาสลิดทะเล เปนตน
17.00 น. • กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
18.00 น. • เชิญคณะเดินทางรวม รับประทานอาหารเย็น (ปารตี้บุฟเฟต) และรวมเลนกิจกรรมจาก
ทีมงานและรองเพลงคาราโอเกะ
22.00 น. • พักผอนตามอัธยาศัย โรงแรมที่พัก โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท แอนด กอลฟ
28 ส.ค. 58 จังหวัดชุมพร - กรุงเทพมหานคร
เชา
• รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. • ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
กลางวัน • รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร นําทานเดินทาง กรมชลประทานปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ระหวางทางนําทานแวะซื้อของฝาก ณ รานขายของฝากขึ้นชื่อ
ชวงเย็น

