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	 ขอต้้อนรัับสู่่ �หมู่่ �บ ้านท่�องเท่่ �ยวชนบท่	๑๕	ชุมู่ชน 
ผู้่้คว้ารัางวัลเกี่ยรัต้ิยศแห�งปีีของกีารัท่�องเท่่�ยวโดยชุมู่ชน	
ภายใต้้โครังกีารัปีรัะกีวดสูุ่ดยอดหมู่่�บ้านท่�องเท่่�ยวชนบท่	
ปีรัะจำำาปีี	๒๕๖๓	โดยกีารัท่�องเท่่�ยวแห�งปีรัะเท่ศไท่ย	ได้คัดสู่รัรั 
ความู่เปี ็นท่่ �สู่ ุดแห�งอ ัต้ล ักีษณ์์และว ิถี ่ช ่ว ิต้ท่ ่ � โดดเด �น	
ขอเชิญชวนให้ทุ่กีคนได้มู่าสู่ัมู่ผู้ัสู่	เสู่น�ห์วัฒนธรัรัมู่ชุมู่ชน	
เต้ิมู่เต้็มู่ปีรัะสู่บกีารัณ์์	และความู่สูุ่ขความู่ปีรัะท่ับใจำท่่�ยากี 
จำะลืมู่เลือน

 Welcome to the collection of award-winning 
villages from the project: Thailand Rural Tourism 
Award 2020, Tourism Authority of Thailand (TAT) 
has searched all over the country and carefully 
selected 15 communities to showcase the unique 
characteristics and local lifestyles that is waiting for 
adventurous travelers to discover. Join us on the 
journey of a lifetime and indulge in the experience  
full of authentic Thai culture, unforgettable  
memories, and meet new friends along the way.
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รางวัลุ่สุดยอดหม่่บั้านท่่องเท่่�ยวชุนบัท่
Thailand Rural Tourism Award

Baan Ta Kan Tong 
Homestay
Chiang Rai
โฮมู่สเตย์บ้้านท่�าขันท่อง จัังหวัดเช่ิยงร้าย

 Baan Ta Kan Tong, the winner of Thailand Rural  
Tourism Award 2020, is a small village located 
on the Mae Khong River. Its history dates back to 
1963, when immigrants from the Northeast came 
across this abundant and rich land with plentiful  
water sources. Word spread across the Isaan  
community and the people eventually settled here  
permanently.
 The place became an Isaan community where 
their own traditional arts and cultures merged with 
northern traditions, forming a lively Isaan-Lanna 
community	filled	with	the	charms	and	vibrance	of	
life along the Mae Khong and its abundant vegetation  
and local wisdom.
 The unique local motorized tractor will take you 
along the river to places where you can admire the 
“Ta Mong” patterned woven clothes and experience 
 nature at the mixed-agriculture plantation where 
sweet, fragrant passion fruit and quality sacha 
peanuts are grown exclusively for royal project 
distribution. 
 In the evening, take a boat ride to trace the history  
of Suwankomkam ancient city from the Lanna 
legend, pay homage to the community’s Buddha  
image and taste Ta Pun’s grilled pork skewer  
accompanied by Yai Pun’s legendary dip. Ban 
Ta Kan Tong offers local homestays known for  
cleanliness, welcoming hospitality, and tasty and 
hygienic local food.

	 บ้านท่�าขันท่อง	เจำ้าของรัางวัลสูุ่ดยอดหมู่่�บ้านท่�องเท่่�ยว 
ชนบท่ปีรัะจำำาปีี	๒๕๖๓	เปี็นหมู่่ �บ ้านเล็กี	ๆ	บนท่่ �รัาบ 
ริัมู่ฝ่ั่�งแมู่�นำ�าโขง	มู่่ปีรัะวัติ้ความู่เป็ีนมู่าเริั�มู่ต้้นเมืู่�อ	พ.ศ.	๒๕๐๖	 
ท่่�มู่่รัาษฎรัอพยพมู่าจำากีภาคต้ะวันออกีเฉี่ยงเหนือครัั�งแรักี 
เมืู่�อได้เห็นท่่�ตั้�งถิี�นฐานใหมู่�ใกีล้แหล�งนำ�าอุดมู่สู่มู่บ่รัณ์์	จึำงได้ชักีชวน 
อ่กีหลายครัอบครััวจำากีภาคอ่สู่านอพยพมู่าต้ั�งรักีรัากีถีาวรั	 
ท่่�น่�จึำงกีลายเป็ีนชุมู่ชนคนอ่สู่านพลัดถิี�นท่่�ได้นำาศิลปีวัฒนธรัรัมู่ 
ท่างภาคอ่สู่านมู่าเผู้ยแพรั�รั�วมู่กีันกีับปีรัะเพณ์่วัฒนธรัรัมู่ 
ท่างเหนือ	เกีิดเปี็นชุมู่ชนอ่สู่านล้านนาท่่�สู่นุกีสู่นาน	มู่่เสู่น�ห	์ 
มู่ากีด้วยสู่่สัู่นแห�งวิถ่ีช่วิต้เหนือลำานำ�าโขงท่่�อุดมู่ไปีด้วยพืชพรัรัณ์ 
และภ่มิู่ป่ีญญาพื�นบ้าน	รัถีอ่ต๊้อกีคันโก้ีเป็ีนพาหนะท่่�จำะพาคุณ์
เลาะรัิมู่ฝั่่�งโขงไปีลองท่อผู้้าท่อมู่ือ	“ลายต้าหมู่�อง”	และชมู่ธรัรัมู่ชาต้ิท่่�สู่วนเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน 
ท่่�มู่่พืชพันธ์ุนานาชนิด	ทั่�งเสู่าวรัสู่หอมู่หวาน	ไมู่�เปีร่ั�ยวจัำด	และถัี�วดาวอินคาคุณ์ภาพด่ท่่�สู่�งขาย 
เฉีพาะโครังกีารัหลวง	ต้กีเย็นออกีล�องเรืัอต้ามู่รัอยเมืู่องโบรัาณ์สุู่วรัรัณ์โคมู่คำาในต้ำานานล้านนา	 
กีรัาบพรัะพุท่ธรั่ปีค่�ชุมู่ชน	แล้วชิมู่หมู่่ปี้�งต้าปี่น	นำ�าจำิ �มู่ยายปี่�นท่่�รัำ �าลือว�าอรั�อยเลิศท่่�สูุ่ด	 
บ้านท่�าขันท่องมู่่โฮมู่สู่เต้ย์ชุมู่ชนท่่�โดดเด�นในเรัื�องของความู่สู่ะอาด	นำ�าใจำไมู่ต้รั่ของเจำ้าบ้าน	
อาหารัพื�นถิี�นท่่�อรั�อยและปีลอดภัย
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ไฮไลุ่ต์
 •	 นอนโฮมู่สู่เต้ย์
 •	 นั�งรัถีอ่ต๊้อกีชมู่วิถ่ีช่วิต้ในหมู่่�บ้านริัมู่แมู่�นำ�าโขง
 •	 ข่ �จำ ักีรัยานชมู่สู่วนผู้ลไมู่้	แปีลงเกีษต้รัมู่ัลเบอรั์รั ่	

ถัี�วดาวอินคา	และสู่วนเสู่าวรัสู่
 •	 นั �งเรั ือชมู่ท่ิวท่ัศน์แมู่�นำ �าโขง	สู่ัมู่ผู้ัสู่วิถี ่ช ่ว ิต้ของ 

ชาวปีรัะมู่งนำ�าจืำดของฝ่ั่�งไท่ยและฝ่ั่�งลาว
 •	 สู่ปีาเท้่าบนหาดหิน
 •	 เก็ีบไกี	(สู่าหรั�าย)	แมู่�นำ�าโขงมู่าท่ำาอาหารัพื�นบ้าน
 •	 เว ิรั ์กีชอปีกีารัแปีรัรั ่ปีผู้ลผู้ล ิต้ชาถี ั �วดาวอ ินคา 

และแยมู่มัู่ลเบอร์ัร่ั
 •	 พิธ่บายศร่ัสู่่�ขวัญ

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายเสถีียร	บุุญปก
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๖-๒๗๙๓-๕๙๓๒
ท่ี่�อยู่้่	 :	๒๒๓	หมู่่�ทีี่�	๓	ตำำาบุลบุ้านแซว	อำำาเภอำเชีียงแสน	จัังหวัดเชีียงราย	๕๗๑๕๐
เฟสบุค	 :	 โฮมู่สเตำย์บุ้านที่�าขัันที่อำง	การที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีน	ตำ.บุ้านแซว
Local contact	 :	Mr.	Sathian	Boonpok
Tel.	 :	 06-2793-5932
Address	 :	 223	Moo	3,	Tambon	Bansaeo,	Amphoe	Chiangsaen,	Chiang	Rai	57150
Facebook :	 โฮมู่สเตำย์บุ้านที่�าขัันที่อำง	การที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีน	ตำ.บุ้านแซว

Highlights
 • Charming homestay accommodation in Chiang Rai.
 • A sightseeing trip around the villages next to the Mae Khong river on a motorized tractor.
 • Bike ride around fruit orchards, as well as mulberry, sacha peanut, and passion fruit plantations.
 •	 Boat	trip	along	the	Mae	Khong	River	-	explore	a	freshwater	fishery	on	both	the	Thai	and	Lao	sides.
 • Foot spa on the pebble beach.
 • Collect cladophora, a type of seaweed grown in the river that’s used for cooking traditional dishes.
 • Sacha peanut tea and mulberry jam workshop.
 • ‘Baci’ welcome ceremony.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
โฮมู่สู่เต้ย์บ้านท่�าขันท่อง	จัำงหวัดเช่ยงรัาย

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงบ่ัาย
•	 แนะนำาชุมู่ชน	สู่่�ความู่เป็ีน	“อ่สู่านล้านนาท่�าขันท่อง”
•	 นั�งรัถีอ่ต๊้อกีไปีท่อผู้้าลายต้าหมู่�อง
•	 ชมู่สู่วนเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน	เก็ีบเสู่าวรัสู่มู่าท่ำาอาหารั
•	 กิีจำกีรัรัมู่โมู่�ข้าวกีล้อง	และท่ำาแกีงแคข้าวกีล้อง
•	 ชมู่สู่วนดาวอินคา	ชิมู่เมู่่�ยงคำาดาวอินคา
•	 ล�องเรืัอแมู่�นำ�าโขง	ต้ามู่รัอยนครัโบรัาณ์สุู่วรัรัณ์โคมู่คำา
•	 ชมู่พรัะอาทิ่ต้ย์ต้กี	กิีนหมู่่ป้ี�งต้าป่ีน	ชิมู่ยาดองลอกีครัาบ
•	 พิธ่แห�ขันโต้กีบ่ชาพญาขันข้าว	พิธ่บายศร่ัสู่่�ขวัญ

ชุ่วงเย็น
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นแบบขันโต้กี
•	 ชมู่กีารัแสู่ดงวัฒนธรัรัมู่พื�นบ้าน

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ตั้กีบาต้รัหน้าบ้านพักี	และรัับปีรัะท่านอาหารัเช้า
•	 เล�นสู่ไลเดอร์ัโคลน	อบสู่มุู่นไพรั

ชุ่วงกิลุ่างวัน
กิีจำกีรัรัมู่ท่ำาอาหารัถิี�น

ชุ่วงบ่ัาย
เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Ta Kan Tong Homestay, Chiang Rai

Day 1
Afternoon
• Introduction to the community; Where it’s become known as “Ta Kan Tong Isaan-Lanna village”.
• Board a motorized tractor before learning to weave ‘Ta Mong’ patterned fabric.
• Visit a combined agricultural plantation and collect passion fruit for cooking
• Brown rice milling ‘Kaeng Khae Brown Rice’ Cooking
• Visit a sacha peanut plantation and taste sacha peanut herbal wraps.
• Sail along the Mae Khong River, following the story of Suwankomkam Ancient City.
• Enjoy the sunset with some of Ta Pun’s grilled pork washed down with ‘ya dong’ (locally-brewed liquor).
• ‘Khan Tok’ offering ceremony for the spirits and ‘baci’ welcome ceremony.

Evening
• Enjoy a traditional ‘Khan Tok’ dinner.
• Be impressed by the traditional cultural performance that accompanies dinner.

Day 2
Morning
• Giving alms to monks in front of the accommodation before breakfast.
• Mud slide and herbal steam activities.

Noon
Learn how to cook local dishes.

Afternoon
Return to Bangkok.

ร์�ค� ๒,๕๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 2,500 Baht/Person
(excluding	transportation)
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BEST
CREATIVE
EXPERIENCE
สาขัาหม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงสร้างสรรค์ยอดเย่�ยม

ชุุมชุนท่่องเท่่�ยวเชิุงวัฒนธรรมบ้ัานเชุ่ยง จัังหวัดอุดรธาน่
Baan Chiang Cultural Tourism Community, Udon Thani 

วิสาหกิิจักิลุุ่่มอนุรักิษ์์ป่่าชุายเลุ่นบั้านแหลุ่มโฮมสเตย์
(บั้านหน้าท่ับั) จัังหวัดนครศร่ธรรมราชุ
Baan Laem Homestay - Mangrove Forest Conservational 
Enterprise (Baan Na Tab), Nakorn Sri Thammarat

กิลุุ่่มกิารท่่องเท่่�ยวโดยชุุมชุนบ้ัานหาดส้มแป้่น จัังหวัดระนอง
Baan Hat Sompaen Community Tourism Group, Ranong

01

02

03

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวชุนบัท่ยอดเย่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020
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 Travel back in time at Baan Chiang cultural 
world heritage village, an area in Northeastern 
Thailand known for its black soil and prehistoric 
archaeological site. Admire the Tai Puan way of 
life, learn about the various pottery products of 
the community, and take part in some educational 
activities arranged by the masters of the villages. 
This is a charming cultural tourism program where 
local identities are expanded to a global level.

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงสร้างสรรค์ยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๑
The Winner of Best Creative Experience

Baan Chiang Cultural
Tourism Community
Udon Thani
ชุิมู่ชินท่�องเท่่�ยวเชิิงวัฒนธร้ร้มู่บ้้านเช่ิยง จัังหวัดอุดร้ธาน่

 ต้ามู่รัอยดินดำาอารัยธรัรัมู่บ้านเช่ยงในหมู่่�บ้านแห�งมู่รัดกีโลกี 
ท่างวัฒนธรัรัมู่	แหล�งโบรัาณ์คด่กี�อนปีรัะวัติ้ศาสู่ต้ร์ั	ชมู่วิถ่ีช่วิต้ 
ชาวไท่พวนท่่�นำาภาชนะดินเผู้าเข่ยนสู่่ลายเชือกีท่าบมู่าต้�อยอด 
สู่ร้ัางสู่รัรัค์ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์สิู่นค้าของท่่�รัะลึกีภาชนะดินเผู้าลายเข่ยนสู่่ 
กี�อนปีรัะวัต้ิศาสู่ต้รั์บ้านเช่ยง	จำ.อุดรัธาน่	รั่ปีแบบต้�าง	ๆ	 
และกีิจำกีรัรัมู่กีารัท่�องเท่่�ยวเสู่รัิมู่สู่รั้างกีารัเรั่ยนรั่้ถี�ายท่อดโดย 
ปีรัาชญ์วัฒนธรัรัมู่	นำาเอาอัต้ลักีษณ์์ชุมู่ชนมู่าพัฒนาสู่ร้ัางสู่รัรัค์ 
สู่่�สู่ากีล	เป็ีนโปีรัแกีรัมู่ท่�องเท่่�ยวเชิงวัฒนธรัรัมู่ท่่�เต็้มู่ไปีด้วยเสู่น�ห์
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ไฮไลุ่ต์
 •	 ชมู่วิถ่ีช่วิต้หัต้ถีศิลป์ีและภ่มิู่ป่ีญญาชาวบ้านเช่ยง
 •	 เวิร์ักีชอปีป่ี�นภาชนะดินเผู้าลายเข่ยนสู่่กี�อนปีรัะวัติ้ศาสู่ต้ร์ั
 •	 เร่ัยนร้่ักีารัท่ำาผู้้าฝ้ั่ายย้อมู่ครัามู่
 •	 เครืั�องจัำกีสู่านศิลปีะของชาวไท่พวน	โคลนครัามู่
 •	 ชมู่แหล�งโบรัาณ์สู่ถีาน	ต้ามู่รัอยดินดำาอารัยธรัรัมู่บ้านเช่ยง
 •	 เดินเล�นต้ลาดวัฒนธรัรัมู่
 •	 นอนโฮมู่สู่เต้ย์	สัู่มู่ผัู้สู่กิีจำกีรัรัมู่ลานวัฒนธรัรัมู่	กีารัท่ำาพาขวัญ	ชิมู่อาหารั 

พาแลงชุมู่ชนไท่พวน

Highlights
 • See how crafts unique to Baan Chiang are made.
 • Workshop: Pottery with prehistoric patterns.
 • Learn how to indigo-dye cotton.
 • See the Tai Puan art of wicker-making and mud-fermented 

clothes.
 • Visit the prehistorical site of Baan Chiang, known as the 

land of black soil.
 • Stroll around the cultural market.
 • Spend a night at the local homestay. Experience the way 

of life by making offerings and enjoy a traditional Tai Puan 
set meal.

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายชุีมู่พร	สุที่ธิิบุุญ
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๑๔๘๕-๑๘๖๔
ท่ี่�อยู่้่	 :	๓๓	หมู่่�ทีี่�	๑๓	ตำำาบุลบุ้านเชีียง	อำำาเภอำหนอำงหาน	จัังหวัดอุำดรธิานี	๔๑๓๒๐
เฟสบุค	 :	 โฮมู่สเตำย์เชิีงอำนุรักษ์์วัฒนธิรรมู่บุ้านเชีียง
Local contact	 :	Mr.	Chumporn	Suthiboon
Tel.	 :	 08-1485-1864
Address	 :	 33	Moo	13,	Tombon	Baanchiang,	Amphoe	Noinghan,	Udon	Thani	41320
Facebook :	 โฮมู่สเตำย์เชิีงอำนุรักษ์์วัฒนธิรรมู่บุ้านเชีียง

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Chiang Cultural Tourism Community, Udon Thani

Day 1
Late morning
Receive a warm welcome with an informative video.

Noon
Lunch of rice noodles with fragrant galangal and spicy dip fried rice.

Afternoon
• Board a tram and go on a tour of Baan Chiang, seeing some 

wicker products, mud-fermented indigo-dyed clothes, and 
green galangal along the way.

• Admire the naturally-dyed woven clothes with Baan Chiang’s 
special pattern.

• Explore the archaeological route and “Baan Tai Puan Rub Sadet”.
• See a pottery making and prehistoric pattern painting demonstration  

and try making one yourself.
• Shopping for souvenirs at the cultural walking street.

Evening
Cultural	space	activity	-	Taste	the	unique	flavors	as	part	of	a	traditional	 
set meal and explore the Tai Puan art and culture of Baan Chiang.

Day 2
Morning
Almsgiving ceremony with sticky rice.

Late morning
Return to Bangkok.

ร์�ค� ๑,๖๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๒๐	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 1,600 Baht/Person
(minimum	20	persons	excluding	
transportation)

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
ชุมู่ชนท่�องเท่่�ยวเชิงวัฒนธรัรัมู่บ้านเช่ยง	จัำงหวัดอุดรัธาน่

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงสาย
ต้้อนรัับนักีท่�องเท่่�ยว	และชมู่วิด่ทั่ศน์เก่ี�ยวกัีบชุมู่ชน

ชุ่วงเท่่�ยง
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน	เมู่น่ซ้้วนเสู่้น	และข้าวผู้ัดข�าแจำ�ว 
หอมู่หวาน

ชุ่วงบ่ัาย
•	 ขึ �นรัถีรัางต้ามู่รัอยดินดำาอารัยธรัรัมู่บ้านเช่ยง	จำักีสู่าน	

โคลนครัามู่	ข�าเข่ยว
•	 ชมู่ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ผู้้าท่อย้อมู่สู่่ธรัรัมู่ชาติ้ลายภ่มิู่ป่ีญญาบ้านเช่ยง
•	 ชมู่เสู่้นท่างหลุมู่ขุดค้นโบรัาณ์วัต้ถีุและ	“บ้านไท่พวน 

รัับเสู่ด็จำ”
•	 ชมู่กีารัสู่าธิต้	และป่ี�นภาชนะดินเผู้าลายเข่ยนสู่่กี�อนปีรัะวัติ้- 

ศาสู่ต้ร์ับ้านเช่ยง
•	 ชอปีของฝั่ากี	ณ์	ถีนนคนเดินถีนนสู่ายวัฒนธรัรัมู่

ชุ่วงเย็น
กิีจำกีรัรัมู่ลานวัฒนธรัรัมู่	อาหารัพาแลง	ศิลปีะวัฒนธรัรัมู่ชุมู่ชน 
ไท่พวนบ้านเช่ยง

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
ท่ำาบุญตั้กีบาต้รัข้าวเหน่ยว

ชุ่วงสาย
เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ
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 This community’s slogan is “We have nothing to offer but 
our hearts and happiness” represents the traditional, simple  
fishermen’s	way	of	life	that	has	found	a	way	to	incorporate	
community tourism, all starting from the local wisdom. Part of 
the charm of this village is its incredible innovations; for instance, 
you’ll	see	how	the	fishing	net	has	been	turned	into	bags,	clothes	
and many other products; mud, where crab traps are laid, is 
turned into cosmetic products for export; herbs and plants are 
turned into southern-style spice paste. Even the locally caught 
seafood is creatively processed and turned into best-selling 
products.

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงสร้างสรรค์ยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๒
Best Creative Experience 1st Runner up

Baan Laem Homestay
Mangrove Forest Conservational Community 
Enterprise (Baan Na Tab) Nakorn Sri Thammarat
วิสาหกิิจักิลุ�มู่อนุรั้กิษ์ป่่าชิายเลนบ้้านแหลมู่โฮมู่สเตย์ (บ้้านหน้าทั่บ้) จัังหวัดนค์ร้ศร่้ธร้ร้มู่ร้าชิ

	 “ท่่�น่�ไมู่�มู่่อะไรัจำะให้	มู่่แต้�หัวใจำและความู่สุู่ข”	สู่โลแกีนจำากีใจำของ	ชุมู่ชน	สู่ะท้่อนวิถี่ช่วิต้ชาวเลดั�งเดิมู่ท่่� 
เชื�อมู่โยงความู่เร่ัยบง�ายจำากีผืู้นนำ�าและแหล�งกีำาเนิดช่วิต้ของผู้่้คนในชุมู่ชนสู่่�กีารัท่�องเท่่�ยวชุมู่ชนได้อย�างน�ามู่หัศจำรัรัย์	 
จำุดเรัิ�มู่จำากีภ่มู่ิปี่ญญาชาวบ้าน	ใครัจำะคาดคิดได้ว�า	หางอวนของชาวปีรัะมู่งท่่�ใช้ช้อนปีลาช้อนกีุ้งจำะกีลายเปี็น 
กีรัะเปี๋าเสู่ื�อผู้้าและผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์มู่ากีมู่าย	ดินโคลนท่่�ใช้วางลอบดักีปี่กีลายเปี็นเครัื�องสู่ำาอางท่่�สู่�งออกีขายไปี 
ต้�างปีรัะเท่ศ	รัวมู่ถีึงพืชพรัรัณ์เครัื�องสู่มูุ่นไพรัท่่�ปีล่กีไว้รัับปีรัะท่านในครัอบครััวได้กีลายเปี็นเครัื�องพรัิกีแกีงใต้ ้
จำำาหน�ายไปีท่ั�ว	แมู่้แต้�อาหารัท่ะเลสู่ด	ๆ	จำากีกีารัท่ำาปีรัะมู่งพื�นบ้านกี็กีลายเปี็นสู่ินค้าช่โรังชวนให้ไปีลิ�มู่รัสู่ 
ความู่อรั�อยของอาหารัถิี�นผู้�านกีารัสู่ร้ัางสู่รัรัค์	
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Highlights
 • Cook a range of traditional dishes by using local ingredients. 

Ground and mix various spices with the Muslimah Southern- 
Style Spice Community Enterprise.

 • Taste some local dishes, including squid ink-infused rice, 
mangrove leaf and shrimp fritters, mangrove leaves and  
pandanus pudding.

 •	 Enjoy	fresh	seafood	caught	by	the	local	fishermen.
 • Mud spa and mangrove forest restoration
 • Tie-dye clothes with natural dye from mangrove leaves.
 •	 Experience	the	fishermen’s	way	of	life,	taste	some	coffee	

and enjoy the sun shining over the sea.

ไฮไลุ่ต์
 •	 ปีรัุงอาหารัพื�นบ้านจำากีวัต้ถีุดิบท่้องถีิ�นโขลกีนำ�าพรัิกีแกีงนานาชนิด 

กัีบวิสู่าหกิีจำชุมู่ชนเครืั�องแกีงใต้้มุู่สู่ลิมู่ะฮ์
 • ชิมู่เมู่น่ปีรัะจำำาท้่องถิี�น	ข้าวมัู่นท่ะเลโคลนจำากีหมึู่กีดำา	ใบโกีงกีาง	ชุบแป้ีงท่อด 

กัีบกุ้ีง	ขนมู่เปีียกีป่ีนใบโกีงกีาง
 •	 ลิ�มู่รัสู่อาหารัท่ะเลสู่ดจำากีเรืัอปีรัะมู่งพื�นบ้าน
 •	 สู่ปีาโคลน	ปีล่กีป่ีาชายเลน
 •	 ท่ำาผู้้ามัู่ดย้อมู่สู่่ธรัรัมู่ชาติ้จำากีใบโกีงกีาง
 •	 ชมู่วิถ่ีปีรัะมู่งชายฝ่ั่�ง	ล�องเรืัอจิำบกีาแฟแลหวัน	(ต้ะวัน)

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายทัี่กษิ์ณ	หมิู่นหมัู่น
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๖-๕๕๑๓-๗๒๗๓
ท่ี่�อยู่้่	 :	๑๒๘	หมู่่�ทีี่�	๗	ตำำาบุลที่�าศาลา	อำำาเภอำที่�าศาลา	จัังหวัดนครศรีธิรรมู่ราชี	๘๐๑๖๐
เฟสบุค	 :	 วิสาหกิจัชุีมู่ชีนอำนุรักษ์์ป่าชีายเลนบุ้านแหลมู่โฮมู่สเตำย์
Local contact	 :	Mr.Taksin	Minman
Tel.	 :	 06-5513-7273
Address	 :	 128	Moo	7,	Tambon	Tha	Sala,	Amphoe	Tha	Sala,	Nakhon	Si	Thammarat	80160
Facebook :	 วิสาหกิจัชุีมู่ชีนอำนุรักษ์์ป่าชีายเลนบุ้านแหลมู่โฮมู่สเตำย์

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Laem Homestay - Mangrove Forest
Conservational Community Enterprise
(Baan Na Tab), Nakorn Sri Thammarat

Day 1
Afternoon
• Enjoy a traditional welcome drink of coconut 

juice or mangrove leaf juice.
• Tie-dye clothes with natural dye from mangrove  

leaves.
• Enjoy some traditional snacks, such as mangrove  

leaf and pandanus pudding and donuts.
• Explore the community in a side-car, visit an 

ancient temple and the “Mosque of Love”.

Day 2
Morning
• Meet at the pier (Aow Thongkam Tha Sala). Have 

a coffee and enjoy the sunrise over the sea. 
Experience	the	local	fishermen’s	way	of	life.

• Mud spa and mangrove forest restoration.
• Visit the local seafood market.

Afternoon
• Receive your own tie-dye shirt so you can 

wear it on the way back.
• Return to Bangkok.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
วิสู่าหกิีจำกีลุ�มู่อนุรัักีษ์ป่ีาชายเลน
บ้านแหลมู่โฮมู่สู่เต้ย์	(บ้านหน้าทั่บ)
จัำงหวัดนครัศร่ัธรัรัมู่รัาช

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงบ่ัาย
•	 ต้้อนรัับนักีท่�องเท่่�ยวด้วยเครืั�องดื�มู่ในชุมู่ชน	

เช�น	นำ�ามู่ะพร้ัาวอ�อน	นำ�าใบโกีงกีาง	เป็ีนต้้น
•	 กิีจำกีรัรัมู่ท่ำาผู้้ามัู่ดย้อมู่สู่่จำากีใบโกีงกีาง
•	 รั ับปีรัะท่านของว �างจำากีช ุมู่ชน	 เช �น	 

ขนมู่เปีียกีป่ีน	ใบโกีงกีาง	ขนมู่ปีะดา	เป็ีนต้้น
•	 นั�งรัถีพ�วงข้างเท่่�ยวชุมู่ชน	ชมู่วัดโบรัาณ์	

และมัู่สู่ยิดแห�งความู่รัักี

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 นัดพบท่่�ท่�าลงเรัือ	(อ�าวท่องคำาท่�าศาลา)	

ท่ำากีิจำกีรัรัมู่	ล�องเรัือจำิบกีาแฟแลหวัน	
(ต้ะวัน)

•	 ด่วิถ่ีปีรัะมู่งชายฝ่ั่�ง	สู่ปีาโคลน	ปีล่กีป่ีาชายเลน
•	 เย่�ยมู่ชมู่ต้ลาดอาหารัท่ะเลในชุมู่ชน

ชุ่วงบ่ัาย
•	 รัับเสืู่�อมัู่ดย้อมู่	สู่ำาหรัับใสู่�กีลับ
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

ร์�ค� ๑,๘๕๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๔	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 1,850 Baht/Person
(minimum	4	persons	excluding	transportation)
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 This community known for its mineral sifting is spectacularly surrounded by greenery, 
rivers, valleys and mist. Baan Hat Sompaen’s charming way of life has been shaped by its 
100-year mining history, which has now been adapting into mineral sifting. This and other 
unique traditions like Thai dessert-making have formed an interesting tourism path where 
visitors can learn about the story of mineral sifters in the past. Kaolin is now one of the most 
popular minerals in Thailand and has been transformed into various kaolin ceramic products. 
The visitors can even try making their own ceramic masterpieces here.

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงสร้างสรรค์ยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๓
Best Creative Experience 2nd Runner up

Baan
Hat Sompaen
Community Tourism Group, Ranong
กิลุ�มู่กิาร้ท่�องเท่่�ยวโดยชุิมู่ชินบ้้านหาดส้มู่แป้่น จัังหวัดร้ะนอง

	 ชุมู่ชนรั�อนแรั�	แมู่กีไมู่้	สู่ายธารั	หุบเขา	และหมู่อกีหนา...เสู่น�ห์แห�ง	
วิถ่ีชาวบ้านหาดสู้่มู่แป้ีน	ชุมู่ชนท่่�มู่่ชื�อเสู่่ยงด้านกีารัท่ำาเหมืู่องแรั�มู่ากีว�า	๑๐๐	ปีี	 
สู่่�กีารัสู่ร้ัางสู่รัรัค์ปีรัะสู่บกีารัณ์์ถี�ายท่อดภ่มิู่ป่ีญญาท้่องถิี�นผู้�านกิีจำกีรัรัมู่กีารัรั�อนแรั�	 
ท่ำาขนมู่ไท่ย	รัวมู่ถึีงศิลปีะกีารัแสู่ดงรัะบำารั�อนแรั�	วัฒนธรัรัมู่ท้่องถิี�นท่่�โดดเด�น 
เปี็นเอกีลักีษณ์์	จำนเปี็นเสู่้นท่างท่�องเท่่�ยวท่่�บอกีเล�าเรัื�องรัาวของคนรั�อนแรั� 
ชาวรัะนองในอด่ต้ได้อย�างแจำ�มู่ชัด	เช�นเด่ยวกีับกีารัต้�อยอดนำาเอาแรั�ด่บุกี
และแรั�ดินขาวท่่�มู่่คุณ์ภาพท่่�ด่ท่่�สูุ่ดในปีรัะเท่ศ	มู่าท่ำาเปี็นผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์เซ้รัามู่ิกี 
แรั�ดินขาวในรั่ปีแบบของท่่�รัะลึกีต้�าง	ๆ	และเปี้ดโอกีาสู่ให้นักีท่�องเท่่ �ยว 
ได้ท่ดลองท่ำาชิ�นงานเซ้รัามิู่กีฝีั่มืู่อตั้วเอง
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ไฮไลุ่ต์
 •	 นั�งรัถีสู่องแถีวไมู้่โบรัาณ์	ยอ้นรัอยเมืู่องนายเหมืู่องเกี�า
	 	 ชมู่สู่ถีานท่่�ท่�องเท่่�ยวต้ามู่ธรัรัมู่ชาติ้รัอบชุมู่ชน
 •	 เร่ัยนร้่ัวิถ่ีกีารัรั�อนแรั�ต้ามู่ภ่มิู่ป่ีญญา
 •	 เวิร์ักีชอปีกีารัท่ำาเซ้รัามิู่กี
 •	 เร่ัยนร้่ักีารัท่ำาสู่บ่�นำ�าแรั�สู่มุู่นไพรั
 •	 ท่ำาไข�เค็มู่นำ�าแรั�ดินขาว
 •	 เลือกีซื้�อเซ้รัามิู่กีแรั�ดินขาวผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์จำากีชุมู่ชน

Highlights
 • Board a traditional wooden mini-bus and trace the footsteps  

of the past in the old mine. Visit some natural attractions 
around the community along the way.

 • Learn about mineral sifting, a local practice.
 • Ceramic workshop.
 • Learn how to make herbal mineral water soap.
 • Make kaolin water salted eggs.
 • Shop for some local kaolin ceramic products.

ผู้่้นำาชุีมู่ชีน	 :	นางสาวสุรีย์พร	สรรพกุล
เบุอำร์ติำดตำ�อำ	 :	๐๘-๐๐๔๐-๒๔๒๕,	๐๘-๗๒๘๔-๓๔๗๙
ทีี่�อำย่�	 :	 หมู่่�ทีี่�	๒	ตำำาบุลหาดส้มู่แป้น	อำำาเภอำเมืู่อำง	จัังหวัดระนอำง	๘๕๐๐๐
เฟสบุุค	 :	 บุ้านหาดส้มู่แป้น	BaanHatsompaen
Local	contact	 :	Miss.	Sureeporn	Sabpagul
Tel.	 :	 08-0040-2425,	08-7284-3479
Address	 :	Moo	2,	Tambon	Hatsompaen,	Amphoe	Maung,	Ranong	85000
Facebook	 :	 บุ้านหาดส้มู่แป้น	BaanHatsompaen

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Hat Sompaen Community Tourism Group, Ranong

Day 1
Morning
• Experience a warm welcome as you learn about the story of Baan Hat Sompaen’s 100-year-old mining history.
• Pay homage to Buddha’s relics and Luang Po Tan Klai, the former abbot of Hat Sompaen Temple.
• Board a traditional wooden mini-bus and trace the footsteps of the past in the old mine. Enjoy traditional dessert.
• Visit “Ranong Canyon” and admire its beautiful scenery.

Noon
Have lunch and taste Baan Hat Sompaen’s famous herbal sweet rice noodle. See the traditional 
sifting dance at “Hat Sompaen Sub-district Communal Vocational Promotion Center”.

Afternoon
• See how ceramic products are made from kaolin with a demonstration and try making your own too.
• Shop for some souvenirs from Baan Hat Sompaen.
• Learn how mineral sifting is done at “Mineral Sifting Learning Center”.
• Visit the “Mineral Trading Center”. See how minerals are sorted, inspected by hand, and then prepared 

before being sent off to the smeltery.
• Take a dip in the Tharin Hot Spring Ranong (with some onsen eggs as a snack).

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
กีลุ�มู่กีารัท่�องเท่่�ยวโดยชุมู่ชนบ้านหาดสู้่มู่แป้ีน	จัำงหวัดรัะนอง

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ต้้อนรัับนักีท่�องเท่่�ยวเล�าเรืั�องรัาวของบ้านหาดสู้่มู่แป้ีนท่่�มู่่ชื�อเสู่่ยงด้านกีารัท่ำาเหมืู่องแรั�มู่ากีว�า	๑๐๐	ปีี
• นมัู่สู่กีารัพรัะบรัมู่สู่าร่ัริักีธาตุ้	สัู่กีกีารัะหลวงพ�อท่�านคล้ายอด่ต้เจ้ำาอาวาสู่วัดหาดสู้่มู่แป้ีน
• นั�งรัถีสู่องแถีวไมู้่โบรัาณ์	ย้อนรัอยเมืู่องนายเหมืู่องเกี�า	และรัับปีรัะท่านอาหารัว�างจำากีขนมู่พื�นบ้าน
•	 เย่�ยมู่ชมู่	“รัะนองแคนย�อน”	ชมู่ทิ่วทั่ศน์ท่่�มู่่ความู่สู่วยงามู่

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน	และของหวาน	ลอดช�องสู่มุู่นไพรั	ของหวานขึ�นชื�อของบ้านหาดสู้่มู่แป้ีน	พร้ัอมู่ชมู่กีารัแสู่ดง 
พื�นบ้านรัะบำารั�อนแรั�ท่่�	“ศ่นย์สู่�งเสู่ริัมู่อาช่พชุมู่ชนต้ำาบลหาดสู้่มู่แป้ีน”

ชุ่วงบ่ัาย
•	 ชมู่กีารัสู่าธิต้และท่ดลองท่ำาผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ชุมู่ชนจำากีแรั�ดินขาว

เป็ีนเซ้รัามิู่กีบ้านหาดสู้่มู่แป้ีน
•	 เลือกีซื้�อของฝั่ากี	ของท่่�รัะลึกีจำากีบ้านหาดสู้่มู่แป้ีน
•	 เรั่ยนรั่ ้ว ิถี่กีารัรั�อนแรั�ด่บุกีท่่ �	“ศ่นย์เรั่ยนรั่ ้ภ่มู่ิปี่ญญา 

กีารัรั�อนแรั�”
•	 เย่�ยมู่ชมู่	“โรังรัับซ้ื�อแรั�”	ชมู่วิธ่กีารัคัดแยกีแรั�	ต้รัวจำสู่อบ 

คุณ์ภาพด้วยรัะบบมืู่อและกีารัเต้ร่ัยมู่แรั�กี�อนนำาสู่�งโรังถีลุง
•	 แช�นำ�าแรั�รั้อน	ณ์	ธารัิน	ฮอท่สู่ปีรัิง	รัะนอง	(รัับปีรัะท่าน 

ไข�ออนเซ็้นเป็ีนอาหารัว�าง)

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 เย ่ �ยมู่ชมู่บ้านเท่่ยนสู่ือ	และขอพรัจำากีท่�านเท่่ยนสู่ือ 

อด่ต้พรัะคลังของเจ้ำาเมืู่องรัะนอง
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

Day 2
Morning
• Visit Baan Tien Sue and pay respects to Tien Sue, the former 

treasury minister of Ranong.
• Return to Bangkok.

ร์�ค� ๑,๓๙๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๕	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าทีี่�พัก
และค�าเดินที่าง)

Price 1,390 Baht/Person
(minimum	5	persons	excluding
accommodation	and	transportation)
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BEST
AGRO TOURISM
สาขัาหม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงเกิษ์ตรยอดเย่�ยม

ชุุมชุนท่่องเท่่�ยวบ้ัานห้วยห้อม จัังหวัดแม่ฮ่องสอน
Baan Huay Hom Tourism Community, Mae Hong Son

วิสาหกิิจัชุุมชุนกิลุุ่่มท่่องเท่่�ยวเชิุงเกิษ์ตรอำเภอวังนำ�าเข่ัยว
จัังหวัดนครราชุส่มา
Wang Nam Khiao Agrotourism Community Enterprise,
Nakorn Ratchasima

ชุุมชุนท่่องเท่่�ยวบั้านหนองส่าน จัังหวัดสกิลุ่นคร
Nong San Tourism Community, Sakon Nakorn

01

02

03

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวชุนบัท่ยอดเย่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020

Th
ai

la
nd

 R
ur

al
 T

ou
ris

m
 A

w
ar

ds
 2

02
0

38



 The production of coffee and wool is part of the intellectual heritage of the S’gaw people  
here in Northern Thailand, and is something which has been passed on for generations. Baan 
Huay Hom is one of the villages supported by Mae La Noi Royal Project Development Center, 
where	the	sufficiency	economy	principle	has	been	adopted	to	generate	revenue	from	local	
products,	creating	five-star	OTOP	goods	and	innovative,	GI-registered	wool	products.	With	
a focus on agriculture, visitors can learn about the entire production process of Huay Hom 
coffee and see how sheep are raised as part of Thailand’s one and only wool production, 
all while enjoying the fresh air and surrounding mountains.

	 กีาแฟและผู้้าท่อขนแกีะ	มู่รัดกีท่างป่ีญญาท่่�สู่�งต้�อจำากีรุั�นสู่่�รุั�นต้ามู่วิถ่ีช่วิต้
ความู่เป็ีนอย่�อันเร่ัยบง�าย	ของชาวปีกีาเกีอะญอบ้านห้วยห้อมู่	หนึ�งในหมู่่�บ้าน 
ของเขต้รัับผิู้ดชอบของศ่นย์พัฒนาโครังกีารัหลวงแมู่�ลาน้อย	ท่่�นำาเอาวิถ่ีเศรัษฐกิีจำ 
พอเพ่ยงมู่าปีรัับใช้สู่รั้างผู้ลผู้ลิต้สู่่�กีำาไรั	กีลายเปี็นผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์รัะดับโอท่อปี	
๕	ดาว	และนวัต้กีรัรัมู่ชุมู่ชนท่่�ไมู่�อาจำหาท่่�ใดเปีรั่ยบได้ของผู้้าท่อขนแกีะ	 
สู่ินค้าขึ �นท่ะเบ่ยน	GI	แห�งท่้องถีิ �น	เกีิดเปี็นแหล�งท่�องเท่่ �ยวเชิงเกีษต้รั 
ท่่�สู่ามู่ารัถีเรั่ยนรั่้กีรัะบวนกีารัต้ั�งแต้�ต้้นจำนจำบของกีาแฟห้วยห้อมู่	ชมู่กีารั 
เล่�ยงแกีะต้ามู่ภ่มิู่ป่ีญญาชาวบ้าน	และกีรัะบวนกีารัท่ำาผู้้าท่อขนแกีะหนึ�งเด่ยวใน 
ปีรัะเท่ศไท่ย	ท่�ามู่กีลางธรัรัมู่ชาติ้อากีาศบริัสุู่ท่ธิ�ท่่�ล้อมู่รัอบด้วยหุบเขา

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงเกิษ์ตรยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๑
The Winner of Best Agro Tourism

Baan Huay Hom
Tourism Community
Mae Hong Son
ชุิมู่ชินท่�องเท่่�ยวบ้้านห้วยห้อมู่ จัังหวัดแมู่�ฮ�องสอน
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ไฮไลุ่ต์
 •	 ชมู่ฟาร์ัมู่แกีะ	ศ่นย์กีารัเร่ัยนร้่ัเศรัษฐกิีจำพอเพ่ยง
 •	 ชมู่กีารัท่อผู้้าขนแกีะ	และผู้้าท่อขนแกีะผู้สู่มู่ฝ้ั่ายท่่�ย้อมู่สู่่จำากีธรัรัมู่ชาติ้
 •	 นอนโฮมู่สู่เต้ย์	สัู่มู่ผัู้สู่ความู่งดงามู่ของนาข้าวขั�นบันได
 •	 ชมู่ไรั�กีาแฟอารัาบิกีา	ปีล่กีแบบออรั์แกีนิกีฟารั์มู่	พรั้อมู่ชิมู่กีาแฟสู่ด 

ห้วยห้อมู่รัสู่ชาติ้ติ้ดอันดับโลกี
 •	 ชมู่และชิมู่เสู่าวรัสู่จำากีสู่วนของเกีษต้รักีรั
 •	 ชมู่กีารัเล่�ยงหมู่่ดำาต้ามู่วิถ่ีช่วิต้บ้านห้วยห้อมู่
 •	 เลือกีซื้�อผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ชุมู่ชน	ผู้้าขนแกีะ	ผู้้าฝ้ั่ายพื�นเมืู่องท่อผู้สู่มู่กัีบขนแกีะ	

และเครืั�องเงินแท้่บ้านละอ่บ

Highlights
 •	 Visit	the	sheep	farm	and	look	around	the	Sufficiency	Economy	Learning	Center.
 • See how different types of wool are made with natural dye and blends of woven cotton.
 • Spend a night at the homestay surrounded by the beautiful rice terraces.
 • Visit an organic Arabica coffee plantation and taste the world-class Huay Hom coffee.
 • Visit a passion fruit orchard and taste some fresh fruit.
 • See how black pigs are raised in the local Baan Huay Hom way.
 •	 Shop	for	some	local	products,	such	as	wool,	cotton	blends,	and	Baan	La-Oob	silverware.

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นางมู่ะลิวัลย์	นักรบุไพร
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๙๕๕๕-๓๙๐๐
ท่ี่�อยู่้่	 :	 หมู่่�ทีี่�	๑	ตำำาบุลห้วยห้อำมู่	อำำาเภอำแมู่�ลาน้อำย	จัังหวัดแมู่�ฮ�อำงสอำน	๕๘๑๒๐
เฟสบุค	 :	 บุ้านห้วยห้อำมู่
Local contact	 :	Mrs.	Maliwan	Nakrobphai
Tel.	 :	 08-9555-3900
Address	 :	Moo	1,	Tambon	Huai	Hom,	Amphoe	Mae	La	Noi,	Mae	Hong	Son	58120
Facebook :	 บุ้านห้วยห้อำมู่

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 3-Days-2-Nights Itinerary
at Baan Huay Hom Tourism Community, Mae Hong Son

Day 1
Afternoon
Arrive at Baan Huay Hom.

Evening
Have dinner and enjoy some free time.

Day 2
Morning
• Enjoy breakfast and Huay Hom coffee.
• Learn all about the village’s history, the homestay, Huay Hom 

coffee, and wool.
• Head out to see the memorial, the coffee plantation and the 

rice terraces.
• See how sheep are fed and try feeding them yourself.

Noon
Lunch.

Afternoon
• Activity: Learn to weave wool.
• See how coffee is ground and
 packaged.

Evening
• Enjoy the sunset.
• Dinner.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๓ วัน ๒ คืน
ชุมู่ชนท่�องเท่่�ยวบ้านห้วยห้อมู่	จัำงหวัดแมู่�ฮ�องสู่อน

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงบั่าย
เดินท่างถึีงบ้านห้วยห้อมู่

ชุ่วงเย็น
รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นและพักีผู้�อนต้ามู่อัธยาศัย

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเช้า	พร้ัอมู่กีาแฟห้วยห้อมู่
•	 ฟ่งคำาบรัรัยายเกี่�ยวกีับปีรัะวัต้ิหมู่่�บ้าน	โฮมู่สู่เต้ย์	กีาแฟ 

ห้วยห้อมู่	และผู้้าท่อขนแกีะ
•	 ชมู่อนุสู่รัณ์์สู่ถีาน	สู่วนกีาแฟ	ชมู่วิวสู่วยงามู่ของนาขั�นบันได
•	 ชมู่กีารัเล่�ยงแกีะ	และให้อาหารัแกีะ

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน

ชุ่วงบ่ัาย
•	 เร่ัยนร้่ักีารัท่อผู้้าจำากีขนแกีะ
•	 เย่�ยมู่ชมู่กีารับดกีาแฟและแพ็กีกีาแฟ

ชุ่วงเย็น
•	 ชมู่พรัะอาทิ่ต้ย์ต้กีดิน
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเย็น

วันท่่�สาม
ชุ่วงเชุ้า
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเช้า
• ชมู่ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์เครัื �องเง ิน 

ของหมู่่�บ้านละอ่บ
•	 ชมู่นาขั�นบันได	พรั้อมู่ชมู่ 

ศ่นย์พัฒนาโครังกีารัหลวง 
แมู่�ลาน้อย

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน

ชุ่วงบ่ัาย
เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

Day 3
Morning
• Enjoy breakfast.
•	 See	some	of	Baan	La-Oob’s	silver-

ware products.
• Visit the rice terraces and go around 

the Mae La Noi Royal Project  
Development Center.

Noon
Lunch.

Afternoon
Return to Bangkok.

ร์�ค� ๖๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๒	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 600 Baht/Person
(minimum	2	persons	excluding
transportation)
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 Learn about the local way of life through various agricultural attractions at Wang Nam 
Khiao community, including to visit combined seasonal vegetable and fruit plantations, such 
as: the Arabica and Robusta coffee plantations, the mulberry orchard, vineyard, and melon 
farm. Taste some of the local products and have fun harvesting organic vegetables. Then, 
enjoy cooking class with some local vegan dishes on the menu.

	 เรั่ยนรั่ ้วิถี่ช่วิต้ชุมู่ชนเชิงเกีษต้รัในอำาเภอวังนำ �าเข่ยว 
ท่่�หลากีหลายผู้�านผู้ลผู้ลิต้ในพื�นท่่�เกีษต้รักีรัรัมู่	ชมู่แปีลงสู่าธิต้ 
พืชผู้ักีและผู้ลไมู่้แบบผู้สู่มู่ผู้สู่านท่่�มู่่ผู้ลผู้ลิต้ออกีมู่าในแต้�ละ 
ฤด่กีาล	เช�น	แปีลงกีาแฟอารัาบิกีาและกีาแฟโรับัสู่ต้า	
แปีลงปีล่กีหมู่�อน	หรืัอมัู่ลเบอร์ัร่ั	แปีลงองุ�น	และแปีลงเมู่ล�อน	
อิ�มู่อรั�อยไปีกีับผู้ลผู้ลิต้กีารัเกีษต้รัของชุมู่ชน	และสู่นุกีกีับ
กีารัเกี็บผู้ักีในแปีลงผู้ักีอินท่รั่ย์	กีิจำกีรัรัมู่	Cooking	Class	
และท่ำาอาหารัพื�นบ้านสู่ไต้ล์	Vegan

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงเกิษ์ตรยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๒
Best Agro Tourism 1st Runner up

Wang Nam Khiao
Agrotourism
Community Enterprise, Nakorn Ratchasima
วิสาหกิิจัชิุมู่ชินกิลุ�มู่ท่�องเท่่�ยวเชิิงเกิษตร้อ�าเภอวังน��าเข่ยว จัังหวัดนค์ร้ร้าชิส่มู่า
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ไฮไลุ่ต์
 •	 แวะสู่วนสู่ับปีะรัดสู่่บ้านพรัะอังคารั	แหล�งเพาะพันธุ ์สู่ับปีะรัดสู่ ่

ท่่�ใหญ�ท่่�สุู่ดในจัำงหวัดนครัรัาชสู่่มู่า
 •	 เร่ัยนร้่ัวิธ่กีารัปีล่กีเมู่ล�อนปีลอดสู่ารั	ท่่�รัักีจัำง	ฟาร์ัมู่เมู่ล�อน	วังนำ�าเข่ยว
 •	 นั�งรัถีเป้ีดปีรัะทุ่นไปีเก็ีบผัู้กีปีลอดสู่ารั	ท่่�แปีลงผัู้กีของชุมู่ชนท่�องเท่่�ยว	

D-HOPE	หมู่่�บ้านไท่ยพัฒนา
 •	 กิีจำกีรัรัมู่	Cooking	Class	และท่ำาอาหารัพื�นบ้านสู่ไต้ล์	Vegan
 •	 ชมู่โรังเพาะเห็ดท่่�ใหญ�ท่่�สุู่ดในภาคอ่สู่าน	ท่่�วังนำ�าเข่ยวฟาร์ัมู่
 •	 นั�งรัถีรัางสู่วนเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน	ชมู่แปีลงผู้ักี	แปีลงองุ�น	แปีลงกีาแฟ 

อารัาบิกีาและโรับัสู่ต้า	ท่่�ฟ้าปีรัะท่านฟาร์ัมู่
 •	 เก็ีบล่กีหมู่�อนสู่ด	ๆ	เร่ัยนร้่ักีารัปีล่กีต้้นวานิลลา	ท่่�สู่วนแมู่�หมู่�อน

Highlights
 •	 Visit	Baan	Phra	Angkarn	Pineapple	Orchard,	the	largest	pineapple	plantation	in	Nakorn	Ratchasima.
 • Learn how organic melons are grown at Rakjung Melon Farm in Wang Nam Khiao.
 •	 Ride	a	convertible	to	harvest	organic	vegetables	at	D-HOPE	Community’s	plantation	in	Thai	Pattana	

village.
 • Enjoy a cooking class with some local vegan dishes on the menu.
 • Visit the largest mushroom house in the Northeast of Thailand at Wang Nam Khiao Farm.
 • Board a tram and ride through the combined vegetable farm, vineyard, and Arabica/Robusta coffee 

plantations at Fah Pratan Farm.
 • Collect fresh mulberries and learn how vanilla trees are planted at Suan Mae Mon. 

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายมู่งคลศิลป์	ลีนะกนิษ์ฐ์์
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๙-๘๖๐๘-๖๐๐๔
ท่ี่�อยู่้่	 :	๒๐๑	หมู่่�ทีี่�	๕	ตำำาบุลวังหมีู่	อำำาเภอำวังนำ�าเขีัยว	จัังหวัดนครราชีสีมู่า	๓๐๓๗๐
เฟสบุค	 :	 ที่�อำงเทีี่�ยวเชิีงเกษ์ตำรอำำาเภอำวังนำ�าเขีัยว
Local contact	 :	Mr.	Mongkhonsin	Leenakanith
Tel.	 :	 09-8608-6004
Address	 :	 201	Moo	5,	Tambon	Wang	Mi,	Amphoe	Wang	Nam	Khiao,
	 	 Nakon	Ratchasima	30370
Facebook :	 ที่�อำงเทีี่�ยวเชิีงเกษ์ตำรอำำาเภอำวังนำ�าเขีัยว

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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Day 1
Late morning
Meet at De Wag Hip Homestay.

Noon
Have lunch with provided menu, rice noodles with 
mushroom curry and grilled glutinous rice wrapped 
in banana leaf. 

Afternoon
•	 Visit	Baan	Phra	Angkarn	Bromeliad	Orchard,	the	

largest bromeliad plantation in Nakorn Ratchasima.
• Visit Wang Nam Khiao’s melon farm and see how 

organic melons are grown. Shop for both fresh 
and processed melon products at Rakjung Melon 
Farm in Wang Nam Khiao.

•	 Visit	D-HOPE	Tourism	Community	in	Thai	Pattana	 
village. Ride a convertible to harvest organic  
vegetables from the community’s plantation. 
These will then be put to good use in a cooking 
class, where you’ll learn to cook some local 
vegan dishes.

Evening
• Vegan dinner.

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงสาย
พบกีันท่่ �จำ ุดนัดพบ	เดอวัง	ฮิปี	โฮมู่สู่เต้ย์	
รั�วมู่กิีจำกีรัรัมู่เพนต์้หมู่วกี

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน	เมู่น่ขนมู่จ่ำนนำ�ายา 
เห็ดหอมู่และขนมู่ไท่ยโบรัาณ์	“ข้าวต้้มู่มู่ัด 
ล่กีโยน”

ชุ่วงบ่ัาย
•	 เย่�ยมู่ชมู่สู่วนสัู่บปีะรัดสู่่บ้านพรัะอังคารั	แหล�ง 

เพาะพันธ์ุต้้นสัู่บปีะรัดสู่่ท่่�ใหญ�ท่่�สุู่ดในจัำงหวัด 
นครัรัาชสู่่มู่า

•	 เย่�ยมู่ชมู่ฟาร์ัมู่เมู่ล�อนวังนำ�าเข่ยว	เร่ัยนร้่ัวิธ่กีารั 
ปีล่กีเมู่ล�อนปีลอดสู่ารัพิษ	ชมู่	ชิมู่	และเลือกีซื้�อ 
ผู้ลผู้ลิต้สู่ด	แปีรัร่ัปี	จำากีเมู่ล�อนรัักีจัำงฟาร์ัมู่

•	 เย่�ยมู่ชมู่ชุมู่ชนท่�องเท่่�ยว	D-HOPE	หมู่่�บ้าน 
ไท่ยพัฒนา	พานั�งรัถีเปี้ดปีรัะทุ่นไปีเกี็บผู้ักี 
ท่่�แปีลงผัู้กีอินท่ร่ัย์ท่่�แปีลงปีล่กีของเกีษต้รักีรั 
ในชุมู่ชน	เพื�อเป็ีนวัต้ถุีดิบในกีารัท่ำาอาหารั	และ 
รั�วมู่ท่ำาอาหารัพื�นบ้านสู่ไต้ล์ว่แกีน	(Vegan)	

ชุ่วงเย็น
รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นสู่ไต้ล์ว่แกีน	(Vegan)	

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ต้ักีบาต้รัยามู่เช้า	ท่่�บรัิเวณ์รัิมู่อ�างเกี็บนำ�า 

ห้วยกีรัะบอกี
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเช้า	ข้าวต้้มู่เห็ดหอมู่ 

วังนำ�าเข่ยว	และอาหารัพื�นถิี�น	

ชุ่วงสาย
เย่�ยมู่ชมู่โรังแหนมู่เห็ดแมู่�นุ้ย

ชุ่วงกิลุ่างวัน
•	 ศึกีษาด่งานโรังเพาะเห็ดท่่�ใหญ�ท่่�สูุ่ดในภาค

อ่สู่าน	ท่่�วังนำ�าเข่ยวฟาร์ัมู่	
•	 เย่�ยมู่ชมู่ฟ้าปีรัะท่านฟารั์มู่	ขึ�นรัถีรัางชมู่ 

สู่วนเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน	แปีลงผัู้กี	แปีลงองุ�น 
แปีลงกีาแฟอารัาบิกีาและกีาแฟโรับัสู่ต้า

ชุ่วงบ่ัาย
•	 เย่ �ยมู่ชมู่สู่วนแมู่�หมู่�อน	ชมู่สู่วนหมู่�อน 

หรัือมู่ัลเบอรั์รั่	ศึกีษาด่งานกีารัปีล่กีต้้น 
วานิลลา	และรัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน

•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
วิสู่าหกิีจำชุมู่ชนกีลุ�มู่ท่�องเท่่�ยวเชิงเกีษต้รัอำาเภอวังนำ�าเข่ยว	จัำงหวัดนครัรัาชสู่่มู่า

 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Wang Nam Khiao Agrotourism Community Enterprise, Nakorn Ratchasima

Day 2
Morning
• Morning almsgiving for good luck at Huay Krabok 

reservoir.
• Enjoy a breakfast of Wang Nam Khiao’s special 

mushroom porridge and signature traditional 
dishes.

Late morning
Visit Mae Nui’s fermented mushroom sausage factory. 

Noon
• Learn the largest mushroom house in Northeast 

Thailand at Wang Nam Khiao Farm. Shop for some 
of their products.

• Visit Fah Pratan Farm. Board a tram and ride through the  
combined vegetable farm, vineyard, and Arabica/
Robusta coffee plantations.

Afternoon

ร์�ค� ๒,๓๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๒๐	ที่�าน
ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 2,300 Baht/Person
(minimum	20	persons
excluding	transportation)

• Visit Suan Mae Mon 
and see the mulberry 
plantation. Learn how 
vanilla trees are planted.

• Lunch.
• Return to Bangkok.
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	 This	agrotourism	community	is	a	perfect	spot	to	learn	about	Thailand’s	sufficient	economy	 
as well as the interesting local way of life that revolves around farming, particularly rice 
transplanting and indigo-dyed clothing. And getting a better understanding of Isaan (North-
eastern Thailand) culture at this village next to the Phu Pan mountain range. Then take a tour 
to	see	the	rice	fields	and	buffaloes,	as	well	as	cotton	and	indigo	trees.	Finally	experience	
the	countryside	way	of	life	that	reflects	the	identities	of	Baan	Nong	San	–	mountains,	green	
fields,	forests	and	indigo	dying.

	 ชุมู่ชนท่�องเท่่ �ยวเชิงเกีษต้รั	ท่่ �เหมู่าะแกี�กีารัเรั่ยนรั่  ้
กีารัท่ ำาเกีษต้รักีรัรัมู่แบบผู้สู่มู่ผู้สู่านต้ามู่หล ักีปีรั ัชญา 
เศรัษฐกิีจำพอเพ่ยง	และเร่ัยนร้่ัวัฒนธรัรัมู่ชุมู่ชนท่่�ควรัค�าต้�อกีารั 
ได้มู่าสัู่มู่ผัู้สู่	ทั่�งวิถ่ีกีารัดำานาและผู้้าครัามู่	ปีรัะต่้สู่่�กีารัท่ำาความู่ 
เข้าใจำความู่อุดมู่สู่มู่บ่รัณ์์ในแบบฉีบับของแผู้�นดินอ่สู่าน 
ณ์	หมู่่�บ้านเค่ยงค่�ทิ่วเขาภ่พาน	ท่่�คงความู่เร่ัยบง�ายและดั�งเดิมู่	
แต้�นำาพาคุณ์ไปีพบคุณ์ค�าสู่ำาคัญของกีารัใช้ช่วิต้ไปีนาด่ควาย	
ชมู่ต้้นฝ้ั่าย	แลต้้นครัามู่	สัู่มู่ผัู้สู่วิถ่ีช่วิต้ชนบท่สู่ะท้่อนภาพนิยามู่
แห�งชุมู่ชนบ้านหนองสู่�านท่่�ว�า...ภ่ผู้า	ผืู้นนา	ป่ีาล้อมู่	ย้อมู่ครัามู่	
ได้อย�างชัดเจำน

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงเกิษ์ตรยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๓
Best Agro Tourism 2nd Runner up

Nong San
Tourism Community
Sakon Nakorn
ชุิมู่ชินท่�องเท่่�ยวบ้้านหนองส�าน จัังหวัดสกิลนค์ร้
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ไฮไลุ่ต์
 •	 เวิร์ักีชอปีย้อมู่ผู้้าครัามู่	มัู่ดย้อมู่ด้วยกีารักี�อหมู้่อครัามู่
 •	 ลงนารั�วมู่กิีจำกีรัรัมู่ทั่�งดำานา	เก่ี�ยวข้าว	นวดข้าว
 •	 นั�งรัถีอ่แต๊้กีชมู่ท้่องทุ่�ง	ท่ำากิีจำกีรัรัมู่เก็ีบไข�	เก็ีบมัู่นญ่�ปุ่ีน	

ชิมู่อาหารัถิี�นจำากีวัต้ถุีดิบพื�นบ้าน
 •	 เดินเล�นศึกีษาธรัรัมู่ชาติ้ท่่�นำ�าต้กีวังป่ีาเจ่ำยง
 •	 ชมู่วิถ่ีแปีลงเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน	ท่ำากิีจำกีรัรัมู่ท่�องเท่่�ยวเชิง 

เกีษต้รัต้ามู่ฤด่กีาล
 •	 ท่ำาบายศร่ัปีรัะจำำาตั้วเพื�อไปีท่ำาบุญ
 •	 เร่ัยนร้่ัวิถ่ีไท่บ้านภ่พาน	ท่ดลองท่ำาธุงอ่สู่าน	และตุ้้มู่ห่ธุง 

เป็ีนเครืั�องปีรัะดับ

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นางสาวพรพิมู่ล	มิู่�งมิู่ตำรมีู่
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๖-๒๔๒๘-๒๒๔๗
ท่ี่�อยู่้่	 :	๒๘	หมู่่�ทีี่�	๑๑	ตำำาบุลโคกภ่	อำำาเภอำภ่พาน	จัังหวัดสกลนคร	๔๗๑๘๐
เฟสบุค	 :	 CBT	Ban	Nongsan	ชุีมู่ชีนที่�อำงเทีี่�ยวบุ้านหนอำงส�าน
Local contact	 :	Miss.	Pornpimon	Mingmitmee
Tel.	 :	 06-2428-2247
Address	 :	 28	Moo	11,	Tambon	Khokphu,	Amphoe	Phu	Phan,	Sakon	Nakhon	47180
Facebook :	 CBT	Ban	Nongsan	ชุีมู่ชีนที่�อำงเทีี่�ยวบุ้านหนอำงส�าน

Highlights
 • Indigo tie-dyeing workshop using traditional dyeing pots.
 • Take part in rice transplanting, harvesting and threshing.
 •	 Ride	around	the	fields	on	a	motorized	tractor.	Collect	eggs	and	Japanese	potatoes	and	try	the	meal	

made by local ingredients
 • Take a talking tour and soak up the nature at Wang Pa Jiang waterfall.
 • Learn about the integrated agriculture. Enjoy seasonal agritourism activities.
 • Make your own personal offering ornament as part of a merit-making ceremony.
 • Learn about Bann Phu Phan’s way and try making ‘thung’ or spiritual woven ornaments and 

‘thung’-inspired earrings

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Nong San Tourism Community, Sakon Nakorn

Day 1
Morning
Travel to Baan Suan Suea Ploy on a motorized tractor  
where you’ll be taking part in a range of seasonal  
agritourism activities and learn about the Integrated  
agriculture.

Noon
Cook some local dishes and enjoy a meal comprised  
of vegetables.

Afternoon
• Make Isaan-style ‘thung’ and earrings.

Day 2
Morning
Travel to Somanat Farm on a motorized tractor where  
you can try your hand at transplanting rice and 
cooking some local dishes with organic vegetables.

Noon
Enjoy lunch amidst the beautiful, green surroundings.

Afternoon
• Indigo-dyeing workshop.
• Return to Bangkok.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
ชุมู่ชนท่�องเท่่�ยวบ้านหนองสู่�าน	จัำงหวัดสู่กีลนครั

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงเชุ้า
นั�งรัถีอ่แต๊้กีไปียังบ้านสู่วนเสืู่อพลอย	ท่ำากิีจำกีรัรัมู่ 
กีารัท่�องเท่่�ยวเชิงเกีษต้รัต้ามู่ฤด่กีาล	และชมู่ 
แปีลงเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รั�วมู่ท่ำาอาหารัท้่องถิี�นพร้ัอมู่รัับปีรัะท่านอาหารั

ชุ่วงบ่ัาย
•	 ท่ำาธุงอ่สู่าน	และท่ำาตุ้้มู่ห่ธุง

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
นั�งรัถีอ่แต๊้กีเดินท่างไปีโสู่มู่นัสู่ฟาร์ัมู่	เพื�อดำานา	
และท่ำา	Local	Food	โดยใช้ผัู้กีออร์ัแกีนิกี

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านท่านอาหารักีลางวัน	วิวทุ่�งนาสู่่เข่ยว

ชุ่วงบ่ัาย
•	 เวิร์ักีชอปีผู้้าย้อมู่ครัามู่
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ ร์�ค� ๓,๐๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ

(ขัั�นตำำ�า	๔	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 3,000 Baht/Person
(minimum	4	persons	excluding	transportation)
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โฮมสเตย์บ้ัานท่่าขัันท่อง จัังหวัดเชุ่ยงราย
Baan Ta Kan Thang Homestay, Chiang Rai

หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวเชิุงอนุรักิษ์์บ้ัานแม่กิำป่อง จัังหวัดเชุ่ยงใหม่
Mae Kam Pong Ecotourism Village, Chiang Mai 

บ่ัอหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิิจัชุุมชุน เลุ่่�ยงป่ลุ่ากิระชัุงบ้ัานพรุจ่ัด 
จัังหวัดตรัง
Bo Hin Farmstay-Floating Basket Fish Breeding
Community Enterprise, Baan Pru Jood, Trang

01

02

03

BEST
HOMESTAY
สาขัาหม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวโฮมสเตย์ยอดเย่�ยม

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวชุนบัท่ยอดเย่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020
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รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวโฮมสเตย์ยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๑
The Winner of Best Homestay

Baan Ta Kan Tong 
Homestay
Chiang Rai
โฮมู่สเตย์บ้้านท่�าขันท่อง จัังหวัดเช่ิยงร้าย

 Experience a charming way of life by the Mae 
Khong River where Isaan (Northeastern Thai) and Lanna 
(Northern	Thai)	influences	combined.	This	vibrant	
hybrid culture is presented through a community 
homestay, where you’ll be impressed by the 
friendly hospitality and natural wonders along the 
riverbank. The community offers various activities 
inspired by the Isaan culture in which traditional 
games and culture are promoted. 

	 มู่นต้รั์เสู่น�ห์แห�งวิถี่ช่วิต้เหนือลำานำ�าโขง	กีับวัฒนธรัรัมู่ 
ของผู้่้คนจำากีภาคอ่สู่านในดินแดนล้านนา	จำนเกิีดวิถ่ีวัฒนธรัรัมู่ 
แบบผู้สู่มู่ผู้สู่านท่่�มู่ากีด้วยสู่่สู่ัน	กีับกีิจำกีรัรัมู่ท่่�ถี่กีจำัดกีารัโดย 
ชุมู่ชนในรั่ปีแบบกีารัท่�องเท่่�ยวโฮมู่สู่เต้ย์	ท่่�โดดเด�นในเรัื�อง 
ของความู่สู่ะอาด	นำ�าใจำไมู่ต้ร่ัของเจ้ำาบ้าน	และสู่ถีานท่่�ท่่�ได้สัู่มู่ผัู้สู่ 
ธรัรัมู่ชาต้ิรัิมู่ฝั่่ �งแมู่�นำ �าโขง	โดยมู่่กีิจำกีรัรัมู่เสู่รัิมู่ในชุมู่ชน 
มู่าพรั้อมู่กีับวัฒนธรัรัมู่อ่สู่าน	สู่�งเสู่รัิมู่และสู่ืบสู่านกีารัละเล�น 
พื�นบ้านวัฒนธรัรัมู่ปีรัะเพณ่์พื�นบ้าน
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ไฮไลุ่ต์
 •	 นอนโฮมู่สู่เต้ย์
 •	 นั�งรัถีอ่รัถีอ่ต๊้อกีชมู่วิถ่ีช่วิต้ในหมู่่�บ้านริัมู่แมู่�นำ�าโขง
 •	 ข่ �จำ ักีรัยานชมู่สู่วนผู้ลไมู่้	แปีลงเกีษต้รัมู่ัลเบอรั์รั ่	

ถัี�วดาวอินคา	และสู่วนเสู่าวรัสู่
 •	 นั �งเรั ือชมู่ท่ิวท่ัศน์แมู่�นำ �าโขง	สู่ัมู่ผู้ัสู่วิถี ่ช ่ว ิต้ของ 

ชาวปีรัะมู่งนำ�าจืำดของฝ่ั่�งไท่ยและฝ่ั่�งลาว
 •	 สู่ปีาเท้่าบนหาดหิน
 •	 เกี็บไกี	(สู่าหรั�ายชนิดหนึ �งท่่ �มู่ ่มู่ากีในแมู่�นำ �าโขง	

ช�วงเดือน	กี.พ.-เมู่.ย.	ของทุ่กีปีี)	มู่าท่ำาอาหารัพื�นบ้าน
 •	 เว ิรั ์กีชอปีกีารัแปีรัรั ่ปีผู้ลผู้ล ิต้ชาถี ั �วดาวอ ินคา	 

และแยมู่มัู่ลเบอร์ัร่ั
 •	 พิธ่บายศร่ัสู่่�ขวัญ

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายเสถีียร	บุุญปก
เบอร์์ติิดติ่อ	 :	๐๖-๒๗๙๓-๕๙๓๒
ที่่�อยู่้	่ :	 ๒๒๓	หมู่่�ทีี่�	๓	ตำำาบุลบุ้านแซว	อำำาเภอำเชีียงแสน	จัังหวัดเชีียงราย	๕๗๑๕๐
เฟสบุค	 :	 โฮมู่สเตำย์บุ้านที่�าขัันที่อำง	การที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีน	ตำ.บุ้านแซว
Local contact	 :	Mr.	Sathian	Boonpok
Tel.	 :	 06-2793-5932
Address	 :	 223	Moo	3,	Tambon	Bansaeo,	Amphoe	Chiangsaen,	Chiang	Rai	57150
Facebook :	 โฮมู่สเตำย์บุ้านที่�าขัันที่อำง	การที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีน	ตำ.บุ้านแซว

Highlights
 • Charming homestay accommodation in Chiang Rai.
 • A sightseeing trip around the villages next to the Mae Khong river on a motorized tractor.
 • Bike ride around fruit orchards, as well as mulberry, sacha peanut, and passion fruit plantations.
 •	 Boat	trip	along	the	Mae	Khong	River	-	explore	a	freshwater	fishery	on	both	the	Thai	and	Lao	sides.
 • Foot spa on the pebble beach.
 • Collect Cladophora, a type of seaweed grown in the river that’s used for cooking traditional dishes.
 • Sacha peanut tea and mulberry jam workshop.
 • ‘Baci’ welcome ceremony.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Ta Kan Tong Homestay, Chiang Rai

Day 1
Afternoon
• Introduction to the community; Where it’s become known as “Ta Kan Tong Isaan-Lanna 

village”.
• Board a motorized tractor before learning to weave ‘Ta Mong’ patterned fabric.
• Visit a combined agricultural plantation and collect passion fruit for cooking
• Brown rice milling ‘Kaeng Khae Brown Rice’ Cooking
• Visit a sacha peanut plantation and taste sacha peanut herbal wraps.
• Sail along the Mae Khong River, following the story of Suwankomkam Ancient City.
• Enjoy the sunset with some of Ta Pun’s grilled pork washed down with ‘ya dong’ (local-

ly-brewed liquor).
• ‘Khan Tok’ offering ceremony for the spirits and ‘baci’ welcome ceremony.

Evening
• Enjoy a traditional ‘Khan Tok’ dinner.
• Be impressed by the traditional cultural performance that accompanies dinner.

Day 2
Morning
• Giving alms to monks in front of the accommodation before breakfast.
• Mud slide and herbal steam activities.

Noon
Learn how to cook local dishes.

Afternoon
Return to Bangkok.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
โฮมู่สู่เต้ย์บ้านท่�าขันท่อง	จัำงหวัดเช่ยงรัาย

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงบ่ัาย
•	 แนะนำาชุมู่ชน	สู่่�ความู่เป็ีน	“อ่สู่านล้านนาท่�าขันท่อง”
•	 นั�งรัถีอ่ต๊้อกีไปีท่อผู้้าลายต้าหมู่�อง
•	 ชมู่สู่วนเกีษต้รัผู้สู่มู่ผู้สู่าน	เก็ีบเสู่าวรัสู่มู่าท่ำาอาหารั
•	 กิีจำกีรัรัมู่โมู่�ข้าวกีล้อง	และท่ำาแกีงแคข้าวกีล้อง
•	 ชมู่สู่วนดาวอินคา	ชิมู่เมู่่�ยงคำาดาวอินคา
•	 ล�องเรืัอแมู่�นำ�าโขง	ต้ามู่รัอยนครัโบรัาณ์สุู่วรัรัณ์โคมู่คำา
•	 ชมู่พรัะอาทิ่ต้ย์ต้กี	กิีนหมู่่ป้ี�งต้าป่ีน	ชิมู่ยาดองลอกีครัาบ
•	 พิธ่แห�ขันโต้กีบ่ชาพญาขันข้าว	พิธ่บายศร่ัสู่่�ขวัญ

ชุ่วงเย็น
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นแบบขันโต้กี
•	 ชมู่กีารัแสู่ดงวัฒนธรัรัมู่พื�นบ้าน

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ตั้กีบาต้รัหน้าบ้านพักี	และรัับปีรัะท่านอาหารัเช้า
•	 เล�นสู่ไลเดอร์ัโคลน	อบสู่มุู่นไพรั

ชุ่วงกิลุ่างวัน
กิีจำกีรัรัมู่ท่ำาอาหารัถิี�น

ชุ่วงบ่ัาย
เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

ร์�ค� ๒,๕๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 2,500 Baht/Person
(excluding	transportation)
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รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวโฮมสเตย์ยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๒
Best Homestay 1st Runner up

Mae Kam Pong
Ecotourism Village, Chiang Mai
หมู่่�บ้้านท่�องเท่่�ยวเชิิงอนุรั้กิษ์บ้้านแมู่�กิำป่อง จัังหวัดเช่ิยงใหมู่�

 Mae Kam Pong is one of the several sustainable ecotourism villages situated among 
the valleys of Chiang Mai. The weather here in Northern Thailand is pleasantly cool all year 
round thanks to its altitude at 1,300 meters above sea level. Living in a 100-year-old village, 
the locals here use the natural resources responsibly and the forest is well-conserved. They 
plant lahpet, work in orchards, grow coffee, and have developed an ecotourism scheme that 
incorporates a homestay experience where visitors can immerse themselves in the local way 
of life while soaking up the natural surroundings. They live a simple life in wooden houses, 
and other accommodation is arranged for visitors to get a feel of the traditional way of life 
while still enjoying some of the comforts of home.

	 หนึ �งในหมู่่ �บ้านท่�องเท่่ �ยวเชิงอนุรัักีษ์แบบยั �งยืนท่่ �ต้ั �งอย่ �ท่�ามู่กีลาง 
หุบเขาและผู้ืนปี่าธรัรัมู่ชาต้ิ	สู่่งจำากีรัะดับนำ�าท่ะเลปีรัะมู่าณ์	๑,๓๐๐	เมู่ต้รั	 
ท่่�น่�จำึงมู่่อากีาศหนาวเย็นต้ลอดปีี	และเปี็นหมู่่�บ้านเกี�าแกี�อายุกีว�า	๑๐๐	ปีี	 
ท่่�ชาวบ้านอาศัยอย่ �ใช้ท่รััพยากีรัธรัรัมู่ชาต้ิได้อย�างเหมู่าะสู่มู่	สู่ภาพปี่า 
ยังคงอุดมู่สู่มู่บ่รัณ์์	โดยมู่่อาช่พปีล่กีเมู่่�ยง	ท่ำาสู่วน	ปีล่กีกีาแฟ	และพัฒนา 
สู่่�รั่ปีแบบกีารัท่�องเท่่�ยวเชิงอนุรัักีษ์ด้วยกีิจำกีรัรัมู่กีารัท่�องเท่่�ยวแบบโฮมู่สู่เต้ย์	 
สู่ัมู่ผู้ัสู่วิถี่ช่วิต้	ชมู่ธรัรัมู่ชาต้ิสู่วยงามู่อย�างใกีล้ชิด	ชาวบ้านอย่ �ด้วยกีัน 
แบบเรั่ยบง�าย	บ้านเรั ือนสู่�วนใหญ�ล ้วนเปี็นบ้านไมู่้สู่ะอาดเรั่ยบรั้อย	 
จำัดท่่�หลับท่่�นอนให้แกี�ผู้่้มู่าเยือนได้พักีผู้�อนอย�างสู่บาย	แต้�กี็ไมู่�ท่ิ�งวิถี่ช่วิต้ 
ของชาวบ้าน
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายธีิรเมู่ศร์	ขัจัรพัฒนภิรมู่ย์
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๕๖๗๕-๔๕๙๘
ท่ี่�อยู่้่	 :	๗๘/๑	หมู่่�ทีี่�	๓	บุ้านแมู่�กำาปอำง	ตำำาบุลห้วยแก้ว	อำำาเภอำแมู่�อำอำน	จัังหวัดเชีียงใหมู่�	๕๐๑๓๐
เฟสบุค	 :	 CBT	Mae	Kampong
Local contact	 :	Mr.	Thiramet	Khachonphatthanaphirom
Tel.	 :	 08-5675-4598
Address	 :	 78/1	Moo	3,	Baan	Maekampong,	Tambon	Huaykaew,	Amphoe	Maeon,
	 	 Chiang	Mai	50130
Facebook :	 CBT	at	Mae	Kampong

ไฮไลุ่ต์
 • นอนโฮมู่สู่เต้ย์
 • สู่ำารัวจำเสู้่นท่างธรัรัมู่ชาติ้นำ�าต้กีแมู่�กีำาปีอง	ชมู่ความู่หลากีหลายของนกีหลายสู่ายพันธ์ุ
 • ท่ำากิีจำกีรัรัมู่หมู่อนสู่มุู่นไพรัใบชา
 • เท่่�ยวชมู่ต้ลาดสิู่นค้าผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ชุมู่ชน	(ถีนนคนเดิน)
 •	 ชมู่เสู้่นท่างศึกีษาธรัรัมู่ชาติ้	ไรั�ชา	กีาแฟ	นำ�าต้กี
 •	 ศึกีษากีารัเร่ัยนร้่ักีารัเก็ีบเมู่่�ยง/กีารัจัำกีสู่าน
 •	 เท่่�ยวแหล�งท่�องเท่่�ยวในชุมู่ชน	อาทิ่	วัดคันธาพฤกีษาแมู่�กีำาปีอง	ไหว้พรัะพรัะอุโบสู่ถีกีลางนำ�า	พิพิธภัณ์ฑ์์เมู่่�ยง
 •	 พิธ่บายศร่ัสู่่�ขวัญและชมู่กีารัแสู่ดงพื�นเมืู่องสู่ะล้อ	ซ้อ	ซึ้ง

Highlights
 • Homestay accommodation at the community.
 • Explore the Mae Kam Pong waterfall trail and admire the diversity of different birds.
 • Tea leaf herbal cushion making (activity).
 • Visit the local market (walking street).
 • Follow the nature trails, passing by tea and coffee plantations and waterfalls.
 • Learn how to collect lahpet leaves and learn about wicker products.
 • Visit local attractions such as Wat Kantha Prueksa Mae Kam Pong temple, the “church on the water”, 

and the lahpet museum.
 • Experience a ‘Baci’ welcome ceremony and ‘Salor Sor Sueng’, a traditional Lanna performance.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Mae Kam Pong Homestay, Chiang Mai

Day 1
Morning
• Visit Wat Kantha Prueksa Mae Kam Pong temple. Follow in the footsteps of 

King Rama 9 as you see the Buddha image in the “church on the water”.
• Visit the lahpet museum and have a go at making tea leaf herbal cushions.
• Visit the local market (walking street).

Afternoon
• Stroll along the nature trails, passing by tea and coffee plantations, waterfalls, 

springs and the biggest tree in the sub-district.
• Learn how to collect lahpet leaves and learn about wicker products.

Evening
• Evening ‘baci’ welcome ceremony.
• See the traditional ‘Salor Sor Sueng’ Lanna performance and some of the chil-

dren’s dance shows.
• Tuck into a traditional ‘Khan Tok’ dinner.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
โฮมู่สู่เต้ย์แมู่�กีำาปีอง	จัำงหวัดเช่ยงใหมู่�

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ชมู่วัดคันธาพฤกีษาแมู่�กีำาปีอง	ต้ามู่รัอยพรัะบาท่สู่มู่เด็จำ 

พรัะเจ้ำาอย่�หัวรััชกีาลท่่�	๙	ชมู่พรัะในพรัะอุโบสู่ถีกีลางนำ�า
•	 ชมู่พิพิธภัณ์ฑ์์เมู่่�ยง	กิีจำกีรัรัมู่ท่ำาหมู่อนสู่มุู่นไพรัใบชา
•	 เท่่�ยวชมู่ต้ลาดสิู่นค้าผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ชุมู่ชน	(ถีนนคนเดิน)

ชุ่วงบ่ัาย
•	 เท่่�ยวชมู่เสู้่นท่างศึกีษาธรัรัมู่ชาติ้	ไรั�ชา/กีาแฟ/นำ�าต้กี/ต้านำ�า/

ต้้นไมู้่ป่ีาท่่�ใหญ�ท่่�สุู่ดในต้ำาบล
•	 ชมู่และศึกีษาเร่ัยนร้่ักีารัเก็ีบเมู่่�ยงและกีารัจัำกีสู่าน

ชุ่วงเย็น
•	 กิีจำกีรัรัมู่ต้อนเย็นพิธ่กีารัต้้อนรัับ	ท่ำาพิธ่บายศร่ัสู่่�ขวัญ
•	 ชมู่กีารัแสู่ดงดนต้รั่พื�นเมู่ือง	สู่ะล้อ	ซ้อ	ซ้ึง	และกีารัแสู่ดง 

ฟ้อนรัำาของเยาวชน
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นแบบขันโต้กี

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ท่ำาบุญตั้กีบาต้รั
•	 เท่่�ยวชมู่ทั่ศน่ยภาพจุำดชมู่วิวทิ่วทั่ศน์	กิี�วฝ้ั่�น
•	 ชมู่และศึกีษาเร่ัยนร้่ัปีรัะวัติ้ท่่�มู่าของกีาแฟและกีารัแปีรัร่ัปี

ชุ่วงบ่ัาย
•	 กีิจำกีรัรัมู่เพื �อสูุ่ขภาพ	กีารันวดแผู้นไท่ย	อบสู่มูุ่นไพรั	

ย�างแครั�สู่มุู่นไพรั
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

ร์�ค� ๒,๔๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 2,400 Baht/Person
(excluding	transportation)

Day 2
Morning
• Merit-making and almsgiving.
• Head up to ‘Kiw Fin’ viewpoint.
• Learn about the history of coffee and coffee processing in the region.

Afternoon
• Wellness activities, such as Thai massage, herbal steam and 

herbal steam with a bamboo daybed.
• Return to Bangkok.
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	 This	homestay	was	formed	by	the	“floating	basket	fish	breeding”	enterprise	in	Trang	
province. The area was renovated after the 2004 Tsunami disaster and subsequently turned 
into a seaside homestay. In this unique homestay just next to Sikao Bay, the airy, wide-opened 
houses	all	face	the	canal	line	with	hundreds	of	floating	baskets.	Here,	you	can	learn	all	about	
this	unique	fishing	technique	while	understanding	more	about	the	coastal	ecosystem	that	
stretches from the Sikao canal basin all the way to the mangrove forest and the emerald 
green bay leading into the open sea. Every story here is connected through the community’s 
fresh	seafood	–	which	you’ll	be	tasting	for	dinner,	seasoned	in	the	traditional	way.

	 โฮมู่สู่เต้ย์ท่่�เกิีดขึ�นจำากีกีารัรัวมู่ตั้วของกีลุ�มู่วิสู่าหกิีจำชุมู่ชนเล่�ยงปีลากีรัะชัง	
พัฒนาพื�นท่่�ภายหลังกีารัปีรัะสู่บภัยพิบัติ้สึู่นามิู่เมืู่�อ	พ.ศ.	๒๕๔๗	จำนกีลายเป็ีน 
รั่ปีแบบโฮมู่สู่เต้ย์ปีากีคลองสู่ิเกีา	หากีได้หลับต้าลงในเรัือนพักีท่่�เปี้ดโล�งหัน 
หน้าสู่่�ชายคลองท่่�เร่ัยงรัายด้วยกีรัะชังนับร้ัอย	นั�นคือบรัรัยากีาศของโฮมู่สู่เต้ย ์
เหนืออ�าวสิู่เกีาท่่�ไมู่�เหมืู่อนใครั	และสู่ามู่ารัถีเชื�อมู่โยงเรืั�องรัาวแห�งวิถ่ีชาวปีรัะมู่ง 
พื�นบ้าน	พาไปีสัู่มู่ผัู้สู่และเข้าใจำในรัะบบนิเวศชายฝ่ั่�ง	จำากีท่่�ลุ�มู่ต้ำ�าปีากีคลองสิู่เกีา	
สู่่�ปี่าชายเลน	และเวิ�งอ�าวสู่่มู่รักีต้ในท่ะเลเปี้ด	ทุ่กีเรัื�องรัาวความู่น�าสู่นใจำของ 
ชุมู่ชนแห�งน่�ล้วนเชื�อมู่โยงถีึงกีันได้ด้วยอาหารัท่ะเลสู่ด	ๆ	ปีรัุงรัสู่ชาต้ิท่้องถีิ�น 
แท้่	ๆ	ท่่�วางเสิู่ร์ัฟอย่�ต้รังหน้านั�นเอง	

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวโฮมสเตย์ยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๓
Best Homestay 2nd Runner up

Bo Hin Farmstay
Floating Basket Fish Breeding
Community Enterprise, Baan Pru Jood, Trang
บ้�อหินฟาร์้มู่สเตย์ วิสาหกิิจัชิุมู่ชินเล่�ยงป่ลากิร้ะชิังบ้้านพรุ้จั่ด จัังหวัดตร้ัง
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ไฮไลุ่ต์
 • นั�งเรืัอชมู่ธรัรัมู่ชาติ้ของปีรัะมู่งป่ีาชายเลนในคลองสิู่เกีา
 • แช�เท้่าสู่ปีาโคลน	ท่่�บ�อนำ�าพุร้ัอนนำ�าเค็มู่	ริัมู่หาดโคลน
 • ดำานำ�าด่ปีะกีารััง
 • ศึกีษาเรั่ยนรั่ ้กีิจำกีรัรัมู่กีารัเล่ �ยงสู่ัต้ว์นำ �าในกีรัะชัง 

และกีารัแปีรัร่ัปีอาหารัท่ะเล	กีลุ�มู่ปีลาเค็มู่กีางมุู้่ง
 •	 นอนโฮมู่สู่เต้ย์	ศึกีษาวิถ่ีช่วิต้ปีรัะมู่งชายฝ่ั่�ง
 •	 ปีล่กีหญ้าท่ะเล	และปีล่กีป่ีาชายเลน
 •	 เร่ัยนร้่ักีารัจัำกีสู่านเสู้่นใยจำากีต้้นเต้ยปีาหนัน

ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 คุณบุรรจัง	นฤพรเมู่ธีิ
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๑๘๙๒-๗๗๔๐
ท่ี่�อยู่้่	 :	๑๔๕/๑	หมู่่�ทีี่�	๒	ตำำาบุลบุ�อำหิน	อำำาเภอำสิเกา	จัังหวัดตำรัง	๙๒๑๕๐
เฟสบุค	 :	 บุ�อำหินฟาร์มู่สเตำย์วิสาหกิจัชุีมู่ชีน	เลี�ยงปลากระชัีงบุ้านพรุจ่ัด	Bohinfarmstay
Local contact	 :	Mr.	Banjong	Naruepornmethee
Tel.	 :	 08-1892-7440
Address	 :	 145/1	Moo	2,	Tambon	BoHin,	Amphoe	Sikao,	Trang	92150
Facebook :	 บุ�อำหินฟาร์มู่สเตำย์วิสาหกิจัชุีมู่ชีน	เลี�ยงปลากระชัีงบุ้านพรุจ่ัด	Bohinfarmstay

Highlights
 • A sightseeing boat trip around Sikao canal mangrove forest.
 • Foot mud spa at the seawater hot spring next to the mud beach.
 • Snorkeling.
 •	 Learn	about	the	community’s	floating	basket	fish	breeding	method	as	

well as how they process seafood with the Pla Kem Kang Moong group.
 •	 Homestay	accommodation	-	immerse	yourself	in	the	fishermen’s	way	of	life.
 • Plant seagrass and mangrove trees.
 • Learn how to weave using thatch screw pine threads.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Bo Hin Farmstay-Floating Basket Fish Breeding Community Enterprise,
Baan Pru Jood, Trang

Day 1
Afternoon
•	 Meet	at	Bo	Hin	Farmstay	Office.
• Enjoy a sightseeing boat trip to explore the mangrove forest ecosystem 

around Sikao canal. 
• Enjoy a foot mud spa at the seawater hot spring next to the mud beach. 
• Stop by Boonkong Bay and disembarking at Lorlor island. 
• Enjoy a beautiful sunset at Keb Tawan beach 

Evening
Indulge in a dinner of tasty seafood caught fresh from the baskets.

Day 2
Morning
• Enjoy sunrise over Sikao Bay.
• Get to know more about the local way of life and how seafood is processed 

with the Pla Kem Kang Moong group.
• Learn how to weave using thatch screwpine threads.
• Learn how to make batik clothes with the batik group.

Late morning
Return to Bangkok.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
บ�อหินฟาร์ัมู่สู่เต้ย์	จัำงหวัดต้รััง

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงบ่ัาย 
•	 พบกีัน	ณ์	ท่่�ท่ำากีารัชุมู่ชนท่�องเท่่�ยวบ�อหิน

ฟาร์ัมู่สู่เต้ย์	
•	 ล�องเรัือชมู่รัะบบนิเวศปี่าชายเลนในคลอง

สิู่เกีา	
•	 แช�เท่้า	สู่ปีาโคลนท่่�บ�อนำ �าพุรั้อนนำ�าเค็มู่ 

ริัมู่หาดโคลน
•	 แวะเวิ�งอ�าวบุญคงและขึ�นหาดเกีาะหลอหลอ
•	 ชมู่พรัะอาทิ่ต้ย์ต้กีท่่�หาดเก็ีบต้ะวัน	

ชุ่วงเย็น
รัับปีรัะท่านอาหารัเย็น	เมู่น่อาหารัท่ะเลสู่ด 
จำากีกีรัะชัง

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ชมู่พรัะอาทิ่ต้ย์ขึ�นเหนืออ�าวสิู่เกีา
•	 ชมู่วิถ่ีชุมู่ชน	กีารัแปีรัร่ัปีอาหารัท่ะเล	ท่่�กีลุ�มู่ 

ปีลาเค็มู่กีางมุู้่ง
•	 เรั่ยนรั่้กีารัจำักีสู่านด้วยเสู่้นใยจำากีต้้นเต้ย 

ปีาหนัน
•	 เร่ัยนร้่ักีารัท่ำาผู้้าบาติ้กี	ท่่�กีลุ�มู่บาติ้กี

ชุ่วงสาย
เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

ร์�ค� ๑,๐๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๒	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 1,000 Baht/Person
(minimum	2	persons	excluding	transportation)
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วิสาหกิิจัชุุมชุนท่่องเท่่�ยวเชิุงอนุรักิษ์์บ้ัานทุ่่งหย่เพ็ง จัังหวัดกิระบ่ั�
Baan Tung Yee Peng Ecotourism Community Enterprise, 
Krabi

ชุุมชุนตลุ่าดโรงพักิเก่ิาสรรพยา จัังหวัดชัุยนาท่
The Sappaya Old Police Station Market Community,
Chai Nat

กิลุุ่่มวิสาหกิิจัชุุมชุนลุ่่องแก่ิงบ้ัานเขัาหลัุ่กิ จัังหวัดตรัง
Baan Khao Lak Rafting Community Enterprise, Trang

01

02

03

BEST
RESPONSIBLE
TOURISM
สาขัาหม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวอย่างรับัผิิดชุอบัยอดเย่�ยม

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวชุนบัท่ยอดเย่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020
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 Visit this “green community” on the diverse Lanta island 
where friendly locals and cultures of different ethnicities coexist.  
The concept of natural resource conservation has been adopted here 
and the community is determined to strengthen the preservation  
of green space while building sustainability, resulting in community- 
based	tourism	that	will	benefit	both	the	community	itself	and	
visitors who can contribute to giving back to nature.

	 “ชุมู่ชนสู่่เข่ยว”	บนความู่หลากีหลายของวิถี่ช่วิต้เกีาะลันต้า	เสู่น�ห์แห�งผู้่้คนและวัฒนธรัรัมู่ชุมู่ชนท่่�อย่� 
อาศัยหลากีหลายเชื �อชาต้ิยังคงดำาเนินช่วิต้ภายใต้้แนวคิดอนุรัักีษ์ท่รััพยากีรัท่่�มู่่ค�าในกีารัหาเล่ �ยงช่พ	 
พรั้อมู่ขับเคลื�อนชุมู่ชนชาวบ้านสู่รั้างความู่เข้มู่แข็งด้านกีารัอนุรัักีษ์พื�นท่่�สู่่เข่ยว	รัักีษาท่รััพยากีรัธรัรัมู่ชาต้ ิ
สู่่�ความู่ยั�งยืน	จำนนำาไปีสู่่�กีารัต้�อยอดกีารัท่�องเท่่�ยวโดยชุมู่ชนและเพื�อชุมู่ชน	สู่ร้ัางร่ัปีแบบกิีจำกีรัรัมู่ให้นักีท่�องเท่่�ยว 
ได้มู่่สู่�วนสู่ร้ัางสิู่�งด่	ๆ	คืนสู่่�ธรัรัมู่ชาติ้

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวอย่างรับัผิิดชุอบัยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๑
The Winner of Best Responsible Tourism

Baan
Tung Yee Peng
Ecotourism Community Enterprise, Krabi
วิสาหกิิจัชิุมู่ชินท่�องเท่่�ยวเชิิงอนุร้ักิษบ์้้านทุ่�งหย่เพ็ง จัังหวัดกิร้ะบ้่�
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายนราธิร	หงส์ที่อำง
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๙๕๙๐-๙๑๗๓
ท่ี่�อยู่้่	 :	๑๙	หมู่่�ทีี่�	๔	ตำำาบุลศาลาด�าน	อำำาเภอำเกาะลันตำา	จัังหวัดกระบีุ�	๘๑๑๕๐
เฟสบุค	 :	 ทุี่�งหยีเพ็ง	Cbt.	ที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีน	บุ้านทุี่�งหยีเพ็ง	เกาะลันตำา	จัังหวัดกระบีุ�
Local contact	 :	Mr.	Narathon	Hongthong
Tel.	 :	 08-9590-9173
Address	 :	 19	Moo	4,	Tambon	Saladan,	Amphoe	Koh	Lanta,	Krabi	81150
Facebook :	 ทุี่�งหยีเพ็ง	Cbt.	ที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีน	บุ้านทุี่�งหยีเพ็ง	เกาะลันตำา	จัังหวัดกระบีุ�

ไฮไลุ่ต์
 • ล�องเรืัอแจำวโบรัาณ์พื�นเมืู่อง	อาบอรุัณ์	บนเกีาะลันต้า
 • ชมู่ป่ีาโกีงกีางผืู้นป่ีาชุมู่ชน
 • พายเรืัอคายักี
 • ปีล่กีหญ้าท่ะเล	ปีล่กีปี่า
 • ชมู่วิถีช่่วิต้ชุมู่ชน	ชมู่ต้ลาดเท่่�ยงวันบ้านบวกี
 • ชิมู่ชาพื�นเมู่ือง	และท่ำาอาหารัพื�นเมู่ือง

Highlights
 • Hop on a traditional boat and see the sunrise 

over Lanta Island.
 • Visit the communal mangrove forest protecting  

the coastline.
 • Kayak.
 • Plant trees and sea grass
 • Explore the local way of life. Visit the Baan 

Buak lunchtime market.
 • Sip on some local tea and cook traditional 

Southern dishes.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Tung Yee Peng Ecotourism Community, Krabi

Day 1
Evening
• Enjoy the beach in the evening after you have arrived as the sun sets over 

the horizon.
• Traditional dinner accompanied by the tranquil island vibes.
• Chat with the community’s locals, learn about the history, as well as their 

dreams and journeys.

Day 2
Morning
• Start the day with a ‘sunrise bathing’ trip on a traditional paddle boat. See the  

first	light	of	the	day	while	learning	about	the	philosophy	behind	the	paddle	boat.
• Have breakfast on the boat before heading back to the community’s mangrove  

forest. Hear the forest sing while you chill out under the shade.

Late morning
• Visit “Baan Buak” group and learn about their battle with the economic 

impacts	of	the	COVID-19	crisis.	Have	a	foot	mud	spa	session	and	then	visit	
Baan Buak lunchtime market.

• Sip on some local tea and cook traditional Southern dishes and dessert. 
Enjoy lunch together.

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
ชุมู่ชนท่�องเท่่�ยวเชิงอนุรัักีษ์บ้านทุ่�งหย่เพ็ง	จัำงหวัดกีรัะบ่�

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงเย็น
•	 ชมู่บรัรัยากีาศชายหาดเกีาะลันต้ายามู่เย็น	ชมู่พรัะอาทิ่ต้ย ์

ลาลับขอบฟ้า
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นสู่ไต้ล์พื�นเมืู่องในบรัรัยากีาศชุมู่ชน 

บนเกีาะ
•	 พ่ดคุยแลกีเปีล่�ยนบอกีเล�าเรืั�องรัาวชุมู่ชน	ความู่คิด	ความู่ฝ่ั่น	 

และกีารัเดินท่าง

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ออกีเดินท่างล�องเรืัอแจำวพื�นเมืู่องกัีบท่ริัปี	“อาบอรุัณ์”	

ชมู่แสู่งแรักีแห�งเกีาะลันต้า	พรั้อมู่รัับฟ่งเรืั�องรัาวปีรััชญา 
แห�งเรืัอแจำว

•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเช้าบนเรืัอแจำว	ล�องเรืัอกีลับเข้าชมู่ 
ผืู้นปี ่าชุมู่ชน	ท่่� ชุมู่ชนปีกีปี ้องด่แล	ฟ ่งเ สู่่ยงพงไพรั	
ใต้้รั�มู่เงาไมู้่

ชุ่วงสาย
•	 เย่�ยมู่ชมู่กีารัรัวมู่กีลุ�มู่	“บ้านบวกี”	กัีบแนวคิดกีารัปีรัับตั้ว 

สู้่่วิกีฤต้โควดิ/สู่ปีาเท้่าท่่�โฮมู่สู่ปีา/สู่มัู่ผัู้สู่ต้ลาดเท่่�ยงวันบ้านบวกี	
ชิมู่ชาพื�นเมืู่อง	และรั�วมู่ท่ำาอาหารัพื�นเมืู่อง	ขนมู่พื�นบ้าน 
และรัับปีรัะท่านอาหารักีลางวันรั�วมู่กัีน

ชุ่วงบ่ัาย
• รัับฟ่งแนวคิดบ้านบวกี	กีับกีารัจำัดกีารัเชิงเศรัษฐกีิจำ	สัู่งคมู่	

และสิู่�งแวดล้อมู่และกีารัพึ�งพากัีนเองในชุมู่ชน
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

ร์�ค� ๒,๗๕๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๒	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 2,750 Baht/Person
(minimum	2	persons	excluding
transportation)

Afternoon
• Learn about the Baan Buak concepts  

of economic, social and environmental  
management, as well as self-reliance  
within the community.

• Return to Bangkok.
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รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวอย่างรับัผิิดชุอบัยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๒
Best Responsible Tourism 1st Runner up

The Sappaya
Old Police Station
Market Community, Chai Nat
ชุิมู่ชินตลาดโร้งพักิเกิ�าสร้ร้พยา จัังหวัดชัิยนาท่

 Travel back in time, taste local delicacies, and soak up the charming vibes in this pretty  
little community. The village is characterized by vintage wooden buildings around the  
Sappaya Police Station Market Community next to Chaophraya River and now has a focus on 
being environmentally-friendly. Their “Green Dee” night market offers various products, food, 
traditional snacks and organic agricultural products and is 100% free of foam containers (they 
have been replaced with natural materials like bamboo tubes, coconut shell and pandan 
leaf). Vendors and visitors are invited to wear traditional Thai clothes and take photos by 
the 118-year-old police station, the oldest in Thailand.

	 เท่่�ยวข้ามู่กีาลเวลา	พาชิมู่อาหารัถิี�น	สัู่มู่ผัู้สู่ความู่น�ารัักีของชุมู่ชนเล็กี	ๆ	 
ท่่�มู่่บ้านเรืัอนเกี�าแกี�อนุรัักีษ์เปี็นอาคารัไมู่้สู่วยงามู่ย้อนยุคสู่่�ชุมู่ชนต้ลาด 
โรังพักีเกี�าสู่รัรัพยา	ชุมู่ชนเกี�าแกี�ริัมู่นำ�าเจำ้าพรัะยาท่่�สู่ามู่ารัถีสู่รั้างความู่สุู่ขใน
กีารัท่�องเท่่�ยวได้อย�างสู่นุกี	และเปี็นมิู่ต้รักัีบสิู่�งแวดล้อมู่	ด้วยแนวคิดรัักีษ์โลกี	
รัักีธรัรัมู่ชาติ้	เปี้ด	“ต้ลาดกีร่ันด่”	Night	Market	จำำาหน�ายสิู่นค้า	อาหารั	 
ขนมู่โบรัาณ์	และพืชผู้ลท่างกีารัเกีษต้รัแบบปีลอดสู่ารัพิษ	เปี็นเขต้ปีลอด 
ภาชนะโฟมู่	๑๐๐%	เลือกีวสัู่ดุธรัรัมู่ชาต้ท่ิ่�สู่ามู่ารัถีท่ดแท่นได้มู่าใช้บรัรัจำอุาหารั 
แท่น	เช�น	กีรัะบอกีไมู้่ไผู้�	กีะลา	ใบต้อง	เป็ีนต้้น	พร้ัอมู่รัณ์รังค์ให้พ�อค้าแมู่�ขาย	
และนักีท่�องเท่่�ยวสู่วมู่ใสู่�ชุดไท่ย	มู่าเดินเท่่�ยว	ถี�ายร่ัปีกัีบโรังพักีเกี�าแกี�ท่่�สุู่ด 
ในปีรัะเท่ศไท่ย	อายุ	๑๑๘	ปีี
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นางเง็กลั�ง	จัันที่รวรรณก่ร
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๖-๓๖๒๙-๕๙๔๗
ท่ี่�อยู่้่	 :	๗๐	หมู่่�ทีี่�	๔	ตำำาบุลสรรพยา	อำำาเภอำสรรพยา	จัังหวัดชัียนาที่	๑๗๑๕๐
เฟสบุค	 :	 เที่ศบุาลตำำาบุลสรรพยา
Local contact	 :	Mrs.	Ngek	Lang	Janthonwannakoon
Tel.	 :	 06-3629-5947
Address	 :	 70	Moo	4,	Tambon	Sapphaya,	Amphoe	Sapphya,	Chai	Nat	17150
Facebook :	 เที่ศบุาลตำำาบุลสรรพยา

ไฮไลุ่ต์
 • เท่่�ยวต้ลาดโรังพักีเกี�าสู่รัรัพยา	ต้ลาดกีร่ันด่	ต้ลาดปีลอดโฟมู่	๑๐๐%
 • ชมู่อาคารัโรังพักีเกี�า	สู่มัู่ยรััชกีาลท่่�	๕	(อายุ	๑๑๘	ปีี)	เกี�าแกี�ท่่�สุู่ด 

ในปีรัะเท่ศไท่ย
 • ชมู่ภาพสู่ต้ร่ัต้อาร์ัต้	วิถ่ีช่วิต้ชุมู่ชนในอด่ต้
 • สู่นุกีกัีบฐานเร่ัยนร่ั ้กีารัท่ำาขนมู่หน้างากีุยหล่	ของฝั่ากีข ึ�นชื�อ 

เมืู่องสู่รัรัพยา
 • ชมู่ฐานเร่ัยนร่ั้ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์จำากีผู้ักีต้บชวาสู่่�งานจำักีสู่าน	กีลุ�มู่หัต้ถีกีรัรัมู่ 

ผัู้กีต้บชวาบ้านอ้อย
 • สู่นุกีกัีบกีารัท่ำาอาหารั	อาทิ่	ข้าวเกีร่ัยบลอยนำ�าสู่่ต้รัโบรัาณ์	อาหารัพื�นถิี�น 

ต้ามู่ฤด่กีาล	เป็ีนต้้น

Highlights
 • Visit the “Green Dee” foam container-free market at Sappaya Police Station.
 • See the 118-year-old police station building that dates back to the King Rama V era, the oldest in 

Thailand.
 •	 Admire	the	street	art	and	the	traditional	way	of	life	reflecting	the	past.
 • Learn how to make ‘Kui lee’ baked sesame dumplings, Sappaya’s most popular souvenir.
 • Learn about water hyacinth wicker products from Ban Aoi Water Hyacinth Craft Group.
 •	 Enjoy	making	traditional	floating	coconut	dessert,	a	seasonal	local	delicacy.	

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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Day 1
Late morning
• Pay homage to Luang Pu Fueang and admire the prostrating 

Buddha image at Wat Sappaya Wattanaram temple.
• Stroll around Sappaya market community.
• See the police station that dates back to the King Rama V era over  

100 years ago.
• Admire the street art and traditional way of life of the past.
• Learn how to make ‘Kui lee’ baked sesame dumplings,  

Sappaya’s top souvenir, with the original recipe.

Noon
Lunch.

Afternoon
• Learn how water hyacinth is transformed into wicker products 

and other products at Ban Aoi Water Hyacinth Craft Group.
•	 Learn	how	to	make	traditional	floating	coconut	dessert,	a	soft	

rice crepe with black sesame.
• Learn how to cook traditional (seasonal) dishes under the 

guidance of the community chef.
• Learn about the concept of Green Dee market, where single-use 

foam and plastic containers have been phased out.

Evening
Dinner.

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงสาย
•	 กีรัาบสัู่กีกีารัะขอพรัหลวงปี่เ่ฟ่�อง	และสัู่กีกีารัะพรัะพทุ่ธร่ัปี 

ปีางกีรัาบพรัะบรัมู่ศพท่่�วิหารัน้อยพรั้อมู่ชมู่ความู่สู่วยงามู่ 
ของพรัะฉีาย	และกีรัาบขอพรัหลวงพ�อพุท่ธสู่ำาเร็ัจำ	ณ์	วัดสู่รัรัพยา 
วัฒนารัามู่

•	 เดินชมู่ชุมู่ชนย�านต้ลาดเกี�าสู่รัรัพยา
•	 เดินชมู่อาคารัโรังพักีเกี�า	สู่มัู่ยรััชกีาลท่่�	๕	อายุร้ัอยกีว�าปีี	
•	 ชมู่ภาพสู่ต้ร่ัต้อาร์ัต้วิถ่ีช่วิต้ชุมู่ชนสู่มัู่ยอด่ต้
•	 เร่ัยนร้่ักีารัท่ำาขนมู่หน้างากุียหล่	สู่่ต้รัดั�งเดิมู่มู่าจำากีเมู่อืงแต้้จิำ�ว 

ของฝั่ากีขึ�นชื�อเมืู่องสู่รัรัพยา

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน

ชุ่วงบั่าย
•	 เร่ัยนร่ั้กีารัเปีล่�ยนผัู้กีต้บชวาเปี็นเครืั�องจำักีสู่าน	ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ 

จำากีผัู้กีต้บชวา	จำากีกีลุ�มู่หัต้ถีกีรัรัมู่ผัู้กีต้บชวาบ้านอ้อย
•	 เร่ัยนร่ั้กีารัท่ำา	“ข้าวเกีร่ัยบลอยนำ�าสู่่ต้รัโบรัาณ์”	หรืัอ 

ข้าวเกีร่ัยบอ�อนงาดำา
•	 เร่ัยนร้่ักีารัท่ำาอาหารัพื�นถิี�น	(ต้ามู่ฤด่กีาล)	โดยแมู่�ครััวชุมู่ชน
•	 เร่ัยนร่ั้แนวท่างกีารัเปี็นต้ลาดกีร่ันด่	ต้ลาดปีลอดโฟมู่และ 

พลาสู่ติ้กีท่่�ใช้ครัั�งเด่ยวทิ่�ง

ชุ่วงเย็น
รัับปีรัะท่านอาหารัเย็น

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
ชุมู่ชนต้ลาดโรังพักีเกี�าสู่รัรัพยา	จัำงหวัดชัยนาท่

Day 2
Morning
• Have breakfast.
• Visit “Baan Noen Kham Lao Viang 

Weaving Community”.

Afternoon
• Have a traditional lunch at Ban 

Noen Kham.
• Return to Bangkok.

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเช้า
•	 เย่�ยมู่ชมู่	“ชุมู่ชนวัฒนธรัรัมู่

กีารัท่อผู้้าพื�นเมืู่องลาวเว่ยง	
บ้านเนินขามู่”

ชุ่วงบั่าย
•	 รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน	

อาหารัพื�นถีิ�นท่่�บ้านเนินขามู่
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at	The	Sappaya	Old	Police	Station	Market	Community,	Chai	Nat

ร์�ค� ๒,๕๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ 
(ราคาไมู่�รวมู่ค�าทีี่�พัก	และค�าเดินที่าง)

Price 2,500 Baht/Person
(excluding	accommodation	and	
transportation)
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 This is one of the pilot villages where the community contributes to forest conservation 
under	Thailand’s	sufficiency	economy	principle.	It	is	also	a	sufficiency	economy	learning	
center	thanks	to	its	abundance	of	nature	–	both	in	terms	of	the	water	and	the	forest.	Visitors	
will be impressed by the adventurous activities in the middle of beautiful nature, heading 
through the forest, over rocks, into fruit orchards, through rubber and palm plantations, and 
seeing the greenery on both sides of the canal. You can also take to the water in a kayak, 
floating	along	a	4-km	route	that	gets	rocky	in	some	sections.	The	water	level	is	not	too	deep	
and the current not too strong, making this a suitable activity for people of all ages.

	 หนึ�งในหมู่่�บ้านต้้นแบบกีารัมู่่สู่�วนรั�วมู่ของชุมู่ชนในปี่าอนุรัักีษ์ต้ามู่หลักี 
ปีรััชญาเศรัษฐกิีจำพอเพ่ยง	ท่่�น่�ยังเปี็นศ่นย์กีารัเร่ัยนร่ั้เศรัษฐกิีจำพอเพ่ยง 
ด้วยต้้นทุ่นท่างธรัรัมู่ชาติ้ท่่�อุดมู่สู่มู่บ่รัณ์์	ทั่�งนำ�าและป่ีาไมู้่	และได้นำามู่าต้�อยอดสู่่� 
กีารัท่�องเท่่�ยวด้วยกีารัจัำดกีารัท่รััพยากีรัธรัรัมู่ชาติ้และสิู่�งแวดล้อมู่ในชุมู่ชนได้อย�าง 
มู่่คุณ์ภาพ	นักีท่�องเท่่�ยวสู่ามู่ารัถีท่ำากิีจำกีรัรัมู่แนวผู้จำญภัยท่�ามู่กีลางธรัรัมู่ชาต้ิ 
ท่่�สู่วยงามู่	ทั่�งป่ีาไมู้่และโขดหิน	สู่ร้ัางความู่ปีรัะทั่บใจำด้วยทั่ศน่ยภาพสู่องฝ่ั่�งคลอง 
แวดล้อมู่ด้วยสู่วนผู้ลไมู่้	สู่วนยาง	สู่วนปีาล์มู่	และรั�มู่รืั�นด้วยต้้นไมู่้ริัมู่คลอง	 
อ่กีทั่�งบางช�วงบางต้อนรัิมู่คลองเปี็นโขดหินน้อยใหญ�	เสู่มืู่อนพายเรืัอผู้�าน 
ช�องเขาหนิต้ลอดเสู้่นท่างกีารัล�องแกี�งต้ามู่ลำานำ�ากีว�า	๔	กิีโลเมู่ต้รั	ด้วยรัะดบันำ�า 
ไมู่�ลึกีและกีรัะแสู่นำ�าไมู่�แรังเกิีนไปี	จึำงเหมู่าะสู่ำาหรัับทุ่กีเพศทุ่กีวัย	

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวอย่างรับัผิิดชุอบัยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๓
Best Responsible Tourism 2nd Runner up

Baan
Khao Lak
Rafting Community Enterprise, Trang
กิลุ�มู่วิสาหกิิจัชุิมู่ชินล�องแกิ�งบ้้านเขาหลักิ จัังหวัดตรั้ง
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายสวัสดิ�	ขันนุ้ย
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๒๔๒๐-๔๖๙๑
ท่ี่�อยู่้่	 :	๑๓๘	หมู่่�ทีี่�	๗	ตำำาบุลนำ�าผุู้ด	อำำาเภอำเมืู่อำง	จัังหวัดตำรัง	๙๒๐๐๐
เฟสบุค	 :	 ล�อำงแก�งบุ้านเขัาหลัก	จั.ตำรัง
Local contact	 :	Mr.	Sawat	Kunnui
Tel.	 :	 08-2420-4691
Address	 :	 138	Moo	7,	Tambon	Naam	Put,	Amphoe	Muang,	Trang	92000
Facebook : ล�อำงแก�งบุ้านเขัาหลัก	จั.ตำรัง

ไฮไลุ่ต์
 • กิีจำกีรัรัมู่ล�องแกี�งจำากีต้้นนำ�าป่ีาเขาหลักีสู่่�แมู่�นำ�าต้รััง
 • พายเรืัอคายักี
 • เย่�ยมู่ชมู่กีลุ�มู่เล่�ยงแพะ	เล่�ยงไกี�ดำา	กีลุ�มู่กีล้วยหินฉีาบ
 • บวชป่ีาและชมู่ป่ีาต้้นนำ�า
 • ชมู่ถีำ�านำ�าท่ะลุท่่�มู่่หินงอกีหินย้อยสู่วยงามู่

Highlights
 • Raf from Khao Lak forest, down the stream 

into the Trang River
 • Kayak.
 • Visit goats and black chicken breeding groups 

and crispy banana producers.
 • Sacred forest ceremony and a visit to the 

most upstream part of the forest.
 • Visit Nam Thalu Cave and admire its beautiful 

stalagmites and stalactites.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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Day 2
Morning
• Breakfast.
• Sacred forest ceremony and a visit 

to the most upstream part of the 
forest.

• Visit Nam Thalu Cave and admire its 
beautiful stalagmites and stalactites.

Afternoon
• Have lunch in the forest.
• Return to Bangkok.

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงสาย
•	 เย่�ยมู่ชมู่วัดภ่เขาท่อง	ชมู่พรัะนอนท่รังเท่ริัดมู่โนรัาห์องค์ใหญ� 

ท่่�สุู่ดในปีรัะเท่ศไท่ย	อายุกีว�าพันปีี
•	 เข้าท่่�พักีต้ามู่อัธยาศัย

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน	ณ์	ศาลาอเนกีปีรัะสู่งค์บ้านเขาหลักี

ชุ่วงบ่ัาย
•	 เย่�ยมู่ชมู่กีลุ�มู่กีล้วยหินฉีาบ
•	 กิีจำกีรัรัมู่ล�องแกี�ง
•	 เย่�ยมู่ชมู่กีลุ�มู่เล่�ยงแพะ	และกีลุ�มู่เล่�ยงไกี�ดำา

ชุ่วงเย็น
รัับปีรัะท่านอาหารัเย็น

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเช้า
•	 กิีจำกีรัรัมู่บวชป่ีาและชมู่ป่ีาต้้นนำ�า
•	 เข้าชมู่ถีำ�านำ�าท่ะลุ	ชมู่หินงอกี	หินย้อยท่่�สู่วยงามู่

ชุ่วงบ่ัาย
•	 รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวันในป่ีา
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
บ้านเขาหลักี	จัำงหวัดต้รััง

 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Khao Lak, Trang

Day 1
Late morning
• Visit the Golden Mountain Temple and see the 

largest Manorah-style reclining Buddha dating back 
to more than a thousand years ago.

• Leisure time at the accommodation.

Noon
Lunch at Baan Khao Lak’s shelter.

Afternoon
• Visit the crispy banana producers.
• Rafting activity.
• Visit the goat and black chicken breeding groups.

Evening
Dinner.

ร์�ค� ๑,๒๕๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๓	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 1,250 Baht/Person
(minimum	3	persons	excluding
transportation)
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01

02

03

ชุุมชุนบ้ัานริมคลุ่องโฮมสเตย์ จัังหวัดสมุท่รสงคราม
Baan Rim Klong Homestay Community,
Samut Songkram 

ชุุมชุนบ้ัานถ้ำำ�าเสือโฮมสเตย์ จัังหวัดเพชุรบุัร่
Baan Tham Sue Homestay Community, Phetchaburi 

ชุุมชุนตะเค่ยนเต่�ย จัังหวัดชุลุ่บุัร่
Takiantia Community, Chon Buri 

BEST FOR
COMPANY
OUTING
สาขัาหม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวสำหรับัจััดกิิจักิรรมท่่มบิัวดิ�ง/เอาท์่ติ�ง
กิลุุ่่มตลุ่าดองค์กิรยอดเย่�ยม

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวชุนบัท่ยอดเย่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020
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 Discover life in and around the coconut  
orchards next to the Bang Pee Lok canal leading 
into the Mae Klong River. The community has been 
transformed into an inviting homestay experience 
with plenty of fun and lively learning activities that 
represent this riverside village’s now-revived local 
identities	–	such	as	dessert-making	workshops,	 
basket weaving and riverside tours.

	 วิถี่ช่วิต้ของชาวสู่วนมู่ะพรั้าวริัมู่คลองบางผู่้หลอกี 
แห�งลุ�มู่นำ�าแมู่�กีลอง	ปีรัะยกุีต์้มู่าสู่่�กิีจำกีรัรัมู่กีารัเร่ัยนร้่ัหลากีหลาย 
ท่่�สู่นุกีสู่นาน	เปีี�ยมู่สู่่สัู่น	ด้วยร่ัปีแบบวิถ่ีช่วิต้ความู่เป็ีนบ้านริัมู่นำ�า 
ท่่�ได้รัวบรัวมู่และรืั�อฟ่�นเอกีลักีษณ์์ท่้องถิี�นให้ย้อนคืนกีลับมู่า 
อ่กีครัั�ง	และเป้ีดโอกีาสู่ให้นักีท่�องเท่่�ยวได้เข้ามู่าสู่มัู่ผัู้สู่กิีจำกีรัรัมู่ 
ในชุมู่ชน	ผู้�านร่ัปีแบบฐานกีารัเร่ัยนร้่ัจำากีภ่มิู่ป่ีญญาชุมู่ชน

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวสำหรับัจััดกิิจักิรรมท่่มบิัวดิ�ง/เอาท์่ติ�ง 
กิลุุ่่มตลุ่าดองค์กิรยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๑
The Winner of Best for Company Outing

Baan
Rim Klong
Homestay Community, Samut Songkram
ชุิมู่ชินบ้้านริ้มู่ค์ลองโฮมู่สเตย์ จัังหวัดสมุู่ท่ร้สงค์ร้ามู่
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นางถิีรดา	เอำกแก้วนำาชัีย
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๙๑๗๐-๒๙๐๔
ท่ี่�อยู่้่	 :	๔๓/๑	หมู่่�ทีี่�	๖	ตำำาบุลบุ้านปรก	อำำาเภอำเมืู่อำง	จัังหวัดสมุู่ที่รสงครามู่	๗๕๐๐๐
เฟสบุค	 :	 บุ้านริมู่คลอำงโฮมู่สเตำย์	-	Baanrimklong	Homestay
Local contact	 :	Mrs.	Thirada	Aekkaeonamchai
Tel.	 :	 08-9170-2904
Address	 :	 43/1	Moo	6,	Tambon	Baanprok,	Amphoe	Muaeng,	Samut	Songkhram	75000
Facebook : บุ้านริมู่คลอำงโฮมู่สเตำย์	-	Baanrimklong	Homestay

ไฮไลุ่ต์
 • กิีจำกีรัรัมู่เวิร์ักีชอปี	อาทิ่	ขนมู่ไท่ย	สู่านหมู่วกี	ต้ะกีร้ัาจำากีท่างมู่ะพร้ัาว	

กีารัท่ำานำ�าเชื�อมู่	(ไซ้รััปี)	และต้าลมู่ะพร้ัาว	เป็ีนต้้น	
 • ใสู่�บาต้รัท่่�ชายนำ�ายามู่เช้าพักีโฮมู่สู่เต้ย์ในเรืัอนชาวสู่วนชายคลอง	
 • ข่�จัำกีรัยานชมู่สู่วนมู่ะพร้ัาว	ท่ำากิีจำกีรัรัมู่ฐานเร่ัยนร้่ัเชิงสู่ร้ัางสู่รัรัค์	
 • ชมู่ป่ีาชายเลนพร้ัอมู่ปีล่กีป่ีา	ท่่�คลองโคน	
 • เล�นสู่ก่ีเลน	งมู่หอยแครัง

Highlights
 • A variety of workshops, such as Thai dessert making, 

thatched hat making with coconuts, basket weaving,  
making coconut syrup and sugar, etc. 

 • Morning almsgiving at the pier next to the riverside orchard 
homestay accommodation.

 • Bike rides around the coconut orchard and check out some 
creative learning bases. 

 • Mangrove forest sightseeing and planting in Klong Kon. 
 • Mud skiing and clam collecting.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงบ่ัาย
•	 กิี จำกีรัรัมู่ต้ ้ อน รัับ 	พรั ้ อมู่นำ� าต้าลสู่ด 

และขนมู่ไท่ย
•	 กิีจำกีรัรัมู่ท่ำาขนมู่มู่งคลไท่ย	ขนมู่ต้ ้มู่	

ขนมู่ถัี�วแปีบ
•	 กิีจำกีรัรัมู่จำักีสู่านใบมู่ะพรั้าวให้เปี็นหมู่วกี	

กีรัะเช้า	นกี	ป่ี	ปีลา	ต้ะกีร้ัอ
•	 กิีจำกีรัรัมู่ต้นยำ�าเกีลือ	(สู่ปีาเท่้าด้วยเกีลือ)	

เพื�อเป็ีนกีารัผู้�อนคลายเท้่า

ชุ่วงเย็น
•	 รัับปีรัะท่านอาหารัเย็นต้ำารัับพื�นถิี�นชาว 

แมู่�กีลอง
•	 ลงเรืัอชมู่วิ ถ่ี ริัมู่คลองอัมู่พวา	แมู่ �นำ� า 

แมู่�กีลอง	เท่่�ยวต้ลาดนำ�าอัมู่พวา	ชมู่หิ�งห้อย

 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
บ้านริัมู่คลองโฮมู่สู่เต้ย์	จัำงหวัดสู่มุู่ท่รัสู่งครัามู่

 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Rim Klong Homestay, Samut Songkram

Day 1
Afternoon
• Receive a warm welcome with some fresh palm 

juice and Thai dessert.
• Make the so-called auspicious Thai desserts,  

including coconut dumplings, and mung bean 
rice crepe.

• Try weaving hats, baskets, and other decorative 
items with thatch from the coconuts.

• Relax on the salt spa as you let your feet sink in.

Evening
• Enjoy a traditional Mae Klong dinner.
• Go on a boat to explore the life along Amphawa 

canal	and	Mae	Klong	river.	Visit	Amphawa	floating	
market	and	see	the	fireflie.

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ใสู่�บาต้รัพรัะท่างเรืัอ	และรัับปีรัะท่าน 

อาหารัเช้า
•	 ชมู่กีารัปีาดดอกีมู่ะพรั้าว	ชิมู่นำ�าต้าลสู่ด 

จำากีดอกีมู่ะพร้ัาว	และชมู่กีารัเค่�ยวนำ�าต้าล 
มู่ะพร้ัาว

ชุ่วงสาย
ล ง เ รืั อ ท่่� ค ล อ ง โ คน 	 เ พื� อ ท่ำ า กิี จำ กี รั รัมู่ 
ท่่�ปี ่าชายเลน	เช �น	ปีล่กีปี่า	 เล �นสู่ก่ีเลน	
และงมู่หอยแครัง	เป็ีนต้้น

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวันในเรืัอ
(ข้าวห�อใบต้อง)

ชุ่วงบ่ัาย
เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

Day 2
Morning
• Almsgiving on a boat. Enjoy breakfast. 
• See how the coconut blossom is cut and taste 

the fresh coconut syrup. See how the sugar is 
simmered.

Late morning
Board a boat at Klong Kon to the mangrove forest 
to do activities such as plant the trees, slide on the 
mud, look for clams, etc.

Noon
Lunch on the boat (banana leaf-wrapped meal).

Afternoon
Return to Bangkok.

ร์�ค� ๑,๙๙๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๒	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 1,990 Baht/Person
(minimum	2	persons	excluding	transportation)
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 Under the shade of rain trees lies a tranquil countryside community next to Petchaburi 
River, nestled among the lush green nature of Kaeng Krajan district. The community revolves 
around organic agriculture and has plenty of interesting learning sites around the on-site 
homestay accommodation. Some of the forest-friendly conservational learning activities 
include making seed bullets for planting, learning about traditional recipes and boat tours of 
the area. This all began from the Tree Bank project, which aims to connect all living things 
to the people and the social responsibility of taking care of the forest. 

	 รั�มู่เงาของต้้นจำามู่จุำร่ัใหญ�ชายนำ�าในชุมู่ชนบ้านปี่าท่่�เง่ยบสู่งบ	ริัมู่แมู่�นำ�า 
เพชรับุร่ัของชุมู่ชนเล็กี	ๆ	ท่่�ซ้�อนตั้วอย่�ท่�ามู่กีลางธรัรัมู่ชาติ้	ต้้นไมู้่	และสู่ายนำ�า 
เพชรับุร่ั	ในอำาเภอแกี�งกีรัะจำาน	ท่่�น่�เปี็นแหล�งเร่ัยนร่ั้ด้านกีารัเกีษต้รัอินท่ร่ัย์	 
ฐานเร่ัยนร่ั้เศรัษฐกีิจำและโฮมู่สู่เต้ย์ไว้บรัิกีารั	มู่่กิีจำกีรัรัมู่กีารัเร่ัยนร่ั้มู่ากีมู่าย	
ผู้�านร่ัปีแบบกีิจำกีรัรัมู่เชิงอนุรัักีษ์	รัักีษาผู้ืนปี่า	ปี่�นกีรัะสูุ่นเมู่ล็ดพันธุ์	โดยมู่่ 
ต้้นไมู้่เป็ีนศ่นย์กีลาง	ภายใต้้จุำดเริั�มู่ต้้นมู่าจำากีโครังกีารัธนาคารัต้้นไมู้่	ซึ้�งเป็ีนต้วั 
เชื�อมู่โยงสิู่�งมู่่ช่วติ้กัีบผู้่้คนในชุมู่ชนและความู่รัับผิู้ดชอบโดยสัู่งคมู่	ในกีารัช�วยกีนั 
ด่แลอนุรัักีษ์ปี่าธรัรัมู่ชาติ้ผืู้นน่�ไว้	และปีล่กีฝั่่งกีารัรัักีษาสิู่�งแวดล้อมู่ให้ผู่้้คน 
ในชุมู่ชนไปีในตั้ว	จำนท่ำาให้กีารัปีล่กีต้้นไมู่้เปีร่ัยบได้กัีบกีารัฝั่ากีธนาคารัเพื�อ 
ความู่มัู่�นคงแห�งอนาคต้

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวสำหรับัจััดกิิจักิรรมท่่มบิัวดิ�ง/เอาท์่ติ�ง 
กิลุุ่่มตลุ่าดองค์กิรยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๒
Best for Company Outing 1st Runner up

Baan Tham Sue
Homestay Community, Phetchaburi
ชุิมู่ชินบ้้านถ้ำ��าเสือโฮมู่สเตย์ จัังหวัดเพชิร้บุ้ร่้
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นายสุเที่พ	พิมู่พ์ศิริ
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๘-๒๙๑๘-๗๗๗๔
ท่ี่�อยู่้่	 :	๘	หมู่่�	๓	ตำำาบุลแก�งกระจัาน	อำำาเภอำแก�งกระจัาน	จัังหวัดเพชีรบุุรี	๗๖๑๗๐
เฟสบุค	 :	 โฮมู่สเตำย์บุ้านถีำ�าเสือำ	อำำาเภอำแก�งกระจัาน
Local contact	 :	Mr.	Suthep	Pimsiri
Tel.	 :	 08-2918-7774
Address	 :	 8	Moo	3,	Tambon	Keangkrachan,	Amphoe	Keangkrachan,	Phetchaburi	76170
Facebook :	 โฮมู่สเตำย์บุ้านถีำ�าเสือำ	อำำาเภอำแก�งกระจัาน

ไฮไลุ่ต์
 • ล�องแพไมู้่ไผู้�เล�นนำ�าเพชรั
 • ยงิกีรัะสุู่นเมู่ล็ดพันธ์ุปีล่กีป่ีาธนาคารัต้้นไมู้่
 • ฐานกิีจำกีรัรัมู่เร่ัยนร้่ัถี�านไมู้่	ไข�เค็มู่ใบเต้ย	และท่องมู้่วน 

ต้าลโต้นด
 • กิีจำกีรัรัมู่ป่ี�นล่กีกีรัะสุู่นเมู่ล็ดพันธ์ุต้้นไมู้่สู่ำาหรัับปีล่กีป่ีา
 • นั�งเรืัอยางชมู่วิวสู่องฝ่ั่�งแมู่�นำ�าเพชรับุร่ั	
 • กิีจำกีรัรัมู่หุงข้าวด้วยกีรัะบอกีไมู้่ไผู้�	
 • กิีจำกีรัรัมู่ท่ำาอาหารัจำากีผัู้กีก่ีด

Highlights
 • Bamboo rafting along Phetchaburi River.
 • Activity: Shoot seed bullets to plant trees and 

contribute to the Tree Bank project.
 • Wood coal, pandanus salted eggs and toddy 

palm and coconut crepe learning bases.
 • Make seed bullets for forest planting.
 •	 Ride	an	inflatable	boat	and	enjoy	the	scenery	

on both sides of the Phetchaburi River.
 • Cook rice in bamboo tubes. 
 • Cook some edible fern dishes.

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
โฮมู่สู่เต้ย์เชิงอนุรัักีษ์บ้านถีำ�าเสืู่อ	จัำงหวัดเพชรับุร่ั

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงสาย
ท่ำาขนมู่ท่องมู้่วน

ชุ่วงกิลุ่างวัน
รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน

ชุ่วงบ่ัาย
•	 ป่ี�นล่กีกีรัะสุู่นเมู่ล็ดพันธ์ุไมู้่สู่ำาหรัับปีล่กีป่ีา
•	 ล�องเรืัอยางชมู่ท่วิทั่ศน์สู่องฝ่ั่�งแมู่�นำ�าเพชรับรุ่ั
•	 เล�นนำ�า	และพักีผู้�อนต้ามู่อัธยาศัย

วันท่่�สอง
ชุ่วงเชุ้า
•	 ตั้กีบาต้รัเช้า	และรัับปีรัะท่านอาหารัเช้า
•	 บอกีเล�าเรืั�องรัาวธนาคารัต้้นไมู้่	รัับต้้นไมู้่ไปี 

ปีล่กีป่ีาชุมู่ชน	ยิงหนังสู่ติ้�กีเพื�อปีล่กีป่ีา
•	 ป่ี�นไข�เค็มู่พอกีใบเต้ย

ชุ่วงสาย
•	 ชมู่แปีลงสู่าธิต้เกีษต้รัอินท่ร่ัย์และสู่วนผู้ลไมู้่
•	 เลือกีซื้�อผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ชุมู่ชน	
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Baan Tham Sue Conservational Homestay, Phetchaburi

ร์�ค� ๑,๔๙๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๕	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าเดินที่าง)

Price 1,490 Baht/Person
(minimum	5	persons	excludingtransportation)

Day 1
Late morning
Make coconut crepe. 

Noon
Lunch

Afternoon
• Make seed bullets to help with 

planting the forest.
•	 Ride	an	inflatable	boat	and	enjoy	

the scenery on both sides of the 
Phetchaburi River.

• Take a swim in the water and enjoy 
some leisure time.

Day 2
Morning
• Morning almsgiving and breakfast.
• Learn about the story of the Tree 

Bank project. Help out with planting 
the community forest by shooting 
seed bullets into the soil.

• Make pandanus-topped salted eggs.

Late morning
• Visit an organic agriculture demon-

stration plot and a fruit orchard.
• Shop for some local products. 
• Return to Bangkok.
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 A coconut-loving community that has maintained the role of this humble fruit as part of 
everyday life, transforming itself into a cultural learning site. The way of life here is deeply 
connected	to	coconut,	including	its	cuisine,	and	the	sufficient,	economically,	principally,	
inspired lifestyle where the locals leverage the local wisdom to create a variety of coconut 
products. The activities available at the community are also great for CSR events. Examples 
include:	bike	rides	around	the	coconut	orchard	–	the	community’s	important	industrial	crop,	
releasing “parasitic wasps” to have them eliminate threats to the coconut without using 
chemicals, exploring the local lifestyle at “Baan Roi Sao”, and cooking (and tasting) delicious 
Thai dishes unique to the area.

	 ชุมู่ชนคนรัักีมู่ะพรั้าวผู่้้ท่ำาหน้าท่่�อนุรัักีษ์และสืู่บสู่านให้มู่ะพรั้าวคงอย่�ค่�กัีบชุมู่ชน	และผู้ลักีดันให้เปี็น 
แหล�งเร่ัยนร้่ัและกีารัท่�องเท่่�ยวเชิงวัฒนธรัรัมู่	โดยมู่่มู่ะพร้ัาวเป็ีนสู่ญัลกัีษณ์์เชื�อมู่โยงทั่�งหมู่ดเข้าด้วยกัีน	ไมู่�ว�าจำะเป็ีน 
วิถ่ีช่วิต้ท่่�ยึดโยงกัีบมู่ะพร้ัาว	อาหารักีารักิีน	ไปีจำนถึีงกีารัดำาเนินช่วิต้ของชุมู่ชนวิถ่ีไท่ยท่่�ใช้ปีรััชญาเศรัษฐกิีจำพอเพ่ยง 
ของในหลวงในกีารัดำารังช่วิต้	และใช้ภ่มิู่ปี่ญญาสู่รั้างสู่รัรัค์ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์จำากีมู่ะพรั้าวได้หลากีหลาย	เช�นเด่ยวกีับ
ร่ัปีแบบกิีจำกีรัรัมู่กีารัท่�องเท่่�ยวในชุมู่ชนท่่�น�าสู่นใจำ	และเหมู่าะกัีบกีารัท่ำากิีจำกีรัรัมู่	CSR	(Corporate	Social	
Responsibility)	ขององค์กีรั	ไมู่�ว�าจำะเปี็นกีารัปี่�นรัถีจำักีรัยานชมู่สู่วนมู่ะพรั้าวซ้ึ�งเปี็นพืชเศรัษฐกีิจำของชุมู่ชน	
กีารัปีล�อย	“แต้นเบ่ยน”	เพื�อช�วยกีำาจัำดศัต้ร่ัของต้้นมู่ะพร้ัาวโดยไมู่�ต้้องพึ�งสู่ารัเคมู่่	กีารัเย่�ยมู่ชมู่ข้าวของเครืั�องใช้
ในช่วิต้ปีรัะจำำาวันท่่�	“บ้านร้ัอยเสู่า”	กีารัชมิู่อาหารัพื�นบ้านแบบไท่ยซึ้�งมู่่รัสู่ชาติ้อรั�อยมู่่เอกีลักีษณ์์เฉีพาะถิี�นฯลฯ

รางวัลุ่หม่่บ้ัานท่่องเท่่�ยวสำหรับัจััดกิิจักิรรมท่่มบิัวดิ�ง/เอาท์่ติ�ง 
กิลุุ่่มตลุ่าดองค์กิรยอดเย่�ยม อันดับัท่่� ๓
Best for Company Outing 2nd Runner up

Takiantia
Community, Chon Buri
ชุิมู่ชินตะเค่์ยนเต่�ย จัังหวัดชิลบุ้ร่้
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ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ	 :	 นางวันดี	ประกอำบุธิรรมู่
เบอร์์ติิดต่ิอ	 :	๐๙-๘๔๑๒-๑๗๑๒
ท่ี่�อยู่้่	 :	๓๓	หมู่่�ทีี่�	๓	ตำำาบุลตำะเคียนเตีำ�ย	อำำาเภอำบุางละมุู่ง	จัังหวัดชีลบุุรี	๒๐๑๕๐
เฟสบุค	 :	 ชีมู่รมู่ส�งเสริมู่การที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีนตำำาบุลตำะเคียนเตีำ�ย
Local contact	 :	Mrs.	Wandee	Prakobtham
Tel.	 :	 09-8412-1712
Address	 :	 33	Moo	3,	Tambon	Takian	Tia,	Amphoe	Banglamung,	Chonburi	20150
Facebook : ชีมู่รมู่ส�งเสริมู่การที่�อำงเทีี่�ยวโดยชุีมู่ชีนตำำาบุลตำะเคียนเตีำ�ย

ไฮไลุ่ต์
 • เย่�ยมู่ชมู่สู่วนป่ีาสู่าโรัชกีะแหวว	เร่ัยนร้่ัเรืั�องรัาวนำ�ามัู่น

มู่ะพร้ัาวสู่กัีดเย็น
 • ชิมู่กีาแฟมู่ะพร้ัาวและขนมู่พื�นบ้านท่ำาจำากีมู่ะพร้ัาว
 • เร่ัยนร่ั้กีารัท่ำานำ�ามัู่นมู่ะพรั้าวสู่กัีดเย็นแบบภ่มิู่ปี่ญญา 

พื�นถิี�น
 • กิีจำกีรัรัมู่กีารัท่ำาอาหารัพื�นบ้าน
 • กิีจำกีรัรัมู่ศิลปีะพื�นบ้านตั้ดพวงมู่โหต้รั	ท่ำาสู่บ่�มู่ะพร้ัาว
 • ปี ่ �น จัำกีรัยานชมู่สู่วนมู่ะพรั ้าว	ชมู่วิถี่มู่ะพรั ้าว 

ชาวต้ะเค่ยนเต่้�ย
 • อรั�อยกัีบเมู่น่อาหารัพื�นถิี�นสู่่ต้รัเฉีพาะของชุมู่ชน	

Highlights
 • Visit Suan Pa Saroch Ka Waew and learn about cold-pressed coconut oil.
 • Taste some coconut coffee and traditional coconut-based dessert.
 • Learn how to make cold-pressed coconut oil using a traditional method.
 • Try cooking some local dishes.
 • Make a traditional decorative paper pendant (‘Puang mahod’) and coconut soap.
 • Ride a bicycle through the coconut orchard and explore the life of Takiantia locals.
 • Enjoy the community’s unique delicacies. 

เฟสบุุค Facebook

แผนท่ี่� Map
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 โป่รแกิรมท่่องเท่่�ยว
 ๒ วัน ๑ คืน
ชุมู่ชนต้ะเค่ยนเต่้�ย	จัำงหวัดชลบุร่ั

วันท่่�หน่�ง
ชุ่วงสาย
•	 เย่�ยมู่ชมู่	“สู่วนป่ีาสู่าโรัชกีะแหวว”	รัับฟ่งเรืั�องรัาวเก่ี�ยวกัีบ 

มู่ะพร้ัาว
•	 รัับปีรัะท่าน	“กีาแฟมู่ะพร้ัาว”	พร้ัอมู่ขนมู่พื�นบ้าน
•	 เร่ัยนร้่ักีารัท่ำานำ�ามู่ะพร้ัาวสู่กัีดเย็น	แบบภ่มิู่ป่ีญญาท้่องถิี�น

ชุ่วงกิลุ่างวัน
แข�งขันท่ำาอาหารัพื�นบ้าน	พร้ัอมู่รัับปีรัะท่านอาหารักีลางวัน

ชุ่วงบ่ัาย
•	 กิีจำกีรัรัมู่ต้้อนรัับ	และชมู่บ้านร้ัอยเสู่า
•	 ท่ำากิีจำกีรัรัมู่ศลิปีะพื�นบ้าน	ตั้ดพวงมู่โหต้รั	ท่ำากีรัะเป๋ีาผู้้าพมิู่พ์ 

ลายดอกีไมู้่	ท่ำาสู่บ่�มู่ะพร้ัาว
•	 พักีเบรักีดื�มู่นำ�าสู่มุู่นไพรัและขนมู่ไท่ย

วันท่่�สอง
ชุ่วงสาย
•	 ชมู่และฟ่งเรืั�องรัาวของสู่วนฟ้าใสู่ไอโกีะ
•	 กิีจำกีรัรัมู่ป่ี�นจัำกีรัยาน	หรืัอ	Walk	Rally	ชมู่สู่วนมู่ะพร้ัาว
•	 เลือกีซื้�อสิู่นค้าชุมู่ชน
•	 เดินท่างกีลับกีรุังเท่พฯ

 PROGRAM :
 2-Days-1-Night Itinerary
at Takiantia Community, Chon Buri

Day 1
Late morning
• Visit “Suan Pa Saroch Ka Waew”. Learn about Amazing coconut.
• Try some coconut coffee accompanied by traditional desserts.
• Learn how to make cold-pressed coconut oil using a traditional method.

Noon
Take part in a traditional cooking competition followed by lunch 

Afternoon
• Receive a warm welcome and visit Baan Roi Sao.
• Try your own hand at traditional crafts, such as making ‘Puang 

mahod’,	a	decorative	paper	pendant,	as	well	as	floral-printed	
bags and coconut soap.

• Take a well-earned break with an herbal drink and Thai dessert.

Day 2
Late morning
• Visit Fahsai Aiko farm and hear about their history.
• Follow a bike/walking route as you explore the traditional way 

of life in Takiantia.
• Shop for some local products.
• Return to Bangkok.

ร์�ค� ๑,๑๐๐ บ�ที่/ท่ี่�นำ
(ขัั�นตำำ�า	๑๐	ที่�าน	ราคาไมู่�รวมู่ค�าทีี่�พัก
และค�าเดินที่าง)

Price 1,100 Baht/Person
(minimum	10	persons	excluding
accommodation	and	transportation)
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

Tourism Authority of Thailand (TAT) 
1600 New Phetchaburi Road Makkasan RatchatheviBangkok 10400 Thailand


