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ขอต้้ อ นรัั บ สู่่ � ห มู่่ � บ้ ้ า นท่่ อ งเที่่ � ย วชนบท ๑๕ ชุุ ม ชน
ผู้้�คว้้ารางวััลเกีียรติิยศแห่่งปีีของการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ภายใต้้โครงการประกวดสุุดยอดหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชนบท 
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ โดยการท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย ได้้คัดั สรร
ความเป็็ น ที่่ � สุ ุ ด แห่่งอัั ตลั ั ก ษณ์์ แ ละวิิ ถี ีชีีวิิ ตที่ ่ � โ ดดเด่่น
ขอเชิิญชวนให้้ ทุุกคนได้้มาสััมผััส  เสน่่ห์์วััฒนธรรมชุุ มชน
เติิมเต็็มประสบการณ์์ และความสุุขความประทัับใจที่่�ยาก
จะลืืมเลืือน
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.

รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
Thailand Rural Tourism Award

Baan Ta Kan Tong
Homestay
Chiang Rai
Thailand Rural Tourism Awards 2020

โฮมสเตย์์บ้้านท่า่ ขัันทอง จัังหวััดเชีียงราย
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บ้้านท่่าขัันทอง เจ้้าของรางวััลสุุดยอดหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยว
ชนบทประจำำ � ปีี ๒๕๖๓ เป็็ น หมู่่ � บ้ ้ า นเล็็ ก  ๆ บนที่่ � ร าบ
ริิมฝั่่ง� แม่่น้ำำ�� โขง มีีประวััติคิ วามเป็็นมาเริ่่ม� ต้้นเมื่่อ� พ.ศ. ๒๕๐๖
ที่่�มีีราษฎรอพยพมาจากภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือครั้้�งแรก
เมื่่อ� ได้้เห็็นที่่ตั้้� ง� ถิ่่น� ฐานใหม่่ใกล้้แหล่่งน้ำำ�อุ
� ดุ มสมบููรณ์์ จึงึ ได้้ชักั ชวน
อีีกหลายครอบครััวจากภาคอีีสานอพยพมาตั้้�งรกรากถาวร 
ที่่นี่� จึ�่ งึ กลายเป็็นชุุมชนคนอีีสานพลััดถิ่่น� ที่่ไ� ด้้นำ�ศิ
ำ ลิ ปวััฒนธรรม
ทางภาคอีีสานมาเผยแพร่่ร่่วมกัันกัับประเพณีีวััฒนธรรม
ทางเหนืือ เกิิดเป็็นชุุมชนอีีสานล้้านนาที่่�สนุุกสนาน มีีเสน่่ห์์
มากด้้วยสีีสัันแห่่งวิิถีีชีีวิิตเหนืือลำำ�น้ำ��ำ โขงที่่อุ� ดุ มไปด้้วยพืืชพรรณ
และภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้าน รถอีีต๊๊อกคัันโก้้เป็็นพาหนะที่่�จะพาคุุณ
เลาะริิมฝั่่�งโขงไปลองทอผ้้าทอมืือ “ลายตาหม่่อง” และชมธรรมชาติิที่่�สวนเกษตรผสมผสาน
ที่่มีีพื
� ชื พัันธุ์์�นานาชนิิด ทั้้�งเสาวรสหอมหวาน ไม่่เปรี้้�ยวจััด และถั่่ว� ดาวอิินคาคุุณภาพดีีที่่ส่่� งขาย
เฉพาะโครงการหลวง ตกเย็็นออกล่่องเรืือตามรอยเมืืองโบราณสุุวรรณโคมคำำ�ในตำำ�นานล้้านนา
กราบพระพุุทธรููปคู่่�ชุุมชน แล้้วชิิมหมููปิ้้�งตาปััน น้ำำ��จิ้้�มยายปั๋๋�นที่่�ร่ำำ��ลืือว่่าอร่่อยเลิิศที่่�สุุด
บ้้านท่่าขัันทองมีีโฮมสเตย์์ชุุมชนที่่�โดดเด่่นในเรื่่�องของความสะอาด น้ำำ��ใจไมตรีีของเจ้้าบ้้าน
อาหารพื้้�นถิ่่น� ที่่�อร่่อยและปลอดภััย

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.

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ไฮไลต์์
• นอนโฮมสเตย์์
• นั่่�งรถอีีต๊๊อกชมวิิถีีชีีวิิตในหมู่่บ้� ้านริิมแม่่น้ำำ��โขง
• ขี่่ � จั ั กร ยานชมสวนผลไม้้ แปลงเกษตรมัั ล เบอร์์ รีี 
ถั่่ว� ดาวอิินคา และสวนเสาวรส
• นั่่� ง เรืื อ ชมทิิ ว ทัั ศ น์์ แ ม่่น้ำำ � � โขง สัั มผั ั สวิ ิ ถี ีชีีวิิ ต ของ
ชาวประมงน้ำำ��จืืดของฝั่่�งไทยและฝั่่�งลาว
• สปาเท้้าบนหาดหิิน
• เก็็บไก (สาหร่่าย) แม่่น้ำำ��โขงมาทำำ�อาหารพื้้�นบ้้าน
• เวิิ ร์ ์ ก ชอปการแปรรููปผลผลิิ ต ชาถั่่� ว ดาวอิิ น คา
และแยมมััลเบอร์์รีี
• พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายเสถีียร บุุญปก
๐๖-๒๗๙๓-๕๙๓๒
๒๒๓ หมู่่�ที่�่ ๓ ตำำ�บลบ้้านแซว อำำ�เภอเชีียงแสน จัังหวััดเชีียงราย ๕๗๑๕๐
โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง การท่่องเที่�ย่ วโดยชุุมชน ต.บ้้านแซว
Mr. Sathian Boonpok
06-2793-5932
223 Moo 3, Tambon Bansaeo, Amphoe Chiangsaen, Chiang Rai 57150
โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ต.บ้้านแซว

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง จัังหวััดเชีียงราย
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงบ่่าย
• แนะนำำ�ชุุมชน สู่่�ความเป็็น “อีีสานล้้านนาท่า่ ขัันทอง”
• นั่่�งรถอีีต๊๊อกไปทอผ้้าลายตาหม่่อง
• ชมสวนเกษตรผสมผสาน เก็็บเสาวรสมาทำำ�อาหาร
• กิิจกรรมโม่่ข้้าวกล้้อง และทำำ�แกงแคข้้าวกล้้อง
• ชมสวนดาวอิินคา ชิิมเมี่่�ยงคำำ�ดาวอิินคา
• ล่่องเรืือแม่่น้ำำ��โขง ตามรอยนครโบราณสุุวรรณโคมคำำ�
• ชมพระอาทิิตย์์ตก กิินหมููปิ้้�งตาปััน ชิิมยาดองลอกคราบ
• พิิธีีแห่่ขัันโตกบููชาพญาขัันข้้าว พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ
ช่่วงเย็็น
• รัับประทานอาหารเย็็นแบบขัันโตก
• ชมการแสดงวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ตัักบาตรหน้้าบ้้านพััก และรัับประทานอาหารเช้้า
• เล่่นสไลเดอร์์โคลน อบสมุุนไพร
ช่่วงกลางวััน
กิิจกรรมทำำ�อาหารถิ่่�น
ช่่วงบ่่าย
เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

PROGRAM :

2-Days-1-Night Itinerary

at Baan Ta Kan Tong Homestay, Chiang Rai

Thailand Rural Tourism Awards 2020

Day 1
Afternoon
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•
•
•
•
•
•
•
•

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.

ราคา ๒,๕๐๐ บาท/ท่่าน
(ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 2,500 Baht/Person
(excluding transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชนบทยอดเยี่่�ยม

Thailand Rural Tourism Awards 2020
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BEST
CREATIVE
EXPERIENCE

สาขาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ยอดเยี่่�ยม
01

ชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมบ้้านเชีียง จัังหวััดอุุดรธานีี

Baan Chiang Cultural Tourism Community, Udon Thani

18
02

วิสาหกิจกลุ่มอนุรกษ
ั ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
(บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

03

กลุ่่�มการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้้านหาดส้้มแป้้น จัังหวััดระนอง

Baan Hat Sompaen Community Tourism Group, Ranong

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๑
The Winner of Best Creative Experience

Baan Chiang Cultural
Tourism Community
Udon Thani
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ชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมบ้้านเชีียง จัังหวััดอุุดรธานีี

20

ตามรอยดิินดำำ�อารยธรรมบ้้านเชีียงในหมู่่บ้� า้ นแห่่งมรดกโลก
ทางวััฒนธรรม แหล่่งโบราณคดีีก่่อนประวััติศิ าสตร์์ ชมวิิถีีชีีวิิต
ชาวไทพวนที่่นำ� �ำ ภาชนะดิินเผาเขีียนสีีลายเชืือกทาบมาต่่อยอด
สร้้างสรรค์์ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์สินิ ค้้าของที่่ร� ะลึึกภาชนะดิินเผาลายเขีียนสีี
ก่่อนประวััติิศาสตร์์บ้้านเชีียง จ.อุุดรธานีี รููปแบบต่่าง ๆ
และกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�ถ่่ายทอดโดย
ปราชญ์์วัฒ
ั นธรรม นำำ�เอาอััตลักั ษณ์์ชุมุ ชนมาพััฒนาสร้้างสรรค์์
สู่่ส� ากล เป็็นโปรแกรมท่่องเที่่ย� วเชิิงวััฒนธรรมที่่เ� ต็็มไปด้้วยเสน่่ห์์
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.

ไฮไลต์์
• ชมวิิถีีชีีวิิตหััตถศิิลป์์และภููมิิปััญญาชาวบ้้านเชีียง
• เวิิร์์กชอปปั้้�นภาชนะดิินเผาลายเขีียนสีีก่่อนประวััติิศาสตร์์
• เรีียนรู้้�การทำำ�ผ้้าฝ้้ายย้้อมคราม
• เครื่่อ� งจัักสานศิิลปะของชาวไทพวน โคลนคราม
• ชมแหล่่งโบราณสถาน ตามรอยดิินดำำ�อารยธรรมบ้้านเชีียง
• เดิินเล่่นตลาดวััฒนธรรม
• นอนโฮมสเตย์์ สัมผั
ั สกิ
ั จกรรม
ิ
ลานวััฒนธรรม การทำำ�พาขวััญ ชิิมอาหาร
พาแลงชุุมชนไทพวน

Thailand Rural Tourism Awards 2020

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.
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เฟสบุุค Facebook

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายชุุมพร สุุทธิิบุุญ
๐๘-๑๔๘๕-๑๘๖๔
๓๓ หมู่่�ที่�่ ๑๓ ตำำ�บลบ้้านเชีียง อำำ�เภอหนองหาน จัังหวััดอุุดรธานีี ๔๑๓๒๐
โฮมสเตย์์เชิิงอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมบ้้านเชีียง
Mr. Chumporn Suthiboon
08-1485-1864
33 Moo 13, Tombon Baanchiang, Amphoe Noinghan, Udon Thani 41320
โฮมสเตย์์เชิิงอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมบ้้านเชีียง

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
ชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมบ้้านเชีียง จัังหวััดอุุดรธานีี
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2-Days-1-Night Itinerary

at Baan Chiang Cultural Tourism Community, Udon Thani

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงสาย
ต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว และชมวิิดีีทััศน์์เกี่่�ยวกัับชุุมชน

Day 1
Late morning

ช่่วงเที่่�ยง
รัับประทานอาหารกลางวััน เมนููซ้้วนเส้้น และข้้าวผััดข่่าแจ่่ว
หอมหวาน

Noon

ช่่วงบ่่าย
• ขึ้้�นรถรางตามรอยดิินดำำ�อารยธรรมบ้้านเชีียง จัักสาน
โคลนคราม ข่่าเขีียว
• ชมผลิิตภัณ
ั ฑ์์ผ้า้ ทอย้้อมสีีธรรมชาติิลายภููมิิปััญญาบ้้านเชีียง
• ชมเส้้ น ทางหลุุ มขุ ุ ด ค้้ น โบราณวัั ตถุ ุ แ ละ “บ้้ า นไทพวน
รัับเสด็็จ”
• ชมการสาธิิต และปั้้น� ภาชนะดิินเผาลายเขีียนสีีก่่อนประวััติ-ิ
ศาสตร์์บ้้านเชีียง
• ชอปของฝาก ณ ถนนคนเดิินถนนสายวััฒนธรรม

• 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.

ช่่วงเย็็น
กิิจกรรมลานวััฒนธรรม อาหารพาแลง ศิิลปะวััฒนธรรมชุุมชน
ไทพวนบ้้านเชีียง
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
ทำำ�บุุญตัักบาตรข้้าวเหนีียว
ช่่วงสาย
เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

Receive a warm welcome with an informative video.
Lunch of rice noodles with fragrant galangal and spicy dip fried rice.
Afternoon

Evening

ราคา ๑,๖๐๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ� 
� ๒๐ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 1,600 Baht/Person
(minimum 20 persons excluding
transportation)

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.

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๒
Best Creative Experience 1st Runner up

Baan Laem Homestay

Mangrove Forest Conservational Community
Enterprise (Baan Na Tab) Nakorn Sri Thammarat

Thailand Rural Tourism Awards 2020

วิิสาหกิิจกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนบ้้านแหลมโฮมสเตย์์ (บ้้านหน้้าทัับ) จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
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“ที่่�นี่่�ไม่่มีีอะไรจะให้้ มีีแต่่หััวใจและความสุุข” สโลแกนจากใจของ ชุุมชน สะท้้อนวิิถีีชีีวิิตชาวเลดั้้�งเดิิมที่่�
เชื่่อ� มโยงความเรีียบง่่ายจากผืืนน้ำำ�� และแหล่่งกำำ�เนิิดชีีวิิตของผู้ค้� นในชุุมชนสู่่ก� ารท่อ่ งเที่่ย� วชุุมชนได้้อย่่างน่่ามหััศจรรย์์
จุุดเริ่่�มจากภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ใครจะคาดคิิดได้้ว่่า หางอวนของชาวประมงที่่�ใช้้ช้้อนปลาช้้อนกุ้้�งจะกลายเป็็น
กระเป๋๋าเสื้้�อผ้้าและผลิิตภััณฑ์์มากมาย ดิินโคลนที่่�ใช้้วางลอบดัักปููกลายเป็็นเครื่่�องสำำ�อางที่่�ส่่งออกขายไป
ต่่างประเทศ รวมถึึงพืืชพรรณเครื่่�องสมุุนไพรที่่�ปลููกไว้้รัับประทานในครอบครััวได้้กลายเป็็นเครื่่�องพริิกแกงใต้้
จำำ�หน่่ายไปทั่่�ว แม้้แต่่อาหารทะเลสด ๆ จากการทำำ�ประมงพื้้�นบ้้านก็็กลายเป็็นสิินค้้าชููโรงชวนให้้ไปลิ้้�มรส
ความอร่่อยของอาหารถิ่่�นผ่่านการสร้้างสรรค์์
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.

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ไฮไลต์์
• ปรุุงอาหารพื้้�นบ้้านจากวััตถุุดิิบท้้องถิ่่�นโขลกน้ำำ��พริิกแกงนานาชนิิด
กัับวิิสาหกิิจชุมุ ชนเครื่่�องแกงใต้้มุุสลิิมะฮ์์
• ชิิมเมนููประจำำ�ท้อ้ งถิ่่น�  ข้้าวมัันทะเลโคลนจากหมึึกดำ� ำ ใบโกงกาง ชุุบแป้้งทอด
กัับกุ้้�ง ขนมเปีียกปููนใบโกงกาง
• ลิ้้�มรสอาหารทะเลสดจากเรืือประมงพื้้�นบ้้าน
• สปาโคลน ปลููกป่่าชายเลน
• ทำำ�ผ้้ามััดย้้อมสีีธรรมชาติิจากใบโกงกาง
• ชมวิิถีีประมงชายฝั่่�ง ล่่องเรืือจิิบกาแฟแลหวััน (ตะวััน)
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Highlights
• Cook a range of traditional dishes by using local ingredients.
Ground and mix various spices with the Muslimah SouthernStyle 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.
เฟสบุุค Facebook

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายทัักษิิณ หมิินหมััน
๐๖-๕๕๑๓-๗๒๗๓
๑๒๘ หมู่่�ที่�่ ๗ ตำำ�บลท่่าศาลา อำำ�เภอท่่าศาลา จัังหวััดนครศรีีธรรมราช ๘๐๑๖๐
วิิสาหกิิจชุมช
ุ นอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนบ้้านแหลมโฮมสเตย์์
Mr.Taksin Minman
06-5513-7273
128 Moo 7, Tambon Tha Sala, Amphoe Tha Sala, Nakhon Si Thammarat 80160
วิิสาหกิิจชุุมชนอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนบ้้านแหลมโฮมสเตย์์

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
วิิสาหกิิจกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลน
บ้้านแหลมโฮมสเตย์์ (บ้้านหน้้าทัับ)
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงบ่่าย
• ต้้อนรัับนัักท่อ่ งเที่่ย� วด้้วยเครื่่อ� งดื่่ม� ในชุุมชน
เช่่น น้ำำ�ม
� ะพร้้าวอ่่อน น้ำำ�� ใบโกงกาง เป็็นต้้น
• กิิจกรรมทำ�ผ้
ำ ้ามััดย้้อมสีีจากใบโกงกาง
• รัั บ ประทานของว่่างจากชุุ ม ชน เช่่น
ขนมเปีียกปููน ใบโกงกาง ขนมปะดา เป็็นต้้น
• นั่่�งรถพ่่วงข้้างเที่่�ยวชุุมชน ชมวััดโบราณ 
และมััสยิิดแห่่งความรััก
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• นััดพบที่่�ท่่าลงเรืือ (อ่่าวทองคำำ�ท่่าศาลา)
ทำำ �กิ ิ จกรรม ล่่ องเรืื อ จิิ บ กาแฟแลหวัั น
(ตะวััน)
• ดููวิิถีีประมงชายฝั่่ง�  สปาโคลน ปลููกป่่าชายเลน
• เยี่่�ยมชมตลาดอาหารทะเลในชุุมชน
ช่่วงบ่่าย
• รัับเสื้้อ� มััดย้้อม สำำ�หรัับใส่่กลัับ
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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.

ราคา ๑,๘๕๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ�� ๔ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 1,850 Baht/Person
(minimum 4 persons excluding transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์ยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๓
Best Creative Experience 2nd Runner up

Baan
Hat Sompaen

Community Tourism Group, Ranong

Thailand Rural Tourism Awards 2020

กลุ่่�มการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้้านหาดส้้มแป้้น จัังหวััดระนอง
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ชุุมชนร่่อนแร่่ แมกไม้้ สายธาร หุุบเขา และหมอกหนา...เสน่่ห์์แห่่ง
วิิถีชี าวบ้้านหาดส้้มแป้้น ชุุมชนที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงด้้านการทำำ�เหมืืองแร่่มากว่่า ๑๐๐ ปีี
สู่่ก� ารสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์ถ่่ายทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่น� ผ่่านกิิจกรรมการร่่อนแร่่ 
ทำำ�ขนมไทย รวมถึึงศิิลปะการแสดงระบำำ�ร่่อนแร่่ วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�โดดเด่่น
เป็็นเอกลัักษณ์์ จนเป็็นเส้้นทางท่่องเที่่�ยวที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราวของคนร่่อนแร่่
ชาวระนองในอดีีตได้้อย่่างแจ่่มชััด เช่่นเดีียวกัับการต่่อยอดนำำ�เอาแร่่ดีีบุุก
และแร่่ดิินขาวที่่�มีีคุุณภาพที่่�ดีีที่่�สุุดในประเทศ มาทำำ�เป็็นผลิิตภััณฑ์์เซรามิิก
แร่่ดิินขาวในรููปแบบของที่่�ระลึึกต่่าง ๆ และเปิิดโอกาสให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้ทดลองทำำ�ชิ้้�นงานเซรามิิกฝีีมืือตััวเอง
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.

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ไฮไลต์์
• นั่่�งรถสองแถวไม้้โบราณ ย้้อนรอยเมืืองนายเหมืืองเก่่า
ชมสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวตามธรรมชาติิรอบชุุมชน
• เรีียนรู้้�วิิถีีการร่่อนแร่่ตามภููมิิปััญญา
• เวิิร์์กชอปการทำำ�เซรามิิก
• เรีียนรู้้�การทำำ�สบู่่�น้ำำ��แร่่สมุุนไพร
• ทำำ�ไข่่เค็็มน้ำำ��แร่่ดิินขาว
• เลืือกซื้้�อเซรามิิกแร่่ดิินขาวผลิิตภััณฑ์์จากชุุมชน
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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.

เฟสบุุค Facebook

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาวสุุรีย์ี ์พร สรรพกุุล
๐๘-๐๐๔๐-๒๔๒๕, ๐๘-๗๒๘๔-๓๔๗๙
หมู่่ที่� ่� ๒ ตำำ�บลหาดส้้มแป้้น อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระนอง ๘๕๐๐๐
บ้้านหาดส้้มแป้้น BaanHatsompaen
Miss. Sureeporn Sabpagul
08-0040-2425, 08-7284-3479
Moo 2, Tambon Hatsompaen, Amphoe Maung, Ranong 85000
บ้้านหาดส้้มแป้้น BaanHatsompaen

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
กลุ่่�มการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้้านหาดส้้มแป้้น จัังหวััดระนอง
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PROGRAM :

2-Days-1-Night Itinerary

at Baan Hat Sompaen Community Tourism Group, Ranong

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงเช้้า
• ต้้อนรัับนัักท่อ่ งเที่่�ยวเล่่าเรื่่�องราวของบ้้านหาดส้้มแป้้นที่่�มีีชื่่�อเสีียงด้้านการทำำ�เหมืืองแร่่มากว่่า ๑๐๐ ปีี
• นมััสการพระบรมสารีีริิกธาตุุ สักก
ั าระหลวงพ่่อท่่านคล้้ายอดีีตเจ้้าอาวาสวััดหาดส้้มแป้้น
• นั่่ง� รถสองแถวไม้้โบราณ ย้้อนรอยเมืืองนายเหมืืองเก่่า และรัับประทานอาหารว่่างจากขนมพื้้�นบ้้าน
• เยี่่�ยมชม “ระนองแคนย่่อน” ชมทิิวทััศน์์ที่่�มีีความสวยงาม

Day 1
Morning

ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวััน และของหวาน ลอดช่่องสมุุนไพร ของหวานขึ้้น� ชื่่อ� ของบ้้านหาดส้้มแป้้น พร้้อมชมการแสดง
พื้้�นบ้้านระบำำ�ร่่อนแร่่ที่่� “ศููนย์์ส่่งเสริิมอาชีีพชุุมชนตำำ�บลหาดส้้มแป้้น”

Noon

ช่่วงบ่่าย
• ชมการสาธิิตและทดลองทำำ�ผลิตภั
ิ ัณฑ์์ชุมุ ชนจากแร่่ดิินขาว
เป็็นเซรามิิกบ้้านหาดส้้มแป้้น
• เลืือกซื้้�อของฝาก ของที่่ร� ะลึึกจากบ้้านหาดส้้มแป้้น
• เรีียนรู้้�วิิ ถี ีการร่่อนแร่่ดีีบุุ กที่ ่ � “ศููนย์์ เรีียนรู้้�ภููมิิ ปัั ญญา
การร่่อนแร่่”
• เยี่่�ยมชม “โรงรัับซื้้�อแร่่” ชมวิิธีีการคััดแยกแร่่ ตรวจสอบ
คุุณภาพด้้วยระบบมืือและการเตรีียมแร่่ก่่อนนำำ�ส่่งโรงถลุุง
• แช่่น้ำำ��แร่่ร้้อน ณ ธาริิน ฮอทสปริิง ระนอง (รัับประทาน
ไข่่ออนเซ็็นเป็็นอาหารว่่าง)

Afternoon

วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• เยี่่ � ย มชมบ้้ า นเทีียนสืื อ และขอพรจากท่่ า นเทีียนสืื อ
อดีีตพระคลัังของเจ้้าเมืืองระนอง
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

•
•
•
•

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.

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”.
•
•
•
•

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).

Day 2
Morning

• Visit Baan Tien Sue and pay respects to Tien Sue, the former
treasury minister of Ranong.
• Return to Bangkok.

ราคา ๑,๓๙๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้น� ต่ำำ�� ๕ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าที่่�พััก
และค่่าเดิินทาง)
Price 1,390 Baht/Person
(minimum 5 persons excluding
accommodation and transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชนบทยอดเยี่่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020

BEST
AGRO TOURISM
Thailand Rural Tourism Awards 2020

สาขาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรยอดเยี่่�ยม

01

ชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านห้้วยห้้อม จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

Baan Huay Hom Tourism Community, Mae Hong Son
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02

วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรอำำเภอวัังน้ำำ�� เขีียว
จัังหวััดนครราชสีีมา

Wang Nam Khiao Agrotourism Community Enterprise,
Nakorn Ratchasima

03

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

Nong San Tourism Community, Sakon Nakorn

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๑
The Winner of Best Agro Tourism

Baan Huay Hom
Tourism Community
Mae Hong Son
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ชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านห้้วยห้้อม จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
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กาแฟและผ้้าทอขนแกะ มรดกทางปััญญาที่่ส่่� งต่่อจากรุ่่�นสู่่รุ่่� น� ตามวิิถีีชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่อั� นั เรีียบง่่าย ของชาวปกาเกอะญอบ้้านห้้วยห้้อม หนึ่่�งในหมู่่บ้� า้ น
ของเขตรัับผิิดชอบของศููนย์์พัฒ
ั นาโครงการหลวงแม่่ลาน้้อย ที่่นำ� �ำ เอาวิิถีเี ศรษฐกิิจ
พอเพีียงมาปรัับใช้้สร้้างผลผลิิตสู่่�กำำ�ไร กลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์ระดัับโอทอป 
๕ ดาว และนวััตกรรมชุุมชนที่่�ไม่่อาจหาที่่�ใดเปรีียบได้้ของผ้้าทอขนแกะ
สิิ น ค้้ า ขึ้้� น ทะเบีียน GI แห่่งท้้ อ งถิ่่� น เกิิ ด เป็็ น แหล่่งท่่ อ งเที่่ � ย วเชิิ ง เกษตร
ที่่�สามารถเรีียนรู้้�กระบวนการตั้้�งแต่่ต้้นจนจบของกาแฟห้้วยห้้อม ชมการ
เลี้้ย� งแกะตามภููมิิปััญญาชาวบ้้าน และกระบวนการทำำ�ผ้า้ ทอขนแกะหนึ่่ง� เดีียวใน
ประเทศไทย ท่่ามกลางธรรมชาติิอากาศบริิสุุทธิ์์�ที่่�ล้้อมรอบด้้วยหุุบเขา
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.
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ไฮไลต์์
• ชมฟาร์์มแกะ ศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง
• ชมการทอผ้้าขนแกะ และผ้้าทอขนแกะผสมฝ้้ายที่่ย้� อ้ มสีีจากธรรมชาติิ
• นอนโฮมสเตย์์ สััมผััสความงดงามของนาข้้าวขั้้�นบัันได
• ชมไร่่กาแฟอาราบิิกา ปลููกแบบออร์์แกนิิกฟาร์์ม พร้้อมชิิมกาแฟสด
ห้้วยห้้อมรสชาติิติิดอัันดัับโลก
• ชมและชิิมเสาวรสจากสวนของเกษตรกร
• ชมการเลี้้ย� งหมููดำำ�ตามวิิถีีชีีวิิตบ้้านห้้วยห้้อม
• เลืือกซื้้�อผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุมุ ชน ผ้้าขนแกะ ผ้้าฝ้้ายพื้้�นเมืืองทอผสมกัับขนแกะ
และเครื่่�องเงิินแท้้บ้้านละอููบ
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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.

เฟสบุุค Facebook

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นางมะลิิวััลย์์ นัักรบไพร
๐๘-๙๕๕๕-๓๙๐๐
หมู่่�ที่�่ ๑ ตำำ�บลห้้วยห้้อม อำำ�เภอแม่่ลาน้้อย จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ๕๘๑๒๐
บ้้านห้้วยห้้อม
Mrs. Maliwan Nakrobphai
08-9555-3900
Moo 1, Tambon Huai Hom, Amphoe Mae La Noi, Mae Hong Son 58120
บ้้านห้้วยห้้อม

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :

๓ วััน ๒ คืืน
ชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านห้้วยห้้อม จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย
เดิินทางถึึงบ้้านห้้วยห้้อม

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ช่่วงเย็็น
รัับประทานอาหารเย็็นและพัักผ่่อนตามอััธยาศััย
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วัันที่่�สอง
ช่วงเช้า
• รัับประทานอาหารเช้้า พร้้อมกาแฟห้้วยห้้อม
• ฟัังคำำ�บรรยายเกี่่�ยวกัับประวััติิหมู่่�บ้้าน โฮมสเตย์์ กาแฟ
ห้้วยห้้อม และผ้้าทอขนแกะ
• ชมอนุุสรณ์์สถาน สวนกาแฟ ชมวิิวสวยงามของนาขั้้น� บัันได
• ชมการเลี้้�ยงแกะ และให้้อาหารแกะ

3-Days-2-Nights Itinerary

at Baan Huay Hom Tourism Community, Mae Hong Son
วัันที่่�สาม
ช่่วงเช้้า
• รัับประทานอาหารเช้้า
• ชมผลิิ ตภั ั ณ ฑ์์ เ ครื่่� อ งเงิิ น
ของหมู่่บ้� ้านละอููบ
• ชมนาขั้้�นบัันได พร้้อมชม
ศููนย์์พัฒ
ั นาโครงการหลวง
แม่่ลาน้้อย

Day 1
Afternoon

ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวััน

•
•

ช่่วงบ่่าย
เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

Arrive at Baan Huay Hom.
Evening

Have dinner and enjoy some free time.

• Enjoy breakfast.
• See some of Baan La-Oob’s silverware products.
• Visit the rice terraces and go around
Enjoy breakfast and Huay Hom coffee.
Learn all about the village’s history, the homestay, Huay Hom
the Mae La Noi Royal Project
coffee, and wool.
Development Center.
Head out to see the memorial, the coffee plantation and the
rice terraces.
Noon
See how sheep are fed and try feeding them yourself.
Lunch.

Day 2
Morning

•
•

ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวััน

Noon

ช่่วงบ่่าย
• เรีียนรู้้�การทอผ้้าจากขนแกะ
• เยี่่�ยมชมการบดกาแฟและแพ็็กกาแฟ

Afternoon

ช่่วงเย็็น
• ชมพระอาทิิตย์์ตกดิิน
• รัับประทานอาหารเย็็น

Day 3
Morning

Lunch.

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

• Enjoy the sunset.
• Dinner.

Afternoon

Return to Bangkok.
ราคา ๖๐๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้น� ต่ำำ�� ๒ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 600 Baht/Person
(minimum 2 persons excluding
transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๒
Best Agro Tourism 1st Runner up

Wang Nam Khiao
Agrotourism

Community Enterprise, Nakorn Ratchasima
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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เรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตชุุมชนเชิิงเกษตรในอำำ�เภอวัังน้ำำ��เขีียว
ที่่ห� ลากหลายผ่่านผลผลิิตในพื้้�นที่่เ� กษตรกรรม ชมแปลงสาธิิต
พืืชผัักและผลไม้้แบบผสมผสานที่่�มีีผลผลิิตออกมาในแต่่ละ
ฤดููกาล เช่่น แปลงกาแฟอาราบิิ ก าและกาแฟโรบัั สต า
แปลงปลููกหม่่อน หรืือมััลเบอร์์รีี แปลงองุ่่น� และแปลงเมล่่อน
อิ่่�มอร่่อยไปกัับผลผลิิตการเกษตรของชุุมชน และสนุุกกัับ
การเก็็บผัักในแปลงผัักอิินทรีีย์์ กิิจกรรม  Cooking Class
และทำำ�อาหารพื้้�นบ้้านสไตล์์ Vegan
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.
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ไฮไลต์์
• แวะสวนสัั บ ปะรดสีีบ้้ า นพระอัั ง คาร แหล่่งเพาะพัั น ธุ์์�สัั บ ปะรดสีี
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในจัังหวััดนครราชสีีมา
• เรีียนรู้้�วิิธีีการปลููกเมล่่อนปลอดสาร ที่่�รัักจััง ฟาร์์มเมล่่อน วัังน้ำำ�� เขีียว
• นั่่�งรถเปิิดประทุุนไปเก็็บผัักปลอดสาร ที่่�แปลงผัักของชุุมชนท่่องเที่่�ยว
D-HOPE หมู่่�บ้้านไทยพััฒนา
• กิิจกรรม Cooking Class และทำำ�อาหารพื้้�นบ้้านสไตล์์ Vegan
• ชมโรงเพาะเห็็ดที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในภาคอีีสาน ที่่�วัังน้ำำ��เขีียวฟาร์์ม
• นั่่�งรถรางสวนเกษตรผสมผสาน ชมแปลงผััก แปลงองุ่่�น แปลงกาแฟ
อาราบิิกาและโรบััสตา ที่่�ฟ้้าประทานฟาร์์ม
• เก็็บลููกหม่่อนสด ๆ เรีียนรู้้�การปลููกต้้นวานิิลลา ที่่�สวนแม่่หม่่อน
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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.
เฟสบุุค Facebook

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:

นายมงคลศิิลป์์ ลีีนะกนิิษฐ์์
๐๙-๘๖๐๘-๖๐๐๔
๒๐๑ หมู่่�ที่�่ ๕ ตำำ�บลวัังหมีี อำำ�เภอวัังน้ำำ�� เขีียว จัังหวััดนครราชสีีมา ๓๐๓๗๐
ท่่องเที่ย่� วเชิิงเกษตรอำำ�เภอวัังน้ำำ��เขีียว
Mr. Mongkhonsin Leenakanith
09-8608-6004
201 Moo 5, Tambon Wang Mi, Amphoe Wang Nam Khiao,
Nakon Ratchasima 30370
: ท่่องเที่ย่� วเชิิงเกษตรอำำ�เภอวัังน้ำำ�� เขีียว

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

๒ วััน ๑ คืืน
วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรอำำ�เภอวัังน้ำำ�� เขีียว จัังหวััดนครราชสีีมา
วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงสาย
พบกัั น ที่่ � จุ ุ ด นัั ด พบ เดอวัั ง  ฮิิ ป  โฮมสเตย์์
ร่่วมกิิจกรรมเพนต์์หมวก
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ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวััน เมนููขนมจีีนน้ำำ�� ยา
เห็็ ดหอมและขนมไทยโบราณ “ข้้ าวต้้มมัั ด
ลููกโยน”
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ช่่วงบ่่าย
• เยี่่ย� มชมสวนสัับปะรดสีีบ้้านพระอัังคาร แหล่่ง
เพาะพัันธุ์์�ต้น้ สัับปะรดสีีที่่ใ� หญ่่ที่่สุ� ดุ ในจัังหวััด
นครราชสีีมา
• เยี่่ย� มชมฟาร์์มเมล่่อนวัังน้ำำ�� เขีียว เรีียนรู้้�วิธีีก
ิ าร
ปลููกเมล่่อนปลอดสารพิิษ ชม ชิิม และเลืือกซื้้�อ
ผลผลิิตสด แปรรููป จากเมล่่อนรัักจังั ฟาร์์ม
• เยี่่ย� มชมชุุมชนท่อ่ งเที่่ย� ว D-HOPE หมู่่บ้� า้ น
ไทยพััฒนา พานั่่�งรถเปิิดประทุุนไปเก็็บผััก
ที่่แ� ปลงผัักอินิ ทรีีย์์ที่แ�่ ปลงปลููกของเกษตรกร
ในชุุมชน เพื่่อ� เป็็นวััตถุดิุ บิ ในการทำำ�อาหาร และ
ร่่วมทำำ�อาหารพื้้�นบ้้านสไตล์์วีีแกน (Vegan)
ช่่วงเย็็น
รัับประทานอาหารเย็็นสไตล์์วีีแกน (Vegan)

วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ตัักบาตรยามเช้้า ที่่�บริิเวณริิมอ่่างเก็็บน้ำำ��
ห้้วยกระบอก
• รัับประทานอาหารเช้้า ข้้าวต้้มเห็็ดหอม
วัังน้ำำ��เขีียว และอาหารพื้้�นถิ่่น�
ช่่วงสาย
เยี่่�ยมชมโรงแหนมเห็็ดแม่่นุ้้�ย
ช่่วงกลางวััน
• ศึึกษาดููงานโรงเพาะเห็็ดที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในภาค
อีีสาน ที่่�วัังน้ำำ��เขีียวฟาร์์ม 
• เยี่่�ยมชมฟ้้าประทานฟาร์์ม ขึ้้�นรถรางชม
สวนเกษตรผสมผสาน แปลงผััก แปลงองุ่่�น
แปลงกาแฟอาราบิิกาและกาแฟโรบััสตา
ช่่วงบ่่าย
• เยี่่ � ย มชมสวนแม่่หม่่อน ชมสวนหม่่อน
หรืือมััลเบอร์์รีี ศึึกษาดููงานการปลููกต้้น
วานิิลลา และรัับประทานอาหารกลางวััน
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

PROGRAM :

2-Days-1-Night Itinerary

at Wang Nam Khiao Agrotourism Community Enterprise, Nakorn Ratchasima
Day 1
Late morning

Meet at De Wag Hip Homestay.

Day 2
Morning

• Morning almsgiving for good luck at Huay Krabok
reservoir.
Noon
• Enjoy a breakfast of Wang Nam Khiao’s special
Have lunch with provided menu, rice noodles with
mushroom porridge and signature traditional
mushroom curry and grilled glutinous rice wrapped
dishes.
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.

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

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

ราคา ๒,๓๐๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ�� ๒๐ ท่่าน
ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 2,300 Baht/Person
(minimum 20 persons
excluding transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๓
Best Agro Tourism 2nd Runner up

Nong San
Tourism Community
Sakon Nakorn
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ชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านหนองส่่าน จัังหวััดสกลนคร
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ชุุ ม ชนท่่ อ งเที่่ � ย วเชิิ ง เกษตร ที่่ � เ หมาะแก่่การเรีียนรู้้�
การทำำ � เกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลัั กป รัั ช ญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง และเรีียนรู้้�วััฒนธรรมชุุมชนที่่�ควรค่่าต่่อการ
ได้้มาสััมผัส ทั้้
ั ง� วิิถีีการดำำ�นาและผ้้าคราม ประตููสู่่ก� ารทำำ�ความ
เข้้ า ใจความอุุ ด มสมบููรณ์์ ใ นแบบฉบัั บ ของแผ่่นดิิ น อีีสาน
ณ หมู่่บ้� า้ นเคีียงคู่่ทิ� วิ เขาภููพาน ที่่ค� งความเรีียบง่่ายและดั้้ง� เดิิม 
แต่่นำำ�พาคุุณไปพบคุุณค่่าสำำ�คััญของการใช้้ชีีวิิตไปนาดููควาย
ชมต้้นฝ้้าย แลต้้นคราม สััมผัสวิ
ั ถีิ ีชีีวิิตชนบทสะท้้อนภาพนิิยาม
แห่่งชุุมชนบ้้านหนองส่่านที่่ว่่� า...ภููผา ผืืนนา ป่่าล้้อม ย้้อมคราม 
ได้้อย่่างชััดเจน
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 (Northeastern 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.
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ไฮไลต์์
• เวิิร์์กชอปย้้อมผ้้าคราม มััดย้้อมด้้วยการก่่อหม้้อคราม
• ลงนาร่่วมกิิจกรรมทั้้�งดำำ�นา เกี่่�ยวข้้าว นวดข้้าว
• นั่่ง� รถอีีแต๊๊กชมท้้องทุ่่ง�  ทำำ�กิจกรรม
ิ
เก็็บไข่่ เก็็บมัันญี่่ปุ่่�� น
ชิิมอาหารถิ่่�นจากวััตถุุดิิบพื้้�นบ้้าน
• เดิินเล่่นศึึกษาธรรมชาติิที่่�น้ำำ��ตกวัังป่่าเจีียง
• ชมวิิถีแี ปลงเกษตรผสมผสาน ทำำ�กิจกรรม
ิ
ท่่องเที่่ย� วเชิิง
เกษตรตามฤดููกาล
• ทำำ�บายศรีีประจำำ�ตััวเพื่่�อไปทำำ�บุุญ
• เรีียนรู้้�วิถีิ ไี ทบ้้านภููพาน ทดลองทำำ�ธุงุ อีีสาน และตุ้้�มหููธุุง
เป็็นเครื่่�องประดัับ
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาวพรพิิมล มิ่่�งมิิตรมีี
๐๖-๒๔๒๘-๒๒๔๗
๒๘ หมู่่�ที่�่ ๑๑ ตำำ�บลโคกภูู อำำ�เภอภููพาน จัังหวััดสกลนคร ๔๗๑๘๐
CBT Ban Nongsan ชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านหนองส่่าน
Miss. Pornpimon Mingmitmee
06-2428-2247
28 Moo 11, Tambon Khokphu, Amphoe Phu Phan, Sakon Nakhon 47180
CBT Ban Nongsan ชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านหนองส่่าน

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว
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๒ วััน ๑ คืืน
ชุุมชนท่่องเที่่ย� วบ้้านหนองส่่าน จัังหวััดสกลนคร
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PROGRAM :

2-Days-1-Night Itinerary

at Nong San Tourism Community, Sakon Nakorn

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงเช้้า
นั่่ง� รถอีีแต๊๊กไปยัังบ้้านสวนเสืือพลอย ทำำ�กิจกรรม
ิ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรตามฤดููกาล และชม
แปลงเกษตรผสมผสาน

Day 1
Morning

ช่่วงกลางวััน
ร่่วมทำำ�อาหารท้้องถิ่่น� พร้้อมรัับประทานอาหาร

Noon

ช่่วงบ่่าย
• ทำำ�ธุุงอีีสาน และทำำ�ตุ้้�มหููธุุง
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
นั่่ง� รถอีีแต๊๊กเดิินทางไปโสมนััสฟาร์์ม เพื่่�อดำำ�นา
และทำำ� Local Food โดยใช้้ผัักออร์์แกนิิก
ช่่วงกลางวััน
รัับประทานทานอาหารกลางวััน วิิวทุ่่�งนาสีีเขีียว
ช่่วงบ่่าย
• เวิิร์์กชอปผ้้าย้้อมคราม
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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.
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.

ราคา ๓,๐๐๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ�� ๔ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 3,000 Baht/Person
(minimum 4 persons excluding transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชนบทยอดเยี่่�ยม
Thailand Rural Tourism Awards 2020

BEST
HOMESTAY
Thailand Rural Tourism Awards 2020

สาขาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโฮมสเตย์์ยอดเยี่่�ยม

01

โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง จัังหวััดเชีียงราย

Baan Ta Kan Thang Homestay, Chiang Rai
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02

หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรักั ษ์์บ้้านแม่่กำำปอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
Mae Kam Pong Ecotourism Village, Chiang Mai

03

บ่่อหิินฟาร์์มสเตย์์วิิสาหกิิจชุุมชน เลี้้�ยงปลากระชัังบ้้านพรุุจููด
จัังหวััดตรััง
Bo Hin Farmstay-Floating Basket Fish Breeding
Community Enterprise, Baan Pru Jood, Trang

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโฮมสเตย์์ยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๑
The Winner of Best Homestay

Baan Ta Kan Tong
Homestay
Chiang Rai
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โฮมสเตย์์บ้้านท่า่ ขัันทอง จัังหวััดเชีียงราย
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มนตร์์เสน่่ห์์แห่่งวิิถีีชีีวิิตเหนืือลำำ�น้ำำ��โขง กัับวััฒนธรรม
ของผู้ค้� นจากภาคอีีสานในดิินแดนล้้านนา จนเกิิดวิิถีีวัฒ
ั นธรรม
แบบผสมผสานที่่�มากด้้วยสีีสััน กัับกิิจกรรมที่่�ถููกจััดการโดย
ชุุมชนในรููปแบบการท่่องเที่่�ยวโฮมสเตย์์ ที่่�โดดเด่่นในเรื่่�อง
ของความสะอาด น้ำำ�� ใจไมตรีีของเจ้้าบ้้าน และสถานที่่ที่� ไ�่ ด้้สัมผั
ั สั
ธรรมชาติิ ริ ิ ม ฝั่่ � ง แม่่น้ำำ � � โขง โดยมีีกิิ จกรรม เสริิ ม ในชุุ ม ชน
มาพร้้อมกัับวััฒนธรรมอีีสาน ส่่งเสริิมและสืืบสานการละเล่่น
พื้้�นบ้้านวััฒนธรรมประเพณีีพื้้�นบ้้าน
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.
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ไฮไลต์์
• นอนโฮมสเตย์์
• นั่่�งรถอีีรถอีีต๊๊อกชมวิิถีีชีีวิิตในหมู่่�บ้้านริิมแม่่น้ำำ��โขง
• ขี่่ � จั ั กร ยานชมสวนผลไม้้ แปลงเกษตรมัั ล เบอร์์ รีี 
ถั่่�วดาวอิินคา และสวนเสาวรส
• นั่่� ง เรืื อ ชมทิิ ว ทัั ศ น์์ แ ม่่น้ำำ � � โขง สัั มผั ั สวิ ิ ถี ีชีีวิิ ต ของ
ชาวประมงน้ำำ��จืืดของฝั่่�งไทยและฝั่่�งลาว
• สปาเท้้าบนหาดหิิน
• เก็็ บ ไก (สาหร่่ายชนิิ ด หนึ่่� ง ที่่ � มีีม ากในแม่่น้ำำ � � โขง
ช่่วงเดืือน ก.พ.-เม.ย. ของทุุกปีี) มาทำำ�อาหารพื้้�นบ้้าน
• เวิิ ร์ ์ ก ชอปการแปรรููปผลผลิิ ต ชาถั่่� ว ดาวอิิ น คา
และแยมมััลเบอร์์รีี
• พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ

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

แผนที่่� Map

ผู้น�ำชุมชน
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายเสถียร บุญปก
๐๖-๒๗๙๓-๕๙๓๒
๒๒๓ หมู่ที่ ๓ ต�ำบลบ้านแซว อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐
โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ต.บ้้านแซว
Mr. Sathian Boonpok
06-2793-5932
223 Moo 3, Tambon Bansaeo, Amphoe Chiangsaen, Chiang Rai 57150
โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ต.บ้้านแซว

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
โฮมสเตย์์บ้้านท่่าขัันทอง จัังหวััดเชีียงราย
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงบ่่าย
• แนะนำำ�ชุุมชน สู่่�ความเป็็น “อีีสานล้้านนาท่า่ ขัันทอง”
• นั่่�งรถอีีต๊๊อกไปทอผ้้าลายตาหม่่อง
• ชมสวนเกษตรผสมผสาน เก็็บเสาวรสมาทำำ�อาหาร
• กิิจกรรมโม่่ข้้าวกล้้อง และทำำ�แกงแคข้้าวกล้้อง
• ชมสวนดาวอิินคา ชิิมเมี่่�ยงคำำ�ดาวอิินคา
• ล่่องเรืือแม่่น้ำำ��โขง ตามรอยนครโบราณสุุวรรณโคมคำำ�
• ชมพระอาทิิตย์์ตก กิินหมููปิ้้�งตาปััน ชิิมยาดองลอกคราบ
• พิิธีีแห่่ขัันโตกบููชาพญาขัันข้้าว พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ
ช่่วงเย็็น
• รัับประทานอาหารเย็็นแบบขัันโตก
• ชมการแสดงวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ตัักบาตรหน้้าบ้้านพััก และรัับประทานอาหารเช้้า
• เล่่นสไลเดอร์์โคลน อบสมุุนไพร
ช่่วงกลางวััน
กิิจกรรมทำำ�อาหารถิ่่�น
ช่่วงบ่่าย
เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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.
ราคา ๒,๕๐๐ บาท/ท่่าน
Noon
(ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)
Learn how to cook local dishes.
Price 2,500 Baht/Person
Afternoon
(excluding transportation)
Return to Bangkok.

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโฮมสเตย์์ยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๒
Best Homestay 1st Runner up

Mae Kam Pong

Ecotourism Village, Chiang Mai

Thailand Rural Tourism Awards 2020

หมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรักษ์
ั ์บ้้านแม่่กำำปอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
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หนึ่่� งในหมู่่ � บ้้ านท่่ องเที่่ � ย วเชิิ งอนุุ รัั กษ์์ แบบยั่่�งยืืนที่่ � ตั้้ �งอยู่่ � ท่่ ามกลาง
หุุบเขาและผืืนป่่าธรรมชาติิ สููงจากระดัับน้ำำ��ทะเลประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร 
ที่่�นี่่�จึึงมีีอากาศหนาวเย็็นตลอดปีี และเป็็นหมู่่�บ้้านเก่่าแก่่อายุุกว่่า ๑๐๐ ปีี
ที่่ � ช าวบ้้ า นอาศัั ย อยู่่ � ใช้้ ท รัั พยากรธรรมชาติิ ได้้ อย่่างเหมาะสม สภาพป่่ า
ยัังคงอุุดมสมบููรณ์์ โดยมีีอาชีีพปลููกเมี่่�ยง ทำำ�สวน ปลููกกาแฟ และพััฒนา
สู่่�รููปแบบการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ด้้วยกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวแบบโฮมสเตย์์
สัั มผั ั สวิ ิ ถี ีชีีวิิ ต  ชมธรรมชาติิ ส วยงามอย่่างใกล้้ ชิ ิ ด ชาวบ้้ า นอยู่่ � ด้ ้ ว ยกัั น
แบบเรีียบง่่าย บ้้ า นเรืื อ นส่่วนใหญ่่ล้้ ว นเป็็ น บ้้ า นไม้้ ส ะอาดเรีียบร้้ อ ย
จััดที่่�หลัับที่่�นอนให้้แก่่ผู้้�มาเยืือนได้้พัักผ่่อนอย่่างสบาย แต่่ก็็ไม่่ทิ้้�งวิิถีีชีีวิิต
ของชาวบ้้าน
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.
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ไฮไลต์์
• นอนโฮมสเตย์์
• สำำ�รวจเส้้นทางธรรมชาติิน้ำำ��ตกแม่่กำำ�ปอง ชมความหลากหลายของนกหลายสายพัันธุ์์�
• ทำำ�กิิจกรรมหมอนสมุุนไพรใบชา
• เที่่�ยวชมตลาดสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน (ถนนคนเดิิน)
• ชมเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ ไร่่ชา กาแฟ น้ำำ��ตก
• ศึึกษาการเรีียนรู้้�การเก็็บเมี่่�ยง/การจัักสาน
• เที่่�ยวแหล่่งท่อ่ งเที่่�ยวในชุุมชน อาทิิ วััดคัันธาพฤกษาแม่่กำำ�ปอง ไหว้้พระพระอุุโบสถกลางน้ำำ�� พิิพิิธภััณฑ์์เมี่่�ยง
• พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญและชมการแสดงพื้้�นเมืืองสะล้้อ ซอ ซึึง
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:

นายธีีรเมศร์์ ขจรพััฒนภิิรมย์์
๐๘-๕๖๗๕-๔๕๙๘
๗๘/๑ หมู่่�ที่�่ ๓ บ้้านแม่่กำำ�ปอง ตำำ�บลห้้วยแก้้ว อำำ�เภอแม่่ออน จัังหวััดเชีียงใหม่่ ๕๐๑๓๐
CBT Mae Kampong
Mr. Thiramet Khachonphatthanaphirom
08-5675-4598
78/1 Moo 3, Baan Maekampong, Tambon Huaykaew, Amphoe Maeon,
Chiang Mai 50130
: CBT at Mae Kampong

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :
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๒ วััน ๑ คืืน
โฮมสเตย์์แม่่กำำ�ปอง จัังหวััดเชีียงใหม่่
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2-Days-1-Night Itinerary

at Mae Kam Pong Homestay, Chiang Mai

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงเช้้า
• ชมวััดคัันธาพฤกษาแม่่กำำ�ปอง ตามรอยพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� ๙ ชมพระในพระอุุโบสถกลางน้ำำ��
• ชมพิิพิิธภััณฑ์์เมี่่�ยง กิิจกรรมทำำ�หมอนสมุุนไพรใบชา
• เที่่�ยวชมตลาดสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน (ถนนคนเดิิน)

Day 1
Morning

ช่่วงบ่่าย
• เที่่ย� วชมเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ ไร่่ชา/กาแฟ/น้ำำ�ตก
� /ตาน้ำำ�� /
ต้้นไม้้ป่่าที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ุดในตำำ�บล
• ชมและศึึกษาเรีียนรู้้�การเก็็บเมี่่�ยงและการจัักสาน

Afternoon

ช่่วงเย็็น
• กิิจกรรมตอนเย็็นพิิธีีการต้้อนรัับ ทำำ�พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ
• ชมการแสดงดนตรีีพื้้�นเมืือง สะล้้อ ซอ ซึึง และการแสดง
ฟ้้อนรำำ�ของเยาวชน
• รัับประทานอาหารเย็็นแบบขัันโตก

Evening

วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ทำำ�บุุญตัักบาตร
• เที่่�ยวชมทััศนีียภาพจุุดชมวิิวทิิวทััศน์์ กิ่่�วฝิ่่น�
• ชมและศึึกษาเรีียนรู้้�ประวััติิที่่�มาของกาแฟและการแปรรููป
ช่่วงบ่่าย
• กิิ จกรรม เพื่่� อ สุุ ข ภาพ การนวดแผนไทย อบสมุุ น ไพร 
ย่่างแคร่่สมุุนไพร
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

• 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).
• 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 ‘baci’ welcome ceremony.
• See the traditional ‘Salor Sor Sueng’ Lanna performance and some of the children’s dance shows.
• Tuck into a traditional ‘Khan Tok’ dinner.
Day 2
Morning

ราคา ๒,๔๐๐ บาท/ท่่าน
(ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 2,400 Baht/Person
(excluding transportation)

• 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.

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวโฮมสเตย์์ยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๓
Best Homestay 2nd Runner up

Bo Hin Farmstay

Floating Basket Fish Breeding
Community Enterprise, Baan Pru Jood, Trang
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บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
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โฮมสเตย์์ที่เ�่ กิิดขึ้้น� จากการรวมตััวของกลุ่่�มวิสิ าหกิิจชุมุ ชนเลี้้ย� งปลากระชััง
พััฒนาพื้้�นที่่ภ� ายหลัังการประสบภััยพิิบัติั สึิ นึ ามิิเมื่่อ� พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกลายเป็็น
รููปแบบโฮมสเตย์์ปากคลองสิิเกา หากได้้หลัับตาลงในเรืือนพัักที่่�เปิิดโล่่งหััน
หน้้าสู่่ช� ายคลองที่่เ� รีียงรายด้้วยกระชัังนัับร้้อย นั่่�นคืือบรรยากาศของโฮมสเตย์์
เหนืืออ่่าวสิิเกาที่่ไ� ม่่เหมืือนใคร และสามารถเชื่่อ� มโยงเรื่่อ� งราวแห่่งวิิถีชี าวประมง
พื้้น� บ้้าน พาไปสััมผัสั และเข้้าใจในระบบนิิเวศชายฝั่่ง�  จากที่่ลุ่่� มต่ำ
� �ป
�ำ ากคลองสิิเกา
สู่่�ป่่าชายเลน และเวิ้้�งอ่่าวสีีมรกตในทะเลเปิิด ทุุกเรื่่�องราวความน่่าสนใจของ
ชุุมชนแห่่งนี้้�ล้้วนเชื่่�อมโยงถึึงกัันได้้ด้้วยอาหารทะเลสด ๆ ปรุุงรสชาติิท้้องถิ่่�น
แท้้ ๆ ที่่�วางเสิิร์์ฟอยู่่�ตรงหน้้านั่่�นเอง
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.
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ไฮไลต์์
• นั่่ง� เรืือชมธรรมชาติิของประมงป่่าชายเลนในคลองสิิเกา
• แช่่เท้้าสปาโคลน ที่่�บ่่อน้ำำ��พุุร้้อนน้ำำ��เค็็ม ริิมหาดโคลน
• ดำำ�น้ำำ��ดููปะการััง
• ศึึ ก ษาเรีียนรู้้�กิิ จกรรมก ารเลี้้� ย งสัั ตว์ ์ น้ำ ำ � � ในกระชัั ง
และการแปรรููปอาหารทะเล กลุ่่�มปลาเค็็มกางมุ้้�ง
• นอนโฮมสเตย์์ ศึึกษาวิิถีีชีีวิิตประมงชายฝั่่�ง
• ปลููกหญ้้าทะเล และปลููกป่่าชายเลน
• เรีียนรู้้�การจัักสานเส้้นใยจากต้้นเตยปาหนััน
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

คุุณบรรจง นฤพรเมธีี
๐๘-๑๘๙๒-๗๗๔๐
๑๔๕/๑ หมู่่�ที่�่ ๒ ตำำ�บลบ่่อหิิน อำำ�เภอสิิเกา จัังหวััดตรััง ๙๒๑๕๐
บ่่อหิินฟาร์์มสเตย์์วิิสาหกิิจชุุมชน เลี้้�ยงปลากระชัังบ้้านพรุุจููด Bohinfarmstay
Mr. Banjong Naruepornmethee
08-1892-7440
145/1 Moo 2, Tambon BoHin, Amphoe Sikao, Trang 92150
บ่่อหิินฟาร์์มสเตย์์วิิสาหกิิจชุมช
ุ น เลี้้�ยงปลากระชัังบ้้านพรุุจููด Bohinfarmstay

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว
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๒ วััน ๑ คืืน
บ่่อหิินฟาร์์มสเตย์์ จัังหวััดตรััง
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงบ่่าย
• พบกััน ณ ที่่�ทำำ�การชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ่่อหิิน
ฟาร์์มสเตย์์
• ล่่องเรืือชมระบบนิิเวศป่่าชายเลนในคลอง
สิิเกา
• แช่่เท้้า สปาโคลนที่่�บ่่อน้ำำ��พุุร้้อนน้ำำ��เค็็ม
ริิมหาดโคลน
• แวะเวิ้้ง� อ่่าวบุุญคงและขึ้้น� หาดเกาะหลอหลอ
• ชมพระอาทิิตย์์ตกที่่�หาดเก็็บตะวััน
ช่่วงเย็็น
รัับประทานอาหารเย็็น เมนููอาหารทะเลสด
จากกระชััง
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ชมพระอาทิิตย์์ขึ้้�นเหนืืออ่่าวสิิเกา
• ชมวิิถีีชุุมชน การแปรรููปอาหารทะเล ที่่กลุ่่
� ม�
ปลาเค็็มกางมุ้้�ง
• เรีียนรู้้�การจัักสานด้้วยเส้้นใยจากต้้นเตย
ปาหนััน
• เรีียนรู้้�การทำำ�ผ้้าบาติิก ที่่�กลุ่่�มบาติิก
ช่่วงสาย
เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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.

ราคา ๑,๐๐๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ�� ๒ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 1,000 Baht/Person
(minimum 2 persons excluding transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชนบทยอดเยี่่�ยม
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BEST
RESPONSIBLE
TOURISM

สาขาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบยอดเยี่่�ยม
01

วิิสาหกิิจชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์บ้้านทุ่่�งหยีีเพ็็ง จัังหวััดกระบี่่�
Baan Tung Yee Peng Ecotourism Community Enterprise,
Krabi
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02

ชุุมชนตลาดโรงพัักเก่่าสรรพยา จัังหวััดชััยนาท

The Sappaya Old Police Station Market Community,
Chai Nat

03

กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนล่่องแก่่งบ้้านเขาหลััก จัังหวััดตรััง

Baan Khao Lak Rafting Community Enterprise, Trang

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๑
The Winner of Best Responsible Tourism

Baan
Tung Yee Peng

Ecotourism Community Enterprise, Krabi

Thailand Rural Tourism Awards 2020

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
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“ชุุมชนสีีเขีียว” บนความหลากหลายของวิิถีีชีีวิิตเกาะลัันตา เสน่่ห์์แห่่งผู้้�คนและวััฒนธรรมชุุมชนที่่�อยู่่�
อาศััยหลากหลายเชื้้�อชาติิยัังคงดำำ �เนิินชีีวิิ ตภายใต้้แนวคิิดอนุุรัั กษ์์ทรััพยากรที่่� มีีค่่าในการหาเลี้้�ยงชีีพ
พร้้อมขัับเคลื่่�อนชุุมชนชาวบ้้านสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�สีีเขีียว รัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ
สู่่ค� วามยั่่�งยืืน จนนำำ�ไปสู่่ก� ารต่่อยอดการท่่องเที่่ย� วโดยชุุมชนและเพื่่�อชุุมชน สร้้างรููปแบบกิิจกรรมให้้นักั ท่อ่ งเที่่ย� ว
ได้้มีีส่่วนสร้้างสิ่่ง� ดีี ๆ คืืนสู่่�ธรรมชาติิ
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 communitybased tourism that will benefit both the community itself and
visitors who can contribute to giving back to nature.

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ไฮไลต์์
• ล่่องเรืือแจวโบราณพื้้�นเมืือง อาบอรุุณ บนเกาะลัันตา
• ชมป่่าโกงกางผืืนป่่าชุุมชน
• พายเรืือคายััก
• ปลูกหญ้าทะเล ปลูกป่า
• ชมวิถีชีวิตชุมชน ชมตลาดเที่ยงวันบ้านบวก
• ชิมชาพื้นเมือง และท�ำอาหารพื้นเมือง
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายนราธร หงส์์ทอง
๐๘-๙๕๙๐-๙๑๗๓
๑๙ หมู่่�ที่�่ ๔ ตำำ�บลศาลาด่่าน อำำ�เภอเกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่� ๘๑๑๕๐
ทุ่่�งหยีีเพ็็ง Cbt. ท่่องเที่ย่� วโดยชุุมชน บ้้านทุ่่�งหยีีเพ็็ง เกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่�
Mr. Narathon Hongthong
08-9590-9173
19 Moo 4, Tambon Saladan, Amphoe Koh Lanta, Krabi 81150
ทุ่่�งหยีีเพ็็ง Cbt. ท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน บ้้านทุ่่�งหยีีเพ็็ง เกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่�

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

๒ วััน ๑ คืืน
ชุุมชนท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรักษ์
ั ์บ้้านทุ่่�งหยีีเพ็็ง จัังหวััดกระบี่่�
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงเย็็น
• ชมบรรยากาศชายหาดเกาะลัันตายามเย็็น ชมพระอาทิิตย์์
ลาลัับขอบฟ้้า
• รัับประทานอาหารเย็็นสไตล์์พื้้�นเมืืองในบรรยากาศชุุมชน
บนเกาะ
• พููดคุุยแลกเปลี่่ย� นบอกเล่่าเรื่่อ� งราวชุุมชน ความคิิด ความฝััน
และการเดิินทาง
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วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ออกเดิินทางล่่องเรืือแจวพื้้�นเมืืองกัับทริิป  “อาบอรุุณ”
ชมแสงแรกแห่่งเกาะลัันตา พร้้อมรัับฟัังเรื่่�องราวปรััชญา
แห่่งเรืือแจว
• รัั บประทานอาหารเช้้ าบนเรืือแจว ล่่องเรืื อกลัับเข้้าชม
ผืื น ป่่ า ชุุ ม ชน ที่่� ชุุ ม ชนปกป้้ อ งดููแล ฟัังเสีียงพงไพร 
ใต้้ร่่มเงาไม้้
ช่่วงสาย
• เยี่่�ยมชมการรวมกลุ่่�ม “บ้้านบวก” กัับแนวคิิดการปรัับตััว
สู้้�วิกิ ฤตโควิิด/สปาเท้้าที่่โ� ฮมสปา/สััมผัสต
ั ลาดเที่่ย� งวัันบ้้านบวก 
ชิิมชาพื้้�นเมืือง และร่่วมทำำ�อาหารพื้้�นเมืือง ขนมพื้้�นบ้้าน
และรัับประทานอาหารกลางวัันร่่วมกััน
ช่่วงบ่่าย
• รัับฟัังแนวคิิดบ้้านบวก กัับการจััดการเชิิงเศรษฐกิิจ สัังคม 
และสิ่่ง� แวดล้้อมและการพึ่่�งพากัันเองในชุุมชน
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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.
Afternoon

• Learn about the Baan Buak concepts
of economic, social and environmental
management, as well as self-reliance
within the community.
• Return to Bangkok.

ราคา ๒,๗๕๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ�� ๒ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 2,750 Baht/Person
(minimum 2 persons excluding
transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๒
Best Responsible Tourism 1st Runner up

The Sappaya
Old Police Station
Market Community, Chai Nat

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ชุุมชนตลาดโรงพัักเก่่าสรรพยา จัังหวััดชััยนาท
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เที่่�ยวข้้ามกาลเวลา พาชิิมอาหารถิ่่�น สััมผััสความน่่ารัักของชุุมชนเล็็ก ๆ
ที่่�มีีบ้้านเรืือนเก่่าแก่่อนุุรัักษ์์เป็็นอาคารไม้้ สวยงามย้้อนยุุคสู่่�ชุุมชนตลาด
โรงพัักเก่่าสรรพยา ชุุมชนเก่่าแก่่ริิมน้ำำ��เจ้้าพระยาที่่�สามารถสร้้างความสุุขใน
การท่่องเที่่�ยวได้้อย่่างสนุุก และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยแนวคิิดรัักษ์์โลก 
รัักธรรมชาติิ เปิิด “ตลาดกรีีนดีี” Night Market จำำ�หน่่ายสิินค้้า อาหาร 
ขนมโบราณ และพืืชผลทางการเกษตรแบบปลอดสารพิิษ เป็็นเขตปลอด
ภาชนะโฟม ๑๐๐% เลืือกวััสดุธุ รรมชาติิที่ส่� ามารถทดแทนได้้มาใช้้บรรจุุอาหาร
แทน เช่่น กระบอกไม้้ไผ่่ กะลา ใบตอง เป็็นต้้น พร้้อมรณรงค์์ให้้พ่่อค้้าแม่่ขาย
และนัักท่่องเที่่�ยวสวมใส่่ชุุดไทย มาเดิินเที่่�ยว ถ่่ายรููปกัับโรงพัักเก่่าแก่่ที่่�สุุด
ในประเทศไทย อายุุ ๑๑๘ ปีี
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.
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ไฮไลต์์
• เที่่�ยวตลาดโรงพัักเก่่าสรรพยา ตลาดกรีีนดีี ตลาดปลอดโฟม ๑๐๐%
• ชมอาคารโรงพัักเก่่า สมััยรััชกาลที่่� ๕ (อายุุ ๑๑๘ ปีี) เก่่าแก่่ที่่�สุุด
ในประเทศไทย
• ชมภาพสตรีีตอาร์์ต วิิถีีชีีวิิตชุุมชนในอดีีต
• สนุุ กกัั บ ฐานเรีียนรู้้�การทำำ � ขนมหน้้ า งากุุ ย หลีี ของฝากขึ้้� น ชื่่� อ
เมืืองสรรพยา
• ชมฐานเรีียนรู้้�ผลิิตภััณฑ์์จากผัักตบชวาสู่่�งานจัักสาน กลุ่่�มหััตถกรรม
ผัักตบชวาบ้้านอ้้อย
• สนุุกกับั การทำำ�อาหาร อาทิิ ข้า้ วเกรีียบลอยน้ำำ�สููตร
� โบราณ อาหารพื้้�นถิ่่น�
ตามฤดููกาล เป็็นต้้น
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นางเง็็กลั้้�ง จัันทรวรรณกููร
๐๖-๓๖๒๙-๕๙๔๗
๗๐ หมู่่�ที่�่ ๔ ตำำ�บลสรรพยา อำำ�เภอสรรพยา จัังหวััดชััยนาท ๑๗๑๕๐
เทศบาลตำำ�บลสรรพยา
Mrs. Ngek Lang Janthonwannakoon
06-3629-5947
70 Moo 4, Tambon Sapphaya, Amphoe Sapphya, Chai Nat 17150
เทศบาลตำำ�บลสรรพยา

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
ชุุมชนตลาดโรงพัักเก่่าสรรพยา จัังหวััดชััยนาท
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงสาย
• กราบสัักการะขอพรหลวงปู่่เ� ฟื่่อ� ง และสัักการะพระพุุทธรููป
ปางกราบพระบรมศพที่่�วิิหารน้้อยพร้้อมชมความสวยงาม
ของพระฉาย และกราบขอพรหลวงพ่่อพุุทธสำำ�เร็็จ ณ วัดั สรรพยา
วััฒนาราม
• เดิินชมชุุมชนย่่านตลาดเก่่าสรรพยา
• เดิินชมอาคารโรงพัักเก่่า สมััยรััชกาลที่่� ๕ อายุุร้้อยกว่่าปีี
• ชมภาพสตรีีตอาร์์ตวิิถีีชีีวิิตชุุมชนสมััยอดีีต
• เรีียนรู้้�การทำำ�ขนมหน้้างากุุยหลีี สููตรดั้้�งเดิิมมาจากเมืืองแต้้จิ๋๋ว�
ของฝากขึ้้�นชื่่�อเมืืองสรรพยา
ช่วงกลางวัน
รัับประทานอาหารกลางวััน
ช่วงบ่าย
• เรีียนรู้้�การเปลี่่�ยนผัักตบชวาเป็็นเครื่่�องจัักสาน ผลิิตภััณฑ์์
จากผัักตบชวา จากกลุ่่�มหััตถกรรมผัักตบชวาบ้้านอ้้อย
• เรีียนรู้้�การทำำ �  “ข้้ า วเกรีียบลอยน้ำำ� �สููตร โบราณ” หรืื อ
ข้้าวเกรีียบอ่่อนงาดำำ�
• เรีียนรู้้�การทำำ�อาหารพื้้�นถิ่่น� (ตามฤดููกาล) โดยแม่่ครััวชุุมชน
• เรีียนรู้้�แนวทางการเป็็นตลาดกรีีนดีี ตลาดปลอดโฟมและ
พลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง
ช่่วงเย็็น
รัับประทานอาหารเย็็น

2-Days-1-Night Itinerary

at The Sappaya Old Police Station Market Community, Chai Nat
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• รัับประทานอาหารเช้้า
• เยี่่�ยมชม “ชุุมชนวััฒนธรรม
การทอผ้้าพื้้�นเมืืองลาวเวีียง
บ้้านเนิินขาม”
ช่วงบ่าย
• รับประทานอาหารกลางวัน
อาหารพื้นถิ่นที่บ้านเนินขาม
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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.

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.

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.

ราคา ๒,๕๐๐ บาท/ท่่าน
(ราคาไม่่รวมค่่าที่่�พััก และค่่าเดิินทาง)
Price 2,500 Baht/Person
(excluding accommodation and
transportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๓
Best Responsible Tourism 2nd Runner up

Baan
Khao Lak

Rafting Community Enterprise, Trang
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กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนล่่องแก่่งบ้้านเขาหลััก จัังหวััดตรััง
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หนึ่่�งในหมู่่�บ้้านต้้นแบบการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในป่่าอนุุรัักษ์์ตามหลััก
ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จพอเพีียง ที่่� นี่่�ยัั งเป็็ น ศููนย์์ การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิ จพอเพีียง
ด้้วยต้้นทุุนทางธรรมชาติิที่อุ่� ดุ มสมบููรณ์์ ทั้้ง� น้ำำ�� และป่่าไม้้ และได้้นำ�ม
ำ าต่่อยอดสู่่�
การท่อ่ งเที่่ย� วด้้วยการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมในชุุมชนได้้อย่่าง
มีีคุุณภาพ นัักท่่องเที่่�ยวสามารถทำำ�กิิจกรรมแนวผจญภััยท่่ามกลางธรรมชาติิ
ที่่ส� วยงาม ทั้้�งป่่าไม้้และโขดหิิน สร้้างความประทัับใจด้้วยทััศนีียภาพสองฝั่่ง� คลอง
แวดล้้อมด้้วยสวนผลไม้้ สวนยาง สวนปาล์์ม  และร่่มรื่่�นด้้วยต้้นไม้้ริิมคลอง
อีีกทั้้�งบางช่่วงบางตอนริิมคลองเป็็นโขดหิินน้้อยใหญ่่ เสมืือนพายเรืือผ่่าน
ช่่องเขาหิินตลอดเส้้นทางการล่่องแก่่งตามลำำ�น้ำ�กว่่
�ำ า ๔ กิิโลเมตร ด้้วยระดัับน้ำำ��
ไม่่ลึึกและกระแสน้ำำ��ไม่่แรงเกิินไป จึึงเหมาะสำำ�หรัับทุุกเพศทุุกวััย
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.
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ไฮไลต์์
• กิิจกรรมล่่องแก่่งจากต้้นน้ำำ��ป่่าเขาหลัักสู่่�แม่่น้ำำ��ตรััง
• พายเรืือคายััก
• เยี่่�ยมชมกลุ่่�มเลี้้�ยงแพะ เลี้้�ยงไก่่ดำำ� กลุ่่�มกล้้วยหิินฉาบ
• บวชป่่าและชมป่่าต้้นน้ำำ��
• ชมถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุที่่�มีีหิินงอกหิินย้้อยสวยงาม

94

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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายสวััสดิ์์� ขนนุ้้�ย
๐๘-๒๔๒๐-๔๖๙๑
๑๓๘ หมู่่�ที่�่ ๗ ตำำ�บลน้ำำ�ผุ
� ุด อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดตรััง ๙๒๐๐๐
ล่่องแก่่งบ้้านเขาหลััก จ.ตรััง
Mr. Sawat Kunnui
08-2420-4691
138 Moo 7, Tambon Naam Put, Amphoe Muang, Trang 92000
ล่่องแก่่งบ้้านเขาหลััก จ.ตรััง

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :

๒ วััน ๑ คืืน
บ้้านเขาหลััก จัังหวััดตรััง

2-Days-1-Night Itinerary

at Baan Khao Lak, Trang

Thailand Rural Tourism Awards 2020

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงสาย
• เยี่่ย� มชมวััดภููเขาทอง ชมพระนอนทรงเทริิดมโนราห์์องค์์ใหญ่่
ที่่�สุุดในประเทศไทย อายุุกว่่าพัันปีี
• เข้้าที่่�พัักตามอััธยาศััย
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Day 1
Late morning

Day 2
Morning

• Visit the Golden Mountain Temple and see the • Breakfast.
largest Manorah-style reclining Buddha dating back • Sacred forest ceremony and a visit
to more than a thousand years ago.
to the most upstream part of the
• Leisure time at the accommodation.
forest.
• Visit Nam Thalu Cave and admire its
Noon
beautiful stalagmites and stalactites.
Lunch at Baan Khao Lak’s shelter.

ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวััน ณ ศาลาอเนกประสงค์์บ้า้ นเขาหลััก
ช่่วงบ่่าย
• เยี่่�ยมชมกลุ่่�มกล้้วยหิินฉาบ
• กิิจกรรมล่่องแก่่ง
• เยี่่�ยมชมกลุ่่�มเลี้้�ยงแพะ และกลุ่่�มเลี้้ย� งไก่่ดำำ�

Afternoon

Afternoon

• Have lunch in the forest.
• Visit the crispy banana producers.
• Return to Bangkok.
• Rafting activity.
• Visit the goat and black chicken breeding groups.

ช่่วงเย็็น
รัับประทานอาหารเย็็น

Evening

Dinner.

วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• รัับประทานอาหารเช้้า
• กิิจกรรมบวชป่่าและชมป่่าต้้นน้ำำ��
• เข้้าชมถ้ำำ��น้ำ�ท
ำ� ะลุุ ชมหิินงอก หิินย้้อยที่่ส� วยงาม

ราคา ๑,๒๕๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ� 
� ๓ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)

ช่่วงบ่่าย
• รัับประทานอาหารกลางวัันในป่่า
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชนบทยอดเยี่่�ยม
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BEST FOR
COMPANY
OUTING

สาขาหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวสำำหรัับจััดกิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้�ง/เอาท์์ติ้้�ง
กลุ่่�มตลาดองค์์กรยอดเยี่่�ยม
01

ชุุมชนบ้้านริิมคลองโฮมสเตย์์ จัังหวััดสมุุทรสงคราม
Baan Rim Klong Homestay Community,
Samut Songkram
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02

ชุุมชนบ้้านถ้ำำ�� เสืือโฮมสเตย์์ จัังหวััดเพชรบุุรีี

Baan Tham Sue Homestay Community, Phetchaburi

03

ชุุมชนตะเคีียนเตี้้�ย จัังหวััดชลบุุรีี

Takiantia Community, Chon Buri

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวสำำหรัับจััดกิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้�ง/เอาท์์ติ้้�ง
กลุ่่�มตลาดองค์์กรยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๑
The Winner of Best for Company Outing

Baan
Rim Klong
Thailand Rural Tourism Awards 2020

Homestay Community, Samut Songkram
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ชุุมชนบ้้านริิมคลองโฮมสเตย์์ จัังหวััดสมุุทรสงคราม
วิิ ถีีชีีวิิ ต ของชาวสวนมะพร้้ า วริิ ม คลองบางผีีหลอก
แห่่งลุ่่มน้ำ
� �ำ� แม่่กลอง ประยุุกต์ม์ าสู่่กิ� จกรรมก
ิ
ารเรีียนรู้้�หลากหลาย
ที่่สนุ
� กส
ุ นาน เปี่่ย� มสีีสััน ด้้วยรููปแบบวิิถีีชีีวิิตความเป็็นบ้้านริิมน้ำ�ำ�
ที่่�ได้้รวบรวมและรื้้�อฟื้้�นเอกลัักษณ์์ท้้องถิ่่�นให้้ย้้อนคืืนกลัับมา
อีีกครั้้ง� และเปิิดโอกาสให้้นักั ท่อ่ งเที่่ย� วได้้เข้้ามาสััมผัสกิ
ั จกรรม
ิ
ในชุุมชน ผ่่านรููปแบบฐานการเรีียนรู้้�จากภููมิิปััญญาชุุมชน
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.

Thailand Rural Tourism Awards 2020

ไฮไลต์์
• กิิจกรรมเวิิร์ก์ ชอป อาทิิ ขนมไทย สานหมวก ตะกร้้าจากทางมะพร้้าว
การทำำ�น้ำำ��เชื่่�อม (ไซรััป) และตาลมะพร้้าว เป็็นต้้น
• ใส่่บาตรที่่�ชายน้ำำ��ยามเช้้าพัักโฮมสเตย์์ในเรืือนชาวสวนชายคลอง
• ขี่่�จักร
ั ยานชมสวนมะพร้้าว ทำำ�กิิจกรรมฐานเรีียนรู้้�เชิิงสร้้างสรรค์์
• ชมป่่าชายเลนพร้้อมปลููกป่่า ที่่�คลองโคน
• เล่่นสกีีเลน งมหอยแครง
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นางถิิรดา เอกแก้้วนำำ�ชััย
๐๘-๙๑๗๐-๒๙๐๔
๔๓/๑ หมู่่�ที่�่ ๖ ตำำ�บลบ้้านปรก อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
บ้้านริิมคลองโฮมสเตย์์ - Baanrimklong Homestay
Mrs. Thirada Aekkaeonamchai
08-9170-2904
43/1 Moo 6, Tambon Baanprok, Amphoe Muaeng, Samut Songkhram 75000
บ้้านริิมคลองโฮมสเตย์์ - Baanrimklong Homestay

ราคา ๑,๙๙๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ� 
� ๒ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 1,990 Baht/Person
(minimum 2 persons excluding transportation)

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
บ้้านริิมคลองโฮมสเตย์์ จัังหวััดสมุุทรสงคราม
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วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงบ่่าย
• กิิ จกรรม ต้้ อ นรัั บ พร้้ อ มน้ำำ� �ต าลสด
และขนมไทย
• กิิ จกรรมทำำ � ขนมมงคลไทย ขนมต้้ ม 
ขนมถั่่�วแปบ
• กิิจกรรมจัักสานใบมะพร้้าวให้้เป็็นหมวก 
กระเช้้า นก ปูู ปลา ตะกร้้อ
• กิิจกรรมตนย่ำำ��เกลืือ (สปาเท้้าด้้วยเกลืือ)
เพื่่�อเป็็นการผ่่อนคลายเท้้า
ช่่วงเย็็น
• รัับประทานอาหารเย็็นตำำ�รัับพื้้�นถิ่่�นชาว
แม่่กลอง
• ลงเรืื อ ชมวิิ ถีีริิ ม คลองอัั ม พวา แม่่น้ำำ� �
แม่่กลอง เที่่ย� วตลาดน้ำำ�อั
� มั พวา ชมหิ่่�งห้้อย

2-Days-1-Night Itinerary

at Baan Rim Klong Homestay, Samut Songkram
วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ใส่่บาตรพระทางเรืื อ และรัั บ ประทาน
อาหารเช้้า
• ชมการปาดดอกมะพร้้าว ชิิมน้ำำ��ตาลสด
จากดอกมะพร้้าว และชมการเคี่่�ยวน้ำำ��ตาล
มะพร้้าว
ช่่วงสาย
ล ง เรืื อ ที่่� ค ล อ ง โ ค น เ พื่่� อ ทำำ �กิิ จกรรม
ที่่� ป่ ่ า ชายเลน เช่่น ปลููกป่่ า เล่่นสกีี เ ลน
และงมหอยแครง เป็็นต้้น
ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวัันในเรืือ
(ข้้าวห่่อใบตอง)
ช่่วงบ่่าย
เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

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

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.

• Enjoy a traditional Mae Klong dinner.
Noon
• Go on a boat to explore the life along Amphawa Lunch on the boat (banana leaf-wrapped meal).
canal and Mae Klong river. Visit Amphawa floating
market and see the fireflie.
Afternoon
Return to Bangkok.

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวสำำหรัับจััดกิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้�ง/เอาท์์ติ้้�ง
กลุ่่�มตลาดองค์์กรยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๒
Best for Company Outing 1st Runner up

Baan Tham Sue

Homestay Community, Phetchaburi
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ชุุมชนบ้้านถ้ำำ��เสืือโฮมสเตย์์ จัังหวััดเพชรบุุรีี
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ร่่มเงาของต้้นจามจุุรีีใหญ่่ชายน้ำำ��ในชุุมชนบ้้านป่่าที่่�เงีียบสงบ ริิมแม่่น้ำำ��
เพชรบุุรีีของชุุมชนเล็็ก ๆ ที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�ท่่ามกลางธรรมชาติิ ต้้นไม้้ และสายน้ำำ��
เพชรบุุรีี ในอำำ�เภอแก่่งกระจาน ที่่�นี่่�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านการเกษตรอิินทรีีย์์
ฐานเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจและโฮมสเตย์์ไว้้บริิการ มีีกิิจกรรมการเรีียนรู้้�มากมาย
ผ่่านรููปแบบกิิจกรรมเชิิงอนุุรัักษ์์ รัักษาผืืนป่่า ปั้้�นกระสุุนเมล็็ดพัันธุ์์� โดยมีี
ต้้นไม้้เป็็นศููนย์์กลาง ภายใต้้จุดุ เริ่่ม� ต้้นมาจากโครงการธนาคารต้้นไม้้ ซึ่่ง� เป็็นตััว
เชื่่อ� มโยงสิ่่ง� มีีชีีวิิตกับั ผู้ค้� นในชุุมชนและความรัับผิิดชอบโดยสัังคม ในการช่่วยกััน
ดููแลอนุุรัักษ์์ป่่าธรรมชาติิผืืนนี้้�ไว้้ และปลููกฝัังการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้ผู้้�คน
ในชุุมชนไปในตััว จนทำำ�ให้้การปลููกต้้นไม้้เปรีียบได้้กัับการฝากธนาคารเพื่่�อ
ความมั่่�นคงแห่่งอนาคต
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.
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ไฮไลต์์
• ล่่องแพไม้้ไผ่่เล่่นน้ำำ��เพชร
• ยิิงกระสุุนเมล็็ดพัันธุ์์�ปลููกป่่าธนาคารต้้นไม้้
• ฐานกิิจกรรมเรีียนรู้้�ถ่่านไม้้ ไข่่เค็็มใบเตย และทองม้้วน
ตาลโตนด
• กิิจกรรมปั้้น� ลููกกระสุุนเมล็็ดพัันธุ์์�ต้น้ ไม้้สำ�ำ หรัับปลููกป่่า
• นั่่�งเรืือยางชมวิิวสองฝั่่�งแม่่น้ำำ��เพชรบุุรีี 
• กิิจกรรมหุุงข้้าวด้้วยกระบอกไม้้ไผ่่ 
• กิิจกรรมทำำ�อาหารจากผัักกููด
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นายสุุเทพ พิิมพ์ศิ์ ริิ ิ
๐๘-๒๙๑๘-๗๗๗๔
๘ หมู่่� ๓ ตำำ�บลแก่่งกระจาน อำำ�เภอแก่่งกระจาน จัังหวััดเพชรบุุรีี ๗๖๑๗๐
โฮมสเตย์์บ้้านถ้ำำ�� เสืือ อำำ�เภอแก่่งกระจาน
Mr. Suthep Pimsiri
08-2918-7774
8 Moo 3, Tambon Keangkrachan, Amphoe Keangkrachan, Phetchaburi 76170
โฮมสเตย์์บ้้านถ้ำำ��เสืือ อำำ�เภอแก่่งกระจาน

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
โฮมสเตย์์เชิิงอนุุรักษ์
ั บ้์ า้ นถ้ำำ�� เสืือ จัังหวััดเพชรบุุรีี
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PROGRAM :

2-Days-1-Night Itinerary

at Baan Tham Sue Conservational Homestay, Phetchaburi

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงสาย
ทำำ�ขนมทองม้้วน

Day 1
Late morning

ช่่วงกลางวััน
รัับประทานอาหารกลางวััน

Noon

ช่่วงบ่่าย
• ปั้้�นลููกกระสุุนเมล็็ดพัันธุ์์�ไม้้สำำ�หรัับปลููกป่่า
• ล่่องเรืือยางชมทิิวทััศน์์สองฝั่่ง� แม่่น้ำำ�� เพชรบุุรีี
• เล่่นน้ำำ�� และพัักผ่่อนตามอััธยาศััย

Afternoon

วัันที่่�สอง
ช่่วงเช้้า
• ตัักบาตรเช้้า และรัับประทานอาหารเช้้า
• บอกเล่่าเรื่่อ� งราวธนาคารต้้นไม้้ รัับต้้นไม้้ไป
ปลููกป่่าชุุมชน ยิิงหนัังสติ๊๊�กเพื่่�อปลููกป่่า
• ปั้้�นไข่่เค็็มพอกใบเตย
ช่่วงสาย
• ชมแปลงสาธิิตเกษตรอิินทรีีย์์และสวนผลไม้้
• เลืือกซื้้�อผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุมุ ชน
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

Day 2
Morning

Make coconut crepe.
Lunch

• 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.

• 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 demonstration plot and a fruit orchard.
• Shop for some local products.
• Return to Bangkok.

ราคา ๑,๔๙๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ�� ๕ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าเดิินทาง)
Price 1,490 Baht/Person
(minimum 5 persons excludingtransportation)

รางวััลหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวสำำหรัับจััดกิิจกรรมทีีมบิิวดิ้้�ง/เอาท์์ติ้้�ง
กลุ่่�มตลาดองค์์กรยอดเยี่่�ยม อัันดัับที่่� ๓
Best for Company Outing 2nd Runner up

Takiantia

Community, Chon Buri
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ชุุมชนตะเคีียนเตี้้�ย จัังหวััดชลบุุรีี
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ชุุมชนคนรัักมะพร้้าวผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�อนุุรัักษ์์และสืืบสานให้้มะพร้้าวคงอยู่่�คู่่�กัับชุุมชน และผลัักดัันให้้เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�และการท่่องเที่่ย� วเชิิงวััฒนธรรม โดยมีีมะพร้้าวเป็็นสััญลัักษณ์์เชื่่อ� มโยงทั้้�งหมดเข้้าด้้วยกััน ไม่่ว่่าจะเป็็น
วิิถีีชีีวิิตที่ยึ�่ ดึ โยงกัับมะพร้้าว อาหารการกิิน ไปจนถึึงการดำำ�เนิินชีีวิิตของชุุมชนวิิถีไี ทยที่่ใ� ช้้ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
ของในหลวงในการดำำ�รงชีีวิิต และใช้้ภููมิิปััญญาสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์จากมะพร้้าวได้้หลากหลาย เช่่นเดีียวกัับ
รููปแบบกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวในชุุมชนที่่�น่่าสนใจ และเหมาะกัับการทำำ�กิิจกรรม CSR (Corporate Social
Responsibility) ขององค์์กร ไม่่ว่่าจะเป็็นการปั่่�นรถจัักรยานชมสวนมะพร้้าวซึ่่�งเป็็นพืืชเศรษฐกิิจของชุุมชน
การปล่่อย “แตนเบีียน” เพื่่�อช่่วยกำำ�จัดั ศััตรููของต้้นมะพร้้าวโดยไม่่ต้้องพึ่่�งสารเคมีี การเยี่่ย� มชมข้้าวของเครื่่อ� งใช้้
ในชีีวิิตประจำำ�วันั ที่่� “บ้้านร้้อยเสา” การชิิมอาหารพื้้�นบ้้านแบบไทยซึ่่ง� มีีรสชาติิอร่่อยมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่น� ฯลฯ
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.
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ไฮไลต์์
• เยี่่�ยมชมสวนป่่าสาโรชกะแหวว เรีียนรู้้�เรื่่�องราวน้ำำ�มั
� ัน
มะพร้้าวสกััดเย็็น
• ชิิมกาแฟมะพร้้าวและขนมพื้้�นบ้้านทำำ�จากมะพร้้าว
• เรีียนรู้้�การทำำ�น้ำำ��มัันมะพร้้าวสกััดเย็็นแบบภููมิิปััญญา
พื้้�นถิ่่�น
• กิิจกรรมการทำำ�อาหารพื้้�นบ้้าน
• กิิจกรรมศิิลปะพื้้�นบ้้านตััดพวงมโหตร ทำำ�สบู่่�มะพร้้าว
• ปั่่ � น จัั กร ยานชมสวนมะพร้้ า ว ชมวิิ ถีีมะพร้้ า ว
ชาวตะเคีียนเตี้้ย�
• อร่่อยกัับเมนููอาหารพื้้�นถิ่่�นสููตรเฉพาะของชุุมชน
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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

แผนที่่� Map

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เบอร์์ติิดต่่อ
ที่่�อยู่่�
เฟสบุุค
Local contact
Tel.
Address
Facebook

:
:
:
:
:
:
:
:

นางวัันดีี ประกอบธรรม
๐๙-๘๔๑๒-๑๗๑๒
๓๓ หมู่่�ที่�่ ๓ ตำำ�บลตะเคีียนเตี้้�ย อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี ๒๐๑๕๐
ชมรมส่่งเสริิมการท่่องเที่�ย่ วโดยชุุมชนตำำ�บลตะเคีียนเตี้้�ย
Mrs. Wandee Prakobtham
09-8412-1712
33 Moo 3, Tambon Takian Tia, Amphoe Banglamung, Chonburi 20150
ชมรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตำำ�บลตะเคีียนเตี้้�ย

โปรแกรมท่่องเที่่�ยว

PROGRAM :

Thailand Rural Tourism Awards 2020

๒ วััน ๑ คืืน
ชุุมชนตะเคีียนเตี้้ย�  จัังหวััดชลบุุรีี
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2-Days-1-Night Itinerary

at Takiantia Community, Chon Buri

วัันที่่�หนึ่่�ง
ช่่วงสาย
• เยี่่ย� มชม “สวนป่่าสาโรชกะแหวว” รัับฟัังเรื่่�องราวเกี่่ย� วกัับ
มะพร้้าว
• รัับประทาน “กาแฟมะพร้้าว” พร้้อมขนมพื้้�นบ้้าน
• เรีียนรู้้�การทำำ�น้ำ�ม
ำ� ะพร้้าวสกััดเย็็น แบบภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น

Day 1
Late morning

ช่่วงกลางวััน
แข่่งขัันทำำ�อาหารพื้้�นบ้้าน พร้้อมรัับประทานอาหารกลางวััน

Take part in a traditional cooking competition followed by lunch

• 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

Afternoon

ช่่วงบ่่าย
• กิิจกรรมต้้อนรัับ และชมบ้้านร้้อยเสา
• ทำำ�กิจกรรมศิ
ิ
ลิ ปะพื้้�นบ้้าน ตััดพวงมโหตร ทำำ�กระเป๋๋าผ้้าพิิมพ์์
ลายดอกไม้้ ทำำ�สบู่่�มะพร้้าว
• พัักเบรกดื่่�มน้ำำ��สมุุนไพรและขนมไทย
วัันที่่�สอง
ช่่วงสาย
• ชมและฟัังเรื่่�องราวของสวนฟ้้าใสไอโกะ
• กิิจกรรมปั่่�นจัักรยาน หรืือ Walk Rally ชมสวนมะพร้้าว
• เลืือกซื้้�อสิินค้้าชุุมชน
• เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

• 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.
ราคา ๑,๑๐๐ บาท/ท่่าน
(ขั้้�นต่ำำ� 
� ๑๐ ท่่าน ราคาไม่่รวมค่่าที่่�พััก
และค่่าเดิินทาง)
Price 1,100 Baht/Person
(minimum 10 persons excluding
accommodation and transportation)

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.

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

Tourism Authority of Thailand (TAT)

1600 New Phetchaburi Road Makkasan RatchatheviBangkok 10400 Thailand

