
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร



AGRO TOURISM VILLAGE AGRO TOURISM VILLAGE

ชมุชนเล็ก ๆ ในทีร่าบเชงิเขาริมห้วยแม่สาด แม่กรณ์ เปล่ียนเรือ่งยาก ๆ ของการท�า
เกษตรแบบใช้สารเคมีมาสู่สวนผกัอนิทรีย์ได้ผลผลิตคณุภาพดกีนิเองในชมุชน และเป็น

ทีต้่องการในตลาดออร์แกนกิ สุดท้ายไม่ใช่แค่ผกัสะอาด หากยงัเป็นการรักษาขนุน�า้

This tiny village placed between the Mae Sat and Mae Kon creeks 
decided to stop using chemicals and start focusing on supplying their 
community with quality organic produce. They ended up becoming a 

model for water source conservation.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
  แปลงผักอินทรีย์ ทั้งผักสลัด และผักจีนคู่ครัว เรียนรู้การปลูกผัก

Get to know about organic vegetable farming

  ชิมและท�าขนม อาหารพื้นบ้าน
Try and learn how to cook local cuisine and desserts

  วงสะล้อซอซึงพื้นบ้าน
Listen to a traditional musical ensemble

  สปาปลาริมล�าห้วยแม่สาด
Relax at the fish spa at Mae Sat creek

  กิจกรรมท�าประโยชน์จับป่าแต่งตัวด้วยการน�ากล้วยไม้ป่าไป
      คืนให้กับไม้ใหญ่ในป่า และชมต้นงิ้วร้อยปี

Forest makeup: return wild orchids to their original 
habitats and visit the giant Ngeu tree

ชุมชนแม่สาด
 จ.เชียงราย  

Mae Sat Community, Chiang Rai

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน 
A Day Trip

08:00 พบกันที่ลานกิจกรรมวัดบ้านแม่สาด การแสดงร�ากลองยาวโดยเด็ก ๆ ในชุมชน และพิธีมัด 
 ผ้าขาวม้าต้อนรับ จากนั้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบ้านแม่สาด
 Meet at Ban Mae Sat temple court.  Enjoy the drums dance performed by   
 children in the community and Pha Khao Ma tying, a tradition to welcome visitors.

10:00 ร่วมกิจกรรม “อุ๊ยสอนหลาน” เรียนรู้งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การสานตะกร้า การท�าไม้กวาด 
 Join the ‘What Our Grandmothers Taught’ activity: make baskets and brooms.

11:00 นั่งรถอีต๊อกเที่ยวฟาร์มสเตย์ การปลูกผักอินทรีย์ เรียนรู้การปลูกผักนานาชนิด ทั้งผักสลัด    
 และผักพื้นบ้านไปพร้อมกับรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของบ้านแม่สาด จากหมู่บ้านเชิงดอย มาสู่ 
 หมู่บ้านผักอินทรีย์
 Hop on a farm tractor cart and go sightseeing, visit organic vegetable farms while  
 learning about the village’s history along the way.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 Have lunch.

13:00 ร่วมกิจกรรมลงนาปลูกข้าว เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ (กิจกรรมตามแต่ฤดูกาล)
 Take part in either rice planting or organic farming (depending on seasonal   
 availability).

14:00 ร่วมกิจกรรมชุมชนจับป่าแต่งตัว น�าต้นกล้วยไม้ในป่าที่น�ามาฟื้นฟู กลับคืนตามคบไม้ในป่า
 Join the community in their ‘Forest Makeup’ activity – returning orchids to their  
 habitats.

15:00 เดินลัดคันนาไปตามขัวแตะ หรือสะพานไม้ไผ่เพื่อไปชมต้นงิ้วร้อยปี 
 จากนั้นไปนั่งพักผ่อน ท�าสปาปลาที่ริมล�าห้วยแม่สาด
 Take the elevated bamboo walkway to visit the 100-year-old Ngeu tree, then it’s  
 time to relax with a fish spa at the bank of the creek.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านแม่สาด
(Ban Mae Sat Community Business 
Development Officer)
Tel. 089-261-5757

ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.เชียงราย
Address: Amphoe Mueang, Chiang Rai

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   500 บาท/THB



AGRO TOURISM VILLAGE AGRO TOURISM VILLAGE

หมูบ้่านกลางทุง่ทีเ่งยีบสงบในร่มเงาใบหนาของกระท้อนหวาน ไม่อาจซ่อนความเป็น
เอกแห่งงานหตัถกรรมจักสานระดบั 5 ดาว ท่ีสืบทอดมาแต่ครัง้บรรพบรุษุ ไม่เพยีง
เครือ่งใช้หยบิจบัง่าย ๆ ท่ัวไป แต่ยงัประยกุต์ไปสู่งานหตัถศลิป์อนัประณตีระดบัชาติ  

This community grows exceptional santols, but are better known for 
their god-tier basketry. Although they inherit great skills and designs 
from past generations, what keeps them at the forefront of this art is 

their innovative ideas they never cease developing.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  บรรยากาศชนบทของที่ราบภาคกลาง
Enjoy the rural life in central Thailand plain

  สาธิตการท�าจักสานทุกกระบวนการตั้งแต่เลือกไม้ไผ่ จักตอก สานลวดลายที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ 
      ไปจนถึงเทคนิคการรมควันด้วยฟางกันมอด

See a demonstration of the entire process of bamboo wickerwork: picking and 
preparing material, choosing patterns, smoking the products for insect protection

  ท�าขนมไทยจากวัตถุดิบที่หาได้จากริมรั้ว การท�ากิจกรรมแข่งขันเก็บผัก วัตถุดิบพื้นบ้านมาท�ากับข้าว
Cook Thai desserts from locally-grown ingredients, take part in a vegetable collecting race

  การต�าข้าวเม่าอินทรีย์
Make organic Khao Mao

  ขี่จักรยานชมสวนกระท้อน มะยงชิด และต้นยางนาสามร้อยปี
Cycling to visit santol and Marian plum orchards, discover the 300-year-old Yang Na

ชุมชนบางเจ้าฉ่า
จ.อ่างทอง

Bang Chao Cha Community, Ang Thong

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 พบกันที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางเจ้าฉ่า รับฟังบรรยายความเป็นมาของชุมชน 
 Meet at the Learning Center and hear an introduction to Chao Cha community.

10:00 ชมศูนย์การเรียนรู้จักสาน หอวัฒนธรรมนิทัศน์เครื่องใช้ไม้ไผ่ และพิพิธภัณฑ์เครื่องจักสาน รับฟัง 
 เรื่องราวของไผ่ และงานหัตถกรรมแห่งภูมิปัญญา เยี่ยมชมศูนย์โอทอป  
 Visit the Basketry Center-Ban Chao Cha OTOP shop and the Basketry Museum.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเจ้าฉ่า 
 Have lunch at Ban Chao Cha Learning Center.

13:00 กิจกรรมตระเวนชุมชนด้วยรถอีแต๋น รับฟังเรื่องราวบ้านเจ้าฉ่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ชมต้นยาง
  300 ปี เลียบริมฝั่งแม่น�้าน้อย หยุดแวะให้อาหารปลา
 Take a farming tractor cart sightseeing, visit the 300-year-old Yang tree and feed  
 the river fish.

15:00 พาเข้าสวนกระท้อนของชุมชน ชิมกระท้อนปุยฝ้าย จากนั้นเยี่ยมชมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน ท�าปุ๋ยมูล 
 ไส้เดือน ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมงานจักสานบ้านครูอ๊อด
 Visit the community’s santol orchard, try some of the fruit and meet the worm  
 farming group, make worm casting fertilizer and move on to Kru Ot’s place for  
 basketry products.

18:00 รับประทานอาหารเย็นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเจ้าฉ่า 
 Dinner at Ban Chao Cha Learning Center.

19:30 น.  พักผ่อนที่เรือนโฮมสเตย์ 
 Return to your village home.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 ตักบาตรพร้อมเจ้าของเรือนโฮมสเตย์ 
 Take part in almsgiving together with your hosts.

08:00 เดินทางโดยรถทัวร์เกษตร ไปยังศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อท�ากิจกรรมจักสาน ตั้งแต่รู้จักการเลือกไผ่  
 การจักตอก ลายพื้นฐานที่ใช้สานภาชนะชนิดต่าง ๆ 
 Travel to the Learning Center to a attend basketry workshop.

10:00 เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 Farewell and travel home.

หมายเหตุ: สามารถเช่าจักรยานเที่ยวชมชุมชน หรือเพิ่มกิจกรรมพายเรือในแม่น�้าน้อยในช่วงบ่ายของวันแรกก็ได้ 
Note: bicycles are available for rent and a boat ride along the Noi River can be added during the afternoon of Day 1

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ก�านันเฉลา เจริญศิลป์ 
(Kamnan Chalao Charoensin)
Tel. 087-116-8172 

ที่ตั้ง: อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
Address: Amphoe Pho Thong, Ang Thong

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   590 บาท/THB



AGRO TOURISM VILLAGE AGRO TOURISM VILLAGE

หมู่สนภูเขา และแปลงปลูกพืชพรรณเมืองหนาวหลากหลายจากมะคาเดเมีย 
ลูกพลัม องุ่น จนถึงเห็ดหอม ความอุดมสมบูรณ์จากขุนน�้าเมืองเลย บนเส้นทาง
คดโค้งไปตามไหล่ภูของชุมชนปลาบ่า ที่นี่คือ “ภูหนาว” แห่งภูเรืออย่างแท้จริง

Here, the coniferous forest is interlaced with plantations growing temperate 
plants, including macadamia, plums, grapes and Shiitake mushrooms. This is 

the heart of Phu Ruea area where Loei’s true prosperity lies.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  นั่งรถอีแต๊กขึ้นภูบักได 
Take farm tractor carts to Phu Bak Dai

  สาธิตการปลูก และเก็บผลผลิตมะคาเดเมียนัตที่ไร่วิมุตติสุข 
Growing and picking macadamia nuts demonstration 
at Wimuttisuk Farm

  ชมวิวทะเลภูเขาเมืองเลย น�้าตกสองคอน น�้าตกปลาบ่า
Take in Loei’s breathtaking view of the mountains, as 
well as Song Khon & Pla Ba waterfalls

  แปลงปลูกแพสชั่นฟรุต การท�าเห็ดหอม 
Visit a passion fruit plantation & Shiitake mushroom 
farm

  พืชผักปลอดสารพิษบ้านกลาง 
Pick some Ban Klang organic vegetables

ชุมชนปลาบ่า
จ.เลย

Pla Ba Community, Loei

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
08:00 พบกันที่ส�านักงานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลาบ่า รับฟังข้อมูลชุมชน 
 และข้อแนะน�าในการเตรียมตัวขึ้นภูบักได 
 Meet at the Tambon Pla Ba Community Tourism Group, Moo 4. Welcome and  
 introduction to the community. Briefing and pack your backpack for the next activity.

09:30 ออกเดินทางโดยรถอีแต๊กขึ้นภูบักได ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง จากนั้นร่วมท�ากิจกรรมเดินชมแปลง 
 ปลูกป่า และปลูกป่าต้นน�้าให้กับขุนน�้าป่าสัก 
 Travel to Phu Bak Dai on farm tractor carts, then explore the reforestation plots  
 and the origin of the community’s water source.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 Have lunch.

13:00 ไหว้พระที่วัดอราวัณบ้านกลางและชมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี
 Visit Wat Erawan, Ban Klang, and the nearby strawberry farm.

18:00 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้มาเยือน และอาหารเย็น 
 Attend the Bai Si welcoming ceremony and have a leisurely dinner.

วันที่สอง (Second Day)
05:30 สัมผัสอากาศหนาวจัดของหมู่บ้านที่หนาวที่สุดของเมืองไทย สัมผัสเกล็ดน�้าค้างแข็งทีล่านแม่คะนิ้ง  
 Soak up the early morning atmosphere at the ‘Lan Mae Khaning’ where ground  
 frost occurs in winter.

08:30 เดินทางไปที่จุดชมวิวต้นแม่น�้าป่าสัก เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน�้าขุนน�้าเมืองเลย 
 Travel to the upper reach of the Pa Sak River to explore the forest where the  
 source of the river is located.

09:30 แวะสถานีวิจัยพืชสวนเลย ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด เลยไปชมสวนมะคาเดเมียนัต 
 ที่ไร่วิมุตติสุข พร้อมชมกระบวนการกะเทาะเปลือก และอบด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 Make a stop at Loei Horticulture Research Station, discover the temperate flowers fields.
 Visit a macadamia nut farm and see its solar energy processing facility at   
 Wimuttisuk Farm.

11:00 เดินทางกลับมาที่ท�าการชมรมฯ เพื่อเลือกซื้อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนเดินทางกลับ 
 โดยแวะชมน�้าตกปลาบ่าที่เชิงภู 
 Return to the club’s office and shop for the community’s produce and other  
 products, then travel back. Make one last stop at the Pla Ba waterfall.

หมายเหตุ: สามารถเลือกโปรแกรมเดินป่าบนภูบักไดไปยังผาหินขี้ตั๋ว ชมทิวทัศน์ป่าดิบ และ พักแรมแบบแคมปิ้งบนยอดภู 

Note: there is an extra option to trek from Phu Bak Dai to Pha Hin Khi Tua, a 3–hour walk round trip to explore the hilly 
evergreen forest and spend a night camping on the mountain.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ปลาบ่า 
(Tambon Pla Ba Community Tourism Group) 
Tel. 095-701-3139

ที่ตั้ง: อ.ภูเรือ จ.เลย
Address: Amphoe Phu Ruea, Loei

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   1,300 บาท/THB



AGRO TOURISM VILLAGE AGRO TOURISM VILLAGE

เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานลัดเลาะผืนป่าชุมชนเนื้อที่นับพันไร่ที่เกิดขึ้นจาก
ความสามัคคีของชาวบ้าน สนุกกับการหาเห็ดในฤดูฝน แล้วนั่งรถอีแต๋นไปดูสวน

เกษตรผสมผสาน มาหัดท�าหมวกทางมะพร้าว พวงมาลัยจากมะกรูดใบเตย 
พลาดไม่ได้กับอาหารพื้นถิ่นเมืองกาญจน์ ต�าน�้าพริกมะสัง แกงคั่วหัวตาล 

Take a joyful bicycle ride through the community forest that only exists thanks 
to the villagers’ collective efforts. Search the forest for mushrooms, the wet 

season delicacy, before riding a farm tractor cart to many integrated farms and 
taste some of Kanchanaburi’s secret recipes.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ป่ารังหนา ป่าห้วยสะพานสามคัค ีผลดัใบผืนมหึมาท่ีดแูลโดยชุมชน
Learn about Huai Saphan Samakkhi – the forest under 
the community’s care

  แหล่งเก็บเห็ดโคนป่าใหญ่ที่สุดของเมืองกาญจน์
Discover Kanchanaburi’s greatest source for the 
famous wild termite mushrooms

  สวนเกษตรแบบผสมผสาน
Explore the integrated agricultural garden

  วิวต้นตาล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาล
Get up close to the sugar palm trees and learn all 
about the products derived from them

  ท�า และชิม แกงป่า อาหารพื้นบ้านรสจัดจ้าน
Cook and taste the intense local cuisine

ชุมชนต�าบลหนองโรง
จ.กาญจนบุรี 

Tambon Nong Rong Community, Kanchanaburi

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 ต้อนรับนักท่องเที่ยวและขึ้นรถอีแต๋นไปศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน
 Welcome visitors, then take the farm tractor cart to Learning Center.
09:30 เดินเที่ยวในป่าชุมชน ท�าของที่ระลึก ถักแหวน/ก�าไลจากเถาวัลย์ทอง
 Travel to the community forest to take a walk/help make some souvenirs and  
 wristbands made from wild vines.
10:00 ขึ้นรถอีแต๋น ไปเยี่ยมชมโบสถ์สมัยอยุธยาตอนปลายที่วัดเขาจ�าศีล ขึ้นบันได
 Take the cart to a temple – Wat Khao Cham Seen.
11:00 ชมการสาธิตการสานหมวกทางมะพร้าว หรือสาธิตการท�าดอกไม้จากปอเต่าให้ หรือดอกไม้ 
 จากก้านกล้วย หรือการท�าพวงมาลัยมะกรูดใบเตย 
 The visitors can choose to watch a demonstration of coconut leaf hat weaving/  
 banana stem or jute flower making/pandan & kiffir leaf wreath.
12:00  อาหารกลางวันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
 Have lunch at the Learning Center.
13:00  เลือกชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ชมการแปรรูปผลตาล 
 Visit agrotourism sites and shop for different products from local groups.
 Get to about know sugar palm products.
14:30 ชมการท�าข้าวเกรียบสมุนไพรสีรุ้ง
 Watch how to prepare the herbal rice chips.
15:30 ชมการทอผ้าขาวม้าหรือการท�าแคบหมูไร้มัน
 Visit the loincloth weaving facility or learn how to prepare deep fried pork skin.
17:00 สนุกกับการร่วมท�าอาหารเย็น เช่น ต�าน�้าพริกมะสัง แกงคั่วหัวตาล ไก่บ้านทอดมันใบเปราะ
 Experience the joy of cooking your own dinner with unique local recipes.
19:00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นถิ่น ชมเพลงเหย่ย  
 Join a discussion and watch some traditional games, songs and dances.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 น.  ตื่นเช้าร่วมใส่บาตร ที่บริเวณหน้าบ้านพัก 
 Almsgiving in front of your village home.
08:30 น. นั่งรถอีแต๋น เยี่ยมชมสวนเกษตร “ปลักกะดู่ ปาร์ค”ชมสาธิตท�าขนมไทยพื้นบ้าน เรียนรู้การสาน 
 เปลไม้ไผ่ หรือการสานของใช้
 Ride the tractor cart to ‘Pluc Ka Du Park’ to watch a Thai desserts demonstration.  
 Learn how to make some wickerwork.
12:00  อาหารกลางวัน 
 Have lunch.
14:00  ไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 Travel to the Royal Monument of King Naresuan the Great, then return home.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณสมพร ปานโต (Khun Sompon Panto)
Tel. 081-943-2618
คุณผ่องศรี สารีวงษ์ (Khun Pongsi Sariwong)
Tel. 087-907-4978

ที่ตั้ง: อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
Address: Amphoe Phanom Thuan, Kanchanaburi

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   850 บาท/THB



AGRO TOURISM VILLAGE AGRO TOURISM VILLAGE

เมื่อสวนเดียวคงไม่พอ ชาวบ้านจึงรวมตัวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวรักษ์เขาบายศรีแล้ว
เปิดสวนเชื่อมกันเพื่อรองรับผู้มาเยือนให้ได้เรียนรู้วิถีชาวสวนท่าใหม่ที่สืบทอดมา

นาน ชิมทุเรียนหลากหลายพันธุ์ ทั้งไม่พลาดสละ ลองกอง เงาะ มังคุด เรียนรู้
ศาสตร์แห่งทุเรียนตั้งแต่การเลือกลูกแก่ สุก ไปจนถึงการผ่า ที่นี่จึงกลายเป็น

สรวงสวรรค์ของคนรักผลไม้

Because a single orchard doesn’t really attract enough attention, the 
villagers in this community have built a network of Amphoe Tha Mai 

plantations to allows visitors to experience all the fruits available in the 
area - all in one go. With their wealth of knowledge and materials, a fruit 

lovers’ paradise was created!

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชิมผลไม้ในสวนเก่าแก่แบบชาวสวนแท้ ๆ 
Try several fruits picked fresh at their original 
plantationsy

  เปลี่ยนผลไม้ให้เป็นเมนูเด็ด ทุเรียนกรอบผัดเผ็ด ส้มต�าทุเรียน 
      น�้าพริกระก�า ไก่บ้านต้มกระวาน

Turn these fruits into a marvelous cuisine: spicy fried 
crispy durian, som tam durian, sweet snake fruit chili 
paste and local cardamom chicken soup

ชุมชนเขารักษ์บายศรี
จ.จันทบุรี 

Rak Khao Baisi Community, Chanthaburi

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน 
A Day Trip

09:00 พร้อมกัน ณ ชุมชนรักษ์เขาบายศรี 
 Meet at the Rak Khao Baisi Community.

09:30 น�าชมการเก็บ วิธีการปลูกผลไม้ (ตามฤดูกาล) ในพื้นที่ เช่น ชมการตัดเกสรดอกระก�า การดูแล 
 รักษาสวนผลไม้ เป็นต้น 
 Take a tour of the orchards to see their current activities such as tending to  
 flowering trees and general soil care.

10:30 น�าท่านร่วมกิจกรรมการท�าอาหารในสวนผลไม้ โดยมีการเก็บผลไม้ในสวนมาปรุงเป็นอาหาร เช่น  
 น�้าพริกระก�า ย�าลองกอง ทุเรียนผัดเผ็ด เป็นต้น
 Join in with some cooking in the orchard. Use the available produce to create  
 some unique dishes, including snake fruit chili paste, lanzones salad & spicy fried durian.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารพื้นถิ่น และชิมผลไม้จากสวน (ตามฤดูกาล)
 Enjoy the local dishes and locally produced fruits that are available.

13:30 ปั่นจักรยานเที่ยวในชุมชน ชมวิถีชีวิตของชาวสวน เที่ยวชมสวนผลไม้ 
 Ride bicycle in the village .Visit fruit farm.

15:00 ชมการท�าขนม และแปรรูปอาหาร เช่น กิจกรรมปั้นทอฟฟี่ถั่ว การแปรรูปผลไม้
  Observe the preparation of more products, especially those which are fruit-related.

16:30 จบกิจกรรม ขากลับซื้อของฝากจากชุมชน หรือจะเลือกพักค้างคืนที่โฮมสเตย์
 Farewell. Either shop for souvenirs and travel back or spend a night at the   
 homestay.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ฤดูผลไม้ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงต้นกรกฎาคม
Time to Visit:  The fruits season reaches its peak between May and early July

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณนงลักษณ์ มณีรัตน์ 
(Khun Nongluk Maneerat)
Tel. 086-834-9604, 098-283-3102 

ที่ตั้ง: อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
Address: Khao Baisi, Tha Mai,Chanthaburi

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   600 บาท/THB



AGRO TOURISM VILLAGE AGRO TOURISM VILLAGE

คุณเกษสุดา  ไรวา
(Mrs. Kessuda Raiva)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)
Chief Executive Officer

S&P Syndicate Public Co., Ltd.


