
ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม



CULTURAL VILLAGE CULTURAL VILLAGE

ร่องรอยแห่งอดีตในยุคฝรัง่พม่าท�าไม้สัก ชมุชนเก่าแก่เรยีงรายไปตามสองฝ่ัง
ล�าน�า้วัง เชือ่มถึงกันด้วยสะพานเขลางค์ ฝ่ังใต้ คอื ย่านการค้ากาดกองต้า

 ส่วนฝ่ังเหนือคือ บ้านท่ามะโอ ถิน่ฐานของบรรดานายห้างนบัแต่
หลยุส์ ท ีเลยีวโนเวนส์ จนถงึ อจูนัโอง 

This area is a remnant of the past, when the Wang riverfront signified 
the booming teak timber trade. A market was placed on the southern 
bank, while store owners such as Louis T. Leonowens and U Chan Ong 

built their homes across the river at Tha Ma-O. 

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  บ้านหลยุส์ ที เลยีวโนเวนส์ เป็นเรอืนไม้สกัเก่าแบบวกิตอเรยีนประยกุต์ ในช่วงเวลาแห่งความรุง่เรอืงของการใช้ไม้สกั
Louis T. Leonowens’ mansion, a modified Victorian teak house built during the trade’s most 
glorious time

  กจิกรรมท่ามะโอเรโทรแฟร์ แต่งกายย้อนยคุ อาหารพืน้บ้าน สนิค้าหตัถกรรม จดัเป็นประจ�าทกุวันเสาร์ที ่3 ของเดอืน 
The Tha Ma-O retro fair, a themed event held every 3rd Saturday of the month  

  นัง่รถม้า รถราง หรอืข่ีรถถบีชมบรรยากาศในชุมชนเก่า ชมบ้านเสานกั อาคารสมาคมรถม้าจังหวัดล�าปาง กูย่่าสตุา 
Hop on a horse cart, a streetcar or grab a bicycle and explore the old neighborhood, visit Ban 
Sao Nak, Lampang Horse Cart Association Office and Ya Su Ta stupa

  ใส่บาตรตลาดรัษฎา และชมวัดโบราณประตูป่อง อายุ 160 ปี ฝีมือช่างสิบสองปันนาเจือกลิ่นอายแบบจีน 
Take part in almsgiving at Ratchada market, visit Wat Pra Tu Pong, a 160-year-old Chinese 
influenced monastery

ชุมชนบ้านท่ามะโอ
จ.ลำาปาง 

Ban Tha Ma-O Community, Lampang

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip

(จัดเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
(available on weekends and holidays)

07:00 ท่องเที่ยววิถีกาดเช้า ตลาดเช้าของคนพื้นถิ่นที่กาดหัวขัว กาดเวียงเหนือ กาดท่ามะโอมาร์เก็ต 
 งานท่ามะโอเรโทรแฟร์ (เสาร์ที่ 3 ของเดือน) 
 Explore the morning markets at Kat Hua Kua, Wiang Nuea, Ma-O and Tha Ma-O  
 Retro Fair every third Saturday of the month.

09:00 รับรถจักรยานที่ลานอเนกประสงค์วัดประตูป่อง ปั่นจักรยานชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
 ท่ามะโอ บ้านร้อยปี ก�าแพงเมืองโบราณ บ้านหลุยส์ สมาคมรถม้า วัดท่ามะโอ บ้านเสานัก 
 กู่ย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ศูนย์สาธิตการตลาดชุมชน สะพานรัษฎาภิเศก ไม้หมายถิ่น 
 บ้านท่าเก๊าม่วง (บ้านโบราณ) บ้านแปดเหลี่ยม 
 Meet at Wat Pra Tu Pong and take the streetcar to visit Wat Pong Sanuk Nuea  
 and the surrounding old houses. Head to Lampang’s cultural  street and stop for  
 some souvenirs at the Community Market Center, Ya Su Ta stupa, Luang Po  
 Kasem Kemmako’s monastery, Wat Pra Kaeo Don Tao, Ban Sao Nak,  Ban Roi Pi  
 and Louis’ mansion.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประตูป่อง
 Have lunch at Wat Pra Tu Pong public hall.

13:00 กิจกรรมสร้างสรรค์ ตัดตุงพญายอ/เย็บสวยกาบ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 Choose between paper or banana leaf cutting and make ceremonial objects.

14:00 ชมวัดประตูป่อง ไหว้พระประธาน ชมเงาพระธาตุล�าปางหลวง บริเวณเรือนกุฏิไม้
 Explore Wat Pra Tu Pong, take a look through Pra That Lampang Luang’s camera  
 obscura.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่จะมีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายในช่วงฤดูหนาว 
Time to Visit:  All year round, with an increased number of activities in winter 

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณสดศรี ขัตติยวงศ์  
(Khun Sotsri Kattiyawong)
Tel. 081-595-6820 

ที่ตั้ง: ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล�าปาง
Address: Amphoe Mueang, Lampang

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)   699 บาท/THB



CULTURAL VILLAGE CULTURAL VILLAGE

ภาษาพ่อขุนรามฯ แท้ ๆ นั้น คือส�าเนียงเหน่อที่ยังหลงเหลืออยู่ในแถบถิ่นนี้ 
หมู่บ้านแห่งท้องทุ่ง และล�าน�้าท่าแพ ได้ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีที่เคยเป็นต�านาน

ของชุมชนให้กลับมาด้วยการท�าให้เวิ้งฟ้าหน้าหนาวหลังเก็บเกี่ยวแต่งแต้ม
ด้วยสีสันของว่าวพระร่วง  

The dialect spoken in this area probably dates back to the ancient 
Sukhothai time. Today, villagers have set their sights on reviving a tradition 

that was once a highly regarded form of entertainment: kite flying.  

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  เวิร์กชอปท�าว่าวพระร่วงพระลือต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และเล่นว่าวกลางทุ่งศรีสัชนาลัย
Make Pra Ruang & Pra Lue Kites and fly them over the fields of Si Satchanalai

  เรียนรู้การท�าสบู่ถ่านไม้ไผ่ หมอนถ่าน
Learn how to make bamboo charcoal soap & pillows

  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสารจิตรและบ่อน�้าคันโฮง บ่อน�้าศิลาแลงเก่าแก่ของชุมชน 
Visit Wat Sarachit Folklife Museum and the ancient village well

  เครื่องถ้วยศรีสัชนาลัย พระพุทธรูป ตุ๊กตาดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์บ้านลุงลือ เกตุแก้ว
Admire the antique Si Satchanalai pottery, Buddha images and dolls at Lue Ketkaeo’s 
private museum

  ทิวทัศน์ทุ่งนารอบหมู่บ้าน
Chill out by the scenic paddy fields surrounding the village

บ้านคุกพัฒนา
จ.สุโขทัย 

Ban Kook Pattana, Sukhothai

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 พบกันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคุกพัฒนา พิธีต้อนรับและรับฟังต�านานท้องถิ่นชุมชน 
 Meet at the Ban Kook Pattana Learning Center, with a welcome and introduction  
 to the community.

10:00 กิจกรรมท�าว่าวพระร่วง 
 Observe Pra Ruang kite making.

12:00 อาหารกลางวัน 
 Enjoy lunch.

13:00 ลงมือท�ากิจกรรมชุมชนหลากหลาย ได้แก่ ท�าสบู่สมุนไพร/ท�าข้าวแดกงา และขนมดอกจอก 
 สานตะกร้าจากเชือกป่าน
 Join community activities: make herbal soap, cook Khao Daek Nga & Dok Jok (Thai snacks).

15:00 อาหารว่าง 
 Afternoon break.

15:30 เทีย่วชมบ่อน�า้คันโพง วัดบ้านสารจิตร และพิพธิภณัฑ์ชมุชนเกบ็เครือ่งถ้วยจากแหล่งเตาศรสัีชนาลยั 
 Discover the old hand-pump well, Wat Ban Sarachit and the Ancient Si Satchanalai 
 Pottery Community Museum.

16:00  แดดร่มลมตก ชมทุ่งนาและร่วมวิ่งว่าวพระร่วง
 Chill out time by the paddy fields, try your hand at flying some kites.

18:00 อาหารเย็น พร้อมรับฟังเพลงพื้นบ้าน นางข้อง/ลิงลม 
 Have dinner/watch traditional shows Nang Khong/Ling Lom.

20:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โฮมสเตย์ 
 Return to the village home and get some rest.

วันที่สอง (Second Day)
07:00 อาหารเช้า 
 Have breakfast.

08:00 ไปกราบพระที่วัดเขายาหนองจระเข้และกิจกรรมตามรอยพระร่วงนางค�า  
 Visit Wat Khao Yan Nong Jarakhe. Discover some of the locations in the 
 Pra Ruang-Nang Kham folklore.

10:00  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 Farewell & travel back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่ทรรศวรรณ ลิสวน 
(Khun Thatsawan Lisuan)
Tel. 089-562-6230 

ที่ตั้ง: อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
Address: Amphoe Si Satchanalai, Sukhothai

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)   1,400 บาท/THB



CULTURAL VILLAGE CULTURAL VILLAGE

หมู่บ้านริมอ่าวที่ร่มครึ้มไปด้วยต้นยางกราด อันเป็นที่มาของชื่อเมืองตราด ที่นี่
เป็นชุมชนประมงเรือเล็กที่มากด้วยวัฒนธรรมสนุกสนานแบบคนตราดสะหงาด

สะเงย พาคุณลงเรือไปงมหอยปากเป็ด วางลอบปู ตะลุยป่าชายเลน และกิจกรรม
ชุมชนมากล้น บางทีการเดินทางสู่ทะเลตะวันออก เกาะช้าง อาจเป็นจุดหมาย

แต่หมู่บ้านเล็ก ๆ บนฝั่งนี้ต่างหากที่เป็นความทรงจ�า 

Trat province was named after Yang Krat, a tree that naturally grows in 
abundance around this village, which is located on the shore of Makham cape. 

Its residents are small fishing boat owners who are known for their 
exceptionally light hearted and fun-loving nature. After getting on board their 

boats and having a go at diving for lamp shells or lay crab traps, this journey to 
Thailand’s eastern sea is sure to be an unforgettable one. 

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ลงเรืองมหอยปากเป็ด วางลอบปู ดูหิ่งห้อย 
Go on a boat ride to catch lamp shells, lay crab traps and enjoy watching fireflies

  พิพิธภัณฑ์ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ยังเมืองตราด 
Explore the museum to commemorate King Rama V’s visit to Trat

  ท�างอบเมืองตราด
Make Trat-style hats

  พิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นไม้ของปู่สงกรานต์ 
Visit Grandpa Songkran’s wooden mechanical dummies museum

ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
จ.ตราด 

Laem Makham, Trat

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
10:30 ต้อนรับสู่ชุมชนเที่ยวสงาดบ้านแหลมมะขาม 
 Welcome to Ban Laem Makham.

11:00 พ่วงข้างนั่งสาม ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง 
 Ride a motorcycle with a side car to visit King Rama V’s memorial sites.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาอเนกประสงค์ 
 Have lunch at the village hall.

13:00 กิจกรรมเย็บงอบใบจาก การท�าเสวียนงอบ 
 Activities: making palm leaf hats, hat suspension.

14:30 ฟังเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของล�าคลองต่าง ๆ และวิถีท�าประมงพื้นบ้าน
 Listen to stories about canals in the area and learn about traditional fishing.

17:00 ย้ายเข้าบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 Head to your village home, with free time.

18:00 สัมผัสด้วยตา พาชมเกาะ 
 Admire the scenic islands nearby.

18:30 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 Enjoy dinner with a cultural show.

20:00 นั่งเรือชมหิ่งห้อย ฝึกจับปูแสม 
 Night boat trip to visit the firefly colony, catch Meder’s mangrove crabs. 

21:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 Return to your village home and get some rest.

วันที่สอง (Second Day)
06:30 ใส่บาตรพระ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก 
 Take part in almsgiving and enjoy breakfast at your village home.

08:00 ย้อนรอยไปดูเจาะรูโบราณ บ้านไม้กระดานปู่ 
 Observe the traditional techniques used in building a wooden house.

09:00 เยี่ยมชมหมู่บ้านแหลมมะขาม 
 Discover the origin of Laem Makham village. 

11:30 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกหน้าพระบรมรูปพระเจ้าหลวง 
 Take a group photo in front of King Rama V’s statue.

11:30 รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน
 Have lunch at the village hall and shop for community-made products, then farewell.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่สุเทพ บุญเพียร  
(Khun Suthep Boonpian)
Tel. 098-860-2914 
Facebook: baanlaemmakham

ที่ตั้ง: อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
Address: Amphoe Laem Ngop, Trat

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)   1,700 บาท/THB



CULTURAL VILLAGE CULTURAL VILLAGE

รู้ไหมว่า เรือนแพสะแกกรังนั้นมีทะเบียนบ้านด้วย หลวงออกให้ตั้งแต่สมัย ร.5 หรือ
ร้อยกว่าปีมาแล้ว นี่คือรูปแบบชีวิตสุดคลาสสิกที่มีแม่น�้าเป็นเพื่อน เชิญชวนมา
ใช้ชีวิตแบบชาวแพแท้ ๆ อันแสนสงบเย็น พายเรือเที่ยวตามล�าน�้า แล้วออกเดิน 

ตลาดเก่าเมอืงอทุยัท่ีมากมายด้วยของกินแสนอร่อย พลาดไม่ได้กบัเมนู
สารพดัปลาทีค่รวัป้าส�าราญ จบวันด้วยการข้ึนเขาสะแกกรงักราบสถปูพระชนกจกัรี 

The floating homes in Sakae Krang have been granted full housing registration 
since King Rama V’s reign, over a century ago. Here, you can share their calm 
and cool lifestyle by taking a row boat to explore the area. Visit the old market 

and enjoy some fish dishes at Krua Pa Samran before taking a walk to His 
Majesty’s grandfather memorial stupa

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ทวิทศัน์เรือนแพแห่งล�าน�า้สะแกกรงั และวัดโบสถ์ /วัดอโุปสถาราม
The picturesque floating homes of the Sakae Krang 
River with Wat Bot as the backdrop

  นอนเรือนแพสัมผัสบรรยากาศชาวแพอย่างแท้จริง
Spend a night or two on one of the floating homes

  ใส่บาตร เดินตลาดเช้า
Join in with almsgiving and visit the morning market

  เที่ยวชมเมือง ย่านเก่าแหล่งของกินของฝาก
Site-seeing and shopping for food and souvenirs

ชุมชนลุ่มน้�าสะแกกรัง
จ.อุทัยธานี 

Sakae Krang Basin Community, Uthai Thani

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
11:00 ถงึจดุนดัหมายวดัโบสถ์ ฟังบรรยายแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานทางวฒันธรรมประวตัศิาตร์ของอทุยัธานี 
 Meet at Wat Bot, Uthai Thani cultural & historical tourism attractions orientation.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันที่ป้าส�าราญ 
 Have lunch at Krua Pa Samran.

13:00 ล่องเรือดูวิถีชาวแพสะแกกรัง ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของชาวแพ ที่แพป้าแต๋ว
 Take a boat ride to learn about life for the people living in Sakae Krang’s floating  
 homes. Buy OTOP products  at Pa Taeo’s floating home. 

14:00 เดินทางไปวัดท่าซุง ชมวิหารแก้ว 100 เมตร 
 Travel to Wat Tha Sung, explore the 100 m crystal building.

16:00 ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นยอดเขาสะแกกรัง ตีระฆัง 100 ปี ชม 
 พระพุทธบาทจ�าลอง สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 
 Climb the Sakae Krang hill – at the top, you can ring the 100-year-old bell.   
 Discover the Buddhist relic made during King Rama III’s reign. 

18:00 ชมพระอาทิตย์ตก ชมวิวเมืองอุทัยธานี 360 องศา ที่วัดเขาสะแกกรัง 
 Watch the sunset over Uthai Thani from a high vantage point at Wat Khao Sakae Krang.

18:30 เข้าที่พัก (พักแพริมน�้า/เรือกระแชงใหญ่) 
 Check-in at the floating home/Krachaeng boat.

19:00 รับประทานอาหารเย็น (แพประมง) 
 Enjoy dinner at the fisherman’s floating home.

20:30 พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 Head back and get some rest.

วันที่สอง (Second Day)
06:30 ชมตลาดเช้าริมน�้าวิถีลุ่มน�้าสะแกกรัง 
 Visit Sakae Krang’s morning market.

07:00 ใส่บาตรทางน�้าแม่น�้าสะแกกรัง 
 Take part in almsgiving to monks who ride along the water in boats.

07:30 เดินชมตลาด รับประทานอาหารเช้า 
 Explore the market and have your breakfast of choice 

09:00 เช็กเอาต์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 Return to your room and check out, then travel home.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณสันทนา เทียนน้อย 
(Khun Santana Tiannoi)
Tel. 083-962-8716

ที่ตั้ง: ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Address: Amphoe Mueang, Uthai Thani

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)   1,100 บาท/THB



CULTURAL VILLAGE CULTURAL VILLAGE

พลาญหินที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นทุ่งดอกไม้ระยิบระยับของหยาดน�้าค้าง
 เอื้องดุสิตา สร้อยสุวรรณา เมื่อปลายฝนต้นหนาวมาถึง หมู่บ้านเล็ก ๆ 

ชายขอบป่าดงนาทามยังชวนคุณให้ออกค้นหาต�านานลึกลับ
ของสมบัติขอมโบราณ ผีกองกอย และ ฝ่ามือแดง 

This is a tiny village located at the edge of Dong Na Tham forest, 
where, when winter comes, the empty fields with stone floor turn into a 
sea of wildflowers. Accompany that with a few myths and prehistoric 

paintings, and their homestay becomes a must for any traveler

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ธรรมชาติของป่าบนลานหินทราย หรือพลาญหินที่กลายเป็นทุ่งดอกไม้เมื่อเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว
See the sandstone floored forest, as well as the open fields which turn into an endless 
sea of wildflowers when winter approaches

  ถ�้าลายมือผีกองกอย และโหง่นแต้ม ร่องรอยภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ 
View the prehistoric hand stencils at Phi Gong Goi cave and Ngon Taem

  บ่อน�้าบุ้น น�้าซึมจากโพรงหินเป็นแหล่งน�้ากินน�้าใช้ของชุมชน
Visit Bo Nam Bun, a natural spring which is the water source for the community

  พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม สวนป่าสมุนไพร
Have an overnight stay at the homestay, learn about their lifestyles and their herb gardens

  ไหว้พระที่วัดใหญ่ภูอานนท์
Visit Wat Yai Phu Anon

ชุมชนบ้านซะซอม
จ.อุบลราชธานี 

Wang Sa Som Community, Ubon Ratchathani

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
13:0 เดินทางถึงชุมชนบ้านซะซอม เวิร์กชอปการย้อมผ้ามัดย้อม
 เรียนรู้การท�าไม้กวาดดอกหญ้า
 เยี่ยมชมกลุ่มกินข้าวเซาเฮือน ชมสาธิตการต�าข้าว, ฝัดข้าวแบบโบราณ
 ไปชมป่าสมุนไพรของชุมชน/ต�าข้าวครกมอง
 Arrive at Ban Sa Som, attend a workshop on tie-dye.
 Learn how to make dried grass brooms.
 Visit the traditional rice group, watch a traditional rice production demonstration.
 Discover the community herb garden/try the traditional milling.

18:00 รับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านพักโฮมสเตย์ พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัยที่บ้านพักโฮมสเตย์
 Have group dinner at the homestay and enjoy some leisure time.

วันที่สอง (Second Day)
07:00 รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ 
 Enjoy breakfast at your village home. 

08:30 นั่งรถอีแต๊กไปยังจุดเริ่มต้น ก่อนเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินชมประติมากรรมทาง 
 ธรรมชาติ เฉลียง โหง่น เทิบและลายมือ รับประทานอาหารเช้าแบบปิ่นโตระหว่างทาง
 ก่อนเดินทางกลับมาที่บ้านพักโฮมสเตย์
 Take a farm tractor cart to the trailhead, then walk the nature trail to explore the  
 region’s rock formations and prehistoric paintings.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านโฮมสเตย์ พร้อมอ�าลาเจ้าบ้าน
 Have lunch and bid farewell to the hosts.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ช่วงที่สวยที่สุด ดอกไม้บนพลาญหินบานพร้อมกันระหว่าง
ต้นเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 

Time to Visit:  All year round, but the wildflower bloom peaks between early October to 
November

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณพินิจนันท์ ทองเสริม  
(Khun Pinitnan Thongsoem) 
Tel. 085-414-9176

ที่ตั้ง: ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
Address: Na Pho Klang , Amphoe Khong Chiam,
Ubon Ratchathani

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



CULTURAL VILLAGE

คุณปิยะ ยอดมณี 
(Mr. Piya Yodmani)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์
Chief Executive Officer
Nok Airlines Public Company Limited


