
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย



ECO ADVENTURE VILLAGE ECO ADVENTURE VILLAGE

ชุมชนตำ�บลทุ่งหว้�
จ.สตูล 

Thung Wa community, Satun

ถ�้ำเล สเตโกดอน หรือถ�้ำช้ำงดึกด�ำบรรพ์ คือจุดเริ่มต้นแห่งกำรถือก�ำเนิดของ 
“อุทยำนธรณีโลก” กำรผจญภัยสู่โพรงถ�้ำใต้ภูเขำหินปูนยุคออร์โดวิเชียน 

ควำมยำว 3.4 กม. ในควำมมืดและเงียบสงัด หินทุกก้อนจะกระซิบเรื่องรำว
ที่เก็บง�ำมำนำน ก่อนมนุษย์คนแรกจะถือก�ำเนิดขึ้น 

Tham Le Stegodon is where the ‘Satun Geopark’ idea first originated. 
This is a 3.4 km-long sea cave that runs underneath the Ordovician 

limestone outcrops. In its pitch darkness and absolute silence, every 
stone seems to whisper stories to us that are older than mankind itself. 

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ถ�้ำเล สเตโกดอน
Experience the incredible Tham Le Stegodon cave

  ทุ่งทำนตะวันเขำทะนำน 
Visit the Khao Thanan sunflower meadows

  หำดสะโบะ แนวสน 
Walk along Sa Bo beach and its rows of pine trees

  พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด�ำบรรพ์ทุ่งหว้ำ
Check out the Thung Wa Pre-Historic Elephant 
Museum

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
08:00 พบกันที่จุดนัดพบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำษฎร์ รับฟังเรื่องรำวทำงธรณีวิทยำของท้องถิ่น  
 เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด�ำบรรพ์ทุ่งหว้ำ จำกนั้นชมพิพิธภัณฑ์อุทยำนสตูล สถำนที่จัดแสดง 
 ฟอสซิลต่ำง ๆ
 Meet at the Chaloemrat Cultural Center, get briefed on the area’s geological  
 aspects. Visit the Thung Wa Ancient Elephant Museum, then explore the fossil  
 collection at Satun Geopark Museum. 

10:00 เตรียมตัว และล่องคำยัคเข้ำถ�้ำเล สเตโกดอน
  Take a kayak for a tour of the Tham Le Stegodon cave.

12:00 อำหำรกลำงวันระหว่ำงล่องเรือคำยัค 
 While kayaking, make a stop for a lunch break
 โปรแกรมนีใ้ช้เวลำประมำณ 3 ชัว่โมง และอำจสลบัเวลำกบักำรเข้ำชมพพิธิภณัฑ์ ขึน้อยูก่บัน�ำ้ขึน้ น�ำ้ลง  
 This program takes 3 hours and its schedule is adaptable to suit the tides.

13:00 เที่ยวแหล่งเรียนรู้ ชมสำธิตกำรท�ำไอศกรีมกะทิ/เที่ยวสวนควนข้อง เรียนรู้เรื่องรำวของ
 พืชกินแมลง/ชมสวนเมล่อนฉิมฟำร์ม
 Visit the learning modules: coconut milk ice cream making/Kuan Kong   
 plantation’s carnivorous plants/Chim Farm melon plantation.

16:00 เข้ำที่พัก พักผ่อนตำมอัธยำศัย
 Get some rest at your village home.

วันที่สอง (Second Day)
07:30 อำหำรเช้ำ จำกนั้นนมัสกำรหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดชมพูนิมิตร 
 Visit Wat Chompu Nimit and the carved sandalwood Buddha statue.

08:30 เดินเที่ยวตลำดสดทุ่งหว้ำ 
 Stroll through the Thung Wa market.

10:00 ชมย่ำนเมืองเก่ำ และตึกแถวเก่ำแบบปีนัง เดินทำงกลับ 
 Discover the old town area with colonial-style buildings.
 Farewell and travel back.

หมายเหตุ: โปรแกรมท่องเที่ยวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสภำพน�้ำขึ้น น�้ำลง
Note: Activities may be subject to change due to the tides

ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม: 
ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ฤดูมรสุมระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-เดือนตุลำคม มีฝนตกชุก และคลื่นจัด 
Time to Visit: 
All year round, although do expect some rain and rough seas between May and October

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณกัลยำ (Khun Kanlaya Kaetsi)
Tel. 084-858-5100 

ที่ตั้ง: อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
Address: Amphoe Thung Wa, Satun

ค่�กิจกรรมในชุมชน (Price)

ร�ค�พิเศษสำ�หรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุ�ตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*รำคำประมำณกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและฤดูกำลกรุณำติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   2,100 บาท/THB



ECO ADVENTURE VILLAGE ECO ADVENTURE VILLAGE

ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวผจญภัยที่เร้นตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขำถนนธงชัยตอนใต้ 
มีกิจกรรมทั้งกำรเดินป่ำ ขี่ช้ำง ล่องแพไปยังน�้ำตกที่งดงำมที่สุดของภำคตะวันตก 

ล่องแก่งระดับยำกเหนืออุ้มผำงคี เดินดอยเพื่อชมดอกไม้หำยำก ที่เบ่งบำนเพียงปีละครั้ง 

Hidden in the lower Thanon Thong Chai mountains, this center of 
adventure tourism offers trekking, elephant riding, white water rafting 
to one of the most beautiful waterfalls, as well as the opportunity to 

discover some exotic flora during the peak of their annual bloom.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ล่องแพ เดินป่ำสู่น�้ำตกทีลอเร และน�้ำตกทีลอซู 
Whitewater rafting and trekking to Thi Lo Re and Thi Lo Su waterfalls

  เดินเขำชมดอกไม้เฉพำะถิ่นบนดอยหัวหมด
Trekking around Doi Huai Mot to admire the endemic flowers

  เดินป่ำสู่น�้ำตกรูปหัวใจปิ๊ตุ๊โกร
Take a mini-expedition to Pi Tu Gro, the heart-shaped waterfall

  ขี่ช้ำง เดินป่ำเยี่ยมบ้ำนปกำเกอะญอลุ่มน�้ำแม่จัน
Hop on an elephant to ride to the Karen villages of the Mae Chan River basin

  ล่องแก่งระดับยำกอุ้มผำงคี 
Try the advanced level rapids at Umphang Khi

  เดินป่ำสู่น�้ำตกรูปหัวใจปิ๊ตุ๊โกร
Bird watching and wildlife spotting at Thung Yai Naresuan East Wildlife Sanctuary

ชุมชนอุ้มผ�ง
จ.ตาก

Umphang Community, Tak

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
08:30 เดินทำงไปยังจุดเริ่มต้น ล่องแก่งด้วยเรือยำงไปตำมสำยน�้ำแม่กลอง ตลอดวัน ชมธรรมชำติสองฝั่ง 
 ล�ำน�้ำ ตื่นเต้นกับแก่งต่ำง ๆ อำหำรกลำงวัน ชำยหำดระหว่ำงทำง 
 Travel to the starting point. 
 All day: Admire the nature along the river while braving the rapids, then enjoy  
 lunch on the river’s beach. 

15:00 ถึงบริเวณจุดแคมป์น�้ำตกทีลอเล ชมน�้ำตกและสำยรุ้ง  
 Arrive at Thi Lo Re camping ground and appreciate its beauty all around.

19:00 อำหำรเย็น 
 Enjoy dinner.

วันที่สอง (Second Day)
07:00 อำหำรเช้ำ เก็บสัมภำระขึ้นหลังช้ำง มุ่งสู่บ้ำนกะเหรี่ยงเซปละผ่ำนเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
 ทุ่งใหญ่นเรศวรด้ำนตะวันออก และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง 
 Have breakfast, pack up and jump up on an elephant. You’ll be riding him (or her)  
 to Se Pla Karen village via Thung Yai Naresuan East & Umphang Wildlife   
 Sanctuaries.

12:00 อำหำรกลำงวัน ณ ห้วยกะเปี่ยคี  
 Lunch at Huai Ka Pia Khi.

16:00 เดินทำงกลับที่พัก 
 Return to the hotel.

ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม: เปิดฤดูท่องเที่ยวในหน้ำหนำวเดือนพฤศจิกำยน-เดือนมีนำคม แต่ในฤดูฝน 
ก็ให้บรรยำกำศที่สวยงำมแตกต่ำงออกไป 
Time to Visit:  High season begins in winter from November to March, but rainy 
season is also a great time to visit thanks to the abundance of natural beauty.

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณอู๊ดดี้ (Khun Udi)
Tel. 081-825-8238, 081-819-0304 

ที่ตั้ง: อ.อุ้มผำง จ.ตำก 
Address: Amphoe Umphang, Tak

ค่�กิจกรรมในชุมชน (Price)

ร�ค�พิเศษสำ�หรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุ�ตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*รำคำประมำณกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและฤดูกำลกรุณำติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   2,900 บาท/THB



ECO ADVENTURE VILLAGE ECO ADVENTURE VILLAGE

ชุมชนท่องเที่ยวจุฬ�ภรณ์พัฒน� 9
จ.ยะลา

Chulaporn Pattana 9 Tourism Community, Yala

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
10.00 ชมเส้นทำงศึกษำทำงธรรมชำติที่1 มีสะพำนแขวน ล�ำธำรส�ำหรับลงเล่นน�้ำ และเส้นทำงเดินป่ำ 
 สั้น ๆ ระยะทำงประมำณ 1 ก.ม. 
 Walk nature trail #1 enjoy simple suspension bridge, swim in the stream and a  
 short 1 km nature trail.

12.00 อำหำรกลำงวัน เป็นอำหำรพื้นบ้ำน 
  Local dishes lunch.

13.00 เดินเส้นทำงศึกษำธรรมชำติจุดที่ 2 น�้ำตกฮำลำซะห์ อุทยำนแห่งชำติบำงลำง 
 Nature trail #2 Ha La Sah waterfall, Bang Lang National Park.

16.00 ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์คอมมิวนิสต์มลำยำ
  Visit the Malaya Communists Museum.

17.00 อำหำรเย็น และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 Dine and unwind.

วันที่สอง (Second Day)
06.00 เดินทำงไปเดินป่ำขึ้นเขำเพื่อชมทะเลหมอก ที่เขำหินโยก (ห่ำงจำกตัวชุมชน 7 ก.ม.) 
 Hike to view the sea of mist at Khao Hin Yok. (7 km from the community)

09.00 อำหำรเช้ำ เดินเล่นตำมอัธยำศัย ก่อนเดินทำงกลับ 
 Breakfast and free time before travel back.

ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณหงส์ (Khun Hong)
Tel. 086-284-1889 

ที่ตั้ง: อ.ธำรโต จ.ยะลำ 
Address: Amphoe Tan To, Yala

ค่�กิจกรรมในชุมชน (Price)

ร�ค�พิเศษสำ�หรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุ�ตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*รำคำประมำณกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและฤดูกำลกรุณำติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

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

ล�ำธำรใส สำยหมอกเหนือหุบเขำ ต้นสยำขำว เสียงกู่ร้องของเซยีมงั นกเงอืกหวัแรด 
นกชนหนิ คอืสญัลกัษณ์ของป่ำฝนแท้ แห่งฮำลำบำลำ ทีคุ่ณจะสัมผสัได้จำกหมูบ้่ำน
เลก็ ๆ ของอดตีผูร่้วมพฒันำชำตไิทยแห่งน้ี น่ีคอื เส้นทำงในฝันของคนรักธรรมชำติ  

In the lust rainforest with clear streams & misty valleys, Rhinoceros & 
Helmeted hornbills fly over towering trees while the calls of Siamang 

gibbons filled the air. There lies a village where former separatists and 
nature enthusiasts meet & share their dreams.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  เดินป่ำ ดูนก ศึกษำธรรมชำติในป่ำฝนแท้ที่สมบูรณ์ที่สุดของ
      เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำฮำลำบำลำ

Hiking, bird watching and the pristine rainforest of 
Hala-Bala Wildlife Sanctuary

  แคมปิ้งริมล�ำธำรใส ใกล้หมู่บ้ำน
Camp by the stream near the villager

  พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์กำรต่อสู้ของผู้ร่วมพัฒนำชำติไทย
Museum of the insurgency

  ทิวทัศน์เขื่อนบำงลำง 
Beautiful Bang Lang Dam
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ชุมชนบ้�นถ้ำ�เสือ
จ.เพชรบุรี

Ban Tham Suea Community, Petchaburi

ร่มเงำของต้นจำมจุรีใหญ่ชำยน�้ำในชุมชนบ้ำนป่ำที่เงียบสงบ ริมแม่น�้ำเพชรบุรี 
ที่นี่มีกิจกรรมกำรเรียนรู้มำกมำยโดยมี ต้นไม้เป็นศูนย์กลำง จุดเริ่มต้นมำจำก
โครงกำรธนำคำรต้นไม้ ที่ท�ำให้กำรปลูกต้นไม้เปรียบได้กับกำรฝำกธนำคำร 

เพื่อควำมมั่นคงแห่งอนำคต

So many things to learn under a giant tree by the Petchaburi River. 
Take the Tree Bank to begin with, planting trees is simply an excellent 

investment consider its big, guaranteed profits.  

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ล่องแพไม้ไผ่เล่นน�้ำเพชร
Bamboo rafting in Petchaburi River

  ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ปลูกป่ำธนำคำรต้นไม้
Slingshot seed bombs to grow tree bank

  ฐำนกิจกรรมเรียนรู้ถ่ำนไม้ ไข่เค็มใบเตย ทองม้วนตำลโตนด 
Learn how to make wood charcoal, pandan 
salted eggs and sugarpalm rolled wafer

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 ถึงจุดต้อนรับ ผู้น�ำชุมชนกล่ำวต้อนรับ               
 Welcome and introduction to the community by its leaders.

10:00 พบกับกิจกรรมเตำอิวำเตะ (เตำเผำถ่ำนควำมร้อนสูง) กลั่นน�้ำส้มควันไม้
 Discover the mighty IWATE kiln and wood vinegar.

11:00 เยี่ยมชมฐำนกำรเรียนรู้กำรเลี้ยงกบ กำรเลี้ยงปลำดุก กำรเลี้ยงหมูหลุม
 Get to know frog farming, catfish farming, natural pig farming.

12:00  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ฐำน 5 ธนำคำรต้นไม้ | Have lunch at Workshop # 5: Tree Bank.

13:00 กิจกรรมปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ | Make seed bombs.

14:00  ล่องเรือชมแม่น�้ำเพชร ชมบรรยำกำศริมสองฝั่งแม่น�้ำ กิจกรรมไต่เชือกข้ำมแม่น�้ำเพชร
 Take a serene boat trip along the Petchaburi River: Cross the river on the rope.

16:00 พักผ่อนตำมอัธยำศัย ณ ที่พักโฮมสเตย์ | Return to your village home & get some rest.

17:00 ร่วมกิจกรรมหุงข้ำวด้วยกระบอกไม้ไผ่ และกิจกรรมท�ำอำหำรจำกผักกูด
 Learn how to cook rice in bamboo & make delicious fern dishes.

18:00 รับประทำนอำหำรเย็น | Enjoy dinner.

21:00 พักผ่อนตำมอัธยำศัย | Leisure time.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 กิจกรรมใส่บำตร / รับประทำนอำหำรเช้ำ | Almsgiving / have breakfast.

08:00 นักท่องเที่ยวท�ำกิจกรรมเปิดบัญชีธนำคำรต้นไม้กับธนำคำรต้นไม้ของชุมชน
 Visitors open their own accounts at Ban Tham Suea Tree Bank:

10:00 กิจกรรมชอปปิ้ง ณ แปลงผักอินทรีย์ | Shop at the organic vegetable garden.

10:30  กิจกรรมเปิดเตำที่นักท่องเที่ยวได้เผำถ่ำนไว้ | Open the kiln to retrieve the charcoal.

12:00  รับประทำนอำหำรกลำงวัน | Have lunch.

13:00 เลอืกซ้ือสนิค้ำชมุชน เดนิทำงกลบัโดยสวัสดิภำพ | Shop at the community store / travel home.

ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้�ำเสือ
(Tree Bank Ban Tham Suea Community 
Enterprise)
Tel. 089-915-3320, 081-007-3696

ที่ตั้ง: อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี
Address: Amphoe Kaeng Krachan, Petchaburi

ค่�กิจกรรมในชุมชน (Price)

ร�ค�พิเศษสำ�หรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุ�ตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*รำคำประมำณกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและฤดูกำลกรุณำติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   1,490 บาท/THB



ECO ADVENTURE VILLAGE ECO ADVENTURE VILLAGE

ชุมชนคีรีวงกต
จ.อุดรธานี

Khiri Wong Kot Community, Udon Thani

E-tak adventure พำผจญภัยในเขำวงกต เล่นน�้ำตก แล้วบุฟเฟต์ป่ำด้วย
ข้ำวหอมกระบอกไม้ไผ่ ส้มต�ำ ไก่ย่ำง ปลำเผำ แกงอ่อมในกระบอก 

ล้ำงคอด้วยเงำะอุดร หวำนร่อน-ใครว่ำหลงป่ำแล้วได้กินแต่ข้ำวลิง?  

Take a tractor adventure through the labyrinth of paddy fields 
surrounding this community. Visitors can then swim at the nearby 

waterfall, and enjoy a bush meal-style buffet cooked in bamboo tubes 
– who says getting lost in the forest would be troublesome?

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  นั่งรถอีแต๊กเที่ยวท้องทุ่ง และลุยห้วย ตำมเส้นทำงป่ำ
Riding a farm tractor cart through paddy fields 
and along the creek to visit the forest

  เล่นน�้ำตกห้วยช้ำงพลำย
Have fun at Huai Chang Plai waterfalls

  บฟุเฟต์ป่ำส้มต�ำ แกงอ่อม ไก่ย่ำง ปลำเผำ เสร์ิฟใน
      กระบอกไม้ไผ่ 

A bush meal-style buffet: papaya salad, roast 
chicken, grilled fish etc., cooked in bamboo tubes

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
10:30  พบกันที่ศูนย์รับนักท่องเที่ยวบ้ำนคีรีวงกต รับฟังเรื่องรำวชุมชนแล้วขึ้นรถอีแต๊ก
 เที่ยวชมหมู่บ้ำน ทุ่งนำ ลุยห้วยน�้ำฮวย เข้ำสู่ทำงป่ำไปน�้ำตกห้วยช้ำงพลำย
 Meet at the Khiri Wong Kot Visitor Center for an introduction then hop on the  
 farm tractor cart to visit the village and its paddy fields. Ride down Nam Huai  
 creek and enter the forest to visit the Huai Chang Plai waterfall.

12:00 กินมื้อเที่ยงแบบบุฟเฟต์ที่น�้ำตก ประกอบด้วย ข้ำวในกระบอกไม้ไผ่ แกงส้มใส่กระบอกไม้ไผ่ ส้มต�ำ
 ไก่ย่ำง ปลำเผำ พร้อมผลไม้ ช้อน ชำม แก้วท�ำจำกไม้ไผ่
 Enjoy a buffet lunch at the waterfall: rice, sour soup, papaya salad, roast chicken  
 and grilled fish served in opened bamboo tubes with bamboo utensils.

13:00  เล่นน�้ำ ชมธรรมชำติ   
 Enjoy swimming and being surrounded by nature.

15:00  เดินทำงกลับถึงหมู่บ้ำน ชมสวนผลไม้ เงำะ ล�ำไยเก็บกินได้ ซื้อของฝำก กล้วยแปรรูป ไม้กวำด
 Return to the village, then visit the rambutan and longan orchards, shop for  
 souvenirs.

18:30 โฮมพำแลง ดินเนอร์ กำรต้อนรับแบบภำคอีสำน ผูกด้ำยรับขวัญบำยศรี  
 Have traditional dinner and experience a warm Isaan welcoming ceremony.

22:00 กลับที่พัก  
 Get back to your village home.

วันที่สอง (Second Day)
05:30 ตื่นเช้ำรับอรุณ ดื่มกำแฟสดคั่วด้วยมือแล้วขึ้นอีแต๊กสู่ยอดภูชมทะเลหมอก  
 Have some fresh hand-roasted coffee and take a tractor ride up to admire the  
 early morning sea of mist.

08:00 อำหำรเช้ำ สบำย ๆ ก่อนเดินทำงกลับ 
 Enjoy a leisurely breakfast and bid farewell.

ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่นรินทร์ อนันทวรรณ์ (ผู้ใหญ่อ๋อย)
(Khun Narin Ananthawan, Phu Yai Oi, 
Village Headman)
Tel. 083-147-9004 

ที่ตั้ง: อ.นำยูง จ.อุดรธำนี 
Address: Amphoe Na Yung, Udon Thani

ค่�กิจกรรมในชุมชน (Price)

ร�ค�พิเศษสำ�หรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุ�ตดิต่อชมุชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*รำคำประมำณกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและฤดูกำลกรุณำติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ราคาต่อคน:
(per person)   1,500 บาท/THB



ECO ADVENTURE VILLAGE

คุณอภิศิลป์ ตรุงก�นนท์
(Mr. Apisilp Trunganont)

ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 
Co-founder & CTO (Chief Technology Office)

PANTIP.COM


