
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอาหาร



GASTRONOMIC VILLAGE GASTRONOMIC VILLAGE

การเรยีนรูอ้นัไม่รูจ้บในศาสตร์แห่งอาหารเกิดขึน้ เม่ือผู้เช่ียวชาญด้านการโขลก
น�า้พรกิแกงใต้สารพดั เทพแห่งการสร้างสรรค์อาหารท้องถิน่ ผูรู้จ้รงิในเรือ่งของ

รสชาต ิและคนประมงผูเ้ค่ียวกร�าแห่งทะเลท่าศาลา มารวมอยูใ่นหมูบ้่านเดยีวกนัแห่งนี้   

Southern Thai cuisine is intense and full of exciting flavors, and when those 
who are masters in cooking it partner up with the seasoned fishermen of 

Tha Sala, it becomes a formula for an endless culinary adventure.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
  ปรุงอาหารพื้นบ้านเมืองคอนจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
Cook Nakhon Si Thammarat cuisine with locally-sourced ingredients

  โขลกน�้าพริกแกงนานาชนิดกับวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงใตมุ้สลิมะห์
Make a variety of curry pastes with Muslimah community enterprise

  เมนูประจ�าท้องถิ่น ข้าวมันทะเลโคลนจากหมึกด�า ใบโกงกางชุบแป้งทอดกับกุ้ง แกงส้มปลากระ
      บอกยอดมะพร้าวอ่อน

Try exclusive recipes: coconut rice with squid ink, deep fried mangrove leaves 
and  shrimps, mullet and coconut shoots in sour soup

  อาหารทะเลสด โดยเฉพาะกุ้ง ปู ปลากระบอก ปลากะพง สด จากเรือประมงพื้นบ้าน
Indulge in fresh seafood, especially shrimp, crab, mullet and snapper bought 
from fishing boats

  สปาโคลน
Relax with a mud spa treatment

ชุมชนบ้านแหลม
จ.นครศรีธรรมราช 

Ban Laem Community, Nakhon Si Thammarat

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
13:00 พร้อมกันที่ส�านักงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ 
 Meet at Ban Laem Homestay Mangrove Conservation Office.

14:00 ชมสาธิตการขึ้นต้นมะพร้าว 
 Watch a coconut climbing demonstration.

16:30 เข้าที่พักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย ร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกายช่วงเย็น 
 Check-in and get some rest or join the villagers’ evening exercise. 

17:30 รับประทานอาหารเย็น | Dinner 

20:30 พักผ่อนตามอัธยาศัย | Return to your room.

วันที่สอง (Second Day)
05:00 พร้อมกันที่ท่าเรือเตรียมตัวออกสู่ “อ่าวทองค�าท่าศาลา” 
 Meet at the pier and get ready to visit Ao Thong Kham Tha Sala.

05:30 ถึงจุดแวะพักรอพระอาทิตย์ขึ้น รับประทานกาแฟพร้อมอาหารเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์กลางทะเล ชมฝูงนก 
 Arrive at the viewpoint at sea to watch the sunrise, have coffee and breakfast while  
 watching flocks of birds get ready for their day. 

06:00 เล่นน�้าทะเลตอนเช้าตรู่ หยิบโคลนทะเลมาทาตัวเพื่อบ�ารุงผิวสัก 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้าทะเล
 Take a swim in the warm water, then take a walk on the smoothest surface of sea mud;  
 just apply it for 15-20 min and then wash it off with sea water.

07:30 ออกเรือชมการสาธิตประกอบอาชีพประมงชายฝั่งของชาวบ้าน 
 Resume the ride and get to know more about inshore fisheries in the area. 

08:30 ชมทัศนียภาพป่าโกงกาง 
 Take the prepared mangrove seedlings and plant them in their natural location. 

09:30 เดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งท่าเทียบเรือ | Return to the pier.

10:30 ถึงท่าเรือจุดบริการนักท่องเที่ยว อาบน�้าล้างตัวท�าความสะอาดเสื้อผ้า 
 Arrive at the pier. Guests can take a shower and enjoy some refreshments. 

11:45 รับประทานอาหารเที่ยงแบบชาวบ้าน รสชาติแบบอาหารใต้ | Have a southern Thai lunch.

13:00 เดินทางกลับ | Farewell and travel back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณทักษิณ หมื่นหมัน (Khun Taksin Muenman)
Tel. 085-785-0352 
คุณสันติ หิมมะ (Khun Santi Himma)
Tel. 088-768-9036 
Facebook: กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
ที่ตั้ง: อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
Address: Amphoe Tha Sala, Nakhon Si Thammarat

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)   1,650 บาท/THB



GASTRONOMIC VILLAGE GASTRONOMIC VILLAGE

คลงัอาหารพ้ืนบ้านแห่งล้านนาตะวันออก ปรากฏในรปูของชมุชนกลางทีร่าบเล็ก ๆ 
ในวงล้อมของทิวเขาหลวงพระบาง ไม่เพียงทุ่งข้าวเหลืองอร่ามต้นหน้าหนาว 

หากฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนไปจะมาพร้อมกับรสชาติ จากหน่อไม้ไผ่หวาน น�้าปู 
จนถึงมะแขว่น พริกลาบ

Encircled by the Luang Pra Bang mountains, this tiny village is in fact 
the epicenter of eastern Lanna gastronomy. Here, unlike other places, 
the seasons are determined by the availability of different ingredients. 

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
  ทวิทศัน์ทุง่ข้าวในหบุเขาแห่งเทอืกเขาหลวงพระบาง

      และล�าน�า้มวบ
Admire the scenic paddy fields in the Muab River 
valley at the foot of the Luang Pra Bang mountains

  แหล่งวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านคุณภาพดี น�้าปูแม่ศตพร
      มะแขว่นสด ผักกาดขิ่ว  

Find the source of quality local ingredients, 
including Nam Pu Mae Satawapon, fresh Indian 
ivy-rue and native lettuce called Pak Kat Khio

  ลาบหมู ลาบหมูหมี่ ท�ากินริมทุ่ง
Cook and have Lab Moo & Lab Mue Mee at the 
edge of the meadow

บ้านน้�ามวบ
จ.น่าน 

Ban Nam Muab, Nan 

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
10:00 เดินทางถึงน�้ามวบ ไหว้ขอพรเจ้าพ่อช้างงาแดง 
 Arrive at Nam Muab, visit Chao Po Chang Nga Daeng. 

10:30 เดินทางเก็บวัตถุดิบในการท�าอาหาร พืชผักสวนครัว สมุนไพรต่าง ๆ 
 Pick ingredients such as vegetables and spices.

11:00 ลงมือปรุงอาหารด้วยตัวเอง และรับประทานกลางวัน | Time to cook your own lunch.

13:00 ไปดูต้นมะต๋าว (ลูกชิด) และลงมือท�ามะต๋าว 
 Get to know about Ma Tao palm and how to prepare its seeds.

14:30 นมัสการพระเจดีย์สนนาเคียนพุทธบารมี วิว 360 องศา 
 Visit the Sanna Kian Buddha Barami Stupa.

15:30 ชมการท�ายาหม่องและนวดผ่อนคลายเส้น 
 Watch herbal balm making and get a massage.

17:00 บายศรีสู่ขวัญ กินข้าวแลงร่วมกันที่พระธาตุแดนทอง (รับประทานอาหารเย็น) 
 Welcoming ceremony, dinner at Pra That Daen Thong.

18:30 เข้าพักในโฮมสเตย์ | Return to village home.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 ตื่นนอน | Get up.

06:30 ใส่บาตรที่ตลาด | Take part in almsgiving at the market.

08:00 รับประทานอาหารเช้า | Breakfast time.

09:00 เยี่ยมชมเตาเส่า การตีมีดแบบโบราณ 
 Visit a traditional blacksmith and watch a knife-making demonstration.

10:00 เยี่ยมชมวัดน�้ามวบ วัดที่เก่าแก่ | Visit the historic Wat Nam Muab.

10:30 ลงมือท�ากล้วยเบรกแตก กับกลุ่มแม่บ้านน�้ามวบ 
 Help the Nam Muab Ladies Group make banana chips.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน | Enjoy lunch.

13:00 ลงมือท�าแป้งเหล้าข้าวหวาน | Make fermented sweet rice.

14:00  นมัสการพระธาตุแดนทอง ขอพรพระเจ้าทันใจองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด 
 Visit Pra That Daen Thong to pray to the biggest Pra Chao Tan Chai in the province.

14:30 เดินทางกลับ | Farewell and travel back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: เที่ยวได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่มีผลผลิตสดใหม่ คือช่วงหลังออกพรรษา ต้นฤดูหนาว 
ปลายเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม  

Time to Visit:  All year round, although harvest season is during early winter after the end of 
the Buddhism lent, late October to December

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณฤทธิชัย สุฟู ประธานกลุ่มฮักน้�ามวบ
(Khun Rittichai Sufu)
Tel. 081-691-5962
Facebook: nammuab | www.nammuab.com 

ที่ตั้ง: อ.เวียงสา จ.น่าน 
Address: Amphoe Wiang Sa, Nan 

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)   1,800 บาท/THB



GASTRONOMIC VILLAGE GASTRONOMIC VILLAGE

สายหมอกห่มคลุมขุนดอยอันเป็นแหล่งปลูกเมี่ยงโบราณมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์
เม็งราย ม้าต่างล�าเลียงเมี่ยงเป็นเพียงต�านานที่เลือนหาย หากต้นชาป่าอายุ

ร่วมพันปีเหล่านี้ยังคงอยู่จวบจนชาวจีนกองพล 93 เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
 และเริ่มต้นท�าชาคุณภาพดีเยี่ยมที่แม้แต่เจ้าต�ารับยังยอมรับ 

Known for pickled tea since ancient Lanna’s Meng Rai dynasty, this area 
was long forgotten until the Chinese nationalist troops were discharged 

and settled down here. They found wild tea trees that were over 
700-years-old and amazingly revived them.  

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
  ชิมชาในสวนเมี่ยงโบราณที่หนาวเย็น บนระดับความสูง 1,500 เมตร จากระดับน�้าทะเล  
Taste the tea in the historic plantation located 1,500 m above sea level

  ลิ้มลองอาหารต�ารับยูนนานแท้ ๆ   
Try genuine Yunnanese cuisine

  ชมกระบวนการท�าชาแดง ชาอู่หลง และชาผู่เอ๋อร์ จากโรงชาแห่งแรกของวาวี ที่มีคุณภาพสูงส่ง
      ออกไปจ�าหน่ายในมาเลเซีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา 

Watch the production of black, oolong and puerh tea at the first Wawee facility, 
their products are exported to Malaysia, Singapore, People’s Republic of China & 
Canada

  วิถีชุมชนบนดอยวาวี และทิวทัศน์ขุนดอยแห่งเทือกเขาผีปันน�้า
Soak up the villagers’ way of life at Doi Wawee and admire the view of the 
towering Phi Pan Nam mountains

ชุมชนดอยวาวี
จ.เชียงราย 

Doi Wawee Community, Chiang Rai

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 แนะน�าข้อมูลเกี่ยวกับดอยวาวี และความรู้เกี่ยวกับเรื่องชา 
 Introduction to Doi Wawee and its people/culture/& cuisine/basic knowledge   
 about tea.

09:30 ชมไร่ชาพันปี เรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวต้นชาอัสสัม และเก็บยอดชาเพื่อน�าไปท�าชาในตอนบ่าย 
 Visit the 1000-year-old tea plantation. Guests are encouraged to help pick young   
 leaves for the afternoon tea making session.

11:00 แวะจิบชาที่ร้านชาวาว พูดคุยกับนักชงชาชาวยูนนาน “พังโก” 
 Taste Wawee tea at the shop, discuss all aspects of tea-making with Mr. Pang Go.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 Lunch 

13:00 ทดลองท�าชา ที่โรงงานชาศิริพันธุ์ของไร่ชาวาวี โดยท�าชาผู่เอ๋อร์อัดแผ่นด้วยตัวเอง
 Travel to the Siripan tea processing facility by Wawee, guests are able to go    
 through every single step of the tea making process under the facility’s staff supervision. 

18:30 น. รับประทานอาหารเย็นยูนนาน ที่เลาลีฮิลล์รีสอร์ต 
 Dinner at Lao Lee Hill Resort, enjoy Yunnanese food.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 ดูทะเลหมอกที่วนอุทยานแห่งชาติดอยกาดผี ดอยวาวี 
 Get up at early to watch the sea of mist at Doi Kat Phi Forest Park, Doi Wawee.

06:30 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ต 
 Have breakfast at the resort.

08:30 เดินเล่นในหมู่บ้านวาวี ชมวิถีชีวิตชาวเผ่า 
 Take a walk through Wawee village to explore their way of life.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 Lunch

13:00 ชมวิวที่โรงเรียนจีนกวงฟู ดูวิวดอยวาวี 360 องศา 
 Visit the Guang Fu Chinese School lookout to take in the amazing view of Doi Wawee.

15:00  กลับมาพักดื่มชาที่ร้านชาวาวี รับมอบชาผู่เอ๋อร์อัดแผ่นฝีมือตัวเอง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพังโก 
 Return to Wawee shop for more tea, pick up some souvenirs and take some photos with   
 Mr. Pang Go.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณยุรมาศ ประวัง 
(Khun Yuramat Prawang)
Tel. 093-169-6515

ที่ตั้ง: อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
Address: Mae Suay District, 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)   2,500 บาท/THB



GASTRONOMIC VILLAGE GASTRONOMIC VILLAGE

จุดบรรจบระหว่างความอุดมสมบูรณ์จากป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาบรรทัด 
กับเวิ้งทะเลภาคตะวันออก เกิดขึ้น ณ ชุมชนประมงเล็ก ๆ ผู้เชี่ยวชาญ

ประมงชายฝั่ง รังสรรค์เมนูประจ�าท้องถิ่นที่เรียบง่ายแต่ถึงรส ถึงเครื่อง 

Living where the lush evergreen forests of the Khao Banthat mountains 
meet the eastern shore of the Gulf of Thailand, these inshore fishery 

masters keep their diets simple and dishes divine.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
  วัตถุดิบสดใหม่จากประมงชายฝั่งทั้งปูม้า กั้งกระดาน กุ้ง 

      ทะเลหอยถ่าน
Get to know about inshore fishery fresh ingredients, 
including blue crabs, mantis shrimps, sea prawns & 
sea snails

  พืชผักป่าพื้นบ้านจากเทือกเขาบรรทัด 
Pick wild herbs from the Banthat mountains

  นั่งเรือชมป่าชายเลนภาคตะวันออก และดูฝูงโลมาอิรวดี 
Take a boat ride out to explore the mangroves and 
see Irrawaddy dolphins

  ฤดูแมงกะพรุนหลากสี 
Spot some seasonal colorful jellyfish from the boat

บ้านไม้รูด 
จ.ตราด 

Ban Mai Rut, Trat

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip

08:00 พบกันที่จุดนัดหมาย บ้านไม้รูด ชมหาดทรายสองสี และบ่อญวน บ่อน�้าจืดริมทะเล เล่าเรื่อง 
 วิถีประมงพื้นบ้าน 
 Meet and head off to visit the two-tone beach and the Vietnamese well. Get to  
 know more about the local fishermen’s way of life.

10:00 สัมผัสวิถีประมงชายฝั่ง การท�ากุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว และการแกะกั้งแบบสด ๆ 
 Discover how dried shrimp and fish are made, as well as fresh mantis shrimp cutting.

12:00 อาหารกลางวันแบบง่าย ๆ  | Enjoy a simple lunch.

13:00 นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงเรือเล็กในคลองบ้านไม้รูด ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร อุดมด้วย 
 ไม้ชายเลน พบการวางลอบปู การลงหาดเก็บหอยถ่านหอยพอก และร่วมกันปลูกป่าชายเลน  
 พร้อมชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง
 Explore the various fishing activities in Ban Mai Rut canal, which runs along a 5 km  
 stretch of mangrove.
 Lay crab traps, collect sea snails and clams, plant some trees and enjoy canal’s  
 natural beauty.

17:30 อาหารเย็น ซีฟู้ดแบบจัดเต็ม | Enjoy your seafood extravaganza dinner.

หมายเหตุ: กิจกรรมครึ่งวันออกเรือเลียบชายฝั่งเพื่อชมโลมา และแมงกะพรุนหลากสี ราคาตามแต่ตกลง
Note: A half-day coastal boat trip to watch the dolphins and colorful jellyfish is also available at a negotiable price.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณน้อย (Khun Noi)  Tel. 081-982-2725 
คุณหนู (Khun Noo)  Tel. 088-491-1471
อบต.ไม้รูด (Mai Rut Tambon Administrative 
Office)  Tel. 039-691-095 

ที่ตั้ง: ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด
Address: Tambon Mai Rut, Amphoe Khlong Yai, 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)   690 บาท/THB



GASTRONOMIC VILLAGE GASTRONOMIC VILLAGE

ชุมชนเกษตรริมสายน�้าโบราณที่เป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้าลพบุรี และเป็นเส้นทาง
คมนาคมส�าคัญครั้งอาณาจักรละโว้ ล�าน�้าและท้องทุ่งตอนเหนือของเมืองลพบุรี 
ได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้า เพราะความอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวและปลา 

จวบจนถึงปัจจุบัน ที่จะพาคุณล่องสายน�้าไปตามเส้นทางแห่งอดีต 

This local river is a tributary of the larger Lopburi River and was once a 
lifeline of the ancient Lavo Kingdom. This area north of Lopburi is 

known as “the land of plenty” since it is a major rice production area 
with an almost unlimited supply of freshwater fish.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
  ล่องแพชิมกุ้งก้ามแดงในล�าน�้าบางขามยามเย็น
Take a raft along the Bang Kham River, enjoy fresh 
river prawns

  กิจกรรมชุมชนท�าไข่เค็มใบเตยดินสอพอง บ้านเห็ด บ้าน
      จิ้งหรีด 

Join the community in making salted eggs using 
pandan leaf and white clay, mushroom and cricket 
farming

  ทิวทัศน์ท้องทุ่งบางขาม
Take in the panoramic view of the Bang Kham plains

ชุมชนแม่น้�าบางขาม
จ.ลพบุรี

Bang Kham River Community, Lopburi

โปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน
Half Day Trip

13:00 ชุมชนต้อนรับด้วยของว่าง เช่น ขนมนาบกระทะ, น�้าสมุนไพร 
 Welcome to the community, enjoy snacks and herbal drinks.

13:15 กิจกรรมฟาร์ม
 เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
 ไข่เค็มใบเตย-ดินสอพอง
 แช่มือ-แช่เท้า ด้วยสมุนไพร
 Farm activities:
 Shrimp farm
 White clay – pandan salted egg
 Herbal hands and feet spa.

14:00 นั่งอีแต๋นชมชุมชน
 ไหว้พระวัดมหาสอน
 ชมการจักสานหวาย
 บ้านเห็ด หรือจิ้งหรีด
 บ้านไทยโบราณ
 Sight-seeing on the farm tractor cart.
 Visit the Mahason temple.
 Observe rattan weaving.
 Get to know about mushroom or cricket farming.
 Discover a traditional Thai house.

16:30 ล่องแพเปียกชมบรรยากาศลุ่มน�้าบางขาม 
 Go rafting! This is a chance to enjoy the Bang Kham River to the fullest.

18:00  จบทริป และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 Farewell and travel back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
บ้านสวนขวัญฟาร์ม
(Ban Suan Kwan Farm Learning Center)
Tel. 084-775-1435  

ที่ตั้ง: ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
Address: Tambon Mahason, Amphoe Ban Mi, 
Lopburi

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)   750-1,400 บาท/THB



GASTRONOMIC VILLAGE

คุณจื้อ หง หลิน  
(Mr. Chih - Hung Lin)
กรรมการอ�านวยการ บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
Director and Chief Operating Officer
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited


