ชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง

HIGHLANDER VILLAGE

HIGHLANDER VILLAGE

บ้านผาบ่อง
จ.แม่ฮ่องสอน

Ban Pha Bong, Mae Hong Son

ชุมชนไตเก่าแก่ที่มีวิถีแบบกึ่งเมือง ริมทางหลวง 108 ห่างจากตัวเมือง
แม่ฮ่องสอนเพียง 4 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ที่งดงามของนาข้าวโอบล้อมด้วย
เทือกดอย และสายหมอก บรรยากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
พร้อมที่พักแบบรีสอร์ตชุมชนติดชายทุ่ง
Head along highway 108 for just 4 km (from downtown Mae Hong Son)
to find an old Tai settlement surrounded by terrace paddy fields and
rolling hills. The view alone makes it worth a visit!

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข สะพานไม้ไผ่เหนือทุ่งข้าวที่โอบล้อมด้วยทิวเขาและสายหมอก
Take a walk on the woven bamboo elevated walkway built over the paddy fields
จุดชมวิวผาบ่อง
Pha Bong lookout: admire the scenic community and Pha Bong Dam below.
บ่อน�้ำร้อนท้ายหมู่บ้านส�ำหรับลงแช่ในฤดูหนาว
Hot springs behind the village, the best place to be during the cold months in the
north
ร้านกาแฟ และร้านอาหารริมทุ่งนา
Relax at a cafe and a restaurant with a panoramic view of the paddy fields
เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมคนไตใกล้เวียง
Get to know the urbanized Tai.

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

09:00

พบกันที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนบ้านผาบ่อง แนะน�ำชุมชน ประวัติความเป็นมา
Orientation to the community at Pha Bong Information Center.

10:00

ร่วมเรียนรู้กิจกรรม ชุมชนวิถีคนไต การตอกน�้ำมันถั่วเหลือง
Watch traditional soybean oil extraction.

11:00

เยี่ยมชมแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
Visit the organic paddy fields.

12:00

อาหารกลางวัน
Lunch break.

13:00

ชมกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านและเยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กาดซอกจ่า
Observe other local wisdom and shop for community products at Sok Ja market.

15:00

ชมทิวทัศน์ท้องทุ่ง และสะพานข้ามแปลงนา
Discover the scenic plains and walk along the elevated walkway.

17:00

ร่วมวงสนทนา “ปางน�้ำเน้ง” และอาหารเย็น
Attend the “Pang Nam Neng” discussion and then have dinner.

วันที่สอง (Second Day)

06:00

ตื่นแต่เช้าชมทิวทัศน์หมู่บ้าน และร่วมท�ำบุญตักบาตร
Get up early to soak up the peaceful atmosphere and join the almsgiving ceremony.

08:00

แช่น�้ำร้อน ณ บ่อน�้ำพุร้อนผาบ่อง
Take a dip at Pha Bong.

10:00

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดผาบ่องเหนือ
Visit Wat Pha Bong Neau Hotsprings.

12:00

อาหารกลางวันส�ำรับไต หลังอาหารกลางวันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Have a traditional Tai lunch. Farewell and travel back.

หมายเหตุ: กิจกรรมชุมชนจะปรับให้ยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสมและช่วงเวลา โดยไม่ก�ำหนดวันแบบตายตัว
เพราะบางกิจกรรมอาจคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา และบุคลากร
Note: community activities are not fixed due to their seasonal nature and staff availability
ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อคน:
(per person)

1,400

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

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

ติดต่อชุมชน (Contact)
กำ�นันอมร ศรีตระกูล (Kamnan Amon Sitrakul)
Tel. 093-134-9181
คุณวีธกา วิริยะ (Khun Weethaka Wiriya)
Tel. 081-874-2148
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
Address: Amphoe Mueang, Mae Hong Son
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ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม
จ.ลำ�ปาง

Ban Mae Cham Community, Lampang

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

08:00

เดินทางถึงบ้านแม่แจ๋ม และเข้าพักผ่อนในบ้านพักโฮมสเตย์ตามอัธยาศัย เดินชมบรรยากาศ
ภายในหมู่บ้านที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้และภูเขา
Arrive at Ban Mae Cham, check-in at the homestay and take a walk to admire the
village with panoramic views of the surrounding forest and mountains.

09:00

นมัสการพระพุทธชินราช วัดเวียงหวาย เป็นพระพุทธรูปอัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ในบริเวณวัด มี
ทิวทัศน์สวยงาม เนื่องจากวัดอยู่ในบริเวณเนินเขาสูง
Visit Wat Wiang Wai to pay respect to the Buddha statue. The temple is on the
hill with beautiful surroundings.

09:30

ชมน�้ำตกขาอ่อน อยู่ห่างจากบริเวณหมู่บ้าน 500 เมตร
Discover the Ka On waterfall located 500 m from the village.

10:00 ชมไร่กาแฟ มะคาเดเมีย ท้อ พลับ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,200 ไร่ และพืชเมืองหนาวอีก		
มากมายหลายชนิด เช่น เชอร์รี สาลี่ เป็นต้น ชมวิถีชีวิตเกษตรกรและการแปรรูปผลผลิตและ
เป็นจุดรับนักท่องเที่ยว และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
Explore 1,200 rai of coffee & macadamia plantations and pear and persimmon
orchards. Other temperate fruits, which you may be able to spot, are also grown
here. Their processing facility also serves as a tourist center and store for locallyproduced goods.
จากป่าเมีย
่ งโบราณ มาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของผลไม้เมืองหนาว และก้าวมา
สูไ่ ร่มะคาเดเมียนัต เยือนบ้านไร่ บนดอยของกลุม
่ ชาติพน
ั ธุเ์ ย้า และมูเซอ ทีอ
่ ากาศ
เย็นสบายตลอดปี แหล่งท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร ทีเ่ ชือ
่ มโยงไปถึงระบบนิเวศต้นนำ�้
An old Lahu and Mien settlement where the residents have now shifted
their agricultural focus from tea leaves to temperate fruits and now
macadamia. As a result, their village has also become a perfect
agrotourism destination.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

ชมและชิมมะคาเดเมียนัตจากไร่ และกระบวนการผลิต การแปรรูป
Visit the plantation, processing facility and try their macadamia nuts
สวนผลไม้เมืองหนาวสาลี่ เสาวรส อะโวคาโด ลูกพลับ และแปลงเกษตรผสมผสาน
Discover temperate-zone orchard growing pears, passion fruits, avocados and
persimmons
ชมป่าเมี่ยง และเดินป่าชมภูมิประเทศบนดอยระดับความสูง 800 เมตร
Explore the tea plantation and walk along the nature trail at an altitude of 800 m.
วัฒนธรรมชนเผ่าเย้า และมูเซอ
Soak up the Lahu and Mien culture

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน
Lunch break.

13:00

แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์กบั ชาวบ้าน ชมการทอผ้าของกลุม่ แม่บา้ นซึง่ มีฝมี อื ในการทอผ้าตีนจก
Join a discussion with the villagers, then watch a demonstration of some 		
advanced weaving techniques by the women’s group.

18:00

รับประทานอาหารเย็น เช่น น�้ำพริกมะคาเดเมีย ผักสดลวกจิ้มนานาชนิด พร้อมชมการแสดง
ของชนเผ่ามูเซอ (เต้นร�ำจะคึ)
Enjoy dinner with fusion recipes, such as macadamia chili paste and a temperate
vegetable hotpot - while watching Lahu’s Cha Ku dance.

19:00

พักผ่อนตามอัธยาศัย
Free time.

วันที่สอง (Second Day)

08:00

รับประทานอาหารเช้าร่วมกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ แวะชม ชอปผลิตภัณฑ์จากชุมชน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Have breakfast with the hosts. Shop for community’s goods, then travel back.
ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

700

ติดต่อชุมชน (Contact)

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน

บ้านแม่แจ๋มโฮมสเตย์
(Ban Mae Cham Homestay)
Tel. 081-167-4291, 054-380-460

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

ที่ตั้ง: อ.เมืองปาน จ.ลำ�ปาง
Address: Amphoe Mueang Pan, Lampang

ราคาต่อคน:
(per person)

บาท/THB

Request Special Pricing For Groups/Contact us

HIGHLANDER VILLAGE
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บ้านห้วยพ่าน
จ.น่าน

Ban Huai Pan, Nan

การเดินป่าหาน�้ำผึ้ง เสาะหาพืชสมุนไพร คือความจัดเจนของชาวลัวะ
แห่งเมืองน่าน นอกเหนือไปจากการท�ำนาขั้นบันได และเกษตรกรรมผสมผสาน
ณ หมู่บ้านในสายหมอกกลางหุบเขาอันสันโดษ ริมล�ำน�้ำพ่าน
ประตูแห่งการเรียนรู้อันไร้พรมแดนได้เปิดกว้างขึ้น
The Lua people of Nan province are some of the best honey and wild
herb gatherers in the region. Their village, which is located on the banks
of the Pan River in An San Do valley, provides us with a source of
valuable information that dates back as far as prehistoric times.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

ชมทิวทัศน์หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวถิ่น หรือลัวะ แห่งเชียงกลาง
The scenic Lua village indigenous to Chiang Klang
ล่องแพไม้ไผ่ในล�ำน�้ำพ่าน ชมน�้ำตกตาดม่าน นั่งเล่นชายน�้ำ
Bamboo rafting in the Pan River; visiting Tat Man waterfall and time for relaxing
at the river’s edge
เดินเท้าชมแปลงเกษตรผสมผสาน นาขั้นบันได
Explore the integrated agriculture and terrace farms on foot
พักแรมบนเรือนชาวลัวะ หรือแคมปิ้งริมล�ำน�้ำ
Overnight stay at Lua house or set up a camp by the river
เรียนรู้วิถีข้าว กิจกรรมมัดข้าว ฟาดข้าว เลี้ยงควาย หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ การยิงหน้าไม้
Get to know more about rice farming, straw tying, threshing, buffalo tending,
bamboo basketry and crossbow shooting

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

09:00

ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมแนะน�ำบ้านห้วยพ่าน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน
Welcome and introduction to Ban Huai Pan at the Community Learning Center.

10:00

ชมนาขั้นบันได เรียนรู้ชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ โรงเรียนจักสาน
การยิงหน้าไม้
Explore the terrace paddy fields, learn about local wisdom at the basketry and
crossbow sections.

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน
Lunch

13:00

เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
Walk along the amazing nature trail.

15:30

การแสดงล�ำพิ หรือการแสดงตีไม้ไผ่เป็นเสียงดนตรี
Watch Lam Phi – a bamboo musical instrument show.

17:00

รับประทานอาหารค�่ำ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
Dinner & welcoming ceremony.

20:00

พักผ่อนตามอัธยาศัย
Get some rest.

วันที่สอง (Second Day)

07:00

รับประทานอาหารเช้า
Have breakfast.

08:30

ล่องแก่งล�ำน�้ำน่าน ระยะทาง 7 กิโลเมตร
Nan River rafting, which takes a 7 km. stretch adventure.

12:00

อาหารกลางวัน
Lunch

13:00

แวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ก่อนเดินทางกลับ
Shop for community-made products & travel home.

หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ
Note: The itinerary and expenses can be subject to change due to weather & other unpredictabilities.
ช่วงเวลาที่เหมาะสม:
ไปได้ตลอดปี ยกเว้นกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม ที่อาจมีน�้ำหลาก
Time to Visit: All year round, except during the peak of rainy season (July to
August) when there’s a risk of the river overflowing

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อคน:
(per person)

700

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

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

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่สมบูรณ์ ใจปิง
(Khun Somboon Chaiping, Village
Headman)
Tel. 095-289-6053
ที่ตั้ง: อ.เชียงกลาง จ.น่าน
Address: Amphoe Chiang Klang, Nan

HIGHLANDER VILLAGE
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ชุมชนบ้านบุ่ง
จ.เลย

Ban Bung Community (Phu Ko Community Forest), Loei

โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน
3 Days 2 Nights Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

14:00
15:30
16:30
18:00
19:00
21:00

เดินทางถึง อ.นาแห้ว ชมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
Arrive at Amphoe Na Haeo, the visit the ‘Grow Forest, Gain Income’ Project.
ชมสาธิตการท�ำกล้วยอบแห้ง / ชมการเพาะต้นไม้
Watch dried banana making & plant nursery.
เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | Check-in & free time.
ดูพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิว | Watch the sunset from the lookout point.
รับประทานอาหารเย็น | Have dinner.
พักผ่อนตามอัธยาศัย | Return to your resort and then get some rest.

วันที่สอง (Second Day)

04:00
08:30
12:00
13:30
ภูค้อ เป็นป่าชุมชนบนภูสูงที่ดูแลโดยชาวบ้านบุ่ง ทิวทัศน์ของสายหมอก
เหนือหุบล�ำน�้ำเหืองชายแดนไทยลาวจากผาหมวก ถึงผาหนอง
กับการยอดภูด้วยรถอีแต๊ก ยิ่งท�ำให้การเดินทางไกลสู่ชายขอบอีสานเหนือ
นั้นประทับอยู่ในความทรงจ�ำ
Phu Ko is a mountainous community forest under Ban Bung villagers’
care. Visitors will be rewarded with magnificent views of the winding
Hueang river valley at the border between Thailand and Laos.
The influence of Lao art is obvious to see at their historic temple,
adding even more magic to this experience.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

ทิวทัศน์หุบล�ำน�้ำเหืองชายแดนไทยลาวกลางสายหมอก
The scenic Hueang river valley in the mist
วัดศรีโพธิ์ชัย วัดศิลปะล้านช้าง อายุราว 4 ศตวรรษ
Wat Si Bodhi Chai, an example of four–century-old Lan Chang architecture
จิตกรรมฝาผนังในโบสถ์สร้างด้วยปูนน�้ำอ้อยของวัดโพธิ์ชัย
The mural in this historic building
ข้ามล�ำน�้ำเหืองเที่ยวฝั่งลาว
Crossing the Hueang River to visit Laos
น�้ำพริกด�ำผักสะทอนแทนปลาร้า และอาหารพื้นถิ่นรสชาติจัดจ้าน
Tasting chili paste with pickled wild herbs and other tasty local dishes

16:30
18:00
22:00

ขึ้นรถอีแต๊กชมความงามของพระอาทิตย์ รับประทานอาหารเช้าบนเขาจุดชมวิว
Take the farm tractor cart to watch the sun rise and then enjoy breakfast at Phu
Ko viewpoint.		
ลงจากภูค้อเข้าชมสวนผลไม้ชาวบ้าน | Leave Phu Ko to visit different orchards.
รับประทานอาหารกลางวัน | Enjoy lunch.
ชมการทอผ้า จักสาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Watch textiles & basket making and processing of produce.
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | Return to the resort, enjoy some free time.
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ รับประทานอาหาร
Attend the Bai Si Su Kwan ceremony, have dinner.
กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย | Back to the resort and get some rest.

วันที่สาม (Third Day)

06:00
07:00
09:00
10:00

เตรียมตัวเดินทางกลับ | Get ready for the trip home.
รับประทานอาหารเช้า | Have breakfast.
ออกจากที่พัก เที่ยวชายแดนไทย-ลาว | Leave for the Thai-Laos border.
เดินทางไปบ้านนาพึงสุดโพธิ์ชัย ชมกิจกรรมฝาผนัง อายุ 500 ปี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Visit a temple at Ban Na Pueng Sut Bodhi Chai to explore the famous mural.
Farewell and travel back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ละฤดูกาลจะให้บรรยากาศที่แตกต่าง
Time to Visit: All year round, and different seasons have their own unique atmosphere

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อคน:
(per person)

1,600

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

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

ติดต่อชุมชน (Contact)
ผู้ใหญ่ไพรัตน์ เชื้อบุญที
(Khun Pairat Chueaboontee, Village
Headman)
Tel. 062-429-9716
ที่ตั้ง: อ.นาแห้ว จ.เลย
Address: Amphoe Na Haeo, Loei

HIGHLANDER VILLAGE

HIGHLANDER VILLAGE

ชุมชนวังน้ำ�มอก
จ.หนองคาย

Wang Nam Mok Community, Nong Khai

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

17:00

พบกันที่ ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวและวัฒนธรรมป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (วังน�้ำมอก)
Meet at the Wang Nam Mok Tourism & Culture Center.Homestay check-in.

18:30

ชมแสงในความมืด “โคมไฟพาแลง” หัตถกรรมพื้นบ้าน สองล้าน-สองเวียงบ้านวังน�้ำมอก
Admire the lantern display, a local handcraft found on both sides of the Mekong.

19:00

เข้าร่วมพิธีต้อนรับ “บายศรีน้อย” “กินข้าวเว้าพื้น” ฟังเรื่องราวดินแดน สองล้าน-สองเวียง
Join the welcome ceremony, have dinner and listen to historical stories.

21:00

พักผ่อนตามอัธยาศัย
Get some rest.

วันที่สอง (Second Day)

06:00

ใส่บาตรข้าวเหนียว
Enjoy breakfast.

07:30

รับประทานอาหารเช้า
Have lunch and bid farewell.

08:30

ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม “ขันคูป่ ”ี สักการะพระเจ้าล้านทอง ณ วัดเทสรังสี บ้านวังน�ำ้ มอก
Make ‘Khan Khu Pi’ the cone-shaped flower holders that are used as offerings,
then use it while visiting Wat Thet Rangsi.

10:30

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนและร่วมลงมือท�ำ DIY
Discover community made products and try your hand at making some of your own.

Located between Si Chiang Mai and Chiang Khan on the iconic highway
along the Mekong River, this community’s balanced mixture of nature
conservation and cultural heritage never fails to impress visitors.

12:00

รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Have lunch and bid farewell.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

ช่วงเวลาที่เหมาะสม:
ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ต้นหน้าหนาว เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน อากาศดี น�้ำใส

บนเส้นทางท่องเทีย
่ วจากหนองคาย ผ่านศรีเชียงใหม่ ไปยังเชียงคาน บ้านวังน�ำ้ มอก
จะท�ำให้การเดินทางเลียบริมโขง น่าจดจ�ำยิง
่ ขึน
้ โดยชุมชนเล็ก ๆ ทีเ่ ป็นส่วนผสมอัน
ลงตัวของการอนุรก
ั ษ์ธรรมชาติรอบถิน
่ ฐานกับวิถช
ี ม
ุ ชนทีผ
่ ม
ู้ าเยือนต้องหลงรัก

ตาดวังเป็นล�ำธารเล็ก ๆ ที่ไหลจากน�้ำตกวังน�้ำมอก
Tat Wang, a creek originated from Wang Nam Mok waterfall
ลอดถ�้ำดินเพียง วัดศรีมงคล
Tham Din Piang, Wat Si Mongkol.
ชมทิวทัศน์ผาหินที่วัดผาตากเสื้อ และทางเดินเลียบริมผาที่วัดหินหมากเป้ง
Take in the wonderful scenery from Wat Pha Tak Suea and then walk along the
Wat Hin Mak Peng trail
ร่วมกันท�ำขันคู่ปี หรือกรวยดอกไม้ธูปเทียนส�ำหรับไปวัดไหว้พระ
Make ceremonial offerings during a temple visit

หมายเหตุ: ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 3-5 วัน
Note: 3-5 days advance reservation is required

Time to Visit:
All year round, although early winter from October to November is
considered to be the best time.

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อคน:
(per person)

1,590

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

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

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณติณณภพ สุพน
ั ธะ ประธานศูนย์ทอ
่ งเทีย
่ วฯ
(Khun Tinnapob Suphantha, Chairman)
Tel. 086-232-5300, 083-357-7035
Facebook: wangnammok
ที่ตั้ง: อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
Address: Amphoe Si Chiang Mai, Nong Khai

HIGHLANDER VILLAGE

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์
(Mrs. Suphajee Suthumpun)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
Group Chief Executive Officer
Dusit Thani Public Company Limited

