
ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์
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หายตัวไปสักคืนในชุมชนเล็ก ๆ กลางวงล้อมของทิวเขาหลวงพระบาง
 และทุ่งข้าวหอมสุดสายตา พักโฮมสเตย์ในเรือนไทลื้อริมล�าน�้าย่างที่ไหลลดหลั่น

ผ่านโตรกผาหินอัคนีเกิดเป็นน�้าตกศิลาเพชร ไปร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญา
ผ้าฝ้ายทอย้อมสีสดใส สืบทอดมานานนับร้อยปี 

This small community is tucked inside the Luang Prabang mountains 
and is encircled by the fragrant rice fields that surround it.

 You’ll be able to stay at homestay in the Tai Lue house on the bank
 of the Yang stream while discovering the wisdom of cotton 

dyeing and weaving processes.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  บรรยากาศเรือนพักแบบโฮมสเตย์ริมท้องทุ่งที่ไม่เหมือนใคร
Unique homestay experience right next to the 
paddy field 

  น�้าตกศิลาเพชร และล�าน�้าย่าง
Visit Silapetch waterfall and enjoy the Yang 
stream

  ทุ่งข้าวในสายหมอกที่สวยงามจากฝนสู่หนาว
Soak up the fresh atmosphere of the misty paddy 
fields when the rainy season turns into winter

ชุมชนศิลาเพชร
จ.น่าน

Silapetch Community, Nan

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
13:00 พิธีต้อนรับผู้มาเยือน สักการะศาลเจ้าหลวงภูคา ออกเดินสัมผัสวิถีชุมชนแห่งล�าน�้าย่าง ทุ่งข้าวใน 
 วงล้อมของเทือกเขา พืชผักพื้นบ้าน แวะศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนด้านผ้าทอไทลื้อ 
 Welcoming ceremony and visit the Pu Kha Deity shrine. Community sightseeing on  
 foot to enjoy the view, then visit a local herbs farm and the Tai Lue textile  
 Community Wisdom Center.

19:00 พิธีบายศรีสู่ขวัญการแสดงสะล้อซอซึง ฟ้อนไตลื้อ อาหารค�่าแบบขันโตก  
 Bai Si Su Kwan ceremony, followed by a traditional dinner with Tai Lue music &  
 dances.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 เดินชมตลาดเช้าในสายหมอก ใส่บาตร ที่หน้าบ้านพัก  
 Visit the local morning market in the mist, then take part in an almsgiving   
 ceremony in front of your village home.

07:30 อาหารเช้า 
 Have breakfast.

08:30 ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 เดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชน เส้นทางเดินไม่ยาก ระยะทาง 1 กม.
 ศาลเจ้าพ่อภูคา-บ่อน�้าทิพย์-สะพานหิน-ม่อนฤๅษี
 Visit the Sufficiency Economy Center.
 Take the nature and community history trail – a rather easy 1 km walk.
 Visit the Pu Kha Deity shrine – the Namtip well – the rock bridge – Mon Luesi.

11:30 พักผ่อนที่น�้าตกศิลาเพชรพร้อมอาหารกลางวัน
 Have a leisurely lunch at Silapetch waterfall. 

13:00 เยี่ยมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 Visit the Community Products Center and farewell.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านศิลาเพชร 
(Silapetch tourism community)
Tel. 081-029-2007

ที่ตั้ง: อ.ปัว จ.น่าน
Address: Amphoe Pua, 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)   2,000 บาท/THB
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การได้สัมผัสท้องทุ่งกว้าง บึงน�้า แปลงพืชผัก และหาดทรายริมฝั่งล�าน�้าโขง
แห่งบ้านท่าขันทอง คือ การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก ๆ และครอบครัว

 ถ้ายิ่งมีโอกาสพักโฮมสเตย์ของชุมชน นอนฟังเสียงแม่น�้าโขงอีกสักคืนหนึ่ง 
โลกแห่งการเรียนรู้จะยิ่งเปิดกว้างขึ้นกว่าที่เคย 

Playing is a crucial part of learning; open fields, ponds, mud pits and 
sandy beaches along the Mekong here will help visiting youngsters 
leave with special memories. To further enhance the experience, 

try an overnight stay at the local homestay with the sounds 
of the nearby Mekong heard all night long.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ทิวทัศน์ยามรุ่งอรุณจากเรือนพักที่ริมฝั่งโขง
Watch the break of dawn from the house on the Mekong riverfront

  นั่งรถอีแต๊กชมแปลงเกษตรมัลเบอร์รี ถั่วดาวอินคา แพสชั่นฟรุต
Ride a farm tractor cart to visit mulberry, Sacha inchi and passion fruit plots 

  ชมทิวทัศน์แม่น�้าโขง และท้องทุ่งในแอ่งเชียงแสน
Admire the scenic views over the Mekong River and Chiang Saen plain

  สไลเดอร์โคลน 
Have a go on the ‘mud slider’

  เวิร์กชอปการแปรรูปผลผลิต ชาถั่วดาวอินคา แยมมัลเบอร์รี
Take part in workshops on making Inca peanut tea and mulberry jam 

ชุมชนบ้านท่าขันทอง
จ.เชียงราย

 Ban Tha Khan Thong, Chiang Rai

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 เดินทางถึงเชียงราย น�าท่านเดินทางต่อสู่บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว 
 Arrive in Chiang Rai, then transfer via road to Ban Tha Khan Thong, Tambon Ban Saeo.

10:00 น�าท่านเข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านท่าขันทอง 
 Check-in, with an introduction to the village and its rural way of life. 

12:00 รับประทานอาหารกลางวันแบบขันโตกกับเจ้าของบ้าน 
 Traditional lunch with the hosts. 

14:00 น�าท่านนั่งรถอีแต๊กชมบรรยากาศยามบ่ายริมแม่น�้าโขง และชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน ชมสวนเสาวรส  
 สวนถั่วดาวอินคา บ้านจักสาน การสีข้าวแบบโบราณ
 Take a farm tractor cart to the river bank, explore the village, visit a passion fruit  
 orchard, Sacha inchi farm, bamboo basketry shop and traditional rice mill.

16:00 น�าท่านล่องเรอืลัดเลาะริมแม่น�า้โขงเพือ่ชมพระอาทติย์ตกลาลบัขอบฟ้า กบัทัศนยีภาพริมแม่น�า้โขง
 Take a boat ride to watch the sunset over the Mekong River.

18:00 เข้าที่พัก ร่วมรับประทานอาหารเย็น พูดคุยแลกเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต ได้เวลาอันสมควรพักผ่อน 
 ตามอัธยาศัย
 Dinner, exchange ideas with hosts and other guests, return to your room for bed.

วันที่สอง (Second Day)
05:00 ตื่นรับอากาศสดใส ร่วมกันจัดเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรร่วมกับเจ้าของบ้าน
 Get up early to help the hosts prepare food for the morning almsgiving.

06:00 ร่วมท�าบุญตักบาตร ถวายแด่พระสงฆ์ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเช้า
 Take part in the almsgiving ceremony, then have breakfast after.

08:00 พักผ่อนหรือท�ากิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศริมน�้าโขงยามเช้า สัมผัสวิถีชีวิตของ 
 ชาวประมงน�้าจืดของฝั่งไทยและฝั่งลาว 
 Free time or take a bicycle ride to the Mekong River bank. Discover more 
 about freshwater fisherman’s way of life on both sides of the river.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันแบบขันโตก หลังอาหารเดินทางกลับ
 Traditional Thai lunch, then farewell.

หมายเหตุ: โปรแกรมท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
Note: Activities are subject to change due to weather condition.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ในหน้าแล้งน�้าในแม่น�้าโขงลดก็จะมีกิจกรรมปลูกพืชที่ริมฝั่ง
Time to Visit: All year round, although Mekong riverbank farming takes place in the dry season. 

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา 
(Khun Setthasak Phromma)
Tel. 093-636-5681 

ที่ตั้ง: ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
Address: Tambon Ban Saeo, Amphoe Chiang Saen, 
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)   1,490 บาท/THB
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มุมมองใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวในอ่าวพังงา โดยชาวชุมชนประมงชายฝั่งแห่ง
อ่าวพังงาเหนือ ที่มิได้เก่งกาจเฉพาะเรื่องการหาปูปลา แต่ยังเข้าใจทะเลอย่าง

ลุ่มลึก พาคุณไปรับแสงตะวันแรกที่ทาบทาหมู่เกาะใหญ่น้อย พายซีคายัคสู่โถงถ�้า
ระยิบระยับ ทะเลในแนวปะการัง และมุมมองแบบเบิร์ดอายวิว 

Adding a new dimension to Ao Phang Nga tourism, this inshore 
fisherman’s village shares their wealth of knowledge while taking you 

out to watch the dawn breaking over the bay from the top of limestone 
outcrops; there’s also the chance to ride a kayak into the glittering sea 

cave and explore the ocean’s vibrant coral reef.  

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมถ�้าเพชรปะการัง และไต่ปล่องถ�้าเพื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์
      อ่าวพังงาในมุมสูง 

Visit Petch Pakarang cave and climb through its 
ceiling to get a bird’s-eye view of Ao Pang Nga

  นั่นเรือหัวโทงชมแสงตะวันแรกในอ่าวพังงา
Take the traditional Hua Thong boat to watch the 
sun rise over the bay

  ป่าชายเลนวิถีประมงเรือเล็ก และร่วมปลูกป่า 
Visit a mangrove, and learn about an inshore fishery 
and join their reforestation activity

ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ
จ.พังงา 

Sam Chong Neau Community, Phang Nga

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00 พบกันที่ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ รับฟังเรื่องราวของชุมชนก่อนลงเรือซีคายัคพาย ชมระบบ
 นิเวศป่าชายเลน 
 Meet at the community, then listen to an introduction before taking a kayak out  
 to explore the mangrove ecosystem.

11:00 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมฟาร์มหอยนางรม (รับประทานหอยนางรม 
 ฟรีคนละ 1 ตัว) 
 Take part in some mangrove planting, learn about floating fish baskets and the  
 oyster farm (each visitor is entitled to a complimentary oyster).

12:00 อาหารกลางวัน
 Enjoy lunch.

13:00 ร่วมกิจกรรมของชุมชนคือ การท�าผ้ามัดย้อม และชมสาธิตการท�ากะปิหรือใบจาก
 Learn about tie-dye making and watch shrimp paste or palm leaf cigarette paper making.

18:00 อาหารเย็น
 Have dinner.

20:00 พักผ่อนที่โฮมสเตย์ของชุมชน 
 Get some rest at your village home.

วันที่สอง (Second Day)
05:30 ลงเรือชมอ่าวพังงาเพื่อดูแสงตะวันแรกเหนืออ่าว (เป็นกิจกรรมพิเศษที่ต้องนัดกันล่วงหน้า)
 Take a boat ride out to watch the dawn breaking over Ao Pang Nga (available  
 upon request).

07:00 อาหารเช้า
 Enjoy breakfast.

08:00 เที่ยวชมอ่าวพังงา ดูทิวทัศน์เขาพิงกัน เขาตาปู 
 ลงเรือซีคายัคเข้าชมถ�้าเพชรปะการัง ถ�้าลอด เดินขึ้นปล่องถ�้าเพื่อดูทิวทัศน์แบบเบิร์ดอายวิว
 Take a tour of the bay, visiting Khao Phing Kun and Ko Ta Pu along the way.
 Take a sea kayak to Petch Pakarang cave and Tham Lot, then climb up to enjoy the view. 

หมายเหตุ: กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพน�้าขึ้น น�้าลง แต่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ในฤดูฝนบรรยากาศก็จะแตกต่างออกไป 
และมีผลไม้ท้องถิ่นให้ชิม  
Note: Activities may be subject to change due to tides; a visit can be made anytime of year. The overall atmosphere of 
the surroundings and availability of local produce may vary according to each season.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่ในหน้าแล้งน�้าในแม่น�้าโขงลดก็จะมีกิจกรรมปลูกพืชที่ริมฝั่ง
Time to Visit: All year round, although Mekong riverbank farming takes place in the dry season. 

ติดต่อชุมชน (Contact)
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 
(The Sam Chong Neua OTOP Village for 
Tourism)
Tel. 086-741-7949 

ที่ตั้ง: อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
Address: Amphoe Takua Thung, Phang Nga

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
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หมู่บ้านโบราณใกล้กับน�้าตกพรหมโลก เชิงเขาหลวงนครศรีธรรมราช ชาวบ้าน
ท�าสวนสมรม ปลูกไม้ผล และพืชผักแซมในดงไม้ป่าโดยไม่ใช้สารเคมี มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวชุมชนภูมิปัญญาด้านสมุนไพรแก้พิษงู และเส้นทางเดินป่าที่ท้าทายสู่

ขุนน�้าแห่งคาบสมุทร ยอดเขาหลวง ชมเฟิร์นดึกด�าบรรพ์ และพืชพันธุ์แห่งป่าเมฆ 

Here lies an ancient settlement near Phrommalok waterfall on the foot 
of Khao Luang (mountain), where villagers grow their own chemical-

free crops by integrating them into the existing forest. The place is well 
known for herbal medicine as well as being home to a challenging trail 
to the summit of the mountain - with an abundance of tree ferns and 

cloud forest flora along the way. 

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  น�้าตกพรหมโลก น�้าตกใหญ่ของภาคใต้
A trip to Phromlok waterfall, one of southern 
Thailand’s biggest waterfalls 

  สวนสมรม และผลไม้หลากหลาย
See the integrated vegetable farms and fruit orchards

  บรรยากาศหมู่บ้านโบราณ และวัดเขาขุนพนม
Explore the ancient village and Khao Khun Panom 
temple

บ้านพรหมโลก
จ.นครศรีธรรมราช 

Ban Phrommalok, Nakhon Si Thammarat

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
 พบกันตามเวลานัดหมาย: ต้อนรับผู้มาเยือน แนะน�าชุมชน และโฮมสเตย์ 
 Meet as scheduled, with a welcoming for guests and introduction to the   
 community and homestay.  

12:00 อาหารเที่ยงที่บ้านพัก
 Lunch at your village home.

13:00 เดินป่าชมสวนสมรม เล่นน�้าตกพรหมโลก 
 Explore the integrated farm on foot.
 Take a dip in the waters of Phrommalok waterfall.

18:30 อาหารเย็น หลังอาหารมีกิจกรรมสอนท�าผ้าบาติก และท�าขนมพื้นบ้าน
 Enjoy dinner, then learn how to make Batik textiles and local desserts.

วันที่สอง (Second Day)
06:00 ตื่นเช้า ปั่นจักรยานเที่ยวชุมชน ชมตลาด 
 Grab a bike and go exploring the village and its market.
 กลับมารับประทานอาหารเช้า 
 Have breakfast.

08:00  กิจกรรมการท�าสวนยาง การกรีดยาง ฟาร์มเห็ด ท�าไม้กวาดดอกหญ้า
 Workshops on rubber plant care, sap collecting, mushroom farm and making dried  
 grass brooms. 

10:00  ตามรอยพระเจ้าตากสินที่วัดเขาขุนพนม และเที่ยวถ�้าตากฟ้า 
 Visit King Taksin’s shrine at Wat Khao Khun Panom, then explore the Tak Fah cave.  

12:00 อาหารเที่ยง ณ บ้านพัก การแสดงมโนราห์ ซื้อของที่ระลึก และเดินทางกลับ
 Have lunch at your village home, watch the Manora dance show and shop for  
 souvenirs before bidding farewell and travelling back.

หมายเหตุ: กิจกรรมเดินป่าสู่ยอดเขาหลวง ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืน เป็นอย่างน้อย และต้องติดต่อล่วงหน้า 
Note: Trekking to the Khao Luang summit takes at least 3 days 2 nights and requires advance reservation. 

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพรหมโลก 
(Ban Phrommalok Community Tourism Club)
Tel. 081-081-9150 

ที่ตั้ง: อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
Address: Amphoe Phrom Kiri, 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)   1,800 บาท/THB



HOMESTAY VILLAGE HOMESTAY VILLAGE

หมู่บ้านในหุบเขาที่สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจนได้รับการยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ การจัดการโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน และแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง
ท�าให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง บรรยากาศของชุมชนที่เงียบสงบ 

อาหารการกินเป็นเอกลักษณ์ คือข้าวเปิ๊บ แทรกด้วยกิจกรรมน่าสนใจทั้ง
การท�าผ้าหมักโคลน ขี่จักรยานท่องเที่ยว และงานหัตถกรรมที่มีในแต่ละบ้าน 

This community’s location, which sits deep in a faraway valley, does not hinder 
the villagers’ innovative nature. They have successfully established a high-

standard homestay experience with almost an overwhelming setting in terms 
of its variety of interesting activities. As a result, it receives applause from both 

overseas and domestic visitors. You’ll also have some time to yourself in the 
calm and quiet atmosphere, as well as take part in the wide range of craft 

activities each house offers

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ข้าวเปิ๊บ อาหารเฉพาะท้องถิ่น ร้านข้าวเปิ๊บยายเครื่อง ซึ่งเป็นเจ้าแรก และข้าวเปิ๊บล้มยักษ์
Treat yourself to Khaopoeb; a local comfort food at Yai Krueang’s, the first shop 
to sell it (also available in gigantic serve-size for those who are extra-hungry). 

  การท�าผ้าหมักโคลน | Making mud-treated textiles 

  ขี่จักรยานชมทิวทัศน์ท้องทุ่งรอบหมู่บ้าน | Sightseeing bike ride around the village

  โฮมสเตย์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละหลัง
A homestay where each house offers a different and unique experience

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จ.สุโขทัย 

Ban Na Ton Chan, Sukhothai

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
15:00 พบกันในช่วงบ่าย เพราะเผื่อเวลาส�าหรับการเดินทางมาชุมชน เมื่อถึงบ้านนาต้นจั่น ต้อนรับ
 ผู้มาเยือน และน�าเข้าที่พักโฮมสเตย์
 Meet in the afternoon to allow visitors enough travel time.
 Welcome for the guests and homestay check-in

16:30 ปั่นจักรยานชมทุ่ง ชมพระอาทิตย์ตก 
 Cycling along the fields, watch the sunset.

18:30 รับประทานอาหารเย็น | Have dinner.

20:00 พักผ่อน | Enjoy your free time.

วันที่สอง (Second Day)
06:30 ตกับาตรหน้าบ้าน | Wake up to participate in almsgiving in front of your village home.

07:30 รับประทานอาหารเช้า | Enjoy breakfast.

08:30 ปั่นจักรยานชมวิถีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน
 Ride around to explore traditional loom weaving at different houses.
 ชมวิธีการท�าตุ๊กตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์)
 Check out a trapeze doll-making demonstration (at Grandpa Wong’s). 
 ชมหัตถกรรมตอไม้ | Discover wood stump products.
 ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล | Seasonal fruit tasting. 
 ชมการท�าผ้าหมักโคลน ชมผลติภณัฑ์จากผ้าหมกัโคลน | Enjoy the mud-treated textiles display

11:30 ชมและทดลองการท�าข้าวเปิ๊บอาหารถิ่น | Attend the Khaopoeb workshop.

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน | Have lunch.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น 
(Ban Na Ton Chan Homestay Group)
Tel. 088-495-7738, 091-559-8482 
Facebook: HomeStayBannaTonChan

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)   600 บาท/THB



HOMESTAY VILLAGE

คุณยอด ชินสุภัคกุล 
(Mr. Yod Chinsupakkul)
กรรมการบริหาร และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง วงใน ดอทคอม
CEO & Co-founder
Wongnai.com


