
ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา
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โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00	 พบกนัทีส่�ำนกังำนโครงกำรพฒันำพืน้ทีห่นองใหญ่	รับชมวดีทัิศน์แนะน�ำควำมเป็นมำของโครงกำรฯ		
	 และกำรบรรยำยควำมเป็นมำ	รวมถึงเหตุกำรณ์ก่อนพำยุลินดำขึ้นฝั่ง
 Meet at the project, watch its VDO orientation and learn about the area’s   
 situation before tropical storm Linda hit the shore.  

10:30	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตำมจ�ำนวนคนเพื่อหมุนเวียนกันท�ำกิจกรรมกำรเรียนรู้	ซึ่งแบ่งเป็นฐำนต่ำง	ๆ		
	 แต่ละฐำนใช้เวลำ	1-2	ชั่วโมง	ประกอบด้วยฐำนคนเอำถ่ำน,	ฐำนไบโอดีเซล,	ฐำนจุลินทรีย์ก้อน,		
	 ฐำนปุ๋ยหมักชีวภำพ,	ฐำนน�้ำหมักชีวภำพ	และฐำนบ้ำนคนมีน�้ำยำ	โดยเป็นกำรเรียนรู้อย่ำงละเอียด		
	 เน้นกำรลงมือปฏิบัติเพื่อให้ท�ำได้จริง	
	 Break	into	small	groups	to	join	the	1-2	hours	workshop	rotation	consisting	of:		
 wood charcoal, bio diesel, microorganism ball, organic fertilizer, fermented kitchen  
 waste fertilizer and homemade toiletries. The goal is to create a thorough and  
 practical learning experience.

12:00	 อำหำรเที่ยง	|	Have	lunch.

13:00	 ท�ำกิจกรรมตำมฐำนเรียนรู้ต่อจนถึงเย็น	|	Resume	activities	in	the	afternoon	session.

17:00	 พักผ่อนตำมอัธยำศัย	|	Afternoon	break,	free	time.

18:30	 อำหำรเย็น	พูดคุยแลกเปลี่ยน	|	Have	dinner	&	join	an	open	discussion.

21:00	 เข้ำที่พักภำยในโครงกำร	|	Get	some	rest	at	the	projects	lodge.

วันที่สอง (Second Day)
06:00	 เดินเล่นรับอรุณ	|	Take	a	morning	walk.

07:30	 อำหำรเช้ำ	|	Enjoy	breakfast.

09:00	 เดินชมบรรยำกำศภำยในโครงกำร	ชมสะพำนไม้เคี่ยมและบึงแก้มลิง	ชมแปลงปลูกข้ำวเหลือง	
	 ปะทิว	และนิทรรศกำรเรื่องรำวก่อนพำยุลินดำเข้ำฝั่ง	และกำรทรงงำนของในหลวงรัชกำลที่	9	ที่	
	 ทรงติดตำมกำรขุดคลองระบำยน�้ำหลำกโดยทรงไม่ย่อท้อ	
	 Explore	the	projects	area,	visit	the	reservoir	and	walk	the	wooden	bridge.	See	the		
	 Khao	Lueang	Patew	sample	farm	and	an	exhibition	on	The	Late	His	Majesty	The		
	 King’s	involvement	in	development	of	flood-protection	measures.

10:00	 เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ	|	Farewell	and	travel	back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี แต่อาจจะมีฝนหนักในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
Time to Visit: All year round, although expect heavy rains between late October to November

เบื้องหลังบึงน�้ากว้างสุดสายตามิใช่เพียงทิวทัศน์ที่งดงาม หรือความรู้เกี่ยวกับ 
“แก้มลิง” สมบูรณ์แบบ หากแต่คืนวันเมื่อ 20 ปีก่อน ชาวชุมพรจดจ�าได้ไม่ลืมถึง

ความไม่ย่อท้อของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานจนช่วยเหลือชาวชุมพร
จนนาทีสุดท้าย ก่อนพายุใหญ่จะมาถึง  

Chumphon residents hold the project dear not for its scenery nor its 
flood-protection function, but rather for the late King Rama IX’s visit 

there and his relentless attempts to safeguard the city against a 
raging massive storm 20 years ago. 

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

		ทิวทัศน์บึงน�้ำกว้ำง	และสะพำนไม้เคี่ยมที่ทอดยำวกลำงน�้ำถึง	1	กิโลเมตร		
Visit	a	vast	reservoir	with	a	one-kilometer-long	wooden	bridge

		แปลงปลูกข้ำวเหลืองปะทิว	และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
Sample	paddy	fields	and	take	a	look	around	the	Sufficiency	Economy	Learning	Center

		นิทรรศกำรเรื่องรำวของในหลวง	รัชกำลที่	9	ทรงติดตำมกำรขุดคลองระบำยน�้ำหลำกจนนำที	
						สุดท้ำยก่อนพำยุลินดำจะขึ้นฝั่งช่วยเมืองชุมพรให้รอดพ้นจำกหำยนะ	

Explore	an	exhibition	honoring	His	Majesty’s	involvement	in	Chumphon	disaster	
prevention	before	tropical	storm	Linda	struck

		ระลึกถึงในหลวง	รัชกำลที่	9	บนถนนรำชประชำร่วมใจที่สร้ำงด้วยพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์			
						ระหว่ำงกำรเร่งมือ	ขุดคลองหัววัง-พนังตักป้องกันน�้ำหลำก

Pay	homage	to	His	Late	Majesty	at	Racha	Pracha	Ruam	Chai,	the	street	he	
funded	during	the	rapid	construction	of	Hua	Wang–Phanang	Tak	drainage	canals

ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
จ.ชุมพร

Nong Yai Development Project Community, Chumphon

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณพรพิรุณ ชลสาคร (Khun Pornphirun)
Tel. 083-623-2359
คุณนวพร สละชั่ว (Khun Nawaporn)
Tel. 095-973-1139

ที่ตั้ง: ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
Address: Tambon Bang Luek, Amphoe Mueang, 

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
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)   600-800 บาท/THB
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ลมหายใจที่ฟื้นคืนของย่านการค้าเก่าแก่แห่งหัวเมืองตะวันออก หมู่เรือนแถวไม้
ประดับเรือนฉลุ และ Shop house แบบปีนัง ริมล�าน�้าจันทบูร มิได้เป็นเพียงตึกแถว

เก่าร้างอีกต่อไปหากกลับคืนชีวิตชีวา เมื่อการค้นคว้าได้พาคนรุ่นใหม่
กลับไปรู้จักผู้เป็นเจ้าของเดิม 

To reinvigorate an old trading hub, the younger generation teamed up 
with the original owners of Sino-European shop houses along the river. 
Their mission to restore its old-world charm yields spectacular results.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมเรือนแถวเก่ำ	และตึกแถวแบบปีนังสถำปัตยกรรมจีนผสมฝรั่ง
Wander	down	a	riverside	street	with	heritage	wooden	
shops	and	Sino-European	style	shop	houses	along	the	way

  เดินข้ำมสะพำนจำกย่ำนท่ำหลวงไปยังโบสถ์โกธิกที่โบสถ์พระแม่
ปฏิสนธินิรมล
Cross	the	bridge	from	Tha	Luang	to	the	Cathedral	of	
the	Immaculate	Conception

  นั่งร้ำนกำแฟชิล	ๆ
Soak	in	the	nostalgic	atmosphere	at	some	trendy	cafes

  ชิมอำหำรและขนมหลำกหลำยละลำนตำ
Sample	a	wide	range	of	local	food	specialties

ชุมชนริมน�้าจันทบูร
จ.จันทบุรี 

Chanthaboon Waterfront Community, Chanthaburi

โปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน
Half Day Trip

08:30	 พบกันที่ลำนหน้ำโบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล	แล้วชมควำมงำมของโบสถ์แบบโกธิก	
	 Meet	at	the	plaza	in	front	of	the	Cathedral	of	the	Immaculate	Conception.

09:00	 เดินข้ำมสะพำนนิรมลข้ำมแม่น�้ำจันทบูร	ชมตึกแถวเก่ำสมัยปลำยรัชกำลที่	5	ชิมขนมไข่ป้ำได๊		
	 ร้ำนของกินเล่น	ร้ำนไอติมโบรำณตรำจรวด	นั่งพักร้ำนกำแฟชมบรรยำกำศ	ชมบ้ำนพระยำวิชยำ
	 ธิบดี	ข้ำหลวงเมืองจันทบูร	สมัย	ร.5	ซึ่งเป็นตึกแบบปีนัง
	 Cross	the	Niramon	bridge	to	the	old	town	area.	Explore	shop	houses	dated	back		
	 to	late	King	Rama	V	period.	Try	Pa	Dai’s	Khanom	Khai	&	the	Rocket	brand	ice		
	 cream.	Make	a	stop	at	some	cafe	and	visit	the	old	Governor’s	quarters,	a	Sino-	
	 European	building.

10:00	 ชมบ้ำนหลวงรำชไมตรีที่ปัจจุบันเปิดเป็นโรงแรมขนำดกะทัดรัด	และพิพิธภัณฑ์ชุมชนขนำดเล็ก	
	 เรือนแถวไม้รุ่นเก่ำประดับไม้ฉลุของหลวงประกอบนิติสำร	และเรือนแถวไม้เก่ำแก่ที่เปิดเป็น	
	 ศูนย์ข้อมูลย่ำนท่ำหลวง	
	 Discover	Luang	Rajamaitri’s	house,	now	an	inn	&	a	community	museum.	Also	as		
	 impressive	are	the	nearby	Luang	Prakob	Nitisan’s	place	and	the	Tha	Luang			
	 Information	Center.

11:30	 นัดพบที่ร้ำนก๋วยเตี๋ยวเจ๊อี๊ด	รับประทำนก๋วยเตี๋ยวกั้ง	กุ้ง	ปู	หรือข้ำวทะเลพริกกับเกลือ																		
	 ตำมอัธยำศัย	เป็นโปรแกรมแบบครึ่งวัน			
	 Regroup	at	Che	Ead	noodle	shop,	sample	the	mantis	shrimp,	shrimp,	crab	noodle		
	 or	rice	with	salt	&	chili	seafood.

กิจกรรมท่องเที่ยวนี้	เป็นรูปแบบที่นักท่องเที่ยวสำมำรถท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง	จึงไม่มีค่ำใช้จ่ำย	ยกเว้นจะมี
กิจกรรมในชุมชน	คือ	เรียนรู้กำรท�ำขนมเทียนแก้ว	และกำรเจียรนัยพลอย
This	half	day	trip	is	self-guided	so	there	is	no	fee,	however,	the	community	offers	some	
additional	activities	as	follows:
 •  Learn how to prepare Khanom Thien Kaeo 
 •  Learn how to cut gem stones

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
Tel. 085-225-9983

ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.จันทบุรี
Address: Amphoe Mueang, Chanthaburi

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
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)   570 บาท/THB
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โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip

09:00	 พร้อมกันที่วัดท่ำข้ำมศรีดอนชัย	รับฟังบรรยำยสรุปควำมเป็นมำของชุมชน	กำรจัดกำรท่องเที่ยว
	 Meet	at	Wat	Tha	Kham	Sri	Don	Chai,	listen	to	introduction	to	the	community	&	its		
 tourism management. 

	 ไหว้พระสุพรรณรังษีศำกยมุนี	ไหว้พระธำตุมิ่งเมืองไต	ชมศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อ	ชมบ้ำนโบรำณ	 
	 ชมศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อ	ชมบ้ำนโบรำณ
	 Visit	Pra	Suwannarangsi	Sakaya	Munee	&	Phra	That	Ming	Mueang	Tai.	Explore	the		
	 Tai	Lue	Cultural	Center	&	a	historic	house.

10:00	 ชมเฮือนค�ำแพง
	 	Visit	‘Huean	Kam	Paeng’

11:00	 ชมพิพิธภัณฑ์ลื้อลำยค�ำ	
	 Discover	the	Lue	Lai	Kham	Museum.

12:00	 รับประทำนอำหำรกลำงวันที่อำคำรศูนย์พัฒนำสตรี	
	 Enjoy	lunch	at	the	Women’s	Development	Center.

13:00	 ชมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มพัฒนำสตรี
	 Get	to	know	the	Women’s	Development	Group	&	their	tasks.

14:00	 ชมบ้ำนร้อยปี	(เฮือนเอื้อยค�ำ)
	 Visit	Ban	Kham	Aeuy,	a	century-old	Tai	Lue	house.

15:00	 ชมกลุ่มสัมมำชีพ	(ผลิตภัณฑ์จำกเศษผ้ำ)	รับอำหำรว่ำง	น�้ำดื่มสมุนไพร
	 Meet	the	Honest	Livelihood	Group	(the	maker	of	fabric	remnants	products)
	 Afternoon	break,	enjoy	snacks	&	herbal	drinks.

16:00	 ชมกลุ่มผ้ำทอไตลื้อแม่ดอกแก้ว	(OTOP	ขึ้นเครื่อง)
	 Have	a	talk	with	the	Mae	Dok	Kaeo’s	Tai	Lue	Textiles	Group.	(the	elite	OTOP)

17:00	 ชมกลุ่มจักสำนผู้สูงอำยุ	เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
	 Visit	the	Senior	Citizens	Basketry	Group.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ตุลาคม-กุมภาพันธ ์ |  Time to Visit:  October to February

ชมท้องทุ่ง และทิวเขาผ่านสะพานไม้ไผ่สานของชุมชนไทลื้อริมน�้าอิงที่ผู้คนยัง
รักษาขนบวิถีทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน ตื่นตาไปกับพิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�า 

และโฮมสเตย์ที่พาคุณย้อนเวลาไปสู่สิบสองปันนาบนแผ่นดินไทย

Take the woven bamboo walkway along the Ing River to admire
 the tranquil scenery. Visit the splendid Lue Lai Kham Museum 

and enjoy a ‘Xishoungbanna’ style homestay.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

		คอลเลกชันผ้ำทอโบรำณลำยเกำะ	ในพิพิธภัณฑ์ลื้อลำยค�ำ
Antique	Tai	Lue	textiles	collection	at	Lue	Lai	
Kham Museum

		เรียนรู้กิจกรรมเข็นฝ้ำย	ทอผ้ำ	ที่ข่วงวัฒนธรรมเฮือนค�ำแพง
Learn	yarn	spinning	and	weaving	at	Huean	Kham	
Paeng	Cultural	Yard

		ชมทิวทัศน์ท้องทุ่งบนขัวแตะ	หรือสะพำนไม้ไผ่	
Enjoy	panoramic	views	from	the	woven	bamboo	
walkway

		พักโฮมสเตย์ในบรรยำกำศไทลื้อ
Indulge	in	a	Tai	Lue	setting	homestay

ชุมชนศรีดอนไชย
จ.เชียงราย

Sri Don Chai Tai Lue Community, Chiang Rai

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณสมชาย (Khum Somchai) Tel. 089-560-1908
คุณศุกร์ข�า (Khun Sukkham) Tel. 086-185-4907

ที่ตั้ง: อ.เชียงของ จ.เชียงราย
Address: Amphoe Chiang Khong, Chiang Rai

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
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)   350 บาท/THB
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ด�านา และผ้าคราม คือประตูสู่การท�าความเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในแบบฉบับ
ของแผ่นดินอีสาน ณ หมู่บ้านเคียงภูพาน ที่ความเรียบง่าย และดั้งเดิม 

จะน�าคุณไปพบคุณค่าส�าคัญของการใช้ชีวิตที่ค่อย ๆ ถูกเปิดเผยออกมา 

Rice cultivation and indigo dye costumes are both key to understanding 
Isan’s prosperity. A village at the foot of Phu Phan mountains shows 

how happy living a simple life could be.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

		ย้อมผ้ำครำมมัดย้อมด้วยกำรก่อหม้อครำม
Indigo	tie-dye,	preparing	an	indigo	dye	vat

		ลงนำร่วมกิจกรรมทั้งด�ำนำ	เกี่ยวข้ำว	นวดข้ำว	
Hands-on	rice	farming:	transplanting,	reaping	and	
threshing

		นั่งรถอีแต๊กชมท้องทุ่ง	และเดินป่ำน�้ำตกวังป่ำเจียง
Hop	on	farm	tractor	wagon	and	trek	through	to	the	
Wang	Pa	Chiang	waterfall	

		ท�ำบำยศรีประจ�ำตัวไปท�ำบุญ
Make	personal	Bai-Si	offerings	while	joining	a	
blessing	ceremony

		เรียนรู้วิถีไทบ้ำนภูพำน	
Learn	the	local	way	of	life

บ้านหนองส่าน
จ.สกลนคร

Ban Nong San, Sakon Nakhon

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip 

วันที่หนึ่ง (First Day)
09:00		 เดินทำงถึงชุมชนบ้ำนหนองส่ำน	เก็บของเข้ำที่พัก	ท�ำภำรกิจส่วนตัว
	 Arrive	at	Ban	Nong	San	community,	unpack	and	rest.

10:00		 เดินทำงโดยรถอีแต๊ก	ไปยังโสมนัสฟำร์ม	ไปใช้ชีวิตชำวนำ	ท�ำเกษตรผสมผสำน	และรับประทำน	
	 ข้ำวเที่ยง	กับป้ำอ้อย	อำหำรเที่ยงที่เก็บจำกสวน	ท�ำกันเอง	รับประทำนกันเอง
	 Ride	a	farm	tractor	wagon	to	Sommanat	Farm,	experience	the	farmers’	way	of	life		
	 and	cook	your	own	lunch	with	home-grown	ingredients	under	Auntie	Oi’s		 	
	 supervision.	

13:00		 เดินทำงโดยรถอีแต๊กคันเดิม	เพื่อไปเดินป่ำ	ส�ำรวจควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำภูพำน	เก็บอำหำร		
	 ของป่ำเพื่อเป็นอำหำรเย็น
	 Take	the	same	vehicle	to	the	forest,	explore	Phu	Phan	forest’s	diversity	and	pick		
 some wild produce for dinner.

15:00		 กลับเข้ำหมู่บ้ำน	พักผ่อนตำมอัธยำศัย	|	Return	to	the	village,	free	time.

17:00		 เตรียมอำหำรเย็น	|	Prepare	dinner.

18:00		 รับประทำนอำหำรเย็นบำยศรีสู่ขวัญตำมประเพณีอีสำน
	 Enjoy	dinner	and	join	traditional	Isan	welcoming	ceremony.

วันที่สอง (Second Day)
06:00			 ตื่นนอน	มำตักบำตรตอนเช้ำ	|	Take	part	in	almsgiving.

06:30		 รับประทำนน�้ำเต้ำหู้	พร้อมเดินชมหมู่บ้ำน	เรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชนบ้ำนหนองส่ำน	โดยไกด์ชุมชน
	 Enjoy	some	soy	milk	and	embark	on	a	guided	tour	of	Nong	San	village.

08:00		 รับประทำนอำหำรเช้ำ	|	Have	breakfast.

09:00		 เวิร์กชอปท�ำขันหมำกเบ็ง	ส�ำหรับไหว้พระของคนอีสำน
	 Make	Khan	Mak	Beng–an	Isan	offering	basket	to	worship	the	Lord	Buddha.

10:00		 เวิร์กชอปจักสำน	|	Attend	the	basket	weaving	workshop.

11:00		 เตรียมอำหำรเที่ยง	|	Prepare	lunch.

12:00		 รับประทำนอำหำรเที่ยง	|	Enjoy	a	leisurely	lunch.

13:00	 เวิร์กชอปท�ำผ้ำย้อมครำม	|	Join	an	Indigo	dye	workshop.

15:30		 ส่งนักท่องเที่ยวกลับที่ตัวเมืองสกลนคร	|	Farewell	and	return	to	Sakon	Nakhon.

หมายเหตุ: กำรจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนตำมฤดูกำล	|	Note: details	may	vary	according	to	seasons

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี กิจกรรมจะแตกต่างออกไปตามแต่ข้าวในนา  
Time to Visit:  All year round, activities may vary depending on the growth of crops

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณหมิว (Khun Mew)  Tel. 098-476-3184
Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน
Facebook: bannongsan
IG: Ban_nongsan 

ที่ตั้ง: อ.ภูพาน จ.สกลนคร
Address: Amphoe Phu Phan, Sakon Nakhon

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
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)   4,000 บาท/THB



THE KING’S WISDOM VILLAGE THE KING’S WISDOM VILLAGE

ที่ราบซึ่งถูกขนาบด้วยแนวเขาสองฟากฝั่ง ทางทิศตะวันออกของตัวอ�าเภอสันก�าแพง 
บ้านปงห้วยลานเป็นหนึ่งในกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวในเขต ต.ออนใต้ ที่มีทิวทัศน์ของ

ทุ่งข้าวและอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กตามพระราชด�าริ ที่ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น 
ท�านาได้ผลดี ปลูกผักอินทรีย์และการเข็นฝ้าย ทอผ้า นับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ท�าได้เห็นผล และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้มาเยือน 

Encircled by gently rising hills, this picturesque village is one of the designated 
tourism destinations for On Tai. Villagers adopt the sufficiency economy 

approaches and use a small reservoir to maximize their rice & organic 
vegetable production with cotton textiles as a supplement. Their solutions 

make the place even more attractive for the visitors.  

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

		ชมทิวทัศน์ท้องทุ่งและอ่ำงเก็บน�้ำในวงล้อมของเทือกเขำ
The	view	of	Huai	Lan	basin	&	its	reservoir	with	the	
surrounding hills

		ฐำนกจิกรรมเรยีนรูผั้กอนิทรย์ี	กำรเขน็ฝ้ำยทอผ้ำ	สำนโมบำย
ใบลำน	อำหำรพื้นบ้ำน
Workshops	on	organic	vegetable	farming,	cotton	
textiles,	palm	leaf	products	&	local	cuisine

		ทิวทัศน์ดงต้นลำนเหนือท้องทุ่ง	
The	palm	grove	spreading	across	paddy	fields	

ชุมชนบ้านปงห้วยลาน
จ.เชียงใหม่ 

Ban Pong Huai Lan Community, Chiang Mai

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
A Day Trip

09:00	 ถึงชุมชนบ้ำนปงห้วยลำน	กล่ำวต้อนรับ
	 Welcome	to	Ban	Pong	Huai	Lan	Community.

09:30		 เยี่ยมชมอ่ำงเก็บน�้ำห้วยลำน
	 Visit	the	Huai	Lan	reservoir.

10:00	 รับประทำนเบรกที่ส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำพื้นที่ห้วยลำน	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
	 Take	a	coffee	break	at	the	Huai	Lan	Development	Royal	Project	Office.

11:00	 แวะเที่ยวบ้ำนยำยสม	ชมแปลงผักปลอดสำรพิษ	และผักสมุนไพร
	 Discover	Yai	Som’s	place,	take	a	tour	of	her	organic	vegetable	&	herbs	farm.

12:00	 รับประทำนอำหำรกลำงวัน	(แบบขันโตก	อำหำรพื้นเมือง)
	 Enjoy	traditional	lunch.

13:00	 เดินทำงไปศูนย์ผ้ำทอมือบ้ำนปง-ห้วยลำน	ชมกระบวนกำรทอผ้ำ	เริ่มด้วยกำรปั่นด้ำย	กี่	และทอผ้ำ
	 Go	to	Ban	Pong	–	Huai	Lan	Hand	Woven	Textiles	Center.	Observe	fabric	making		
	 process	such	as	spinning	&	loom	weaving.

14:00	 ท�ำขนมพื้นบ้ำน	(ขนมขี้แมว)	  
	 Learn	how	to	prepare	a	Thai	dessert	-	Khanom	Khi	Maeo.

15:00	 ท�ำเวิร์กชอปสำนปลำตะเพียน	นก	และท�ำโมบำย
	 Join	a	workshop	on	making	traditional	hanging	decorations	with	carp	&	bird	designs.

16:00		 เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
	 Farewell	and	travel	back.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดป ี |  Time to Visit:  All year round

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณจินดา (Khun Jinda)     Tel. 082-187-2452
คุณวรรนา (Khun Wanna) Tel. 085-615-7686

ที่ตั้ง: ต.ออนใต้ อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่ 
Address: Tambon On Tai, Amphoe San Kamphaeng, 
Chiang Mai

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

ราคาพิเศษส�าหรบัองค์กร/หมูค่ณะ กรณุาตดิต่อชมุชน
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)   650 บาท/THB




