
25 เส้้นทางท่องเท่�ยว BCG & Happy Model ต้้นแบบ  
เชื่่�อมโยงการท่องเท่�ยวชืุ่มชื่น ผลิิต้ภััณฑ์์ท้องถิ่ิ�น (OTOP)  

แลิะส้ินค้้าส้ิ�งบ่งชื่่�ทางภัูมิศาส้ต้ร์ (GI) 
ต้ามแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิจใหม่เพั่�อค้วามยั�งย่น



การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) จััดท่ำาโครงการพััฒนา

เส้้นท่างท่่องเท่่�ยวชุุมชุนต้้นแบบ BCG & Happy Model โดย

ม่วัต้ถุุประส้งค์เพ่ั�อส้ร้างมูลค่าเพ่ั�มให้่แก่การท่่องเท่่�ยวชุุมชุน  

โดยได้คัดส้รรชุุมชุน ผล่ต้ภััณฑ์์ OTOP และส่้นค้า GI ภัายใต้้

แนวค่ด BCG & Happy Model ต้ามนโยบายของรฐับาลมาจััดท่ำา

เป็นเส้้นท่างท่่องเท่่�ยวเชุ่�อมโยง เพั่�อส้รา้งประส้บการณอั์นท่รง

คุณค่าให้่แก่นักท่่องเท่่�ยว และส้ร้างส้มดุลทั่�งเศรษฐก่จั สั้งคม  

ส่้�งแวดล้อมให่้แก่ชุุมชุน ซ่ึ่�งการจััดท่ำาโครงการ ฯ ในครั�งน่�

ส้ามารถุนำาไปต่้อยอดการต้ลาดร่วมกับพัันธม่ต้ร โดยนำาข้อมูล

ท่่�ได้รับการส้ร้างส้รรค์แล้วไปใชุ้ในการดำาเน่นงานและส่้งเส้ร่ม

การต้ลาดและการขายต่้อไป

T H E ⁄ntroduction
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เปิดประส้บการณ์นอกห่้องเร่ยน ท่่องเท่่�ยวชุุมชุนว่ถุ่เกษต้รท่่�ได้เจัาะล่กถุ่งรากของพั่ชุผัก  
ผลผล่ต้ จัากเกษต้รกรรมแบบปลอดส้ารพ่ัษ เข้าใจัถุ่งความเร่ยบง่ายของว่ถุ่ชุ่ว่ต้ และผ่อนคลาย 

กับอาห่ารเพั่�อสุ้ขภัาพั ได้ส้นุกกับก่จักรรมท่ดลองเป็นชุาวส้วน

ชุุมชุนไตล้ื้�อเม้องลื้วงเหน้อ  
จัังหวัดเชีุยงใหม่

เรีียนรี้�เรี้�องการีเกษตรีที่ี�มีที่�องฟ้้าแลื้ะพื้้�นดินเป็็นห�องเรีียน
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Day 1
มุ่่� ง ห น้้ า สู่่� ดอยสู่ ะ เ ก็็ ด   ท่ี่� ต้ั้� ง ของ 
เชีียงใหม่ศิ่ิลาดล ผู้่้ผู้ลิิตั้เคร่ื่�องเคล่ิอบ
ศิิลิาดลิสู่่เข่ยวท่ี่�อน่้ร้ื่ก็ษ์์ภู่มิุ่ปััญญา
พ่ื้�น้บ้าน้ด้�งเดิมุ่ ด้วยผิู้วแตั้ก็ลิายงา
อ้น้เป็ัน้เอก็ล้ิก็ษ์ณ์์แลิะก็ลิายเป็ัน้สิู่น้ค้า  
GI ท่ี่�ต้ั้องมุ่าซ่ื้�อหาเฉพื้าะท่ี่�เช่ียงใหมุ่�  
ไปัตั้�อท่ี่� ชุีม่ชีนไตล้�อเม่้องลวงเหน้อ  
แปัลิงก็ลิายเป็ัน้ชีาวสู่วน้ท่ี่�สู่วน้ท่ี่�ง
น้าไตั้ ใต้ฟ้้าเม่้องลวง ซ่ื้�งเป็ัน้สู่วน้ไผู้� 
ท่ี่�ให้หน้�อไมุ้่หวาน้ ๆ  สู่วน้ลิำาไย สู่วน้ผู้้ก็  
แลิะโรื่งเล่ิ�ยงเป็ัดก็าก่็แคมุ่เบลิ เป็ัดพ้ื้น้ธ์ุ่์
ไข�ท่ี่�ให้ไข�เป็ัดขน้าดใหญ� ไข�แดงสู่วย  
ชี�วยก้็น้เก็็บไข�เป็ัดมุ่าตั้้มุ่ เจ่ียวไข�เป็ัด  

ร้ื่บปัรื่ะที่าน้ก้็บสู้่าห้วปัล่ิท่ี่�เก็็บใน้สู่วน้  
ตั้�อด้วย สวนบ้้านเย็นตา เร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�อง
เก็ษ์ตั้รื่ที่ฤษ์ฎ่ีใหมุ่� ที่ำาความุ่ร้่ื่จ้ีก็ก้็บ
พ้ื้น้ธ์ุ่์ข้าวท่ี่�ปัล่ิก็เปัน็้พ้ื้น้ธุ่์พ่์ื้�น้เมุ่่องของ
เช่ียงใหมุ่� จีาก็น้้�น้ก็ล้ิบเข้าสู่่�ต้ั้วเมุ่่องใน้
ย�าน้ฮิิปัถน้น้นิ้มุ่มุ่าน้เหมิุ่น้ที่ร์ื่เบรื่ก็ก้็น้
ท่ี่� Flour Flour ร้ื่าน้ขน้มุ่ปัังไซื้ซ์ื้จิี�วท่ี่�
เริื่�มุ่ต้ั้น้ก็ารื่ที่ำาขน้มุ่ปัังต้ั้�งแตั้�ก็ารื่เล่ิ�ยง
ย่สู่ต์ั้จีาก็ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ จีาก็น้้�น้เดิน้ที่าง
ตั้�อสู่่�อำาเภูอหางดง เช็ีก็อิน้ก็ลิางท่ี่�งน้า 
แลิะธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ท่ี่� Phu Anna Eco 
House ท่ี่�รื่อตั้้อน้ร้ื่บด้วย ชีาผััก 
เชีียงดา ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปัข่�น้ช่ี�อ  
ให้ได้ผู้�อน้คลิายก้็บบรื่รื่ยาก็าศิสู่วย ๆ

  Flour Flour 

  Yentafarm 

  Yentafarm 
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Day 2
ต่ั้�น้เช้ีาปัั�น้จ้ีก็รื่ยาน้ชีมุ่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้สู่่ด
ความุ่สู่ดชี่�น้ใน้ช่ีมุ่ชีน้รื่อบร่ื่สู่อรื่์ตั้ 
หร่ื่อเร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�องก็ารื่ที่ำาน้าก้็บเจ้ีาของ
ท่ี่�พ้ื้ก็แสู่น้ใจีด่ ถ้ามุ่าตั้รื่งฤด่ที่ำาน้าก็็
แปัลิงรื่�างเป็ัน้ชีาวน้าลิงแปัลิงปัล่ิก็ขา้ว  
หน้้าท่ี่�พ้ื้ก็ก้็น้ได้เลิย ตั้�อด้วยมุ่่�อก็ลิางว้น้ 
ท่ี่� Ginger Farm Kitchen อาหารื่ 
ล้ิาน้น้าฟิิวช้ีน้ท่ี่�น้อก็จีาก็จีะน้ำาว้ตั้ถ่ดิบ 
พ่ื้�น้ถิ�น้มุ่าปัร่ื่งอาหารื่แล้ิว ย้งน้ำาข้าวแลิะ 
ผู้้ก็ปัลิอดสู่ารื่พิื้ษ์มุ่าจีาก็ฟิาร์ื่มุ่ของ 

บรื่รื่ยาก็าศิรื่�มุ่ร่ื่�น้ ค้ดสู่รื่รื่ว้ตั้ถ่ดิบ
อย�างพิื้ถ่พิื้ถ้น้ เพ่ื้�อสิู่�งท่ี่�ด่ ปัลิอดภู้ย  
โดยมุ่่ข้าวเปั็น้ต้ั้วเลิ�าเร่ื่�องมุ่่�ออาหารื่
ท่ี่�สู่ำาค้ญ

Tips
 ทีั� ชุุมชุนไตล้ื้�อเม้องลื้วงเหน้อ  

มีกิ่จัก่รรมให้ทัำาทัั�งแบ้บ้คร่�งวัน 
เต็มวัน แลื้ะค้างค้น

Recommended Farm

• I Love Flower Farm
• สุถานีเก่ษตรหลื้วงอ่างขาง
• Dutch Farm

จุัดเช็ุกอินนักท่ี่องเทีี่�ยว 
สายธรีรีมชุาติ

• นาขั�นบ้ันได บ้้านป่่าบ้งเป่ียง
• ม่อนแจั่ม
• ดอยอินทันนท์ั
• สุวนพฤก่ษศาสุตร์สุมเด็จั 

พระนางเจ้ัาสิุริกิ่ติ�ฯ

Cafe Hopping

• Graph Cafe
• Akha Ama
• Roast8ry
• Omnia Cafe & Roastery

ต้ั้วเอง อิ�มุ่ท้ี่องแล้ิว ลิงสู่น้ามุ่ไปัตั้ามุ่
ลิ�าหาท่ี่�มุ่าของว้ตั้ถ่ดิบก้็น้ตั้�อ เพื้รื่าะท่ี่�  
Ginger Farm Kitchen เปิัดเป็ัน้ศ่ิน้ย์
ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�องเก็ษ์ตั้รื่ปัลิอดสู่ารื่พิื้ษ์ 
ให้พื้าเด็ก็ ๆ ได้ที่ดลิองเป็ัน้เก็ษ์ตั้รื่ก็รื่
ต้ั้วน้้อย เร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�องก็ารื่ปัล่ิก็ผู้้ก็ ก็ารื่
ที่ำาน้า ก็�อน้โบก็มุ่่อลิาเช่ียงใหมุ่�ต้ั้อง
ไมุ่�พื้ลิาดไปัชีอปัของด่ของจ้ีงหว้ดท่ี่� 
ศูินย์จััดแสดง จัำาหน่ายและกระจัาย
สินค้้า OTOP เชีียงใหม่่ แล้ิวแวะร้ื่าน้
ม่ีนาม่ีข้้าว ร้ื่าน้อาหารื่ท่ี่�โดดเด�น้ด้วย
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Getting There 
ก่ารเดินทัางไป่จัังหวัดเชีุยงใหม่ 
นั�นสุะดวก่มาก่ มีทัั�งเคร้�องบิ้น  
รถไฟ แลื้ะรถทััวร์ป่รับ้อาก่าศ
ชัุ�นหน่�ง

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Local Alike Co., Ltd.
 w  www.localalike.com 
  (+66) 8 5504 1836

Our Guide  Stay
Mori Natural Farm
ฟาร์มสุเตย์สุไตล์ื้ญี�ปุ่่นในอ้อมก่อดของหุบ้เขา 
 (+66) 8 1787 8595

อย้่ด่ กินด่ ฟาร์มส้เตย์
ฟาร์มสุเตย์แสุนเรียบ้ง่ายในบ้รรยาก่าศ
ท้ัองทุ่ังนา 
 (+66) 9 1479 8687

North Star Valley
หุบ้เขาดาวเหน้อทีั�พัก่ในรูป่แบ้บ้ 
แคมป้่�งในเต็นท์ัใสุทีั�เรียก่บั้บ้เบิ้�ลื้ 
แก่ลื้มป้่�งโอบ้ล้ื้อมด้วยธรรมชุาติ 
 (+66) 8 0565 1111

 Eat + Drink
Blackitch Artisan Kitchen
ร้านอาหารแบ้บ้ Chef's Table  
ทีั�เจัาะล่ื้ก่ไป่ถ่งวัตถุดิบ้ท้ัองถิ�นเชีุยงใหม่ 
 (+66) 9 3695 6464

ม่นา ม่ข้าว
ร้านอาหารไทัยในบ้รรยาก่าศสุวนร่มร้�น  
เน้นวัตถุดิบ้ตามฤดูก่าลื้ของเชีุยงใหม่ 
 (+66) 8 7177 0523

กิติ พื่านิชิ 
ร้านอาหารรสุชุาติล้ื้านนาโมเดิร์น 

ในต่ก่อาคารพาณิ์ชุย์เก่่าก่ว่า 130 ปี่ 
 (+66) 8 0191 7996

 Do + See
แม่กำาปอง
หมู่บ้้านเล็ื้ก่ ๆ ทีั�เป็่นต้นแบ้บ้ก่ารท่ัองเทีั�ยว 
ธรรมชุาติ ครบ้ทัั�งทีั�พัก่ ร้านอาหาร  
เดินป่่า แลื้ะท่ัองเทีั�ยวชุุมชุน

เชิ่ยงดาว
พ้�นทีั�สุงวนชีุวมณ์ฑลื้แห่งใหม่ของโลื้ก่ 
ป่ระจัำาปี่ 2021 แลื้ะนับ้เป็่นแหล่ื้งทีั� 5  
ในป่ระเทัศไทัย

บ้านแม่กลุ่างหลุ่วง
ตามก่รุ่นก่ลิื้�นก่าแฟอาราบิ้ก้่า 
สูุ่ต้นก่ำาเนิดทีั�แม่ก่ลื้างหลื้วง

 Shop
ตลุ่าดจริงใจ
ตลื้าดทีั�รวมของกิ่น ความคราฟต์  
แลื้ะความอาร์ต

ตลุ่าดฉำำาฉำา 
ตลื้าดงานอาร์ตแลื้ะงานดีไซน์ 
ในสัุนก่ำาแพง

บ้านข้างวัด 
คอมมูนิตี�ทีั�รวมงานดีไซน์ทีั�ต่อยอด 
จัาก่วัฒนธรรมแลื้ะศิลื้ป่ะในเชีุยงใหม่



วังนำ�าเข่ยว โดดเด่นด้วยธรรมชุาต้่ท่่�เย็นส้บายต้ลอดปี มากกว่านั�นค่อแห่ล่งปลูกผักอ่นท่ร่ย์และ
ฟาร์มต้้นแบบ วังนำ�าเข่ยวจั่งเป็นปลายท่างของการท่่องเท่่�ยวเชุ่งเกษต้รกรรม เชุ่นเด่ยวกับ ชุุมชุน
บ้านสุ้ขส้มบูรณ์ ชุุมชุนท่่องเท่่�ยวท่่�นำาว่ถุ่ชุ่ว่ต้ของเกษต้รกร ซึ่่�งเป็นอาชุ่พัห่ลักของคนในชุุมชุนมา

เปล่�ยนเป็นการท่่องเท่่�ยวอย่างยั�งย่น

ชุุมชุนบ้�านสุขสมบ้้รีณ์์ 
จัังหวัดนครีรีาชุสีมา

ที่่องเที่ี�ยวเชิุงเกษตรีกรีรีมไป็กับ้หม้่บ้�านเศรีษฐกิจัพื้อเพื้ียง

ARGOTOURISM
Route
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Day 1
เดิน้ที่างสู่่� ชุีม่ชีนบ้้านสุข้สม่บู้รณ์์  
แหลิ� งที่� อ ง เ ท่ี่� ยว เ ชิี ง เก็ษ์ตั้รื่ของ 
ว้งน้ำ�าเข่ยวท่ี่� เริื่�มุ่ต้ั้น้จีาก็แน้วคิดใน้
ก็ารื่อน่้ร้ื่ก็ษ์์พื้่�น้ท่ี่� ต้ั้น้น้ำ�า มุ่่ลิ มุ่าสู่่� 
ความุ่อ่ดมุ่สู่มุ่บ่รื่ณ์์ของที่ร้ื่พื้ยาก็รื่  
ชีาวบ้าน้รื่อต้ั้อน้ร้ื่บด้วยเคร่ื่�องด่�มุ่
น้ำ�าผู้้ก็เพื้่�อสู่่ขภูาพื้ ก็�อน้จีะจ้ีดเต็ั้มุ่
ก้็น้ด้วยมุ่่�อเท่ี่�ยงโดยฝีีมุ่่อของเชีฟิ
ปัรื่ะจีำาช่ีมุ่ชีน้ท่ี่�มุ่่เมุ่น่้ ผััดหม่ี�เม่้องปััก  
เป็ัน้ไฮิไลิต์ั้ ซ่ื้�งเป็ัน้สิู่น้ค้าโอที่อปัข่�น้
ช่ี�อของโครื่าชี เมุ่่�ออิ�มุ่ท้ี่องไปัก้็น้ตั้�อ
ท่ี่�ฐาน้เร่ื่ยน้ร้่ื่ก็ารื่ที่ำาไรื่�มุ้่น้ ไรื่�ข้าวโพื้ด  
เห็ดหอมุ่ ปัล่ิก็ดอก็เบญจีมุ่าศิ รื่วมุ่ที่้�ง 
ปัล่ิก็ผู้้ก็ปัลิอดสู่ารื่พื้ิษ์ แล้ิวจ่ีงแวะ
เบรื่ก็จีบิก็าแฟิหอมุ่ ๆ  ท่ี่� โรงคั้�วกาแฟ้  
วังนำ�าเขี้ยว ร้ื่าน้ก็าแฟิแลิะโรื่งค้�ว 
ช่ี�อด้งของว้งน้ำ�าเข่ยว จีาก็น้้�น้ไปัแวะ 
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เย็น้ท่ี่� คาโน้น้ะคาเฟ่ิ  
แลิะเชี็ก็อิน้เข้าพ้ื้ก็ท่ี่�  ดารากายา  
รีสอร์ต

Day 2
ถ�ายร่ื่ปัท่ี่�งดอก็ไมุ้่ท่ี่� Chateau Chili 
& Laven De Brume รื่�วมุ่ที่ำา
ข่�น้โดยวิสู่าหกิ็จีช่ีมุ่ชีน้เก็ษ์ตั้รื่ย้�งย่น้
สู่่ขสู่มุ่บ่รื่ณ์์ ซ่ื้�งจีะปัล่ิก็ดอก็ไมุ้่ตั้ามุ่
ฤด่ก็าลิไว้เป็ัน้จ่ีดถ�ายร่ื่ปับน้เน่้�อท่ี่�
ปัรื่ะมุ่าณ์ 30 ไรื่� เชี�น้ ลิาเวน้เดอร์ื่  
ปัอเท่ี่อง ได้ร่ื่ปัเป็ัน้ท่ี่�รื่ะล่ิก็แล้ิวไปัตั้�อท่ี่�  
Mister Mushroom ฟิาร์ื่มุ่เห็ดท่ี่�
เป็ัน้ไอโคนิ้คของว้งน้ำ�าเข่ยว ตั้�อด้วย  
สวนลุงไกร สู่วน้ผู้้ก็ปัลิอดสู่ารื่พื้ิษ์
ช่ี�อด้ง แน้�น้อน้ว�ามุ่าถ่งสู่วน้น่้�ต้ั้องได้
ฟัิงดน้ตั้ร่ื่จีาก็ล่ิงไก็รื่ รื่ะหว�างน้้�น้จีะมุ่่
ก็ารื่จ้ีดเสิู่ร์ื่ฟิ ไวน์เข้าใหญ่่ สิู่น้ค้า GI 
ของเขาใหญ� จ้ีงหว้ดน้ครื่รื่าชีสู่่มุ่า มุ่า
ถ่งว้งน้ำ�าเข่ยวแล้ิวจีะไมุ่�แวะไวน์้เน้อร์ื่ร่ื่ 
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แหลิ�งปัล่ิก็อง่�น้ที่ำาไวน์้ช่ี�อด้งอย�าง  
ท่ี่� Village Farm & Winery เห็น้ท่ี่
จีะมุ่าไมุ่�ถ่ง ท่ี่�น่้�ไมุ่�ได้มุ่่เพ่ื้ยงไวน์้ น้ำ�าอง่�น้  
แตั้�มุ่่ย้งท่ี่�พ้ื้ก็แลิะร้ื่าน้อาหารื่อ่ก็ด้วย

Recommended Farm

• สุวนลืุ้งโชุค
• ไร่ข้าวโพดหวานสุุวรรณ์
• ศูนย์ก่สิุก่รรมไร้สุารพิษวังนำ�าเขียว

Neighborhood Check-in

• อุทัยานแห่งชุาติเขาใหญ่
• PB Valley
• GranMonte Vineyard and Winery
• ฟาร์มโชุคชุัย

Day 3
ก็�อน้ก็ล้ิบมุ่าเตั้ิมุ่ความุ่สู่ดชี่�น้ให้เต็ั้มุ่
ปัอดท่ี่� ฟ้ลอร่า พาร์ค้ วังนำ�าเข้ียว  
สู่วน้ดอก็ไมุ้่สู่่ดตั้รื่ะก็ารื่ตั้าท่ี่�มุ่่ดอก็
ลิาเวน้เดอร์ื่บาน้พื้ร้ื่อมุ่ก้็น้ก็ว�าแสู่น้ต้ั้น้  
พื้ร้ื่อมุ่จ่ีดชีมุ่วิวแบบ 360 องศิา

Tips
 เทีั�ยววังนำ�าเขียวชุ่วงป่ลื้ายฝน

ต้นหนาวจัะได้เห็นหมอก่ฝนลื้อย
อ้อยอิ�ง
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  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Local Alike Co., Ltd.
 w  www.localalike.com 
  (+66) 8 5504 1836
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ สูุ่วังนำ�าเขียว
สุามารถเล้ื้อก่ใชุ้ทัางหลื้วง
หมายเลื้ข 1 พหลื้โยธิน หร้อ  
ทัางหลื้วงหมายเลื้ข 305 หร้อ
ถนนสุายรังสิุต-นครนายก่

Our Guide  Stay
เวลุ่าเว่ยน 
รีสุอร์ตสุไตล์ื้โมเดิร์น 
ท่ัามก่ลื้างขุนเขา 
 (+66) 8 3111 5678

วิลุ่เลุ่จฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอร์ร ่
ทีั�พัก่ในบ้รรยาก่าศไร่องุ่นทัำาไวน์ 
 (+66) 9 4459 3247

Dhanhill 
ทีั�พัก่น่ารัก่ ตก่แต่งด้วยไม้ดีไซน์อบ้อุ่น 
 (+66) 8 1835 0065

 Eat + Drink
ค์รัวมิ�งไม้ เขาแผงม้า
ร้านอาหารมองเห็นวิวธรรมชุาติ 
วังนำ�าเขียว 
 (+66) 4493 8839

ค์รัวค์่ณต๋อย
ร้านในตำานานเป้่ดมาไม่ตำ�าก่ว่า 20 ปี่ 
 (+66) 8 7483 2188

ค์รัวต้นไทร 
อีก่ร้านอาหารไทัยทีั�ต้องมาเช็ุก่อิน 
 (+66) 9 9426 2359

 Do + See
เขาแผงม้า 
ซุ่มดูก่ระทิังทีั�เขาแผงม้า ทีั�จัะออก่มาโชุว์ตัว
ต้อนรับ้นัก่ท่ัองเทีั�ยวยามเย็น

ผาเก็บตะวัน
ก่างเต็นท์ันอนก่ลื้างป่่า  
ชุมตะวันลัื้บ้ขอบ้ฟ้าทีั�ผาเก็่บ้ตะวัน

นำ�าตกม่านฟ้า
นำ�าตก่ทีั�ต้องมาเช็ุก่อินของอุทัยานแห่งชุาติ
ทัับ้ลื้าน

 Shop
Mister Mushroom
ฟาร์มเห็ดทีั�มีหลื้าก่หลื้ายผลิื้ตภัณ์ฑ์ 
แป่รรูป่จัาก่เห็ด 
 (+66) 8 1001 1555

Alcidini Winery
ไร่ไวน์บู้ติก่ทีั�ซ่อนตัวอยู่บ้นยอดเขา  
ผลิื้ตไวน์จัาก่องุ่นไชุน์มัสุแคทับ้ลูื้แลื้ะ 
องุ่นชีุราสุทีั�ป่ลูื้ก่ในโคราชุ 
 (+66) 8 0784 6969

Dairyhome Organic
ผลิื้ตภัณ์ฑ์จัาก่นมออร์แก่นิก่
 (+66) 8 6340 6160



แม่นำ�าแม่กลอง ค่อหั่วใจัแห่่งความอุดมส้มบูรณ์ของจัังห่วัดราชุบุร่ นอกเห่น่อไปจัากความ
โด่งดังของต้ลาดนำ�าท่่�เป็นไอโคน่คของประเท่ศไท่ยแล้ว จัังห่วัดราชุบุร่กำาลังเน่�อห่อม 
ในห่มู่นักเด่นท่างท่่�ต้้องการศ่กษาว่ถุ่เกษต้รพัันธุ์ให่ม่ ห่ลายฟาร์ม ห่ลายชุุมชุนเร่�ม 
ปรับเปล่�ยนยกระดับว่ถุ่เกษต้รดั�งเด่มสู้่เกษต้รส้มัยให่ม่ส้อดรับการท่่องเท่่�ยวท่่�ให่้
ได้เร่ยนรู้ไปพัร้อมกับท่ดลองลงม่อท่ำา ใครท่่�มองห่าฟาร์มส้เต้ย์นอนในบรรยากาศ 

กลางส้วนห่ร่อไร่ แน่นอนว่าจัุดห่มายปลายท่างอยู่ท่่�จัังห่วัดราชุบุร่

ชุุมชุนคนคลื้องบ้างป่็า จัังหวัดรีาชุบุ้รีี
ห�องเรีียนวิถีีเกษตรีกรีรีมพัื้นธุ์ใหม่

ARGOTOURISMRoute
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Day 1 
เดิน้ที่างสู่่�จ้ีงหว้ดรื่าชีบ่ร่ื่ ก็�อน้จีะเริื่�มุ่
เท่ี่�ยวแบบจีริื่งจ้ีง ต้ั้องแวะไปัชีอปั
ของด่ท่ี่�  โรงงานนำ�าอ้อยไร่ไม่่จัน  
ก้็น้ก็�อน้ เพื้รื่าะท่ี่�น่้�ผู้ลิิตั้ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์
โอที่อปัข่�น้ช่ี�อให้ได้เล่ิอก็ซ่ื้�อ แล้ิวมุ่่�ง
หน้้าไปั ชีุม่ชีนค้นค้ลองบ้างปั่า หร่ื่อ  
สู่วน้โควิน้ท์ี่ ลิงเร่ื่อลิ�องคลิองบาง
ป่ัาสู้่มุ่ผู้้สู่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิคลิองริื่มุ่สู่วน้  
ก็�อน้ไปัเร่ื่ยน้ร้่ื่ก็ารื่แปัรื่ร่ื่ปัผู้ลิผู้ลิิตั้แลิะ

สู่วน้เก็ษ์ตั้รื่ปัรื่ะเภูที่ตั้�าง ๆ ของช่ีมุ่ชีน้  
ปัั�น้จ้ีก็รื่ยาน้ล้ิดเลิาะไปัตั้ามุ่แน้วสู่วน้  
พ้ื้ก็ ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิาง ว้น้  
เซื้อร์ื่ไพื้รื่ส์ู่ด้วยเมุ่น่้จีาก็สู้่บปัะรื่ด 
บ้าน้คา ชี�วงบ�ายก็็เข้าสู่่�ภูาคปัฏิิบ้ติั้
ด้วยก็ารื่ลิงมุ่่อสู่รื่้างแปัลิงปัล่ิก็ผู้้ก็
ที่ดลิองที่ำาจีริื่ง พื้ร้ื่อมุ่เวิร์ื่ก็ชีอปัแปัรื่ร่ื่ปั
ก็ล้ิวยตั้าก็ของฝีาก็ข่�น้ช่ี�อของช่ีมุ่ชีน้  
เสู่รื่็จีแลิ้วมุ่่�งหน้้าสู่่�อ้มุ่พื้วา จ้ีงหว้ด
สู่มุ่่ที่รื่สู่าครื่ แวะร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่
ใน้บรื่รื่ยาก็าศิบ้าน้สู่วน้ริื่มุ่น้ำ�าท่ี่� กรีน 
เนอร์รีค้าเฟ้่ เช็ีก็อิน้ผู้�อน้คลิายท่ี่� 
Asita Eco Resort

Tips
 ชุุมชุนคนคลื้องบ้างป่่า มบี้ริก่าร 

โฮมสุเตย์ให้ได้สูุดบ้รรยาก่าศ
ของธรรมชุาติ

Day 2
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้มุ่่�อเชี้า แลิะชีมุ่วิถ่ด้�งเดิมุ่ 
ชีาวรื่าชีบ่ร่ื่ท่ี่� ตลาดนำ�าดำาเนนิสะดวก  
ตั้ลิาดน้ำ�าท่ี่� เปั็น้ภูาพื้จีำาของจ้ีงหว้ด
รื่าชีบ่ร่ื่ ก็�อน้จีะไปัตั้ะล่ิยสู่วน้ก้็น้ตั้�อท่ี่� 
สวนม่ะม่่วงหาวม่ะนาวโห่ลุงศิิริ ท่ี่� 
น้ำามุ่ะมุ่�วงหาวมุ่ะน้าวโห�มุ่าเปัล่ิ�ยน้
เ ป็ัน้ เมุ่น่้อรื่�อย ต้ั้� งแตั้� เค ร่ื่�องด่� มุ่  
ถ่งเบเก็อร่ื่ แลิะไปัตั้�อก้็น้ท่ี่� Aromatic 
Farm สู่วน้มุ่ะพื้ร้ื่าวท่ี่�ไมุ่�ได้มุ่่เพ่ื้ยงต้ั้น้
มุ่ะพื้รื่้าวแบบรื่�องสู่วน้ให้ได้ถ�ายร่ื่ปั  
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แตั้�ท่ี่�น่้�ย้งมุ่่เมุ่น่้แปัรื่ร่ื่ปัจีาก็มุ่ะพื้ร้ื่าว
ปัลิอดสู่ารื่เคมุ่่ให้ได้เล่ิอก็อิ�มุ่อรื่�อย
มุ่าก็มุ่าย

Day 3
เปัล่ิ�ยน้โหมุ่ดมุ่าสู่่�ความุ่ชิีลิแลิะความุ่
ชิีคท่ี่� ตาลพวาค้าเฟ้่ คาเฟ่ิใน้สู่วน้
มุ่ะพื้ร้ื่าวเมุ่่องอ้มุ่พื้วา ลิิ�มุ่รื่สู่ก็าแฟิ
น้ำ�าตั้าลิมุ่ะพื้รื่้าว ซื้ิก็เน้เจีอรื่์ของรื่้าน้  
แลิะ เ มุ่่�อมุ่าถ่งอ้มุ่พื้วาแล้ิวก็็ต้ั้อง 

ไมุ่�พื้ลิาดแวะ เ ช็ีก็ อิน้ ท่ี่�  เตาตาล 
อัม่พวา ชีัยพัฒนานุรักษ์์ ท่ี่�น่้�มุ่่เตั้า
ที่ำาน้ำ�าตั้าลิมุ่ะพื้ร้ื่าวท่ี่�ให้น้้ก็ที่�องเท่ี่�ยวได้
เห็น้ท่ี่ก็ก็รื่ะบวน้ก็ารื่ใน้ก็ารื่ที่ำาน้ำ�าตั้าลิ
มุ่ะพื้ร้ื่าว ท้ี่�งย้งสู่ามุ่ารื่ถเดิน้ชีมุ่สู่วน้
มุ่ะพื้ร้ื่าว หามุ่่มุ่เที่� ๆ เก็็บภูาพื้ลิง 
โซื้เช่ียลิ ก็�อน้ท่ี่�จีะปิัดท้ี่ายด้วยมุ่่�อเย็น้
ใน้บรื่รื่ยาก็าศิริื่มุ่แมุ่�น้ำ�าท่ี่� รัญ่จัวน
อัม่พวา

Recommended Farm 

• The Blooms Orchid Park 
• CORO FIELD 
• ไร่ป่ลืู้ก่รัก่
• สุวนเลื้มอน พสุุธารา 

จุัดเช็ุกอินสายศิลื้ป็วัฒนธรีรีม

• ณ์ สุัทัธา อุทัยานไทัย
• เถ้าฮงไถ่
• พิพิธภัณ์ฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
• บ้้านนี�มีป่ราชุญ์
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Getting There  
จัาก่ก่รุงเทัพฯ สุามารถไป่
จัังหวัดราชุบุ้รีได้ 2 เสุ้นทัาง 
ค้อ ถนนพระราม 2 หร้อ  
ถนนบ้รมราชุชุนนี แล้ื้วผ่านเข้า
สูุ่ถนนเพชุรเก่ษม ตรงไป่ยัง
จัังหวัดราชุบุ้รี

Our Guide  Stay
ณ เวลุ่า
รีสุอร์ตทีั�ใสุ่อัตลัื้ก่ษณ์์ด้านวัฒนธรรมของ
จัังหวัดราชุบุ้รีลื้งไป่ในดีไซน์ 
  (+66) 3220 6599

พื่ิง-เพื่-ลุ่า โพื่ธาราม
เรียบ้ง่ายในบ้รรยาก่าศโพธาราม 
  (+66) 9 9236 9495

The Scenery Vintage Farm
รีสุอร์ตในบ้รรยาก่าศฟาร์มยุโรป่
  (+66) 8 1000 7070

บ่ราณบางโตนด
บ้้านเร้อนไม้เก่่าแสุนผ่อนคลื้าย 
  (+66) 8 1837 7039

 Eat + Drink
CORO FIELD
สุถานทีั�ท่ัองเทีั�ยวเชิุงเก่ษตรทีั�บ้วก่เร้�อง
ไลื้ฟ์สุไตล์ื้แลื้ะอาหารก่ารกิ่น พร้อมเป่ลีื้�ยน
เมลื้อนในฟาร์มให้เป็่นเมนูอร่อยหลื้าก่หลื้าย 
  (+66) 9 5738 9001

เต้าห้้ดำาแม่เลุ่็ก
เต้าหู้ดำาโดยสูุตรต้นตำารับ้ต้องยก่ให้ 
แม่เล็ื้ก่ หอมเคร้�องพะโล้ื้เข้มข้นมาก่   
  (+66) 8 6758 5490

ก๋วยเต่�ยวไข่ค์่ณแหม่ม
ร้านก๋่วยเตี�ยวไข่เจ้ัาเก่่าแก่่ แนะนำาให้สัุ�ง
ก๋่วยเตี�ยวไข่ต้มยำา
  (+66) 8 1944 5406

 Do + See
ไร่ปลุ่้กรัก
ฟาร์มออร์แก่นิก่แห่งแรก่ ๆ ในจัังหวัด
ราชุบุ้รีทีั�เป้่ดฟาร์มรับ้ก่ารท่ัองเทีั�ยว  
เหมาะสุำาหรับ้ทัริป่ครอบ้ครัว ครบ้ทัั�ง
กิ่จัก่รรม ร้านอาหาร ร้านขายของ 
ทีั�ระล่ื้ก่จัาก่ฟาร์ม 
  (+66) 9 9635 6462

ชิมหนังใหญ่
นาฏศิลื้ป์่ทีั�ใก่ล้ื้สูุญหาย  
แลื้ะพิพิธภัณ์ฑ์หนังใหญ่ทีั�วัดขนอน 
  (+66) 8 9555 4195

จิปาถะภััณฑ์์ส้ถานบ้านค์้บัว 
พิพิธภัณ์ฑ์เร้�องราวชุาวไทัยวน 
ทีั�อพยพมาสูุ่จัังหวัดราชุบุ้รี 
พร้อมภูมิปั่ญญาก่ารทัอผ้าซิ�นตีนจัก่ 
  (+66) 3271 7165

 Shop
กาดวิถ่ชิ่มชินค์้บัว
โดดเด่นด้วยอาหาร ผัก่ผลื้ไม้ในท้ัองถิ�น  
แลื้ะผ้าไหมงานหัตถก่รรม  
เป้่ดทุัก่วันศุก่ร์-อาทิัตย์

ผ้าซิ่ิ�นต่นจก 
ทีั�คูบั้วมีผ้าไหมทัอม้อ ผ้าซิ�นตีนจัก่ 
ให้เล้ื้อก่ซ้�อหลื้าก่หลื้ายร้าน

ส้ับปะรดบ้านค์า
สิุนค้า GI ทีั�สุามารถซ้�อได้ตามข้างทัาง 
หร้อในตลื้าดทัั�วไป่

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Local Alike Co., Ltd.
 w  www.localalike.com 
  (+66) 8 5504 1836



ชุุมชุนบ้�านพื้ญาบั้งสา จัังหวัดสต้ลื้
สนุกกับ้การีที่่องเที่ี�ยวเรีียนรี้�วิถีีชุุมชุน  
ครีบ้ทัี่�งธรีรีมชุาติ ป็รีะมง แลื้ะเกษตรี

ARGOTOURISM
Route

นั�งเรอ่ชุมนกอน่ท่รแ่ดง ห่น่�งเดย่วในจังัห่วดัส้ต้ลู ท่่�บา้นพัญาบงัส้า ชุมุชุนท่่�โดดเดน่ดว้ยความส้มบรูณ์
ของท่รัพัยากรธรรมชุาต้่ และการเกษต้รท่่�ใส้่ใจัต้่อส้่�งแวดล้อม มาท่่�พัญาบังส้าวันเด่ยวไม่เคยพัอ  

ถุ้าจัะให่้เต้็มอ่�มต้้องเชุ็กอ่นโฮมส้เต้ย์ค่อย ๆ ละเล่ยดความเร่ยบง่ายแต้่อบอุ่นของชุุมชุน
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Day 1
มุ่่�งหน้้าไปัย้ง ค้ฤหาสน์กูเด็น หร่ื่อ  
พิพิธภััณ์ฑสถานแห่งชีาติสตูล  
ฟัิงเร่ื่�องเลิ�าปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้ร์ื่สู่ต่ั้ลิ แวะชิีมุ่ 
โรื่ต่ั้ชีาช้ีก็ร้ื่าน้ข่�น้ช่ี�อ ตั้�อด้วยแวะ
หมุ่่�บ้าน้ตั้ำามุ่ะล้ิง ลิ�องเร่ื่อล้ิดเลิาะปั่า
โก็งก็าง ซ่ื้�มุ่ด่น้ก็อิน้ที่ร่ื่แดงสู้่ตั้ว์ปัรื่ะจีำา
ถิ�น้ซ่ื้�งหาชีมุ่ได้ยาก็ ความุ่พิื้เศิษ์ของท่ี่�น่้�
ค่อไก็ด์ท้ี่องถิ�น้สู่ามุ่ารื่ถผู้ิวปัาก็เร่ื่ยก็ 
น้ก็อิน้ที่ร่ื่แดงน้้บร้ื่อยให้ออก็มุ่าบิน้ 
โชีว์ต้ั้วได้ พื้ร้ื่อมุ่ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่
ก็ลิางว้น้บน้เร่ื่อ จีาก็น้้�น้พ้ื้ก็เบรื่ก็ท่ี่�  
ฟ้าร์ม่สเตย์ จัำาปัาดะ ออร์แกนิก  
ก้็บเมุ่น่้พิื้เศิษ์ เค้้กจัำาปัาดะ ท่ี่�น้ำาสิู่น้ค้า  
GI ของสู่ต่ั้ลิมุ่าเป็ัน้ว้ตั้ถ่ดิบ ก็�อน้ไปั
ตั้�อก้็น้ท่ี่� อุทยานแห่งชีาติทะเลบ้ัน  
ออก็ก็ำาล้ิงสู้่ก็นิ้ดก้็บเสู้่น้ที่างศ่ิก็ษ์า
ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ แลิะด่น้ก็ ซ่ื้�งมุ่่น้ก็ขาปัรื่ะจีำา
อย�างน้ก็แอ�น้ฟ้ิาเครื่าขาว น้ก็ปัรื่อด
คอลิาย น้ก็ก็างเขน้น้ำ�าหล้ิงแดง แลิะ

น้ก็ห้วขวาน้ รื่ะหว�างกิ็จีก็รื่รื่มุ่เสิู่ร์ื่ฟิ 
นำ�าเม่ลอน เร่ื่ยก็ความุ่สู่ดช่ี�น้ ปิัดท้ี่าย
ที่ริื่ปัของว้น้แรื่ก็ท่ี่� ตลาดนัดชีายแดน
ด่านวังปัระจััน แหลิ�งชีอปัปัิงสู่อง 
แผู้�น้ดิน้ไที่ย-มุ่าเลิเซ่ื้ย แล้ิวเช็ีก็อิน้ท่ี่� 
พญ่าบ้ังสา รีสอร์ต พื้ร้ื่อมุ่กิ็จีก็รื่รื่มุ่
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ยามุ่คำ�าค่น้ท่ี่�มุ่่ไฮิไลิต์ั้เป็ัน้โชีว์ก็ารื่ลิะเลิ�น้
จีาก็เด็ก็ ๆ ใน้ช่ีมุ่ชีน้

Tips
 อย่าล้ื้มเตรียมก่ลื้้องสุ่องนก่ 

แลื้ะอุป่ก่รณ์์ถ่ายภาพนก่มา 
ให้พร้อม

Recommended Visiting

• ชุุมชุนเจั๊ะบ้ิลื้ัง
• บ้้านทั่ายาง
• บ้้านตันหยงอุมา
• ชุุมชุนตำาบ้ลื้ทุ่ังหว้า 

Day 2
ชีมุ่พื้รื่ะอาทิี่ตั้ย์ข่�น้เหน่้อสู่ายหมุ่อก็
ยามุ่เช้ีาท่ี่� เข้าค้วนหม่้อ จ่ีดชีมุ่ที่ะเลิ
หมุ่อก็แห�งใหมุ่� น้อก็จีาก็น่้�ย้งมุ่่ขน้มุ่
พ่ื้�น้บ้าน้ของช่ีมุ่ชีน้บ้าน้ใหมุ่� ใ ห้ ไ ด้ 
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้ค่�ก้็บน้ำ�าชีาก็าแฟิบน้จ่ีด 
ชีมุ่วิวอ่ก็ด้วย ลิงเขาไปัตั้�อก้็น้ท่ี่�  
ชีุม่ชีนพญ่าบ้ังสา เร่ื่ยน้ร้่ื่ภู่มิุ่ปััญญา
ท้ี่องถิ�น้ใน้ก็ารื่ที่ำาเก็ษ์ตั้รื่ก็รื่รื่มุ่ผู้�าน้
กิ็จีก็รื่รื่มุ่ฐาน้เร่ื่ยน้ร้่ื่ตั้�าง ๆ  เชี�น้เร่ื่ยน้ร้่ื่ 
ก็ารื่เล่ิ�ยงผู่้�งโพื้รื่ง ก็ารื่ผู้ลิิตั้ป่ั�ยอิน้ที่ร่ื่ย์  
แลิะก็ารื่เพื้าะเห็ด ก็�อน้พ้ื้ก็ร้ื่บปัรื่ะที่าน้
อาหารื่ก็ลิางว้น้ท่ี่� ค้รัวบ้้านศิิรดา  
จีาก็น้้�น้มุ่่�งหน้้าสู่่� ฉิิม่เม่ลอนฟ้าร์ม่  

ฟิาร์ื่มุ่เมุ่ลิอน้สู่ิน้ค้าโอที่อปัดาวเด�น้
ของจ้ีงหว้ดสู่ต่ั้ลิ แลิะเท่ี่�ยวชีมุ่ สวน
พันธุ์ไม่้สตูลจัำาปัาดะ แหลิ�งเร่ื่ยน้ร้่ื่
ก็รื่ะบวน้ก็ารื่ปัล่ิก็จีำาปัาดะ เชี็ก็อิน้ท่ี่� 
ภัูผัาแดงโฮม่สเตย์ พื้ร้ื่อมุ่กิ็จีก็รื่รื่มุ่
ปิั�งย�าง สู่ำาหร้ื่บมุ่่�ออาหารื่เย็น้

Island Hopping

• สุันหลื้ังมังก่รเก่าะยาว 
• เก่าะไข่
• ป่ราสุาทัหินพันยอด
• หมู่เก่าะเภตรา
• เก่าะหลื้ีเป่๊ะ 
• เก่าะอาดัง-ราวี
• เก่าะหินซ้อน

Day 3
แวะเท่ี่�ยวลิ�องแก็�ง นำ�าตกวังสายทอง  
เย่�ยมุ่ชีมุ่ ถำ�าภัูผัาเพชีร (ช่ีมุ่ชีน้เงาะป่ัา)  
แล้ิวปิัดท้ี่ายด้วย ไร่กาแฟ้วังสายทอง
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ไม่มีสุายก่ารบิ้น
ตรงมายังจัังหวัดสุตูลื้ ต้องลื้ง
ทีั�ท่ัาอาก่าศยานหาดใหญ่ 
แลื้ะต่อมายังจัังหวัดสุตูลื้

Our Guide

 Stay
Castaway Resort
รีสุอร์ตคลื้าสุสิุก่บ้นเก่าะหลีื้เป๊่ะ เป็่นบั้งก่ะโลื้
ดีไซน์เรียบ้ง่าย เน้นอยู่กั่บ้ธรรมชุาติ 
 (+66) 8 3138 7472

Seesea Resort 
ห้องพัก่โทันสีุขาวฟ้ารับ้กั่บ้ทัะเลื้สุตูลื้ 
 (+66) 6 4040 0800

BARA BARA' Budget Satun
บั้ดเจัทัโฮเต็ลื้ดีไซน์เรียบ้ง่าย  
ได้มาตรฐาน 
 (+66) 9 0226 6968

 Eat + Drink
โกอ้วนติ�มซิ่ำาส้ต้ลุ่
อาหารเชุ้าสุไตล์ื้ติ�มซำา มีให้เล้ื้อก่ลื้ะลื้านตา 
 (+66) 8 4633 0009

ค์รัวริมเลุ่ 
ร้านซีฟู้ดสุดใหม่บ้รรยาก่าศริมทัะเลื้ 
หาดป่าก่บ้ารา 
 (+66) 8 3195 7844

น้องณ ่
ร้านซีฟู้ดป่รุงแบ้บ้พ้�นบ้้านรสุจััดจ้ัาน 
 (+66) 7471 2277

 Do + See
ถำ�าเลุ่ส้เตโกดอน
ล่ื้องเร้อชุมถำ�าเลื้สุเตโก่ดอน  
อุทัยานธรณี์โลื้ก่ โดย UNESCO

หลุ่่เป๊ะ 
ไป่ติดเก่าะใชุ้ชีุวิตสุโลื้ว์ไลื้ฟ์ ดำานำ�า  
ดูป่ะก่ารัง 

อ่ทยานแห่งชิาติตะร่เตา
ตำานานโจัรสุลัื้ดตะรุเตา

 Shop
ผ้ามัดย้อมส้่ธรรมชิาติท่้งหว้า 
ผ้ามัดย้อมทีั�ใชุ้สีุจัาก่ธรรมชุาติรอบ้ตัว 
มาสุร้างลื้วดลื้าย 
 (+66) 8 3168 2434

ผ้ามัดย้อมใชิ้ส้่จากดิน 
กลุ่่่มปันหยาบาติก
ต่อยอดผ้นดินถิ�นก่ำาเนิด 
ให้ก่ลื้ายเป็่นสีุย้อมผ้า 
 (+66) 8 1093 4222

ส้วนพื่ันธ่์ไม้ส้ต้ลุ่จำาปาดะ
สุวนจัำาป่าดะทีั�มีสิุนค้าแป่รรูป่ 
จัาก่จัำาป่าดะให้เล้ื้อก่หลื้าก่หลื้าย 
 (+66) 8 0886 2584

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Local Alike Co., Ltd.
 w  www.localalike.com 
  (+66) 8 5504 1836



พัาท่่มไปเร่ยนประวัต่้ศาส้ต้ร์ไท่ยแบบไม่ต้้องเปิดต้ำารา เพัราะท่่�จัังห่วัดสุ้โขทั่ย 
ได้นำาศ่ลปะ วฒันธรรม และประวต่ั้ศาส้ต้รเ์ม่องเก่าส้โุขทั่ยท่่�ย้อนไปในอด่ต้นานนบั 
700 ปี มาต่้อยอดส้ร้างส้รรค์เป็นก่จักรรมการท่่องเท่่�ยวและเว่ร์กชุอปสุ้ดคราฟต์้

ท่่�จัะท่ำาให้่ค่อย ๆ ซ่ึ่มซัึ่บเร่�องราวประวัต่้ศาส้ต้ร์ได้อย่างเพัล่ดเพัล่น

ชุุมชุนเม้องเก่าสุโขทัี่ย  
จัังหวัดสุโขทัี่ย

ย�อนเวลื้าส้่รีากแห่งป็รีะวัติศาสตรี์กว่า 700 ป็ี

COMPANY OUTING
Route
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Day 1
เริื่�มุ่ต้ั้น้ก็ารื่เดิน้ที่างด้วยก็ารื่ก็รื่าบ
พื้รื่ะพ่ื้ที่ธุ์ชิีน้รื่าชี วัดพระศิรีรัตน-
ม่หาธาตุ ก็�อน้เดิน้ที่างถ่ง ชีุม่ชีนบ้้าน
วังส้ม่ซ่่า จ้ีงหว้ดพิื้ษ์ณ่์โลิก็ ช่ีมุ่ชีน้ท่ี่�
เป็ัน้แหลิ�งปัล่ิก็ต้ั้น้สู้่มุ่ซื้�า ผู้ลิไมุ้่หายาก็
ท่ี่�เก่็อบสู่่ญพ้ื้น้ธ์ุ่์ ต้ั้อน้ร้ื่บน้้ก็เดิน้ที่าง
ด้วยขน้มุ่ท้ี่องถิ�น้ แลิะชีาสู้่มุ่ซื้�า พื้ร้ื่อมุ่
ฟัิงปัรื่ะว้ติั้ความุ่เป็ัน้มุ่าของช่ีมุ่ชีน้  
จีาก็น้้�น้เร่ื่ยน้ร้่ื่ก็ารื่ที่ำายาดมุ่สู่มุ่่น้ไพื้รื่  
แลิะปัล่ิก็ความุ่ซื้�า ใน้ต้ั้วค่ณ์ด้วย
ก็ารื่ที่ำาเคร่ื่�องด่�มุ่น้ำ�าสู้่มุ่ซื้�า ก็�อน้พ้ื้ก็
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้ เมุ่น่้  
ข้าวห�อใบบ้ว สู่ล้ิดผู้้ก็ แลิะอ่ก็หลิาก็
หลิายว้ตั้ถ่ดิบปัลิอดสู่ารื่พิื้ษ์ใน้ช่ีมุ่ชีน้  
ชีอปัปิังสิู่น้ค้าโอที่อปัค่ณ์ภูาพื้ ก็�อน้
อำาลิาช่ีมุ่ชีน้เพ่ื้�อเดิน้ที่างไปัเมุ่่องเก็�า
สู่่โขท้ี่ย แวะไหว้พื้รื่ะขอพื้รื่ ชีมุ่ความุ่
งามุ่ของพื้รื่ะ วัดศิรีชีุม่ แล้ิวเช็ีก็อิน้
เข้าท่ี่�พ้ื้ก็

Day 2
ต่ั้�น้เช้ีามุ่ารื่�วมุ่ก้็น้ต้ั้ก็บาตั้รื่บน้เสู้่น้ที่าง
สู่ะพื้าน้บ่ญก็ลิางน้ำ�า วัดตระพังทอง  
จีาก็น้้�น้ที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่ที่�องเท่ี่�ยวแลิะ
เร่ื่ยน้ร้่ื่ ชีุม่ชีนเม่้องเก่าสุโข้ทัย เก็็บ 
เช็ีก็ลิิสู่ต์ั้ฐาน้กิ็จีก็รื่รื่มุ่ ไมุ่�ว�าจีะเป็ัน้ บ้า้น
ปัรีดาภัิรม่ย์ ท่ี่�โดดเด�น้ด้วยงาน้เข่ยน้ 
ลิายสู้่งคโลิก็บน้ผู่้น้ผู้้า พื้ร้ื่อมุ่เร่ื่ยน้ร้่ื่
เก่็�ยวก้็บร่ื่ปัแบบ แลิะความุ่หมุ่ายของ
ลิวดลิายสู้่งคโลิก็ ตั้�อด้วยกิ็จีก็รื่รื่มุ่

ที่ำาเคร่ื่�องปัั�น้ดิน้เผู้า แลิะเข่ยน้ลิาย
สู้่งคโลิก็ท่ี่� สังค้โลกอาร์ต ก็�อน้พ้ื้ก็ 
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้มุ่่�อเท่ี่�ยงสู่ไตั้ลิ์พ่ื้�น้ถิ�น้ท่ี่�

Recommended Homestay

• ชุุมชุนบ้้านใหม่ตระพังทัอง
• ชุุมชุนบ้างขลื้ัง
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เสิู่ร์ื่ฟิใน้ปิั�น้โตั้ ร้ื่บลิมุ่เย็น้ ณ์ เก็าะก็ลิาง

น้ำ�าว้ดตั้รื่ะพ้ื้งที่อง แล้ิวเริื่�มุ่กิ็จีก็รื่รื่มุ่
บ�ายท่ี่� กะเณ์ชีา แกลเลอรีสตูดิโอ 
สู่ถาน้ท่ี่�สู่ร้ื่างงาน้ศิิลิปัะซ่ื้�งผู้สู่าน้ความุ่
ศิร้ื่ที่ธุ์า แลิะปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้ร์ื่ของสู่่โขท้ี่ย
เอาไว้เป็ัน้สิู่น้ค้า GI อย�าง สังค้โลก  
จีาก็น้้�น้ไปัตั้�อท่ี่� บ้้านพระพิม่พ์ลักษ์- 
ม่ณ์ศิิลป์ั ซ่ื้�งจีะบอก็เลิ�าเร่ื่�องพื้รื่ะพิื้มุ่พ์ื้ 
สู่่โขท้ี่ยผู้�าน้พิื้พิื้ธุ์ภู้ณ์ฑ์์พื้รื่ะพิื้มุ่พ์ื้
หน่้�งเด่ยวใน้เมุ่่องไที่ย ที่ดลิองพื้ิมุ่พ์ื้
พื้รื่ะจีาก็ดิน้สู่่โขท้ี่ย ยามุ่เย็น้ไปัปัั�น้
จ้ีก็รื่ยาน้หร่ื่อน้้�งรื่ถรื่างชีมุ่เสู้่น้ที่าง
ปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้รื่์ไหว้พื้รื่ะว้ดด้ง อาที่ิ  
วัดศิรีสวาย วัดพระศิรีม่หาธาตุ

Tips
 จัาก่จัังหวัดสุุโขทััย สุามารถ

เทีั�ยวเชุ้�อมโยงต่อไป่ยังเม้อง
เก่่าพิษณุ์โลื้ก่ได้เชุ่นกั่น

เวิร์ีกชุอป็ต�องจัอง

• เขียนลื้ายสุงัคโลื้ก่, ก่ะเณ์ชุา แก่ลื้เลื้อรี
• เซรามิก่, โมทันาเซรามิก่
• ป่ั�นดิน, สุวนป่ั�นสุุข

รัีกป็รีะวัติศาสตร์ีต�องแวะ

• อุทัยานป่ระวัติศาสุตร์สุุโขทััย
• วัดศรชีุุม
• อุทัยานป่ระวัติศาสุตร์ศรีสุัชุนาลื้ัย 
• ทัุ่งทัะเลื้หลื้วง

โค้รงการเกษ์ตรอินทรีย์ พื้ร้ื่อมุ่ 
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้ ชี�วงบ�าย
แข�งข้น้ก้็น้ก็ารื่สู่ร้ื่างสู่รื่รื่ค์ผู้ลิงาน้
ศิิลิปัะก้็บศิิลิปิัน้ท่ี่� โรงนาบ้้านไร่ ท่ี่�จีะ
ที่ำาให้ค่ณ์ท้ี่�งสู่น่้ก็แลิะผู้�อน้คลิาย อาทิี่  
กิ็จีก็รื่รื่มุ่ “ย้ก็ษ์์ใน้จีิน้ตั้น้าก็ารื่” ลิงสู่่
แลิะลิวดลิายบน้หน้้าก็าก็ต้ั้วลิะครื่ใน้
วรื่รื่ณ์คด่ กิ็จีก็รื่รื่มุ่ “สู่มุ่่ดไที่ยไที่ย” 
ที่ำาสู่มุ่่ดโน้้ตั้ลิายไที่ยด้วยมุ่่อ เป็ัน้ต้ั้น้  
ก็�อน้โบก็มุ่่อลิาที่ริื่ปัพิื้เศิษ์ท่ี่� Street 
Art สวรรค้โลก

Day 3
ชีอปัปิังสิู่น้ค้าโอที่อปัว้ตั้ถ่มุ่งคลิช่ี�อด้ง 
เค้ร้�องปัระดับ้หินข้้าวตอกพระร่วง  
ณ์ บ้้านข้้าวตอกพระร่วง เท่ี่�ยวชีมุ่  
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  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 20 ท่ัาน  
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Friday Trip Co., Ltd.
 w  www.fridaytrip.com
  (+66) 8 8008 2906-7

25

  

Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ สุามารถบิ้น
ตรงสูุ่จัังหวัดสุุโขทััยได้อย่าง
สุะดวก่ จัาก่นั�นเชุ่ารถขับ้เทีั�ยว
ได้จัาก่สุนามบิ้น

Our Guide  Stay
Legendha Sukhothai  
Historical Park Resort 
รีสุอร์ตก่ลิื้�นอายไทัยร่วมสุมัย  
อยู่ไม่ไก่ลื้จัาก่อุทัยานป่ระวัติศาสุตร์ 
 (+66) 5569 7249

Sukhothai Heritage Resort 
โรงแรมทีั�อยู่ไม่ไก่ลื้จัาก่สุนามบิ้นสุุโขทััย
แลื้ะแป่ลื้งนา 
 (+66) 8 7556 1385

 Eat + Drink
ข้าวเป๊�บยายเค์ร่�อง
ของกิ่นห้ามพลื้าด เม้�อไป่เย้อนจัังหวัดสุุโขทััย 

ก๋วยเต่�ยวส้่โขทัยตาป่้ย
มาจัังหวัดสุุโขทััยต้องได้รับ้ป่ระทัาน
ก๋่วยเตี�ยวสุุโขทััย เมนูซิก่เนเจัอร์ของจัังหวัด 
 (+66) 8 4686 8928

ค์รัวส้่โข
ร้านอาหารวิวทุ่ังนาทีั�เห็นเคร้�องบิ้น 
ข่�น-ลื้งใก่ล้ื้ ๆ ทีั�นี�นำาผัก่ป่ลื้อดสุารเคมี 
จัาก่โครงก่ารเก่ษตรอินทัรีย์ 
สุนามบิ้นสุุโขทััยมาเป็่นวัตถุดิบ้ 
 (+66) 5564 7290

 Do + See
โค์รงการเกษตรอินทร่ย์ ส้นามบินส้่โขทัย 
แหล่ื้งท่ัองเทีั�ยวเชิุงเก่ษตร 
ทีั�ไม่ได้มีแต่นาข้าวสุายพันธ์ุพ้�นเม้อง  
แต่ครบ้ทัั�งร้านอาหาร ป้่ก่นิก่ทุ่ังนา  
นั�งรถอีแต๊ก่สูุ่หมู่บ้้านทัำาใบ้ตอง

อ่ทยานประวัติศาส้ตร์ส้่โขทัย
ปั่�นจััก่รยานชุมต้นแบ้บ้เม้องโบ้ราณ์ 
ทีั�มีระบ้บ้จััดก่ารนำ�าทีั�ดีทีั�สุุดในเม้องไทัย 

 Shop
ส้าธรพื่ิพื่ิธภััณฑ์์ผ้าทองค์ำา
มาบ้้านหาดเสีุ�ยวต้องได้ชุมผ้าโบ้ราณ์  
พร้อมชุอป่ป้่งผ้าทัอพ้�นเม้อง 
ก่ลัื้บ้ไป่เป็่นของฝาก่ 
 (+66) 5567 1143

ส้่เทพื่ส้ังค์โลุ่ก
แหล่ื้งเรียนรู้ เวิร์ก่ชุอป่ แลื้ะร้านขาย 
เคร้�องสัุงคโลื้ก่ลื้วดลื้ายสุุโขทััย
 (+66) 5569 7036

พื่งศกรเงินโบราณ 
เคร้�องเงินโบ้ราณ์  
สุ้บ้สุานงานชุ่างศิลื้ป์่ศรีสัุชุนาลัื้ย 
 (+88) 8 9822 2742



เปล่�ยนขยะร่มชุายท่ะเลให่้เป็นรายได้ และท่ำาให่้ชุุมชุนบ้านอำาเภัอ เป็นปลายท่างของการท่่องเท่่�ยว
ส้ายกร่น เห่มาะส้ำาห่รับคนท่่�ส้นใจัเร่�องการจััดการขยะอย่างครบวงจัร เปล่�ยนขยะไร้ค่าให่้ม่มูลค่า

และเป็นม่อเล็ก ๆ ท่่�ชุ่วยให่้ชุายห่าดชุลบุร่ส้ะอาดน่าเท่่�ยวย่�งข่�น

ชุุมชุนบ้�านอำาเภอ จัังหวัดชุลื้บุ้รีี
เอาต์ติ�งสรี�างสามัคคีไป็พื้รี�อมกับ้

เสริีมป็รีะสบ้การีณ์์การีเรีียนรี้�จัากชุุมชุน

COMPANY OUTING
Route
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Day 1 
เอาต์์ต้์�งในบรรยากาศของการเรียน
ร้�ทีี่�ไม่่ม่ีวัันจบที่ี� ชุุมชุนบ้้านอำำาเภอำ  
ชุุม่ชุนทีี่�โดดเด่นเร่�องการจัดการขยะ
อย่างครบวังจร เม่่�อเด้นที่างถึึงชุมุ่ชุน
รับนำ�าม่ะพร�าวันำ�าหอม่เป็็น Welcome 
Drink สร�างควัาม่สดชุ่�น ก่อนไป็ต์่อ
ที่ี� ศาลเจ้้าแม่ฝอำยทอำง สักการะ 
ส้�งศักด้�ส้ที่ธ้ิ์�ป็ระจำาชุุม่ชุน อายุกว่ัา  
115 ปี็ จากนั�นเด้นชุม่สต์รีต์อาร์ต์ไป็ 
ยังหน�าหาดบ�านอำา เภอ ต่์อด�วัย
โป็รแกรม่ Team Building เร้�ม่จาก  
ฐานที่ี� 1 ก้จกรรม่แข่งขันเก็บขยะ  
“หาดสวัยด�วัยม่่อเรา” ฐานที่ี� 2 “ขยะ
ม่ีค่า” เด้นที่างไป็ยังโรงงานแป็รร้ป็
ขยะบ�านอำาเภอ เวั้ร์กชุอป็แป็รร้ป็ขยะ
สร�างม้่ลค่า เรียนร้�การที่ำาอ้ฐจาก

ขยะลดโลกร�อน และส่งม่อบก�อนอ้ฐ 
ให�ชุุม่ชุนสร�างโรงเร่อนสีขาวัต่์อ  
ฐ านที่ี�  3  “ ต์ำา ต์ำา  YumYum”  

ที่ำาควัาม่ร้�จกักบัวัตั์ถึดุบ้อาหาร และเม่น้ 
โบราณจากป็ราชุญ์์ชุุม่ชุน อย่างเม่น้
นำ�าพร้กป็่นป็ลาสีขน พร�อม่แข่งที่ำา
อาหารโดยใชุ� ครกอำ่างศิลา สน้ค�า GI  
ป็ระจำาจงัหวััดม่าเป็็นอาวุัธิ์หลกั ก่อนจะ 
พกัเบรกรบัป็ระที่านอาหารกลางวันัที่ี�

ร�านอาหารเดด็ป็ระจำาชุมุ่ชุน รา้นจ้อ้ำย
รสดี ีชุ้ม่เม่นอ้าหารขึ�นชุ่�อป็ระจำาชุุม่ชุน  
อาที่ ้ป็ลาสีขนย่างนำ�าป็ลาพรก้ ข�าวัมั่น
ส�ม่ต์ำาป็ลาย่าง นำ�าพร้กป็่นป็ลาผัักสด  
หร่อ ข�าวัคลุกนำ�าพร้กป็ลาสีขนย่าง
ผัักสด เป็็นต์�น จบก้จกรรม่วัันแรก 
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เ ดิน้ที่าง เข้ า ท่ี่� พ้ื้ก็  พ้ื้ก็ผู้�อน้ตั้ามุ่
อ้ธุ์ยาศ้ิย แล้ิวเปัลิ่�ยน้ช่ีดเตั้ร่ื่ยมุ่พื้รื่อ้มุ่  
Dinner Party

Tips
 เตรียมชุุดว่ายนำ�าตัวโป่รดมาให้

พร้อม เพราะทัะเลื้จัังหวัดชุลื้บุ้รี
สุวยมาก่

Day 2
มุ่าถ่งจ้ีงหว้ดชีลิบ่ร่ื่ตั้้องได้สู้่ก็ก็ารื่ะ
พื้รื่ะพ่ื้ที่ธุ์ร่ื่ปัขน้าดใหญ� ซ่ื้�งแก็ะสู่ล้ิก็
ด้วยเที่คโน้โลิย่สู่มุ้่ยใหมุ่�บน้หน้้าผู้า  
เข้าชีีจัรรย์ จีาก็น้้�น้ไปัตั้ะล่ิยตั้�อก้็น้ท่ี่�  
ไร่องุ่นซ่ิลเวอร์ เลค้ ไวน์้ เน้อร์ื่ร่ื่ 
ก็ลิางธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ท่ี่�โด�งด้งใน้จ้ีงหว้ด
ชีลิบ่ร่ื่ เดิน้ที่างตั้�อไปัย้ง ชีุม่ชีนม่าบ้
ฟ้ักทอง ฟัิงปัรื่ะว้ติั้ความุ่เป็ัน้มุ่า  
แลิะก็ารื่เ ป็ัน้สู่�วน้หน่้� ง ใน้ก็ารื่เ ป็ัน้
ช่ีมุ่ชีน้ร้ื่ก็ษ์าสิู่�งแวดล้ิอมุ่ จีาก็น้้�น้
เริื่�มุ่ที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่ Team Building  
ท่ี่�สู่น่้ก็สู่น้าน้ ท่ี่� เ ริื่�มุ่จีาก็ฐาน้ท่ี่�  1  

สู่ารื่พ้ื้ดผู้้ก็ปัลิอดสู่ารื่พิื้ษ์ แลิะอาหารื่
ที่ะเลิท่ี่�ช่ีมุ่ชีน้จ้ีดเสิู่ร์ื่ฟิมุ่าใน้ ตะกร้า
สานไม่้ไผั่ลายดอกพิกุลละเอียด  
สิู่น้ค้าโอที่อปัปัรื่ะจีำาจ้ีงหว้ด สู่ร่ื่ปัผู้ลิ
กิ็จีก็รื่รื่มุ่พื้ร้ื่อมุ่อำาลิาช่ีมุ่ชีน้ รื่ะหว�าง
ที่างก็ล้ิบก็ร่ื่งเที่พื้ฯ ไมุ่�พื้ลิาดแวะ
อ�างศิิลิา ชีอปัปิังสิู่น้ค้า GI ค้รกหิน 
อ่างศิิลา หร่ื่อแวะ ศูินย์ส่งเสริม่ฝีม้่อ
จัักสานด้วยไม่้ไผั่ อำาเภูอพื้น้้สู่นิ้คมุ่  
จ้ีงหว้ดชีลิบ่ร่ื่ แหลิ�งผู้ลิิตั้แลิะขาย
สิู่น้ค้าโอที่อปั

Recommended Visiting

• ชุุมชุนชุายทัะเลื้บ้างลื้ะมุง
• ชุุมชุนจัีนบ้้านชุาก่แง้ว

Island Hopping

• เก่าะลื้้าน
• เก่าะเสุม็ด
• เก่าะแสุมสุาร
• เก่าะขาม
• เก่าะไผ่
• เก่าะสีุชุัง

ที่ำาขน้มุ่พื้รื่ะพื้ายจีาก็แป้ังเท้ี่ายายมุ่�อมุ่  
ฐาน้ท่ี่� 2 เร่ื่ยน้ร้่ื่แลิะแข�งข้น้ก้็น้ที่ำา 
ภูาชีน้ะจ้ีก็สู่ารื่จีาก็ที่างมุ่ะพื้ร้ื่าว จีาก็น้้�น้  
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้ก้็บเมุ่น่้
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้เวลื้าป่ระมาณ์ 
ชัุ�วโมงคร่�งก็่ถ่งจัังหวัดชุลื้บุ้รี

Our Guide  Stay
Veranda Resort  
Pattaya Na Jomtien
ทีั�พัก่หรูดีไซน์สุวยติดชุายหาด 
 (+66) 3811 1899

X2 Pattaya Oceanphere
ทีั�พัก่ดีไซน์โมเดิร์นในรูป่แบ้บ้พูลื้วิลื้ล่ื้า
สุ่วนตัว 
 (+66) 9 1010 2999

Cape Dara Resort 
รีสุอร์ตทีั�ให้บ้รรยาก่าศเหม้อนพัก่ 
อยู่บ้นชุายหาดสุ่วนตัว 
 (+66) 3893 3888

 Eat + Drink
ข้าวต้มเป็ดเจ็กตง 
ร้านข้าวต้มเป็่ดเก่่าแก่่ทีั�ตก่ทัอด 
สูุตรความอร่อยจัาก่รุ่นสูุ่รุ่น 
 (+66) 8 3421 8331 

เจ๊แต๋ว
ร้านข้าวต้มแห้งเจ้ัาดัง 
ของบ้้านบ่้ง  
 (+66) 8 6825 3939 

ค์รัวป้าไหม อ่างศิลุ่า
ร้านซีฟู้ดสุดใหม่รสุจััดจ้ัาน 
 (+66) 8 8485 8977 

 Do + See
ตึกแดง
จุัดถ่ายรูป่ไอโคนิคของอ่างศิลื้า

ปราส้าทส้ัจธรรม
ป่ราสุาทัไม้ขนาดใหญ่ทีั�ต่อลื้มหายใจั 
ของชุ่างศิลื้ป์่ไทัยให้คงอยู่

ส้วนนงน่ชิ 
ครบ้จับ้ทีั�เดียวทัั�งสุวนดอก่ไม้ สุวนไดโนเสุาร์ 
ป่างชุ้าง แลื้ะสุวนด้านวัฒนธรรมโขน

 Shop
ตลุ่าดประมงพื่่�นบ้านอ่างศิลุ่า
ชุอป่ป้่งอาหารทัะเลื้สุดใหม่ ราคามิตรภาพ

ตลุ่าดหนองมน
ตลื้าดของฝาก่สุุดคลื้าสุสิุก่  
กั่บ้เมนูซิก่เนเจัอร์ข้าวหลื้ามหนองมน

ตลุ่าดประมงท่าเร่อพื่ลุ่่ 
อาหารทัะเลื้ป่รุงสุุก่ สุด อร่อย มีให้เล้ื้อก่
มาก่มาย

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 20 ท่ัาน  
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Friday Trip Co., Ltd.
 w  www.fridaytrip.com
  (+66) 8 8008 2906-7



เปล่�ยนบรรยากาศของการจััดออฟฟิศเอาต์้ต่้�งมาสู่้ท่ะเลและป่าเขา โดยม่จุัดห่มาย 
ท่่�ชุุมชุนล่เล็ด จัังห่วัดสุ้ราษฎร์ธาน่ ชุุมชุนท่่�ม่ความส้มบูรณ์ของผ่นป่าชุายเลน 
เป็นหั่วใจั จันได้ชุ่�อว่า “แอมะซึ่อนเม่องไท่ย” เชุ่�อมต้่อคูคลองกว่า 100 ส้าย  

ท่่�ลัดเลาะไปต้ามความเข่ยวขจ่ัของผ่นป่า

ชุุมชุนลีื้เล็ื้ด จัังหวัดสุรีาษฎร์ีธานี 
เที่ี�ยวยกแก๊งในความสมบ้้รีณ์์ของป็่าแอมะซอนฉบั้บ้ไที่ย

COMPANY OUTING
Route
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Day 1
จีาก็ที่�าอาก็าศิยาน้สู่่รื่าษ์ฎีร์ื่ธุ์าน่้ใช้ี
เวลิาเพ่ื้ยง 30 น้าท่ี่ ก็็ถ่ง ชีุม่ชีนลีเล็ด  
สู่ร้ื่างความุ่ปัรื่ะท้ี่บใจีแรื่ก็พื้บด้วย
วงก็ลิองยาวชี่�อด้งของช่ีมุ่ชีน้ ท่ี่�มุ่า
พื้ร้ื่อมุ่ก้็บ Welcome Drink น้ำ�า
มุ่ะพื้ร้ื่าวสู่ด หวาน้ อรื่�อย จีาก็สู่วน้
มุ่ะพื้ร้ื่าวปัลิอดสู่ารื่พิื้ษ์ใน้ช่ีมุ่ชีน้ ฟัิง
ปัรื่ะว้ตั้ิความุ่เป็ัน้มุ่าของช่ีมุ่ชีน้ ท่ี่�มุ่า
ของนิ้ยามุ่ ผู่้น้ป่ัาร่ื่ก็ที่ะเลิ คลิองร้ื่อย
สู่าย The Little Amazon จีาก็น้้�น้
เริื่�มุ่ที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่ Team Building 
ฐาน้ท่ี่� 1 “Barman” เร่ื่ยน้ร้่ื่ก็ารื่ 
ที่ำาเคร่ื่�องด่�มุ่จีาก็ว้ตั้ถ่ดิบธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ 
รังนกม่ะพร้าวอัญ่ชีัน ท่ี่�ผู้สู่มุ่ผู้สู่าน้
ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปั มุ่ะพื้รื่้าว อ้ญช้ีน้  
ผู้ลิไมุ้่แลิะสู่มุ่่น้ไพื้รื่ท้ี่องถิ�น้ของด่ช่ีมุ่ชีน้
ล่ิเล็ิดไว้ด้วยก้็น้อย�างลิงต้ั้ว หร่ื่อ แข�ง
ที่ำาเมุ่น่้ค็อก็เที่ลิ ไวน์ เงาะนาสาร 
Soda ฐาน้ท่ี่� 2 “อรื่�อยต้ั้องชิีมุ่” เร่ื่ยน้
ร้่ื่แลิะลิงมุ่่อที่ำาขน้มุ่จีาก็ หร่ื่อ กะปัิเงาะ
นาสาร ว้ตั้ถ่ดิบของด่ของจ้ีงหว้ดแลิะ 
ช่ีมุ่ชีน้ พ้ื้ก็เบรื่ก็ปัรื่ะที่าน้อาหารื่ท้ี่องถิ�น้ 

ตั้ามุ่ฤด่ก็าลิ จีาก็ฝีีมุ่่อเชีฟิช่ีมุ่ชีน้  
ตั้�อด้วยกิ็จีก็รื่รื่มุ่ฐาน้ท่ี่� 3 “ป้ัายบอก็
ที่าง” สู่ร้ื่างสู่รื่รื่ค์ป้ัายบอก็ที่างท่ี่�ชี�วย
ให้คน้ข้บเร่ื่อไมุ่�หลิง เพื้รื่าะด้วยความุ่
อ่ดมุ่สู่มุ่บ่รื่ณ์์ที่ำาให้เกิ็ดเสู้่น้ที่างป่ัาร่ื่ก็
ที่ะเลิใหมุ่�ข่�น้มุ่าก็มุ่าย หร่ื่อ ที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่  
“ปัล่ิก็ป่ัา” เพิื้�มุ่ผู่้น้ท่ี่�ป่ัาชีายเลิน้ให้
ปัรื่ะเที่ศิไที่ย ปิัดท้ี่ายฐาน้ท่ี่� 4 “ป่ัาร่ื่ก็
ที่ะเลิ” แดดรื่�มุ่ลิมุ่เย็น้ ออก็เดิน้เร่ื่อไปั
ชีมุ่ป่ัาร่ื่ก็ที่ะเลิ ศ่ิน้ย์ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่ที่าง
ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ท่ี่�เป็ัน้ไฮิไลิต์ั้ของช่ีมุ่ชีน้ล่ิเล็ิด  

แหลิ�งรื่ะบบนิ้เวศิท่ี่�สู่มุ่บ่รื่ณ์์ท่ี่�สู่่ดแห�ง
หน่้�งของปัรื่ะเที่ศิไที่ย

Recommended Visiting

• ชุุมชุนบ้างใบ้ไม้
• ชุุมชุนคลื้องน้อย
• ชุุมชุนบ้้านพุมเรียง
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Day 2
น้้�งเร่ื่อเฟิอร์ื่ร่ื่ออก็ไปัชีมุ่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้  
ที่ะเลิท่ี่�สู่วยงามุ่ ณ์ เกาะสมุ่ย ฝีาก็
ท้ี่องมุ่่�อก็ลิางว้น้ท่ี่�ร้ื่าน้อาหารื่ท้ี่องถิ�น้  
เท่ี่�ยวชีมุ่ความุ่งามุ่บน้เก็าะ เย่�ยมุ่ชีมุ่ 
ธนาค้ารปัูม่้า แวะ ไหว้พระใหญ่่ 
เกาะฟ้าน เดิน้เลิ�น้ชีอปัปัิงของฝีาก็ท่ี่�
หมู่่บ้้านชีาวปัระม่งบ้่อผัุด หร่ื่อถ�าย
ร่ื่ปัก้็บเพ่ื้�อน้รื่�วมุ่งาน้ท่ี่�แลิน้ด์มุ่าร์ื่ก็
ของเก็าะ หินตาหินยาย ตั้ก็เย็น้จ้ีด
กิ็จีก็รื่รื่มุ่ Outdoor ร้ื่บลิมุ่ที่ะเลิพื้ร้ื่อมุ่
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่

Tips
 สุามารถนั�งเร้อเฟอร์รีไป่เทีั�ยว

เก่าะต่าง ๆ ได้

เทีี่�ยวสุรีาษฎร์ีธานีฉบั้บ้ Unseen

• เข้�อนเชุี�ยวหลื้าน
• เนินทัรายเหม้องแก่ะ
• เขาสุามเก่ลื้อ 

Day 3
ก็ล้ิบเข้าฝัี�งไปัเย่�ยมุ่ชีมุ่ ฟ้าร์ม่หอย
นางรม่ แลิะร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้  
เมุ่น่้หอยน้างรื่มุ่สู่่รื่าษ์ฎีร์ื่ธุ์าน่้ สิู่น้ค้า  
GI ข่�น้ช่ี�อ ก็�อน้เดิน้ที่างก็ล้ิบแวะ
ซ่ื้�อของฝีาก็ของท่ี่�รื่ะล่ิก็ สิู่น้ค้า GI 

แลิะ ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปั ลิ�องเร่ื่อชีมุ่  
Unseen อ่โมุ่งค์ต้ั้น้จีาก็ ท่ี่� ตลาด
ปัระชีารัฐ ช่ีมุ่ชีน้บางใบไมุ้่ 

พิื้กัดติดเกาะ

• เก่าะสุมุย
• เก่าะพงัน
• เก่าะนางยวน
• เก่าะเต่า
• หมู่เก่าะอ่างทัอง
• เก่าะวัวตาหลื้ับ้
• เก่าะพะลื้วย 
• เก่าะมัดสุุม
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  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 20 ท่ัาน  
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั
Friday Trip Co., Ltd.
 w  www.fridaytrip.com
  (+66) 8 8008 2906-7
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีเคร้�องบิ้นตรง
สูุ่ท่ัาอาก่าศยานสุุราษฎร์ธานี

Our Guide Rice Farm Villa 
ก่ระท่ัอมไม้ในบ้รรยาก่าศนาข้าว 
 (+66) 7720 1508

 Eat + Drink
ลุ่ัค์ก่� ภััตตาค์าร
ร้านเก่่าแก่่ ย้นหน่�งเร้�องอาหารปั่ก่ษ์ใต้ 
 (+66) 7727 3267, (+66) 7727 3471 

ลุ่ำาพื่้ 2 
เสิุร์ฟอาหารทัะเลื้วัตถุดิบ้สุดใหม่ 
 (+66) 7728 5113 

เลุ่่าโอ้ว
ร้านทีั�โด่งดังด้วยเมนูข้าวพระรามลื้งสุรง 
 (+66) 8 1538 2875

 Do + See
พื่ิพื่ิธภััณฑ์์ธรณ่วิทยาพื่่นพื่ิน
จััดเต็มด้วยข้อมูลื้ด้านธรณี์วิทัยา 
ของภาคใต้ 
 (+66) 7731 1949

พื่ิพื่ิธภััณฑ์ส้ถานแห่งชิาติ ไชิยา
ป่ระวัติศาสุตร์ ศิลื้ป่ะ แลื้ะโบ้ราณ์คดี 
เม้องไชุยา 
 (+66) 7743 1066

ป่าต้นนำ�า บ้านนำ�าราด
ใจัก่ลื้างผ้นป่่าค้อสุระว่ายนำ�าธรรมชุาติ 
ทีั�ใสุราวก่ระจัก่ 
 (+66) 6 1192 6152

 Shop
ส้วนมะพื่ร้าวลุ่่งส้งค์์
ชุอป่ป้่งผลิื้ตภัณ์ฑ์บ้ำารุงผิวพรรณ์จัาก่
มะพร้าว
 (+66) 8 1589 

ตลุ่าดนำ�าประชิารัฐบางใบไม้ 
ตลื้าดทีั�อัดแน่นไป่ด้วยของกิ่นท้ัองถิ�นแลื้ะ
ของแฮนด์เมดจัาก่ชุาวบ้างใบ้ไม้

ชิ่มชินเลุ่ม็ด 
แหล่ื้งผลิื้ตไข่เค็มไชุยาข่�นชุ้�อ 
 (+66) 9 5029 2593

 Stay
Blu Monkey Hub & Hotel Suratthani 
โรงแรมดีไซน์โมเดิร์นโทันสีุขาวดำา 
 (+66) 9 2539 5939

S22 
ห้องพัก่มาตรฐานในอาคารโทันสีุฟ้าสุดใสุ
 (+66) 7792 2229



นอกจัากเส้น่ห่์ว่ถุ่ชุนบท่ไท่ยแล้ว จัังห่วัดสุ้พัรรณบุร่ยังม่ เร่�องราวท่าง  
ประวัต้่ศาส้ต้ร์ให่้ได้ศ่กษา โดยเฉพัาะประวัต้่ศาส้ต้ร์ในยุคท่วารวด ่ท่่�ถุูกปรับเปล่�ยน
มาเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยว ท่่�จัะท่ำาให่้ต้ำาราประวัต้่ศาส้ต้ร์ อายุพัันปีไม่เป็นเร่�องน่าเบ่�อ

อ่กต้่อไป

ชุุมชุนเม้องโบ้รีาณ์ที่วารีวดีอ้่ที่อง 
จัังหวัดสุพื้รีรีณ์บุ้รีี

ที่่องเที่ี�ยวแบ้บ้ได�ป็รีะสบ้การีณ์์ครีบ้ทัี่�งป็รีะวัติศาสตรี์  
งานครีาฟ้ต์ แลื้ะวิถีีชุุมชุน

CREATIVE 
EXPERIENCE

Route
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Day 1
เดิน้ที่างถ่งอำาเภูออ่�ที่อง เริื่�มุ่ต้ั้น้ป่ัพ่ื้�น้
ฐาน้ด้าน้ปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้ร์ื่ของ ชีุม่ชีน
เม่้องโบ้ราณ์ทวารวดีอู่ทอง  ท่ี่�  
พิพิธภััณ์ฑสถานแห่งชีาติ อู่ทอง  
ซ่ื้�งโดดเด�น้ด้วยโบรื่าณ์ว้ตั้ถ่ท่ี่�ได้จีาก็
ก็ารื่ข่ดสู่ำารื่วจีเมุ่่องโบรื่าณ์อ่�ที่อง  
เ มุ่่ อ ง สู่ำา ค้ ญ แ ห� ง ย่ ค ที่ ว า รื่ ว ด่  
รื่วมุ่ท้ี่�งเร่ื่�องรื่าวของย่คสู่มุ้่ยก็�อน้
ปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้ร์ื่ก็ว�า 3,000 ปีั จีาก็น้้�น้
ไปัตั้�อท่ี่�กิ็จีก็รื่รื่มุ่งาน้ครื่าฟิตั้์ ที่ดลิอง
เป็ัน้ชี�างฝีีมุ่่อก้็บกิ็จีก็รื่รื่มุ่หลิ�อเหร่ื่ยญ
ที่วารื่วด่เมุ่่องอ่�ที่อง เหร่ื่ยญท่ี่�แสู่ดงถ่ง
ความุ่สู้่มุ่พ้ื้น้ธ์ุ์ที่างว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่รื่ะหว�าง
ไที่ยก้็บอิน้เด่ยท่ี่� โรงหล่อวิเชีียร แลิะ
เมุ่่�อถ่งเมุ่่องอ่�ที่องแล้ิว พื้ลิาดไมุ่�ได้
ก้็บก็ารื่ก็รื่าบสู้่ก็ก็ารื่ะหลิวงพื้�ออ่�ที่อง 
หร่ื่อ พื้รื่ะพ่ื้ที่ธุ์ป่ัษ์ยค่ร่ื่ศิร่ื่สู่่วรื่รื่ณ์ภู่มิุ่  
พื้รื่ะพ่ื้ที่ธุ์ร่ื่ปัแก็ะสู่ล้ิก็บน้ผู้าหิน้ขน้าด
ใหญ� บน้หน้้าผู้ามุ้่งก็รื่บิน้ ณ์ พุทธ-
ม่หาสถานเม่้องโบ้ราณ์อู่ทอง พ้ื้ก็
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้เตั้ิมุ่แรื่ง

แล้ิวไปัตั้�อท่ี่�  พิพิธภััณ์ฑ์พ้�นบ้้าน
เข้าพระ เร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�องรื่าวความุ่เป็ัน้
มุ่าของคน้ใน้ ชีุม่ชีนบ้้านเข้าพระ  
ก็�อน้ที่ดลิองที่ำาตั้ะก็ร้ื่าตั้าก็ะแหลิวก้็บ 
ปัรื่าชีญ์ชีาวบ้าน้ แลิะไปัตั้�อก้็น้ท่ี่�  
ชีุม่ชีนบ้้านโค้ก เข้าคลิาสู่เร่ื่ยน้วิธุ่์
ที่ำาขน้มุ่หวาน้คลิายรื่้อน้จีาก็ แห้ว
สุพรรณ์บุ้รี สิู่น้ค้า GI ของจ้ีงหว้ด  
ก็�อน้จีะไปัผู้�อน้คลิายด้วยก็ารื่น้วด

ฝ่ีาเท้ี่าด้วย ยานำ�าม่ันสมุ่นไพร ตรา
ทิพย์เกสร ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปัข่�น้ช่ี�อ  
ตั้ก็เย็น้ฝีาก็ท้ี่องก้็น้ท่ี่� สวนอาหาร
เร้อนบุ้หงา

Tips
 เตรียมชุุดมาโพสุท่ัาถ่ายรูป่คู่กั่บ้

จััก่รยานโบ้ราณ์ก่ลื้างทุ่ังนา
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  A Life cafe & gallery

Day 2
ร้ื่บอร่ื่ณ์ด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่ชีมุ่ รอย
พระพุทธบ้าทวัดเข้าดีสลัก รื่อย
พื้รื่ะพ่ื้ที่ธุ์บาที่ท่ี่�สู่ร้ื่างด้วยหิน้ที่รื่าย
แดงปัรื่ะดิษ์ฐาน้อย่�บน้ยอดเขาอ้น้เปั็น้
ท่ี่�ต้ั้�งว้ดเขาด่สู่ล้ิก็ หร่ื่อจีะเดิน้ออก็
ก็ำาล้ิงข่�น้ไปัจ่ีดชีมุ่วิวท่ี่�สู่ามุ่ารื่ถมุ่อง
เห็น้วิวท่ี่�งน้าของอำาเภูออ่�ที่องได้แบบ
พื้าโน้รื่ามุ่า แลิะแวะเบรื่ก็จิีบก็าแฟิท่ี่�  
A Life Cafe & Gallery ก็�อน้โบก็ 
มุ่่อลิาสู่่พื้รื่รื่ณ์บ่ร่ื่ด้วยก็ารื่แวะชีอปัปิัง
ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปัสู่มุ่่น้ไพื้รื่ท่ี่� บ้ริษ์ัท 
แฉิล้ม่ ออร์แกนิก จัำากัด

Recommended Homestay
• ชุุมชุนตำาบ้ลื้บ้้านแหลื้ม
• หมู่บ้้านบ้างแม่หม้าย
• ชุุมชุนบ้้านดงเย็น 

ตลื้าดเก่าต�องเช็ุกอิน
• ตลื้าดเก่้าห้อง
• ตลื้าดสุามชุุก่
• ตลื้าดเก่่าศรีป่ระจัันต์
• ตลื้าดบ้างหลื้วง ร.ศ.122

อาหารีถิี�นข้�นชุ้�อ
• นำ�าตาลื้สุามชุุก่
• ป่ลื้าดุก่บ้างป่ลื้าม้า
• ป่ลื้าร้าสุองพี�น้อง
• หน่อไม้เดิมบ้างนางบ้วชุ
• เห็ดฟางอูท่ัอง
• แตงโมดอนเจัดีย์
• ก่ะหลื้ำ�าป่ลื้ีด่านชุ้าง
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้ทัางหลื้วง
หมายเลื้ข 340 ตรงสูุ่จัังหวัด
สุุพรรณ์บุ้รี

Our Guide  Stay
ม้วน ร่ส้อร์ต
พัก่ผ่อนในบ้รรยาก่าศบ้้านสุวน 
 (+66) 9 8463 6122

Rustic Charm 
เร้อนไม้ริมนำ�าท่ัาจีัน 
 (+66) 6 2728 1024

เดิมบางวิลุ่ลุ่่า 
ห้องพัก่สุไตล์ื้วิลื้ล่ื้าสุ่วนตัวริมแม่นำ�าท่ัาจีัน 
 (+66) 8 3316 9557

 Eat + Drink
ก่้งเป็น 
หลื้าก่หลื้ายเมนูจัาก่กุ้่งแม่นำ�าสุดใหม่ 
 (+66) 8 3316 9557

ขนาบนำ�า 
ร้านอาหารไทัยพ้�นบ้้านบ้รรยาก่าศริมนำ�า 
 (+66) 8 9206 2077

ก่่ยหมง
ร้านอาหารไทัย-จีัน สุ้บ้ทัอดสูุตร 
มาร่วมร้อยปี่ 
 (+66) 3558 7256

 Do + See
อาค์ารประติมากรรมข่นหลุ่วงพื่ะงั�ว
จััดแสุดงป่ระติมาก่รรมสุำาริด 
ขนาดใหญ่ก่ว้าง 4.20 เมตร  
ยาว 88 เมตร 
 (+66) 3553 5330

หม้่บ้านอน่รักษ์ค์วายไทย 
ศูนย์กิ่จัก่รรมอนุรัก่ษ์เกี่�ยวกั่บ้ควาย 
 (+66) 8 1358 7347

บึงฉำวาก 
อควาเรียมทีั�มีอุโมงค์ป่ลื้านำ�าจ้ัด 
แห่งแรก่ของไทัย 
 (+66) 3543 0044

 Shop
ตลุ่าดส้ามชิ่ก 
ตลื้าดเก่่าในเร้อนไม้สุุดคลื้าสุสิุก่  
มีของกิ่นท้ัองถิ�นให้เล้ื้อก่มาก่มาย

ถนนค์นเดินประต้ส้าร
ถนนสุายวัฒนธรรม เป้่ดวันศุก่ร์-เสุาร์ 

ตลุ่าดร่มไม้ ชิายนำ�าวัดพื่ระลุ่อย
ชุอป่ ชิุม อาหารอร่อยลื้ะลื้านตา

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั 
โพื่ส้ิ ท่ฟ  กร่๊ป   
วิส้าหกิจ เพื่่�อ ส้ังค์ม  จำา กัด
 w  www.guideguru.live
  (+66) 8 3703 4564



ร่มป่าต้้นนำ�าเท่่อกเขาบรรท่ัด ค่อท่่�ต้ั�งของชุุมชุนเกษต้รเล็ก ๆ  บ้านลำาขนุน  
ท่่�น่�ยังคงอนุรักษ์ว่ถุ่ปักษ์ใต้้แท้่ให้่คงอยู่ผ่านการใส่้ความค่ดส้ร้างส้รรค์ให่ม่ ๆ   
และพััฒนาสู้่การท่่องเท่่�ยวท่่�ชุวนนักเด่นท่างมารู้จัักวัฒนธรรมปักษ์ใต้้ 
ไม่ว่าจัะเป็นโนรา ห่นังต้ะลุง ยังคงให่้เห่็นและเป็นว่ถุ่ปกต้่ท่่�บ้านลำาขนุน

ชุุมชุนบ้�านลื้ำาขนุน จัังหวัดตรัีง
ท่ี่องเทีี่�ยวอย่างสรี�างสรีรีค์ในสีสันแห่งวิถีีปั็กษ์ใต�

CREATIVE 
EXPERIENCE

Route
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Day 1
เ ดิน้ที่าง ถ่ง  ชีุม่ชีนบ้้ านลำาข้นุน  
ต้ั้อน้ร้ื่บด้วย หมู่ย่างเม่้องตรัง สิู่น้ค้า  
GI ของจ้ีงหว้ดตั้ร้ื่ง ย�างร้ื่อน้ ๆ ต้ั้ด
รื่สู่ด้วยน้ำ�าชีาจ้ีดเสิู่ร์ื่ฟิใน้ ภัาชีนะ 
ไม่้หอม่เทพทาโร ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปั
ข่�น้ช่ี�อของช่ีมุ่ชีน้ จีาก็น้้�น้ชีมุ่ก็ารื่แสู่ดง 
โน้รื่าว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่ก็ารื่แสู่ดงท่ี่�โด�งด้ง
ของปััก็ษ์์ใต้ั้ซ่ื้�งหาชีมุ่ได้ยาก็หร่ื่อจีะ
เล่ิอก็เติั้มุ่ความุ่สู่ร้ื่างสู่รื่รื่ค์เปัล่ิ�ยน้ 
หน้้งตั้ะล่ิงเป็ัน้พื้วงก่็ญแจีหร่ื่อก็รื่ะเปั�า
สู่่ดเก๋็ก็็ย้งได้ ตั้�อด้วยเวิร์ื่ก็ชีอปัที่ำา  

ข้นม่โกสุ้ย ขน้มุ่พ่ื้�น้บ้าน้ ซิื้ก็เน้เจีอร์ื่
ของลิำาขน่้น้ มุ่่�อก็ลิางว้น้ลิิ�มุ่รื่สู่เมุ่น่้
อาหารื่ใต้ั้อรื่�อย ๆ  อาทิี่ ปัลิาที่อดขมิุ่�น้
สู่ะตั้อ ขา้วยำาจีาก็ผู้้ก็ปัลิอดสู่ารื่พื้ษิ์ ท่ี่�
เพิื้�มุ่รื่สู่อรื่�อยด้วยมุ่ะน้าวสู่่ที่องดำาซ่ื้�ง
เป็ัน้พ้ื้น้ธ์ุ่์เฉพื้าะท่ี่�จ้ีงหว้ดตั้ร้ื่ง แลิะท่ี่�
จีะขาดไมุ่�ได้ค่อขน้มุ่พ่ื้�น้บ้าน้อย�างข้าว
เหน่้ยวหลิามุ่ สู่�วน้ชี�วงบ�ายมุ่าร้่ื่จ้ีก็ก็ารื่

ออก็ก็ำาล้ิงก็ายโน้รื่าบิก็ก้็บน้้ก็แสู่ดง 
โน้รื่าต้ั้วจีริื่งผู้่้มุ่าก็ปัรื่ะสู่บก็ารื่ณ์์  
พื้ร้ื่อมุ่ด้วยเวิร์ื่ก็ชีอปัคอปัเตั้อรื่์ไมุ่้ไผู้� 
หร่ื่อ “ล่ิก็หว่อ” ของเลิ�น้พ่ื้�น้บ้าน้จีาก็
ว้สู่ด่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ใน้ท้ี่องถิ�น้ ยามุ่เย็น้กิ็น้
อาหารื่พ่ื้�น้บ้าน้แลิะเช็ีก็อิน้เข้าพ้ื้ก็ใน้
บรื่รื่ยาก็าศิโฮิมุ่สู่เตั้ย์

Recommended Homestay

• ชุุมชุนบ้้านหน้าเขา
• ชุุมชุนตะเหมก่
• ชุุมชุนบ้้านมดตะนอย

Day 2
ต่ั้�น้เช้ีาใน้บรื่รื่ยาก็าศิท่ี่�แสู่น้สู่งบของ
ช่ีมุ่ชีน้ลิำาขน่้น้ วอร์ื่มุ่รื่�างก็ายให้พื้ร้ื่อมุ่
แล้ิวไปัสู่น่้ก็ก้็บกิ็จีก็รื่รื่มุ่พื้ายเร่ื่อ 
คาย้คลิ�อง แม่่นำ�าพิกุล ชีมุ่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้
ความุ่เข่ยวช่ี�มุ่ฉำ�าตั้ลิอดสู่องข้างที่าง  
ก็�อน้จีะไปัตั้�อก้็น้ท่ี่� ห้องเรียนเกษ์ตร  

39



ก้็บก็ารื่ปัล่ิก็พ่ื้ชีหมุ่่น้เว่ยน้ตั้ามุ่หล้ิก็
เศิรื่ษ์ฐกิ็จีพื้อเพ่ื้ยง ชีมุ่ก็ารื่เล่ิ�ยง 
ผู่้�งโพื้รื่ง แลิะชีมุ่แหลิ�งก็ำาเนิ้ดมุ่ะน้าว
สู่ า ย พ้ื้ น้ ธุ์่์ ใ ห มุ่� ท่ี่� ร้ื่ บ ปั รื่ ะ ที่ า น้ ไ ด้ 
ท้ี่�งเปัล่ิอก็ ได้แก็� ม่ะนาวศิรีทองด ี 
หร่ื่อ ม่ะนาวแก้ข้ัด น้ำามุ่าฝีาน้เปั็น้
แว�น้ ๆ เสิู่ ร์ื่ฟิก้็บน้ำ�าผู่้�ง โรื่ยเก็ล่ิอ 
เ ล็ิก็ น้้อย ก็็อรื่� อย  แลิะสู่ด ช่ี� น้ ไ ด้ 
พื้ร้ื่อมุ่ก้็น้ มุ่่�อก็ลิางว้น้ฝีาก็ท้ี่องก้็บ
เชีฟิใหญ�ใน้ช่ีมุ่ชีน้แลิะไปัผู้จีญภู้ย 
ก้็น้ตั้�อท่ี่� ถำ�าเข้าชี้างหาย แมุ้่ถำ�าแห�งน่้�
จีะเป็ัน้ถำ�าท่ี่�ไมุ่�ล่ิก็มุ่าก็ เดิน้เข้าไปัเพ่ื้ยง  
500 เมุ่ตั้รื่ ที่ว�าด้าน้ใน้ย้งมุ่่ความุ่
สู่มุ่บ่รื่ณ์์ของหิน้งอก็หิน้ย้อยท่ี่�แบ�ง
ความุ่สู่วยงามุ่ออก็เป็ัน้ 6 โถงถำ�า  
มุ่่ที่างเดิน้สู่ะดวก็ น้้ก็เท่ี่�ยวถำ�ามุ่่อใหมุ่�

แห�งเด่ยวใน้ไที่ยท่ี่�จีะได้ชีมุ่พื้รื่ะน้อน้
ที่รื่งเที่ริื่ดมุ่โน้รื่า องคพ์ื้รื่ะน้อน้มุ่่ความุ่
ยาวก็ว�า 8 เมุ่ตั้รื่ แลิะก็ว้างก็ว�า
 2 เมุ่ตั้รื่ สู่ร้ื่างข่�น้ใน้สู่มุ้่ยศิร่ื่วิช้ีย ซ่ื้�ง
ปััจีจ่ีบ้น้ก็รื่มุ่ศิิลิปัาก็รื่ได้ข่�น้ที่ะเบ่ยน้
เ ป็ัน้โบรื่าณ์สู่ถาน้เ ร่ื่ยบร้ื่อยแล้ิว  
ก็�อน้โบก็มุ่่อลิาเมุ่่องตั้ร้ื่งด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่  
นั�งรถตุ�กตุ�กหัวกบ้ รื่ถท้ี่องถิ�น้ท่ี่�เป็ัน้
เอก็ล้ิก็ษ์ณ์์ ซื้อก็แซื้ก็เท่ี่�ยวเมุ่่องตั้ร้ื่ง
ใน้ท่ี่ก็มุ่่มุ่ แวะซ่ื้�อของฝีาก็ หมุ่่ย�าง 

เมุ่่องตั้ร้ื่งท่ี่� ร้านตรังหมู่ย่าง เช็ีก็อิน้
หอน้าฬิิก็าเมุ่่องตั้ร้ื่งเก็�าแก็� เป็ัน้ต้ั้น้ 

Tips
 ตัวเม้องตรังมีของกิ่นอร่อย

เยอะมาก่ โดยเฉพาะตลื้าดเชุ้า
ในตัวเม้อง

เกาะสวยต�องเช็ุกอิน

• เก่าะมุก่
• เก่าะก่ระดาน
• เก่าะไหง
• เก่าะเหลื้าเหลื้ียง
• เก่าะสุุก่ร

Local Food

• หมูย่าง
• เค้ก่เม้องตรัง
• เต้าสุ้อ
• ขนมเป๊ี่ยะ
• ขนมจัีบ้สัุงขยา
• ก่ะป่้ท่ัาข้าม

ก็็จีะสู่ามุ่ารื่ถเดิน้ชีมุ่ได้ จีาก็น้้�น้ร้ื่บ
ปัรื่ะที่าน้อาหารื่เย็น้ท่ี่� เร้อนสุม่าลี แลิะ
เช็ีก็อิน้เข้าท่ี่�พ้ื้ก็

Day 3
เย่อน้ วดัภัเูข้าทอง อาย่ก็ว�า 1,000 ปีั  
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น 
ให้บ้ริก่ารตรงสูุ่จัังหวัดตรัง

Our Guide  Stay
THE TREE Sleep | Space
ห้องพัก่สุไตล์ื้โมเดิร์นรัสุติก่ 
 (+66) 8 1100 4442

Kachong Hills Tented Resort
เต็นท์ัหรูในบ้รรยาก่าศก่ลื้างผ้นป่่า 
แลื้ะไร่ก่าแฟทีั�เขาก่ะชุ่อง
 (+66) 7557 3513

 Eat + Drink
ตรังโค์อิ
ร้านอาหารทีั�ด่งวัฒนธรรมเป่อรานากั่น 
มาจััดเสิุร์ฟ 
 (+66) 8 8790 0671

เร่อนไทยติ�มซิ่ำา
ร้านติ�มซำา อาหารเชุ้าของคนเม้องตรัง 
 (+66) 7521 9342

ซิ่ินจิว 
ร้านอาหารเชุ้าเก่่าแก่่ โด่งดังเร้�องติ�มซำา 
 (+66) 7521 8552 

 Do + See
เกาะเหลุ่าเหลุ่่ยง
นำ�าทัะเลื้ใสุเห็นป่ลื้าก่าร์ตูน  
สุถานทีั�ดำานำ�าต้�นแลื้ะดำานำ�าล่ื้ก่ 

เกาะลุ่ิบง 
รู้จััก่บ้้านของพะยูนฝูงสุุดท้ัายใน
ป่ระเทัศไทัย

ถำ�าเลุ่เขากรอบ 
นั�งเร้อนอนราบ้ผ่านถำ�ารอด ชุมโถงถำ�า  
หินงอก่หินย้อย

 Shop
ตลุ่าดเชิ้าเม่องตรัง 
ตลื้าดทีั�มีของอร่อย อาหารท้ัองถิ�น 
ให้เล้ื้อก่ซ้�อ โดยเฉพาะหมูย่างเม้องตรัง

รส้เลุ่ิศ 
ร้านขายเค้ก่เม้องตรัง  
ของฝาก่ป่ระจัำาจัังหวัด 
 (+66) 8 6739 1823

เจ๊ดา 
ร้านเต้าสุ้อของฝาก่ข่�นชุ้�อจัังหวัดตรัง
 (+66) 7557 7228

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั 
โพื่ส้ิ ท่ฟ  กร่๊ป   
วิส้าหกิจ เพื่่�อ ส้ังค์ม  จำา กัด
 w  www.guideguru.live
  (+66) 8 3703 4564



ส้ะปัน ห่มู่บ้านเล็ก ๆ  กลางหุ่บเขาท่่�ต้อบโจัท่ย์เท่รนด์การท่่องเท่่�ยวโลก และไลฟ์ส้ไต้ล์ 
ชุาวออฟฟิศคนรุ่นให่ม่ท่่�เร่ยกว่า Digital Nomad ห่มายถุ่งการท่ำางานท่่�ไม่จัำาเป็น
ต้้องอยู่ท่่�ออฟฟิศ ไม่ว่าจัะเท่่�ยว ห่ร่ออยู่ท่่�ไห่นในทุ่กมุมโลกก็ส้ามารถุท่ำางาน  

แถุมยังได้ชุาร์จัแบต้ชุ่ว่ต้ด้วยธรรมชุาต่้ไปด้วยได้

ชุุมชุนบ้�านสะปั็น จัังหวัดน่าน
เป็ลื้ี�ยนสถีานที่ี�ที่ำางานส้่ความผ่่อนคลื้ายกลื้างหุบ้เขา แลื้ะที่�องนา

DIGITAL NOMAD
Route
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Day 1
ต้ั้อน้ร้ื่บสู่่�เมุ่่องน้�าน้ด้วยม็ุ่อก็เที่ลิแก้็ว
พิื้เศิษ์จีาก็ร้ื่าน้ชีาท่ี่พื้น้า ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์
โอที่อปัข่�น้ช่ี�อของจ้ีงหว้ด เคร่ื่�องด่�มุ่
ท่ี่�ใช้ี ชีาทีพนา แลิะ ส้ม่สีทองน่าน  
สิู่น้ค้า GI ท่ี่�ปัล่ิก็เฉพื้าะใน้จ้ีงหว้ดมุ่า
เป็ัน้ว้ตั้ถ่ดิบหล้ิก็ใน้ก็ารื่สู่ร้ื่างความุ่
สู่ดช่ี�น้ พื้รื่้อมุ่เดิน้ที่างไปัย้ง หอศิิลปั ์
ริม่น่าน สู่ถาน้ท่ี่�รื่วมุ่ผู้ลิงาน้ของ
ศิิลิ ปิัน้พ่ื้� น้ ถิ� น้ เ มุ่่องน้� าน้ ให้ ได้ ชีมุ่  
เดิน้ที่างมุ่่�งสู่่�สู่ะปััน้ รื่ะหว�างที่างแวะ
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้มุ่่�อก็ลิางว้น้แบบสู่่ขภูาพื้
ด่ท่ี่� ฟ้าร์ม่เห็ดบ้้านหัวนำ�า ก้็บเมุ่น่้เด็ด  
“พิื้ซื้ซื้าเห็ด” พิื้ซื้ซื้าโฮิมุ่เมุ่ดท่ี่� ใครื่
มุ่าแล้ิวไมุ่�ได้ลิิ�มุ่ลิองถ่อว�ามุ่าไมุ่�ถ่ง  
ชี�วงเย็น้ เชี็ก็อิน้ท่ี่�  หมู่่บ้้ านสะปััน  
Hidden Track ของอำาเภูอบ�อเก็ล่ิอ
ท่ี่� มุ่่ภูาพื้จีำาเป็ัน้ท่ี่�งน้า สู่ายหมุ่อก็  
แลิะลิำาธุ์ารื่ เหมุ่าะสู่ำาหร้ื่บชีารื่์จีพื้ล้ิง
ก็ายแลิะใจีของชีาวออฟิฟิิศิเป็ัน้ท่ี่�สู่่ด  
จีาก็น้้�น้ปััก็หมุ่่ดมุ่่�อเย็น้ท่ี่� ร้านหัว
สะพาน แลิะเช็ีก็อิน้เข้าพ้ื้ก็ท่ี่� The 
Sapan Forest 

Day 2
มุ่าสู่ ะ ปัั น้ แ ล้ิ วน้อก็จีาก็ก็ารื่ ปัั� น้ 
จ้ี ก็รื่ยาน้ ชิีลิรื่อบห มุ่่� บ้ าน้  ตั้้ อ ง
ไมุ่�พื้ลิาดโปัรื่แก็รื่มุ่เดิน้ป่ัาสู่่�ความุ่
สู่ดช่ี�น้ท่ี่� นำ�าตกสะปััน ตั้ก็บ�ายนิ้ด ๆ  
พื้ก็แล็ิปัท็ี่อปัค่�ก็ายไปัท่ี่� หยุดเวลา  
ค้าเฟ้่ ร้ื่าน้ก็าแฟิวิวภู่ เขา ที่่�งน้า  
ท่ี่� มุ่่ เมุ่น่้เชีตั้ก็าแฟิดรื่ิปัมุ่าให้คน้ชี่�น้
ชีอบก็าแฟิห้ดเป็ัน้บาริื่สู่ต้ั้ามุ่่อใหมุ่�  
ด่�มุ่ก็าแฟิหอมุ่ ๆ น้้�งที่ำางาน้เพื้ลิิน้ ๆ  
ค่�ก้็บวิวภู่เขาสู่่ดสู่ายตั้าให้ได้เพิื้�มุ่พื้ล้ิง
สู่มุ่องใน้ก็ารื่ที่ำางาน้ จีาก็น้้�น้ไปัใช้ี
เวลิาให้เต็ั้มุ่ท่ี่�ใน้หมุ่่�บ้าน้ จีะเดิน้เลิ�น้  
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แวะร้ื่าน้ก็าแฟิ ชีอปัปิัง หร่ื่อถ�ายภูาพื้
เก็็บไว้เป็ัน้ความุ่ที่รื่งจีำาก็็ได้เชี�น้ก้็น้  
แล้ิวไปัตั้�อก้็น้ท่ี่�บ�อเก็ล่ิอเพ่ื้�อตั้ามุ่หา  
บ้่อเกล้อสินเธาว์โบ้ราณ์ บน้ภู่เขา
อาย่ก็ว�า 200 ปีั ซ่ื้�งปััจีจ่ีบ้น้ก็็ย้งมุ่่
ก็ารื่ต้ั้มุ่เก็ล่ิออย่� ใครื่สู่น้ใจีชีอปัปิัง
ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์จีาก็บ�อเก็ล่ิอโบรื่าณ์มุ่่ให้
เล่ิอก็หลิายร้ื่าน้ใน้หมุ่่�บ้าน้

Recommended Visiting

• ชุุมชุนบ้้านหนองบ้ัว
• ชุุมชุนในเวียง
• ชุุมชุนบ้่อสุวก่

เช็ุกลิื้สต์ทีี่�เทีี่�ยวใกลื้�เคียง

• นำ�าตก่สุะป่ัน
• บ้่อเก่ลื้อ้โบ้ราณ์
• อุทัยานแห่งชุาติดอยภูคา
• ป่ัว

Day 3
เดิน้ที่างออก็จีาก็สู่ะปััน้ สู่่�ต้ั้วเมุ่่องน้�าน้  
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้รื่ะหว�าง
ก็ารื่เดิน้ที่าง จีาก็น้้�น้ไปัสู้่ก็ก็ารื่ะ  
วั ด พ ร ะ เ กิ ด  รื่� ว มุ่ กิ็ จีก็ รื่ รื่มุ่ที่ำา 
ต่ั้งค�า คิงขน้าดความุ่ยาวเที่�า ก้็บ
ความุ่สู่่งของผู้่้ที่ำา เพ่ื้�อเสู่ริื่มุ่สู่มุ่าธิุ์
ใน้ก็ารื่ที่ำางาน้ ซื้่� ง ใน้ที่างลิ้าน้น้า
ถ่อว�าเป็ัน้ก็ารื่ที่ำาเพ่ื้�อสู่ะเดาะเครื่าะห์  
หร่ื่อสู่่บชีะตั้าอ่ก็ด้วย ก็�อน้ก็ล้ิบแวะ
ซ่ื้�อของฝีาก็ท่ี่� กาดข้่วงเม่้องน่าน  
ถน้น้คน้เดิน้ใน้ย�าน้เมุ่่องเก็�า ซ่ื้�งเปิัด
เฉพื้าะศ่ิก็ร์ื่ เสู่าร์ื่ อาทิี่ตั้ย์ ยามุ่เย็น้
เที่�าน้้�น้

Tips
 สุะปั่น เหมาะกั่บ้สุายก่รีน หร้อสุาย

สุโลื้ว์ไลื้ฟ์ทีั�ต้องก่ารมาพัก่ผ่อน
สัุมผัสุธรรมชุาติแลื้ะภูมิปั่ญญา
ท้ัองถิ�น
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  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั 
พื่ราวด์ พื่ราวด์ จำากัด
   travelbymojicity
  (+66) 6 1596 5391 
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Getting There 
จัาก่ตัวอำาเภอเม้องน่าน  
ใชุ้เสุ้นทัางสัุนติสุุข บ่้อเก่ล้ื้อ  
หร้อ เสุ้นทัางปั่ว ดอยภูคา  
บ่้อเก่ล้ื้อ สูุ่สุะปั่น

Our Guide

 Stay
อ่่นไอมาง 
บ้้านพัก่ริมลื้ำาธารโอบ้ล้ื้อมด้วยธรรมชุาติ 
 (+66) 6 2645 4666

บ่อเกลุ่่อวิว ร่ส้อร์ต 
รีสุอร์ตทีั�พร้อมด้วยสุป่าทัรีตเมนต์ 
 (+66) 5477 8140 

ส้ายหมอกบอกฮัก 
มีให้เล้ื้อก่ทัั�งเต็นท์ัแลื้ะก่ระท่ัอมริมลื้ำาธาร
 (+66) 9 2846 5829

 Eat + Drink
Cafe Soodgongdee 
คาเฟ่สุุดคลื้าสุสิุก่ของเม้องน่าน 
 (+66) 8 6995 6545

บ่อเกลุ่่อวิว ร่ส้อร์ต 
รีสุอร์ตทีั�เป็่นต้นตำารับ้เมนูดัง 
ไก่่ทัอดมะแขว่น 
 (+66) 5477 8140 

ค์าซิ่่า ย่า ทิพื่ย์ 
พิซซาเตาถ่านในบ้รรยาก่าศท้ัองทุ่ังนา 
 (+66) 9 5793 7853

 Do + See
ปั�นจักรยานเท่�ยวส้ะปัน 
จััก่รยานค้อยานพาหนะโลื้ว์คาร์บ้อน 
ทีั�จัะทัำาให้รู้จััก่สุะปั่นได้ครบ้ทุัก่องศา 

ด้ดาว
หมู่บ้้านสุะปั่น เหมาะกั่บ้ก่ารชุม 
ฝนดาวตก่เป็่นอย่างมาก่

ด้นก
อุทัยานแห่งชุาติขุนน่าน ข่�นชุ้�อเร้�องป่่า
โบ้ราณ์แลื้ะกิ่จัก่รรมดูนก่

 Shop
ถนนค์นเดินกาดข่วงเม่องน่าน
ถนนคนเดินยามเย็นทีั�มีสิุนค้าแฮนด์เมด 
หัตถก่รรมเม้องน่าน
 (+66) 8 8251 5683

โฮงเจ้าฟองค์ำา
เล้ื้อก่ซ้�อผ้าทัอม้อลื้ายนำ�าไหลื้ 
เอก่ลัื้ก่ษณ์์เม้องน่าน 
 (+66) 8 1796 9029

ส้ิบส้องปันนา ผ้าทอไทลุ่่�อ
ร้านจัำาหน่ายผ้าทัอในหมู่บ้้านของ 
ชุาวไทัล้ื้�อ “หนองบั้ว” มีก่ารริเริ�มทัอผ้ามา
ไม่น้อยก่ว่า 150 ปี่ 
 (+66) 8 2485 5165



ห่่างออกไปไม่ไกลจัากเม่องจัะเจัอส้ถุานท่่�ท่่�ได้ผ่อนคลายและร่ชุาร์จักาย ใจั ไปพัร้อม
การเร่ยนรู้ส้ร้างแรงบันดาลใจั แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ต้อบโจัท่ย์เห่ล่า Digital Nomad  
ท่่�น่�โดดเด่นด้วยการอยู่ร่วมกัน ท่่�มาพัร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชุาต่้ ทั่�งยังม่ว่ถุ่ชุ่ว่ต้ 

ร่มส้ายนำ�าและการส่้บส้านวัฒนธรรมดั�งเด่ม

ชุุมชุนยี�สารี จัังหวัดสมุที่รีสงครีาม
เป็ลื้ี�ยนห�องที่ำางานไป็ชุารี์จัพื้ลัื้งกายแลื้ะพื้ลัื้งใจั

DIGITAL NOMAD
Route
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Day 1
เ ท่ี่�ยวใก็ลิ้ก็ร่ื่งก้็น้ท่ี่�  ชีุม่ชีนยี�สาร  
ช่ีมุ่ชีน้ใก็ล้ิเมุ่่องแตั้�ก็็ครื่บถ้วน้ด้วย
องค์ปัรื่ะก็อบของความุ่ผู้�อน้คลิาย  
ต้ั้อน้ร้ื่บด้วย Welcome Drink  
นำ�าม่ะพร้าวนำ�าหอม่ ของด่ช่ีมุ่ชีน้  
ไปัตั้�อท่ี่�ศ่ิน้ย์ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่แล้ิวลิงมุ่่อ 
ย้อมุ่ผู้้าด้วยสู่่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้พ่ื้ชีพื้รื่รื่ณ์  
จีาก็ป่ัาชีายเลิน้ช่ีมุ่ชีน้ เสู่ร็ื่จีแล้ิวอิ�มุ่
ท้ี่องมุ่่�อก็ลิางว้น้ด้วยสู่ำาร้ื่บพิื้เศิษ์จีาก็
เชีฟิใหญ�ใน้ช่ีมุ่ชีน้ บ�ายคล้ิอยแวะ 
เช็ีก็อิน้ร่ื่เฟิรื่ชีรื่�างก็ายท่ี่� อัม่พวา 
ศิรีค้าเฟ้่ หร่ื่อจีะเล่ิอก็น้้�งที่ำางาน้ท่ี่�น่้� 
ก็็ตั้อบโจีที่ย์ชีาวดิจิีท้ี่ลิโน้แมุ่ด จีาก็น้้�น้
ลิ�องเร่ื่อน้วดสู่ปัาคลิายความุ่เคร่ื่ยด
จีาก็ก็ารื่งาน้ท่ี่�  หัตถาธารา แลิะ
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เย็น้ท่ี่� รัญ่จัวน
อัม่พวา เช็ีก็อิน้เข้าท่ี่�พ้ื้ก็ใน้ร่ื่สู่อร์ื่ตั้ 
บ่ติั้ก็ Asita Eco Resort

Day 2
ลิองปัร้ื่บน้าฬิิก็าต่ั้�น้แตั้�เช้ีาตั้ร่ื่�สู้่ก็นิ้ด
มุ่าต้ั้ก็บาตั้รื่ริื่มุ่คลิอง ก็�อน้จีะเริื่�มุ่
เปิัดคอมุ่พิื้วเตั้อร์ื่ที่ำางาน้ที่�ามุ่ก็ลิาง
บรื่รื่ยาก็าศิ ริื่ มุ่คลิอง  เ ปัลิ่� ย น้  
Background Zoom จีาก็ก็ำาแพื้งบ้าน้ 
ให้ก็ลิายเป็ัน้ฉาก็ของต้ั้น้ไมุ้่ริื่มุ่น้ำ�า จีาก็น้้�น้ 
ชิีลิก้็บบรื่รื่ยาก็าศิวิถ่ช่ีวิตั้ริื่มุ่คลิอง
พ้ื้ก็สู่มุ่องหาคร่ื่เอท่ี่ฟิไอเด่ยใหมุ่� ๆ  ตั้�อ
ด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่สู่ปัาอาย่รื่เวชีเปัน็้ไฮิไลิต์ั้  

ตั้�อด้วยช่ีดน้ำ�าชีายามุ่บ�ายเสิู่ร์ื่ฟิมุ่า
พื้ร้ื่อมุ่เมุ่น่้ขน้มุ่จีาก็ ลิ�นจัี�พันธุ์ค้่อม่  
ซ่ื้�งเปั็น้สิู่น้ค้า GI ท่ี่�บ�งบอก็ถ่งความุ่
สู่มุ่บ่รื่ณ์์ของจ้ีงหว้ดสู่มุ่่ที่รื่สู่งครื่ามุ่  
น้อก็จีาก็น่้�ย้งมุ่่ เค้ร้�องด้�ม่เหด็ 8 ชีนดิ  
ผัสม่ถั�งเช่ีา สิู่น้ค้าโอที่อปัข่�น้ช่ี�อของ 
สู่มุ่่ที่รื่สู่งครื่ามุ่เ ป็ัน้อ่ก็ที่างเ ล่ิอก็
สู่ำาหร้ื่บก็ารื่ด่แลิสู่่ขภูาพื้ สู่�วน้มุ่่�อเย็น้
มุ่่ไฮิไลิตั้์เมุ่น่้อาหารื่จีาน้พื้ิเศิษ์ท่ี่� ใชี้
ลิิ�น้จ่ี�พ้ื้น้ธ์ุ่์ค�อมุ่ของด่ปัรื่ะจีำาจ้ีงหว้ด

Tips
 ทัาง Asita Eco Resort มี

สัุญญาณ์อินเทัอร์เน็ตความ 
เ ร็วสูุงเหมาะกั่บ้ก่ารเป่ลีื้�ยน
บ้รรยาก่าศก่ารทัำางาน
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เป็ัน้ว้ตั้ถ่ดิบหล้ิก็ ไมุ่�ว�าจีะเป็ัน้ น้ำ�าลิิ�น้จ่ี�
พื้ารื่าไดซื้์ ยำาลิิ�น้จ่ี�ปัลิาสู่ลิิดก็รื่อบ 
เค้ก็ลิิ�น้จ่ี� แลิะท่ี่�จีะพื้ลิาดไมุ่�ได้จีริื่ง ๆ 
เมุ่่�อมุ่าถ่งริื่มุ่น้ำ�าแมุ่�ก็ลิองค่อโปัรื่แก็รื่มุ่  
ล่องเร้อชีม่หิ�งห้อย ซ่ื้�งเป็ัน้สิู่�งช่ี�ว้ด
ความุ่อ่ดมุ่สู่มุ่บ่รื่ณ์์ของรื่ะบบน้ิเวศิ
ริื่มุ่ลิำาคลิอง

Day 3
ต่ั้�น้เช้ีามุ่าสู่่ดอาก็าศิบริื่สู่่ที่ธิุ์�พื้ร้ื่อมุ่
คลิาสู่โยคะก็ลิางธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิท่ี่�จีะชี�วย
ชีาร์ื่จีพื้ล้ิงก็�อน้ก็ล้ิบไปัที่ำางาน้ จีาก็น้้�น้
ไปัตั้�อท่ี่� สวนม่ะม่่วงหาวม่ะนาวโห่ 
ลุงศิิริ สู่วน้เก็ษ์ตั้รื่โมุ่เดิร์ื่น้ท่ี่�ที่ำาให้
ผู้่้ เ ข้ามุ่าเท่ี่�ยวชีมุ่อยาก็จีะชีอปัปิัง
สิู่น้ค้าเก็ษ์ตั้รื่ ตั้�อด้วยเช็ีก็อิน้ท่ี่�คาเฟ่ิ  
Somdul Agroforestry Home  
ด่�มุ่เคร่ื่�องด่�มุ่ซิื้ก็เน้เจีอร์ื่ก็�อน้ก็ล้ิบ

Floating Market

• ตลื้าดนำ�าทั่าคา
• ตลื้าดนำ�าอัมพวา
• ตลื้าดนำ�าบ้างน้อย
• ตลื้าดนำ�าบ้างนก่แขวก่

กิจักรีรีมชุิลื้รีิมนำ�าแม่กลื้อง
• ตัก่บ้าตรริมนำ�า
• ป่ั�นจััก่รยานลื้ัดเลื้าะร่องสุวน
• ตะลืุ้ยสุวนมะพร้าว สุวนลื้ิ�นจัี�
• โยคะก่ลื้างสุวนรับ้อรุณ์

คาเฟ้่ฮอป็ป็ิงต�องไป็
• Salt Lake De Maeklong
• อัมพวาศรีคาเฟ่
• ตาลื้พวา
• Sirisompong Farm and Cafe
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  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั 
พื่ราวด์ พื่ราวด์ จำากัด
   travelbymojicity
  (+66) 6 1596 5391 
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้เวลื้าชัุ�วโมง
เศษขับ้ตรงยาว ๆ บ้นถนน
พระราม 2 ก็่ถ่งชุุมชุนยี�สุาร

Our Guide

 Stay
River Jam Amphawa
รีสุอร์ตในบ้รรยาก่าศริมคลื้อง 
 (+66) 6 1409 9943

เดอะ เกรซิ่ อัมพื่วา ร่ส้อร์ต
โรงแรมทีั�มีทัั�งห้องพัก่แลื้ะห้องสัุมมนา 
 (+66) 8 1911 6803

River CoCo
บู้ติก่รีสุอร์ตริมแม่นำ�าแม่ก่ลื้อง 
 (+66) 8 8000 9169

 Eat + Drink
แดงอาหารทะเลุ่
ร้านซีฟู้ดเจ้ัาเก่่า ตำานานความอร่อย 
จัาก่ความสุดใหม่ 
 (+66) 3471 2077

ริมเข่�อน ดั�งเดิม
ร้านอาหารทัะเลื้ 
ในบ้รรยาก่าศริมคลื้อง 
 (+66) 3477 1455

เกษร ค์ลุ่องโค์น 
ร้านอาหารทัะเลื้ชุ้�อดัง 
บ้นถนนสุายคลื้องโคน 
 (+66) 8 7036 0556

 Do + See
ตลุ่าดร่มห่บ
ตลื้าดทีั�คร่อมก่ลื้างทัางรถไฟ  
ไอโคนิคทีั�ใคร ๆ ก็่ต้องมาถ่ายภาพ 

วัดบางก่้ง
หน่�งในจุัดหมาย Unseen Thailand  
ต้นไทัรเก่่าแก่่ป่ก่คลุื้มรอบ้โบ้สุถ์

ดอนหอยหลุ่อด
ถีบ้ก่ระดานเก็่บ้หอยทีั�ซ่อนอยู่ใต้ดินเลื้น

 Shop
บ้านเบญจรงค์์บางชิ้าง
ชุอป่ป้่งเคร้�องเบ้ญจัรงค์ 
ในหมู่บ้้านเบ้ญจัรงค์ 
 (+66) 8 9746 2433

เพื่่ยรหยดตาลุ่ 
เตาตาลื้ทีั�พัฒนานำ�าตาลื้มะพร้าว 
ให้ถูก่ใจัคนรุ่นใหม่ 
 (+66) 6 5421 5355

ตลุ่าดแม่กลุ่อง
ตลื้าดทีั�เต็มไป่ด้วยอาหารทัะเลื้สุดใหม่ 
ราคามิตรภาพ 



ชุุมชุนบ้านส้วนป่า จุัดห่มายให่ม่ของผู้ท่่�ห่ลงให่ลในการเด่นป่า ท่่�น่�ไม่ได้ม่แค่ความ 
อุดมส้มบูรณ์ของธรรมชุาต่้ผ่นป่าเชุ่งเขาเท่่านั�น แต่้ยังม่เร่�องราวของวัฒนธรรมชุาต่้พัันธ์ุ 

อาข่า ซ่ึ่�งยังคงรักษาวัฒนธรรมดั�งเด่มผส้านด้วยว่ถุ่เกษต้รกรรมแนวให่ม่

ชุุมชุนบ้�านสวนป่็า จัังหวัดเชีุยงรีาย
เส�นที่างผ่จัญภัยในธรีรีมชุาติ

ECO-ADVENTURE
TOURISM
Route

50



Day 1
จ้ีงหว้ดเช่ียงรื่ายได้ช่ี�อว�าเป็ัน้เมุ่่องศิิลิปัะ  
ศิิ ลิ ปิัน้ แห� ง ชี า ติั้หลิายที่� าน้อ ย่� ท่ี่�
เช่ียงรื่าย แลิะจ่ีดหมุ่ายแรื่ก็เมุ่่�อไปั
เย่อน้เช่ียงรื่ายก็็แน้�น้อน้ว�าต้ั้องเป็ัน้  
พิพิธภััณ์ฑ์บ้้านดำา บ้าน้พ้ื้ก็แลิะ 
สู่ต่ั้ดิโอของศิิลิปิัน้แห�งชีาติั้ “ถว้ลิย์  
ด้ชีน่้ย์” ภูายใน้บ้าน้ดำามุ่่ห้องตั้�าง ๆ 
เชี�น้ ห้องน้อน้ ห้องที่ำางาน้ ห้องสู่ะสู่มุ่
งาน้หน้้งสู้่ตั้ว์ ก็ะโหลิก็สู้่ตั้ว์ท่ี่�สู่ร้ื่าง
แรื่งบ้น้ดาลิใจีให้งาน้ศิิลิปัะอ้น้ที่รื่ง
พื้ล้ิงของอาจีารื่ย์ถว้ลิย์ จีาก็น้้�น้ไปั 

ร้ื่บปัรื่ะที่าน้มุ่่�อเท่ี่�ยงท่ี่� ร้านเฮ้อนร่ม่ 
ศิรีทอง ก้็บบ่ฟิเฟิต์ั้ขน้มุ่จี่น้ใน้บ้าน้ 
เร่ื่อน้โบรื่าณ์ อิ�มุ่แล้ิวข่�น้ดอยไปัผู้จีญภู้ย 
ก้็น้ตั้�อท่ี่� Doi Tung Tree Top Walk 
กิ็จีก็รื่รื่มุ่ ว้ดใจีท้ี่าความุ่ก็ล้ิาท่ี่�สู่วน้ 
แมุ่�ฟ้ิาหลิวง ณ์ โครื่งก็ารื่พ้ื้ฒน้า 
ดอยต่ั้งฯ ก้็บที่างเดิน้เร่ื่อน้ยอดไมุ้่  
ยาว 295 เมุ่ตั้รื่ แลิะสู่่งก็ว�า 30 เมุ่ตั้รื่ 
จีาก็พ่ื้�น้ดิน้ ให้ได้ชีมุ่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้แบบ
ใก็ลิ้ ชิีดมุ่าก็ ๆ ก็�อน้จีะไปัเปัลิ่�ยน้
บรื่รื่ยาก็าศิ เชี็ก็อิน้ที่�ามุ่ก็ลิางที่่�งน้า
ท่ี่� Ahsa Farmstay ฟิาร์ื่มุ่สู่เตั้ย์ใน้

บ้าน้ไมุ้่เก็�าท่ี่�ปัร้ื่บปัร่ื่งให้โมุ่เดิร์ื่น้ แตั้�ย้ง
เข้าก้็บบรื่รื่ยาก็าศิใน้ช่ีมุ่ชีน้ ท่ี่�น่้�มุ่่แปัลิง
ผู้้ก็ ท้ี่องน้าปัลิอดสู่ารื่เคมุ่่ท่ี่�เก็็บเก็่�ยว
น้ำามุ่าปัร่ื่งเป็ัน้อาหารื่

Day 2
เตั้ร่ื่ยมุ่ต้ั้วให้พื้ร้ื่อมุ่แล้ิวออก็ไปัเดิน้ป่ัา 
ท่ี่� ชุีม่ชีนบ้้านสวนปั่า หมุ่่�บ้าน้เชิีง 
ดอยต่ั้งท่ี่�มุ่่สู่วน้ปั่าอ้น้สู่มุ่บ่รื่ณ์์เป็ัน้
สู่มุ่บ้ติั้ลิำ�าค�า ที่ำาให้ช่ีมุ่ชีน้ได้น้ำาจ่ีดเด�น้
เร่ื่�องความุ่อ่ดมุ่สู่มุ่บ่รื่ณ์์ของป่ัามุ่าปัร้ื่บ
เป็ัน้เสู้่น้ที่างที่�องเท่ี่�ยวศ่ิก็ษ์าพ่ื้ชีพื้รื่รื่ณ์ 
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ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ใน้ท้ี่องถิ�น้ รื่ะหว�างที่างจีะได้
เร่ื่ยน้ร้่ื่วิถ่ช่ีมุ่ชีน้ซื้่�งเปั็น้ชีาวอาข�า เชี�น้  
จ้ีบปัลิาใน้ลิำ�าห้วยธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้มุ่าปัร่ื่งเป็ัน้
อาหารื่กิ็น้ก้็น้ง�าย ๆ ก็ลิางผู่้น้ป่ัาริื่มุ่
น้ำ�าตั้ก็ห้วยที่รื่ายขาว ตั้�อด้วยเร่ื่ยน้ร้่ื่
ก็ารื่ที่ำาเก็ษ์ตั้รื่บน้ดอยของช่ีมุ่ชีน้ท่ี่�มุ่่
ผู้ลิิตั้ผู้ลิอย�าง โก็โก้็ แลิะ อะโวคาโด
เป็ัน้จ่ีดเด�น้ รื่ะหว�างที่างพ้ื้ก็เหน่้�อยก้็บ  
กาแฟ้ดอยชี้าง สิู่น้ค้า GI ของ
เช่ียงรื่าย ให้ได้ต้ั้มุ่น้ำ�าร้ื่อน้ดริื่ปัก็าแฟิ
ก้็น้ก็ลิางปั่าอ่ก็ด้วย เร่ื่ยก็ได้ว�าเปั็น้
ว้น้เดย์ที่ริื่ปัท่ี่�จ้ีดเต็ั้มุ่ท้ี่�งเร่ื่�องปั่า แลิะ
วิถ่ช่ีมุ่ชีน้ไปัพื้ร้ื่อมุ่ ๆ ก้็น้

หอศิลื้ป็ะห�ามพื้ลื้าด

• ขัวศิลื้ป่ะ
• ศูนย์ศิลื้ป่์แสุงธรรมใจัพอเพียร  

โดย ป่รีชุา เถาทัอง
• หอศิลื้ป่์ไตยวน
• หอศิลื้ป่์เฉลื้ิมชัุย โฆษิตพิพัฒน์

ดอยทีี่�ต�องไป็เย้อน

• ดอยผาตั�ง
• ดอยสุะโง้

• ดอยก่าดผี
• ดอยชุ้าง
• ดอยตุง
• ดอยวาวี

Day 3
ผู้�อน้คลิายความุ่เมุ่่�อยล้ิาจีาก็ก็ารื่
เดิน้ป่ัามุ่าท้ี่�งว้น้ด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่สู่ปัาท่ี่�  
ภั า ว า ตี ส ปั า  ใ น้ โ รื่ ง แ รื่ มุ่ เ ลิ อ 
เมุ่อรื่ิเด่ยน้ เชี่ยงรื่าย จีาก็น้้�น้ไปัชีิลิ  

แลิะชิีมุ่ ชีาตราม้่อ สิู่น้ค้าโอที่อปั
ปัรื่ะจีำาจ้ีงหว้ดเช่ียงรื่ายใน้บรื่รื่ยาก็าศิ
ของคาเฟิ่สู่่ขาวท่ี่�ออก็แบบมุ่าให้มุ่่
ก็ลิิ�น้อายของความุ่เปั็น้ญ่�ป่่ัน้ ต้ั้�งอย่�
ใจีก็ลิางเมุ่่องพื้ร้ื่อมุ่เวิร์ื่ก็ชีอปัเร่ื่ยน้
ร้่ื่เที่คนิ้คชีงชีา ก็�อน้จีะจีบที่ริื่ปัด้วย
ความุ่อิ�มุ่อรื่�อยท่ี่� Chivit Thamma 
Da Coffee House ร้ื่าน้อาหารื่ริื่มุ่น้ำ�า
ใน้บรื่รื่ยาก็าศิของสู่วน้สู่ไตั้ล์ิอ้งก็ฤษ์

Tips
 หาก่มาเทีั�ยวชุ่วงป่ลื้ายปี่จัะมี

เทัศก่าลื้สุสัีุนดอยตุงเป็่นกิ่จัก่รรม
ในพ้�นทีั�ทีั�ห้ามพลื้าด

Recommended Park

• อุทัยานแห่งชุาตถิำ�าหลื้วง-ขุนนำ�านางนอน
• วนอุทัยานนำ�าตก่ขุนก่รณ์์
• อุทัยานแห่งชุาติภูชุี�ฟ้า
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น 
ตรงมายังจัังหวัดเชีุยงราย  
สุ่วนในตัวเม้องมีรถบั้สุรอบ้เม้อง

Our Guide

 Stay
ส้่ขนิรันดร์
จัาก่โรงแรมเก่่าแก่่ป่ระจัำาจัังหวัด 
สูุ่โรงแรมบู้ติก่
 (+66) 5379 8788

Phu Chaisai Mountain Resort 
โรงแรมทีั�ตอบ้โจัทัย์ก่ารดูแลื้สุุขภาพ 
แบ้บ้องค์รวม 
 (+66) 5391 0500

เลุ่อ เมอริเด่ยน เชิ่ยงราย 
โรงแรม 5 ดาว ริมแม่นำ�าก่ก่ 
 (+66) 5360 3333

 Eat + Drink
กาแฟรถเหลุ่่อง 
ร้านก่าแฟอาหารเชุ้าง่าย ๆ ในรถก่ระบ้ะเหล้ื้อง 
ทีั�เป้่ดคู่จัังหวัดเชีุยงรายมานาน 
 (+66) 8 6921 3142

Ryokan Cafe
คาเฟ่ในบ้รรยาก่าศแบ้บ้เรียวกั่ง 
 (+66) 8 1868 3010

นำ�าเง่�ยวป้าส้่ข 
ร้านนำ�าเงี�ยวเจ้ัาเก่่าแก่่ป่ระจัำาสัุนโค้งน้อย 
 (+66) 8 9794 4584

 Do + See
ดอยแม่ส้ลุ่อง
หมู่บ้้านไร่ชุาขั�นบั้นไดทีั�ดอยแม่สุลื้อง

ส้ิงห์ปาร์ค์ 
ไร่ชุา สุวนดอก่ไม้ กิ่จัก่รรมผจัญภัย  
แลื้ะจุัดถ่ายรูป่ป่ระจัำาจัังหวัดเชีุยงราย

ไร่ร่�นรมย์ 
จุัดหมายของก่ารท่ัองเทีั�ยวเชิุงเก่ษตร 
 (+66) 8 1451 7122

 Shop
เชิ่ยงรายไนท์บาซิ่าร์
ตลื้าดยามคำ�าค้น ศูนย์รวมของฝาก่  
ของทีั�ระล่ื้ก่ แลื้ะงานฝีม้อ

ส้วรรค์์บนดิน 
ทีั�นี�ไม่ใชุ่แค่ร้านอาหาร แต่ยังมีผลิื้ตภัณ์ฑ์
ป่ลื้อดสุารเคมีจัาก่เก่ษตรก่รแลื้ะฟาร์มต่าง ๆ
 (+66) 8 1205 3554

ตลุ่าดเชิ้าเชิ่ยงราย 
ตลื้าดเก่่าแก่่ทีั�รวมของกิ่นพ้�นเม้อง  
พ้ชุผัก่ผลื้ไม้ตามฤดูก่าลื้

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั 
Find Folk Co., Ltd.
 w  www.findfolk.com
  (+66) 2278 1566



ชุุมชุนสันป่็าเป็า จัังหวัดเชีุยงใหม่
ตามรีอยรีสชุาติแห่งสำารัีบ้พื้้�นเม้องดั�งเดิมของลื้�านนา 

GASTRONOMY
 TOURISM
Route

ชุุมชุนท่่องเท่่�ยวท่่�อัดแน่นด้วยเร่�องราวและวัฒนธรรมอาห่ารการก่น ต้ำารับเม่องเห่น่อ
ล้านนา ท่่�ปรับเปล่�ยนมาสู่้เส้้นท่างท่่องเท่่�ยวส้ำาห่รับ นักท่่องเท่่�ยวส้ายก่น และส่้นค้า 

ของฝากให้่ได้เก็บความอร่อย ของเชุ่ยงให่ม่ใส่้กระเป๋ากลับบ้าน
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Day 1
ต้ั้อน้ร้ื่บสู่่�สู้่น้ที่รื่ายด้วยก็าแฟิหอมุ่ก็ร่ื่�น้ 
จีาก็ 186 Cafe & Bar (Sansai- 
cisco) วิสู่าหก็ิจีช่ีมุ่ชีน้ท่ี่�เชี่�อมุ่ตั้�อ  
ผู้่้ด่�มุ่ก็าแฟิก้็บผู้่้ปัล่ิก็ก็าแฟิ รื่วมุ่ท้ี่�ง
เก็ษ์ตั้รื่ก็รื่ใน้พ่ื้�น้ท่ี่�เช่ียงใหมุ่�เข้าไว้ด้วย

ก้็น้ จีาก็น้้�น้ไปัตั้�อท่ี่� ชีุม่ชีนสันปั่าเปัา 
ช่ีมุ่ชีน้ก็ารื่ที่�องเท่ี่�ยวเชีงิเก็ษ์ตั้รื่อนิ้ที่ร่ื่ย์
ท่ี่�ต้ั้อน้ร้ื่บด้วย ชีาผัักเชีียงดา สิู่น้ค้า
โอที่อปัเพ่ื้�อสู่่ขภูาพื้ของเชี่ยงใหมุ่� ที่ำา
กิ็จีก็รื่รื่มุ่เร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�องเก็ษ์ตั้รื่ปัลิอดสู่ารื่
พิื้ษ์ แลิะเก็็บผู้้ก็สู่มุ่่น้ไพื้รื่พื้่�น้บ้าน้มุ่าที่ำา

เมุ่น่้อาหารื่พ่ื้�น้ถิ�น้ข่�น้ช่ี�อของช่ีมุ่ชีน้สู้่น้
ป่ัาเปัา ไมุ่�ว�าจีะเป็ัน้ ยำาปืัน้น้ก็ไสู้่ แก็ง
ผู้้ก็ก็รื่ะสู้่ง สู่ล้ิดน้ำ�าผู้้ก็ดอง ยำาผู้้ก็ดอง
ปืัน้น้ก็ไสู้่ แลิะไข�ป่ัามุ่สู่มุ่่น้ไพื้รื่ เป็ัน้ต้ั้น้  
ไปัชีอปัปิังตั้�อท่ี่� เชีียงใหม่่ศิิลาดล  
เล่ิอก็ซ่ื้�อเคร่ื่�องเคล่ิอบศิิลิาดลิ สิู่น้ค้า 
GI ของจ้ีงหว้ด ก็�อน้จีะจีบโปัรื่แก็รื่มุ่ว้น้
แรื่ก็ท่ี่�ร้ื่าน้ Comedara ใน้บรื่รื่ยาก็าศิ
สู่ายลิมุ่เย็น้ริื่มุ่แมุ่�น้ำ�าปิัง เมุ่น่้แน้ะน้ำา
ท่ี่�ห้ามุ่พื้ลิาด ได้แก็� แก็งผู้้ก็เช่ียงดา  
น้ำ�าพื้ริื่ก็หน่้�มุ่ เห็ดถอบ เป็ัน้ต้ั้น้ 

Lanna Restaurant

• เจัริญสุวนแอก่
• เฮ้อนใจั๋ยอง
• เฮ้อนม่วนใจั๋

Day 2
เริื่�มุ่ต้ั้น้ว้น้ท่ี่� Kalm Village หมุ่่�บ้าน้
ท่ี่�เลิ�าเร่ื่�องว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่แลิะภู่มิุ่ปััญญา  kalmvillagechiangmai

  Comedara
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ผู้�าน้อาหารื่ เสู่่�อผู้้า งาน้ห้ตั้ถก็รื่รื่มุ่ แลิะ
สู่ลิ�าช่ีมุ่ชีน้ จีาก็น้้�น้ไปัเติั้มุ่ความุ่อรื่�อย
มุ่่�อก็ลิางว้น้ท่ี่� บ้้านพ่อเลี�ยงหม่้�น  
ลิิ�มุ่รื่สู่เมุ่น่้แน้ะน้ำา ข้าวแก็งก็ะทิี่หมุ่่  
แลิะเดิน้เลิ�น้เก็็บบรื่รื่ยาก็าศิท่ี่�ไอโคน้ิค 
เช่ียงใหมุ่�อย�างปัรื่ะต่ั้ที่�าแพื้ ซ่ื้�งตั้ามุ่
ตั้รื่อก็ซื้อก็ซื้อยย�าน้ปัรื่ะต่ั้ที่�าแพื้เต็ั้มุ่
ไปัด้วยร้ื่าน้อาหารื่ คาเฟ่ิ แลิะแก็ลิเลิอ
ร่ื่ ยามุ่เย็น้ดิน้เน้อร์ื่ท่ี่� Sai Ping Bar 
& Restaurant ซ่ื้�งมุ่่เมุ่น่้แน้ะน้ำาเปั็น้
เน่้�อย�างก็รื่ะที่ะรื่อ้น้ แลิะปัลิาที่อด 2 ใจี  
ปิัดท้ี่ายด้วยบารื่์ล้ิบ Intangible  
บาร์ื่ม็ุ่อก็เที่ลิไร้ื่แอลิก็อฮิอล์ิจ้ีดเสิู่ร์ื่ฟิ
เคร่ื่�องด่�มุ่คล้ิายก้็บโอมุ่าก็าเสู่ะท่ี่�จีะได้
เห็น้บาร์ื่เที่น้เดอร์ื่ที่ำาท่ี่ก็ข้�น้ตั้อน้

เป็ัดน้ำ�าค้าง ข้าวป่ัก็งา เป็ัน้ต้ั้น้ น้อก็จีาก็
น้้�น้ย้งมุ่่ผู้ลิผู้ลิิตั้จีาก็เก็ษ์ตั้รื่ก็รื่ให้ได้
เล่ิอก็ชีอปัอ่ก็ด้วย สู่�วน้มุ่่�อก็ลิางว้น้ 
พื้าไปัลิิ�มุ่รื่สู่ชีาตั้อิาหารื่พื้่�น้ถิ�น้ก้็น้ตั้�อท่ี่�  
ร้านข้้าวซ่อยแม่่ม่ณ์ี ท่ี่�ก็าร้ื่น้ต่ั้ด้วย
รื่างว้ลิบิบ ก่็ร์ื่มุ่องต์ั้ ก็�อน้จีะไปัเล่ิอก็
ซ่ื้�อของฝีาก็จีาก็เช่ียงใหมุ่�ท่ี่� ศูินย์จััด
แสดง จัำาหน่ายและกระจัายสินค้้า  
OTOP เชีียงใหม่่ ปิัดท้ี่ายด้วยร้ื่าน้ 
Flour Flour ร้ื่าน้เบเก็อร์ื่ร่ื่ไซื้ส์ู่ก็รื่ะท้ี่ด
ร้ื่ดแตั้�เน้้น้ค่ณ์ภูาพื้ ท่ี่�ที่ำาขน้มุ่ปัังจีาก็
ก็ารื่เพื้าะย่สู่ต์ั้ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ข่�น้มุ่าเอง

  ก่าดนัดจีันยูนาน

Local Recipe

• นำ�าพรกิ่อ่อง 
• นำ�าพรกิ่หนุ่ม
• ลื้าบ้หมูคั�ว
• แก่งฮังเลื้
• ไสุ้อั�ว
• แก่งแค
• ผัก่ก่าดจัอ

Day 3
ร้ื่บว้น้ใหมุ่�ท่ี่� กาดนัดจีันยูนาน หร่ื่อ  
ก็าดบ้าน้ฮิ�อ ตั้ลิาดน้้ดอาย่ก็ว�า 30 ปีั 
ของชีาวมุ่่สู่ลิิมุ่เช่ี�อสู่ายจ่ีน้ย่น้น้าน้
ใน้จ้ีงหว้ดเช่ียงใหมุ่� ด้งน้้�น้อาหารื่ท่ี่�
วางขายจ่ีงเป็ัน้อาหารื่จ่ีน้ย่น้น้าน้ท่ี่�
ผู้สู่มุ่ผู้สู่าน้ว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่ก็ารื่ก็ิน้แบบ
ฉบ้บมุ่่สู่ลิิมุ่ ไมุ่�ว�าจีะเป็ัน้ เน่้�อน้ำ�าค้าง  

  Flour Flour 

  intangiblebar  

  saipingbarandrestaurant 

Tips
 เ ป้่ดมิชุลิื้น ไก่ด์  ไทัยแลื้นด ์ 

ซ่�งขยายพ้�นทีั�ความอร่อยจัาก่
ก่รุงเทัพฯ สูุ่จัังหวัดเชีุยงใหม่
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น  
รถไฟ แลื้ะรถทััวร์  
ตรงสูุ่จัังหวัดเชีุยงใหม่  
สุ่วนก่ารเดินทัางในจัังหวัด
สุามารถเชุ่ารถขับ้ได้สุะดวก่

Our Guide  Stay
Sala Lanna Chiang Mai
รีสุอร์ตก่ลิื้�นอายล้ื้านนาสุุดชิุคริมแม่นำ�าป้่ง
 (+66) 5324 2588

U Chiang Mai 
พัก่ผ่อนใจัก่ลื้างเม้องท่ัามก่ลื้าง 
ดีไซน์ล้ื้านนาร่วมสุมัย 
 (+66) 5332 7000

Ratilanna Riverside Spa Resort
รีสุอร์ตทีั�ใสุ่องค์ป่ระก่อบ้ของศิลื้ป่ะล้ื้านนา 
 (+66) 5399 9333

 Eat + Drink
แกงเวฬา 
ร้านข้าวแก่งทีั�ไม่ธรรมดาด้วยเมนูโบ้ราณ์ 
ทีั�หลื้ายคนหลื้งล้ื้ม 
 (+66) 6 2449 9425

ข้าวเม่า ข้าวฟ่าง 
ร้านอาหารไทัยในสุวนป่่าจัาก่จิันตนาก่าร 
 (+66) 6 3665 5838

ส้วนผักโอ้กะจ้ ๋
ร้านอาหารสุุขภาพ 
สุ่งตรงผัก่ออร์แก่นิก่จัาก่ฟาร์ม 
 (+66) 8 1980 4216

 Do + See
TCDC Chiang Mai
ศูนย์สุร้างสุรรค์ก่ารออก่แบ้บ้ 
ทีั�มีทัั�งห้องสุมุดนิทัรรศก่ารหมุนเวียน
 (+66) 5208 0500

MAIIAM Contemporary  
Art Museum 
พิพิธภัณ์ฑ์ศิลื้ป่ะร่วมสุมัย 
มีนิทัรรศก่ารหมุนเวียนตลื้อดปี่ 
 (+66) 8 1386 6899

ศร่ประกาศ 
อาคารป่ระวัติศาสุตร์อายุก่ว่า 100 ปี่
 (+66) 5324 1272

 Shop
ตลุ่าดวโรรส้
ตลื้าดของฝาก่ทีั�จััดเต็มด้วยอาหาร 
พ้�นเม้องไม่ว่าจัะเป็่น นำ�าพริก่อ่อง  
นำ�าพริก่หนุ่ม ไสุ้อั�ว แคบ้หมู ฯลื้ฯ

จริงใจ
ตลื้าดทีั�มีตั�งแต่งานอาร์ต ผัก่ผลื้ไม้
ออร์แก่นิก่ แลื้ะอาหารพ้�นเม้อง

กาดต้นพื่ยอม
ชุอป่ป้่งของฝาก่แลื้ะอาหารพ้�นเม้อง

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Chim Thai Enterprise
 w  www.chimthai.asia
  (+66) 9 3619 9493
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ชุุมชุนนาพัื้นสาม จัังหวัดเพื้ชุรีบุ้รีี
ตามรีอยความหอมหวานของขนมเม้องเพื้ชุรีบุ้รีี

GASTRONOMY
 TOURISM
Route

จัังห่วัดเพัชุรบุร่นั�นโดดเด่นด้วยเร่�องวัฒนธรรมอาห่ารท่่�ผส้มผส้านระห่ว่างชุาววัง
และวัฒนธรรมท้่องถุ่�น นอกจัากข้าวแชุ่แล้ว ขนมห่วานเม่องเพัชุรก็ค่อภัาพัส้ะท้่อน
ท่างประวัต่้ศาส้ต้ร์วัฒนธรรมอาห่ารได้เป็นอย่างด่ โดยเฉพัาะท่่�ชุุมชุนนาพัันส้าม

 ชุุมชุนท่่�ม่พ่ัอครัวแม่ครัวท่่�เชุ่�ยวชุาญการท่ำา ขนมห่วานให้่ได้เข้าไปศ่กษาเร่ยนรู้



Day 1
ลััดเลัาะทุ่่�งนาสีี เขีียวขีจีี ส่ี�  ชุุมชุน 
เก่่าแก่่นาพัันสาม รีเีฟรีชเรียีกความ
สีดช่�นด้วยเมน่ นำ�าผึ้้�งมะนาว ซึ่่�ง
มะนาวเพัชุรบุุรี นั�นเป็็นสีินค้า GI ขี่�น
ช่�อทุ่ี�มีทุ่ั�งความเป็รีี�ยวแลัะความหอม
ขีองเป็ลั่อกมะนาว รีับป็รีะทุ่านค่�กับ  
มะนาวอบุแห่่งจิ้้�มเก่ลืือ ก็เป็็นเมน่
ต้้อนรีับขีองช่มชนทุ่ี� ไม�ควรีพลัาด  
หรีอ่จีะเป็็นสีารีพัดขีนมหวาน ไม�ว�าจีะ
เป็็นขีนมหม้อแกง เม็ดขีน่น ทุ่องหยิบ 
ทุ่องหยอด เป็น็การีต้ดัรีสีเป็รีี�ยวช่�นใจี  
อิ� มทุ่้องแลั้ วก็นั� ง รีถอี แต้๋ น ไป็ยั ง  
วั ดนาพัรม  ทุ่ี� นี� มี โ บ สีถ์ เ ก� า แ ก�
มรีดกจีากสีมัยอย่ธยา ซึ่่�งภายในมี
จีิต้รีกรีรีมฝาผนังแม้จีะเลั่อนรีางแต้�
ก็เห็นถ่งความสีวยงามขีองฝีม่อช�าง
ในอดีต้ รีะหว�างทุ่างแวะถ�ายรี่ป็กับ  
ทุุ่่งดอก่ทุ่องอุไร แลันดม์าร์ีกใหม�ขีอง
การีทุ่�องเทุ่ี�ยวช่มชนทุ่ี�จีะผลิับานต้าม
ฤด่กาลั พักรีับป็รีะทุ่านม่�อเทีุ่�ยงด้วย
อาหารีในทุ่้องถิ�น เช�น แกงหัวโหนด 
แกงผักบ่ง้โบรีาณ นำ�าพริีกแกว้กรีะถนิ
ป็ลัาเค็ม ซึ่่�งป็รี่งรีสีด้วยมะนาวสีินค้า  
GI ต้บทุ่้ายม่�อกลัางวันด้วยขีนม 
อกหัก (ขีนมกล้ัวยบวชชี) จีากนั�นไป็เข้ีา 

คลัาสีเวริีก์ชอป็ทุ่ำาขีนมหวานหมอ้แกง
จีิ�วดว้ยนำ�าต้าลัโต้นดเมอ่งเพชรีบร่ีเีป็น็
ขีองฝากกลัับบ้าน สี�วนม่�อเย็นต้้อง
เป็น็อาหารีถิ�นทุ่ี� รา้นเปลืญวน กบัเมน่
แกงคั�วหอยขีมในต้ำานาน แลัะเช็กอิน 
ผ�อนคลัายทุ่ี� Sea Man Resort  
ซึ่่�งมีความสีดช่�นขีอง นำ�าลูืก่ยอ ตรา
สามลูืก่ยอ ไว้คอยต้้อนรีับ

Day 2
หลัง เสีน� ห์  ตลืาด เก่่ าร้ มแม่นำ�า
เพัชุรบุุรี ซึ่่�งนอกจีากห้องแถวไม้ทุ่ี�
เป็็นเอกลัักษณ์ขีองต้ลัาดแลั้ว หากได้ 
เดินต้ามต้รีอกทุ่ะลั่ต้ามซึ่อยต้�าง ๆ  
จีะพบสีต้รีีต้อารี์ต้เลั�า เรี่�องเม่อง
เพชรีบ่รีีซึ่�อนอย่� สี�วนใครีทุ่ี�อยากลิั�ม
รีสีขี้าวแช�โบรีาณ ขีนมจีีนทุ่อดมัน  
เจี้าเก�าแก�ก็ต้้องไม�พลัาดทุ่ี�จีะมาทุ่ี�นี�  
กลัางวนัเป็ลัี�ยนรีสีชาต้คิวามอรี�อยมา
เป็็นอาหารีทุ่ะเลัสีดใหม�ทุ่ี� ร้านบุรูด้า  
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ต้ั้�งร้ื่บลิมุ่ที่ะเลิอย่�ท่ี่�ปัาก็อ�าวอำาเภูอ
บ้าน้แหลิมุ่ หร่ื่อใครื่สู่น้ใจีจีะน้วดผู้�อน้
คลิายท่ี่�น่้�ก็็มุ่่ให้บรื่ิก็ารื่เชี�น้ก้็น้ แลิะถ้า
ใครื่ต้ั้องก็ารื่ลิิ�มุ่รื่สู่เน่้�อป่ัสู่ดใหมุ่�จีาก็ฝัี�ง
อ�าวไที่ยมุ่่�อเย็น้ย้งมุ่่ ค้รัวริม่เล ปัูเปั็น 
เป็ัน้อ่ก็ไฮิไลิต์ั้ของโปัรื่แก็รื่มุ่

Day 3
ตั้ลิาดท้ี่องถิ�น้มุ้่ก็มุ่่ของอรื่�อยล้ิบ ๆ 
ปัรื่ะจีำาท้ี่องถิ�น้ซื้�อน้อย่� แลิะท่ี่� หาดเจั้า
สำาราญ่ มุ่่ตั้ลิาดเช้ีาซ่ื้�งมุ่่อาหารื่ที่ะเลิ
แลิะของกิ็น้ท้ี่องถิ�น้ให้เล่ิอก็หลิาก็หลิาย  
ไฮิไลิต์ั้ค่อโตั้น้ดที่อด เมุ่น่้หาร้ื่บปัรื่ะที่าน้ 
ยาก็ท่ี่�น้ำาจีาวตั้าลิเช่ี�อมุ่ด้วยน้ำ�าตั้าลิ
โตั้น้ดไปัช่ีบแปัง้ที่อด เจีา้อรื่�อยค่อแปัง้
ต้ั้องก็รื่อบน้อก็ แตั้�จีาวตั้าลิด้าน้ใน้ย้ง
หวาน้แลิะน่้�มุ่อย่� จีาก็น้้�น้ไปัร้ื่บปัรื่ะที่าน้
มุ่่�อก็ลิางว้น้ท่ี่� ร้านยุ้งเกล้อ ซ่ื้�งมุ่่วิว 
น้าเก็ล่ิอไก็ลิสู่่ดตั้าเป็ัน้ไฮิไลิต์ั้

Tips
 สุำาหรับ้ก่ารทั่องเทีั�ยวเพ้�อศ่ก่ษา

เรียนรู้เร้�องราวขนมหวานทีั�
ชุุมชุนนาพันสุาม ต้องติดต่อ 
ล่ื้วงหน้า แต่ถ้าสุนใจัซ้�อขนมหวาน 
แนะนำาร้านของฝาก่ในตัวเม้อง

Recommended Shop

• แม่บุ้ญลื้้น
• สุงวนโพธิ�พระ
• ลืู้ก่เจัี๊ยบ้
• นันทัวรรณ์
• แม่อุบ้ลื้
• ทัองม้วนทัิพย์

Cafe Hopping

• นาตาชุม
• มี คาเฟ่
• Coco & Coff
• Pagoda Cafe
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Getting There 
จัาก่ถนนเพชุรเก่ษม ตัดผ่าน
ตัวเม้องโดยใชุ้ถนนสุาย 3177 
ซ่�งเป็่นสุายทีั�ตรงสูุ่ชุายหาด 
หาดเจ้ัาสุำาราญ

Our Guide

 Stay
So Sofitel Hua Hin
โรงแรม 5 ดาว ในความเงียบ้สุงบ้ 
ของหาดชุะอำา แต่ลื้ะห้องเน้นดีไซน์ แลื้ะศิลื้ป่ะ 
 (+66) 3270 9555

Cera Resort Cha-am
โรงแรมสีุขาวริมทัะเลื้ทีั�นำางานเซรามิก่ 
มาเป็่นแรงบั้นดาลื้ใจัในก่ารออก่แบ้บ้ 
 (+66) 3250 8545-6

Avani
รีสุอร์ตริมทัะเลื้ทีั�มีทัั�งพูลื้วิลื้ล่ื้า 
แลื้ะสุระว่ายนำ�าขนาดใหญ่ 
 (+66) 3289 8989

 Eat + Drink
Local รัญจวนใจ
หาก่อยาก่รู้ว่ารสุชุาติแต่ลื้ะฤดูก่าลื้ของ
จัังหวัดเพชุรบุ้รีเป็่นอย่างไร ทีั�นี�จัะไป่เสุาะ
แสุวงหาวัตถุดิบ้ มาป่รุงเป็่นสุำารับ้เพชุรบุ้รี
แท้ั ๆ เสิุร์ฟ 
 (+66) 9 0980 0115

ก๋วยเต่�ยวเน่�อ
ในตัวเม้องเพชุรบุ้รีมีร้านเด็ดหลื้ายเจ้ัา เชุ่น 
เจ๊ัก่เม๊ง, ศรเดชุ, เจ๊ันก่,  
เพ็ญพริก่เผ็ด, เจ๊ัก่อ้า ฯลื้ฯ

ข้าวแชิ่ 
ทีั�จัังหวัดเพชุรบุ้รีเขากิ่นข้าวแชุ่ทัั�งปี่  
ร้านดังได้แก่่ ข้าวแชุ่แม่เล็ื้ก่ สุะกิ่ดใจั, ข้าว
แชุ่ป้่าเอ้�อน ข้าวแชุ่แม่อร 

 Do + See
พื่ิพื่ิธภััณฑ์์หนังใหญ่วัดพื่ลุ่ับพื่ลุ่าชิัย
อนุรัก่ษ์หนังใหญ่ทีั�ตก่ทัอดมาตั�งแต่ 
ก่ารแสุดงครั�งสุำาคัญในสุมัยรัชุก่าลื้ทีั� 5 

ส้วนตาลุ่ลุ่่งถนอม 
คนแรก่ในป่ระเทัศไทัยทีั�ริเริ�มก่ารป่ลูื้ก่ตาลื้ใน
ลัื้ก่ษณ์ะของสุวน ต่อยอดสูุ่แหล่ื้งท่ัองเทีั�ยว 
แลื้ะจุัดจัำาหน่ายผลิื้ตภัณ์ฑ์จัาก่ตาลื้ 
 (+66) 8 7800 7716

วัดใหญ่ส้่วรรณาราม  
วัดโบ้ราณ์ทีั�ยังคงความสุวยงาม 
ของงานศิลื้ป์่สุมัยก่รุงศรีอยุธยา 

 Shop
โรงเร่ยนลุ่้กหว้า 
บ้ริเวณ์สุถานีเคเบิ้ลื้คาร์ข่�นเขาวังค้อพ้�นทีั� 
ของโรงเรียนลูื้ก่หว้า นอก่จัาก่กิ่จัก่รรม 
งานหัตถก่รรมของจัังหวัดเพชุรบุ้รีแล้ื้ว  
ยังมีผลิื้ตภัณ์ฑ์ท้ัองถิ�นดีไซน์ใหม่จัาก่ชุุมชุน
ต่าง ๆ ให้ได้เล้ื้อก่ซ้�อ

ตลุ่าดกลุ่างการเกษตรท่ายาง
ชุอป่ป้่งผัก่ ผลื้ไม้ ในท้ัองถิ�นราคาถูก่  
ชุมพู่เม้องเพชุรฯ มะนาวเม้องเพชุรฯ  
มีให้เล้ื้อก่ซ้�อทีั�นี�เชุ่นกั่น

ภั้ษาผ้าลุ่ายอย่าง
ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ชุาวเพชุรบุ้รีทีั�นำาลื้วดลื้าย 
ไทัยสุมัยอยุธยาจัาก่วัดต่าง ๆ ในจัังหวัด
เพชุรบุ้รีมาต่อยอดเป็่นลื้ายผ้าพิมพ์ 
 (+66) 8 5990 6565 

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Chim Thai Enterprise
 w  www.chimthai.asia
  (+66) 9 3619 9493



ชุุมชุนวังหว�า จัังหวัดรีะยอง
หลื้ากรีสความอรี่อยของอาหารีถิี�นที่ี�ต�องหลื้งรัีก

GASTRONOMY
 TOURISM
Route

ระยอง ค่ออ่กปลายท่างของเส้้นท่างท่่องเท่่�ยวแบบกูร์เมต์้ทั่วร์ ซ่ึ่�งไม่ได้ม่ด่แค่ 
เร่�องของอาห่ารท่ะเล ห่ร่อเม่องแห่่งผลไม้เท่่านั�น แต่้ระยองยังม่ของก่นท่่�เป็นเมนูลับ

ประจัำาท้่องถุ่�น เชุ่นอาห่ารการก่นท่่�ชุุมชุนวังห่ว้า
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Day 1
เดิน้ที่างถ่งจ้ีงหว้ดรื่ะยอง แวะร้ื่าน้ 
Uncle.Homecooked.Homecafe 
จิีบ กาแฟ้สับ้ปัะรด ท่ี่�น้ำาสู้่บปัะรื่ด
ที่องรื่ะยอง สิู่น้ค้า GI ของจ้ีงหว้ด
มุ่าเป็ัน้ว้ตั้ถ่ดิบ จีาก็น้้�น้มุ่่�งหน้้าไปัย้ง 
ชีมุ่ชีนบ้า้นวงัหวา้ ช่ีมุ่ชีน้เก็ษ์ตั้รื่ท่ี่�โดด
เด�น้ด้วยว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่อาหารื่ก็ารื่กิ็น้  
ต้ั้อน้ร้ื่บน้้ก็ที่�องเท่ี่�ยวด้วยก็ารื่แสู่ดง
ลิำาต้ั้ดจีาก็เยาวชีน้ใน้ช่ีมุ่ชีน้ พื้ร้ื่อมุ่
เสิู่ร์ื่ฟิ นำ�าสับ้ปัะรด หวาน้หอมุ่อรื่�อย
ค่�ก้็บ พายสับ้ปัะรด ให้ได้เพื้ลิิดเพื้ลิิน้ 
รื่ะหว�างชีมุ่ก็ารื่แสู่ดง จีาก็น้้�น้เวิร์ื่ก็ชีอปั 
ที่ำาข้าวต้ั้งโบรื่าณ์ ของกิ็น้ข่�น้ช่ี�อของ
ช่ีมุ่ชีน้ ซ่ื้�งจีะเพิื้�มุ่ความุ่พิื้เศิษ์ด้วยหน้้า

สารภัี-บ้้านทะเลน้อย แลิะเช็ีก็อิน้
เข้าท่ี่�พ้ื้ก็

พิื้กัดเม้องแกลื้งต�องเช็ุกอิน

• ทัุ่งโป่รงทัอง
• สุะพานรัก่ษ์แสุม
• พิพิธภัณ์ฑ์บ้้านครูกั่ง
• เขาแหลื้มหญ้า
• เก่าะทัะลืุ้

Day 2
เริื่�มุ่ต้ั้น้ว้น้ด้วยก็ารื่เก็็บภูาพื้แสู่งสู่วย ๆ   
ท่ี่� ทุ่งโปัรงทอง ซื้อก็แซื้ก็ชีมุ่ต่ั้ก็ไมุ่้
เก็�าท่ี่� ชีุม่ชีนปัากนำ�าปัระแส เร่ื่ยน้ร้่ื่
ก็ารื่ที่ำาแลิ้วไปัเวิร์ื่ก็ชีอปัอาหารื่ถิ�น้  
แจีงลิอน้ อาหารื่ข่�น้ช่ี�อของชีาวปัรื่ะแสู่ 
ท่ี่� พิื้ เศิษ์ด้วยก็ารื่ใสู่� ผู้้ก็ก็รื่ะช้ีบลิง 
ไปัผู้สู่มุ่ ก็�อน้จีะพ้ื้ก็เบรื่ก็ด้วยก็ารื่
เสิู่ร์ื่ฟิปัลาหม่้กตราโกเปัี�ยก จ้ีบค่� 
ก้็บ ชีาดอกไม่้ แล้ิวไปัที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่ 

สู้่บปัะรื่ดที่องรื่ะยองให้ได้น้ำาก็ล้ิบไปัเป็ัน้
ของฝีาก็สู่่ดพิื้เศิษ์ พ้ื้ก็ร้ื่บปัรื่ะที่าน้ 
มุ่่�อเท่ี่�ยงด้วยอาหารื่ถิ�น้ปัรื่ะจีำาช่ีมุ่ชีน้
ซ่ื้�งมุ่่เมุ่น่้ล้ิบ ก็ะรื่าง หร่ื่อข้าวรื่าง หร่ื่อ
รื่างก็รื่ะบก็ เมุ่น่้ท่ี่�ที่ำาจีาก็ล่ิก็ก็รื่ะบก็เปัน็้
เมุ่น่้อาหารื่ถิ�น้ท่ี่�ห้ามุ่พื้ลิาด แล้ิวไปัตั้�อ
ท่ี่�เวิร์ื่ก็ชีอปัที่ำา ปัลาหม่้กฉิาบ้สาม่รส  
โดยใช้ี ปัลาหม่้กตราโกเปัี�ยก สิู่น้ค้า
โอที่อปัของจ้ีงหว้ด พื้ลิาดไมุ่�ได้ก้็บ 
ก็ารื่ ลิิ� มุ่รื่สู่ ก๋็วย เ ต่ั้� ยว ก้็� ง บ้ าน้ เพื้  
จีาก็น้้�น้ไปัสู้่มุ่ผู้้สู่วิถ่ช่ีวิตั้ชีาว ชีุม่ชีน
ทะเลน้อย แหลิ�งปัล่ิก็ผู้้ก็ก็รื่ะช้ีบ 
แหลิ�งใหญ�แลิะชีมุ่ข้�น้ตั้อน้ก็ารื่ที่ำา 
ปัลิาเค็มุ่ของอรื่�อยท่ี่� ต้ั้องซ่ื้�อ เ ป็ัน้ 
ของฝีาก็ มุ่่�อเย็น้อิ�มุ่อรื่�อยท่ี่� ร้านค้รัว 

  MahahSamut 

63



พื้ายซ้ื้บบอร์ื่ดหร่ื่อถ�ายร่ื่ปัค่�สู่ตั้ร่ื่ตั้- 
อาร์ื่ตั้เก๋็ ๆ แลิะต่ั้ก็เก็�าใน้ช่ีมุ่ชีน้ปัรื่ะแสู่  

ตั้�อด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่เท่ี่�ยว บ้้านแหลม่
ยาง น้้�ง เ ร่ื่อชีมุ่ป่ัาชีายเลิน้พื้รื่้อมุ่
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เย็น้บน้เร่ื่อใน้
บรื่รื่ยาก็าศิท่ี่�แสู่น้พื้ิเศิษ์ ชีมุ่วิวผู่้น้
ป่ัาชีายเลิน้ ไปัพื้ร้ื่อมุ่ก้็บก็ารื่เสิู่ร์ื่ฟิ
อาหารื่ถิ�น้ท่ี่�หาร้ื่บปัรื่ะที่าน้ได้ยาก็ อาทิี่  
 แก็งค้�วสู้่ปัปัะรื่ด ข้าวอบสู้่บปัะรื่ดสู่่ตั้รื่
ล้ิบเฉพื้าะบ้าน้แหลิมุ่ยาง แลิะพิื้เศิษ์สู่่ด
ก้็บก็ารื่ชีมุ่หิ�งห้อยรื่ะยิบรื่ะย้บเป็ัน้ของ
ขว้ญสู่�งท้ี่ายคำ�าค่น้ 

Recommended Visiting

• ชุุมชุนป่าก่นำ�าป่ระแสุ
• ชุุมชุนทั่องเทัี�ยวบ้้านทัะเลื้น้อย
• บ้้านเนินฆ้อ

Day 3
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่มุ่่�อสู่ายสู่ไตั้ล์ิ  
Brunch ท่ี่� ม่ีสุข้ฟ้าร์ม่ ซ่ื้�งมุ่่น้้องหมุ่า 
สู่่ขาวขน้ฟ่ิเป็ัน้พื้น้้ก็งาน้ต้ั้อน้ร้ื่บ ชิีมุ่เมุ่น่้ 
ล่ิยที่ะเลิผู้้ก็พ่ื้�น้บ้าน้แสู่น้อรื่�อยปัลิอด
สู่ารื่พิื้ษ์ท่ี่� ใสู่� ผู้้ก็ก็รื่ะช้ีบลิงไปัด้วย  
จีาก็น้้�น้แวะพ้ื้ก็ท่ี่� ร้านกาแฟ้ริม่นำ�า
บ้า้นชีใูจั จิีบก็าแฟิริื่มุ่น้ำ�าใน้บรื่รื่ยาก็าศิ
สู่วน้เข่ยวช่ี�มุ่ฉำ�า สู่�วน้มุ่่�อก็ลิางว้น้ก็�อน้
เดิน้ที่างก็ล้ิบแวะเช็ีก็อิน้ท่ี่� Litehouse 
Organic Cafe ร้ื่าน้อาหารื่ท่ี่�ใสู่�ใจี
สู่่ขภูาพื้ด้วยก็ารื่ใช้ีผู้้ก็ออร์ื่แก็นิ้ก็

Tips
 จัังหวัดระยองไม่ได้มีแค่ทัะเลื้ แต่

ยังมีสุวนผลื้ไม้ แลื้ะเม้องเก่่าให้
ได้ท่ัองเทีั�ยว

Recommended Farm 

• สุวนลื้ะไม
• สุุภัทัราแลื้นด์
• สุวนป่าหนัน
• สุวนมังคุดไทัย
• สุวนลืุ้งทัองใบ้
• สุวนป่ระสุมทัรัพย์
• สุวนผู้ใหญสุ่มควร
• สุวนคณุ์ไพบู้ลื้ย์
• สุวนผู้ใหญ่เสุวตร
• สุวนยายดา-ป่้าบุ้ญชุ้�น

  PrasareVillage 
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้เวลื้า 2 
ชัุ�วโมงเศษก็่ถ่งตัวเม้องระยอง

Our Guide  Stay
Rayong Marriott  
Resort and Spa
ห้องพัก่ระดับ้มาตรฐาน 
ในบ้รรยาก่าศริมทัะเลื้ 
 (+66) 3899 8000

Centara Q Resort Rayong 
ตก่แต่งสุไตล์ื้โมเดิร์นโทันสีุขาว  
ติดชุายหาดแหลื้มแม่พิมพ์ 
 (+66) 3865 7378

แค์นทาร่ เบย์ ระยอง
ห้องพัก่มาตรฐาน 
ในก่ารตก่แต่งร่วมสุมัย 
 (+66) 3880 4844

 Eat + Drink
ป้ายาซิ่่ฟ้้ด
ร้านซีฟู้ดข่�นชุ้�อป่ระจัำาหาดแม่รำาพ่ง 
 (+66) 8 1344 3472

เก่�ยวปลุ่านายเค์่�ยม
เก๊ี่ยวป่ลื้าเจ้ัาดังป่ระจัำาเม้องแก่ลื้ง
 (+66) 3867 1653, (+66) 3867 1411

ผัดไทยค์่ณไกร 
ผัดไทัยยอดนิยม อยู่ใก่ล้ื้ท่ัาเร้อแก่ลื้ง 
 (+66) 3801 5894 

 Do + See
เทศกาลุ่เป๊ดส้วนผลุ่ไม้
ตะลุื้ยรับ้ป่ระทัานผลื้ไม้ในสุวนต่าง ๆ  
ในฤดูก่าลื้เป้่ดสุวนท่ัองเทีั�ยวป่ระมาณ์ 
เมษายน-พฤษภาคม ของทุัก่ปี่

ถนนยมจินดา
ย้อนเวลื้าสูุ่วันวานในเม้องเขตเก่่าระยอง

เกาะมันนอก-มันใน
เทีั�ยวทัะเลื้อ่าวไทัยทีั�นำ�าใสุแลื้ะทัรายขาว

 Shop
บ้านเพื่
ตลื้าดอาหารทัะเลื้สุดใหม่แลื้ะราคาถูก่

ตลุ่าดประมงพื่่�นบ้านส้วนส้น
ตลื้าดอาหารทัะเลื้เล็ื้ก่ ๆ ทีั�เน้นก่ารจัับ้ 
ด้วยวิถีป่ระมงพ้�นบ้้าน

ถนนค์นเดินปากนำ�าประแส้ 
ถนนคนเดินในบ้รรยาก่าศบ้้านไม้ 
แลื้ะชุุมชุนเก่่าแก่่

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Chim Thai Enterprise
 w  www.chimthai.asia
  (+66) 9 3619 9493
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โฮมส้เต้ย์ค่อเส้น่ห่์ของการท่่องเท่่�ยวชุุมชุนท่่�จัะท่ำาให่้รู้จัักว่ถุ่ชุ่ว่ต้และวัฒนธรรมของท่้องถุ่�น 
ได้อย่างล่กซึ่่�งย่�งข่�น เชุ่นเด่ยวกับการเชุ็กอ่นโฮมส้เต้ย์ท่่�ชุุมชุนบ้านนาห่ว้า ชุุมชุนท่่�ยังเคารพัใน
ว่ถุ่ชุนเผ่าไท่ญ้อแต้่ดั�งเด่ม ซึ่่�งโดดเด่นด้วยงานท่อไห่ม และการอนุรักษ์โรงย้อมครามเก่าแก่ไว้ 

เป็นศูนย์กลางความรู้ถุ่ายท่อดสู้่ลูกห่ลานไท่ญ้อรุ่นต้่อ ๆ ไป

ชุุมชุนบ้�านนาหว�า จัังหวัดนครีพื้นม
โฮมสเตย์ในชุุมชุนที่ี�เสียงกี�ที่อผ่�า

ยังคงก�องกังวานผ่สานวิถีีชุนเผ่่าไที่ญ�อ

HOMESTAY
Route



Day 1
ออก็จีาก็สู่น้ามุ่บิน้แวะร้ื่บปัรื่ะที่าน้
อาหารื่เช้ีาแบบฉบ้บคน้น้ครื่พื้น้มุ่ท่ี่�
ผู้สู่มุ่ผู้สู่าน้ความุ่หลิาก็หลิายของ
วิถ่ริื่มุ่โขงรื่ะหว�างไที่ย ลิาว ญวณ์  
จีน้ก็ลิายเป็ัน้เอก็ล้ิก็ษ์ณ์์อาหารื่เช้ีา 
เฉพื้าะคน้น้ครื่พื้น้มุ่ท่ี่�ตั้ก็ที่อดก้็น้มุ่าแบบ
ร่ื่�น้สู่่�ร่ื่�น้ ไมุ่�ว�าจีะเป็ัน้ข้าวเปีัยก็ ไข�ก็รื่ะที่ะ  
ข้าวจ่ี�ปัาเต๊ั้ะ ข้าวเก็ร่ื่ยบปัาก็หมุ้่อ  
แล้ิวตั้รื่งไปัช่ีมุ่ชีน้บา้น้น้าหวา้ สู้่ก็ก็ารื่ะ  
พระธาตุปัระสิทธิ� ชิีมุ่อาหารื่ท้ี่องถิ�น้ 
เป็ัน้มุ่่�อก็ลิางว้น้ ซ่ื้�งแน้�น้อน้ว�าต้ั้องมุ่่  

หมู่ยอดาวทอง ร้ื่บปัรื่ะที่าน้ค่�ก้็บ  
ลิ� นจัี�  พันธุ์ นค้รพนม่ 1  สู่ ไตั้ล์ิ  
Co ld  Cu t  เ ป็ัน้ ว้ตั้ ถ่ ดิบ ไฮิ ไลิ ต์ั้  
ก็�อน้จีะเดิน้ที่างไปัตั้�อท่ี่� ชีุม่ชีนบ้้าน
ท่า เร้อ  แหลิ�งผู้ลิิตั้เคร่ื่�องดน้ตั้ร่ื่
อ่สู่าน้ เสิู่ร์ื่ฟิ ค้็อกเทลลิ�นจัี�พันธุ์
นค้รพนม่ พื้ร้ื่อมุ่ชีมุ่ก็ารื่แสู่ดง ตั้�อ
ด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่เร่ื่ยน้ร้่ื่เร่ื่�องครื่ามุ่ท่ี่�  
โรื่งย้อมุ่ยายยอด ชีุม่ชีนบ้้านนาหว้า  
โรื่งย้อมุ่ผู้้าครื่ามุ่เก็�าแก็�ของยายยอด 
ท่ี่�ปัร้ื่บเป็ัน้ศ่ิน้ย์เร่ื่ยน้ร้่ื่แลิะเผู้ยแพื้รื่� 
เร่ื่�องครื่ามุ่แบบปัลิอดสู่ารื่เคมุ่่ รื่วมุ่ท้ี่�ง

วิถ่ชีน้เผู้�าไที่ญ้อ แลิะเชีก็็อิน้ โฮม่สเตย์
ที�โรงย้อม่ยายยอด

Recommended Temple

• พระธาตุพนม
• พระธาตุเรณ์ู
• พระธาตุนคร
• พระธาตุป่ระสุิทัธิ� 

ท่ี่องเทีี่�ยวชุุมชุน

• ชุุมชุนบ้้านนาถ่อน
• ชุุมชุนบ้้านพิมาน
• ชุุมชุนบ้้านนาจัอก่
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Day 2
เติั้มุ่พื้ล้ิงด้วยอาหารื่เช้ีาข้าวเหน่้ยว
หมุ่่ยอจิี�มุ่แจี�ว เมุ่น่้เด็ดชีาวน้ครื่พื้น้มุ่  
ตั้�อด้วยเวิร์ื่ก็ชีอปัลิงมุ่่อย้อมุ่ครื่ามุ่
ด้วยต้ั้วเองท่ี่�โรื่งย้อมุ่ใน้ช่ีมุ่ชีน้ แลิะ
ออก็ไปัตั้ามุ่หาว้ตั้ถ่ดิบสู่ำาหร้ื่บอาหารื่
ก็ลิางว้น้ เ ร่ื่ยน้ร้่ื่แลิก็เปัล่ิ�ยน้เมุ่น่้ 
น้้ก็ที่�องเ ท่ี่�ยวก้็บเมุ่น่้ ช่ีมุ่ชีน้สู่ไตั้ล์ิ  
สู่่ตั้รื่ล้ิบ Local X สู่่ตั้รื่ล้ิบ Traveler 
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้รื่�วมุ่ก้็บ

ปัลิาแมุ่�น้ำ�าโขงเป็ัน้จีาน้ไฮิไลิตั้์ ปิัดท้ี่าย
คำ�าค่น้ด้วยความุ่โรื่แมุ่น้ตั้ิก็ของเร่ื่อ
ลิ�องแมุ่�น้ำ�าโขงชีมุ่พื้รื่ะอาทิี่ตั้ย์ตั้ก็ดิน้

Day 3
ตั้ะล่ิยสู่วน้ลิิ�น้จ่ี�ริื่มุ่แมุ่�น้ำ�าโขง ชิีมุ่ ลิ�นจัี�  
พันธุ์ นค้รพนม่ 1  ซ่ื้� ง เ ป็ัน้พ้ื้น้ ธ์ุ่์ 
พ่ื้�น้เมุ่่องแลิะเป็ัน้สิู่น้ค้า GI ท่ี่�ต้ั้อง
มุ่าร้ื่บปัรื่ะที่าน้ท่ี่�น้ครื่พื้น้มุ่เที่�าน้้�น้  
(สู่ามุ่ารื่ถแวะซ่ื้�อได้ท่ี่� สู่วน้ลิิ�น้จ่ี�ล่ิงจ้ีน้ลิา  
หร่ื่อ สู่วน้ลิิ�น้จ่ี� น้ครื่พื้น้มุ่ - Family 
Garden) แลิะมุ่าถ่งน้ครื่พื้น้มุ่แล้ิว
ต้ั้องไมุ่�พื้ลิาดอาหารื่ก็ลิางว้น้สู่ไตั้ล์ิ
เว่ยดน้ามุ่ท่ี่� ร้านดาวทอง พื้ร้ื่อมุ่เล่ิอก็ 
ซ่ื้�อหมุ่่ยอหลิาก็หลิายรื่สู่เป็ัน้ของฝีาก็
ให้ได้รื่ะล่ิก็ถ่งน้ครื่พื้น้มุ่

Tips
 หาก่ไป่นครพนมชุ่วงป่ลื้ายฝน 

ต้นหนาวจัะได้สัุมผัสุทัั�งความ 
ฉำ�าเย็นของสุายฝนแลื้ะลื้มเย็น 
ทีั�พัดผ่านริมแม่นำ�าโขง

อาหารีถิี�นต�องห�ามพื้ลื้าด

• แหนมเน้อง
• ข้าวเก่รียบ้ป่าก่หม้อ
• ไข่ก่ระทัะ
• ข้าวเป่ียก่
• ข้าวจีั�ป่าเต๊ะ

ช่ีมุ่ชีน้ จีาก็น้้�น้เดิน้ที่างสู่่� วัดพระ
ธาตุพนม่ ศ่ิน้ย์รื่วมุ่ศิร้ื่ที่ธุ์าของชีาว
น้ครื่พื้น้มุ่ ไปัชิีลิริื่มุ่น้ำ�าโขงท่ี่�คาเฟ่ิ 
สู่่ดชิีค 8E88 Eatery แลิะปิัดท้ี่าย
ว้น้ด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่เย่�ยมุ่ชีมุ่ บ้้าน
วัฒนธรรม่โบ้ราณ์ รื่วมุ่ชีน้เผู้�าไที่
น้ครื่ 8 ชีน้เผู้�า 2 เช่ี�อชีาติั้ แลิน้ด์มุ่าร์ื่ก็
ใหมุ่�จ้ีงหว้ดน้ครื่พื้น้มุ่ท่ี่�มุ่่สิู่น้ค้าโอที่อปั
ให้ได้ชีอปัปิัง แลิะไปัอิ�มุ่อรื่�อยมุ่่�อเย็น้ริื่มุ่
แมุ่�น้ำ�าโขงก้็บร้ื่าน้ ริื่มุ่โขง ซ่ื้�งมุ่่เมุ่น่้จีาก็
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีเทีั�ยวบิ้นตรง
ไป่จัังหวัดนครพนม สุามารถ
เชุ่ารถขับ้เทีั�ยวได้จัาก่สุนามบิ้น

Our Guide

 Stay
Pakgaya Guesthouse
เก่สุต์เฮาส์ุสีุขาวเล็ื้ก่ ๆ สุุดน่ารัก่  
ตก่แต่งในดีไซน์มินิมัลื้
 (+66) 9 8936 6394

R-Photo Hotel
โรงแรมสุุดชิุค ตก่แต่งโมเดิร์น  
ตั�งอยู่ใจัก่ลื้างเม้องนครพนม 
 (+66) 4219 9999

โรงย้อมยายยอด
โฮมสุเตย์ในบ้รรยาก่าศโรงย้อมผ้าคราม
เก่่าแก่่ของชุุมชุนนาหว้า 
 (+66) 9 2264 7561

 Eat + Drink
เร่อส้ำาราญแม่โขงพื่าราไดซิ่์ค์ร้ซิ่
ดินเนอร์บ้นเร้อสุำาราญ  
ชุมพระอาทิัตย์ตก่ลัื้บ้แม่นำ�าโขง
 (+66) 8 5496 2456

กาแฟส้ดรถต้้
เป่ลีื้�ยนรถตู้รุ่นคลื้าสุสิุก่เป็่นร้านก่าแฟ 
ริมแม่นำ�าโขงทีั�ทุัก่คนต้องมาถ่ายรูป่

76A The Space
ร้านก่าแฟในบ้้านเก่่าโคโลื้เนียลื้
 (+66) 9 3548 9246

 Do + See
พื่ิพื่ิธภััณฑ์์จวนผ้้ว่านค์รพื่นม
เป่ลีื้�ยนจัวนผู้ว่าราชุก่ารจัังหวัดหลัื้งเก่่า 
เป็่นพิพิธภัณ์ฑ์เล่ื้าเร้�องเม้องนครพนม

พื่ิพื่ิธภััณฑ์์ส้ัตว์นำ�าจ่ด
ศูนย์วิทัยาศาสุตร์เพ้�อก่ารศ่ก่ษา 
นครพนมรวมทุัก่เร้�องราวของระบ้บ้นิเวศ
ในแม่นำ�าโขง 

พื่ญาศร่ส้ัตตนาค์ราชิ
จุัดแลื้นด์มาร์ก่ของนครพนม 
ทีั�ต้องมาเช็ุก่อิน 

 Shop
ถนนค์นเดินนค์รพื่นม
ถนนคนเดินยามเย็นริมแม่นำ�าโขง 
ทุัก่วันศุก่ร์ เสุาร์ แลื้ะอาทิัตย์

อัญชิลุ่่ไหมไทย
ศูนย์รวมผ้าทัอแลื้ะผ้าพ้�นเม้อง
 (+66) 4 2511 442

บ้านท่าเร่อ
เล้ื้อก่ซ้�อเคร้�องดนตรีอีสุาน 
จัาก่แหล่ื้งผลิื้ต

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
The Little Big Co., Ltd.
 w  www.hellolocal.asia
  (+66) 9 2257 6499



อ่าวคราม ค่อชุุมชุนประมงเล็ก ๆ  ประมาณ 20 ห่ลังคาเร่อนในอำาเภัอส้ว่ จัังห่วัดชุุมพัร  
ท่่�เปิดรับนักเด่นท่างในแบบฉบับโฮมส้เต้ย์ พัักผ่อนในบ้านไม้ร่มท่ะไเล พัร้อมเร่ยนรู้ 
ว่ถุ่ประมงพ่ั�นถุ่�นบนฝั�งอ่าวไท่ยท่่�อุดมส้มบูรณ์ เปร่ยบกับซึู่เปอร์มาร์เก็ต้อาห่ารท่ะเล

ให้่ได้นั�งเร่อออกไปชุอปปิงได้ทุ่กวัน

ชุุมชุนบ้�านอ่าวครีาม จัังหวัดชุุมพื้รี
พัื้กผ่่อนโฮมสเตย์ อิ�มอาหารีที่ะเลื้จัุใจั  

เรีียนรี้�วิถีีชุาวป็รีะมง

HOMESTAY
Route
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Day 1 
ถ่งช่ีมุ่พื้รื่แวะสู้่ก็ก็ารื่ะ ศิาลกรม่หลวง
ชีุม่พรเข้ตอุดม่ศิักดิ� แลิะแวะเติั้มุ่มุ่่�อ
เท่ี่�ยงท่ี่� ผััดไทยถาดบ้้านหม่อเเต๋ว  
ผู้้ดไที่ยซ่ื้ฟ้่ิดเจ้ีาด้งของหาดที่รื่ายร่ื่ท่ี่�
เสิู่รื่ฟ์ิใสู่�ถาดไซื้ซ์ื้ใหญ�อ้ดแน้�น้ด้วยซ่ื้ฟ้่ิด 
สู่ดใหมุ่� ก็�อน้เดิน้ที่างไปัย้ง ชีุม่ชีนบ้้าน
เกาะเตียบ้ ท่ี่�เลิ�าเร่ื่�องวิถ่ช่ีวิตั้ของ
ช่ีมุ่ชีน้ชีาวปัรื่ะมุ่งพ่ื้�น้บ้าน้ กิ็จีก็รื่รื่มุ่
แรื่ก็ค่อปัลิ�อยป่ัที่ะเลิอน่้บาลิ พื้ร้ื่อมุ่
วางตั้ะเก่็ยงเตั้ร่ื่ยมุ่บามุ่หมุ่่ก็ แลิะเมุ่่�อ
มุ่าถ่งช่ีมุ่ชีน้ปัรื่ะมุ่งแลิว้ มุ่่�อเย็น้จ้ีดเต็ั้มุ่
ด้วยอาหารื่ที่ะเลิปัร่ื่งรื่สู่จ้ีดจ้ีาน้ตั้ำาร้ื่บ
ช่ีมุ่พื้รื่ อาทิี่ แก็งสู้่มุ่ปัลิาหมุ่่ก็ไข�ใสู่�ก้็าน้
อ้อดิบ ผู้้ดดอก็หอมุ่ใสู่�ก้่็งที่ะเลิ เป็ัน้ต้ั้น้  
ยามุ่คำ�าค่น้แน้�น้อน้ว�าต้ั้องออก็เร่ื่อไปั
ชีมุ่ก็ารื่ยก็บามุ่ หร่ื่อ ก็ารื่อวน้หมุ่่ก็  
ซ่ื้�งเป็ัน้เอก็ล้ิก็ษ์ณ์์ปัรื่ะมุ่งพ่ื้�น้ถิ�น้หน่้�ง
เด่ยวท่ี่� บ้้านอ่าวค้ราม่ แลิะถ้าโชีคด่
เด่อน้มุ่่ดก็็อาจีจีะไดเ้หน็้ปัรื่าก็ฏิก็ารื่ณ์์
แพื้ลิงก์็ตั้อน้เร่ื่องแสู่งท่ี่�หาชีมุ่ยาก็  
เข้าพ้ื้ก็แบบโฮิมุ่สู่เตั้ย์ท่ี่�บ้าน้แตั้�ลิะหล้ิง
จีะมุ่่ ผัลิตภััณ์ฑ์ภัูแก้วสมุ่นไพร  

สบู้่นำ�าม่ันม่ะพร้าว สิู่น้ค้าโอที่อปัข่�น้
ช่ี�อของช่ีมุ่พื้รื่ให้ได้ที่ดลิองใช้ีก้็น้ด้วย

Recommended Homestay

• บ้้านทั้องตมใหญ่
• เก่าะพิทััก่ษ์
• ชุุมชุนคลื้องบ้างสุน

Day 2
ต่ั้�น้เช้ีามุ่าชีมุ่พื้รื่ะอาทิี่ตั้ย์ข่�น้ท่ี่�โฮิมุ่สู่เตั้ย์  
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เช้ีาแลิะจิีบ กาแฟ้
เข้าทะลุ สิู่น้ค้า GI เฉพื้าะของจ้ีงหว้ด
ช่ีมุ่พื้รื่ จีาก็น้้�น้ข่�น้เร่ื่อหางยาวไปัตั้�อท่ี่�  
เกาะกุลา เกาะละวะ แลิะ เกาะลังกา
จัิว ซ่ื้�งเป็ัน้จ่ีดดำาน้ำ�าชีมุ่แน้วปัะก็าร้ื่งท่ี่�
สู่วยมุ่าก็แห�งหน่้�งของช่ีมุ่พื้รื่ ก็�อน้จีะ
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  KhaotaluInter

  KhaotaluInter

ไปัตั้�อท่ี่�กิ็จีก็รื่รื่มุ่ปัลิ�อยเตั้�าท่ี่�อน่้บาลิ
ไว้ลิงสู่่�ที่ะเลิแลิะพ้ื้ก็ร้ื่บปัรื่ะที่าน้มุ่่�อเท่ี่�ยง
สู่ไตั้ล์ิปิั�น้โตั้ช่ีมุ่ชีน้ จีาก็ท้ี่องที่ะเลิเปัล่ิ�ยน้
บรื่รื่ยาก็าศิไปัเดิน้ป่ัาก้็น้สู้่ก็น้ิดก้็บ  
Unseen เข้าจัำาปัะเหียง หร่ื่อปัรื่ะจีำา
เห่ยง สู่ถาน้ท่ี่�เท่ี่�ยวมุ่่แค�คน้ใน้ช่ีมุ่ชีน้
เที่�าน้้�น้ท่ี่�ร้่ื่จ้ีก็ แลิะพ้ื้ฒน้าสู่่�ก็ารื่เป็ัน้
แหลิ�งที่�องเท่ี่�ยวใหมุ่� (สู่ามุ่ารื่ถก็ล้ิบมุ่า
น้อน้ท่ี่�อ�าวครื่ามุ่ หร่ื่อท่ี่�สู่ว่ เพ่ื้�อต่ั้�น้มุ่า
ข่�น้ดอยตั้าปััง เขาที่ะล่ิ)

Tips
 ทีั�อ่าวไทัยในนา่นนำ�าจัังหวดัชุุมพร

ก็่สุามารถเรียนดำานำ�าล่ื้ก่ได้ โดย
จัะลื้งไป่ดำาทีั� อุทัยานแห่งชุาติหมู่
เก่าะชุุมพร 

Day 3
ก็�อน้โบก็มุ่่อลิาจีาก็ช่ีมุ่ชีน้อ�าวครื่ามุ่  
ร้ื่บของท่ี่�รื่ะล่ิก็เปั็น้เซื้ตั้ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์ 
โอที่อปัจีาก็ภู่แก้็วสู่มุ่่น้ไพื้รื่ ซื้่�งมุ่่สู่�วน้
ผู้สู่มุ่ของสู่ารื่สู่ก้็ดสู่มุ่่น้ไพื้รื่ท่ี่�ชี�วยเพิื้�มุ่
ความุ่ช่ี�มุ่ช่ี�น้ แลิะไปัตั้�อท่ี่� โรงค้ั�วกาแฟ้
เข้าทะลุอินเตอร์ แหลิ�งผู้ลิิตั้ก็าแฟิเขา
ที่ะล่ิของจ้ีงหว้ดช่ีมุ่พื้รื่ เย่�ยมุ่ชีมุ่ข้�น้
ตั้อน้ก็ารื่ค้�วก็าแฟิหอมุ่ก็ร่ื่�น้ หร่ื่อจีะซ่ื้�อ
เมุ่ล็ิดก็าแฟิค้�วใหมุ่�ก็ล้ิบไปัเป็ัน้ของฝีาก็

ก็็ได้ จีาก็น้้�น้ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เท่ี่�ยงท่ี่� 

ร้านค้รัวลุงเผัล็น ก็�อน้เดิน้ที่างก็ล้ิบ

Scuba Diving

• ก่องหินแพ
• เก่าะง่ามใหญ่-เก่าะง่ามน้อย 
• เร้อหลื้วงป่ราบ้ 
• หินหลื้ัก่ง่าม 
• ก่องสุามเหลื้ี�ยม

ชุายหาดแนะนำา

• ทัุ่งวัวแลื้่น
• คอรัลื้บ้ีชุ
• หาดทัรายรี
• หาดสุะพลื้ี
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Getting There  
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น
ตรงสูุ่จัังหวัดชุุมพร

Our Guide

 Stay
Nana Beach Hotel & Resort
รีสุอร์ตติดหาดทุ่ังวัวแล่ื้น 
  (+66) 7762 2999

Maliblues Bed & Dinner
บ้ังก่ะโลื้สุีขาวริมทัะเลื้ตก่แต่งด้วยงานศิลื้ป่ะ 
  (+66) 8 3521 9266

Novotel Chumphon Beach  
Resort & Golf
โรงแรมขนาดใหญ่มาตรฐาน 
ระดับ้ 4 ดาว 
  (+66) 7752 9529

 Eat + Drink
ค์รัวเจ๊อ่าง
อาหารซีฟู้ดพ้�นบ้้าน รสุจััดจ้ัาน 
  (+66) 7752 1087

ค์รัวยายปวด
ร้านอาหารพ้�นบ้้านใชุ้วัตถุดิบ้ตามฤดูก่าลื้  
รสุจััดจ้ัานสุะใจั 
  (+66) 9 3680 8375

ค์รัวจันจิรา ร่ส้อร์ต ปากนำ�าชิ่มพื่ร
ร้านอาหารทัะเลื้สุดใหม่ บ้รรยาก่าศริมทัะเลื้ 
  (+66) 8 2783 5177

 Do + See
จ่ดชิมวิวเขามัทร่
จุัดชุมวิวทีั�มองเห็นอ่าวไทัย 
แลื้ะป่าก่อ่าวชุุมพร 

ลุ่่องแพื่พื่ะโต๊ะ
ล่ื้องแพไม้ไผ่ ชุมภูเขาเขียวแลื้ะ 
ป่่าอำาเภอพะโต๊ะ

ส้วนนายดำา
แหล่ื้งท่ัองเทีั�ยวก่ารเก่ษตรครบ้วงจัร 
  (+66) 8 9652 0736

 Shop
วิส้าหกิจชิ่มชินกลุ่่่มกาแฟ 
บ้านถำ�าส้ิงห์
แหล่ื้งป่ลูื้ก่แลื้ะจัำาหน่ายก่าแฟสุำาเร็จัรูป่จัาก่
โรบั้สุต้าในพ้�นทีั�บ้้านถำ�าสิุงห์ 
  (+66) 8 9292 1919

เจัียฟาร์ม
อาหารทัะเลื้แป่รรูป่จัาก่ชุุมพร 
  (+66) 6 2514 4564

กลุ่่่มเกษตรกรทำาส้วนเขาทะลุ่่
แหล่ื้งป่ลูื้ก่แลื้ะจัำาหน่ายก่าแฟสุำาเร็จัรูป่จัาก่
โรบั้สุต้าในพ้�นทีั�เขาทัะลุื้ 
  (+66) 9 3676 3606

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
The Little Big Co., Ltd.
 w  www.hellolocal.asia
  (+66) 9 2257 6499



ส้านฝันอาชุ่พัเกษต้รกรด้วยการเต่้มแรงบันดาลใจัจัากชุุมชุนการเกษต้รท่่�ประส้บความส้ำาเร็จัในการ
พ่ั�งพัาต้นเองท่่� ชุุมชุนบ้านแม่ลานเห่น่อ จัังห่วัดแพัร่ ชุุมชุนท่่�นำาความรู้จัากการลองผ่ด ลองถูุก  
ในแนวท่างการท่ำาเกษต้รกรรมของคนในห่มู่บ้าน มาต้กต้ะกอนเป็นชุุดความรู้ และถุ่ายท่อดออกมา 

กลายเป็นศูนย์เร่ยนรู้และแห่ล่งท่่องเท่่�ยวเชุ่งเกษต้รข่�นชุ่�อของจัังห่วัด

ชุุมชุนบ้�านแม่ลื้านเหน้อ จัังหวัดแพื้ร่ี
ท่ี่องเทีี่�ยวเชิุงเกษตรีทีี่�เปี็�ยมไป็ด�วยแรีงบั้นดาลื้ใจั

LEARNING HOLIDAY
Route
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  vongburihouse  

Day 1
ปัรื่ะมุ่าณ์ 45 น้าท่ี่ จีาก็ต้ั้วเมุ่่องแพื้รื่� 
ก็็ถ่ง ชีุม่ชีนบ้้านแม่่ลานเหน้อ ท่ี่�น่้�
จ้ีดเตั้็มุ่ด้วยก็ิจีก็รื่รื่มุ่ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่ที่าง 
ก็ารื่เก็ษ์ตั้รื่ เชี�น้ ก็ารื่เพื้าะเล่ิ�ยงไสู่เ้ด่อน้  
ก็ารื่ปัล่ิก็ผู้้ก็หวาน้ป่ัา ก็ารื่จ้ีดที่ำา 
บ้ญช่ีฟิาร์ื่มุ่ น้อก็จีาก็ความุ่ร้่ื่แล้ิวสิู่�ง
ท่ี่�ได้ก็ล้ิบไปัค่อแรื่งบ้น้ดาลิใจีปัร้ื่บมุ่่มุ่
มุ่องใหมุ่�ให้อาช่ีพื้เก็ษ์ตั้รื่ก็รื่เป็ัน้อาช่ีพื้
ท่ี่�สู่ร้ื่างรื่ายได้ได้จีริื่ง เติั้มุ่เต็ั้มุ่ความุ่ร้่ื่
ก้็น้แล้ิวก็็มุ่าเติั้มุ่เต็ั้มุ่ความุ่อรื่�อยใน้มุ่่�อ
ก็ลิางว้น้ท่ี่�ร้ื่าน้ Sunflower ก้็บเมุ่น่้
ขน้มุ่จ่ีน้น้ำ�าย้อยอาหารื่พ่ื้�น้ถิ�น้ข่�น้ช่ี�อ

ของอำาเภูอลิอง เสิู่ร์ื่ฟิก้็บน้ำ�าพื้ริื่ก็แห้ง
สู่่ตั้รื่เด็ดของร้ื่าน้ อิ�มุ่ท้ี่องแล้ิวจ่ีงไปั
ตั้�อท่ี่� คุ้้ม่วงศิ์บุ้รี ท่ี่�ไมุ่�ได้มุ่่เพ่ื้ยงความุ่
สู่วยงามุ่ของสู่ถาปััตั้ยก็รื่รื่มุ่ไที่ยย่โรื่ปั
อาย่ก็ว�า 100 ปีัเที่�าน้้�น้ แตั้�บ้าน้ไมุ้่สู้่ก็
สู่่ชีมุ่พ่ื้หล้ิงน่้�ย้งเปัน็้เหมุ่่อน้พื้พิิื้ธุ์ภู้ณ์ฑ์์
ขน้าดย�อมุ่ท่ี่�เลิ�าปัรื่ะว้ตั้ิศิาสู่ตั้ร์ื่เมุ่่อง
แพื้รื่�ได้สู่มุ่บ่รื่ณ์์ ร้ื่บปัรื่ะที่าน้ข้าวเย็น้ท่ี่�  
Gingerbread House ท่ี่�น้อก็จีาก็
ก็าแฟิย้งมุ่่อาหารื่ เคร่ื่�องด่�มุ่ เสู่่�อผู้้า
มุ้่ดย้อมุ่ท่ี่�ด่ด่มุ่่ให้สู่าว ๆ ได้ชีอปัก้็น้
อ่ก็ด้วย

Day 2
อ่ก็สิู่น้ค้าโอที่อปัแลิะสิู่น้ค้า GI ท่ี่�ข่�น้
ช่ี�อของเมุ่่องแพื้รื่�ค่อผู้้าหมุ้่อห้อมุ่  
แลิะสู่ำาหร้ื่บใครื่ท่ี่�ต้ั้องก็ารื่ร้่ื่ล่ิก็ใน้ท่ี่ก็
ข้�น้ตั้อน้ก็ารื่ผู้ลิิตั้ต้ั้องไปัท่ี่� ศิูนย์เรียน
รู้หม่้อห้อม่ปั้าเหงี�ยม่ เข้าคลิาสู่ที่ำา
ลิวดลิายหมุ่อ้ห้อมุ่ของต้ั้วเองเปัน็้ของ
ท่ี่�รื่ะล่ิก็จีาก็เมุ่่องแพื้รื่�ได้อ่ก็ จีาก็น้้�น้
ไปัเบรื่ก็ก้็น้ท่ี่� ร้านกาแฟ้บ้้านเค้ร้อ
ทอง คาเฟ่ิสู่่ขาวสู่่ดฮิิปั มุ่่เค้ก็โฮิมุ่เมุ่ด  
เคร่ื่�องด่�มุ่ แลิะอาหารื่ไที่ยฟิิวช้ีน้ให้
ได้ลิิ�มุ่รื่สู่ เร่ื่ยน้ร้่ื่ก้็น้ตั้�อท่ี่� วิสาหกิจั
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ชีุม่ชีนสุราสักทองแพร่ แหลิ�งผู้ลิิตั้
สู่่รื่าท้ี่องถิ�น้จีาก็ข้าวผู้สู่มุ่ด้วยก็ลิิ�น้รื่สู่
ของเคร่ื่�องเที่ศิสู่มุ่่น้ไพื้รื่ จีน้ได้ออก็มุ่า
เป็ัน้สู่่รื่าก็ล้ิ�น้ สู่าโที่ ไวน์้ผู้ลิไมุ้่ แลิะสู่่รื่า
ก็ล้ิ�น้พิื้เศิษ์ ปิัดท้ี่ายมุ่่�อคำ�าท่ี่�ร้ื่าน้ The 
Sakthong Cafe ก้็บเคร่ื่�องด่�มุ่พิื้เศิษ์ 
ค้็อกเทลสาโท

Day 3
มุ่่คำาก็ลิ�าวไว้ว�า “ใครื่มุ่าเมุ่่องแพื้รื่�ต้ั้อง
ซ่ื้�อหมุ่อ้ห้อมุ่” ด้งน้้�น้จ่ีดหมุ่ายตั้�อไปัจ่ีง
เป็ัน้แหลิ�งผู้ลิิตั้ห้อมุ่ท่ี่�โด�งด้ง พิื้ก้็ดบ้้าน
ทุ่งโฮ้ง แหลิ�งชีอปัปิังสิู่น้ค้าพ่ื้�น้เมุ่่อง
หมุ้่อห้อมุ่ ผู้้าย้อมุ่พ่ื้�น้เมุ่่องสู่่ก็รื่มุ่ที่�าท่ี่�
แสู่ดงถ่งความุ่เป็ัน้เอก็ล้ิก็ษ์ณ์์ของชีาว
เมุ่่องแพื้รื่� แลิะย้งเป็ัน้สิู่น้ค้า GI เฉพื้าะ
ท้ี่องถิ�น้ จีาก็น้้�น้ไปัอิ�มุ่ท้ี่องท่ี่� HOM 
2493 ร้ื่าน้อาหารื่ใน้บรื่รื่ยาก็าศิบ้าน้
เก็�า ต้ั้�งอย่�ติั้ดก็ำาแพื้งเมุ่่องเแพื้รื่� ท่ี่�น่้�
มุ่่ครื่บท้ี่�งอาหารื่หน้้ก็ท้ี่อง ของหวาน้ 
แลิะเคร่ื่�องด่�มุ่ สู่�วน้เมุ่น่้ต้ั้องลิองได้แก็�  
ไก็�ที่อดมุ่ะแขว�น้ ตั้ำาซ้ื้�ว หมุ่่�ฮิอมุ่  

แลิะสู่าค่ก็ะทิี่เปีัยก็มุ่ะพื้ร้ื่าวอ�อน้ เป็ัน้อ้น้ 
ปิัดที่ริื่ปัด้วยความุ่อิ�มุ่อรื่�อย

Tips
 เตรียมผ้าซิ�นชุุดหม้อห้อมมาถ่าย

รูป่ย้อนเวลื้าทีั�คุ้มวงศ์บุ้รี

Recommended Visiting

• บ้้านนาคูหา
• บ้้านพันเชุิง
• บ้้านถิ�นใน

พิื้พิื้ธภัณ์ฑ์์แนะนำา

• พิพิธภัณ์ฑ์ก่ารป่่าไม้
• พพิธิภณั์ฑ์เม้องแพร่ คุม้เจ้ัาหลื้วง
• พิพิธภัณ์ฑ์เสุรีไทัย
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น
ตรงสูุ่จัังหวัดแพร่

Our Guide

 Stay
ส้วนกลุ่างนา โฮมส้เตย์ 
บ้้านพัก่ในเร้อนไม้ตก่แต่งเรียบ้ง่าย
ท่ัามก่ลื้างสีุเขียวของท้ัองนา 
 (+66) 9 7694 4619

เฮ่อนนานา 
โรงแรมบู้ติก่ทีั�นำาแรงบั้นดาลื้ใจั 
จัาก่ล้ื้านนามาตก่แต่ง 
 (+66) 5452 4800

Hug Inn Phrae 
Bed & Breakfast ตก่แต่งสุไตล์ื้โมเดิร์น 
 (+66) 6 2572 0077

 Eat + Drink
ร่มไม้ใหญ่
ร้านอาหารขนาดใหญ่มีทัั�งอินดอร์ 
แลื้ะเอาต์ดอร์ก่ลื้างสุวน 
 (+66) 6 2572 0077

ขนมเส้้นนำ�าย้อย กาดนำ�าทอง
ขนมจีันนำ�าย้อยเจ้ัาดังพร้อมอาหาร 
ท้ัองถิ�นหลื้าก่หลื้าย 
 (+66) 9 5447 7542

บ้านม่อนนกย้ง
อาหารเม้องเหน้อรสุดั�งเดิม 
 (+66) 9 8269 5636

 Do + See
วัดพื่ระธาต่ชิ่อแฮ 
สัุก่ก่าระพระธาตุป่ระจัำาปี่เกิ่ด 
ของคนเกิ่ดปี่ขาลื้

แพื่ะเม่องผ่
สุถานทีั�เทีั�ยวทัางธรรมชุาติแลื้ะธรณี์วิทัยา 
สุุดคลื้าสุสิุก่ป่ระจัำาเม้องแพร่

วัดจอมส้วรรค์์
วัดโบ้ราณ์สุร้างจัาก่ไม้แลื้ะโดดเด่น 
ด้วยศิลื้ป่ะพม่า

 Shop
Tan-Rawee
ร้านทีั�นำาหม้อห้อมแลื้ะฝ้ายพ้�นเม้อง 
มาใสุ่ดีไซน์ใหม่ให้ร่วมสุมัย 
 (+66) 9 8269 5636

ถนนค์นเดินเม่องแพื่ร่ 
ศูนย์รวมสิุนค้าพ้�นเม้องทัั�งอาหาร  
ของทีั�ระล่ื้ก่ ผ้าหม้อห้อม เป้่ดทุัก่เย็นวันอาทิัตย์

กาดกองเก่า 
ถนนคนเดินในบ้รรยาก่าศบ้้านเก่่า 
สุองข้างทัาง จััดทุัก่คำ�าค้นวันเสุาร์

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั   
The Little Big Co., Ltd.
 w  www.mycountryclassroom.com
  (+66) 6 2353 9899



ย้อนอด่ต้ความรุ่งเร่องของกรุงศร่อยุธยากับมรดกต้กท่อดด้านภัูม่ปัญญาท่่�ถุ่ายท่อดสู้่ลูกห่ลาน  
ชุมุชุนบา้นไท่รนอ้ย ท่่�เดย่วมค่รบท่ั�งขนมพั่�นเมอ่ง โบราณส้ถุาน ต้ำานานมวยไท่ยนายขนมต้ม้ ไปจันถุง่ 

วัฒนธรรมด้านส้่�งท่อของชุาวมอญท่่�ยังคงได้รับการส้่บส้านและต้่อยอด

ชุุมชุนบ้�านไที่รีน�อย  
จัังหวัดพื้รีะนครีศรีีอยุธยา

ย�อนรีอยดินแดนป็รีะวัติศาสตรี์ 
เรีียนรี้�วิถีีไที่ยผ่่านชุุมชุนเก่าแก่

LEARNING HOLIDAY
Route
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Day 1 
ไมุ่� ไก็ลิจีาก็อ่ที่ยาน้ปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้ร์ื่
เมุ่่องเก็�าอย่ธุ์ยา เปั็น้ท่ี่� ต้ั้� ง ช่ีมุ่ชีน้ 
ที่�องเท่ี่�ยวเล็ิก็ ๆ แตั้�ครื่บเคร่ื่�อง 
ชิ่มชินบ้านไทรน้อย ท้ี่น้ท่ี่ท่ี่�ไปัถ่งร้ื่บ
เคร่ื่�องด่�มุ่ต้ั้อน้ร้ื่บเป็ัน้ เค์ร่�องด่�ม
ส้ม่นไพื่รจากลุ่ะม่ดบ้านใหม่ สิู่น้ค้า 
GI ปัรื่ะจีำาจ้ีงหว้ดพื้รื่ะน้ครื่ศิร่ื่อย่ธุ์ยา  
จีาก็น้้�น้ชีมุ่ก็ารื่แสู่ดงพื้่�น้บ้าน้ของ
ช่ีมุ่ชีน้ท่ี่�เข้มุ่แข็งด้วยว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่มุ่อญ
ท่ี่�สู่่บตั้�อก้็น้มุ่า แลิะเขา้สู่่�ฐาน้ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่
ท่ี่�หลิาก็หลิาย เริื่�มุ่จีาก็ฐาน้ท่ี่� 1 เร่ื่ยน้ร้่ื่ 
ก็ารื่ที่ำา อิฐมุ่อญโบรื่าณ์ตั้�อยอด
ภู่มิุ่ปััญญาชีาวบ้าน้ ฐาน้ท่ี่� 2 กิ็จีก็รื่รื่มุ่
ที่ำาอาหารื่จีาก็ ว้ตั้ ถ่ ดิบ ใน้ ช่ีมุ่ชีน้  
จีาก็น้้�น้พ้ื้ก็เติั้มุ่พื้ล้ิงมุ่่�อก็ลิางว้น้เป็ัน้
เมุ่น่้อาหารื่พ่ื้�น้ถิ�น้ อาทิี่ แก็งสู้่มุ่ผู้้ก็บ้่ง  
น้ำ�าพื้ริื่ก็ ปัลิาร้ื่าผู้้ดหมุ่่�  แก็งบอน้  
ปิัดสู่ำาร้ื่บด้วยขน้มุ่ไที่ยมุ่งคลิ 9 อย�าง  
แลิะไปัตั้�อกิ็จีก็รื่รื่มุ่ชี�วงบ�าย ฐาน้ท่ี่� 3  
ปัั�น้จ้ีก็รื่ยาน้เย่�ยมุ่ชีมุ่สู่วน้ข้าวโพื้ด  
เร่ื่ยน้ร้่ื่วิถ่ช่ีวิตั้เก็ษ์ตั้รื่พื้อเพ่ื้ยง ฐาน้ท่ี่�  
4 เป็ัน้เวิร์ื่ก็ชีอปั ก็ารื่แก็ะสู่ล้ิก็ลิะมุ่่ด  

สิู่น้ค้า GI ท่ี่�ปัล่ิก็ท่ี่�อย่ธุ์ยา ปัิดท้ี่าย
ด้วยกิ็จีก็รื่รื่มุ่เช่ี�อมุ่สู้่มุ่พ้ื้น้ธ์ุ์ใน้ฐาน้ท่ี่� 
5 ที่ำา เมน้ขนมหวานจากลุ่ะม่ด ท่ี่� 
ให้แตั้�ลิะคน้ได้โชีว์เสู่น้�ห์ปัลิายจีว้ก็  
สู่�วน้มุ่่�อเย็น้ไปัร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ท่ี่�  
ร้านบ้านส้วนบางบาลุ่ แลิะเช็ีก็อิน้ 
เข้าท่ี่�พ้ื้ก็ Ayutthaya Retreat 
โดยใน้ท่ี่ก็ห้องพ้ื้ก็ได้จ้ีดเตั้ร่ื่ยมุ่ ส้บ้่
ส้ม่นไพื่ร Herb Soap ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์ 
โอที่อปัจีาก็อย่ธุ์ยาโดยวิสู่าหกิ็จีช่ีมุ่ชีน้
บ้าน้ร้ื่ก็ษ์์สู่มุ่่น้ไพื้รื่ให้ได้ที่ดลิองใช้ีก้็น้
อ่ก็ด้วย

Tips
 เตรียมชุุดไทัยใสุ่เทีั�ยวให้เข้าธีม

วัดเก่่าอยุธยา

Day 2
ต่ั้�น้เชี้าไปัสู้่ก็ก็ารื่ะหลิวงพื้�อโตั้ วัด
พื่นัญเชิิงวรวิหาร ว้ดเก็�าแก็�ค่�บ้าน้
ค่�เมุ่่องชีาวก็ร่ื่งศิร่ื่ฯ แวะด่�มุ่ก็าแฟิก้็น้ท่ี่� 
รา้น The Burrow ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่
ก็ลิางว้น้ท่ี่�  ร้านก๋วยเตี�ยวตาไห  
ไฮิไลิตั้์ต้ั้องห้ามุ่พื้ลิาดค่อก็ารื่ย้อน้
เวลิาสู่่�อด่ตั้ น่้�งผู้้าไที่ยเท่ี่�ยว ตลาด 
โก้งโค้้ง ตั้ลิาดเก็�าแก็�ของจ้ีงหว้ด
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Favourite  Check-in

• บ้้านทั้ายวัด
• บ้้านต้นสุะต้อสุามต้น
• บ้้านใหม่
• บ้้านมอญ
• บ้้านลื้ำาแดง

โป็รีแกรีมไหว�พื้รีะ 9 วัด

• วัดใหญชุ่ัยมงคลื้
• วัดพนัญเชุิงวรวิหาร
• วิหารพระมงคลื้บ้พิตร
• วัดพระศรีสุรรเพชุญ์
• วัดธรรมิก่ราชุ

• วัดหน้าพระเมรุ
• วัดเชุิงท่ัา
• วัดท่ัาก่าร้อง
• วัดก่ษัตราธิราชุวรวิหาร

Day 3
เ ช็ีก็เอาต์ั้ออก็จีาก็ร่ื่สู่อร์ื่ตั้แวะซ่ื้�อ
ลิะมุ่่ดบ้าน้ใหมุ่�ก็ล้ิบไปัเป็ัน้ของฝีาก็ท่ี่�  
ละมุ่ด 100 ปัี บ้้านใหม่่ สวนลุงเชี้า  
จีาก็น้้�น้ไปัตั้�อท่ี่�เร้อนบุ้นนาค้ ซ่ื้�งเป็ัน้
เร่ื่อน้ไมุ้่สู้่ก็ที่อง ชีมุ่สู่าธิุ์ตั้ก็ารื่ที่ำา 
ผู้้าไหมุ่ที่อมุ่่อ เร่ื่ยน้ร้่ื่ก็ารื่สู่าน้เสู่่�อก็ก็ 
มุ่าอย่ธุ์ยาแลิ้วไมุ่�ได้ชิีมุ่ก้่็งแมุ่�น้ำ�าถ่อว�า
มุ่าไมุ่�ถ่ง ก็�อน้จีบที่ริื่ปัจ่ีงควรื่ไปัจ้ีดเต็ั้มุ่
ก้่็งแมุ่�น้ำ�าเผู้าต้ั้วใหญ�ร้ื่บปัรื่ะที่าน้ค่�ก้็บ 
น้ำ�าจิี�มุ่สู่่ตั้รื่เด็ดท่ี่� รา้นตน้นำ�า รเิวอรว์วิ 
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Getting There  
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้เวลื้า
ป่ระมาณ์ชัุ�วโมงเศษก็่ถ่ง 
จัังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Our Guide

 Stay
Busaba Ayutthaya
โรงแรมสีุขาว เร้อนไทัยคอนเซ็ป่ต์ใหม่ 
ทีั�โมเดิร์นมาก่ 
  (+66) 6 1396 8899 

Sala Ayutthaya
โรงแรมในคอนเซ็ป่ต์ Small & Luxury 
  (+66) 3524 2588

SILP–PA
โรงแรมทีั�ถอดรหัสุความเป็่นไทัย 
มาใสุ่ไอเดียก่ารออก่แบ้บ้สุุดโมเดิร์น
  (+66) 8 9668 4429

 Eat + Drink
เร่อนจร่ง
ร้านอาหารไทัยตำารับ้โบ้ราณ์ทีั�ต้องจัองข้ามปี่ 
  (+66) 9 4956 6165

บ้านป้อมเพื่ชิร
ร้านอาหารไทัยริมนำ�าในบ้รรยาก่าศต่ก่สีุสุ้มอิฐ 
  (+66) 3524 2242

ขาวลุ่ะออ
ร้านอาหารไทัยในบ้้านสีุขาวริมนำ�า
  (+66) 9 2252 2650

 Do + See
ลุ่่องเร่อโบราณ
สุุริยันจัันทัราไม่ได้โด่งดังแค่ร้านอาหาร 
แต่ยังมีโป่รแก่รมล่ื้องเร้อโบ้ราณ์ชุมวิว
  (+66) 6 2852 8883

พื่ิพื่ิธภััณฑ์ส้ถานแห่งชิาติ 
เจ้าส้ามพื่ระยา
มีห้องจััดแสุดงเคร้�องทัองโบ้ราณ์ 
เป็่นไฮไลื้ต์ห้ามพลื้าด 
  (+66) 3524 1587

พื่ระราชิวังบางปะอิน
อินกั่บ้ป่ระวัติศาสุตร์ทีั�พระราชุวังโบ้ราณ์
ตั�งแต่สุมัยก่รุงศรีอยุธยา 

 Shop
อย่ธยา Night Market
ตลื้าดยามคำ�าค้นทีั�ค่ก่คัก่มาก่

ตลุ่าดนำ�าวัดท่าการ้อง
มีอาหารจัาก่ชุุมชุนวัดท่ัาก่าร้อง 
ให้ได้เล้ื้อก่ชิุม

โรต่ส้ายไหม
ของฝาก่ข่�นชุ้�อของอยุธยาทีั�มีร้านเก่่าแก่่ 
ให้เล้ื้อก่นับ้สิุบ้

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั   
The Little Big Co., Ltd.
 w  www.mycountryclassroom.com
  (+66) 6 2353 9899



บ้านป่าห่มาก ท่่�ต้ั�งอยู่ใจักลางผ่นป่า ร่มลำาธาร สุ้ดชุายแดนไท่ยฝั�งต้ะวันต้กอำาเภัอส้ามร้อยยอด  
เป็นท่่�รู้จัักด่ในห่มู่นักท่่องเท่่�ยวส้ายแคมปิ�งท่่�ต้้องการห่ล่กห่น่ความวุ่นวายของเม่องมานอนฟัง

เส้่ยงธรรมชุาต้่ จั่บกาแฟโรบัส้ต้้าอุ่น ๆ ชุมส้ายห่มอกลอยเอ่�อยชุ่วงปลายฝนต้้นห่นาว

ชุุมชุนบ้�านป็่าหมาก 
จัังหวัดป็รีะจัวบ้คีรีีขันธ์

ชุุมชุนเลื้็ก ๆ ริีมลื้ำาธารีในอ�อมกอดของผ่้นป็่า

RESPONSIBLE 
TOURISM
Route
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Day 1
เ ดิน้ที่างสู่่�  บ้้านปั่าหม่าก ช่ีมุ่ชีน้ 
ชีาติั้พ้ื้น้ธ์ุ่์ก็ะเหร่ื่�ยงริื่มุ่ชีายแดน้ไที่ย
ฝัี�งตั้ะว้น้ตั้ก็ท่ี่�ต้ั้�งล่ิก็อย่�ใน้ก็ลิางป่ัา
ที่ว�าความุ่เง่ยบสู่งบก็ล้ิบก็ลิายเป็ัน้
จ่ีดด่ง ด่ดน้้ก็ที่�อง เ ท่ี่� ยว ใ ห้ เ ข้ ามุ่า 
ก็างเต็ั้น้ท์ี่ริื่มุ่ลิำาธุ์ารื่ จีาก็น้้�น้ร้ื่บความุ่
สู่ดช่ี�น้ด้วยกาแฟ้ม่ะพร้าวทับ้สะแก  
สิู่น้ค้า GI ของจ้ีงหว้ดปัรื่ะจีวบฯ  
ท่ี่� รา้นโรบ้สัตา้ปัา่ชีา้งข้าว ร้ื่าน้ก็าแฟิ
หน่้�งเด่ยวของหมุ่่�บ้าน้ท่ี่�ต้ั้วร้ื่าน้ต้ั้�ง 
อย่�ติั้ดลิำาธุ์ารื่ หอมุ่ก็ร่ื่�น้ก็ลิิ�น้ก็าแฟิ
โรื่บ้สู่ตั้้าค้�วมุ่่อ จีาก็น้้�น้ร้ื่บปัรื่ะที่าน้
อาหารื่ก็ลิาง ว้น้ ฝีี มุ่่อ เชีฟิช่ีมุ่ชีน้  
พื้ร้ื่อมุ่เสิู่ร์ื่ฟิขน้มุ่หวาน้ท่ี่�มุ่่ เค้ก้ทเุรยีน
ปั่าละอู เป็ัน้ดาวเด�น้ ที่ำาจีาก็ท่ี่เร่ื่ยน้ 
ป่ัาลิะอ่สิู่น้ค้า GI ข่�น้ช่ี�อท่ี่�มุ่่เฉพื้าะ
ฤด่ก็าลิ หร่ื่อจีะเป็ัน้เมุ่น่้ ข้นม่จัาก

ม่ะพร้าวทับ้สะแก ก็็เป็ัน้เมุ่น่้สิู่น้ค้า  
GI เชี�น้ก้็น้ ไปัก้็น้ตั้�อท่ี่�เสู้่น้ที่างเดิน้ป่ัา
ช่ีมุ่ชีน้ แลิะแชี�น้ำ�าคลิายความุ่รื่้อน้ท่ี่�
ลิำาธุ์ารื่ก็ลิางหมุ่่�บ้าน้ป่ัาหมุ่าก็ ตั้ก็บ�าย
ผู้�อน้คลิายด้วยก็ารื่ปัรื่ะคบสู่มุ่่น้ไพื้รื่
ด้วย ลูกปัระค้บ้จัากชีุม่ชีนม่้าร้อง  
สิู่น้ค้าโอที่อปัข่�น้ช่ี�อ หล้ิงร้ื่บปัรื่ะที่าน้
มุ่่�อคำ�าอิ�มุ่หน้ำาแลิว้ย้งมุ่่เซื้อรื่ไ์พื้รื่สู่ด้์วย
โปัรื่แก็รื่มุ่ด่ดาวบริื่เวณ์ลิาน้ก็างเต็ั้น้ท์ี่
ริื่มุ่ลิำาธุ์ารื่

Tips
 เตรียมรองเท้ัาลุื้ยนำ�าแลื้ะรองเท้ัา

สุำาหรับ้เดินป่่าเข้าถำ�ามาให้พร้อม
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Day 2
โบก็มุ่่อลิาบ้าน้ป่ัาหมุ่าก็แล้ิวไปัเดิน้ป่ัา
ออก็ก็ำาล้ิงก้็น้สู้่ก็นิ้ดท่ี่�ถำ�าพื้รื่ะยาน้ครื่  
อุทยานแห่งชีาติเข้าสาม่ร้อยยอด  
หน่้�งใน้ Unseen ของสู่ามุ่ร้ื่อยยอด
ซ่ื้�งต้ั้องเดิน้เข้าไปัให้ถ่ง พระที�นั�งคู้หา
ค้ฤหาสน์ พื้ล้ิบพื้ลิาที่รื่งจ้ีต่ั้รื่มุ่่ขเปิัด
โลิ�งที่ำาด้วยไมุ้่สู้่ก็ปัรื่ะด้บด้วยชี�อฟ้ิา
ใบรื่ะก็า สู่ร้ื่างข่�น้ใน้สู่มุ้่ยร้ื่ชีก็าลิท่ี่� 5 
ซ่ื้�งชี�วงเวลิาท่ี่�สู่วยท่ี่�สู่่ดค่อตั้อน้เท่ี่�ยง
ท่ี่�แสู่งอาทิี่ตั้ย์สู่�องลิอดถำ�าลิงมุ่าตั้ก็ 

ก็รื่ะที่บพื้ล้ิบพื้ลิาอย�างพื้อดิบพื้อด่  
ออก็จีาก็ถำ�าไปัร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่
ก็ลิางว้น้แบบสู่่ขภูาพื้ด่ท่ี่� Chicken 
and Bee : Good Food and 
Organic Farm แลิะเดิน้ที่างก็ล้ิบ

Recommended Visiting

• ชุุมชุนม้าร้อง
• ชุุมชุนบ้้านหัวตาลื้
• คลื้องป่าก่ป่ด้

ชุายหาดทีี่�ต�องไป็เทีี่�ยว

• เขาเต่า
• ป่าก่นำ�าป่ราณ์
• บ้่อนอก่
• อ่าวมะนาว
• หาดวนก่ร
• หาดทัับ้สุะแก่
• หาดบ่้อทัองหลื้าง
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้ถนนพระราม 2  
ออก่สูุ่ถนนเพชุรเก่ษม มุ่งลื้งใต้  
ใชุ้เวลื้าเก้่อบ้ 4 ชัุ�วโมง 
ก็่ถ่งสุามร้อยยอด  
จัังหวัดป่ระจัวบ้คีรีขันธ์

Our Guide

 Stay
เกาะทะลุ่่ ไอส้์แลุ่นด์ ร่ส้อร์ต
รีสุอร์ตบ้นเก่าะทัะลุื้ทีั�ให้ได้ชุาร์จัแบ้ตชีุวิต
 (+66) 8 9810 1266

La A Natu Bed & Bakery 
บู้ติก่รีสุอร์ตก่ลิื้�นอายลูื้ก่ทุ่ังไทัย 
ในท้ัองนาทีั�มาพร้อมเบ้เก่อรีอร่อย 
 (+66) 3268 9941

Brassiere Cozy Beach
รีสุอร์ตสีุขาวสุไตล์ื้เมดิเตอร์เรเนียน 
มีวิวเก่าะนมสุาวอยู่ด้านหน้า 
 (+66) 8 1734 4343

 Eat + Drink
จิ�มแดง
ร้านเก่่าแก่่ป่ระจัำาสุามร้อยยอด 
 (+66) 8 5808 9050

ค์รัวลุ่้กส้าว
ร้านอาหารป่ระจัำาป่าก่นำ�าป่ราณ์ฯ 
 (+66) 8 1705 7913

ยกซิ่ดซิ่่ฟ้้ด
ร้านอาหารซีฟู้ดริมคลื้องป่่าชุายเลื้น 
 (+66) 8 6883 2356

 Do + See
ปลุ่้กปะการังเกาะทะลุ่่ 
นั�งเร้อข้ามฝั�งไป่ป่ลูื้ก่ป่ะก่ารัง 
แลื้ะเทีั�ยวแบ้บ้อีโคทีั�เก่าะทัะลุื้

จ่ดชิมวิวเขาแดง
หน่�งในจุัดชุมวิวพระอาทิัตย์ข่�นทีั�สุวย 
อันดับ้ต้นของจัังหวัดป่ระจัวบ้คีรีขันธ์

บึงบัวส้ามร้อยยอด
ล่ื้องเร้อในทุ่ังทัะเลื้บั้วแดง

 Shop
ด่านส้ิงขร
ตลื้าดริมด่านชุายแดนไทัย-เมียนมา

กลุ่่่มจักส้านหวาย บ้านห้วยเกร่ยบ
แหล่ื้งผลิื้ตเคร้�องจััก่สุานจัาก่หวาย 
 (+66) 6 5549 8556

กลุ่่่มส้ตร่ทอผ้าเขาเต่า
แหล่ื้งผลิื้ตผ้าขาวม้าทัอม้อ 
 (+66) 8 9743 2559

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Find Folk Co., Ltd.
 w  www.findfolk.com
  (+66) 2278 1566
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ชุุมชุนต้้นแบบด้านการอนุรักษ์ธรรมชุาต่้ท่่�จัะพัานักท่่องเท่่�ยวไปรู้จัักจัังห่วัดต้ราด 
ในมุมส่้เข่ยวของผ่นป่าชุายเลน ผู้รักษาส้มดุลของระบบน่เวศใต้้ท้่องท่ะเล เพัล่ดเพัล่น
ไปกับการนั�งเร่อชุมความอัศจัรรย์ของลานต้ะบูน ลัดเลาะอุโมงค์ 4 ป่า ท่่�ให้่ได้ศ่กษา

ธรรมชุาต่้ป่าโกงกาง ป่าจัาก ป่าต้ะบูน และป่าลำาพูั ไปพัร้อม ๆ กัน

ชุุมชุนบ้�านที่่ารีะแนะ จัังหวัดตรีาด
ให�การีที่่องเที่ี�ยวได�ชุ่วยอนุรัีกษ์ผ่้นป็่า

RESPONSIBLE 
TOURISM
Route



Day 1
เดิินทางถึึงจัังหวััดิตราดิ มุ่่�งหน้าไป
ยััง ชุุมชุนบ้้านท่่าระแนะ เคร่�องดิ่�มุ่
ตอ้นรับเป็น ชาร้อยัรู สุ่ดิยัอดิสุมุ่น่ไพร
ท้องถึิ� น เ พ่� อ สุ่ขภาพ พร้อมุ่กัับ 
ฟัังกัารบรรยัายัเร่�องราวัช่มุ่ชนบน
เสุ้นทางกัารค้าขายัระหวั�างไทยั-จีัน
ในอดิีต เริ�มุ่ต้นกัิจักัรรมุ่ดิ้วัยัเปล่ือกั
ลืูกัตะบูน จัากันั�นรับประทานอาหาร
กัลืางวัันรสุท้องถึิ�น อาทิ ปูไข�ตะกัายั
ดิาวั แจังลือน แกังคั�วัหอยัพอกัใบ
ชะพลืู กัั�งพลื�า นำ�าจัิ�มุ่ถึั�วั แลืะแกัง
สุับปะรดิซิิกัเนเจัอร์ของช่มุ่ชน จัากั
นั�นเข้าสุู�ห้องเรียันธรรมุ่ชาตินั�งเร่อ 
ไปตามุ่เสุ้นทาง 4 ป่า ไดิ้แกั� ป่าจัากั  
ป่าชายัเลืน ป่าโกังกัาง แลืะป่าลืำาพู 
ต�อด้ิวัยักัจิักัรรมุ่ท�องเที�ยัวัเชงิอนร่กััษ์์
ปลื�อยัปูดิำาไข�ค่นสุู�ธรรมุ่ชาติ เพ่�อเพิ�มุ่

ทรัพยัากัรปูในพ่�นที�จัังหวััดิตราดิ  

ต�อด้ิวัยั Unseen จัังหวััดิตราดิกัับ
ลืานตะบูนซิึ�งมุ่ีควัามุ่งามุ่แตกัต�างกััน
ออกัไปในแต�ลืะช�วังเวัลืานำ�าขึ�น-นำ�าลืง  
แข�งขันกีัฬาโยันโบวั์ลืิงลืูกัตะบูน แลืะ
ชมุ่ควัามุ่สุวัยังามุ่บนสุะพานลืาดิยัาวั  
ปิดิท้ายัวัันด้ิวัยักัารชมุ่ตะวัันลัืบ
ขอบฟั้าแลืะจัิบมุ่็อกัเทลืสุูตรใหมุ่� นำ�า
สมุนไพรแอปเปิลตรีผลา ทำาจัากั 
นำ�าสุมุ่น่ไพรตรผีลืา โอทอปขึ�นช่�อของ
จัังหวััดิ จัากันั�นรับประทานอาหาร
เยั็นที� ร้านอาหารฅนพลัดถ่ิ่�น แลืะ 
เช็กัอินเข้าที�พักั

Recommended Visiting

• บ้้านนำ�าเชี่่�ยว
• บ้้านสลัักคอก
• หมู่่�บ้้านประมู่งบ้างเบ้้า

Day 2
ร�วัมุ่เป็นสุ�วันหนึ�งในกัารอน่รักัษ์์แลืะ
รกััษ์าระบบนิเวัศท้องทะเลืกับักิัจักัรรมุ่
กัารปลูืกัป่าชายัเลืนที� บ้้านนำ�าเชีุ�ยว 
ชมุ่่ชนที�โดิดิเดิ�นดิว้ัยัวิัถึปีระมุ่งแลืะกัาร
ท�องเที�ยัวัอยั�างยัั�งยั่น ต�อดิ้วัยัอาหาร
กัลืางวัันที�  ร้านมนต์รักบ้้านนา  
แลืะไปต�อที� หาดท่รายดำา หนึ�งใน
ควัามุ่มุ่หัศจัรรยั์ทางธรรมุ่ชาติของ
จัังหวััดิตราดิ ผ�อนคลืายัดิ้วัยักัารทำา
สุปาเท้าหมุ่กัทรายัดิำา แลืะอิ�มุ่อร�อยั
กัับ สับ้ปะรดตราดสีท่อง สุินค้า GI 
ของจัังหวััดิตราดิ จัากันั�นแวัะรบัควัามุ่
สุดิช่�นที� Keen Coffee ร้านกัาแฟัใน
บรรยัากัาศโมุ่เดิิร์น ลิื�มุ่ลืองขนมุ่หวัาน
แลืะเคร่�องด่ิ�มุ่ ปดิิท้ายัด้ิวัยัอาหารเย็ัน
ที� ร้านอาหารไข่่ข่้น Seafood

Tips
 เตร่ยมู่ชุี่ดว�ายนำ�าตัวโปรดแลั้ว 
โพสท่�ากับ้นำ�าท่ะเลัท่่�ใสมู่าก
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เกาะสวยห�ามพื้ลื้าด

• เก่าะชุ้าง
• เก่าะกู่ด
• เก่าะหมาก่
• เก่าะรัง
• เก่าะหวาย
• เก่าะขาม

อาหารีพ้ื้�นบ้�าน

• ก่๋วยเตี�ยวก่ั�ง
• ข้าวคลุื้ก่พริก่เก่ลื้้อ
• หมูชุะมวง
• ขนมบ้ันดุก่
• แก่งป่รง

Day 3
เ ช็ีก็เอาต์ั้จีาก็ร่ื่สู่อร์ื่ตั้แล้ิวไปัตั้�อท่ี่� 
พื่พิื่ธิภัณัฑ์ส้ถานเมอ่งตราด ซ่ื้�งโดด
เด�น้ด้วยอาคารื่เร่ื่อน้ไมุ้่หล้ิงเก็�า พื้ร้ื่อมุ่
เร่ื่ยน้ร้่ื่ปัรื่ะว้ติั้ศิาสู่ตั้ร์ื่ ว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่ 
แลิะวิถ่ช่ีวิตั้คน้เมุ่่องตั้รื่าดจีาก็อด่ตั้สู่่�
ปััจีจ่ีบ้น้ ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้ท่ี่� 
ร้านตราด มาร์เชิ่ ก็�อน้ก็ล้ิบแวะชีอปั
ของด่ปัรื่ะจีำาจ้ีงหว้ดอย�างสู้่บปัะรื่ด
ตั้รื่าดสู่่ที่องท่ี่� ชิ่มชินส้ับปะรดตราด
ส้่ทอง
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น
ตรงสูุ่จัังหวัดตราด

Our Guide

 Stay
Centara Chaan Talay Resort  
& Villas Trat
รีสุอร์ตริมทัะเลื้มองเห็นวิวเก่าะชุ้าง
 (+66) 9 0880 0248

Toscana Trad 
ห้องพัก่สุไตล์ื้ยุโรป่ตก่แต่งน่ารัก่ 
 (+66) 3951 2512

ริมค์ลุ่อง บ้ติก โฮเต็ลุ่
โรงแรมเล็ื้ก่ ๆ ตก่แต่งอบ้อุ่น 
ใจัก่ลื้างเม้องเก่่าตราด 
 (+66) 8 1861 7181

 Eat + Drink
ก๋วยเต่�ยวป้ ส้่ข่มวิท
ตำานานก๋่วยเตี�ยวปู่ ก๋่วยเตี�ยวกั่�ง
 (+66) 3951 1972

เร่อนไทยซิ่่ฟ้้ดเกาะชิ้าง
ร้านซีฟู้ดเจ้ัาเด็ดป่ระจัำาเก่าะชุ้าง
 (+66) 8 9099 4030

ภััตตาค์ารแส้งฟ้า 
อีก่ตำานานความอร่อยคู่เม้องตราด 
 (+66) 3951 1222

 Do + See
ลุ่่องเร่อกอนโดลุ่า
โรแมนติก่กั่บ้กิ่จัก่รรมล่ื้องเร้อก่อนโดลื้าพ้�นบ้้าน  
ชุมป่่าชุายเลื้นทีั�บ้้านสุลัื้ก่คอก่

ดำานำ�าด้ปะการัง 
จัังหวัดตราดมีเก่าะเล็ื้ก่-ใหญ่มาก่มาย 
สุำาหรับ้โป่รแก่รมล่ื้องเร้อดำานำ�าต้�นดูป่ะก่ารัง

ปั�นจักรยานเท่�ยวเกาะหมาก
โดดเด่นด้วยก่ารท่ัองเทีั�ยวโลื้ว์คาร์บ้อน  
ทุัก่รีสุอร์ตมีจััก่รยานให้ปั่�นเทีั�ยวรอบ้เก่าะ

 Shop
ณ ตราด 
ร้านของฝาก่ทีั�รวมทุัก่ผลิื้ตภัณ์ฑ์
 (+66) 9 7428 9653

เจ๊อ้อ
ศูนย์รวมของฝาก่ทุัก่ชุนิด
 (+66) 8 4565 7419

กลุ่่่มจักส้านงอบบ้านนำ�าเชิ่�ยว
จัำาหน่ายหมวก่งอบ้แฮนด์เมดดีไซน์พ้�นถิ�น
 (+66) 8 1983 2629

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Find Folk Co., Ltd.
 w  www.findfolk.com
  (+66) 2278 1566



เร่ยนรู้ต้้นแบบชุุมชุนท่่�ใชุ้ชุ่ว่ต้ต้ามรอยท่างเศรษฐก่จัพัอเพั่ยง จัากอาชุ่พัเกษต้รกรรม
กลายเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวเชุ่งเกษต้ร ท่่�ท่ำาให่้การเร่ยนรู้นอกห่้องเร่ยนส้นุกส้นานย่�งข่�น

ชุุมชุนบ้�านนำ�าที่รัีพื้ย์ จัังหวัดเพื้ชุรีบุ้รีี
ชุุมชุนเลื้็ก ๆ ริีมลื้ำาธารีในอ�อมกอดของผ่้นป็่า

SCHOOL & FAMILY 
OUTING
Route
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Day 1
มุ่่�งหน้้าสู่่�ความุ่อ่ดมุ่สู่มุ่บ่รื่ณ์์ของ
อำาเภูอแก็�งก็รื่ะจีาน้ไปัย้ง ชีุม่ชีนบ้้าน
นำ�าทรัพย์ ช่ีมุ่ชีน้ต้ั้น้แบบเศิรื่ษ์ฐกิ็จี
พื้อเพ่ื้ยงท่ี่�พื้ลิิก็ฟืิ�น้ความุ่ยาก็จีน้สู่่�
ก็ารื่สู่ร้ื่างรื่ายได้อย�างย้�งย่น้ ไปัถ่งร้ื่บ
ความุ่สู่ดช่ี�น้ของเคร่ื่�องด่�มุ่ต้ั้อน้ร้ื่บ  
นำ�าตาลโตนด สิู่น้ค้า GI จีาก็ต้ั้น้ตั้าลิ
ท่ี่�ปัล่ิก็ใน้จ้ีงหว้ดเพื้ชีรื่บ่ร่ื่ จีาก็น้้�น้เริื่�มุ่
ต้ั้น้กิ็จีก็รื่รื่มุ่ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่ฐาน้ท่ี่� 1 วิถ่
ช่ีวิตั้คาวบอยแลิะกิ็จีก็รื่รื่มุ่อาชีาบำาบ้ด  
ฐาน้ท่ี่� 2 เร่ื่ยน้ร้่ื่วิถ่ช่ีวิตั้เก็ษ์ตั้รื่พื้อเพ่ื้ยง  
เก็็บผู้้ก็ชีมุ่สู่วน้เก็ษ์ตั้รื่อิน้ที่ร่ื่ย์ แลิะ
ไปัเบรื่ก็มุ่่�อก็ลิางว้น้ฝีีมุ่่อเชีฟิใหญ�
ใน้ช่ีมุ่ชีน้ท่ี่�น้ำาผู้้ก็อิน้ที่ร่ื่ย์แลิะสิู่น้ค้า
แปัรื่ร่ื่ปัข่�น้ช่ี�อของช่ีมุ่ชีน้มุ่าเป็ัน้ว้ตั้ถ่ดิบ  
เชี�น้ ข้าวผู้้ดปัลิาสู้่มุ่ค้�วก็ลิิ�ง ซ่ื้ปัไก็�ปัรื่ะด่� 
หางดำา สู่�วน้เมุ่น่้สู่ำาหร้ื่บเด็ก็ ๆ  มุ่่ไข�ก็ะลิา  
ข้าวผู้้ดเจ้ีาสู่มุ่่ที่รื่ ที่ะเลิก็รื่อบ แลิะมุ่า

เมุ่่องเพื้ชีรื่ฯ แน้�น้อน้ว�าของหวาน้
ต้ั้องเป็ัน้ ข้นม่หม่้อแกง สิู่น้ค้า GI  
ซิื้ก็เน้เจีอร์ื่เมุ่น่้ขน้มุ่หวาน้เมุ่่องเพื้ชีรื่ฯ  
ชี�วงบ�ายมุ่าที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่ตั้�อใน้ฐาน้ท่ี่� 3 
เร่ื่ยน้ร้่ื่วิธุ่์ก็ารื่ที่ำาที่องมุ้่วน้ ของด่แห�ง
บ้าน้น้ำ�าที่ร้ื่พื้ย์ แลิะฐาน้ท่ี่� 4 เข้าคลิาสู่
ที่ำา เค้ร้�องด้�ม่สมุ่นไพรจัากม่ะนาว
เพชีรบุ้รี  สิู่น้ค้า GI ของจ้ีงหว้ด  

สู่�วน้ตั้อน้เย็น้มุ่าร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่
พื้ร้ื่อมุ่ร้ื่บชีมุ่พื้รื่ะอาที่ิตั้ย์ล้ิบเข่�อน้แก็�ง
ก็รื่ะจีาน้ท่ี่� แก่งกระจัานรีวิว จีาก็น้้�น้ 
เดิน้ที่างออก็จีาก็ผู่้น้ป่ัาแก็�งก็รื่ะจีาน้ไปั 
เช็ีก็อิน้เข้าพ้ื้ก็ริื่มุ่ชีายหาดแหลิมุ่ผู้้ก็เบ่�ย

Tips
 ป่ลื้ายฝนต้นหนาวเป็่นฤดูก่าลื้

เทีั�ยวแก่่งก่ระจัานทีั�สุวยทีั�สุุด
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Day 2
ไปัตั้ามุ่หาตั้าลิท่ี่� สวนตาลลุงถนอม่  
สู่วน้แห�งแรื่ก็ท่ี่�มุ่่ก็ารื่ปัล่ิก็ตั้าลิแที่น้ท่ี่�
จี ะปัลิ�อย ใ ห้ ข่� น้ตั้ามุ่ธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิ ท่ี่� 
ห้วไรื่�ปัลิายน้า ท่ี่�น่้�เปั็น้แหลิ�งเร่ื่ยน้ร้่ื่
ก็ารื่ที่ำาตั้าลิอย�างครื่บวงจีรื่ ต้ั้�งแตั้�
ก็ารื่ปัล่ิก็ ข่�น้ตั้าลิ ปัาดตั้าลิ แลิะเค่�ยว
น้ำ�าตั้าลิ ไปัจีน้ถ่งก็ารื่แปัรื่ร่ื่ปัอาหารื่
จีาก็ตั้าลิ ท้ี่�งย้งมุ่่พ่ื้�น้ท่ี่�ให้เด็ก็ ๆ ได้วิ�ง
ออก็ก็ำาล้ิงก้็น้อย�างเตั้็มุ่ท่ี่� จีาก็น้้�น้ไปั
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้ท่ี่� Little 
Forest Coffee House แลิะเดิน้เลิ�น้ 
ตลาดนำ�ากวางโจัว ท่ี่�ต้ั้�งอย่�บน้น้ำ�าตั้ก็ 
ก็วางโจีว อำาเภูอหน้องหญ้าปัล้ิอง  
ซ่ื้�งเปัิดบรื่ิก็ารื่ท่ี่ก็ว้น้เสู่ารื่์-อาที่ิตั้ย์ 
รื่ะหว�างน้้�น้ย้งได้อิ�มุ่อรื่�อยก้็บมุ่่�อพิื้เศิษ์ 
Afternoon Tea นำ�าทรัพย์ รื่วบรื่วมุ่
ขน้มุ่ที่อ้งถิ�น้ของจ้ีงหว้ดเพื้ชีรื่บ่ร่ื่มุ่าน้ำา
เสู่น้อให้ได้ลิิ�มุ่ลิอง 

วัดน่าเทีี่�ยว

• วัดมหาธาตุวรวิหาร
• วัดใหญ่สุุวรรณ์าราม
• วัดเก่าะแก่้วสุุทัธาราม
• วัดพลื้ับ้พลื้าชุัย
• วัดถำ�าเขาหลื้วง
• วัดสุระบ้ัว
• วัดพระนอน

Day 3
เ ช็ีก็ เอาต์ั้ออก็จีาก็ท่ี่� พ้ื้ก็ แวะซ่ื้�อ
ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปั นำ�าลูกยอ ตรา
สาม่ลูกยอ เป็ัน้ของฝีาก็ ไปัตั้ามุ่หา 
สู่วน้ตั้าลิหน่้�งเด่ยวใน้ไที่ยท่ี่� สวนตาล
กำานันถนอม่ สู่วน้แห�งแรื่ก็ท่ี่�มุ่่ก็ารื่
ปัล่ิก็ตั้าลิแที่น้ท่ี่�จีะปัลิ�อยให้ข่�น้ตั้ามุ่
ธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิท่ี่�ห้วไรื่�ปัลิายน้า ท่ี่�น่้�เป็ัน้
แหลิ�งเร่ื่ยน้ร้่ื่ก็ารื่ที่ำาตั้าลิอย�างครื่บ
วงจีรื่ต้ั้�งแตั้�ก็ารื่ปัล่ิก็ ข่�น้ตั้าลิ ปัาดตั้าลิ  
เค่�ยวน้ำ�าตั้าลิ ไปัจีน้ถ่งก็ารื่แปัรื่ร่ื่ปั
อาหารื่จีาก็ตั้าลิ  

ผ่ลื้ไม�ข้�นชุ้�อ

• ทัุเรียนป่่าลื้ะอู
• ชุมพู่เพชุรบุ้รี
• ตาลื้โตนด
• มะนาว
• ลื้ิ�นจัี�เพชุรบุ้รี

Recommended Activities

• เดินป่่าอทุัยานแห่งชุาตแิก่่งก่ระจัาน
• นำ�าตก่ทัอทัิพย์
• ชุมผีเสุ้�อบ้้านก่ร่าง
• ชุมทัะเลื้หมอก่ เขาพะเนินทัุ่ง
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  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั   
The Little Big Co., Ltd.
 w  www.mycountryclassroom.com
  (+66) 6 2353 9899
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ ใชุ้เสุ้นทัางถนน
พระราม 2 ต่อด้วยถนนเพชุรเก่ษม 
แลื้ะใชุ้เวลื้าป่ระมาณ์ 2 ชัุ�วโมงคร่�ง 
ถ่งตัวเม้องเพชุรบุ้รี

Our Guide

 Stay
นาน่า ร่ส้อร์ต แก่งกระจาน
รีสุอร์ตริมแม่นำ�าเพชุรบุ้รี ในบ้รรยาก่าศ 
ผ้นป่่าแก่่งก่ระจัาน
 (+66) 8 6325 7712

ส้มานเบิร์ดแค์มป์ 
ทีั�พัก่ทีั�มีโป่รแก่รมดูนก่ สุอนถ่ายรูป่นก่
 (+66) 8 6900 3456

River Tales
เต็นท์ัแคมป์่นอนสุบ้ายทีั�แก่่งก่ระจัาน 
 (+66) 6 2318 6886

 Eat + Drink
ผัดไทยท่ายาง
ร้านผัดไทัยเก่่าแก่่ป่ระจัำาอำาเภอท่ัายาง 
 (+66) 3246 1268 

รัญจวนใจ Local Cuisine
เสิุร์ฟอาหารเพชุรบุ้รีแท้ั ๆ  
จัาก่วัตถุดิบ้ในท้ัองถิ�นตามฤดูก่าลื้
 (+66) 9 0980 0115

ริมแก่ง 
ร้านอาหารริมเข้�อนแก่่งก่ระจัาน 
 (+66) 6 1896 5939

 Do + See
โค์รงการชิ่างหัวมันตามพื่ระราชิดำาริ 
เทีั�ยวบ้้านไร่ของในหลื้วงรัชุก่าลื้ทีั� 9

เข่�อนแก่งกระจาน 
ถ่ายรูป่กั่บ้วิวสัุนเข้�อนแก่่งก่ระจัาน

วนอ่ทยานเขานางพื่ันธ่รัต
แหล่ื้งท่ัองเทีั�ยวธรรมชุาติแห่งใหม่

 Shop
แม่บ่ญลุ่้น 
ร้านขนมหวานทีั�โด่งดังด้วย หม้อแก่ง  
บ้้าบิ้�นมะพร้าวอ่อน แลื้ะเม็ดขนุนเผ้อก่
 (+66) 3277 1125

ทองม้วนทิพื่ย์ 
ร้านทัองม้วนเก่่าแก่่ของท่ัายาง  
มีทัองม้วนหลื้าก่รสุให้ได้เล้ื้อก่  
รวมทัั�งทัองม้วนนำ�าตาลื้โตนด 
 (+66) 9 2479 4545

ข้าวแชิ่แม่เลุ่็ก ส้กิดใจ 
ข้าวแชุ่ร้านเก่่าแก่่ทีั�ออก่แบ้บ้แพ็ก่เก่จั
สุำาหรับ้ซ้�อเป็่นของฝาก่
 (+66) 8 2721 9916



ชุุมชุนบ้�านหนองขาว จัังหวัดกาญจันบุ้รีี
เป็ิดโลื้กแห่งอาสา แบ้่งป็ันการีเรีียนรี้� 

แลื้ะจิัตใจัที่ี�พื้รี�อมชุ่วยเหลื้้อ

VOLUNTOURISM
Route

นั�งรถุอ่แต๋้นซ่ึ่มซัึ่บมนต้ร์เส้น่ห์่ลูกทุ่่งแห่่งบ้านห่นองขาว ห่มู่บ้านท่่�ส้ร้างพัลังขับเคล่�อนจัากความ
ส้ามัคค่ของคนในชุุมชุน ส้ร้างการท่่องเท่่�ยวท่่�เข้มแข็ง ให้่นักท่่องเท่่�ยวได้เร่ยนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่  

ท่่�ผส้มผส้านกับว่ถุ่เกษต้รกรรม
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Day 1
บ้าน้หน้องขาวน้้�น้ เป็ัน้อ่ก็ช่ีมุ่ชีน้
ต้ั้วอย�างท่ี่�ชีาวช่ีมุ่ชีน้รื่�วมุ่มุ่่อก้็น้อย�าง
เข้มุ่แข็ง แลิะเปิัดหมุ่่�บ้าน้สู่ร้ื่างเสู้่น้ที่าง
ที่�องเท่ี่�ยวช่ีมุ่ชีน้เร่ื่ยน้ร้่ื่วิถ่ว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่
มุ่าช้ีาน้าน้ ชีุม่ชีนบ้้านหนองข้าว  
ต้ั้อน้ร้ื่บด้วยน้้ก็ที่�องเท่ี่�ยวด้วยก็ารื่
แสู่ดงรื่ำาเหย�ย พื้ร้ื่อมุ่เสิู่ร์ื่ฟิน้ำ�าเมุ่ลิอน้
ของด่ปัรื่ะจีำาจ้ีงหว้ดเย็น้ช่ี�น้ใจี ตั้�อด้วย 
อาหารื่ก็ลิางว้น้รื่สู่พื้่�น้ถิ�น้โดยเชีฟิ
ช่ีมุ่ชีน้ แลิะน้้�งรื่ถอ่แต๋ั้น้เย่�ยมุ่ชีมุ่วิถ่
ช่ีวิตั้ชีาวบ้าน้ แบ�งปััน้ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่ด้วย
ก็ารื่ที่ำากิ็จีก็รื่รื่มุ่สู่ร้ื่างสู่รื่รื่ค์รื่�วมุ่ก้็บ
เด็ก็ ๆ ใน้ช่ีมุ่ชีน้ เชี�น้ ก็ารื่อ�าน้หน้้งสู่่อ  
แล้ิวไปัตั้�อท่ี่�ก็ารื่ชีมุ่ก็ารื่ที่ำาผู้้าขาวมุ้่า
ร้ื่อยสู่่ซ่ื้�งเป็ัน้ของฝีาก็ข่�น้ช่ี�อของช่ีมุ่ชีน้ 
ออก็จีาก็บ้าน้หน้องขาว แวะซ่ื้�อพื้ลิอย
ไพื้ลิิน้ นิลเม่้องกาญ่จัน์ สิู่น้ค้า GI 
ท่ี่�โด�งด้งตั้�อท่ี่� ร้านณ์ัชีชีา จัิวเวลรี�  
ก็�อน้ไปัร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เ ย็น้ท่ี่�  
ร้านอาหารค้ีรีม่ันตรา

Recommended Village 

• หมู่บ้้านอีต่อง
• ชุุมชุนตำาบ้ลื้หนองโรง
• ชุุมชุนบ้้านสุามัคคี

Day 2
มุ่าถ่งเมุ่่องก็าญ ฯ ต้ั้องได้อาสู่าไปั
เป็ัน้ควาญช้ีางสู้่ก็คร้ื่�งท่ี่� บ้้าน ชี.ชี้าง
ชีรา บ้าน้หล้ิงสู่่ดท้ี่ายท่ี่�ปัลิอดภู้ย
ของช้ีางบาดเจ็ีบ ช้ีางชีรื่า แลิะช้ีางว้ย
เก็ษ่์ยณ์ ท่ี่�น่้�มุ่่ท้ี่�งโปัรื่แก็รื่มุ่ให้อาหารื่
ช้ีาง อาสู่าไปัปัล่ิก็พ่ื้ชีอาหารื่ชี้าง ไปั
จีน้ถ่งอาสู่าเป็ัน้ควาญช้ีางชี�วยก้็น้
อาบน้ำ�าให้พ่ื้�ใหญ� สู่�วน้กิ็จีก็รื่รื่มุ่ยามุ่
บ�ายหล้ิงร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่ก็ลิางว้น้ท่ี่�

ร้ื่าน้ Balloon Delicious Paradise 
แล้ิวก็็ไปัผู้�อน้คลิายความุ่เมุ่่�อล้ิาก้็น้ 
สู้่ก็นิ้ดท่ี่� นำ�าตกผัาลาด ก็�อน้จีะเริื่�มุ่
ต้ั้น้ออก็ผู้จีญภู้ย ด้วยก็ิ จีก็รื่รื่มุ่ 
ท่ี่�หลิาก็หลิาย อาทิี่ ลิ�องแพื้ไมุ้่ไผู้�  
พื้ายเร่ื่อแคน้น่้ แลิะปัั�น้จ้ีก็รื่ยาน้เสู่่อ
ภู่เขา สู่�วน้อาหารื่เย็น้น้้�น้ร้ื่บปัรื่ะที่าน้
อาหารื่ป่ัาตั้ำาร้ื่บคน้เมุ่่องก็าญฝีีมุ่่อ
เชีฟิผู้่้เช่ี�ยวชีาญเสิู่ร์ื่ฟิค่�ก้็บ ไวน์พรีม่  
สิู่น้ค้าโอที่อปัข่�น้ช่ี�อของก็าญจีน้บ่ร่ื่
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จุัดหมายป็รีะวัติศาสตร์ีต�องเช็ุกอิน

• ป่ราสุาทัเม้องสิุงห์
• พิพิธภัณ์ฑสุถานแห่งชุาติ บ้้านเก่่า
• ถำ�าก่ระแซ
• สุุสุานทัหารพันธมิตรดอนรกั่

เช็ุกลิื้สต์เทีี่�ยวธรีรีมชุาติ

• อุทัยานแห่งชุาตลิื้ำาคลื้องงู
• นำ�าตก่เอราวณั์ 

• เขาชุ้างเผ้อก่
• นำ�าตก่ไทัรโยคน้อย 
• นำ�าตก่ไทัรโยคใหญ่ 
• นำ�าตก่จั๊อก่ก่ระดิ�น 
• อุทัยานแห่งชุาติทัองผาภูมิ 
• นำ�าตก่ห้วยแม่ขมิ�น

Day 3
สู้่มุ่ผู้้สู่ธุ์รื่มุ่ชีาตั้ิของผู่้น้ปั่าตั้ะว้น้ตั้ก็
ก้็บก็ารื่น้้�งช้ีางชีมุ่ป่ัาธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้อ้น้
อ่ดมุ่สู่มุ่บ่รื่ณ์์แลิะชีมุ่ก็ารื่แสู่ดงช้ีางท่ี่�  
ปัางชี้างไทรโยค้ แวะร้ื่บปัรื่ะที่าน้ 
มุ่่�อเท่ี่�ยงท่ี่� The Village Farm 
to Cafe ตั้�อด้วย ก็�อน้จีบที่รื่ิปัไปั 
สู้่ก็ก็ารื่ะพื้รื่ะเจีด่ย์แห�ง วัดถำ�าเส้อ ซ่ื้�ง
ต้ั้องเดิน้ออก็ก็ำาล้ิงก็ายสู้่ก็นิ้ดแตั้�แลิก็
ด้วยวิว 360 องศิาของก็าญจีน้บ่ร่ื่

Tips
 จัังหวัดก่าญจันบุ้รีสุวยมาก่ใน

ชุ่วงฤดูป่ลื้ายฝนต้นหนาว

  ploythai.kan  
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ วิ�งบ้นถนน
เพชุรเก่ษมตัดออก่จัังหวัด
ก่าญจันบุ้รี ใชุ้เวลื้าป่ระมาณ์  
2 ชัุ�วโมงคร่�ง

Our Guide

 Stay
X2 River Kwai Resort 
รีสุอร์ตหรูในรูป่แบ้บ้ของแพริมนำ�า
 (+66) 9 3120 7832

U Inchantree Kanchanaburi 
โรงแรมริมแม่นำ�าวิวป่ระวัติศาสุตร์ 
สุะพานข้ามแม่นำ�าแคว
 (+66) 3452 1584

Dheva Mantra 
รีสุอร์ตก่ลิื้�นอายไทัยโคโลื้เนียลื้ริมแม่นำ�า 
 (+66) 3461 5999

 Eat + Drink
ส้วนอาหารวังโพื่ธิ� 
ร้านอาหารข่�นชุ้�อของไทัรโยค 
 (+66) 8 7152 4654 

เม่องมัลุ่ลุ่ิกา ร.ศ.๑๒๔ 
สุถานทีั�เทีั�ยวด้านวัฒนธรรมทีั�โดดเด่น 
ด้วยอาหารท้ัองถิ�นให้เล้ื้อก่มาก่มาย
 (+66) 3454 0884

ค์รัวชิ่กโดน 
ร้านอาหารป่่าแลื้ะอาหารพ้�นถิ�น 
เก่่าแก่่รสุจััดจ้ัาน 
 (+66) 3462 0548 

 Do + See
นั�งรถไฟส้ายมรณะ 
ครั�งหน่�งในชีุวิตกั่บ้ก่ารพิชิุตเสุ้นทัางรถไฟ
สุายมรณ์ะ รถไฟสุายท่ัองเทีั�ยวให้แวะถ่าย
รูป่ไอโคนิคเสุ้นทัางรถไฟสุมัยสุงครามโลื้ก่
ครั�งทีั� 2 

อาส้าท่�ส้ังขลุ่ะบ่ร่
สัุงขลื้ะบุ้รี ค้อป่ลื้ายทัางของ 
อาสุาจัาก่ทัั�วโลื้ก่ ทีั�นี�มีหลื้ายองค์ก่ร  
หลื้ายโรงเรียน เป้่ดรับ้กิ่จัก่รรม 
อาสุาสุมัครหลื้าก่หลื้ายรูป่แบ้บ้

พื่ิพื่ิธภััณฑ์์ชิ่องเขาขาด 
พิพิธภัณ์ฑ์อินดอร์แลื้ะเอาต์ดอร์ 
ในพ้�นทีั�จัริงทีั�ขุดชุ่องเขาเสุ้นทัาง 
รถไฟสุายมรณ์ะ

 Shop
ตลุ่าดพื่ลุ่อย 
แหล่ื้งชุอป่ป้่งอัญมณี์แลื้ะพลื้อยต่าง ๆ ใน
เม้องก่าญจันบุ้รี

ถนนค์นเดินปากแพื่รก 
ถนนคนเดินในย่านเม้องเก่่าป่าก่แพรก่

ด่านเจด่ย์ส้ามองค์์ 
ตลื้าดริมชุายแดนไทัย-เมียนมา  
สิุนค้าพ้�นเม้องหลื้าก่หลื้าย

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Local Alike Co., Ltd.
 w  www.localalike.com 
  (+66) 8 5504 1836



จังัห่วดัเชุย่งให่ม ่ไมไ่ดม้แ่คย่อดดอยและเส้น้ท่างท่อ่งเท่่�ยวธรรมชุาต้ ่แต้เ่ชุย่งให่มย่งัมเ่ส้น้ท่าง 
ท่่องเท่่�ยวแห่่งความผ่อนคลายท่่�นำาธรรมชุาต้่เข้ามาร่ท่ร่ต้กายและใจั เห่มาะส้ำาห่รับการมอบ 
รางวลัให่ต้้วัเองส้กัครั�ง โดยเฉพัาะเส้น้ท่างส้ายออนเซึ่น็ท่่�ให่ไ้ดน้อนแชุน่ำ�ารอ้นจัากบ่อธรรมชุาต่้  
ไม่นับรวมส้ปาส้ไต้ล์ล้านนา และอาห่ารจัากพ่ัชุผักท่่�ส่้งต้รงจัากฟาร์มปลอดส้ารพ่ัษ ให่้ได้ดูแล

ร่างกายครบแบบองค์รวม

ชุุมชุนบ้�านโป่็งกวาว จัังหวัดเชีุยงใหม่
ป็ลื้อบ้ป็รีะโลื้มความเหน้�อยลื้�าของกายใจั 

ด�วยออนเซ็นกลื้างธรีรีมชุาติ

WELLNESS 
TOURISM
Route
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Day 1
เริื่�มุ่ต้ั้น้ที่ริื่ปัท่ี่� ชีุม่ชีนบ้้านโปั่งกวาว  
ช่ีมุ่ชีน้ที่�องเท่ี่�ยวโฮิมุ่สู่เตั้ย์ท่ี่�น้ำาสู่มุ่บ้ติั้
ลิำ�าค�าจีาก็ธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิอย�างน้ำ�าพ่ื้ร้ื่อน้ 
โป่ังก็วาวมุ่าพ้ื้ฒน้าเป็ัน้แหลิ�งที่�องเท่ี่�ยว 
ท่ี่�ด่งด่ดคน้ร้ื่ก็สู่่ขภูาพื้ มุ่าก็ก็ว�าน้้�น้
ค่อว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่ที่้องถิ�น้ท่ี่�คน้ใน้ช่ีมุ่ชีน้
ย้งชี�วยก้็น้อน่้ร้ื่ก็ษ์์ไว้ มุ่าถ่งช่ีมุ่ชีน้
สิู่�งท่ี่�จีะขาดไมุ่�ได้ค่อก็ารื่ตั้้อน้ร้ื่บด้วย
พิื้ธุ่์บายศิร่ื่สู่่�ขว้ญ ตั้�อด้วยโปัรื่แก็รื่มุ่
ไฮิไลิต์ั้ค่อก็ารื่แชี�น้ำ�าพ่ื้ร้ื่อน้ผู้�อน้คลิาย

ที่�ามุ่ก็ลิางผู่้น้ป่ัาท่ี่�โอบล้ิอมุ่พื้ร้ื่อมุ่จิีบ 
ชีาผักัเชียีงดา อ่�น้ ๆ  สู่นิ้ค้าโอที่อปัของ
เช่ียงใหมุ่�ท่ี่�ด่ตั้�อสู่่ขภูาพื้ ตั้�อด้วยมุ่่�อ
ก็ลิางว้น้ท่ี่�ร้ื่าน้ ค้รัวอิ�ม่ละไม่ แลิะผู้�อน้
คลิายก้็น้ตั้�อยามุ่บ�ายก้็บโปัรื่แก็รื่มุ่ 
สู่ปัาที่ร่ื่ตั้เมุ่น้ตั้์พ่ื้�น้บ้าน้ของช่ีมุ่ชีน้  
เช็ีก็อิน้เข้าพ้ื้ก็ท่ี่�โฮิมุ่สู่เตั้ย์ของช่ีมุ่ชีน้

Day 2
เริื่�มุ่ต้ั้น้ว้น้ท่ี่�ม่่อนผัาจั๋วง อ่ก็จ่ีดชีมุ่
วิวที่ะเลิหมุ่อก็ท่ี่� ข่�น้ช่ี�อของสู่ะเมุ่ิง  
ตั้�อด้วยก็ารื่อาบน้ำ�าแรื่�แชี�ออน้เซื้็น้ท่ี่�  
คุ้้ม่สะเม่ิง หร่ื่อ Samoeng Center 
ร่ื่สู่อร์ื่ตั้เล็ิก็ ๆ ใน้อำาเภูอสู่ะเมิุ่งตั้ก็แตั้�ง
สู่ไตั้ล์ิไที่ล่ิ�อแตั้�ให้ความุ่ร้่ื่สู่่ก็เหมุ่่อน้
ก็ำาล้ิงแชี�ออน้เซื้็น้ใน้บ�อธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิอย่�
ท่ี่�ญ่�ป่่ัน้ จีาก็น้้�น้เติั้มุ่พื้ล้ิงมุ่่�อก็ลิางว้น้
ท่ี่� Moreganic Restaurant ร้ื่าน้
อาหารื่มุ้่งสู่วิร้ื่ตั้ท่ิี่�เน้้น้ว้ตั้ถ่ดบิค่ณ์ภูาพื้
ด่มุ่าสู่ร้ื่างสู่รื่รื่ค์เป็ัน้เมุ่น่้ท่ี่�คน้ไมุ่�ชีอบ
มุ้่งสู่วิร้ื่ติั้ย้งต้ั้องปัล่ิ�มุ่ แลิะเปัลิ่�ยน้
บรื่รื่ยาก็าศิเดิน้ที่างไปัเร่ื่ยน้ร้่ื่ก้็น้ตั้�อท่ี่� 
Kalm Village พ่ื้�น้ท่ี่�สู่ำาหร้ื่บเร่ื่ยน้ร้่ื่
ศิิลิปัะ ว้ฒน้ธุ์รื่รื่มุ่ ห้ตั้ถก็รื่รื่มุ่ ท้ี่�วท่ี่ก็
ภู่มิุ่ภูาคของไที่ย เสู่รื่จ็ีแล้ิวออก็ตั้ามุ่หา
บาร์ื่ล้ิบ Intangible บาร์ื่ม็ุ่อก็เที่ลิ ไร้ื่
แอลิก็อฮิอล์ิจ้ีดเสิู่ร์ื่ฟิเคร่ื่�องด่�มุ่คล้ิาย 
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  Moreganic Restaurant 

ก้็บโอมุ่าก็าเสู่ะท่ี่�จีะได้เห็น้บาร์ื่เที่น้เดอร์ื่ 
ที่ำาท่ี่ก็ข้�น้ตั้อน้ พิื้เศิษ์ค่อเปิัดเพ่ื้ยงว้น้
ลิะ 2 รื่อบ รื่อบลิะ 4 ท่ี่�น้้�งเที่�าน้้�น้ 

Tips
 ฤดูก่าลื้ทีั�ดีทีั�สุุดในก่ารแชุ่ออน

เซ็นค้อฤดูหนาว แลื้ะป่ลื้ายฝน 
ต้นหนาว

บ่้อนำ�าพุื้รี�อนต�องไป็

• บ้่อนำ�าพุร้อนไชุยป่ราก่าร
• บ้่อนำ�าพุร้อนดอยสุะเก่็ด
• บ้่อนำ�าพุร้อนฝาง
• บ้่อนำ�าพุร้อนสุันก่ำาแพง
• บ้่อนำ�าพุร้อนเทัพพนม
• บ้่อนำ�าพุร้อนโป่่งเด้อดป่่าแป่๋
• บ้่อนำ�าพุร้อนโป่่งอ่าง

Day 3
เดิน้ที่างสู่่�ต้ั้น้ก็ำาเนิ้ด เชีียงใหม่่ศิิลาดล  
สิู่น้ค้า GI ของจ้ีงหว้ดเช่ียงใหมุ่�ซื้่�ง
แตั้ก็ตั้�างจีาก็เคร่ื่�องเคล่ิอบเซื้รื่ามุ่ิก็
ท้ี่�วไปัตั้รื่งท่ี่�ใช้ีข่�เถ้าพ่ื้ชี แลิะดิน้หน้้า
น้าใน้เช่ียงใหมุ่�ท่ี่� มุ่่ธุ์าต่ั้เหลิ็ก็สู่่งมุ่า
เคล่ิอบงาน้เคร่ื่�องปัั�น้ดิน้เผู้าให้ได้สู่่
เข่ยวแบบเซื้ลิาดอน้ ผิู้วแตั้ก็ลิายงา  
ก็�อน้จีะไปัชีอปัปิังก้็น้ตั้�อท่ี่� ศิูนย์จััด
แสดง จัำาหน่ายและกระจัายสินค้้า 
OTOP เชีียงใหม่่ ท่ี่�เด่ยวท่ี่�รื่วบรื่วมุ่
ท่ี่ก็ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปัจีาก็เช่ียงใหมุ่�ให้
ได้ชีอปัปิังก้็น้อย�างเพื้ลิิดเพื้ลิิน้

Recommended Spa

• Oasis Spa
• Cheeva Spa
• Lila Thai Massage

Top Resort & Spa 

• Rarinjinda Chiang Mai
• Anantara Chiang Mai Resort
• Four Seasons Resort Chiang Mai
• Tamarind Village Chiang Mai
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Getting There 
จัาก่ก่รุงเทัพฯ มีสุายก่ารบิ้น  
รถไฟ แลื้ะรถทััวร์ตรงสูุ่จัังหวัด 
เชีุยงใหม่ สุ่วนก่ารเดินทัางใน
จัังหวัดสุามารถเชุ่ารถขับ้ได้

Our Guide

 Stay
Meliá Chiang Mai 
โรงแรมทีั�ใสุ่งานดีไซน์ล้ื้านนาโมเดิร์น 
 (+66) 5209 0699

เก๊าไม้ ลุ่้านนา
เป่ลีื้�ยนโรงบ่้มยาสูุบ้เป็่นทีั�พัก่ 
ก่ลื้างธรรมชุาติ 
 (+66) 5348 1201

Little Shelter
โรงแรมทีั�ใสุ่งานดีไซน์โมเดิร์นสุุดลื้ำ�า 
 (+66) 9 3172 7700

 Eat + Drink
เจริญส้วนแอก
ร้านอาหารพ้�นเม้องแบ้บ้เม้องเหน้อแท้ั ๆ 
ก่ารันตีรางวัลื้บิ้บ้ กู่ร์มองด์ 
 (+66) 5324 0611

เฮ่อนม่วนใจ๋
ร้านอาหารเหน้อ บ้รรยาก่าศสุบ้าย ๆ 
 (+66) 5340 4998

โกเหน่ง
ป่าท่ัองโก๋่เจ้ัาดังทีั�สุร้างสุรรค์เมนูแนวใหม่ 
 (+66) 9 4637 6333

 Do + See
บ้านป่าบงเปียง
ใชุ้ชีุวิตแบ้บ้สุโลื้ว์ไลื้ฟ์ท่ัามก่ลื้าง 
สุายหมอก่แลื้ะนาขั�นบั้นได

ชิัยปราการ
หมู่บ้้านก่ลื้างป่่าทีั�ผสุมผสุาน 
วัฒนธรรมจีันยูนนาน

เส้้นทางศึกษาธรรมชิาติอ่างกา
ป่่าต้นนำ�า จุัดถ่ายรูป่ แลื้ะเดินป่่าระยะสัุ�น 
ให้ได้ป่ล่ื้อยใจัไป่กั่บ้ธรรมชุาติ

 Shop
ถนนค์นเดินท่าแพื่
ต้นแบ้บ้ถนนคนเดินทีั�โด่งดังทีั�สุุดในไทัย 
เป้่ดเฉพาะคำ�าค้นวันอาทิัตย์

ถนนวัวลุ่าย
ถนนสุายเคร้�องเงิน เด่นด้วยงานหัตถก่รรม 
เป้่ดทุัก่คำ�าค้นวันเสุาร์

ศ้นย์อ่ตส้าหกรรมทำาร่มบ่อส้ร้าง
ครบ้วงจัรตั�งแต่เรียนรู้ก่ระบ้วนก่ารทัำาร่ม 
ไป่จันถ่งชุอป่ป้่งร่มพ้�นเม้อง 
 (+66) 5333 8195

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 10 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อบ้ริษัทั  
Udachi Co., Ltd.
 w  www.udachi.co.th
  (+66) 8 5245 2458



ไปเท่่�ยวจัังห่วัดส้ตู้ลในมุมให่ม่ท่่�มากกว่าความส้วยงามของท้่องท่ะเล โดยครั�งน่�เป็นการเท่่�ยว
ส้ตู้ลต้ามกรุ่นกล่�นห่อมของเมลด็กาแฟจัากโรงคั�วเก่าแก่ ไปนั�งจ่ับโกปี�โบราณในบรรยากาศท่่�

ห้่อมล้อมไปด้วยธรรมชุาต่้ป่าท่รอปิคอลของปักษ์ใต้้ท่่� ชุุมชุนโต้นปาห่นัน

ชุุมชุนบ้�านโตนป็าหนัน จัังหวัดสต้ลื้
สัมผั่สป็รีะสบ้การีณ์์การีที่่องเที่ี�ยวเชิุงธรีรีมชุาติ  

สุขภาพื้ แลื้ะวัฒนธรีรีม

WELLNESS TOURISM
Route
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Day 1
จีาก็สู่น้ามุ่บิน้หาดใหญ� มุ่่�งหน้้าเข้าสู่่�
จ้ีงหว้ดสู่ต่ั้ลิ เริื่�มุ่ต้ั้น้ที่ริื่ปัที่�องเท่ี่�ยวท่ี่�  
ร้านอาหารพื่่�นบ้านค์รัวชิัยส้ิทธิ�  
ร้ื่าน้อาหารื่ท่ี่� เสิู่ร์ื่ฟิอาหารื่ฮิาลิาลิ  
100% ก็�อน้เดิน้ที่างตั้�อไปัย้ง ชิ่มชิน
บ้านโตนปาหนัน พื้บก้็บเมุ่น่้ต้ั้อน้ร้ื่บ
เป็ัน้ กาแฟโกปี� แลิะ จำาปาดะทอด 
สิู่น้ค้า GI ท่ี่�ปัล่ิก็ใน้พื้่�น้ท่ี่�จ้ีงหว้ดสู่ต่ั้ลิ  
สู่ามุ่ารื่ถกิ็น้ได้เฉพื้าะชี�วงก็รื่ก็ฎีาคมุ่
ถ่งก้็น้ยายน้เที่�า น้้�น้ ไปัตั้�อท่ี่�ฐาน้ 
ก็ารื่เร่ื่ยน้ร้่ื่วิธุ่์ก็ารื่ที่ำาก็าแฟิโบรื่าณ์  
ท่ี่� ช่ีมุ่ชีน้ย้งคงอน่้ ร้ื่ก็ ษ์์ วิ ธุ่์ก็ารื่ตั้ำา
ก็าแฟิแบบด้�งเดิมุ่แลิะไมุ่�พื้ลิาดลิิ�มุ่รื่สู่  
ก็าแฟิสู่่ตั้รื่ล้ิบของก็ลิ่�มุ่ วิสู่าหกิ็จี
ช่ีมุ่ชีน้บ้าน้โตั้น้ปัาหน้้น้ พ้ื้ก็เบรื่ก็ 
เติั้มุ่พื้ล้ิงมุ่่�อก็ลิางว้น้ก้็น้ใน้ช่ีมุ่ชีน้  
ท่ี่� ชีาวบ้ าน้จีะ ห่ง ข้าว ใน้ก็รื่ะบอก็
ไมุ้่ไผู้�ตั้ามุ่วิถ่โบรื่าณ์ อิ�มุ่ท้ี่องแลิ้ว 
ไปัก้็น้ตั้�อท่ี่�ลิาน้สู่ะบ้าปัรื่ะจีำาหมุ่่�บ้าน้  

ออก็ก็ำาล้ิงย�อยอาหารื่ก้็บกิ็จีก็รื่รื่มุ่
แข�งข้น้สู่ะบ้า ก็�อน้เปัล่ิ�ยน้เสู่่�อผู้้าไปั
ผู้�อน้คลิายก้็น้ท่ี่�  ส้วนนำ�าจาหร้ด  
(จาหร้๊ด) สู่วน้น้ำ�าช่ีมุ่ชีน้บ้าน้โตั้น้
ท่ี่� ใช้ีน้ำ�าจีาก็แหลิ�งธุ์รื่รื่มุ่ชีาตั้ิ น้ำ�าตั้ก็ 
โตั้น้ปัาห น้้น้  ไฮิ ไลิตั้์ ของ ท่ี่� น่้� ค่ อ 
สู่ไลิเดอร์ื่ย้ก็ษ์์ หล้ิงสู่น่้ก็สู่น้าน้ก้็บ
กิ็จีก็รื่รื่มุ่ก้็น้เตั้็มุ่อิ�มุ่ก็็โบก็มุ่่อลิาช่ีมุ่ชีน้  
มุ่่�งหน้้าก็ล้ิบเข้าสู่่�ต้ั้วเมุ่่องสู่ต่ั้ลิเพื้่�อ
ร้ื่บปัรื่ะที่าน้อาหารื่เย็น้ แล้ิวเช็ีก็อิน้
เข้าท่ี่�พ้ื้ก็
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Day 2
เช็ีก็เอาต์ั้ออก็จีาก็ท่ี่�พ้ื้ก็แล้ิวไปัผู้�อน้
คลิายท่ี่� บ่อนำ�าพื่่ร้อนท่่งน่้ย โดย
บ�อน้ำ�าพ่ื้ร้ื่อน้แห�งน่้�เป็ัน้บ�อน้ำ�าพ่ื้ร้ื่อน้
ธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้ท่ี่�มุ่่แรื่�ธุ์าต่ั้ เหมุ่าะแก็�ก็ารื่ลิง
ไปัแชี�ต้ั้วผู้�อน้คลิายก็ายใจี หร่ื่อหาก็
ใครื่อยาก็น้้�งเพื้ลิิน้ ๆ  ชีมุ่วิวธุ์รื่รื่มุ่ชีาติั้
พื้ร้ื่อมุ่แชี�เท้ี่าชิีลิ ๆ ก็็สู่ามุ่ารื่ถที่ำาได้
เชี�น้ก้็น้ เสู่ร็ื่จีจีาก็กิ็จีก็รื่รื่มุ่ชี�วงเช้ีาก็็
ไปัเข้าคลิาสู่เวิรื่์ก็ชีอปั ชี�วงบ�ายที่ำา 
ขนมผ้กรัก ผู้ลิิตั้ภู้ณ์ฑ์์โอที่อปัช่ี�อด้ง
ของอำาเภูอควน้โดน้ ก็�อน้เช็ีก็อิน้เข้า
ท่ี่�พ้ื้ก็แลิ้วไปัที่าน้อาหารื่เย็น้ริื่มุ่ที่ะเลิท่ี่�
หาดทรายยาว ด่�มุ่ดำ�าก้็บซ่ื้ฟ้่ิดสู่ด ๆ  
รื่สู่ชีาติั้เย่�ยมุ่แลิะวิวพื้รื่ะอาทิี่ตั้ย์ตั้ก็

Day 3
เดิน้เลิ�น้ตั้ลิาดเช้ีา ตั้ามุ่หาอาหารื่ 
ท้ี่องถิ�น้ของเมุ่่องสู่ต่ั้ลิ ก็�อน้ไปัเย่�ยมุ่ชีมุ่  
ส้ ว น ส้ ม บ้ ร ณ์ เ ก ษ ต ร อิ น ท ร่ ย์  

สู่วน้ผู้ลิไมุ่้ของคร่ื่ต้่ั้มุ่ อด่ตั้ค่ณ์คร่ื่ท่ี่� 
ห้น้มุ่าเป็ัน้เก็ษ์ตั้รื่ก็รื่ชีาวสู่วน้ผู้ลิไมุ่้
อย�างเต็ั้มุ่ต้ั้ว เร่ื่ยน้ร้่ื่แลิะชิีมุ่จีำาปัาดะ 
ก็�อน้เดิน้ที่างก็ล้ิบแวะที่าน้อาหารื่ก็ลิาง
ว้น้ท่ี่� Cornner cafe’

Tips
 จัังหวัดสุตูลื้มีทัั�งป่่าแลื้ะทัะเลื้ 

จ่ังเทีั�ยวได้ทุัก่ฤดูก่าลื้

Recommended Visiting

• ชุุมชุนบ้าก่ันเคย
• ชุุมชุนตำาบ้ลื้ทุ่ังหว้า
• ชุุมชุนบ้้านหัวทัางลื้ะงู

Best Island 

• เก่าะหลื้ีเป่๊ะ
• หมู่เก่าะอาดัง-ราวี
• เก่าะหินงาม
• เก่าะรอก่ลื้อย

Best Museum

• พิพิธภัณ์ฑ์อุทัยานธรณ์ีสุตูลื้
• พิพิธภัณ์ฑสุถานแห่งชุาติสุตูลื้  

คฤหาสุน์กู่เด็น
• พิพิธภัณ์ฑ์ชุ้างด่ก่ดำาบ้รรพท์ัุ่งหว้า
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Getting There 
จัังหวัดสุตูลื้ไม่มีสุถานีรถไฟ  
แลื้ะท่ัาอาก่าศยาน วิธีก่ารทีั� 
สุะดวก่ทีั�สุุดค้อเดินทัางไป่ลื้ง 
สุนามบิ้นแลื้ะสุถานีรถไฟ
หาดใหญ่ จัาก่นั�นเชุ่ารถขับ้ 
เทีั�ยวต่อมาทีั�จัังหวัดสุตูลื้

Our Guide  Stay
BARA BARA' Budget Satun 
ตก่แต่งเรียบ้ง่ายในบ้รรยาก่าศอบ้อุ่น  
ใก่ล้ื้ท่ัาเร้อป่าก่บ้ารา 
 (+66) 9 0226 6968

โรงแรมส้ินเก่ยรติบ่ร่ 
ตก่แต่งร่วมสุมัยสุไตล์ื้ City Hotel 
 (+66) 7472 1055

โรงแรมส้ินเก่ยรติธาน่ 
ห้องพัก่ระดับ้มาตรฐาน 
 (+66) 7471 1336

 Eat + Drink
ค์รัวริมเลุ่
เป็่นครัวฮาลื้าลื้ ติดริมชุายหาดป่าก่บ้ารา  
เน้นอาหารซีฟู้ดสุดใหม่ 
 (+66) 8 3195 7844

กัมปง ชิาชิัก
ร้านโรตี ชุาชัุก่ ฉบั้บ้ปั่ก่ษ์ใต้ 
 (+66) 9 0074 4520

เจ๊แดง
ร้านอาหารเชุ้าข่�นชุ้�อ ครบ้ทัั�งติ�มซำา 
โจ๊ัก่ บั้ก่กุ่ดเต๋ 
 (+66) 7473 2225

 Do + See
พื่ิพื่ิธภััณฑ์์อ่ทยานธรณ่ส้ต้ลุ่
รู้จััก่จัังหวัดสุตูลื้ผ่านความรู้ 
ด้านธรณี์วิทัยา 
 (+66) 6 2298 8928

ถำ�าเลุ่ส้เตโกดอน
ถำ�าหินปู่นทีั�มีความโดดเด่นทัางด้านธรณี์วิทัยา  
UNESCO ป่ระก่าศเป็่นอุทัยานธรณี์โลื้ก่ 
 (+66) 6 2298 8928

ส้วนค์วนข้อง
สุวนเพาะพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแก่งลิื้ง
 (+66) 8 1097 1684

 Shop
ผ้ามัดย้อมส้่ธรรมชิาติท่่งหว้า
ผลิื้ตภัณ์ฑ์ผ้ามัดย้อมทีั�นำาใบ้ไม้ เป่ล้ื้อก่ไม้  
จัาก่พันธ์ุไม้ป่่าชุายเลื้นมาย้อม 
 (+66) 8 3168 2434

ขนมบ่หงาป้ดะ
ขนมพ้�นเม้องทีั�ก่ลื้ายมาเป็่นสิุนค้าโอทัอป่ 
ข่�นชุ้�อ มีให้ได้เล้ื้อก่ซ้�อในร้านขายของฝาก่

ขนมผ้กรัก
สิุนค้าโอทัอป่ทีั�ต้องซ้�อเม้�อมาถ่ง 
จัังหวัดสุตูลื้

  Wow Experience
จัำานวนลูื้ก่ค้าขั�นตำ�า 5 ท่ัาน 
ราคาทััวร์ติดต่อ คุณ์ชุาเร็ต 
ชิ่มชินบ้านโตนปาหนัน
  (+66) 8 7298 9936  
มีบ้ริก่ารรถรับ้-สุ่ง



ก่ารท่ัองเทีั�ยวแห่งป่ระเทัศไทัย

1600 ถนนเพชุรบุ้รี แขวงมัก่ก่ะสัุน เขตราชุเทัวี ก่รุงเทัพฯ 10400

โทัรศัพท์ั 0-2250-5500

WWW.TOURISMTHAILAND.ORG




