ชุมชนบ้านป่ าเหมี้ยง
จ.ลำ�ปาง

Baan Pa Miang, Lampang

กลางป่ าดิบเขาบนดอยสูงแห่งเทือกเขาผีปันน�้ำ หมู่บ้านเล็กๆ ของคนเมือง
ซ่อนตัวอยู่ ในความสงัดสันโดษ เพื่อสืบทอดการปลูก และท�ำเมี่ยง
มานานนับศตวรรษ เมื่อย่างเข้าสู่หน้าหนาว พร้อมๆ กับอากาศหนาวจัด
้ วป่ าจะผลิดอกขาวพราวไปทัว
ดอกเสีย
่ ทิวทัศน์อน
ั กระจ่างตา และ
ความเรียบง่ายแบบล้านนา เป็ นเสน่หท
์ ี่ ไม่อาจลืมหมูบ
่ า้ นเล็กๆ กลางดอยแห่งนี้
In the middle of a forest on top of the Phee Pan Nam Mountain Range, there
is a small village where townspeople live hidden away in peace and solitary.
They have inherited the ways of growing and making Miang for more than a
century. When the winter season starts to come around with colder weather,
the orchid trees start to bloom with an abundance of white color to be seen
everywhere. The simplicity of this ‘Lanna’ lifestyle really is part of the charm
of this small village tucked away in the mountains of Lampang.

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

ช่วงสาย

ชมทิวทัศน์ระหว่างเดินทางสู่บ้านป่าเหมี้ยงที่สูงชัน แวดล้อมด้วยป่าดิบเขา ไร่กาแฟ และป่าเมี่ยง

Take in the scenery while traveling to Ban Pa Miang, which is surrounded by 		
(Late
		greenery, a coffee plantation, and Miang forest.
morning)

12:00

อาหารเทีย่ ง เสร็จแล้วเดินเทีย่ วชมป่าเมีย่ ง การเก็บใบเมีย่ งเพือ่ น�ำไปท�ำเมีย่ ง และสวนกาแฟอาราบิกา้

Have lunch and then take a stroll through Miang forest collecting Miang leaves

		(for making Miang) along the way. Visit the Arabica coffee plantation.

15:00

กิจกรรมท�ำหมอนใบชาเพื่อสุขภาพ

17:00

สาธิตวิธีการท�ำเมี่ยง การนึ่ง การมัดเมี่ยง แบบโบราณ ณ โรงเมี่ยง

18:00

อาหารค�่ำ พร้อมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ และดนตรีพื้นเมือง พักโฮมสเตย์กับชุมชน

Take part in a leaves pillow activity – which is good for your health

Miang demonstration which includes steaming and tying the leaves in an ancient 		
		style at Rong Miang
Dinner with a Bai Sri Su Kwan Ceremony before eating and enjoying the local music.
Rest at the homestay along with the community.

วันที่สอง (Second Day)

ช่วงเช้ามืด   เดินทางไปชมอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วฝิ่น ทะเลหมอก และทิวทัศน์ฝั่งเชียงใหม่ และล�ำปางจากเทือกเขา
(Dawn)
ผีปันน�้ำ

Travel to see the sunrise and sea of mist at Giew Fin. Observe the distant scenery
		of both Chiang Mai and Lampang provinces from the top of the Phee Pan Nam 		
		Mountain Range.

08:00

อาหารเช้า เดินทางกลับ

Breakfast and say ‘bon voyage’!

Voucher Package
ราคาท่านละ

850 บาท

850 baht per person

พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

2 days 1 night community, include meals and activities within the community

ติดต่อชุมชน: 084-8949122 ผู้ ใหญ่ชาญชัย
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

