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Baan Tha Khan Thong, Chiang Rai



บทเพลงชีวิตเหนือล�าน�้าโขงตอนเหนือ เรียนรู้การปรับตัวของผู้คน
จากภาคอีสานในดินแดนล้านนา เกิดเป็น วิถีวัฒนธรรมแบบ hybrid 

ที่มากด้วยสีสัน กิจกรรมชุมชนที่เน้นการเผยแพร่แนวทางการจัดการ
โฮมสเตย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยแม่ ใหญ่พ่อใหญ่มือเก่าเล่าเก่ง

Discover the diverse traditions and local ways of life in a rural area of 
Thailand located just north of the famous Mae Kong River. Learn about how 
the people of this region have adapted from the northeastern region (Isaan) 

into the land of Lanna, which has resulted in a colorful hybrid culture.         
The community activities here focus on the spread of ways to manage 
homestays, as well as the integration of medical tourism by experts.



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

พบกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านท่าขันทอง ชิมอาหารว่าง ข้าวจี่ฟักทองชุบไข่
แล้วเข้าสปาชุมชนคลายความเหนื่อยล้า รับประทานอาหารกลางวัน ป่ามปลา แจ่วบองผักสด 
Meet at Baan Tha Khan Thong Tourist Service Center. For an energy boost, enjoy 
a snack of grilled sticky rice and pumpkin with egg. Then, it’s time to enter the 
community spa – the perfect way to alleviate any tiredness from your journey. 
Have lunch, which includes local delicacies like parm pla, jaew bong, and fresh 
vegetables.

นั่งรถอีต๊อกชิล ชิล หรือปั่นจักรยานตามถนัดเพื่อเข้าฐานกิจกรรม การจัดการโฮมสเตย์
การท�าชาถั่วดาวอินคา การทอผ้าฝ้าย การสีข้าวกล้องด้วยเครื่องสีมือ เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
Chill out as you make your way through the countryside on the E-tok  car, or ride 
a bicycle to participate in the afternoon’s activities, such as homestay 
management, Sacha Inchi tea making, cotton weaving, milling brown rice with a 
hand milling tool, and learning about medical tourism.

ล่องเรือชมทิวทัศน์ล�าน�้าโขง ตามรอยแผ่นดินสุวรรณโคมค�า ขึ้นท่าออนซอนเด ลานลานกิจกรรม
โฮมสเตย์ ร่วมปลูกต้นไม้แทนใจ จากนั้นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แห่ขันโตก และขันโตกดินเนอร์ การ
แสดงพื้นบ้าน
Take a boat tour to admire the scenery along the banks of the Mae Kong River. 
You will also follow the trace of Suvanna Kom Dum Land. Get off the boat at On 
Chon Day Pier. Here, you’ll plant some seeds (that will eventually grow into trees) 
at the square and then participate in a local ‘Bai Sri Su Kwan’ ceremony, ‘Hae 
Khan Toke’, and enjoy a Khantoke dinner, including local traditional shows.

ช่วงเช้า
(Morning)

ช่วงบ่าย
(Afternoon)

แดดร่มลมตก
(Evening)

วันที่สอง (Second Day)

ตื่นรับลมจากแม่น�้าโขง มื้อเช้า และกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
Wake up with the wind from nearby Mae Kong River creating a fresh atmosphere. 
Have breakfast and enjoy a useful knowledge exchange activity.

 อาหารว่าง หลังการพูดคุย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Re-fuel with some snacks after the exchange and bon voyage.

ช่วงเช้า
(Morning)

ช่วงสาย
(Mid-morning 
to late morning



ติดต่อชุมชน: 081-9527058  ปลัดเศรฐศักดิ์
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 2,500 บาท
2,500 baht per person

พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน
2 days 1 night community, include meals and activities within the community


