ชุมชนแหลมผักเบี้ย
จ.เพชรบุรี

Baan Laem Pak Bia, Petchaburi

ชายฝั่ งทะเลปากแม่นำ�้ เพชรบุรขี อง อ.บ้านแหลม อันอุดมสมบูรณ์
ด้วยสินในน�ำ้ เป็ นแหล่งหาปลากระบอก ปูกง
ุ้ และเก็บหาหอย
ทีน
่ ย
ี่ ง
ั เป็ นทีต
่ ง
ั้ ของโครงการพระราชด�ำริแหลมผักเบีย
้ ท�ำการศึกษาวิจย
ั
การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ด้วยกระบวนการตามธรรมชาติอย่างได้ผล
และฟื้ นฟูป่าชายเลน จนเป็ นแหล่งอาศัยของนกชายเลน
The shoreline of Petchaburi River in Baan Laem District has an abundance of
sea treasures – those you can eat, that is. This area is a source of mullet,
crab, shrimp, and other shellfish. This destination is also home to the Laem
Pak Bia Royal Project that conducts research on water treatment using
efficient, natural processes to restore mangrove forests which eventually
become home to many shorebirds.

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

09:00
ต้อนรับผู้มาเยือน เล่าเรื่องราวท้องถิ่น พร้อมอาหารว่างน�้ำสมุนไพร
		
Welcome all visitors, with local storytelling, herbal drinks and snacks upon arrival.
10:00

ชมสาธิตฐานการเรียนรู้ชุมชน
การเพาะเลี้ยง และจ�ำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น / การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
		Observe demonstrations of various community learning bases.
		
Farming and selling sea grapes / Hydroponics vegetable farming
12:00

อาหารกลางวัน (Lunch)

13:00   สาธิตฐานการเรียนรู้ชุมชนธนาคารปูม้า / แพปลาชุมชน
		
Observe a blue crab fishery bank demonstration / Community fish market
14:30
ล่องเรือเลียบชายฝั่ง ชมวิถีชีวิตชาวประมง เก็บหอยหน้าหาด
		
Take a boat tour along the shoreline, observe the daily routines of fishermen; you’ll

		have the chance to collect shells from the sandy beach.

18:00
อาหารเย็น เคล้าการแสดง ร�ำวงชาวเล คาราโอเกะ
		
Enjoy dinner while watching a fishermen’s show (with karaoke!)
วันที่สอง (Second Day)

07:00  

อาหารเช้า (Breakfast)

08:00   กิจกรรมชุมชน สาธิตการท�ำผ้ามัดย้อม / การท�ำขนมไทย / จักสานจากต้นธูปฤาษี
		
Community activity: Tie-dyeing demonstration / Thai dessert making. Try your skills

		at basketry by using narrow-leaf cattail or lesser bulrush.

12:00

อาหารกลางวัน (Lunch)

13:00

ยี่ยมชมโครงการพระราชด�ำริแหลมผักเบี้ย โครงการก�ำจัดน�้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติและป่าชายเลน
ปากอ่าว แหล่งดูนกระดับโลก / ก่อนกลับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
		
Visit the Laem Pak Bia Royal Project, a water treatment project that uses natural 		

		processes to maintain mangrove forests. You can visit here too, with world-class 		
		bird watching opportunities.
		Browse for some community products before returning back.

Voucher Package
ราคาท่านละ

2,250 บาท

2,250 baht per person

(ขั้นต�่ำ 2 ท่าน)

(minimum for 2 persons)

พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

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

ติดต่อชุมชน: 080-2502537 ผู้ ใหญ่อัจฉรี
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

