
ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์
จ.เชียงราย

Pangha Homestay, Chiang Rai



ชุมชนไตลื้อ ชายแดนไทยพม่า ที่มีทิวทัศน์งดงามของทุ่งข้าว
และดอยนางนอน ด�าเนินกิจกรรม ท่องเที่ยวในรูปวิสาหกิจชุมชน

 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ ที่เปิดเป็นกาดน้อย 
จักรยานเป็นพาหนะที่เหมาะที่สุดส�าหรับเดินทางไปยังบ้านเรียนรู้ต่างๆ 

และชิมอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย ทั้งข้าวแรมฟืน พิซซ่าไทลื้อ

Tai Lue community sits on the border of Thailand and Myanmar, boasting 
beautiful scenery made up of rice fields and the Nang Non Mountain. 

Tourism here is managed as a community enterprise with a center located at 
the Sajinnaluk Paper Factory, which also has a small market. The bicycle is 
the most suitable mode of transportation for traveling between each of the 

community’s ‘knowledge houses’ and you’ll also be able to taste some of the 
delicious local food which includes Ram Fuen rice and Tai Lue pizza.



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

ช่วงบ่าย   พิธีต้อนรับผู้มาเยือนที่กาดน้อย ฟังเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน และท�ากิจกรรมนานาชนิดจนเย็น 
(Afternoon)  ท�ากระดาษสาชิ้นเดียวในโลก แช่เท้าสมุนไพร สปาใยไหมทองค�า 
  ชมทิวทัศน์ดอยขุนน�้านางนอน โรงบ่มยาสูบเก่า และทุ่งนายามเย็น
  Welcome ceremony for visitors at a small market. Listen to the story of the   
  community and their products before participating in various activities until the   
  evening. Some of the fun things to do include making the world’s only ‘rice   
  paper’, indulging in a herbal foot spa, and checking out the ‘gold fiber’ spa.
  Observe the scenery of Khun Nam Nang Non Mountain, visit an old tobacco   
  curing plant, and inspect a rice field in the evening.

18:00   อาหารค�่า
  Dinner

วันที่สอง (Second Day)

06:00    หลังอาหารเช้า ออกชมและท�ากิจกรรมฐานการเรียนรู้
  การตีมีดไทยใหญ่ / การท�าเทียน / สวนฝรั่งกิมจู / ไปจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่า
  After breakfast, take a visit and participate in various
  Knowledge-building activities: Try your hand as a Shan’s knife smith, try candle   
  making, visit the Kimju Guava Garden, and travel  to the temporarily permitted area  
  at the border of Thailand and Myanmar.

12:00   อาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารในชุมชน 
  Lunch at a restaurant inside the community

13:00   เยือนบ้านเกษตรอินทรีย์ และบ้านท�าหยก 
  นมัสการพระสิงห์สานชนะมาร ที่วัดพระสาน
  เสร็จแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  Visit Organic Food Home and Ban Tum Yok  
  Worship ‘Phra Singh San Chana Man’ at Wat Phra San
  Bon voyage



ติดต่อชุมชน: 064-6797470  คุณณัฐสิมา
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 2,200 บาท
2,200 baht per person

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


