ชุมชนพรหมโลก
จ.นครศรีธรรมราช

Phrom Lok, Nakorn Si Thammarat

หมู่บ้านโบราณใกล้กับน�้ำตกพรหมโลก เชิงเขาหลวงนครศรีธรรมราช
ซึ่งนับเป็ นขุนน�้ำแห่งคาบสมุทร ชาวบ้านท�ำสวนสมรม ปลูกไม้ผล และพืชผัก
แซมในดงไม้ป่าโดยไม่ ใช้สารเคมี มีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่เชี่ยวชาญ
เรื่องสมุนไพรแก้พิษงู และ เส้นทางเดินป่ าที่ท้าทายสู่ยอดเขาสูงที่สุด
ของภาคใต้ ชมเฟิ ร์นดึกด�ำบรรพ์ และพืชพันธ์ุแห่งป่ าเมฆ
The ancient village of Baan Phrom Lok is located near Phrom Lok Waterfall at
Khao Luang in Nakorn Si Thammarat province, and is a source of water
flowing into the sea. The villagers have adopted a practice of hybrid
agriculture known as ‘Suan Somarom’, which involves growing fruit and
vegetables without the use of any chemicals. Here, you’ll find an excellent
community tourism activity that focuses on herbs that can be used to treat
venom, while there is also a challenging hiking path through the forest that
leads to the highest mountain of the entire southern region. At the top, you can
observe the ancient ferns and plants of what is known as the ‘cloud forest’.

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

พบกันตามเวลานัดหมาย (Meet at the designated time)
		ต้อนรับผู้มาเยือน แนะน�ำชุมชน และโฮมสเตย์
		Welcome all visitors, community introduction, and settle into the homestay.
12:00 		อาหารเที่ยงที่บ้านพัก
		Lunch at the homestay
ช่วงบ่าย		เดินป่าชมสวนสมรม / เล่นน�้ำตกพรหมโลก

(Afternoon) Walk through the forest and observe the Suan Somarom agricultural practice.Enjoy

		Phrom Lok Waterfall

18:30		อาหารเย็น หลังอาหารมีกิจกรรมสอนท�ำผ้าบาติก และท�ำขนมพื้นบ้าน

		Dinner. Take part in a ‘batik’ fabric making class and learn how to make (and 		
		eat) local snacks after dinner.

วันที่สอง (Second Day)

06:00 		ตื่นเช้า ออกปั่นจักรยานเที่ยวชุมชน ชมตลาด
		กลับมารับประทานอาหารเช้า
		Wake up and get ready for a relaxing bicycle ride around the community and 		
		nearby market. Then, it’s back to the village for breakfast.

8:00 		กิจกรรมการท�ำสวนยาง การกรีดยาง ฟาร์มเห็ด ท�ำไม้กวาดดอกหญ้า
		Begin your rubber plantation activity where you’ll learn about rubber tapping, then
		visit a mushroom farm, and make household brooms from grass.

10:00 		ตามรอยพระเจ้าตากสินที่วัดเขาขุนพนม และเที่ยวถ�้ำตากฟ้า
		Follow the trail of King Taksin at Wat Khao Khun Panom and visit Tak Fah Cave.
12:00		อาหารเที่ยง ณ บ้านพัก การแสดงมโนราห์ ของที่ระลึก และเดินทางกลับ

		Lunch at the homestay, witness the ‘Manorah’ dance, browse for souvenirs, and 		
		then say goodbye.

Voucher Package
ราคาท่านละ

1,800 บาท

1,800 baht per person

พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน

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

ติดต่อชุมชน: 081-0819150 คุณสาว
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

