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ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเทือกเขาบรรทัดกับทะเลน้อย สร้างองค์
ความรู้จากน�้าหลากน�าไปสู่การจัดการที่เหมาะสม จนเกิดเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานฐานการเรียนรู้ กับการเที่ยวชมธรรมชาติ 

รวมถึงประเพณีครัวร้อยสายที่แสดงถึงความหลากหลายของอาหารการกิน

This trip takes you to an old community located in the middle of the Buntad 
Mountain Range and Thale Noi. The community uses knowledge from past 

floods to create suitable water management systems; this, in turn, also 
creates a community tourism activity that combines learning activities and 

nature tours. This also integrates the local ‘Krua Roi Sai’ tradition that 
showcases the variety of food that can be eaten here.



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

09:00	 	พร้อมกันที่หลาดต้นไทร	(โฮมสเตย์บ้านตะโหมด)
	 	กราบพ่อท่านช่วย	วัดตะโหมด	แล้วชิมทุเรียนทอดศูนย์	OTOP	ผลิตด้วยพลังงานทางเลือก
  Gather at Lhad Ton Sai (Ban Tamod Homestay)
  Pay respect to Pho Tun Chuay at Wat Tamod temple and taste some fried durian   
  of the nearby OTOP center, which produces by renewable energy

12:00		 	อาหารเที่ยง	เสร็จแล้วไปเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนแบบยั่งยืน
  Eat lunch, then learn about sufficient economy concept – and how each family lives  
  and works in a sustainable way

14:00		 	พายคายัคล่องแก่ง	จนเย็นย�่าแล้วไปชมอาทิตย์อัสดงที่ควนตาคม	หรืออ่างเก็บน�้า
  Kayak along the water until evening, when it’s time to watch  stunning the sunset at  
  Kuan Ta Kom or over the reservoir

18:30			 	อาหารเย็น
  Dinner

19:30		 	เข้าพักโฮมสเตย์
  Check-in at the homestay

วันที่สอง (Second Day)

05:30		 	ชมทะเลหมอกควนตาคม
  Observe the sea of mist rising over the landscape at Kuan Ta Kom

08:00			 	อาหารเช้า	จากนั้นร่วมกิจกรรมชุมชน	ศูนย์เรียนรู้ผึ้งโพรงไทย	และกลุ่มท�าโรตีกรอบ
  Breakfast and then head out to participate in a community activity. You will travel to  
  the Apis Cerena Knowledge Center and check out the Crispy Roti Making Group.

12:00		 	อาหารเที่ยงแบบครัวร้อยสายที่หลาดต้นไทร
  Enjoy a traditional lunch prepared in the ‘Krua Roi Sai’ style at Lhad Ton Sai

13:30	 	ดูกิจกรรมเรียนรู้ศูนย์รวมใจสองศาสนา	แล้วไปชมน�้าตกลานหม่อมจุ้ย	ก่อนเดินทางกลับ
  Participate in a knowledge-building activity at Soon Ruam Jai Song Sasana.   
  Afterwards, there is time to visit  Lan Mom Jui Waterfall before returning home.



ติดต่อชุมชน: 087-2988588  คุณธนินธรณ์
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 1,250 บาท (ขั้นต�่ำ 2 ท่ำน)

1,250 baht per person (minimum for 2 persons)

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