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สัมผัสวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับสายน้ําจนแทบแยกกันไมออก ระหวางชาวบานใน 
ชุมชนตําบลบานแหลม จ. สุพรรณบุรี และแมน้ําทาจีน สายน้ําขนาดใหญท่ี 

หลอเล้ียงวีถีชีวิตผูคนท่ีน่ีมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ภาพวิถีชีวิตด่ังเดิม
เม่ือรอยปกอน ยังคงมีใหสัมผัส ท้ังประเพณี และวัฒนธรรมผานกิจกรรม

การเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ท่ียังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

กิจกรรมในชุมชน
เรียนรูการทําขนมไทยโบราณ

เรียนรูการทําอาหารคาวพ้ืนถ่ิน

เรียนรูการทําธูปหอมสมุนไพรหลากสีประจําวันเกิด 

เรียนรูการทําไรนาสวนผสม และกิจกรรมเก็บไขเปด 

เรียนรูการเก็บผักตบชวา และจักสานปลาตะเพียนจาก
ผักตบชวา

ลองเรือเรียนรูวิถีชุมชนริมแมน้ํา

ชมพิพิธภัณฑของใชสมัยโบราณ

เรียนรูการทํานา และเย่ียมชมควายไทย



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
07.30 น.  สมาชิกพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

08.00 น. ออกเดินทางสูชุมชนตําบลบานแหลม

10.00 น. เดินทางถึงชุมชนตําบลบานแหลม

 ชุมชนรองเพลงตอนรับ แนะนําประวัติความเปนมาของชุมชน

12.00 น. ลองเรือรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนตําบลบานแหลม

 • ตามรอยเสด็จประพาสตนคร้ังแรก พระพุทธเจาหลวง 

 • ยอนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู 

 • ชมวิถีชุมชนริมแมน้ํา 

 • ชมบานเรือนไทยโบราณสมัยรัชกาลท่ี 5  

 • บานเรือนแพริมน้ํา

 • ลองเรือแวะวัดปาพฤกษ วัดในตํานานทัพพมาอังวะ บูชารอยพระพุทธบาทจําลอง สักการะหลวงพอสีแสง 

   ตีระฆัง 88 ใบ ไหวพระประจําวันเกิด

 • ชมพิพิธภัณฑของใชสมัยโบราณ ปลายกรุงศรีอยุธยา เชน สมุดขอย เรือมาศเกงประทุนจําลอง

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย 

 พักผอน ณ ไผตาพุดโฮมสเตย หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 รับประทานอาหารเชา 

 สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนตําบลบานแหลม

 • เรียนรูวิธีทําไขตาพุด

 • เรียนรูการจักสานผักตบชวา

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย สนุกกับกิจกรรม ณ ชุมชนตําบลบานแหลม

 • เรียนรูการทําน้ําพริกเผาโบราณ

 • เรียนรูการทําตมโคลงปลามา

 • ชมไรมณฑาทิพย ไรนาสวนผสมท่ียึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย 

 พักผอน ณ ไผตาพุดโฮมสเตย หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
เชา ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา  

 รับประทานอาหารเชา พรอมเก็บกระเปาสัมภาระ

10.00 น. ออกเดินทางสูศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช)

10.30 น. เดินทางถึงศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช) สรางข้ึนจากความจงรักภักดีและ

 สํานึกในคุณงามความดีของในหลวง พระมหากษัตริยท่ีทรงงานอยางหนักเพ่ือประชาชนคนไทย กอต้ังโดย  

 คุณนิทัศน เจริญธรรมรักษา ท่ีมีอาชีพเก่ียวของกับชาวนาและขาว ใชชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร พรอม

 เล็งเห็นความสําคัญของการใหความรูและการทํานาอยางถูกวิธี ซ่ึงจะมีประโยชนแกสวนรวมและสมาชิก 

 ของสมาคม ท่ีกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาค ใหบุคคลท่ัวไปท่ีเห็นความสําคัญของขาวและชาวนา อีกท้ังยังเปน 

 สถานท่ีศึกษาเรียนรู และแหลงทองเท่ียวใหผูสนใจไดเขาชม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. ออกเดินทางสูตลาดน้ําสะพานโคง

14.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ําสะพานโคง สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมใน จ. สุพรรณบุรีมีสินคาจากเรือพายขายเต็ม 

 สองฝงสะพานไมไผท่ีทอดยาวสุดลูกหูลูกตาถาไดมองลงมาจากหอชมทุงตนตาล

14.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ

16.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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14.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ําสะพานโคง สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมใน จ. สุพรรณบุรีมีสินคาจากเรือพายขายเต็ม 

 สองฝงสะพานไมไผท่ีทอดยาวสุดลูกหูลูกตาถาไดมองลงมาจากหอชมทุงตนตาล

14.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ

16.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

        ราคา/ทาน                 19,600       12,000        9,000        7,700         6,900 

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

        ราคา/ทาน                 29,500       18,200       13,200      12,000        9,900

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

        ราคา/ทาน                 32,500       19,500       15,000      13,200       12,500



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 
เรียนรูวิถีชีวิตริมสองฝงคลองบางปลามาผานธรรมชาติอยางใกลชิด

ผานวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีนํามาทําเปนกิจกรรม เพ่ือถายทอด
ใหกับคุณ เชน เรียนรูการทํานา เรียนรูการเก่ียวขาว หรือเรียนรู

การนําเอาวัตถุดิบในชุมชน มาทําเปนขนมไทยโบราณและ
เรียนรูการทําอาหารคาวพ้ืนถ่ินอันเลิิ่ืองช่ือของชุมชน 

โฮมสเตยชุมชน
Phimphicha Homestay/ไผตาพุดโฮมสเตย

รองรับนักทองเท่ียวได 100 ทาน




