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พ้ืนท่ีบนคาบสมุทรสทิงพระแหงน้ี ถูกเรียกอีกช่ือวาชุมชนทาหินซ่ึงใชชีวิตแบบ
วิถี ‘โหนด-นา-เล’ มาอยางยาวนานมากกวา 1,000 ป ซ่ึงคําวา โหนด-นา-เล 

มีท่ีมาจากการประกอบอาชีพเก็บตาลโตนด ทํานาขาว และออกทะเลหาปลาตาม
ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศท่ีเวียนมาครบตลอดป จนเกิดเปนการทํามาหาเล้ียงชีพ

ท่ีถูกสงตอความรูและทักษะของชาวชุมชนทาหินน้ีมากกวาพันป รวมถึง
ภูมิปญญาท่ีมาพรอมวิถีชีวิตเหลาน้ี อาทิ การแปรรูปวัตถุดิบอยาง

ตาลโหนด การจักสานใบลาน การดํานา การเก่ียวขาวกับแกะ การนวดขาว
และเทคนิคการหาปลาแบบชาวเลบนคาบสมุทรสทิงพระ

กิจกรรมในชุมชน
เรียนรูวิถีโหนด การแปรรูปจากตนตาลโตนด

เรียนรูการเฉาะตาล การทําสบู การจักสาน และการ
ทําขนมพ้ืนบาน

เรียนรูวิถีนา วิธีการทํานา และเรียนรูวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแกสชีวภาพ

เรียนรูวิถีชาวเล วางอวนหาปลา การกูอวน ใน
ทะเลสาบสงขลา



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน
วันท่ี 1
เชา รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ เดินทางมุงหนาสูศูนยการเรียนรูวิถีโหนด นา เล ต. ทาหิน อ. สทิงพระ  

 จ. สงขลา ประธานศูนยฯ รอตอนรับ และนําสัมภาระไปเก็บ ณ โฮมสเตย

 เรียนรูวิถีนา: อธิบายวิธีทํานา สาธิตการตําขาว สีขาว นวดขาว และเรียนรูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแกส 

 ชีวภาพ

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน พ้ืนบาน แกงหัวโหนด ยํายุมตาล ลูกตาลน้ํากะทิสด 

บาย เรียนรูวิถีโหนด: ชมการปนตนตาลโตนด นําน้ําตาลโตนดสดมาทําน้ําตาลโตนดผง และน้ําตาลโตนดแวน

เย็น เดินเลนชมบรรยากาศรอบ ๆ หมูบาน เตรียมอาหารเย็นและรับประทานรวมกันกับเจาของบาน ณ  

 โฮมสเตย กอนน่ังเรือ 

 เรียนรูวิถีเล: วางอวนหาปลา นอนเฝาอวน ณ ยอ หรือเดินทางกลับสูโฮมสเตย  

วันท่ี 2
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โฮมสเตย กอนน่ังเรือออกไป เรียนรูวิถีเล (ตอ): การกูอวน การยกไซกุงหัว

 มันปลา มิหลังปลาชอน เปนตน การครอบเทียวแมกุง และแวะชมบรรยากาศลุมน้ําริมทะเลสาบสงขลา ชม 

 ฝูงนก ฝูงควาย ออกหากินตามธรรมชาติ

 เรียนรูวิถีโหนด (ตอ): ทดลองการเฉาะตาล การทําสบู การจักสาน การทําขนมพ้ืนบาน (ขนมตาล 

 ขนมพิมพ ขนมจาก)  

เท่ียง เตรียมอาหารกลางวันและรับประทานรวมกันกับเจาของบาน ณ โฮมสเตย พักผอนตามอัธยาศัย 

 เก็บสัมภาระ เช็กเอาต เดินทางสูสนามบินหาดใหญ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พรอมประสบการณ

 ใหมอันนาประทับใจ

หมายเหตุ: ถาเดินทางมาถึงวันพุธหรือวันศุกร จะไดประสบการณการเดินตลาดเชา ชมบรรยากาศตลาดทองถ่ิน 

 พ้ืนบานตอนเชาวันพฤหัสฯ หรือวันเสาร ตามลําดับ



อัตราคาบริการ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

         ราคา/ทาน                   9,800       5,900       3,900        3,300       2,900       2,700

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

         ราคา/ทาน                  15,900      9,200       5,900        5,500       4,900       4,500 

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

         ราคา/ทาน                  23,000     15,200     10,200      9,200       8,800        8,300

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

         ราคา/ทาน                  27,900     17,900     12,900     12,500     10,900     10,500



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 
เรียนรูวิถีชีวิตแบบ ‘โหนด-นา-เล’ ของชาวบานโดยเอาความเปนอยู
ผูกโยงกับทะเล ทุงนา และสวนตาลโตนด ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน 
เรียนรูการแปรรูปวัตถุดิบอยางตาลโหนด เรียนรูการจักสานใบลาน 
การดํานา การเก่ียวขาวกับแกะ การนวดขาว และเทคนิคการหาปลา

แบบชาวเลบนคาบสมุทรสทิงพระ 

โฮมสเตยชุมชน
หลังท่ี 1 บานนางอําไพ บุญพันธ (ยายเอียด) 

จํานวน 1 หลัง 2 หองแอร รองรับนักทองเท่ียวได 6 ทาน, 
กางมุงพัดลม รองรับนักทองเท่ียวได 6 ทาน

หลังท่ี 2 บานนางสาวเตือน อําภาพรอม (ยายเตือน) 
จํานวน 1 หลัง กางมุงพัดลม รองรับนักทองเท่ียวได 10 ทาน

หลังท่ี 3 บานนางพูนทรัพย ชูแกว (ปารม) 
จํานวน 1 หลัง 1 หอง พัดลม รองรับนักทองเท่ียวได 6 ทาน




