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หมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย
จ. พระนครศรีอยุธยา

สัมผัสความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา เมืองหลวงโบราณของประเทศไทย
เม่ือหลายรอยปกอน ท่ี ณ ปจจุบันน้ียังคงหลงเหลือกล่ินอายทางประวัติศาสตรให
คนรุนใหมอยางคุณไดสัมผัสโดยไมตองน่ังเคร่ืองไทมแมชชีนยอนอดีตแตอยางใด 
ท่ีชุมชนไทรนอยแหงน้ี เปนหน่ึงในชุมชนด้ังเดิมท่ียังคงความออริจินัลของวิถีชีวิต
ด้ังเดิมไวไดอยางเหนียวแนน ท้ังการทํางานฝมืออยางทําอิฐมอญแบบสมัยอยุธยา 

การทําขนมไทยมงคลท้ัง 9 ชนิด และแมไมมวยไทยแบบนายขนมตมจากครูมวย
ท่ีไดรับการถายทอดวิชามาจากตนตํารับขนานแท

กิจกรรมในชุมชน
เรียนรูการทําอาหารคาวพ้ืนถ่ิน

ปนจักรยานเท่ียวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนบาน
ไทรนอย

เรียนรูการทําขนมไทยมงคล

เรียนรูการทําอิฐมอญโบราณ

เรียนรูและสัมผัสอาชีพการปลูกขาวโพด และกลวย
หอมทอง

เรียนรูการเล้ียงไกชน และการทําปุยหมักชีวภาพ



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

08.30 น. ออกเดินทางสูชุมชนหมูบานทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานไทรนอย

10.30 น. เดินทางถึงศูนยประสานงานหมูบานทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานไทรนอย

 • เจาบานตอนรับ บรรยายสรุปถึงความเปนมาของชุมชน พรอมแจงโปรแกรมการนําชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

   แหลงเรียนรูตาง ๆ 

 • รับประทานอาหารวางเปนผลไมตามฤดูกาลและด่ืมน้ําสมุนไพร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. เรียนรูการทําขนมไทยมงคล 9 อยาง แหงกรุงศรีอยธุยา รวมอนุรักษสืบสานขนมไทยใหอยูคูประเทศไทยตอไป

14.30 น. รับประทานอาหารวาง ขนมไทย น้ําสมุนไพร น้ําด่ืม

15.00 น.  ชมและสัมผัสการนํากะลามะพราวมาทําท่ีนวดฝาเทาเพ่ือรักษาและบําบัดโรคตาง ๆ  มากมาย 

 พรอมกับการทดลองปฏิบัติเพ่ือการบําบัดโรคดวยตนเอง

17.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ตํารับชาวบาน อาหารโบราณ เชน แกงสมผักบุง น้ําพริก ปลาราผัดหม่ี แกงบอน  

 ตมยําปลา ผัดผักสมุนไพร แกงไกหนอไมสับ แถมทายดวยขนมไทยมงคล 9 อยาง แหงกรุงศรีอยุธยา 

 พักผอน ณ โอมสเตยไทรนอย หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
06.00 น. ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 • ตักบาตรพระสงฆบิณฑบาตหนาบานโฮมสเตย 

 • ชมและสัมผัสการทําอิฐมอญดวยมือ วิถีเดิม ๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา

07.30 น. รับประทานอาหารเชา ดวยอาหารพ้ืนบาน  (กาแฟ โอวัลตินน้ําเตาหู ขาวตมหมู, ไก, ปลา)

08.30 น.  สนุกกับกิจกรรม 

 • ปนจักรยานชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนบานไทรนอย

 • เรียนรูการขยายพันธุไมมงคลและการขยายพันธุมะนาวพันธุตาง ๆ

 • ไหวพระศักด์ิสิทธ์ิ และชมโบราณสถานโบสถมหาอุตย สถาปตยกรรมมอญ สมัยกรุงศรีอยุธยา

 • เยี่ยมชมและสัมผัสอาชีพการปลูกขาวโพด ท่ีมีผลผลิตตลอดท้ังป การปลูกกลวยหอมทอง ท่ีสวยงาม   

   หอมหวานนุม

 • เยี่ยมชมความงามของสถาปตยกรรมบานทรงไทยในชุมชนบานไทรนอยตลอดเสนทาง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน รานคาในชุมชน กวยเต๋ียว สมตํา ผัดไทย 

บาย สนุกกับกิจกรรม

 • เรียนรูการทํายาหมองสมุนไพร

 • เรียนรูการทําหม่ีกรอบโบราณ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พรอมชมการแสดงพ้ืนบานของชุมชน 

 พักผอน ณ โฮมสเตยไทรนอย หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
06.30 น. ตักบาตรพระสงฆหนาบาน

08.00 น. รับประทานอาหารเชา 

09.00 น. สนุกกับกิจกรรม 

 • ปนจักรยานไหวพระศักด์ิสิทธ์ิในชุมชน 

 • เท่ียวชมวิถีชาวบาน 

 • เรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (กวยเต๋ียวในชุมชน) 

13.00 น. ออกเดินทางสู วังชางอยุธยา แล เพนียด

13.30 น. เดินทางถึงวังชางอยุธยา แล เพนียด เดิมช่ือวา ปางชางอยุธยา แล เพนียด ไดเปล่ียนช่ือใหมเพ่ือเปนสิริ 

 มงคลแกเจาของและสถานท่ี วังชางอยุธยา แล เพนียด มีการอนุรักษและสืบสานสายพันธุชางไทยใหยั่งยืน  

 มีการจัดระบบ ระเบียบการเล้ียงชางท่ีไดมาตรฐาน และเร่ิมโครงการสืบสานสายพันธุชาง (วิวาหชาง) เปน 

 คร้ังแรกในโลก ซ่ึงประสบความสําเร็จโดยปจจุบันมีลูกชางท่ีเกิดท่ีเพนียดหลวงเปนจํานวนมาก

14.15 น. ออกเดินทางสูพิพิธภัณฑลานของเลน ‘เกริก ยุนพันธ’

14.30 น. เดินทางถึงพิพิธภัณฑลานของเลน ‘เกริก ยุนพันธ’ สะสมและรวบรวมของเลนดี ๆ ระดับโลกไวมากมาย

 ท้ังของเลนท่ีมีอายุนับรอย ๆ ป ไปจนถึงของเลนยุคปจจุบัน ของเลนไทยและของเลนจากตางประเทศรวม 

 ถึงของเลนสังกะสีจํานวนมากซ่ึงถือเปนยุคทองของของเลน

15.15 น. ออกเดินทางสูศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ

15.30 น. เดินทางถึงศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ หรือบานของพอ คือช่ือเรียกส้ัน ๆ ท่ีเขาใจงาย

 ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแหงน้ี เกิดข้ึนจากนายอัมรินทร เซ็นเสถียร ประธานศูนยฯ ท่ีตองการ 

 เผยแพรความรูเกษตรทฤษฎีใหมแกคนท่ัวไป ใหไดเขามาศึกษาเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

 ชมวัดภูเขาทอง สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยตนอยุธยา 

17.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



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

08.30 น. ออกเดินทางสูชุมชนหมูบานทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานไทรนอย

10.30 น. เดินทางถึงศูนยประสานงานหมูบานทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานไทรนอย

 • เจาบานตอนรับ บรรยายสรุปถึงความเปนมาของชุมชน พรอมแจงโปรแกรมการนําชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

   แหลงเรียนรูตาง ๆ 

 • รับประทานอาหารวางเปนผลไมตามฤดูกาลและด่ืมน้ําสมุนไพร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. เรียนรูการทําขนมไทยมงคล 9 อยาง แหงกรุงศรีอยธุยา รวมอนุรักษสืบสานขนมไทยใหอยูคูประเทศไทยตอไป

14.30 น. รับประทานอาหารวาง ขนมไทย น้ําสมุนไพร น้ําด่ืม

15.00 น.  ชมและสัมผัสการนํากะลามะพราวมาทําท่ีนวดฝาเทาเพ่ือรักษาและบําบัดโรคตาง ๆ  มากมาย 

 พรอมกับการทดลองปฏิบัติเพ่ือการบําบัดโรคดวยตนเอง

17.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ตํารับชาวบาน อาหารโบราณ เชน แกงสมผักบุง น้ําพริก ปลาราผัดหม่ี แกงบอน  

 ตมยําปลา ผัดผักสมุนไพร แกงไกหนอไมสับ แถมทายดวยขนมไทยมงคล 9 อยาง แหงกรุงศรีอยุธยา 

 พักผอน ณ โอมสเตยไทรนอย หรือเทียบเทา

วันท่ี 2
06.00 น. ต่ืนนอนรับอรุณดวยความสดช่ืนยามเชา 

 • ตักบาตรพระสงฆบิณฑบาตหนาบานโฮมสเตย 

 • ชมและสัมผัสการทําอิฐมอญดวยมือ วิถีเดิม ๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา

07.30 น. รับประทานอาหารเชา ดวยอาหารพ้ืนบาน  (กาแฟ โอวัลตินน้ําเตาหู ขาวตมหมู, ไก, ปลา)

08.30 น.  สนุกกับกิจกรรม 

 • ปนจักรยานชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนบานไทรนอย

 • เรียนรูการขยายพันธุไมมงคลและการขยายพันธุมะนาวพันธุตาง ๆ

 • ไหวพระศักด์ิสิทธ์ิ และชมโบราณสถานโบสถมหาอุตย สถาปตยกรรมมอญ สมัยกรุงศรีอยุธยา

 • เยี่ยมชมและสัมผัสอาชีพการปลูกขาวโพด ท่ีมีผลผลิตตลอดท้ังป การปลูกกลวยหอมทอง ท่ีสวยงาม   

   หอมหวานนุม

 • เยี่ยมชมความงามของสถาปตยกรรมบานทรงไทยในชุมชนบานไทรนอยตลอดเสนทาง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน รานคาในชุมชน กวยเต๋ียว สมตํา ผัดไทย 

บาย สนุกกับกิจกรรม

 • เรียนรูการทํายาหมองสมุนไพร

 • เรียนรูการทําหม่ีกรอบโบราณ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พรอมชมการแสดงพ้ืนบานของชุมชน 

 พักผอน ณ โฮมสเตยไทรนอย หรือเทียบเทา

วันท่ี 3
06.30 น. ตักบาตรพระสงฆหนาบาน

08.00 น. รับประทานอาหารเชา 

09.00 น. สนุกกับกิจกรรม 

 • ปนจักรยานไหวพระศักด์ิสิทธ์ิในชุมชน 

 • เท่ียวชมวิถีชาวบาน 

 • เรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (กวยเต๋ียวในชุมชน) 

13.00 น. ออกเดินทางสู วังชางอยุธยา แล เพนียด

13.30 น. เดินทางถึงวังชางอยุธยา แล เพนียด เดิมช่ือวา ปางชางอยุธยา แล เพนียด ไดเปล่ียนช่ือใหมเพ่ือเปนสิริ 

 มงคลแกเจาของและสถานท่ี วังชางอยุธยา แล เพนียด มีการอนุรักษและสืบสานสายพันธุชางไทยใหยั่งยืน  

 มีการจัดระบบ ระเบียบการเล้ียงชางท่ีไดมาตรฐาน และเร่ิมโครงการสืบสานสายพันธุชาง (วิวาหชาง) เปน 

 คร้ังแรกในโลก ซ่ึงประสบความสําเร็จโดยปจจุบันมีลูกชางท่ีเกิดท่ีเพนียดหลวงเปนจํานวนมาก

14.15 น. ออกเดินทางสูพิพิธภัณฑลานของเลน ‘เกริก ยุนพันธ’

14.30 น. เดินทางถึงพิพิธภัณฑลานของเลน ‘เกริก ยุนพันธ’ สะสมและรวบรวมของเลนดี ๆ ระดับโลกไวมากมาย

 ท้ังของเลนท่ีมีอายุนับรอย ๆ ป ไปจนถึงของเลนยุคปจจุบัน ของเลนไทยและของเลนจากตางประเทศรวม 

 ถึงของเลนสังกะสีจํานวนมากซ่ึงถือเปนยุคทองของของเลน

15.15 น. ออกเดินทางสูศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ

15.30 น. เดินทางถึงศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ หรือบานของพอ คือช่ือเรียกส้ัน ๆ ท่ีเขาใจงาย

 ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแหงน้ี เกิดข้ึนจากนายอัมรินทร เซ็นเสถียร ประธานศูนยฯ ท่ีตองการ 

 เผยแพรความรูเกษตรทฤษฎีใหมแกคนท่ัวไป ใหไดเขามาศึกษาเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

 ชมวัดภูเขาทอง สถาปนาในรัชสมัยพระราเมศวร หรือสมัยตนอยุธยา 

17.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูภูมิปญญาด้ังเดิมของชางฝมือยุคกรุงศรีฯ ผานกิจกรรมตาง ๆ
ของชุมชน เชน เรียนรูการทําอิฐมอญ หรือฝกความแข็งแรงผาน

กิจกรรมศิลปะแมไมมวยไทยแบบตนตํารับ หรือเรียนรูการทําขนมมงคล
โบราณสูตรชาววัง ท่ีชุมชนอนุรักษและสืบทอดตอกันมารุนสูรุน 

โฮมสเตยชุมชน

• โฮมสเตยไทรนอย   

จํานวน 4 หอง
รองรับนักทองเท่ียวได 13 ทาน

• บานอรรถฉัตรโฮมสเตย

จํานวน 2 หอง 
รองรับนักทองเท่ียวได 10 ทาน



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

        ราคา/ทาน                22,000       12,900        9,800        8,200         6,300 

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

        ราคา/ทาน                31,200       21,500       16,500      13,500       11,500

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

        ราคา/ทาน                42,200       23,900       18,500      16,000       13,500


