
ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ตําบลบานเชียง

จ. อุดรธานี

ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ตําบลบานเชียง

จ. อุดรธานี



ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตําบลบานเชียง
จ. อุดรธานี

ไมวาคุณจะอานตําราโบราณคดีมามากมายแคไหน แตมันเทียบไมไดเลยกับการ
มาเห็นดวยตาตัวเองสักคร้ังวาหนาตาท่ีแทจริงของเคร่ืองปนดินเผาบานเชียง

วัตถุโบราณเล่ืองช่ือท่ีแสดงใหเห็นถึงหลักฐานของการมีชีวิตอยูของมนุษย 
ยุคกอนประวัติศาสตรในบริเวณน้ีเม่ือกวา 5,000 ปกอนน้ันจะนาท่ึงมากแคไหน

 โดยในปจจุบันน้ีชาวบานเชียงไดนําอัตลักษณแตด้ังเดิมมาสอนตอไมใหสูญหายจน
เกิดมาเปนของฝาก และคอรสเวิรกชอปท่ีเขากับไลฟสไตลคนรุนใหม ท่ีไดเขาไปสัมผัส

กิจกรรมในชุมชน
พิธีบายศรีสูขวัญ ตอนรับผูมาเยือน

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ระบํา
บานเชียง (รําไทพวน) และฝกทารําพ้ืนฐาน

เย่ียมชมพิพิธภัณฑสถานบานเชียง แหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาตรของชาวไทพวน

เรียนรูการทําเคร่ืองปนดินเผา และเขียนลวดลาย ณ 
กลุมผลิตภัณฑปนหมอเขียนไห

เรียนรูการจักสาน, ทอผา และ มัดยอม

กิจกรรมของฝากท่ีระลึก DIY แม็คเน็ต พวงกุญแจ 
ถวยกาแฟ ถวย ชามบานเชียง



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
09.25 น.  พรอมกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมท่ีพัก/แหลงทองเท่ียวในเมืองอุดรธานี)

10.30 น. เดินทางไปยังพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี ฟงเร่ืองราวและประวัติศาสตรความเปนมาของ จ. อุดรธานี 

 จากน้ันแวะไปเยี่ยมชมศาลหลักเมือง สถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนศูนยรวมความเคารพและความศรัทธาของ

 ชาวอุดรฯ ซ่ึงผูใดท่ีไดมาท่ีจังหวัดอุดรธานีควรมาสักการะสักคร้ังเพ่ือความเปนสิริมงคล

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันท่ีราน VT Namnueng รานอาหาร สไตลเวียดนามข้ึนช่ือในจังหวัดอุดรธานี 

12.30 น. เดินทางไปยังศาลเจาปู-ยา เมืองอุดรฯ เพ่ือสักการะเจาปู-ยา, เยี่ยมชมสถาปตยกรรม และการจัดสวนแบบ

 จีน พรอมท้ังชมนิทรรศการเก่ียวกับคนจีนท่ีเดินทางมาอาศัยอยูท่ีจังหวัดอุดรธานีต้ังแตป พ.ศ. 2442 จนถึง 

 ปจจุบัน

13.30 น. มุงหนาสูพระวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปาภูกอน

15.00 น. เดินทางถึงวัดปาภูกอน ซ่ึงเปนวัดปาท่ีต้ังอยูทามกลางธรรมชาติและขุนเขา ตัววิหารมีลักษณะเปน

 สถาปตยกรรมไทยประยุกตสมัยรัตนโกสินทร ภายในถูกตกแตงอยางวิจิตรตระการตาสวยงาม และแฝงไป 

 ดวยเร่ืองราวคําสอนของพระพุทธเจา

16.30 น.  เดินทางกลับเขาเมืองอุดรธานี

18.00 น. เดินทางถึงเมืองอุดรฯ และเช็กอินเขาท่ีพักโรงแรมพาราไดซ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นท่ีรานแมหยา รานอาหารเกาแกของเมืองอุดรฯ ท่ีขายมาต้ังแตสมัยสงคราม

 เวียดนาม ในรานมีเมนูแนะนํามากมายหลากหลายชาติใหไดลองชิม

19.00 น. เช็กอินเขาท่ีพักโรงแรมพาราไดซ และพักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
06.00 น. เช็กเอาตออกจากท่ีพักและมุงหนาไปทะเลบัวแดง 

06.30 น.  เดินทางถึงทะเลบัวแดง กิจกรรมลองเรือชมความสวยงามของทุงบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาป

07.00 น. เดินทางไปชุมชนบานเชียง 

08.00 น. เดินทางถึงชุมชนบานเชียง และรับประทานอาหารเชาท่ีเฮือนกํานัน โฮมสเตย

09.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง และหลุมขุดคนวัตถุโบราณ แหลงเรียนรูเร่ืองราวประวัติศาสตร 

 ของชาวไทพวน ชุมชนบานเชียง

11.30 น. เดินทางไปยังกลุมจักสาน และน่ังลอมวงรับประทานอาหารกลางวันท่ีกลุมจักสาน 

13.00 น. เรียนรูงานหัตถกรรมพ้ืนบาน ณ กลุมจักสาน      

14.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการทอผาฝาย และการทําผามัดยอม

15.45 น. ออกเดินทางตอไปยังกลุมปนหมอเขียนไห ชมการสาธิตปนหมอ และ Work Shop เพนตไห   

 (เพนตเสร็จเก็บกลับบานเปนของท่ีระลึก)

16.45 น. เดินทางเขาเช็กอินโฮมสเตยท่ีพัก 

17.00 น. ทําพิธีบายศรีสูขวัญ  เพ่ือเปนการตอนรับแขกผูมาเยือนอยางเปนทางการ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นพรอมเจาบาน

วันท่ี 3
06.00 น.  ใสบาตรขาวเหนียว หนาโฮมสเตยท่ีพัก

06.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ โฮมสเตย 

08.00 น. ทําธุระสวนตัว เช็กเอาตออกจากท่ีพัก และเดินทางไปยังวัดปาดงไร 

08.30 น. ถึงวัดปาดงไร (วัดสันติวนาราม) เยี่ยมชมสถาปตยกรรมรวมสมัย และสักการะพระพุทธรูปภายในอุโบสถ

 บัวกลางน้ํา

09.30 น. อําลาชุมชน และออกเดินทางไปยังวังนาคินทร คําชะโนด

10.30 น. ถึงวังนาคินทร คําชะโนด ฟงเร่ืองเลาเก่ียวกับความเช่ือทองถ่ิน และเดินทางเขาไปเยี่ยมชมปาคําชะโนด 

 และสักการะปูศรีสุทโธและยาศรีประทุมมาเพ่ือความเปนสิริมงคล

12.00 น. ออกจากคําชะโนด

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานครัวคุณยายอาหาร อีสานบานดุง

13.30 น.  ออกจากรานอาหารมุงหนาสูเมืองอุดรธานี

15.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เช็กอินท่ีเคานเตอรเช็กอินแอรเอเชีย 

 เพ่ือเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น. เดินทางออกจากทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เท่ียวบิน FD3357 



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
09.25 น.  พรอมกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมท่ีพัก/แหลงทองเท่ียวในเมืองอุดรธานี)

10.30 น. เดินทางไปยังพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี ฟงเร่ืองราวและประวัติศาสตรความเปนมาของ จ. อุดรธานี 

 จากน้ันแวะไปเยี่ยมชมศาลหลักเมือง สถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนศูนยรวมความเคารพและความศรัทธาของ

 ชาวอุดรฯ ซ่ึงผูใดท่ีไดมาท่ีจังหวัดอุดรธานีควรมาสักการะสักคร้ังเพ่ือความเปนสิริมงคล

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันท่ีราน VT Namnueng รานอาหาร สไตลเวียดนามข้ึนช่ือในจังหวัดอุดรธานี 

12.30 น. เดินทางไปยังศาลเจาปู-ยา เมืองอุดรฯ เพ่ือสักการะเจาปู-ยา, เยี่ยมชมสถาปตยกรรม และการจัดสวนแบบ

 จีน พรอมท้ังชมนิทรรศการเก่ียวกับคนจีนท่ีเดินทางมาอาศัยอยูท่ีจังหวัดอุดรธานีต้ังแตป พ.ศ. 2442 จนถึง 

 ปจจุบัน

13.30 น. มุงหนาสูพระวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปาภูกอน

15.00 น. เดินทางถึงวัดปาภูกอน ซ่ึงเปนวัดปาท่ีต้ังอยูทามกลางธรรมชาติและขุนเขา ตัววิหารมีลักษณะเปน

 สถาปตยกรรมไทยประยุกตสมัยรัตนโกสินทร ภายในถูกตกแตงอยางวิจิตรตระการตาสวยงาม และแฝงไป 

 ดวยเร่ืองราวคําสอนของพระพุทธเจา

16.30 น.  เดินทางกลับเขาเมืองอุดรธานี

18.00 น. เดินทางถึงเมืองอุดรฯ และเช็กอินเขาท่ีพักโรงแรมพาราไดซ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นท่ีรานแมหยา รานอาหารเกาแกของเมืองอุดรฯ ท่ีขายมาต้ังแตสมัยสงคราม

 เวียดนาม ในรานมีเมนูแนะนํามากมายหลากหลายชาติใหไดลองชิม

19.00 น. เช็กอินเขาท่ีพักโรงแรมพาราไดซ และพักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
06.00 น. เช็กเอาตออกจากท่ีพักและมุงหนาไปทะเลบัวแดง 

06.30 น.  เดินทางถึงทะเลบัวแดง กิจกรรมลองเรือชมความสวยงามของทุงบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาป

07.00 น. เดินทางไปชุมชนบานเชียง 

08.00 น. เดินทางถึงชุมชนบานเชียง และรับประทานอาหารเชาท่ีเฮือนกํานัน โฮมสเตย

09.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง และหลุมขุดคนวัตถุโบราณ แหลงเรียนรูเร่ืองราวประวัติศาสตร 

 ของชาวไทพวน ชุมชนบานเชียง

11.30 น. เดินทางไปยังกลุมจักสาน และน่ังลอมวงรับประทานอาหารกลางวันท่ีกลุมจักสาน 

13.00 น. เรียนรูงานหัตถกรรมพ้ืนบาน ณ กลุมจักสาน      

14.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการทอผาฝาย และการทําผามัดยอม

15.45 น. ออกเดินทางตอไปยังกลุมปนหมอเขียนไห ชมการสาธิตปนหมอ และ Work Shop เพนตไห   

 (เพนตเสร็จเก็บกลับบานเปนของท่ีระลึก)

16.45 น. เดินทางเขาเช็กอินโฮมสเตยท่ีพัก 

17.00 น. ทําพิธีบายศรีสูขวัญ  เพ่ือเปนการตอนรับแขกผูมาเยือนอยางเปนทางการ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นพรอมเจาบาน

วันท่ี 3
06.00 น.  ใสบาตรขาวเหนียว หนาโฮมสเตยท่ีพัก

06.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ โฮมสเตย 

08.00 น. ทําธุระสวนตัว เช็กเอาตออกจากท่ีพัก และเดินทางไปยังวัดปาดงไร 

08.30 น. ถึงวัดปาดงไร (วัดสันติวนาราม) เยี่ยมชมสถาปตยกรรมรวมสมัย และสักการะพระพุทธรูปภายในอุโบสถ

 บัวกลางน้ํา

09.30 น. อําลาชุมชน และออกเดินทางไปยังวังนาคินทร คําชะโนด

10.30 น. ถึงวังนาคินทร คําชะโนด ฟงเร่ืองเลาเก่ียวกับความเช่ือทองถ่ิน และเดินทางเขาไปเยี่ยมชมปาคําชะโนด 

 และสักการะปูศรีสุทโธและยาศรีประทุมมาเพ่ือความเปนสิริมงคล

12.00 น. ออกจากคําชะโนด

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานครัวคุณยายอาหาร อีสานบานดุง

13.30 น.  ออกจากรานอาหารมุงหนาสูเมืองอุดรธานี

15.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เช็กอินท่ีเคานเตอรเช็กอินแอรเอเชีย 

 เพ่ือเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น. เดินทางออกจากทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เท่ียวบิน FD3357 

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง              2-3 ทาน              4-6 ทาน              7-9 ทาน

        ราคา/ทาน                   14,000               8,900                 6,900

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง              2-3 ทาน              4-6 ทาน              7-9 ทาน

        ราคา/ทาน                   37,000              26,000              17,000



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 
เรียนรูวิถีชีวิตภูมิปญญาพ้ืนบานและศึกษาเรียนรูวัตถุโบราณ และโบราณสถาน
ท่ีมีอายุมากกวา 500 ป ท่ีเล่ืองลืออยางเคร่ืองปนดินเผาบานเชียง คุณจะได

เรียนรูการยอมคราม เรียนรูการทอผาฝาย ท่ีชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ ไวไดอยางสมบูรณ

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 16 หลัง รองรับนักทองเท่ียวไดไมเกิน 100 ทาน




