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ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน
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จากแผนดินลาวสูแผนดินไทย จากเมืองเชียงขวางสูนครนายก 
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมากวา 240 ป ของชาวไทยพวนท่ี
ตําบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายกแหงน้ี เปรียบเสมือนหนังสือ

ประวัติศาสตรท่ียังมีลมหายใจ อันเปนท่ีมาของอัตลักษณประจําทองถ่ินท่ี
ชาวไทยพวนหวงแหนและยังคงความออริจินอลไวไดเหมือน 240 ปกอน

กิจกรรมในชุมชน
ฝกพูดภาษาไทยพวน ท่ีมีความพิเศษเปนเอกลักษณ

รวมสนุกกับการแสดงพ้ืนบานชาวไทยพวน

ทําอาหารไทยพวนสูตรตนตํารับด้ังเดิมกับเชฟ
ชุมชน

เรียนรูเร่ืองผาทอมือไทยพวนลวดลายโบราณ

น่ังรถวิถีชุมชน/ปนจักรยาน ชมสวนผลไมประจําทองถ่ิน

ทํากิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเยาวชนท่ี
โรงเรียนในชุมชน

เลนน้ําตก/ลองแกง แหลงทองเท่ียวขางเคียง



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
09:30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

11:30 น. สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนครนายกเพ่ือความเปนสิริมงคล ทําความรูจักกับจังหวัดนครนายก

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันรานดังประจําจังหวัด

13:00 น. เดินทางสูชุมชนชาติพันธุ “พวน” จังหวัดนครนายกในอําเภอปากพลี

13:30 น. ถึงซุมประตูชุมชนไทยพวน ณ วัดฝงคลอง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 ชุมชนผูกผาตอนรับ แขกผูมาเยือน ทําความรูจักกับผูส่ือความหมายชุมชน

14:00 น. เขาสูศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง เรียนรูประวัติชุมชนและวัฒนธรรมไทยพวน

 นํากรวยขันธ 5 กับชอกุหลาบใบเตย กราบนมัสการพระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง

15:00 น. พิธีบายศรี “สูขวัญ เอ้ินขวัญพวน” เรียกขวัญใหกับผูมาเยือน

16:30 น. Menu Break กลวยหอมและไขเค็มใบเตยหอมสูตรอัตลักษณวัดฝงคลอง

17:00 น. เขาโฮมสเตยเก็บสัมภาระ

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น (บานโฮมสเตย) 

 ฝกพูดภาษาไทยพวนงาย ๆ ในชีวิตประจําวันกับเจาบานโฮมสเตย

20:00 น. พักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
06:30 น. น่ังรถวิถีชุมชนสูดอากาศบริสุทธ์ิยามเชาไปเท่ียวตลาด ชมวิถีชีวิตของชุมชน

07:30 น. รับประทานอาหารเชา (บานโฮมสเตย)

09:00 น. เจาบานโฮมสเตยนําพาสักการะรอยพระพุทธบาทจําลอง ณ วัดเกาะหวายดวยดอกกุหลาบใบเตย

09:30 น. เท่ียวบานโบราณบานปาทองศรี เรียนรูเคร่ืองมือวิถีขาว ไทยพวนในอดีต และวิถีเฮือนพวนในอดีต

10:30 น. เขาครัวครูหลอด รูจักอาหารไทยพวนพ้ืนบาน วัฒนธรรมการกินและความเช่ือ 

 รูจักกับเมนูปลาดูสมุนไพร ชวยชุมชนประกอบเมนูอาหารพ้ืนบานไทยพวน

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บานครูหลอด-ขาวผัดปลาดูสมุนไพรหอใบบัวแดง)

13:30 น. เท่ียววัดทาแดง ชมศาสนสถานสําคัญในวัด เรียนรูเร่ืองวัดไทย และการเปนพุทธศาสนิกชนผูทํานุบํารุง 

 ศาสนาอยางเครงครัดของชาวไทยพวน โดยสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอันเปนท่ีเคารพของพวนบานทาแดง

14:30 น. เยี่ยมชมฟารมเห็ด บานเหลาเด่ิน เก็บเห็ดมาฝากเจาบานประกอบอาหารรับประทานท่ีโฮมสเตย

15:30 น. เท่ียวอางเก็บน้ําวังบอน พายเรือคายัก หรือปนจักรยานชมทัศนียภาพท่ีงดงาม

17:00 น. ชมทัศนียภาพอุทยานแหงชาติเขาใหญ ณ ราวินโฮม คาเฟ

18:30 น. กลับถึงโฮมสเตย

19:00 น. รับประทานอาหารเย็น (บานโฮมสเตย) ชวยเจาบานเตรียมของใสบาตร

20:30 น. พักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
06:30 น. สวมชุดผูพวน ตักบาตรเชากับเจาบาน ท่ีหนาบานโฮมสเตย

07:30 น. รับประทานอาหารเชา (บานโฮมสเตย)

09:00 น. เขาสูชุมชนไทยพวนบานใหม พวนเรียก “บานเหมอ”

 สักการะสถูปเจดียพระบรมสารีริกธาตุกุสาวดี ณ วัดปทุมวงษาวาส (วัดบานใหม)

10:00 น. เย่ียมชม “กลุมผาทอมือไทยพวนปากพลี” ณ ศูนยภูมิปญญามนุษย วัดบานใหม

 เรียนรูวิถีก่ีกระตุกผาทอมือไทยพวนโบราณ

10:30 น. Menu Break ขาวกระยาคู อาหารพ้ืนบานท่ีมีมาแตโบราณ

11:00 น. กลับโฮมสเตย เก็บสัมภาระ อําลาชุมชน

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันรานดังประจําทองถ่ิน 

 รานฉลวยโภชนา สุก้ีไทยพวนสูตรโบราณในชุมชนไทยพวนบานเกาะหวาย

13:00 น. เดินทางออกจากจังหวัดนครนายก

16:00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง         2 ทาน       4 ทาน       6 ทาน      8 ทาน      20 ทาน

         ราคา/ทาน               19,000       11,000        8,600        7,500         6,900 

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง                2 ทาน            

         ราคา/ทาน                                37,000            

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

         ราคา/ทาน               39,000       28,000       23,500      21,900       19,900 



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ท่ีถูกส่ังสมมานานกวา 240 ป ผานสูตรอาหารโบราณของชาว

ไทยพวน ภาษาไทยพวน การแสดงพ้ืนบาน และผาทอมือลวดลาย
โบราณท่ีชาวไทยพวนยังคงรักษาไวไดอยางเหนียวแนน

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 7 หลัง รองรับนักทองเท่ียวได 5-30 ทาน




