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Ban Rim Klong Homestay Community, 
Samut Songkram

เยือนชุมชนด้ังเดิมริมคลองบางผีหลอก หวนคืนสู่วิถีชาวสวน 
เรียบง่าย หากม่ังค่ังด้วยภูมิปัญญา ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาเหล่าต้น
มะพร้าวสูงชะลูด บริเวณริมคลองผีหลอกอันเล่ืองช่ือท่ีไหลเช่ือมกับ
อัมพวา หน่ึงในคลองสาขาของแม่น้ำาแม่กลอง สัมผัสบรรยากาศวิถี
ชีวิตชุมชนริมคลองผีหลอกท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้ชายเลน
เขียวขจีและสวนมะพร้าวสุดลูกหูลูกตา ร้อยเรียงเร่ืองราววิถีชีวิต
ริมน้ำาผ่านเร่ืองเล่าของชาวสวนมะพร้าว เพลิดเพลินกับสำารับอาหาร
แสนอร่อยจากวัตถุดิบท้องถ่ินท่ีหาได้ง่าย ๆ ปลดปล่อยจินตนาการ
ไปกับงานมัดย้อมด้วยสีจากเปลือกมะพร้าว ด่ืมด่ำาบรรยากาศ
ริมคลองยามพระอาทิตย์ตก

Explore this traditional community next to Bang Pee Lok canal 
and go back to basics as you immerse yourself in the simple 
yet rewarding orchard life. The community is hidden under the 
shade of looming coconut trees next to the well-known Bang 
Pee Lok canal that connects to Amphawa canal, a branch of 
the Mae Klong river. Experience the way of life of this waterside 
community nestled among the lush mangrove plants and vast 
coconut orchard. Here, you’ll become immersed in the tales 
of the coconut tree farmers; get to try some delicious meals 

cooked with locally-sourced 
ingredients, and let your 
creativity unfold as you partake 
in a coconut shell tie-dye 
activity. At the end of an eye-
opening day, kick back next to 
the water as you watch the sun 
go down in the evening.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• ตระเวนทัวร์สวนมะพร้าว
Explore the coconut orchard.

• ชมการปาดดอกมะพร้าว ล่องไปในสวน
มะพร้าว
See how coconut blossoms are 
cut from the plants all across the 
orchard.

• ล้ิมรสน้ำาตาลสด จากดอกมะพร้าว
Taste fresh coconut sugar from 
the blossoms.

• เค่ียวน้ำาตาลมะพร้าว หยอดน้ำาตาล
มะพร้าว
Learn how to cook coconut sugar, 
packing it into containers for a 
souvenir to take home



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้  เดินทางสูอ่าณาจักรแหง่ปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม “ชมุชนบ้านรมิคลอง

โฮมสเตย”์
Morning  Travel to Samut Songkram province, “land of mackerel”, and head all the 

way into “Ban Rim Klong Homestay Community”.

ชว่งกลางวัน  คลายหวิกับผดัไทยกุ้งสด ที่มีสตูรเฉพาะใหล้องลงมือทำา หลงัจากทดลองทำาจนรู้
สตูรลบักันแลว้ อิ่มอรอ่ยไปกับผดัไทยกุ้งสดรอ้น ๆ  เสริฟ์คู่กับน้ำาสมุนไพรดอก
อัญชนัชืน่ใจ

Late morning Fill your stomach with some Pad Thai with shrimp – which you can cook 
yourself (after getting the secret recipe)  served with a refreshing 
butterfly pea herbal drink.

ชว่งบ่าย    ตระเวนทัวรส์วนมะพรา้ว พบกับกรรมวิธีการผลติน้ำาตาลมะพรา้ว
Afternoon  Explore the coconut orchard and see how coconut sugar is made.

   •   ชมการปาดดอกมะพรา้ว ลอ่งไปในสวนมะพรา้ว
See how coconut blossoms are cut from plants all across the orchard.

   •   ลิม้รสน้ำาตาลสด ๆ จากดอกมะพรา้ว
Taste fresh coconut sugar from the blossoms.

•   รว่มแรงเคี่ยวน้ำาตาลมะพรา้ว
Help with coconut sugar simmering.

•   ผลดักันหยอดน้ำาตาลมะพรา้ว นำากลบับ้านเปน็ของฝากแสนพิเศษ
Place coconut sugar into the containers and keep them as a souvenir.

ชว่งเย็น	 	 ร่ำาลาชมุชนบ้านรมิคลองโฮมสเตย์
เดินทางไปรบัประทานอาหารเย็นที่รา้นข้าวใหม่ปลามัน อิ่มอรอ่ยไปกับเมนู
อาหารจากวัตุดิบท้องถิ่น หาได้ทั่วไปตามที่ราบลุม่แม่น้ำาแม่กลอง เชน่ ปูไข่น่ึง
นมสด ยำายอดหนามพุงดอกุ้งสด และแกงสม้ใบชะครามกุ้งสด ท่ามกลางบรยากาศ
สบาย ๆ สไตลธ์รรมชาติ ในศาลาดีไซนเ์ก๋ไก๋โครงสรา้งไม้ไผท่ั้งหลงั มุงหลงัคาด้วย
หญา้คา

Evening   Say goodbye to Ban Rim Klong Homestay Community.
 Have dinner at Khao Mai Pla Mun, with dishes here using locally-
sourced ingredients from the Mae Klong basin, such as milk-steamed 
crab eggs, spicy azima sarmentosa salad with shrimp, and tamarind soup 
with seepweed and shrimp. The setting is impressive too, with stylish 
bamboo shelters and kunai grass set in the middle of nature.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
บ้านริมคลองโฮมสเตย์ - ค่ายบางกุ้ง - The Baffalo Amphawa
Ban Rim Klong Homestay - Bang Kung Camp - The Baffalo Amphawa



วนัที่สอง Day Two

ชว่งเชา้  แวะค่ายบางกุ้ง เปิดประสบการณ์หน่ึงในอันซีนของเมืองไทยไปกับความสวยงาม
เรน้ลบัฉบับคลาสสกิของบรรดารากไทรที่ขึ้นปกคลมุรอบพระอุโบสถอย่าง
หนาแน่น ด้านในพระอุโบสถปรกโพธ์ิน้ี ประดิษฐาน “หลวงพ่อนิลมณี” ใหไ้ด้
สกัการะขอพรเพื่อความเปน็สริมิงคล

Morning  Explore the seldom-seen “Bang Koong Camp”, a mysterious yet beautiful 
Buddhist location. In the chapel, which is covered with dense banyan 
tree roots, sits “Luang Por Nilmanee”; you can pay homage here for good 
luck.

ชว่งสาย	  เชก็อินที่ The Buffalo Amphawa สมัผสังานออกแบบสถาปตัยกรรมทั้งภายใน
และภายนอกที่สะท้อนใหเ้หน็ถึงวิถีชวีิตคู่สายน้ำาแม่กลองได้อย่างสวยงามลงตัว
น่ังชลิผอ่นคลายความเหน่ือยที่ The Buffalo Cafe พรอ้มจิบเครือ่งดื่มรอ้นเย็น   
ชงแบบพิถีพิถันโดยบารสิต้ามือหน่ึงแหง่คุ้งน้ำาแม่กลอง

Late morning Check in at The Buffalo Amphawa. Admire the attractive architectural 
design that perfectly represents the Mae Klong way of life. Chill out 
and relax at the cafe with a choice of hot and cold drinks crafted by Mae 
Klong’s best barista.

ชว่งกลางวัน	
เดินลดัเลาะไปรบัประทานอาหารกลางวันที่
รา้น The Rusty Rose ขึ้นชือ่ทั้งเมนูอาหาร
ไทยและเทศในสไตลฟิ์วชนั ปรุงจากวัตถุดิบ
สามัญประจำาท้องถิ่น อย่างปลาทูแม่กลอ
และลิน้จ่ี     

Noon 
Walk to The Rusty Rose restaurant for 
a lunch of Thai fusion and international 
dishes cooked with locally-sourced 
ingredients like mackerel from Mae Klong 
and lychee.

ชว่งบ่าย
ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร

Afternoon 
Travel back to Bangkok.

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล
The activities are suitable for 

all seasons.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณถิรดา เอกแก้วนำาชัย
Khun Thirada Ekkaewnamchai
Tel. 08-9170-2904

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณธนิษา บุญสนอง
Khun Thanisa Boonsanong
Tel. 08-6007-9173
E-mail: 
thanisa_gonzalez@hotmail.com

คุณอาภาฤทธ์ิ ทิพย์จรรยาวัตร์
Khun Aparit Thipjanyawat
Tel. 08-1966-2214
E-mail: 
noolift@hotmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,200 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,200 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

Booking Center
09-2257-6499, 06-5939-9015




