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Ban Tha Khan Thong Homestay, Chiang Rai

ท่ีน่ี คือ หมู่บ้านเล็ก ๆ บนท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ำาโขงท่ีอุดมไปด้วยพืชพันธ์ุ
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ชาวบ้านท่ีน่ีเน้นวิถีชีวิตแสนเรียบง่าย 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่มีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมท่ีแปลกใหม่และประหลาดตาไปจากมุมมองของคนท่ัวไป
ท่ีมีต่อชุมชนในภาคเหนือ เพราะท่ีชุมชนบ้านท่าขันทองน้ัน แม้จะต้ังอยู่
ในภาคเหนือ แต่กลับอบอวลไปด้วยกล่ินอายของวัฒนธรรมอีสาน 
เร่ิมต้นเม่ือคร้ังบรรพบุรษชาวอีสานได้อพยพมาต้ังรกรากในพ้ืนท่ี
ชุมชนเม่ือ 50 กว่าปีก่อน พบกับประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ ท่ีจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านท่าขันทอง ศิลปวัฒนธรรมแบบ
ผสมผสานระหว่างอีสานและล้านนา รถอีต๊อกคันโก้เป็นพาหนะท่ีจะ
พาคุณเลาะริมฝ่ังโขงไปลองทอผ้าทอมือลายตาหม่องและชมธรรมชาติ
ท่ีสวนเกษตรผสมผสานท่ีมีพืชพันธ์ุนานาชนิด ท้ังเสาวรสหอมหวาน 
และถ่ัวดาวอินคาคุณภาพดีท่ีส่งขายเฉพาะโครงการหลวง ตกเย็น 
ออกล่องเรือตามรอยเมืองโบราณสุวรรณโคมคำาในตำานานล้านนา 
กราบพระพุทธรูปคู่ชุมชน แล้วชิมหมูป้ิงตาปัน น้ำาจ้ิมยายป๋ันท่ีเล่าลือ
ว่าอร่อยเลิศท่ีสุด

This small village is located just next to Mae Khong river. 
While it is full of botanical resources and local know-how, 
the locals still enjoy a simple life by the water. Most of them 
work in agriculture, and they have a unique culture that may 

seem unusual compared to other communities in the 
north. Despite its location in northern Thailand, the 
culture in Ban Tha Khan Thong is influenced by the 
Isaan (Northeastern Thai) culture since their ancestors 
from the northeast region settled down here over 
50 years ago. Here, you’ll get to explore a different 
vacation experience while you immerse yourself in the 
life and hybrid culture of Ban Tha Khan Thong. Head 
out on a tractor ride, which will take you alongside 
the Mae Khong River and stop off to browse the “Ta 
mong” hand-woven clothes. Enjoy the nature at the 
combined agricultural park, where various plants are 
grown, including juicy passion fruit and quality sacha 
peanuts, exclusively sold through the Royal Project. In 
the evening, take a boat ride and follow the story of 
Suwankomkam, an ancient city from the Lanna period. 
Pay homage to the community’s main Buddha image 
and taste Ta Pun's grilled skewered pork together with 
Yai Pun's dipping sauce – said to be the most delicious 
in the area.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• สีข้าวกล้อง ด้วยมือ
Try hand-milling brown rice.

• ชมสวนถ่ัวดาวอินคา
Visit Sacha peanut plantation.

• น่ังรถอีต๊อกเย่ียมชุมชน
Ride a motorized tractor around 
the community.

• เมนูเด็ด หมูป้ิงตาปัน น้ำาจ้ิมยายป๋ัน
Taste Ta Pun's grilled pork skewers 
with Yai Pun's dipping sauce, a 
local delicacy

• เรียนรู้กรรมวิธีถักทอผืนผ้าด้วยมือ
   “ลายตาหม่อง” 

Learn how “Ta Mong’-patterned 
cloth is woven by hand.

• ล่องเรือสัมผัสวิถีริมโขง
Take a boat ride along Mae 
Khong river



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้	 	 เดินทางถึงเมืองเหนือสดุแหง่ดินแดนสยาม	จังหวัดเชยีงราย
Morning   Travel to the top of Thailand, Chiang Rai Province

สมัผสัหน่ึงในอันซีนของเมืองเชยีงราย	ปกัหมุดวัดรอ่งเสอืเต้น	ชมความงาม
อลงัการของพระอุโบสถสนี้ำาเงนิ	สถาปตัยกรรมศิลปะไทยประยุกต	์ที่เปรยีบ
เสมือนทิพยสถานแหง่การสรรเสรญิพระพุทธเจ้า		
Experience one of the unseen Chiang-Rai attractions, Pay homage at 
Wat Rong Suea Ten temple. Admire the contemporary Thai-style chapel 
which represents a sacred place for worshipping Buddha.

ชว่งกลางวัน  พักรบัประทานอาหารกลางวันกับเมนูอาหารเหนือฟิวชนัสดุครเีอต	ณ	รา้นมาลองเต๊อะ
Noon   Lunch at Ma Long Der Restaurant, stylish Northern-style fusion food

ชว่งบ่าย			 	 เดินทางถึง	“ชมุชนโฮมสเตยบ์้านท่าขันทอง”	
Afternoon  Head to Tha Khan Thong community
	 	 	 เดินทางลดัเลาะไปในเสน้ทางท่องเที่ยววิถีชมุชนบ้านท่าขันทอง

	 	 	 •		ทำาความรูจั้กกับทอผา้ลายตาหม่องอันแสนโด่งดัง	เรยีนรูก้รรมวิธีถักทอผนืผา้
ด้วยมือจากปราชญช์มุชน

	 	 	 •		ลงมือสขี้าวกลอ้งด้วยสองมือของเรา	ชมิน้ำาข้าวกลอ้งรสเด็ด

	 	 	 •		อบสมุนไพรผอ่นคลายความเมื่อยลา้ไปกับสปาวิถีพื้นบ้าน

   •  ตะลอนเที่ยวในสวนอินคา	ชมิถั่วดาวอินคาคั่วหอม	ใหม่	พรอ้มฝกึฝนทำาเมี่ยงอินคา

	 	 	 •		น่ังรถอีต๊อกเยี่ยมชมุชน	ตะลยุทุ่งการเกษตรแสนอุดมสมบูรณ์

	 	 	 •		ลอ่งเรอืชมแม่น้ำาโขง	ตามรอยนครโบราณสวุรรณโคมคำา

	 	 	 •		เรยีกน้ำาย่อยกับหมูปิ้ งตาปนั	เสริฟ์คู่กับน้ำาจ้ิมยายปั๋ น	รสเด็ด

Tha Khan Thong’s way of life journey 

   •  Have	yourself	a	go	at	the	famous	“Ta	Mong”	patterned	weaving	
activity. 

   •  Hands-on mill brown rice, and try delicious brown rice drink

   •  Relax with a traditional herbal spa and Thai massage.

   •  Visit Incas peanut plantation and taste freshly-roasted peanuts. Learn 
how to make Incas peanut wraps.

   •  Ride	“E-Tok”	a	motorized	tractor	around	the	community	and	visit	some	
interesting agricultural spots.

   •  Take a boat ride along Mae Khong river. Follow the story of the ancient 
city of Suwankomkam.

   •  Taste Ta Pun's delicious grilled pork skewers with Yai Pun's dipping 
sauce.

ชว่งเย็น	 	 น่ังลอ้มวงตามธรรมเนียมคนเหนือ	สมัผสับรรยากาศอาหารเย็นตามวัฒนธรรม
ลา้นนา	เสริฟ์ในรูปแบบขันโตก	ด้วยเมนูอาหารอีสานรสแซ่บตามวิถีชมุชนอีสาน

Evening   Experience	a	traditional	“Khan	Tok”	meal	and	watch	a	local	show	as	you	
enjoy your food

ร่ำาลาชมุชนโฮมสเตยบ์้านท่าขันทอง
Departure from Tha Khan Thong Community

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
บ้านท่าขันทอง - สามเหล่ียมทองคำา - วัดร่องขุ่น

Ban Tha Kan Thong  - The Golden Triangle - Wat Rong Khun



วนัที่สอง Day Two
ชว่งสาย   ชมความงดงามของธรรมชาติรมิฝั่ งโขง	ณ	สามเหลีย่มทองคำา
Late morning Enjoy the beautiful nature along Mae Khong river at the Golden Triangle.

ชว่งกลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน
Noon   Lunch

ชว่งบ่าย  ท่องเที่ยวแลนดม์ารก์ที่พลาดไม่ได้ของเมืองเชยีงราย	สมัผสัความงดงามราวกับ
เมืองสวรรคท์ี่มนุษยส์ามารถสมัผสัได้	ณ	วัดรอ่งขุ่น	ศาสนสถานสขีาวอรา่มตา			
ผลงานชิน้เอกของอาจารยเ์ฉลมิชยั	โฆษิตพิพัฒน์

Afternoon  Visit one of Chiang-rai’s most popular landmark
Wat Rong Khun, a paradise-like temple, extravagant white temple 
designed by world renowned Thai artist – Chalermchai Kositpipat

จิบกาแฟ	ชมดอกไม้นานาพรรณที่สงิหป์ารค์
Have	some	coffee	and	enjoy	the	pretty	flowers	at	Singha	Park.

แวะพิพิธภัณฑบ์้านดำา	พิพิธภัณฑศิ์ลปะ	บนพื้นที่กว่า	100	ไร	่รวบรวมผลงานศิลปะ
ของ	อาจารยถ์วัลย	์ดัชนี	ศิลปินแหง่ชาติผูล้ว่งลบั
Stop	off	at	Ban	Dam	Art	Museum,	40	acres	of	land	full	of	art	works	by	
national artist Thawan Duchanee  

ชว่งเย็น
รบัประทานอาหารเย็น

Evening
Dinner

ชว่งกลางคืน
ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร

Night 
Travel back to Bangkok

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล	ยกเว้น
กิจกรรมดำานา	ทำาได้ชว่งเดือนสงิหาคม

Activities are suitable for all seasons 
except for rice planting, which is only 

available in August.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณปนิตา ศรีขัติย์
Khun Panita Srikatti
Tel. 08-1952-7058

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณดนัย จิตฐาน
Khun Danai Jittan
Tel. 08-1881-4400
E-mail: 
attitude7yod@gmail.com

คุณนงลักษณ์ เช้ือนันตา
Khun Nongluk Chueananta
Tel. 08-1366-7575
E-mail: 
nature_decor@hotmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
2,200 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
2,200 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

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




