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แนวชายฝ่ังท่ีทอดตรงยาวมาจากสิชล ตอนเหนือของเมือง
นครศรีธรรมราช ด้านใต้คือแอ่งลึก และสันดอนทรายปลายแหลม
ตะลุมพุก ฟากตะวันตกคือกำาแพงเขาทึบทะมึนของเขาหลวงท่ีส่งธาตุ
อาหารดินตะกอนลงมาพร้อมกับสายน้ำา สดช่ืนด้วยน้ำาใบสมุนไพร
ใบโกงกาง และขนมประดา ขนมพ้ืนถ่ินประกอบด้วยแป้งข้าวจ้าว 
กล้วยน้ำาว้าสุก และกุ้ง ตบท้ายด้วยเปียกปูนใบโกงกาง เรียนรู้วิถีชีวิต
ท้องถ่ินท่ีสะท้อนผ่านกิจกรรมหลากหลาย ท้ังการโขลกพริกแกง 
การทำารังนก และอ่ิมหนำายามเย็นกับเมนูหน่ึงเดียวในโลกอย่าง 
ข้าวมันทะเลโคลน ล่องเรือด่ืมด่ำาท้ังรสเข้มของกาแฟและแสงแรกท่ี
ฉายสู่ผืนน้ำากับกิจกรรมจิบกาแฟ แลหวัน เพ่ือให้ความอ่ิมอร่อยครบ
วงจร ต้องไม่ลืมหม่ีผัดโคลน นอกจากเร่ืองกินอ่ิมแล้ว ความสวย
ความงามก็สำาคัญ ท่ีน่ีเป็นแหล่งสปาโคลนทะเลอันแสนพิเศษ รวมถึง 
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวต้ังแต่มาสก์ โฟม ครีมหมักผม จากโคลนทะเล
เนียนละเอียดพบกับประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
ร่วมร้อยเรียงเร่ืองราวการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมท่องเท่ียวโดยชุมชนมากมายท่ีล้วน
แสดงถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตมุสลิมริมทะเลอ่าวไทยในตลอดเส้นทาง

The Thai coast stretches from Sichon, north of Nakorn Sri Thammarat, 
to the basin and sand delta of Talumpuk in the south. To the west, 
the mountainous Khao Luang looms over, providing the land with 
nutrient-rich soil and a stream.

Upon arrival, freshen up with a herbal mangrove leaf drink and some 
local sweets and mangrove leaf pandanus pudding. Get to know all 
about the local way of life through various activities such as making 
chili paste and processing bird nests. Fill your stomach in the evening 
with the highly recommended squid ink fried rice with seafood – a 
signature dish of the community. In the morning, enjoy a boat ride 
with some hot coffee in hand as the first light of the day rises above 
the horizon in this “sunrise coffee” activity. 

Apart from the excellent food, the area is famous for its unique sea 
mud spa, as well as an assortment of different skincare products 
ranging from facial masks to foams a hair masks made from that silky 
sea mud. Experience a new form of vacation while learning about 
the locals’ nature conservation and restoration journey through many 
local activities that represent the life of Muslims living by the Thai 
coastline.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• ทำ�ผ้�มัดย้อมสีธรรมช�ติจ�กใบโกงก�ง 
Tie-dye clothes with natural 
colors from the mangrove forest

• อ�ห�รเย็นต�มวิถีชีวิตช�วเลด้ังเดิม 
Traditional Southern-style dinner

• จิบแฟ แลหวัน
Sunrise coffee

• สป�โคลน
Mud spa



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้	 	 ออกเดินทางจากเมืองนครศรธีรรมราช	มุ่งหน้าสูช่มุชนบ้านแหลม	อำาเภอท่าศาลา	

จังหวัดนครศรธีรรมราช
Morning   Leave Nakorn Sri Thammarat and head to Ban Laem community, Tasala 

district, Nakorn Sri Thammarat.

เดินทางถึงชมุชนบ้านแหลม	รบัการต้อนรบัอย่างอบอุ่นจากชมุชน	สดชืน่ด้วย
เครือ่งดื่มต้อนรบั	“น้ำาใบโกงกาง”
Arrive at Ban Laem community with a warm welcome from the locals. 
Refresh with a welcome mangrove leaf drink.

ชว่งกลางวัน	 	 อัตลกัษณ์บ้านแหลมสูค่วามอรอ่ยบนโต๊ะอาหารกับเมนูข้าวผดัโคลน	เสริฟ์พรอ้ม
ต้มมันสม้กะปิปลาตามฤดูกาล	ตบท้ายด้วยเมนูอาหารหวานพื้นบ้านอย่างขนมโค
มะพรา้ว

Noon    Get to know all about the identity of Ban Laem through a delicious local 
dish,	squid	ink	fried	rice,	served	with	boiled	potato	and	seasonal	fish	
paste. Finish the meal with sweet stuffed dessert with coconut.

ชว่งบ่าย			 	 ได้เวลารูจั้กกับชมุชนบ้านแหลมใหม้ากยิ่งขึ้นผา่นกิจกรรมสนุก	ๆ	
Afternoon  Enjoy some more eye-opening, fun Ban Laem community.

	 	 	 •			กิจกรรม	“ผา้มัดย้อมสธีรรมชาติ”	จากใบโกงกาง	จากพืชท้องถิ่นในชมุชน
บ้านแหลม	สูล่วดลายแสนเก๋	บนผนืผา้มัดย้อมในมือของคุณ
Tie-dye clothes with natural colors from the mangrove forest, Ban 
Laem’s local plant. Create your own unique tie-dye pattern.

	 	 	 •		บุกตะลยุสวนหม่อน	แหลง่ปลกูผลหม่อน	หรอืที่เรยีกขานแบบอินเตอรว์่า	
“มัลเบอรร์”ี	ไปในแหลง่ปลกูมัลเบอรร์ทีี่มีชือ่เสยีงกระฉ่อนที่สดุในชมุชน	
บ้านแหลม	ลองเด็ดชมิผลมัลเบอรร์สีมี่วงเข้มแบบสด	ๆ	จากน้ันเก็บเกี่ยวให	้
ได้ปรมิาณที่พอดี	เพื่อนำาไปทำาน้ำาปั่ นมัลเบอรร์รีสหวานฉ่ำาไว้ดื่มดับกระหาย
คลายรอ้น
Visit the most famous mulberry orchard in Ban Laem. Taste fresh 
purple mulberries plucked straight off the trees and collect some for 
preparing a refreshing smoothy -  ideal to help you beat the heat.

	 	 	 •		ลงมือทำาพรกิแกงปกัษใ์ต้กับเหลา่แม่ครวัแหง่กลุม่ทำาเครือ่งแกงบ้านแหลม
Make southern-style chili paste with the local chefs of the Ban Laem 
chili paste cooking group.

ชว่งเย็น	 	 สมัผสับรรยากาศอาหารเย็นตามวิถีชวีิตชาวเลดั้งเดิม	นำาเสนอความเปน็อัตลกัษณ์
ของชมุชน	และครืน้เครงเฮฮาไปกับการแสดงลเิกฮูลจูากเด็ก	ๆ	ในชมุชน

Evening   Have dinner amidst the  local village vibes, where the community’s 
identity is presented to you through a lively and fun Hulu performance 
by the children.

เชก็อินเข้าที่พัก	พักผอ่นตามอัธยาศัย	ณ	โรงแรม	Navakitel	Design	Hotel	หรอื
เทียบเท่า
Check-in at the accommodation and enjoy some free time at Navakitel 
Design	Hotel	or	equivalent.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
บ้�นแหลม - พระธ�ตุไร้เง�

Ban Leam - Shadowless Pagoda 



วนัที่สอง Day Two
ชว่งเชา้  กิจกรรม	“จิบแฟ	แลหวัน”	ออกเดินทางมุ่งหน้าสูท่้องทะเลกว้างใหญ	่ปลายทาง

คืออ่าวทองคำา	เพื่อต้อนรบัแสงแรกแหง่ดวงตะวัน	จิบกาแฟหอมกรุน่	ดื่มด่ำา
บรรยากาศอันงดงามของธรรมชาติ	พรอ้ม	ๆ	กับรบัประทานอาหารเชา้บนเรอื				
ในเมนูข้าวมันแกง	และข้าวเหนียวสงัขยา

Morning 	 	 Rise	and	shine	for	the	morning’s	early	the	“Sunrise	coffee”	activity.	Head	
out	to	see	the	sea	towards	the	bay	lit	in	a	golden	hue	by	the	first	light	of	
the day. Sip some morning coffee while you take in the atmosphere and 
enjoy a breakfast of curry rice and coconut pudding on the boat.

ลดัเลาะปา่ชายเลน	สำารวจแหลง่อาหารของปลาโลมาสชีมพู	และรว่มเปน็สว่นหน่ึง
ในการอนุรกัษฟ้ื์นฟูผนืปา่ชายเลนแหง่น้ีด้วยการปลอ่ยปลาตัวน้อยลงสูท่้องทะเล	
Explore the mangrove forest, a spot where pink dolphins come to feed. 
Participate in the mangrove forest conservation mission by releasing 
some	small	fish	into	the	ocean.

ชว่งสาย   จอดเรอืกลางทะเลเหนือจุดที่โคลนทะเลมีคุณภาพมากที่สดุ	เปิดประสบการณ์ใหม่
ของศาสตรก์ารบำารุงผวิไปกับ	“สปาโคลน”	ลองพอกรา่งกายและใบหน้าด้วย
โคลนทะเลเน้ือละเอียด	เน่ืองจากมีลำาคลองหลายสายไหลลงสูท่้องทะเลบรเิวณอ่าว
ทองคำา	บรรดาลำาคลองเหลา่น้ีจึงพัดพาแรธ่าตุและสารอาหารหลากชนิดมาจาก
ภูเขาต้นน้ำา	นำามาตกตะกอนรวมกันบรเิวณอ่าวทองคำาแหง่น้ี	โคลนใต้ท้องทะเล
อ่าวทองคำาจึงอุดมไปด้วยแรธ่าตุและสารอาหารมากมาย

Late morning The boat will park right over a spot where the sea mud quality is the 
best	to	experience	a	“mud	spa”,	which	will	help	nourish	your	face	and	
body with silky smooth sea mud. The golden bay is where the area’s 
network of canals converge with the sea meet; here is where the 
minerals and nutrients settle after being carried downstream from the 
mountains – hence why the sea mud is packed full of nutrients.

ฤดูกาล/ช่วงเวลา ในการท่องเท่ียว
Best Season for Visiting

อำาลาชมุชนบ้านแหลมด้วยความประทับใจ
Say goodbye to the impressive Ban Laem community.

ชว่งกลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน	ขนมจีนชือ่ดัง	ณ	รา้นขนมจีนแม่ยาย	ขนมจีนเสน้สด	
น้ำาแกงปูม้า

Noon   Have lunch at the famous Kanom Jeen Maeyai. Enjoy fresh rice noodles 
and blue crab curry.

ชว่งบ่าย 	 สกัการะพระบรมธาตุเจดีย	์ภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ	ณ	“วัดพระธาตุ
วรมหาวิหาร”	โบราณสถานที่ศักดิ์สทิธ์ิ	เปน็ที่เคารพศรทัธาและเปน็มิ่งขวัญของ
ชาวใต้	อีกทั้งมีความน่าอัศจรรยใ์จอีกอย่างหน่ึงที่องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอด
ลงพื้นจนผูค้นต่างพากันเรยีกว่า	“พระธาตุไรเ้งา”	ทำาใหพ้ระบรมธาตุเจดียก์ลาง
เปน็หน่ึงในอันซีนไทยแลนดส์ญัลกัษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราช	
เลอืกชอ้ปของฝากจากนคร	ณ	ศูนยจ์ำาหน่ายของพื้นเมือง	หน้าวัดพระธาตุ	ที่มีทั้ง
ของกิน	เครือ่งเงนิ	เครือ่งถมนคร	งานฝมีือโบราณที่เปน็เอกลกัษณ์ของเมืองนคร

Afternoon  Pay homage to the pagoda home to the Buddha’s relics at Wat Pra 
Mahathat Woramahawihan, a sacred historical site highly respected by 
the locals. A cool fact about this place is that its shadow is never cast 
on	the	ground,	hence	the	name	“shadowless	pagoda”.	For	this	reason,	it	
has	been	designated	as	an	“Unseen	Thailand”	attraction	and	the	symbol	
of Nakorn Sri Thammarat. Shop for some souvenirs at the local product 
center in front of the temple, with plenty of food, silverware, niello ware, 
and traditional crafts unique to the province on offer.

กิจกรรมที่ทำาได้ทุกฤดูกาล
Activities suitable for all seasons:
• สปาโคลน	
      Mud spa
• ชมวิถีชวีิตมุสลมิ
      Getting to know about the Muslim 
      lifestyle

กิจรรมที่ทำาได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม
Activities suitable during January-October:
• เพาะต้นกลา้	
      Rice planting
• สรา้งบ้านปูบ้านปลา
					Building	crab	and	fish	nurseries
• ปลกูปา่	ปั้ นดิน
     Tree planting and clay sculpting

กิจกรรมที่ต้องดูสภาพอากาศ (ไม่สามารถทำาได้ในชว่งมรสมุ)
Weather-dependent activities (not available during monsoon season):
• จิบกาแฟ	แลหวัน	
      Sunrise coffee 



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณทักษิณ หมินหมัน
Khun Taksin Minmun
Tel. 06-5513-7273

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณคมสัน สุวรรณรัตน์
Khun Komsan Suwannarat
Tel. 08-1686-3915
E-mail: 
jerrybkk.s@hotmail.com

คุณปราโมทย์ หวันดะหล้า
Khun Pramote Wantala
Tel. 09-8731-8568
E-mail: 
pudinghotelgroup@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,050 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,050 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

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




