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ช่ืนใจคลายร้อนจากน้ำาหมากหว้า พืชพ้ืนถ่ินมากด้วยสรรพประโยชน์
ไหว้พระเสริมบุญสร้างศรัทธาท่ีวัดโพธ์ิ ฟงัเร่ืองเล่าตำานานพญานาค 
สานทอเส้นใย เรียงร้อยวัฒนธรรมผ่านผ้ามัดหม่ีทอมือส่ือความหมาย 
บรรจงสร้างสรรค์สบู่หมากหว้าเน้ือเนียนละเอียด กล่ินหอมละมุน เม่ือ
ใกล้พลบบนถนนชายโขงสายเดิม ด่ืมด่ำาบรรยากาศ ซึมซับวัฒนธรรม
ไปกับกิจกรรมนุ่งซ่ินกินข้าวแลง ร่ืนเริงวิถีชุมชนชมการแสดง รำาตัง
หวาย เต้นบาสโลบ อย่ารอช้าลุกข้ึนขยับตามจังหวะดนตรี ชุมชน
ท่องเท่ียวแห่งน้ี ประกอบด้วย 3 ตำาบล เขมราฐ – นาแวง - เจียด
 ผสมผสานระหว่างคราฟต์สไตล์ ไปจนถึงวิถีพ้ืนบ้าน และผืนทรายอุ่น
ริมแม่น้ำาสีปูนตรงตำาแหน่งท่ีลำาน้ำาหักลงเกิดเป็นหาดทรายสูง 
ท่ีท่ีอบอวลไปด้วยอุ่นไอของแดดรอนและความรักของต้นหมากหว้า
คู่ อายุกว่า 300 ปี ให้สมกับช่ือของเขมราฐ ท่ีแปลว่าดินแดนแห่ง
ความเกษมสุข

Beat the heat with Java plum juice, a local plant found in 
abundance around these parts of Northeast Thailand. Upon 
arrival, you’ll have the chance to pay homage at Wat Pho, one 
of the most spectacular temples in the region. Learn about the 

legend of the Great Naga; try your hand at weaving the 
local “Madmee” style clothes; and learn how to make 
some silky-smooth fragrant Java plum soap. After the 
sun goes down, enjoy the still water-side atmosphere 
as you take a stroll along the riverside road. Immerse 
yourself in the culture with traditional clothes and have 
dinner while enjoying local “Tang Wai” and “Paslop” 
dances – you can even join in with the dancing crowd!
This community tourism project is comprised of three 
sub-districts, namely Kemmarat, Nawaeng and Jiad. 
Here, there you’ll find an eclectic mix of crafts and 
traditional lifestyle. 



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• ทำ�ผ้�มัดย้อมสีธรรมช�ติ
Natural tie-dye

• ทำ�สบู่หม�กหว้�น้ำ�
Make Java plum liquid soap.

• ท่องเท่ียวไปต�มถนนคนเดิน
   เขมร�ษฎร์ธ�นี

Stroll along Kem Ma Rat Thani 
walking street

• รับประท�นอ�ห�รเย็น “กินข้�วแลง      
   ฮักแพงกัน”

“A Dinner Full of Love” 



วนัแรก Day One
ชว่งสาย	 	 ออกเดินทางจากตัวเมืองอุบลฯ	มุ่งหน้าสูช่มุชนท่องเที่ยวเขมราฐ	ลุม่น้ำาโขง
Late morning  Board an A/C van. Leave Ubon city and head to Kem Ma Rat tourism 

community.

ต้อนรบัสูด่ินแดนแหง่ความเกษมสขุด้วยผา้คลอ้งคอผนืงาม	พรอ้มเติมความสดชืน่
สูร่า่งกายไปกับน้ำาหมากหว้า
Receive a warm welcome to the “land of happiness” with traditional 
welcome scarves and a refreshing Java plum drink.

ชว่งกลางวัน	 	 รบัประทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น
Noon   Enjoy local dishes for lunch

ชว่งบ่าย    “ตามรอยผา้ทอมือสือ่ความหมาย”	เริม่ตั้งแต่การปลกูฝา้ย	ทำาฝา้ยใหก้ลายเปน็
เสน้ด้าย	มัดหมี่	ย้อมคราม	หรอืย้อมสธีรรมชาติอื่น	ๆ	จนถักทอออกมาเปน็ผนืผา้
อันงดงาม	ชืน่ชมความงามของผนืผา้มัดหมี่ลายต่าง	ๆ	ที่จัดแสดงไว้	สมัผสัความ
งามของลายเอกลกัษณ์แหง่เขมราฐ	“ลายนาคน้อย”

Afternoon   Explore the “meanings of the hand-woven clothes” from the stage of 
cotton cultivation, making threads, dyeing with indigo or other natural 
colors,	all	the	way	up	to	the	finished	woven	product.	Admire	the	beautiful	
Madmee patterns, including Kemmarat’s most unique pattern, “Nak Noi”.

   •   ทำาสบู่หมากหว้าน้ำา
Make Java plum liquid soap.

   •   ย้อนรอยอดีตโรงแรมแหง่แรกของเขมราฐในอาคารไม้โบราณสองชั้น	ปา้ยด้าน
หน้าสลกัชือ่ว่า	“โรงแรมสขุสงวน”	ชมนิทรรศการเลก็	ๆ	ที่บอกเลา่เรือ่งราวของ
โรงแรมในอดีต
Trace	the	story	of	Kemmarat’s	first	hotel,	housed	in	a	two-story	old	
wooden building with a sign saying “Suk Sa-nguan Hotel”. Visit a 
small exhibition about the hotel’s history.

   •   เยี่ยมชมบ้านขุนภูรปีระศาสน	์ลกัษณะบ้านไม้โบราณยกใต้ถุนสงู	สมัผสัวิถีชวีิต
ดั้งเดิมของชาวเขมราฐ	ผา่นการจัดแสดงข้าวของเครือ่งใชด้ั้งเดิม
Visit Ban Khun Puriprasat, a traditional elevated house. Here, you can 
learn about the traditional Kemmarat way of life through an artifact 
exhibition.

   •   ท่องเที่ยวไปตามถนนคนเดินเขมราษฎรธ์านี	แวดลอ้มด้วยบ้านเรอืนโบราณ
สองข้างฝั่ งที่งดงามไปด้วยสถาปตัยกรรมดั้งเดิม		
Stroll along Kem Ma Rat Thani walking street surrounded by 
traditional architecture lining the streets.

ชว่งเย็น	 	 กิจกรรมอาหารเย็น	“กินข้าวแลง	ฮักแพงกัน”	สมัผสับรรยากาศอาหารเย็นตาม
วิถีชวีิตรมิโขง	ด้วยเมนูอาหารพื้นบ้านตามตำารบัที่ราบสงูดินแดนอีสาน	พรอ้ม
ครืน้เครงไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชมุชน	ในชดุรำาตังหวาย				
สง่ท้ายความสนุกไปกับลลีาการเต้นรำาหมู่ตามแบบฉบับของคนลาว	“เต้นบาสโลบ”

Evening   Enjoy “A Dinner Full of Love” amidst the tranquil Mae Khong riverside 
atmosphere. Taste local Isaan dishes and watch cultural performances, 
such as the traditional “Tang Wai” dance and “Paslop” group dances.

เชค็อิน	เข้าที่พัก	พักผอ่นตามอัธยาศัย	ณ	แลโขง	รเิวอร	์รสีอรท์	ที่พักบรรยากาศ
สบาย	ๆ	ติดรมิแม่น้ำาโขง
Check-in at the accommodation and enjoy some leisure time at Lae 
Khong River Resort, a laid-back spot next to Mae Khong river.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
ชุมชนเขมร�ฐ - เขมร�ษฎร์ธ�นี - วัดบุ่งข้ีเหล็ก

Khem Ma Rat Community - Khem Ma Rat Thani - Wat Bung Khi Lek  



วนัที่สอง Day Two
ชว่งเชา้  รบัประทานอาหารเชา้	ณ	โรงแรมที่พัก
Morning  Breakfast at the hotel

ชว่งสาย   เยี่ยมชมวัดบุ่งขี้เหลก็	วัดที่มีความโดดเด่นด้วยเจดียอ์รยิเมตตรยัรูปทรงสงูใหญ่
สวยงามแปลกตากว่าที่อื่น	ๆ	อีกทั้งภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชยัสขีาว	
56	องค	์ที่วางเรยีงอย่างสวยงาม	ซ่ึงทั้งหมดสรา้งขึ้นจากการรว่มแรงรว่มใจของ
ชาวบ้านบุ่งขี้เหลก็และผูเ้ลือ่มใสศรทัธาในหลวงปูจั่นทรห์อม	สภุาทโร	เจ้าอาวาส
และผูส้บืสานวิทยาคมจากพระเถราจารยแ์หง่ราชอาณาจักรลาว

Late morning Visit Boong Kee Lek Temple and check out its impressive giant pagoda. 
The temple hosts 56 beautifully arranged white Buddha images and was 
built by the locals and the believers of Luang Pu Chan Hom Supattaro, 
the abbot and the successor of the Master Monk of Laos.

ชว่งกลางวัน 
สง่ท้ายด้วยมื้ออาหารกลางวันที่รา้นอาหาร
เวียดนาม	อินโดจีน	รา้นอาหารชือ่ดัง	หาก
มาถึงเมืองอุบลฯ	แลว้ต้องหา้มพลาดอาหาร
เวียดนาม	อาหารบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการกิน
ที่ได้รบัอิทธิพลมาจากชาวเวียดนามที่อพยพ
เข้ามาในสมัยสงครามอินโดจีน

Noon 
End the trip with lunch at Indochina 
Vietnam restaurant, Ubon’s famous 
restaurant that shouldn’t be missed 
when visiting Ubon city. The cuisine here 
represents the cuisine inherited from 
Vietnamese immigrants who arrived here 
during the Indochina War period.

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล
The activities are suitable for 

all seasons.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณนุศรี วิชัยศร
Khun Nusaree Wichaisorn
Tel. 08-1718-6904

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณศรีดารา ประเปรียว
Khun Sridara Prapriaw
Tel. 08-0161-5100
E-mail: 
sridaragroup@gmail.com

คุณผกามาส เมืองจันทร์ 
Khun Pakamas Mueangchan
Tel. 09-7945-0561
E-mail: 
ppmuangchan@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,900 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,900 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

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




