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โครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020 เป็น
โครงการที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งส�ำนักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เล็งเห็นความ
ส� ำ คั ญ ของความต้ อ งการในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ มซ์ ใ หม่ ข องผู ้ ป ระกอบการและ
พฤติกรรมนักเดินทางไมซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สสปน. จึงด�ำเนิน
โครงการอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ใน 7 ประเภท
ที่ได้รับความนิยมให้ตรงจุดและตรงใจที่สุดทั้งตลาดไมซ์เมืองไทยและตลาด
ไมซ์ต่างประเทศ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสปน. ได้มีการค้นหาผลิตภัณฑ์ไมซ์
หรือสถานที่จัดกิจกรรมใหม่ๆ ในเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ จ�ำนวน
11 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ พิษณุโลก
สุโขทัย ขอนแก่น นครราชสีมา พัทยา จันทบุรี ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี
สสปน. เชือ
่ มัน
่ ว่าโครงการนีจ
้ ะเป็นปัจจัยหนึง
่ ทีส
่ ามารถสร้างความแข็งแกร่ง
ใน Ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ เกิดทางเลือกใหม่ๆ สําหรับผู้จัดงาน
ซึง
่ กําลังมองหากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร้อยเรียงเป็นเส้นทางสายไมซ์ทส
ี่ ร้าง
การเรียนรู้และความประทับใจให้นักเดินทางไมซ์ได้เป็นอย่างดี ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต พร้อมๆ ไปกับการตอกยํ้าให้เห็นว่าเมืองไทยนั้น
เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่มีความพร้อมทัดเทียมนานาชาติ
สีสันจากสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ภายใต้ 7 Themes ของ Thailand
7 MICE Magnificent Themes 2020 นี้ จะช่วยจุดประกายให้ผจ
ู้ ด
ั งานเกิดไอเดีย
ผสมผสาน (mix & match) ที่สนุกสนานส่งต่อความสุขสู่หัวใจนักเดินทาง
ไมซ์ได้เป็นอย่างดี
ขอต้อนรับทุกท่านสู่โลกแห่งไอเดียสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์
พร้อมหรือยังที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไปด้วยกัน...
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ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์

สีสันของความสุขจาก 7 กิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่
เราเชื่อว่าจะท�ำให้หัวใจนักเดินทางไมซ์อบอุ่นด้วยความ
ทรงจ�ำอันงดงาม และนีค
่ อ
ื 7 MICE Magnificent Themes

การเยี่ ย มชมสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางประวัติศาสตร์ มีความผูกพันทางจิตใจ
กับคนรุน
่ หลัง รวมถึงมีกจ
ิ กรรมท่องเทีย
่ วที่
เน้นการเรียนรูท
้ างวัฒนธรรม เพือ
่ ท�ำให้ทราบ
ถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
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การผจญภัย

การสร้างทีมเวิร์ก

การท่องเทีย
่ วไปยังสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่าง
ไปจากปกติ และต้องมีองค์ประกอบ 2 จาก 3
ข้อ ได้แก่ มีกจ
ิ กรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย มี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีการ
เข้าไปอยูใ่ นพืน
้ ทีจ
่ นเกิดการเข้าใจวัฒนธรรม
และมีพฤติกรรมเหมือนกับเจ้าของพื้นที่หรือ
ที่เรียกว่า การแช่ตัวในวัฒนธรรม

กิจกรรมสร้างทีมเวิร์กหรือทีมบิวดิ้ง การ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรม
รูปแบบต่างๆ โดยมีจด
ุ มุง
่ หมายเพือ
่ ปรับปรุง
ก า ร ท� ำ งานของสมาชิ ก ในหมู ่ ค ณะให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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กิจกรรม CSR และการประชุม
เชิงอนุรักษ์

กิจกรรมบรรยากาศชายหาด
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การด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมควบคู่
ไปกั บ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและรั ก ษา
สิ่งเเวดล้อม ส่วนการประชุมเชิงอนุรักษ์
หมายถึง การประชุมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งยังสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนที่จัดประชุมให้ได้รับคุณประโยชน์
ต่อไปในระยะยาว

การจัดงานและกิจกรรม
หรูหรามีระดับ

ความหรู ห ราในที่ นี้ มี ค วามหมายมากกว่ า
ราคา เพราะเป็น การท่องเที่ ย วที่ มุ่ งสร้ า ง
ประสบการณ์และสร้างโอกาสให้สัมผัสชีวิต
แบบหรู ห รามากกว่ า ต้ อ งการครอบครอง
ความหรู ห ราเหล่ า นั้ น หรื อ เป็ น กิ จ กรรม
ท่องเที่ยวที่มีความพิเศษมากกว่าทั่วไป

กิจกรรมบรรยากาศชายหาดเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นบริเวณชายหาด ทะเล และเกาะ ซึ่ง
เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ โ ดดเด่ น ของ
ประเทศไทย และยังมีลก
ั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่าง
จากการจัดประชุมประเภทอื่น

กิจกรรมน�ำเสนออาหารไทย
ในทุกการจัดงานทีห
่ ลากหลาย

อาหารไทยถื อ เป็ น หนึ่ ง ในอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ความเป็นไทย ซึ่งการท่องเที่ยวด้านอาหาร
หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ด้าน
อาหาร มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร โดยมีการน�ำเสนอ
อาหารไทยเป็นองค์ประกอบ ซึง
่ สามารถสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว

Content
ภาคเหนือ
เชียงใหม่

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
ค่ายพระปิ่นเกล้า
บ้านไร่ ใจสุข
โรงแรม 137 พิลลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ออนใต้
ชุมชนบ้านฮ่อ โดยสมาคมท่องเที่ยว
ฮาลาลไทย
โคคูน ฟาร์ม
เดอะ ช้าง เชียงใหม่
เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
รายา เฮอริเทจ

พิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมุง
กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านผารังหมี
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองซับรัง
วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไห
ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้ช้าง
ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
วนธารา รีสอร์ท
เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท
ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ชินะปุระ ฮิสตอริค บูติก โฮเทล
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม
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เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา
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ดวงตวัน บ้านสวน
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เดอะ เฮย์
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ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

151 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวต�ำบลคลองน้อย
152 กลุม
่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนลีเล็ด
153 ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลท่าฉาง
154 ขน�ำน้อยหอยใหญ่
155 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์
156 เกาะพะลวย
157 สุราษฎร์ธานี เอเลเฟ่น เฮาส์
158 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทด�ำ
159 สวนสละอาทิตย์
160 วิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อ.ส.ม. ไชยา
161 เฉวง รีเจนท์ บีช รีสอร์ท
162 ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท
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ศาสตร์และศิลป์
ของงานคราฟต์
ที่ส่งผ่านมา
สู่การเรียนรู้
เพื่อชีวิต

ภาคเหนือ

North

009

010

เชียงใหม่

011

N
Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สริ น
ิ ธร

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใกล้ตวั เมืองอย่าง อุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร เป็น
สถานทีศ่ กึ ษาค้นคว้า วิจยั และพัฒนาทางดาราศาสตร์ของไทย มี
นิทรรศการดาราศาสตร์ให้เรียนรูผ้ า่ นสือ่ อินเทอร์แอคทีฟทันสมัย และ
มีไฮไลต์อยูท่ ี่ ท้องฟ้าจ�ำลองระบบฟูลโดมดิจทิ ลั เส้นผ่านศูนย์กลาง
17 เมตร ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับการชมดวงดาวเสมือนจริง ทัง้ ยังเป็นพืน้ ที่
จัดประชุมรูปแบบใหม่ในโดมล�ำ้ สมัย ให้นงั่ ประชุมแบบไม่ซำ�้ ใครและ
ไม่มใี ครเหมือน
MICE Activities
เรียนรู้ความสัมพันธ์		
ระหว่างวิถีชีวิตคนไทย
กับดวงดาว
ท่องเอกภพในท้องฟ้า
จ�ำลองระบบฟูลโดมดิจท
ิ ล
ั
เรียนรู้ดาราศาสตร์ใน 		
19 โซนการเรียนรู้
กิจกรรมดูดาวโดย		
กล้องโทรทรรศน์
ชมห้องปฏิบัติการ		
เทคโนโลยีดาราศาสตร์		
ขั้นสูงเมคาทรอนิกส์
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
160 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ท้องฟ้าจ�ำลอง

260 หมู่ 4 ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
0-5312-1268-9
www.narit.or.th
NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สถานที่ใกล้เคียง
สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี
ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ
เชียงใหม่
อ่างเก็บน�้ำ
ห้วยตึงเฒ่า
ค่ายพระปิ่นเกล้า

N

012

ค่ายพระปิ่นเกล้า

สนุกท้าทายในค่ายทหารกับกิจกรรมสุดมันส์อย่าง บีบกี นั พิสจู น์ความ
แข็งแกร่งของร่างกายและความสามัคคีในหมูค่ ณะ เปิดฉากแข่งขัน
กันในสนามรบจ�ำลองพร้อมวางแผนการต่อสูต้ ามหลักทหาร รวมถึง
กิจกรรมท้าทายจิตใจทีส่ นามยิงปืนและสนามยิงธนู ฝึกความแน่วแน่
ของสมาธิและความนิง่ ของจิตใจ ซึง่ รับประกันเรือ่ งความปลอดภัยโดย
ครูฝกึ ทหารผูเ้ ชีย่ วชาญ
MICE Activities
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้งที่
สนามยุทธกีฬาบีบีกัน
ฝึกสมาธิและความ
แม่นย�ำกับกิจกรรม
ยิงปืนและธนู
เรียนรู้เรื่องราวของ
พระบิดาทหารปืนใหญ่
พระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่โถง
ต้อนรับ สนาม
ยุทธกีฬาบีบีกัน

สถานที่ใกล้เคียง
อุทยานดาราศาสตร์
สิรินธร
อ่างเก็บน�้ำ
ห้วยตึงเฒ่า
สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี
ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ
เชียงใหม่

163 ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
0-5311-2391
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า
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บ้านไร่ ใจสุข

ภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้าฝ้ายทีด่ เู ป็นเรือ่ งโบราณ
ถู ก น� ำ มาต่ อ ยอดให้ เ ข้ า ถึ ง คนทุ ก วั ย ผ่ า น
กิจกรรมเวิรก์ ช็อปสุดสร้างสรรค์ บ้านไร่ ใจสุข
พยายามสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้โดย
ท� ำ ให้ เ ป็ น เรื่ อ งสนุ ก เปิ ด บ้ า นให้ เ รี ย นรู ้
กระบวนการทอผ้า ย้อมผ้า และเทคนิคการ
สร้างลายแบบอีโค-พรินต์ ใช้ใบไม้ทำ� ลวดลาย
บนผืนผ้า รวมถึงสร้างจิตส�ำนักเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
และธรรมชาติไปพร้อมกับการเรียนรู้
Contact

MICE Activities
เรียนรู้เทคนิคอีโค-พรินต์ สร้างลวดลาย
บนผืนผ้า
เรียนรู้และลองทอผ้ากี่พื้นเมืองและกี่เอว
ลองย้อมผ้าสีธรรมชาติ
กิจกรรมทุบใบไม้สร้างลวดลายบนผ้า
เย็บตุ๊กตาชนเผ่า
แบ่งฐานท�ำกิจกรรมตามกระบวนการ
ผลิตผ้าฝ้าย

203 หมู่ 2 บ้านไร่ ต�ำบลบ้านแหวน อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
08-1961-0525
บ้านไร่ ใจสุข - Banraijaisook

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ศาลา
อเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดศรีโพธิ์ทอง
วัดชัยวุฒิ
สนามกอล์ฟหางดง

N

N
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โรงแรม 137 พิลลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่
มนต์เสน่หข์ องบ้าน 137 เสาส่องประกายความงามขลังภายในโรงแรม
137 พิลลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่ อดีตส�ำนักงานบริษทั บอร์เนียวของชาว
อังกฤษผูม้ งั่ คัง่ ทีว่ นั นีถ้ กู บูรณะเป็นเลานจ์สดุ หรูและสถานทีจ่ ดั ประชุม
ระดับ 5 ดาว สามารถจัดได้ทงั้ บนเรือนไม้สดี ำ� ขลับ และบนสนามหญ้า
โดยมี บ ้ า นบอร์ เ นี ย วเป็ น ฉากหลั ง พร้ อ มเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การ
รับประทานอาหารขันโตก และการแสดงร�ำแบบล้านนาดัง้ เดิม
MICE Activities
จัดงานเลี้ยงขันโตก
บนสนามหญ้าด้าน
หน้าบ้านบอร์เนียว
จัดงานประชุมบน
บ้านบอร์เนียว
จัดงานเลี้ยงในห้อง
อาหาร เดอะไดนิ่งรูม
แอนด์ เทอร์เรส
เรียนท�ำอาหารไทย
กับเชฟมืออาชีพ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
60 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่ห้อง
ประชุมและสนามหญ้า

สถานที่ใกล้เคียง
วัดเกตการาม
วูว์ คาเฟ่ อาร์ต
แกลเลอรี่
ตลาดวโรรส

2 ซอย 1 ถนนหน้าวัดเกตุ ต�ำบลวัดเกตุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
0-5324-7788
www.137pillarschiangmai.com
137 Pillars House Chiang Mai
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วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

กลุม่ เกษตรกรคนรุน่ ใหม่ทรี่ วมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
ได้รว่ มกันพัฒนาพืน้ ทีเ่ กือบ 10 ไร่ให้เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรผสมผสานทัง้
ปลูกข้าว ผัก ไม้ผล เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา และเปิดให้นกั เดินทางไมซ์เข้าไป
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ทางเลือกแบบ DIY เช่น ท�ำแปลงปลูกผัก ท�ำอาหารจาก
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ท�ำงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงเรียนรู้
วิถชี วี ติ แบบยัง่ ยืนของเกษตรกรอินทรีย์
MICE Activities
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
ยั่งยืนของชุมชนแม่ทา
เรียนรู้การเพาะกล้า
การเก็บเมล็ดพันธุ์
Cooking Class สไตล์
Farm to Table จาก
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
แม่ทาออร์แกนิค
คาเฟ่
แม่ทาออร์แกนิค
บาร์ แอนด์ เบเกอรี่
วัดดอนชัย

10/2 หมู่ 5 ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
08-7191-5595
Maetha Organic

N
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วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย
่ วอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ เกิดขึน้ จาก
การรวมกลุ ่ ม กั น ของชาวบ้ า นจ� ำ นวน 11
หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านต่างมีวัฒนธรรม วิถี
ชี วิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ด่ น ของตั ว เอง จึ ง
สร้างสรรค์เป็นเส้นทางไมซ์ภายใต้สโลแกน
“พันนาพูเลา ร้อยเรือ่ งเล่า เมืองเก่าออนใต้”
น�ำเสนอเรือ่ งผ้า งานจักสาน เครือ่ งปัน้ ดินเผา
และการเกษตรอินทรีย์ สะท้อนวัฒนธรรม
พืน้ ถิน่ และเอกลักษณ์ของชุมชน
Contact

MICE Activities
เรียนรู้กระบวนการทอผ้าฝ้าย ลองทอผ้าแบบ
กี่กระตุก
มัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ท�ำลูกประคบสมุนไพร
Cooking Class สไตล์ Farm to Table
ใช้พืชผักจากแปลงปลูก
จัดงานเลี้ยงขันโตก งานประชุมที่ออนใต้ฟาร์ม
จัดทีมบิวดิ้งในฟาร์ม เช่น เพาะกล้า เก็บผัก
ท�ำอาหาร
นั่งรถรางแบ่งกลุ่มท�ำกิจกรรมตามฐานต่างๆ
ในชุมชน

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ออนใต้ฟาร์ม

สถานที่ใกล้เคียง
ฟ้าใหม่ แฮนด์ลูม
วัดบ้านโห้ง
สวนศิลป์เตาออนใต้
วัดเชียงแสน

24/3 หมู่ 2 ต�ำบลออนใต้ อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
08-4914-7111, 09-6698-5508 หมูบ่ า้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
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ชุมชนบ้านฮ่อ
โดยสมาคมท่องเทีย
่ วฮาลาลไทย

บ้านฮ่อเป็นชุมชนชาวจีนยูนนานที่นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่
ใจกลางเมืองเชียงใหม่มานานกว่า 100 ปี มีวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์โดยเฉพาะเรือ่ งอาหารจีนฮาลาล อาทิ ข้าวซอยน�ำ้ ใส แกง
เนือ้ เกีย๊ วซ่ายูนนาน ให้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมผ่านความอร่อย และเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ผา่ นชุมชนโดยมีมสั ยิดบ้านฮ่อเป็นศูนย์กลาง
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาของชาวจีน
มุสลิมในเชียงใหม่
เรียนท�ำอาหาร
จีนยูนนาน
จัดประชุม งานเลี้ยง
อีเวนต์กลางแจ้ง
บริเวณบ้านโบราณ
เจิ่งชงหลิง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
200 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

48/3 ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ต�ำบลช้างม่อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
08-1783-0890
www.thalta.org
สมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย

สถานที่ใกล้เคียง
มัสยิดบ้านฮ่อ
กาดบ้านฮ่อ
ตลาดไนท์บาซาร์
เชียงใหม่
วัดอุปคุต

N
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โคคูน ฟาร์ม

แหล่งเรียนรูเ้ ชิงเกษตรและอนุรกั ษ์ผา้ ไหมไทย โคคูน ฟาร์ม มีกจิ กรรม
ให้นกั เดินทางไมซ์ได้เปิดประสบการณ์ อาทิ เรียนรูว้ งจรชีวติ หนอนไหม
แบบเจาะลึก ย้อมผ้าไหมแกมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ชมกระบวนการทอ
ผ้าไหมสุดประณีต รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้งภายในฟาร์ม มีทั้ง
ทุง่ นา บึงบัว แปลงผัก คอกควาย เล้าไก่ ให้มาลองใช้ชวี ติ เป็นเกษตรกร
ตัวจริง
MICE Activities
เรียนรู้กระบวนการท�ำผ้าไหม ตั้งแต่การ
เลี้ยงหนอนไหมจนถึงการทอ
ย้อมผ้าพันคอไหมแกมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับผ้าไหมที่
เรือนกาสะลอง
เรียนรู้การท�ำเกษตร เก็บไข่ไก่
เก็บผักอินทรีย์ในฟาร์ม
แบ่งฐานกิจกรรมเกี่ยวกับหม่อนไหมและ
การเกษตร
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนทีร่ องรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่เรือน
กาสะลอง

สถานที่ใกล้เคียง
วัดต้นขาม
วัดโป่งช้างคด
บ้านจ๊างนัก

โคคูน ฟาร์ม หมู่ 11 บ้านใหม่ ต�ำบลบวกค้าง อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
09-7920-6879
www.thaisilkvillagechiangmai.com
Cocoon Farm

019

บ้านหลังใหญ่ของช้างปลดเกษียณจากปางช้างแม่สา ช้างทุกเชือกไร้
พันธนาการจากโซ่และถูกปลดแหย่ง ใช้ชวี ติ อยูก่ บั ควาญอย่างอิสระ
โดยเปิดให้นักเดินทางไมซ์เรียนรู้ชีวิตช้างตั้งแต่การกิน การเล่น ไป
จนถึงการตาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมเดินตามช้าง ดูชา้ งเล่นโคลน ท�ำ
ก้อนสมุนไพร ท�ำขนม และบดหญ้าให้ช้างชรากิน รวมไปถึงเรื่อง
พิธกี รรมความเชือ่ ชมสุสานช้าง และศึกษาสรีระช้างผ่านโครงกระดูก
ขนาดมหึมา เปิดประสบการณ์และสร้างความตระหนักในการอนุรกั ษ์
ช้างไทย
MICE Activities
เรียนรู้ลักษณะทาง		
กายภาพของช้างและ		
ความผูกพันระหว่าง		
ช้างกับควาญ
ปั้นข้าวเหนียวงาและ		
ก้อนสมุนไพรส่งเสริม
สุขภาพช้างชรา
บดหญ้าเป็นอาหาร
ช้างชรา
ชมช้างเล่นน�ำ้ เล่นโคลน

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
200 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

101 หมู่ 9 ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
0-5320-6247 www.maesaelephantcamp.com/the-chang-chiang-mai

สถานที่ใกล้เคียง
ปางช้างแม่สา
เอเลฟเฟ่น
พูพูเปเปอร์ พาร์ค
สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์

The Chang Chiang Mai

Chiang Mai

เดอะ ช้าง เชียงใหม่

N

N
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เอเลฟเฟ่น พูพเู ปเปอร์ พาร์ค
มูลช้างที่อาจดูไร้ค่ากลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ส�ำหรับ เอเลฟเฟ่น พูพเู ปเปอร์ พาร์ค สถานที่
เวิรก์ ช็อปและสาธิตการท�ำกระดาษจากมูลช้าง
เรียนรูต้ งั้ แต่การท�ำความสะอาด ต้ม ปัน่ จน
กลายเป็นเยือ่ กระดาษ ให้นกั เดินทางไมซ์ได้
เก็บเกีย่ วประสบการณ์ทดลองท�ำกระดาษมูลช้างด้วยตัวเอง ทัง้ ยังแทรกเรือ่ งราวภูมปิ ญ
ั ญา
งานหัตถกรรมล้านนา และประวัติศาสตร์
เกีย่ วกับกระดาษทีค่ ดิ ค้นมากว่า 2,000 ปี
Contact

MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์การท�ำกระดาษ
เรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้าง
ลองผสมและร่อนเยื่อกระดาษ
ออกแบบลวดลายบนกระดาษมูลช้าง
ท�ำสิ่งประดิษฐ์ DIY จากกระดาษมูลช้าง
เช่น พัด สมุด โปสการ์ด
จัดทีมบิวดิ้งแข่งขันท�ำกระดาษมูลช้าง
และสินค้า DIY

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 200 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ศาลาประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
เดอะ ช้าง เชียงใหม่
ปางช้างแม่สา
วัดบุปผาราม

87 หมู่ 10 ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
0-5329-9565 www.poopoopaperpark.com Elephant Poopoopaper Park
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Chiang Mai

โฮงเฮียนสืบสานภูมป
ิ ญ
ั ญาล้านนา
แม้ชอื่ จะเป็นโรงเรียน แต่ทนี่ เี่ ปิดกว้างส�ำหรับนักเดินทางไมซ์ทตี่ อ้ งการ
สัมผัสวัฒนธรรมล้านนาในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นศิลปะ ดนตรี การแสดง
พืน้ บ้าน การละเล่น การแต่งกาย รวมไปถึงอาหารล้านนา ท�ำการสอน
และสาธิตโดยครู สล่า และปราชญ์ทอ้ งถิน่ รวมไปถึงการรังสรรค์กาด
วัฒนธรรมให้ได้ลองดู ลองท�ำ และลองเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาอันงดงามแห่ง
ล้านนา
MICE Activities
เรียนศิลปะสไตล์ล้านนา
เรียนเขียนอักษรล้านนา
เรียนรู้การตีกลอง
สะบัดชัย
ลองเล่นเครื่องดนตรี
ล้านนา เช่น สะล้อ ซอ ซึง
เรียนการฟ้อนเจิงดาบ
เรียนท�ำอาหารล้านนา
จัดกาดวัฒนธรรม
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับ
ได้ 40 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาครูบาและ
ลานดิน

35 ถนนรัตนโกสินทร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
0-5324-4231
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา Lanna Wisdom School

สถานที่ใกล้เคียง
วัดฟ้าฮ่าม
เซ็นทรัล เฟสติวัล
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
กาดหลวง

N
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รายา เฮอริเทจ

โรงแรมทีอ่ บอวลไปด้วยมนต์เสน่หศ์ ลิ ปวัฒนธรรมพืน้ เมืองและความ
เรียบหรูสง่างาม งานสถาปัตยกรรมได้น�ำวิถีล้านนามาผสมความ
ร่วมสมัย ตกแต่งด้วยงานหัตถกรรมพืน้ บ้านโดยศิลปินและช่างฝีมอื
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ งานจักสาน งานสลักไม้ และกระเบื้อง
ดิ น เผา ละเมี ย ดมะไมและแฝงไปด้ ว ยความอบอุ ่ น ท่ า มกลาง
บรรยากาศสงบร่มรืน่ ริมแม่นำ�้ ปิง
MICE Activities

MICE Checklists

สถานที่ใกล้เคียง

จัดประชุมสุดหรูที่บ้าน
ท่าเลานจ์ แอนด์ ลอว์น
จัดทริปพิเศษเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชาติ
และศิลปะพื้นบ้าน โดย
ไกด์ปราชญ์ท้องถิ่น

จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่บ้าน
ท่าเลานจ์ แอนด์ ลอว์น

วัดพระนอน
(วัดขอนม่วง)
ค่ายพระปิ่นเกล้า
อ่างเก็บน�้ำ
ห้วยตึงเฒ่า
สนามกอล์ฟลานนา

Contact

157 หมู่ 6 ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
0-5311-1670-73 www.rayaheritage.com Raya Heritage
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Chiang Mai

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดเชียงใหม่

Touch The Heritage (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

Day 2

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– เชียงใหม่ ด้วยเครือ่ งบิน

รับประทานอาหารเช้า ออกก�ำลังกาย
ด้วยโยคะยามเช้า

ออกเดินทางสู่บ้านไร่ ใจสุข ชม
กระบวนการผลิตฝ้ายทอมือ เรียนรู้
เทคนิคอีโค-พรินต์ สร้างลวดลาย
บนผื น ผ้ า ลองทุ บ ใบไม้ ส ร้ า ง
ลวดลายบนกระเป๋าผ้าเป็นทีร่ ะลึก
(History & Culture)

ออกเดินทางไปยังโฮงเฮือนสืบสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาล้านนา เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ล้านนา เช่น การตีกลองสะบัดชัย
เขียนอักษรล้านนา ฯลฯ (History
& Culture)

รับประทานอาหารกลางวัน อาหาร
พืน้ เมือง

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ใน
รูปแบบกาดวัฒนธรรม ช็อป ชม ชิม
อาหารล้านนา (Culinary Journey)

เช็ ก อิ น โรงแรมรายา เฮอริ เ ทจ
(Lavish Luxury) เข้าร่วมประชุม
ในบรรยากาศหรูหราทีบ่ า้ นท่าเลานจ์
แอนด์ ลอว์น

เดินทางไปยังค่ายพระปิ่นเกล้า
สนุกสนานไปกับกิจกรรมผจญภัย
(Exhilarating Adventure)

ผ่อนคลายตามอัธยาศัย รับประทาน
อาหารค�ำ่

กลับโรงแรม พร้อมรับประทาน
อาหารค�ำ่

N

Day 3

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังโคคูน ฟาร์ม ชม
กระบวนการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่
เลี้ ย งหม่ อ น สาวไหม ทอผ้ า
ทดลองท�ำผ้ามัดย้อม ท�ำสบูใ่ ยไหม
(History & Culture)
รับประทานอาหารกลางวัน
แวะตลาดวโรรส ช็ อ ปปิ ้ ง ของ
ทีร่ ะลึก
เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ
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พิษณุโลก
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Phitsanulok

ชุมชนท่องเทีย
่ ว OTOP
นวัตวิถี บ้านมุง

ทัศนียภาพภูเขาหินปูนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านมุง หมู่บ้าน
เล็กๆ ในอ�ำเภอเนินมะปรางทีถ่ กู ล้อมรอบด้วยก�ำแพงภูเขางามอายุ
300 ล้านปี มีกิจกรรมไมซ์น่าสนใจอย่างการนั่งรถอีแต๋นหรือปั่น
จักรยานชมธรรมชาติ ฟังความรู้ทางธรณีวิทยาซึ่งมีการค้นพบซาก
ฟอสซิลทะเลโบราณอายุ 360 ล้านปีภายในถ�้ำ และท�ำกิจกรรม
ย้อมผ้าหรือท�ำเปเปอร์มาเช่ทแี่ คมป์หมาบ้าใจดี จุดพักชมทุง่ ดอกไม้
โดยมีฉากหลังเป็นแนวภูเขาตระหง่านสวยงาม
MICE Activities
นั่งรถอีแต๋นฟังเรื่องราว
ชุมชนผ่านเรือกสวนไร่นา
ชมภูเขาหินปูน
เดินส�ำรวจถ�้ำนางสิบสอง
ดูฟอสซิลสัตว์ทะเล
โบราณ 360 ล้านปี
เรียนรู้ศิลปะ
ท�ำผ้ามัดย้อมเย็น
ท�ำเปเปอร์มาเช่
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับ
ได้ 200 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

244/1 ต�ำบลบ้านมุง อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
08-5400-1727
เนินมะปราง บ้านมุงเหนือ หมู่1 ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถี

สถานที่ใกล้เคียง
วัดบ้านมุง
วัดเขาน้อย
ถ�้ำค้างคาว
ถ�้ำนางสิบสอง

N
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กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านผารังหมี

มีคำ� กล่าวว่า คนอีสานไปทีไ่ หน จะมีอาหารอีสานทีน่ นั่ ถูกต้องเป็น
อย่างยิง่ เพราะทีบ่ า้ นผารังหมีมอี าหารขึน้ ชือ่ เป็นอาหารอีสาน ชาวบ้าน
ทีน่ เี่ ดิมเป็นคนกาฬสินธุแ์ ละร้อยเอ็ดทีย่ า้ ยมาตัง้ ถิน่ ฐาน ส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวหอมมะลิและเสริมด้วยการท่องเที่ยว มีรถรางพาเรียนรู้วิถีถิ่น
ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ทอผ้า กลุม่ ทอเสือ่ กก บ้านเกษตรสมบูรณ์ และกลุม่
แม่บา้ น ให้ลองต�ำส้มต�ำและท�ำข้าวต้มแดก อาหารของชาวอีสานแท้ๆ
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน
อีสานในพิษณุโลก
ท�ำขันธ์ 5 สักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาว
ลองท�ำอาหารอีสาน
เรียนรู้การทอผ้า การทอเสื่อกก
เรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน
เรียนรู้การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
นั่งรถรางท�ำกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ใน
ชุมชน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านผารังหมี

สถานที่ใกล้เคียง
วัดผารังหมีวนาราม
ศาลเจ้าพ่อร่มขาว
ภูภิรมย์ฟาร์มสเตย์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี หมู่ 3 ต�ำบลไทรย้อย อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
08-1362-8532
ประเทศไทยไทรย้อย
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ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองซับรัง
บ้านคลองซับรังเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงขนาด
ใหญ่กว่า 3,000 ไร่ ส่งขายไปทั่วไทยและ
ส่งออกไปต่างแดน ซึง่ ส่วนหนึง่ ชาวบ้านได้นำ�
มาแปรรูปเพิม่ มูลค่า จัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชน
กลุม่ แปรรูปมะม่วงบ้านคลองซับรัง ต้อนรับ
นักเดินทางไมซ์มาเรียนรูว้ ธิ กี ารแปรรูปมะม่วง
เป็นผลิตภัณฑ์สดุ อร่อยอย่าง แยม น�ำ้ มะม่วง
พร้อมดืม่ และซาลาเปาไส้มะม่วงแห่งเดียวใน
ไทย ให้ลองท�ำ ชิม และชมวิวเขียวชอุม่ ของ
สวนมะม่วง

MICE Activities
ฟังเรื่องราวชุมชน
บ้านคลองซับรัง
ท�ำซาลาเปาไส้มะม่วง 		
ชิมน�้ำมะม่วงพร้อมดื่ม
ท�ำไก่ย่างข้าวเบือ 		
อาหารถิ่นของชุมชน
Contact

4 หมู่ 12 ต�ำบลไทรย้อย อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
08-7977-5224
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองซับรัง

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดถ�้ำผาหลวง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านผา
รังหมี
แคมป์หมาบ้าใจดี

N

N

028

วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไห
บ้านเตาไหเป็นชุมชนเก่าแก่รมิ แม่นำ�้ น่าน ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิต
เครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งส�ำคัญของพิษณุโลก มีการค้นพบเตาเผาโบราณ
กว่า 100 เตา และเครื่องปั้นดินเผาอายุราว 600 ปี ปัจจุบันมีการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาใหม่ จัดตั้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนและเปิดเวิร์กช็อปสอนการปั้น และการขึ้นลาย “อุ”
สัญลักษณ์ของบ้านเตาไห ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่
ต้องการถ่ายทอดความรูแ้ ก่คนรุน่ ใหม่เพือ่ สืบทอด
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
บ้านเตาไห
ชมเตาเผาโบราณอายุ
600 ปี
เรียนรู้กระบวนการท�ำ	
เครื่องปั้นดินเผา
ปั้นดินและเขียนลาย
เครื่องปั้นดินเผาด้วย
ตัวเอง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนฯ

สถานที่ใกล้เคียง
แหล่งขุดค้นเตาเผา
โบราณ 600 ปี
พระราชวังจันทน์
วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
วัดนางพญา

ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนฯ (ด้านหลังวัดตาปะขาวหาย) ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-5873-6655

029

N
Phitsanulok

ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท
และศูนย์การเรียนรูช
้ า้ ง
รีสอร์ทอนุรักษ์ช้างแนวอีโค-แอดเวนเจอร์ และศูนย์เรียนรู้ช้าง โดย
ทรัพย์ไพรวัลย์ได้ชว่ ยเหลือช้างเร่รอ่ นในเมืองใหญ่ให้กลับมามีชวี ติ ใน
ป่าธรรมชาติอกี ครัง้ ทัง้ จัดโปรแกรมให้นกั เดินทางไมซ์ได้เรียนรูก้ ารฝึก
ช้างเชิงบวก เดินตามช้างเข้าป่า ท�ำอาหารให้ชา้ งชรา รวมถึงกิจกรรม
การเอาตัวรอดในป่า และเรียนรูก้ ารท�ำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่
MICE Activities
เรียนรู้การฝึกช้างเชิงบวก
เดินตามช้างเข้าป่า สังเกตพฤติกรรมช้าง
ตามธรรมชาติ
ท�ำแซนด์วิชช้าง และท�ำอาหารพิเศษให้ช้างชรา
ท�ำของเล่นให้ช้าง
ท�ำกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์
เพื่อช่วยเหลือช้างแรงงานคืนสู่ธรรมชาติ
จัดประชุม งานเลี้ยง อีเวนต์ ทีมบิวดิ้ง
ในห้องประชุมและสนามกลางแจ้งของรีสอร์ท

Contact

1/79 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
08-1533-7288
Sappraiwan Elephant Resort ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
300 คน
เหมาะกับ M I และ C
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
น�้ำตกแก่งซาง
วัดปากยาง
วนธารา รีสอร์ท

N

030

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน

ชาวบ้านร้อยละ 80 ของต�ำบลสมอแขเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ท-ยวน ทีย่ า้ ย
ถิน่ ฐานมาจากราชบุรี มาตัง้ รกรากอยูใ่ นพิษณุโลกนานกว่าร้อยปี โดย
ยังรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ไว้อย่างดี มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน เพื่อใช้เป็นแหล่ง
รวบรวมภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน เรียนรูก้ ารทอผ้า และการท�ำอาหารเมนู
พืน้ ถิน่ หวังเผยแพร่แง่งามของวัฒนธรรมและสืบสานให้อตั ลักษณ์
ไท-ยวน อยูใ่ นชุมชนต่อไป
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภาษา และ
การทอผ้าซิ่น
ท�ำอาหารไท-ยวน
เช่น แกงหยวก
ผัดเผือก ขนมไต๋ลืม
ลองท�ำดอกเข็ม
สัญลักษณ์ของ
ความผูกพันรักใคร่
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดสมอแข
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
สวนสาธารณะ
บึงราชนก

134 หมู่ 3 ต�ำบลสมอแข อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-9705-5955
ชมรม ไท-ยวน จ.พิษณุโลก

031

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าล�้ำค่าของไทยทั้งผ้าโบราณ ผ้าของกลุ่ม
ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในภาคเหนือ และฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมไทยมีกจิ กรรมสนุกๆ ให้ทำ� อาทิ ตัดตุงเต่ารัง้
ท�ำผ้ามัดย้อมขมิ้น ทุบดอกไม้ลายกระเป๋า และท�ำกระเป๋าปั๊มครั่ง
ด�ำเนินการโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
MICE Activities
เรียนรู้ผ้าไทยโบราณ ผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์
ในภาคเหนือ และชุดฉลองพระองค์สมเด็จฯ
พระพันปีหลวง
เรียนรู้วัฒนธรรมภาคเหนือผ่านกิจกรรม
ตัดตุงเต่ารั้ง
ทุบดอกไม้สร้างลวดลายบนกระเป๋า
ท�ำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมขมิ้น
ท�ำกระเป๋าปั๊มครั่ง

Contact

99 หมู่ 9 ต�ำบล ท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
0-55-96-1207 www.nuac.nu.ac.th พิพธิ ภัณฑ์ผา้ มหาวิทยาลัยนเรศวร

MICE Checklists
จ�ำนวนทีร่ องรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
วัดจุฬามณี
สวนน�้ำสแปลชฟัน

Phitsanulok

พิพธ
ิ ภัณฑ์ผา้ มหาวิทยาลัยนเรศวร

N

N

032

วนธารา รีสอร์ท
รีสอร์ทสไตล์สวนป่าทีไ่ ม่ได้มเี พียงบ้านพัก ร้านอาหาร ห้องประชุม แต่
ในพืน้ ทีก่ ว่า 80 ไร่ยงั มีแปลงผักออร์แกนิก สวนผลไม้ โรงหมูหลุม และ
เล้าไก่อารมณ์ดี เป็นกิจกรรมให้นกั เดินทางไมซ์ออกมาขยับร่างกาย
นอกห้องประชุม อย่างการปัน่ จักรยานหา RC ตามจุดต่างๆ จัดกิจกรรม
ทีมบิวดิง้ ทีฐ่ านเชือกผจญภัย และล่องแก่งล�ำน�ำ้ เข็กสุดมันตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ายนถึงตุลาคม
MICE Activities
จัดประชุมใน		
บรรยากาศสวนป่า
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง
ที่ฐานเชือกผจญภัย
จัดกิจกรรม Bike Rally
หรือ Walk Rally บน
เส้นทางสวนเกษตร
ล่องแก่งล�ำน�้ำเข็ก
(เดือนมิถุนายน-ตุลาคม)
Contact

6 หมู่ 9 ต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
0-5529-3411-4
www.wanathara.com
วนธารา

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
200 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ห้อง
ประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
น�้ำตกแก่งซอง
เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท
ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท
และศูนย์การเรียนรู้
ช้าง

033

N
Phitsanulok

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

รีสอร์ทสีเขียวครึม้ ริมล�ำน�ำ้ เข็กก�ำลังสร้างความตระหนักให้ทกุ คนเห็น
ถึงปัญหาขยะและการจัดการเพือ่ สิง่ แวดล้อม ด้วยกิจกรรมพายคายัก
เก็บขยะจากบริเวณรีสอร์ทไปจนถึงน�ำ้ ตกแก่งซอง ซึง่ เป็นจุดทีน่ ำ�้ พัด
พาขยะมาสะสมจ�ำนวนมาก จากนัน้ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการแยกขยะ เข้า
ธนาคารขยะ และน�ำไปรีไซเคิลต่อไป รวมถึงมีแปลงเกษตรอินทรียเ์ พือ่
เป็นตัวอย่างในการพึง่ พาตัวเองและการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ในชุมชน
MICE Activities
พายคายักเก็บขยะในล�ำน�้ำเข็ก
เรียนรู้การท�ำเกษตรอินทรีย์ ท�ำปุ๋ยหมัก
การจัดการขยะ
ล่องแก่งล�ำน�้ำเข็ก
(เดือนมิถุนายน-ตุลาคม)
จัดประชุมบริเวณร้านอาหารท่ามกลาง
ธรรมชาติ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ร้านอาหาร

สถานที่ใกล้เคียง
น�้ำตกแก่งซอง
วนธารา รีสอร์ท

42 หมู่ 9 ต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
08-4165-6453
www.rainforestthailand.com
Rain Forest Resort ล่องแก่งล�ำน�้ำเข็ก พิษณุโลก

N

034

ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

รีสอร์ทหรูใจกลางเมืองพิษณุโลกแต่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
มีหอ้ งพักแบบพูลวิลล่าและโฟลทวิลล่าริมสระบัว สปาทีโ่ อบล้อมด้วย
ต้นไม้ใหญ่มคี วามเป็นส่วนตัว พร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่ตกแต่ง
เรียบหรู หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการจัดเลี้ยงในสวนสวยริม
สระบัวทีใ่ ห้ความรูส้ กึ อบอุน่ และโรแมนติก พร้อมบริการจากทีมงาน
มืออาชีพ
MICE Activities
จัดงานประชุมใน
ห้องประชุมดีไซน์
หรูหรา
จัดงานเลี้ยงในสวน
ริมสระบัว
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
300 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
วัดนางพญา

349/40 ถนนไชยานุภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
0-5528-2966
www.pattararesort.com
Pattara Resort&Spa Phitsanulok, Thailand

035

ชินะปุระ ฮิสตอริค บูติก โฮเทล
โรงแรมแนวประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากสงคราม
ระหว่างสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริย์
แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าติโลกราช
กษัตริยแ์ ห่งล้านนา ซึง่ ในอดีตเมืองพิษณุโลก
เคยเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างสุโขทัย อยุธยา
และล้านนามาหลายร้อยปี พร้อมรองรับนัก
เดินทางไมซ์ดว้ ยห้องประชุมและลานต้นจัน
ใต้ตน้ ก้ามปู ทีใ่ ห้บรรยากาศเป็นกันเองและ
เผยให้เห็นสถาปัตยกรรมสวยงามของโรงแรม

MICE Activities
จัดงานประชุมใน		
บรรยากาศไทยๆ
ชมของสะสมหายากใน		
แกลเลอรี่ เรียนรู้		
ประวัติศาสตร์ งาน		
ศิลปะไทย และงานช่าง		
โบราณ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

59/59 หมู่ 10 ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
0-5521-9888
www.shinnabhura.com
โรงแรมชินะปุระ พิษณุโลก

สถานที่ใกล้เคียง
วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
วัดนางพญา
ศาลหลักเมือง

N

N

036

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม
ไม่ ป ่ ว ยก็ ไ ปหาหมอได้ เพราะโรงพยาบาลการแพทย์ แ ผนไทย
พรหมพิรามเปิดเป็นแหล่งเรียนรูเ้ รือ่ งการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ไทย นักเดินทางไมซ์สามารถเวิร์กช็อปท�ำยาดมสมุนไพร ยาหม่อง
น�ำ้ มันพิมเสน และลูกประคบ หรือลองบ�ำบัดร่างกายด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย เช่น นวดประคบ อบสมุนไพร ซึง่ เป็นการรักษาทีช่ ว่ ย
ให้ผอ่ นคลายไปพร้อมกัน
MICE Activities
เรียนรู้ศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรไทย
บ�ำบัดร่างกาย
ด้วยแพทย์แผนไทย
เวิร์กช็อปท�ำยาดม
สมุนไพร ยาหม่อง
ลูกประคบ สเปรย์ไล่ยุง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดพรหมพิราม
วัดพรหมพิราม
วัดเทพชุมนุม

479 หมู่ 1 ต�ำบลพรหมพิราม อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
08-8165-2855
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย พรหมพิราม

037

Phitsanulok

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดพิษณุโลก

Into The Wild (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

Day 2

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– จังหวัดพิษณุโลก ด้วยเครือ่ งบิน

รั บ ประทานอาหารเช้ า ภายใน
รีสอร์ท

เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร
ชมวัดนางพญา

ท�ำกิจกรรมปรุงดิน ปลูกป่า ของ
วนธารา รีสอร์ท

รั บ ประทานอาหารกลางวั น
ก๋วยเตีย๋ วห้อยขา

รับประทานอาหารกลางวัน เป็น
เมนูผักพื้นบ้าน ผักอินทรีย์จาก
พิษณุโลก

เดินทางสูอ่ ำ� เภอวังทอง ร่วมกิจกรรม
ล่องแก่งล�ำน�ำ้ เข็ก (Exhilarating
Adventure)

เดินทางสู่บ้านผารังหมี อ�ำเภอ
วังทอง ลองท�ำอาหารถิ่นร่วมกับ
ชุมชน (Culinary Journey) นั่ง
รถรางชมธรรมชาติรอบชุมชน

รับประทานอาหาร เมนูเพือ่ สุขภาพ
ณ Rain Forest รีสอร์ท ก่อนกลับ
ทีพ่ กั ทีว่ นธารา รีสอร์ท

ออกเดินทางสูอ่ ำ� เภอเมือง เช็กอิน
โรงแรมชินะปุระ ร่วมรับประทาน
ดินเนอร์สไตล์ขันโตก (Lavish
Luxury)

N

Day 3

รับประทานอาหารเช้า
เดิ น ทางไปยั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ ้ า
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ทดลอง
พิมพ์ผ้าด้วยดอกไม้ ท�ำตุงเต่ารั้ง
(History & Culture)
รับประทานอาหารกลางวัน
แวะช็อปปิง้ ของฝาก ก่อนเดินทาง
กลับ
เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

038

สุโขทัย

039

แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย
สร้างโอกาสให้ชมุ ชนรอบข้างร่วมมือกันจัดตัง้
ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนฯ พานัก
เดินทางไมซ์เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์กบั ปราชญ์
พืน้ บ้าน จัดขันโตกอาหารโบราณ และบริการ
รถไฟฟ้าสุดเท่พาแรลลี่ในเมืองเก่า สัมผัส
เสน่หเ์ มืองรุง่ อรุณแห่งความสุขทีร่ มุ่ รวยศิลปวัฒนธรรม

MICE Activities
นั่งรถรางเรียนรู้		
ประวัติศาสตร์ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยกับ
ปราชญ์ชุมชน
จัดขันโตกอาหารถิ่น		
บริเวณวัดตระพังทอง
ท�ำบุญใส่บาตรบน		
สะพานบุญ
จัดกิจกรรมแรลลี่ใน
อุทยานฯ หรือตามฐาน		
เรียนรู้ของชมรม
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

271/1 หมู่ 3 ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
08-0116-4141
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

สถานที่ใกล้เคียง
แหล่งโบราณคดี
เครื่องปั้นดินเผา
สุโขทัย
วัดพระพายหลวง
วัดศรีชุม
วัดเชตุพน

Sukhothai

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองเก่าสุโขทัย

N

N

040

ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ เมืองสุโขทัย
แฟนพันธุแ์ ท้พระพิมพ์โบราณ คุณณรงค์ชยั โตอินทร์ ถ่ายทอดเทคนิค
การพิมพ์พระผ่านกิจกรรมเวิรก์ ช็อปจากดินเพียงหนึง่ ก้อน พร้อมสอด
แทรกเกร็ดความรู้เรื่องพระพิมพ์ยุคสมัยต่างๆ รวมถึงความรู้ทาง
ประวัตศิ าสตร์การสร้างเมืองสุโขทัย ทัง้ ยังได้สนุกไปกับการยิงธนูไม้
และการจุดไฟด้วยหิน วิถชี วี ติ สมัยโบราณทีห่ ยิบยกมาให้ลองท�ำ ให้
สมกับการได้มาเยือนเมืองเก่าสุโขทัย
MICE Activities
เรียนรู้ศิลปะบน
องค์พระตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน
เรียนการพิมพ์พระ
ด้วยตัวเอง
สนุกไปกับกิจกรรม
วิถีโบราณ เช่น จุดไฟ
ด้วยหิน ยิงธนู
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดเชตุพน
วัดเจดีย์สี่ห้อง
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย

51/7 หมู่ 8 ซอยประชาบ�ำรุง ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
08-1197-0535
Buddhist Votive Tablets Learning Center ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์

041

Sukhothai

บ้านปรีดาภิรมย์
ศิลปะอ่อยช้อยบนเครื่องสังคโลกถูกถอดลายน�ำมาเพนต์บนผืนผ้า
กิจกรรมอาร์ตๆ ทีน่ กั เดินทางไมซ์จะได้เรียนรูเ้ ครือ่ งปัน้ ดินเผาสุโขทัยผ่าน
ปลายปากกา พร้อมใส่จนิ ตนาการแต่งแต้มเสือ้ กระเป๋า พัด และอีก
สารพัดผลิตภัณฑ์ให้สวยงามแบบมีชนิ้ เดียวบนโลก และอร่อยไปกับขนม
สังขยาชาวนา ของว่างรสหอมหวานทีท่ ำ� ไม่ยากแถมอร่อยอิม่ ท้อง
MICE Activities
เรียนรู้ลวดลายโบราณ
บนเครื่องสังคโลก
เขียนลายสังคโลก
บนเสื้อยืด
ท�ำขนมสังขยาขี้ควาย
ขนมที่สะท้อนวิถีชีวิต
ของชาวนา

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
บ้านปรีดาภิรมย์

271/1 หมู่ 3 ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
09-8569-1745 เสือ้ เพ้นท์ลายสังคโลก บ้านปรีดาภิรมย์ 0985691745

N

สถานที่ใกล้เคียง
ศูนย์เรียนรู้
หัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้านนกคุ้ม
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามค�ำแหง

N

042

โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น
ส�ำรวจบ้านนาต้นจัน่ ผ่านกิจกรรมวิถถี นิ่ นัง่ รถอีแต๊กเรียนรูต้ ามฐาน
ไม่วา่ จะเป็นการย้อมผ้าหมักโคลน ทอผ้า ท�ำข้าวเปิบ๊ ท�ำตุก๊ ตาบาร์โหน
ไปจนถึงวิถชี าวนาและชาวสวนทีช่ าวบ้านท�ำเป็นอาชีพหลัก เข้าครัว
ลงมือท�ำอาหารกับแม่ๆ เจ้าของโฮมสเตย์ หรือเล่นแรลลีบ่ นเส้นทาง
จักรยานในหมูบ่ า้ น เป็นกิจกรรมทีมบิวดิง้ สนุกๆ แบบใกล้ชดิ ชุมชน
MICE Activities
นั่งรถอีแต๊กเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นในชุมชน
ท�ำอาหารพื้นบ้าน เช่น ข้าวเปิ๊บ น�้ำพริก
ซอกไข่ แกงบุก
ลองย้อมผ้าหมักโคลน
นั่งรถกระบะขึ้นเขา เดินลุยสวนผลไม้
กลางป่า ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
แบ่งกลุ่มปั่นจักรยาน แข่งขันท�ำกิจกรรม
ตามฐานเรียนรู้
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
วัดนาต้นจั่น
อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย

6/1 บ้านนาต้นจั่น ต�ำบลบ้านตึก อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
08-8495-7738
โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

043

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย
พื้นที่รอบสนามบินสุโขทัยถูกพลิกฟื้นจาก
ผืนดินว่างเปล่าให้กลายเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว เริม่
ต้นจากปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีและขยาย
อาณาเขตเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานจนก่อ
ร่างเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบิน
สุโขทัย ให้นกั เดินทางไมซ์สวมบทเกษตรกร
ลงมือด�ำนา เก็บไข่ เก็บผักมาท�ำอาหาร รวมถึง
จัดงานประชุมสัมมนาในบรรยากาศสุดกรีน

MICE Activities
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและการท�ำเกษตร
อินทรีย์
นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการ แข่งขันท�ำ	
กิจกรรมตามฐานเรียนรู้
เก็บไข่เป็ดในเล้า
ด�ำนาในแปลงนาสาธิต
เก็บผักจากแปลงผักอินทรีย์
ท�ำอาหารจากข้าวและพืชผักในโครงการ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 300 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
สนามบินสุโขทัย
สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท
วัดคลองกระจง

99/1-3 หมู่ 2 ต�ำบลคลองกระจง อ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0-5564-7290
โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย - Organic Agriculture Project

N

N

044

สุนทรี ผ้าไทย
สุนทรีผา้ ไทยเริม่ ต้นจากการรวมตัวของแม่บา้ นต�ำบลหาดเสีย้ วเพือ่
ผลิตผ้าทอซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาของชาวไทยพวนหาดเสีย้ ว และได้จดั ตัง้
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นเรื อ นไทยพวนหลั ง งาม สอนทอผ้ า ซิ่ น ตี น จก
เอกลักษณ์ของหญิงไทยพวน ท�ำเครือ่ งประดับจากเศษผ้า และสอด
แทรกเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นการรักษาสืบสานภูมิปัญญาและ
เอกลักษณ์ของชาวไทยพวนให้คงอยูส่ บื ไป
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาว
ไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
เรียนรู้การทอผ้าซิ่นตีนจก จกผ้าลาย
โบราณ เช่น ลายนกคุ้ม ลายนก ลายปลา
ท�ำตุ้มหู พวงกุญแจ จากเศษผ้าเหลือใช้
จัดประชุม จัดมื้ออาหารท้องถิ่น
บนเรือนไทยพวนโบราณ

Contact

329 หมู่ 9 ต�ำบลหนองอ้อ อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
08-9858-8576
www.suntree-thai.com
suntree-thai.com

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 20 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่เรือนไทยพวน

สถานที่ใกล้เคียง
วัดหนองอ้อ
วัดหาดเสี้ยว
สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ

045

N
Sukhothai

โมทนา เซรามิก
แหล่งเรียนรูก้ ารปัน้ และเขียนลายสังคโลกร่วมสมัยทีย่ งั คงจิตวิญญาณ
แห่งเครือ่ งสังคโลกสุโขทัย อัดแน่นไปด้วยชุดความรูท้ างประวัตศิ าสตร์
หลักวิทยาศาสตร์ และไอเดียศิลปะ ซึง่ ต้องใช้ทกุ ศาสตร์สร้างสรรค์
ผลงาน ทัง้ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้นกั เดินทางไมซ์มาเรียนรู้ ลงมือปฏิบตั จิ ริงทุก
ขั้นตอน และสนุกไปกับเวิร์กช็อปเขียนลายเครื่องเคลือบดินเผาให้
กลับไปเป็นทีร่ ะลึก
MICE Activities
เรียนรู้วิธีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
ทุกขั้นตอน
เรียนรู้เรื่องถ้วยชามสังคโลกสุโขทัย
ออกแบบลวดลายบนเครื่องเคลือบ
ดินเผาด้วยตัวเอง
เรียนการขึ้นรูปดินด้วยแป้นหมุน

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ลานกิจกรรม

สถานที่ใกล้เคียง
วัดวงฆ้อง
วัดยางเอน

9 หมู่ 12 ต�ำบลเกาะตาเลี้ยง อ�ำเภอศรีส�ำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
09-4714-6145
Mothana ceramic

N
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โรงนา บ้านไร่

เปิดโรงนาให้เป็นอาร์ตฟาร์ม และใช้ศลิ ปะเป็นจุดเด่นให้คนมาเรียนรู้
แบบ DIY โดยมีครูทอ้ งถิน่ เป็นผูส้ อน อาทิ ท�ำกระดาษสาลายดอกไม้
เย็บสมุดท�ำมือ ท�ำผ้ามัดย้อม ลงสีหน้ากากยักษ์ และงานศิลปะอีก
มากมาย รวมไปถึงสถานีท�ำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้โชว์ฝีมือปลายจวัก
พร้อมดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางทุง่ นาและธรรมชาติเขียวขจี
MICE Activities
ลองท�ำและออกแบบ
ลวดลายกระดาษสา
ลงสีหน้ากากยักษ์
ท�ำผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ
ท�ำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
กล้วยฉาบ สอนโดย
เชฟชุมชน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ
สวรรควรนายก
ย่านเมืองเก่า
สวรรคโลก

38 หมู่ 4 ต�ำบลวังไม้ขอน อ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
09-1383-9556
โรงนาบ้านไร่
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ปางช้างแม่สน
ิ

แคมป์ชา้ งทีแ่ ทรกตัวอยูก่ ลางป่าริมสายน�ำ้ ยมให้ความรูส้ กึ เหมือนมา
เยีย่ มบ้านของเจ้าตัวโต มีกจิ กรรมเดินป่าบนเส้นทางเดียวกับช้างเพือ่
เรียนรูก้ ารเดิน การกิน การใช้ชวี ติ ของพวกมัน หรือจะลองสัมผัสวิถี
ควาญ ขึน้ ขีช่ า้ งโดยไม่ใช้แหย่ง ท่องไพรหาอาหารและลงเล่นน�ำ้ ใช้
ชีวิตสัมผัสธรรมชาติและรับรู้ถึงคุณค่าของผืนป่าและสัตว์ป่าที่ต้อง
ช่วยกันอนุรกั ษ์
MICE Activities
เรียนรู้การดูแลช้าง		
ตามหน้าที่ของควาญ 		
เช่น ให้อาหาร อาบน�้ำ
เดินตามหลังช้าง หรือ		
ขี่ช้างเข้าป่า ให้ช้างหา		
อาหารกินตามธรรมชาติ
พายคายัก ล่องแพเปียก
ชมธรรมชาติรม
ิ แม่นำ�้ ยม
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

74/1 หมู่ 6 บ้านสะท้อ ต�ำบลแม่สิน อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
09-5525-2279
Maesin elephant camp ปางช้างแม่สิน

สถานที่ใกล้เคียง
Sky Walk สวนส้ม
ผู้ใหญ่สมพงษ์
โฮมสเตย์สวนส้ม
สุราลัย
บ่อน�้ำพุร้อนโป่ง
ล�ำปาง
บ่อน�้ำพุร้อนสุเม่น

N
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ธาราบุรี รีสอร์ท

บูทคี รีสอร์ทอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
ผสมผสานระหว่างไทยและจีน เฟอร์นิเจอร์เป็นงานไม้ดีไซน์สวย
ไม่เหมือนใคร และบรรยากาศดูร่มรื่นชื่นใจไปด้วยต้นไม้และเฟิร์น
เหมาะกับการประชุมสีเขียว พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเชิงอนุรกั ษ์
อย่างการปลูกต้นไม้และเพาะพันธุเ์ ฟิรน์ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและสร้าง
ความตระหนักประเด็นสิง่ แวดล้อม
MICE Activities

MICE Checklists

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนรูเ้ ทคนิคขยายพันธุ์
เฟิรน
์ และการปลูกต้นไม้
ท�ำกระถางต้นไม้จาก		
เศษไม้เหลือทิ้ง
จัดประชุมและงานเลี้ยง		
ในบูทีครีสอร์ทสไตล์
ไทยผสมจีน

จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่โถง
ต้อนรับและธาราบาร์

อุทยานประวัตศ
ิ าสตร์
สุโขทัย
วัดศรีชุม
บ้านปรีดาภิรมย์

Contact

321/3 หมู่ 3 ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
0-5569-7132, 08-6448-3177
www.tharaburiresort.com

Tharaburi Resort
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สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รี ส อร์ ท เรี ย บหรู ใ กล้ ม รดกโลกอุ ท ยาน
ประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย พร้อมรองรับกลุม่ ไมซ์
ทุกรูปแบบด้วยห้องประชุมขนาดเล็กถึงใหญ่
ลานจัดงานกลางแจ้งที่ใช้อิฐแดงตกแต่ง
สะท้อนความเป็นเมืองเก่า และสนามหญ้า
โล่งกว้างส�ำหรับจัดงานเลี้ยงในบรรยากาศ
สบายๆ พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะเนรมิต
งานให้ได้ดงั่ ใจ และทีมสันทนาการส�ำหรับจัด
ทีมบิวดิง้ เพิม่ ความสามัคคีในองค์กร

Contact

MICE Activities

MICE Checklists

สถานที่ใกล้เคียง

จัดประชุม งานเลี้ยง 		
อีเวนต์ ในห้องประชุม
ดีไซน์หรู
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง
บริเวณสนามกลางแจ้ง

จ�ำนวนที่รองรับได้
800 คน
เหมาะกับ M C และ E
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

โบราณสถาน
วัดช้างล้อม
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามค�ำแหง
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย

18/2 หมู่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
0-5561-1555
www.sukhothaitreasure.com
Sukhothai Treasure Resort and Spa

N
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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดสุโขทัย

Sukhothai Craft and Beyond (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– สุโขทัย ด้วยเครือ่ งบิน
เดินทางถึงสนามบินสุโขทัย รับ
ของทีร่ ะลึกต้อนรับ จากนัน้ ร่วมท�ำ
กิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ณ
ศู น ย์ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ ส นามบิ น
สุโขทัย (CSR & Green Meeting)
รั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่
ครัวสุโข
เดินทางไปอุทยานประวัตศิ าสตร์
ศรีสชั นาลัย เรียนรูค้ วามรุง่ เรืองใน
อดี ต ของสุ โ ขทั ย นั่ ง รถรางชม
โบราณสถาน (History & Culture)
เดินทางไปยังโรงแรมในอ�ำเภอ
เมือง เช็กอิน พักผ่อน และร่วม
รับประทานอาหารเย็น

Day 2

เดินทางไปร่วมตักบาตรสะพาน
บุ ญ และกลั บ ไปรั บ ประทาน
อาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางไปชมความงดงาม
ของอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย
และวัดศรีชมุ (History & Culture)
ร่วมท�ำกิจกรรมพิมพ์พระ ณ บ้าน
พระพิมพ์ลกั ษมลศิลป์
รับประทานอาหารกลางวันเป็นชุด
ปิน่ โต อาหารท้องถิน่ ทีเ่ กาะกลางน�ำ้
วัดตระพังทอง (Culinary Journey)
เดินทางไปเยีย่ มชมถนนสวรรคโลก
ชมสตรีทอาร์ต ท�ำกิจกรรมเขียน
ลายสังคโลกบนเสื้อ (History &
Culture)
ร่วมดินเนอร์ในธีมงานวัด พักผ่อน
ตามอัธยาศัย

Day 3

รับประทานอาหารเช้า
ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ ง
สุโขทัย ก่อนออกเดินทางไปโรงนา
บ้านไร่
รั บ ประทานอาหาร ณ โรงนา
บ้านไร่
ร่วมกิจกรรมทดลาย ท�ำกระดาษ
สา วาดหน้ากาก ณ โรงนาบ้านไร่
(History & Culture)เพือ่ เป็นของ
ทีร่ ะลึกก่อนกลับบ้าน
เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

051

052

แต้มสีสันสดใส
สไตล์อีสานให้
กับชีวิต สัมผัส
ประสบการณ์
ใหม่ที่แตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์
ดื่มด�่ำความสุข
ล้นมนต์เสน่ห์
จากแดนไกล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeast

053

054

ขอนแก่น

055

ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

โรงแรมกลางสวนสวยบนพืน้ ทีก่ ว่า 30 ไร่ ครบครันด้วยสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกทัง้ สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส ห้องอาหาร และห้องประชุม รองรับงาน
ประชุมสัมมนาตัง้ แต่เล็กถึงใหญ่ งานจัดเลีย้ งทัง้ ในร่มและกลางแจ้ง
บนพืน้ ทีส่ เี ขียว รวมไปถึงการสร้างสรรค์งานประชุมรูปแบบใหม่ในห้อง
อาหารทีป่ ระดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยงานคราฟต์ สะท้อนความ
เป็นอีสานอย่างเรียบหรู และร่มรืน่ ไปด้วยต้นไม้ใหญ่รมิ บ่อปลาคาร์ฟ
MICE Activities
จัดประชุมใน
บรรยากาศหรูหรา
จัดเลี้ยง จัดแสดง
ร้านค้าชุมชน และ
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
กลางสนามหญ้า
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
200 คน
เหมาะกับ M และ C
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
สนามบินขอนแก่น
บ้านสวนนารา
โฟกัส อารีน่า

99 หมู่ 20 ถนนสนามบินขอนแก่น ต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น 40000
0-4346-8222
www.rachawadeehotel.com
Rachawadee Resort And Hotel

NE
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หมอล�ำหุ่นสินไซน้อย 100 ปี บ้านสาวะถี
บ้านสาวะถีเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ คี ณะหมอล�ำตัง้ แต่
รุ่นปู่ย่าตายาย และมีวัดไชยศรีอายุกว่า
200 ปีเป็นศูนย์กลาง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่ สิม
โบราณและจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้มที่
บอกเล่าต�ำนานสินไซย เกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถี
ราษฎร์รงั สฤษฏิ)์ รวมตัวฝึกซ้อมเป็นนักเชิด
หุ่นร้องหมอล�ำ โดยน�ำต�ำนานสินไซมาจัด
แสดง เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ห มอล� ำ ไม่ ใ ห้
สูญหาย รวมถึงได้เผยแพร่ประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมของชุมชน

MICE Activities
เรียนรู้การเชิดหุ่น
กระติ๊บข้าวและหัด
ร้องหมอล�ำ
รับชมการแสดงเชิด
หุ่นเรื่องสินไซ นิทาน
พื้นบ้านของบ้าน
สาวะถี
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เก่าแก่ที่วัดไชยศรี
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดไชยศรี
ชุมชนบ้านสาวะถี

โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) หมู่ 21 บ้านสาวะถี ต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
08-7640-6718
โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)
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ทุ่งเฮ็ดสนุก ความสุขปลอดสาร

ฟาร์มแห่งความสุขปลอดสารพิษในเมืองขอนแก่น เปิดเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรู้
การเพาะปลูกพืชผักแบบธรรมชาติและปลอดสารพิษ จัดเวิร์กช็อป
ปลูกผัก เช่น ผักเคลทีม่ เี ส้นใยและก�ำมะถันสูง ท�ำอาหารจากผักสดที่
คนไม่ชอบกินผักยังอยากชิม รวมถึงเรียนท�ำน�ำ้ ยาไล่แมลง และจัด
สวนถาดสุดน่ารักทีส่ ามารถเพิม่ มุมสีเขียวให้ชวี ติ เมือง
MICE Activities
เรียนรู้และจัดเวิร์กช็อป
ปลูกผักปลอดสารพิษ
เวิร์กช็อปท�ำอาหาร
จากผัก เช่น สลัดโรล
น�้ำผักปั่น
เรียนท�ำน�้ำยาไล่แมลง
จากธรรมชาติ
จัดสวนถาด
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
สวนน�้ำไดโน
วอเตอร์ พาร์ค
โฟกัส อารีน่า

3/3 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
06-5592-2351
Field MUSH Fun ทุ่งเฮ็ดสนุก ความสุขปลอดสาร

NE 058

วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพืน้ ที่ 14 ไร่
เยีย่ มชมแปลงผักปลอดสารพิษ เช่น คะน้า กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรียนรูก้ าร
เลีย้ งไก่ดว้ ยผักหรือหญ้าในไร่ ลงมือท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงฟัง
เรือ่ งราวสร้างแรงบันดาลใจเกีย่ วกับการปลูกต้นไม้แทนการเก็บออม
เงิน จากชีวติ จริงของผูก้ อ่ ตัง้ วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น
MICE Activities
เรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การปลูกต้นไม้แทนการออมเงิน
เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไม้
เช่น ถ่านดูดกลิ่น ชั้นไม้จากเศษไม้
ลองด�ำนาหรือเก็บต้นกล้าในทุ่งนา
เรียนรู้สมุนไพรและการแปรรูปเป็น		
ผลิตภัณฑ์
เรียนรู้การท�ำสบู่จากน�้ำมันธรรมชาติ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ศาลา		
อเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
กินฟาร์ม
สวนรุกชาติน�้ำพอง
ดินเขิบ สตูดิโอ

96 หมู่ 7 ต�ำบลบ้านกง อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
06-1940-9994
วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น

059

ดินเขิบ สตูดโิ อ
เรี ย นรู ้ ง านเซรามิ ก จากดิ น ขอนแก่ น โดย
อาจารย์และศิลปินในพืน้ ที่ ซึง่ มีเอกลักษณ์
ด้ ว ยการน� ำ ลวดลายจาก ฮู ป แต้ ม หรื อ
จิตรกรรมฝาผนังวัด และลวดลายบนผืนผ้า
อีสานมาดีไซน์เป็นลายเซรามิกทีส่ วยงาม รวม
ถึงเวิร์กช็อปท�ำเครื่องปั้นดินเผาเทคนิคเผา
รากุ (Raku) เทคนิคที่จะสร้างชิ้นงานที่มี
ประกายโลหะ และคอร์สปั้นดินง่ายๆ เพื่อ
เรียนรู้เรื่องดินและการปั้น เสริมสร้างสมาธิ
และความคิดสร้างสรรค์

MICE Activities
ศึกษาดูงานปั้น
เซรามิก
เรียรู้เทคนิคการ
เผารากุ
ลองนวดดิน และปั้น
เซรามิกในแบบของ
ตัวเอง
Contact

120 หมู่7ต�ำบลจระเข้อ�ำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น40240
08-1632-3143
ดินเขิบสตูดิโอ Khonkaen clay

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
มีกินฟาร์ม
วัดศรีตาลเรือง
วนพรรณ ออร์แกนิค
การ์เด้น

NE
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แหล่งเรียนรูก
้ ลุม
่ แต้มหมี่ วิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหมมัดหมีบ
่ า้ นหัวฝาย (สุภาณี ไหมไทย)
ทึง่ ไปกับเทคนิคการแต้มหมี่ ภูมปิ ญ
ั ญาการแต่งแต้มสีสนั บนผืนผ้า
ของชุมชนบ้านหัวฝาย กลายเป็นลายทีม่ เี อกลักษณ์ และดูทนั สมัย นัก
เดินทางไมซ์สามารถเยีย่ มชมกระบวนการทอผ้าไหมได้ตงั้ แต่การเลีย้ ง
ไหมจนกลายมาเป็นผ้าไหมผืนงาม เรียนรูก้ ารแต้มหมีท่ ปี่ ระณีตบรรจง
และลองท�ำอาหารถิ่นอย่างเมนูดักแด้สมุนไพรในบรรยากาศอบอุ่น
ของชุมชน
MICE Activities
เยี่ยมชมกระบวนการเลี้ยงไหม การผลิต
เส้นไหมแบบครบวงจร
ชมสาธิตการย้อมสีธรรมชาติ
เรียนรู้การแต้มหมี่
ทดลองทอผ้าไหม
เวิร์กช็อปท�ำอาหารพื้นบ้าน เช่น
ต้มไก่บ้านใส่ใบหม่อน ดักแด้สมุนไพร

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 60 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกระ
วัดป่ามัญจาคีรี

46 หมู่ 3 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
08-1729-6025
สุภาณีไหมไทย
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โรงทอผ้าจุฑาทิพ

เรียนรูก้ ารทอผ้าฝ้ายดัง้ เดิมของชาวอีสานที่ โรงทอผ้าจุฑาทิพ ตืน่ ตา
ไปกับการสร้างลวดลายแบบเกาะล้วง หรือการเรียงเส้นใยผ้าทีละเส้น
จนเกิดเป็นลวดลาย เรียนรูก้ ารย้อมครามแบบเจาะลึก และการทอผ้า
ฝ้าย โรงทอผ้าจุฑาทิพได้ทำ� งานร่วมกับชุมชนในขอนแก่นเพือ่ สร้าง
เครือข่ายและรื้อฟื้นการทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม ซึ่งในอนาคตจะ
เชือ่ มโยงเป็นแหล่งเรียนรูก้ ารทอผ้าฝ้ายแบบครบวงจร
MICE Activities
เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมของชาว
อีสาน
เรียนรู้สร้างลวดลายแบบเกาะล้วง
ลองทอผ้าฝ้าย
ลองย้อมครามและสีต่างๆ ดอกไม้ ใบไม้
ท�ำพู่พวงกุญแจจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่โถงต้อนรับ

สถานที่ใกล้เคียง
พระมหาธาตุแก่นนคร
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

1/43 หมู่ 14 หมู่บ้านพวงเพชร 3 ซอย 10 ถนนกลางเมือง ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
09-9056-4199
Jutatip

NE 062

โฟกัส อารีนา่

ศูนย์กลางกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจร (E-sports Complex) และศูนย์
แข่งขันกีฬาอีสปอร์ตขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบไปด้วย ห้องซ้อมเกม ห้องแข่งขันเกม อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ วีไอพี
เลานจ์ ห้องโปรดักชันรูม และสเตเดียมจัดแข่งขันอีสปอร์ต ซึง่ สามารถ
ปรับเป็นห้องประชุมสัมมนาในบรรยากาศสุดล�ำ้ รวมถึงเป็นสถานทีฝ่ กึ
อบรมพั ฒ นาทั ก ษะการเล่ น เกม และเป็ น จุ ด พบปะแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ของคนในแวดวงอีสปอร์ตจากทัว่ โลก
MICE Activities
เรียนรู้กีฬาอีสปอร์ต
จัดงานประชุมใน
บรรยากาศล�้ำสมัย
จัดค่ายอบรมให้ความรู้
เยาวชนและผู้สนใจด้าน
กีฬาอีสปอร์ต
จัดค่ายเก็บตัวนักกีฬา
อีสปอร์ต

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ C
จัดประชุมได้ที่
ห้องสเตเดียม

168/8 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
08-1661-0099 www.focusarena.co
Focus Arena

สถานที่ใกล้เคียง
ทุ่งเฮ็ดสนุก
ความสุขปลอดสาร
ราชาวดี รีสอร์ท
แอนด์ โฮเทล
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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดขอนแก่น

Unforgettable Isan (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– จังหวัดขอนแก่น
ประชุมสัมมนาทีโ่ รงแรมราชาวดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ห้องอาหารบลู โรงแรมราชาวดี
ทดลองท� ำ ส้ ม ต� ำ (Culinary
Journey)
เดินทางไปยังโรงทอผ้าจุฑาทิพ
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งราวของฝ้ า ยอี ส าน
เวิร์กช็อปมัดย้อมคราม
เดินทางกลับที่พัก รับประทาน
อาหารค�่ำ ชมการแสดงต้อนรับ
จากหมอล�ำหุ่นสินไซน้อย 100 ปี
บ้านสาวัตถี (History & Culture)

Day 2

Day 3

รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไปยังดินเขิบ สตูดโิ อ ลอง
นวดดินและปัน้ เซรามิกในแบบฉบับ
ของตัวเอง

สักการะพระมหาธาตุแก่นนคร
ชมวิวเมืองขอนแก่นจากมุมสูง
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไปยังวนพรรณ ออร์แกนิค
การ์ เ ด้ น เรี ย นรู ้ แ นวคิ ด การ
อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ เรี ย นรู ้ ก าร
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ ร่วม
ปลูกป่า (CSR & Green Meeting)

เดิ น ทางไปยั ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหัวฝาย ทดลอง
แต้มหมี่ ช็อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม

เดินทางกลับที่พัก

NE

เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

064

นครราชสีมา
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สวนผักปากช่อง

แหล่งเรียนรูด้ า้ นการเกษตรบนพืน้ ทีน่ บั 1,000 ไร่ ปลูกผักปลอดสาร
พิษนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นกุยช่าย ขึ้นฉ่าย ผักกาด กวางตุ้ง หน่อไม้
ฝรั่ง ผักสลัด และเห็ดเมืองหนาว รวมถึงจัดกิจกรรมไมซ์อย่าง
ทีมบิวดิ้ง ในบรรยากาศฟาร์มท่ามกลางขุนเขาและทุ่งดอกไม้ที่
ออกดอกสะพรั่งตลอดปี
MICE Activities
เรียนรู้และเวิร์กช็อป		
ปลูกผักปลอดสารพิษ		
และเศรษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง 		
แบ่งเป็นฐานให้อาหาร		
สัตว์ เพาะเมล็ด ย้าย
ต้นอ่อน ตัดผัก และท�ำ		
น�้ำยาก�ำจัดศัตรูพืช
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
พิชญ์เขาวงกต
Bonanza Exotic
Zoo

388 หมู่ที่19 ต�ำบลคลองม่วง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
08-5999-6642
สวนผักปากช่อง

NE 066

บ้านจะโปะ

ชุมชนน่ารักในอ�ำเภอปักธงชัย ต้อนรับนักเดินทางไมซ์ดว้ ยการปักธงชัยเพือ่
เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ เรียนรูก้ ระบวนการทอผ้าไหมโบราณของชุมชน ซึง่ อ�ำเภอ
ปักธงชัยถือเป็นเมืองแห่งการทอผ้าไหมทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของนครราชสีมาจน
เป็นทีม่ าของค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด ลองท�ำมัดหมี่ ชมการร�ำเซิง้ ฝึกเต้น
บาสโลบ และเรียนรูก้ ารท�ำอาหารถิน่ เช่น ส้มต�ำและผัดหมีโ่ คราช รวมถึง
ช็อปปิง้ ผ้าไหมผืนงามและผลิตภัณฑ์สวยๆ คุณภาพดีเป็นของฝากกลับไป
MICE Activities
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโบราณของ
ชุมชน ลองนุ่งผ้าถุงแบบลาวเวียง
เรียนรู้การทอผ้าไหมปักธงชัย ทดลอง
ย้อมไหม เก็บไหม ท�ำมัดหมี่
ฝึกเต้นบาสโลบกับชาวบ้าน
เวิร์กช็อปท�ำอาหารถิ่น เช่น ส้มต�ำ
ผัดหมี่โคราช

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดอัมพวัน
สวนสาธารณะ		
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วัดอัมพวัน หมู่ 2 ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
06-2856-4284
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บ้านหมากม่วง

สวนมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้กว่า 8,000 ต้นบนพืน้ ที่ 250 ไร่ สร้างขึน้ เพือ่ เป็น
สถานีสร้างมูลค่าเพิม่ ให้มะม่วงและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
นักเดินทางไมซ์จะได้เรียนรูก้ ารเจริญเติบโตของมะม่วง วิถชี วี ติ ชาวสวน
นัง่ รถอีแต๋นเก็บมะม่วง เวิรก์ ช็อปท�ำไอศกรีมมะม่วงหวานฉ�ำ่ และจัด
เลีย้ งอย่างมีสไตล์กลางสวนมะม่วง เป็นความหรูหราทีไ่ ม่เหมือนใครกับ
เมนูอาหารสุดอร่อยโดยมีมะม่วงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
MICE Activities
เวิร์กช็อปท�ำไอศกรีม
มะม่วง
นั่งรถอีแต๋นเข้าสวน
มะม่วง เรียนรู้ชีวิตต้น
มะม่วง และวิถีชาวสวน
จัดเลี้ยงกลางสวน
สไตล์ Mango Table
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
สถานีวิจัยล�ำตะคอง

60/3 หมู่ 5 ซอยบ้านเขาแคบ ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา 30130
09-4521-1121
บ้านหมากม่วง KhaoYai The Mango House Farm

NE 068

กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ตน
้ น�ำ้ มูลโฮมสเตย์บา้ นสุขสมบูรณ์
หมูบ่ า้ นแห่งความสุขและความสมบูรณ์ ตามสโลแกน “ฟอกปอด กอด
หมอก หยอกภูเขา” อยูใ่ กล้กบั อุทยานแห่งชาติทบั ลาน มีววิ ภูเขาสลับ
ซับซ้อน มีธรรมชาติเขียวชอุม่ และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ทีน่ เี่ ป็น
ชุมชนเกษตรปลอดสารเคมี ปลูกผัก ปรุงเป็นเมนูสุขภาพ และมี
กิจกรรมปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติก๊ เมล็ดพันธุบ์ นผาเก็บตะวัน พร้อม
ชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยงาม

Contact

MICE Activities

MICE Checklists

เรียนรูก
้ ารปลูกผักปลอด
สารพิษ ทดลองเพาะ		
เมล็ด ตัดผักจากแปลง
เก็บเห็ดและเรียนรู้การ
ท�ำอาหารถิ่น เช่น
แหนมเห็ด น�้ำยาเห็ด
ปลูกป่าด้วยการยิง
หนังสติก
๊ บนผาเก็บตะวัน

จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

27 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
09-3372-3122

สถานที่ใกล้เคียง
โรงคั่วกาแฟ
วังน�้ำเขียว
วังน�้ำเขียวฟาร์ม
ตลาดชุมชนบ้าน
สุขสมบูรณ์
ผาเก็บตะวัน
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สวนน�้ำและสวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ เขาใหญ่
อาณาจักรแห่งความสนุกตืน่ เต้นกับสวนน�ำ้ และสวนสนุกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในภาคอีสาน แบ่งเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ โซนสวนสนุก Excite โซน
สวนน�ำ้ Splash โซนสวนสนุกส�ำหรับเด็ก และโซนร้านค้า จัดเต็มด้วย
เครือ่ งเล่นกระตุม้ ต่อมอะดรีนาลีน ไม่วา่ จะเป็นสไลเดอร์หมุนเกลียว
สุดหวาดเสียว รถไฟเหาะ สนามเอทีวี และซิปไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรม
ทีมเวิรค์ ในสวนน�ำ้ ชุม่ ฉ�ำ่ สะใจ
MICE Activities
ผจญภัยไปกับเครื่อง
เล่นท้าทายความสูง
ผจญภัยไปกับสวนน�้ำ	
และสไลเดอร์
จัดกิจกรรมทีมเวิร์กใน
สวนสนุกและสวนน�้ำ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
กราน-มอนเต้
วินยาร์ด แอนด์
ไวเนอรี
กรีนเนอรี่ รีสอร์ท
เขาใหญ่

777 หมู่ 5 ถนนธนะรัชต์ ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
0-4400-1188, 09-2337-6996
www.scenicalworld.com
scenicalworld

NE 070

อีสา้ น อีสาน บูทค
ี รีสอร์ท บาย อันดาคูรา พรีเมีย
่ ม

รีสอร์ทดีไซน์เก๋ไก๋ น�ำเอกลักษณ์ความเป็นอีสานมาเป็นจุดขาย โครงสร้าง
ท�ำจากไม้ไผ่ดคู ล้ายเป็นกระติบ๊ ข้าวเหนียวใบยักษ์ ประดับประดาด้วย
ผ้าขาวม้าสีจดั จ้าน เปิดเพลงอีสานสนุกสนาน เสิรฟ์ อาหารอีสานรสแซ่บ
รวมถึงมีกิจกรรมฉายหนังกลางแปลง กินข้าวแลงกลางธรรมชาติ ซึ่ง
ทัง้ หมดแฝงไปด้วยความเรียบหรู ครบครันทัง้ ห้องอาหาร สระว่ายน�ำ้ และ
สปา สามารถจัดประชุมและงานเลีย้ งในบรรยากาศอีสานม่วนซืน่
MICE Activities
จัดกิจกรรมทีมเวิร์ก		
บนสนามหญ้า
เวิร์กช็อปท�ำอาหาร		
อีสาน
ท�ำสปารูปแบบพิเศษ
ใช้ผ้าขาวม้าในการนวด
จัดงานเลี้ยงยามเย็น 		
ชมหนังกลางแปลง

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
สวนน�้ำและสวนสนุก
ซีนิคอลเวิลด์ เขาใหญ่

54 หมู่ 17 ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
0-4400-5778
www.andacura.com
Isaan-IsanBoutiqueResort by Andacura Premium
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โรงคั่วกาแฟ วังน�้ำเขียว

ตามรอยกาแฟในเมืองโอโซนที่ โรงคัว่ กาแฟ วังน�ำ้ เขียว พานักเดินทาง
ไมซ์เข้าสูบ่ รรยากาศของการปลูก การคัว่ และการแปรรูปกาแฟในทุก
กระบวนการ คอกาแฟจะได้ดื่มด�่ำกับกาแฟอะราบิก้าหอมอร่อย
คาเฟอีนต�ำ่ ดีตอ่ สุขภาพ ลองเวิรก์ ช็อปท�ำสบูก่ าแฟ และเรียนท�ำอาหาร
อีสานจากไร่ออร์แกนิกของชุมชน
MICE Activities
เรียนรู้เรื่องกาแฟ ตั้งแต่เก็บผล ล้าง
คัดเมล็ด และคั่วกาแฟ
เปิดประสบการณ์การคั่วกาแฟด้วยมือ
ดริปกาแฟ และดื่มกาแฟหอมๆ
ล่องแพชมวิวและดื่มกาแฟ
เวิร์กช็อปท�ำอาหารจากไร่ออร์แกนิก
เช่น ผัดหมี่โคราช ขนมจีนไก่ กระท้อน
ทรงเครื่อง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 40 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ร้านอาหาร

สถานที่ใกล้เคียง
ผาเก็บตะวัน
ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์

185 หมู่ 11 ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
08-9054-6619
www.wnkcoffee.com
โรงคั่วกาแฟ วังน�้ำเขียว

NE 072

สถานีวจ
ิ ย
ั ล�ำตะคอง

สถานีวิจัยที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่นี่เป็น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นพฤกษศาสตร์ การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีพรรณไม้เฉพาะถิน่ พรรณไม้หายาก และมี
ไฮไลต์อยูท่ ี่ ศูนย์อนุรกั ษ์แมลงเขตร้อน ให้ชมความมหัศจรรย์ของเหล่า
แมลงและพืชที่พึ่งพากัน รวมถึงมีห้องประชุมบรรยากาศใกล้ชิด
ธรรมชาติตดิ เขือ่ นล�ำตะคอง
MICE Activities
เยี่ยมชมและศึกษาการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เรียนรู้โลกของแมลงในศูนย์อนุรักษ์
แมลงเขตร้อน ชมสาธิตการเพาะเลี้ยง
แมลงหายาก
ทดลองท�ำแท่งเพาะช�ำ การปักช�ำแบบ
ควบแน่น การจัดสวนถาด
ปลูกต้นไม้รอบเขื่อนล�ำตะคอง เพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้ธรรมชาติ
Contact

333 หมู่ 12 ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
0-4439-0107
www.tistr.or.th/lamtakhong
สถานีวิจัยล�ำตะคอง

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
เขื่อนล�ำตะคอง
กังหันลม เขายายเที่ยง
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สถาปัตยกรรมเมืองทัสคานี ประเทศอิตาลี ถูกน�ำมาไว้ที่เขาใหญ่
ห้องพักตกแต่งด้วยสไตล์เรเนสซองส์และโมเดิรน์ บาโรก มีโปรแกรม
ฟืน้ ฟูดแู ลสุขภาพให้เลือกมากมายไม่วา่ จะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ
แบบองค์รวม การชะลอวัย ดีทอ็ กซ์ รวมถึงสระว่ายน�ำ้ สนามกอล์ฟ
18 หลุม ฟาร์มสัตว์แสนรู้ และห้องจัดเลี้ยงโอโซนฮอลล์ท่ามกลาง
ขุนเขาและพืน้ ทีส่ เี ขียว
MICE Activities
ออกแบบโปรแกรม
ออกก�ำลังกาย โยคะ
ฝึกเดินพร้อมไม้เท้าชนิด
พิเศษ และขี่ม้า
เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ที่ศูนย์การแพทย์แบบ
ครบวงจร Panacee 		
Wellness

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
โอโซนฮอลล์

334 หมู่ 6 ต�ำบลวังไทร อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
0-4400-9100
www.movenpick.com Mövenpick Resort Khao Yai

สถานที่ใกล้เคียง
บ้านนอกคอกนา
เขาใหญ่
ร้านอาหารอิตาเลียน
The Paz Khao Yai

Nakhon Ratchasima

เมอเวนพิค รีสอร์ท เขาใหญ่

NE

NE 074

กราน-มอนเต้ วินยาร์ด แอนด์ ไวเนอรี
เยี่ยมชมแหล่งผลิตไวน์ในหุบเขา กราน-มอนเต้ วินยาร์ด แอนด์
ไวเนอรี ผูผ้ ลิตไวน์ชนั้ แนวหน้าของไทย ทัวร์แปลงปลูกองุน่ หลายพันธุ์
ทั้งซีราห์, เชนิน บลองค์, คาบอร์เนต์ โซวิญอง ทุกปีจะมีเทศกาล
เก็บเกีย่ วองุน่ ไวน์ เปิดไร่ให้คนรักไวน์มาเยีย่ มชมไร่ ร่วมแข่งขันตัดองุน่
ดืม่ ไวน์ และรับประทานอาหารสไตล์โฮมเมด
MICE Activities
ทัวร์ไร่องุ่น และเรียนรู้
การปลูกองุ่น
เข้าชมโรงบ่มไวน์
เรียนรู้การท�ำไวน์
จัดกิจกรรมไวน์เทสติ้ง
ชิมไวน์ และเรียนรู้
เคล็ดลับการดื่มไวน์
คู่อาหาร

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
ร้านอาหาร

สถานที่ใกล้เคียง
สวนน�้ำและสวนสนุก
ซีนิคอลเวิลด์ เขาใหญ่
เดอะ วัลลีย์ เขาใหญ่

52 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลพญาเย็น อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
08-1900-8282
www.granmonte.com
GranMonte Vineyard and Winery
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เวิร์กช็อปท�ำอาหารเมนูโคราชขนานแท้กับ
รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย อาจารย์วิชา
คหกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และประธานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ
อิสระ (ครัวราชภัฏ) ผู้คิดค้นต�ำรับอาหาร
โคราชดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนประโดก
ไก่ยา่ งโคราช ส้มต�ำโคราช และขัว่ หมีโ่ คราช
น�ำเสิรฟ์ บน “โต๊ะโคราช” ทีใ่ ช้กระด้งไม้ไผ่แทน
ถาดใส่อาหารแบบหมุนได้ และใช้กาบหมาก
เป็นภาชนะใส่อาหารสะท้อนวิถถี นิ่ อีสาน

MICE Activities
เรียนรู้การท�ำอาหาร
โคราชดั้งเดิม
เรียนรู้วัฒนธรรม
การกินของชาวโคราช
จัดเลี้ยงสไตล์อีสาน
กับเมนู “โต๊ะโคราช”
ที่เรือนโคราชภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
60 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
เรือนโคราช ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
08-9846-9248

สถานที่ใกล้เคียง
โครงการเรือนโคราช
เฉลิมวัฒนา
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
หรือย่าโม

Nakhon Ratchasima

“โต๊ะโคราช” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

NE

NE 076

เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา

จากแนวคิดอนุรักษ์บ้านโบราณสู่โครงการ “เรือนโคราช” ให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นสถาปัตยกรรม ศิลปะ และธรรมชาติ มีหอ้ งเวิรก์ ช็อป
เรียนรู้การท�ำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน การแปรรูปผ้าขาวม้า
ปักธงชัย รวมถึงห้องฉายภาพยนตร์ ห้องจัดนิทรรศการศิลปะ และ
ลานศิลปะ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้งกลางบรรยากาศอาร์ตๆ
MICE Activities
เรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนโคราช
พร้อมวิทยากรน�ำชม
เวิร์กช็อปปั้นเซรามิกกับศิลปินนักปั้น
ด่านเกวียน
เวิร์กช็อปแปรรูปผ้าขาวม้าปักธงชัย
จัดเลี้ยงสไตล์อีสาน
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง แข่งขันหา RC
ภายในเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา
จัดประชุมในห้องฉายภาพยนตร์แบบโบราณ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนทีร่ องรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ห้อง
อเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
หรือย่าโม
ค่ายสุรนารี

680/1 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
06-2915-9152
www.rueankorat.com
เรือนโคราชเฉลิมวัฒนา-Rueankorat Chalermwattana
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Nakhon Ratchasima

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดนครราชสีมา

Empower Your Mind (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– จังหวัดนครราชสีมา

Day 2

Day 3

รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางถึงสถานีวิจัยล�ำตะคอง
ร่วมกิจกรรมแรลลีต่ กั๊ แตน (Team
Building) เก็บคะแนนกลุ่ม

เดินทางสูโ่ รงคัว่ กาแฟ วังน�ำ้ เขียว
เก็บคะแนนตามฐานต่างๆ เช่น
ฐานคัว่ กาแฟ ท�ำสบูก่ าแฟ (Team
Building)

เดิ น ทางไปยั ง บ้ า นหมากม่ ว ง
เ รี ย น รู ้ ก า ร ท� ำ ส ว น ม ะ ม ่ ว ง
เวิ ร ์ ก ช็ อ ปท� ำ ไอศกรี ม มะม่ ว ง
(Culinary Journey)

รับประทานอาหารกลางวัน แถว
อ�ำเภอปากช่อง

รับประทานอาหารกลางวันสไตล์
โต๊ะโคราช (Culinary Journey)

รับประทานอาหารกลางวัน เป็น
การจัดเลีย้ งสไตล์ Mango Table

เดินทางสู่อ�ำเภอปักธงชัย สู่บ้าน
จะโปะ เรียนรู้การท�ำเครื่องหอม
โบราณ ((History & Culture)
สนุกกับการเต้นบาสโลบร่วมกับ
ชุมชน

เดินทางไปยังกลุ่มอนุรักษ์ต้นน�้ำ
มู ล โฮมสเตย์ บ ้ า นสุ ข สมบู ร ณ์
เรี ย นรู ้ ก ารปลู ก ผั ก ปลอดสาร
ทดลองเพาะเมล็ ด ตั ด ผั ก จาก
แปลง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าด้วย
การยิงหนังสะติก๊ บนผาเก็บตะวัน
(CSR & Green Meeting)

แวะช็อปปิง้ ของฝาก ก่อนเดินทาง
กลับ

เช็กอินเข้าที่พัก

เดิ น ทางไปยั ง อ� ำ เภอปากช่ อ ง
เช็กอินเข้าที่พัก และจัดปาร์ตี้ มี
การประกาศทีมผู้ชนะกิจกรรม
Team Building

NE

เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ
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ประวัติศาสตร์
คือรากฐาน
ของมนุษยชาติ
ที่สอนให้เรา
รู้จักอดีต
เรียนรู้ปัจจุบัน
และใช้ชีวิต
เพื่ออนาคต

ภาคกลาง

Central

079

080

กรุงเทพฯ
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ภูมิใจ การ์เด้น

สวนแห่งความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวบางขุนเทียน ผู้พลิกฟื้น
สวนลิน้ จีโ่ บราณให้กลับมามีชวี ติ และกลายเป็นแหล่งเรียนรูช้ มุ ชน
ริมคลองบางขุนเทียน โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านเส้นทางล่องเรือฟัง
ประวัตศิ าสตร์ เส้นทางเดินชมสวนลิน้ จีบ่ างขุนเทียนซึง่ เป็นสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมศิ าสตร์ (GI) และรุกขมรดกของแผ่นดิน รวมถึงเวิรก์ ช็อปท�ำอาหาร
ไทยจากวัตถุดบิ ในท้องถิน่ ซึง่ เต็มไปด้วยเรือ่ งราวของวิถชี วี ติ ชุมชน
MICE Activities
ล่องเรือเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชน
ริมคลองบางขุนเทียน
เดินสวน เรียนรูเ้ รือ
่ งราว
‘ลิ้นจี่บางขุนเทียน’
รุกขมรดกของแผ่นดิน
เก็บผักสวนครัว
จัด Cooking Class
อาหารไทย เช่น เมี่ยง
ตะลิงปลิง และมัสมั่น
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ศาลาภูมิใจ และ
ร้านอาหาร Natura
Café

7 ถนนพระราม 2 ซอย 28 แยก 18 แขวงจอมทอง เขตจองทอง กรุงเทพฯ 10150
08-1733-9812
Poomjai Garden ภูมิใจการ์เด้น

สถานที่ใกล้เคียง
วัดบางขุนเทียนกลาง
วัดราชโอรส
กัมปงในดงปรือ
(วิสาหกิจชุมชน
ดารุ้ลอิบาดะห์)

C
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Rock Domain Climbing Gym
สนุกท้าทายไปกับกีฬาปีนหน้าผาจ�ำลอง เล่น
ได้ทงั้ มือใหม่ โดยมีครูฝกึ สอนแนะน�ำการใช้
อุปกรณ์และเทคนิคการปีน และถูกใจนักปีนผา
มืออาชีพ ด้วยเส้นทางหน้าผาจ�ำลองแบบ
ฟูลสเกลบนพืน้ ทีก่ ว่า 1,500 เมตร และหน้าผา
จ�ำลองสูง 16 เมตรกระตุน้ อะดรีนาลีน ทัง้ ยัง
สามารถจั ด กิ จ กรรมที ม บิ ว ดิ้ ง แข่ ง ขั น ปี น
หน้าผาสุดตืน่ เต้น กีฬาทีช่ ว่ ยสร้างเสริมการ
ท�ำงานเป็นทีมและความสามัคคีของหมูค่ ณะ

Contact

MICE Activities
เล่นกีฬาปีนหน้าผา
จ�ำลองแบบฟูลสเกล
และหน้าผาจ�ำลองสูง
16 เมตร
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง
แข่งขันปีนหน้าผา
จ�ำลอง

สถานที่ใกล้เคียง

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ห้อง
อเนกประสงค์ และ
บริเวณโถงต้อนรับ

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค
วัน โอ วัน ทรู ดิจิทัล
พาร์ค (101 True
Digital Park)
เซ็นทรัลพลาซา
บางนา

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนเทพรัตน เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260
0-2399-4648
www.rockdomaingym.com
Rock Domain Climbing Gym
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กัมปงในดงปรือ (วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์)
กัมปงในดงปรือเป็นชือ่ เล่นของ ‘กลุม่ วิสาหกิจชุมชนดารุล้ อิบาดะห์’
ค�ำว่า กัมปง เป็นภาษามลายูแปลว่า หมูเ่ กาะหรือหมูบ่ า้ นกลางน�ำ้ ส่วน
ค�ำว่า ปรือ หมายถึง ต้นปรือทีพ่ บมากในพืน้ ที่ ทีน่ เี่ ป็นชุมชนมุสลิมย่าน
ทุ่งครุ ชาวบ้านยังยึดอาชีพเกษตรกรรม ท�ำสวนมะพร้าว ปลูกส้ม
บางมด เลีย้ งแพะ เลีย้ งปลาในท้องร่อง และเสริมด้วยการท่องเทีย่ ว
ทางคลอง พาชมวิถเี กษตรของชาวมุสลิม
MICE Activities
เรียนรู้วิถีเกษตรของชาวมุสลิม ย่านทุ่งครุ
เรียนรู้การเลี้ยงแพะในโรงเรือน
การแปรรูปนมแพะ
ลองท�ำทองม้วนนมแพะ
เรียนรู้การท�ำสวนส้มบางมดที่ใกล้สูญหาย
ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง
สานปลาตะเพียน สานหมวกจากใบต้นปรือ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 60 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่ศาลา		
อเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ภูมิใจการ์เด้น
วัดพุทธบูชา

252 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
08-3024-8107
กัมปงในดงปรือ

C
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ร้านใบชาอ๋องอิวกี่

ร้านชาจีนเก่าแก่ในแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ก่อตั้งโดยครอบครัวชาวจีน
ฮกเกีย้ นทีม่ อี าชีพขายชามาตัง้ แต่บรรพบุรษุ เมือ่ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใน
สยาม ได้เปิดร้านใบชาอ๋องอิวกีม่ าตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบนั
สืบทอดมาเป็นรุน่ ที่ 3 และได้พฒ
ั นาสูแ่ บรนด์ อ๋องที (Ong's Tea) มี
การสรรหาชาชัน้ ดีและชาหายาก รวมถึงเปิดเวิรก์ ช็อปสอนชงชาจีน
โบราณและวัฒนธรรมการจิบชาอันลึกซึง้
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ไทยผ่านใบชาในร้าน
ชาจีนโบราณ
เรียนรู้การชงชา
และจิบชาหายาก

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
โถงต้อนรับ

สถานที่ใกล้เคียง
วัดพระศรีรต
ั นศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง
เสาชิงช้า
วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร
ศาลเจ้าพ่อเสือ
วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม

63 ถนนบ�ำรุงเมือง แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
0-2222-1748, 09-4937-9779
Ong Tea By Bee
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พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา
อาจารย์ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ ผูห้ ลงใหลใน
ของเล่นพื้นบ้านของไทยได้สะสมของเล่น
ไทยๆ และในอาเซียนหลายพันชิ้น พร้อม
เปิ ด ประตู ต ้ อ นรั บ คนทุ ก วั ย เข้ า มาเรี ย นรู ้
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม หลั ก
วิทยาศาสตร์ และหลักฟิสกิ ส์ทแี่ ฝงเร้นอยูใ่ น
ของเล่ น รวมถึ ง เปิ ด เวิ ร ์ ก ช็ อ ปสนุ ก ๆ ให้
ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านด้วยตัวเอง ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ไทยไว้ไม่ให้สญ
ู หายไป

MICE Activities
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติผ่าน
ของเล่นพื้นบ้าน
เรียนรู้ชนิดและการเล่น
ของเล่นพื้นบ้านของ
ไทยและในกลุ่มอาเซียน
ประดิษฐ์ของเล่นด้วย
ตัวเอง เช่น ขลุ่ยนก
บาร์คู่
Contact

สถานที่ใกล้เคียง

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องเวิร์กช็อป

C

พุทธมณฑล
อุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ
เดอะ พาสิโอ พาร์ค

18/533 ซอยศาลาธรรมสพน์ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
08-1653-5267
รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน

C
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สนิท แฮนด์เมด
สถานทีท่ ที่ กุ คนจะสนิทกันผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์อย่าง เวิรก์ ช็อป
ปัน้ ดิน เริม่ ตัง้ แต่การเรียนรูด้ นิ แต่ละชนิด การใช้มอื สัมผัสดินให้รสู้ กึ
ถึงธรรมชาติ และการฝึกสมาธิขณะปัน้ ให้เกิดเป็นชิน้ งานตามจินตนาการ
รวมไปถึงเวิร์กช็อปอื่นๆ ทั้งลงสีงานดินเผา ทาน�้ำดินสีลงเซรามิก
ทาสีใต้เคลือบ และปัน้ ด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า ซึง่ ทุกชิน้ จะถูกน�ำไปเผา
และส่งให้เจ้าของเก็บไว้เป็นผลงานชิน้ เอกอุหนึง่ เดียวในโลก
MICE Activities
เรียนรู้ชนิดของดิน
เรียนรู้ศิลปะการปั้นดิน ศิลปะบ�ำบัดที่ช่วย
พัฒนาอารมณ์และสมาธิ
เวิร์กช็อปปั้นดินเผา ปั้นเซรามิก ออกแบบ
ลาย และลงสีเซรามิก
เวิร์กช็อปท�ำกระถางดินเผา เรียนการ
จัดสวนในกระถาง
จัดประชุมบริเวณร้านกาแฟสไตล์โมร็อกโก

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ทล
ี่ านสนามหญ้า
และห้องเวิร์กช็อป

สถานที่ใกล้เคียง
สโมสรกรุงเทพกรีฑา
พิพิธภัณฑ์ปราสาท
วัดลาดบัวขาว

245/7 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามค�ำแหง ซอย 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
08-1818-1148
SANIT Official
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ดวงตวัน บ้านสวน

ผืนดินอันเขียวชอุม่ และทุง่ นากว่า 17 ไร่ยา่ นหนองจอกแห่งนี้ เป็นพืน้ ที่
ท�ำการเกษตรปลอดสารเคมีและปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมปทุม
ปัจจุบนั อภิสริ ี จรัลชวนะเพท เจ้าของดวงตวัน บ้านสวน ยังเป็นคนกรุง
ทีป่ ลูกข้าว ปลูกผัก เลีย้ งไก่เก็บไข่ไว้ใช้ในครัวเรือน และเปิดบ้านเป็น
แหล่งเรียนรูก้ ารเกษตรโดยเฉพาะเรือ่ งข้าว ตัง้ แต่สายพันธุข์ า้ ว การ
ปลูก เก็บเกีย่ ว ไปจนถึงการท�ำกับข้าว ให้คนมาหาประสบการณ์ตาม
วิถชี าวสวน ชาวนา และชาวบ้านธรรมดาทีส่ ามารถพึง่ พาตัวเอง
MICE Activities
เรียนรู้การท�ำเกษตร
การปลูกข้าวกับ
ชาวนาตัวจริง
สีข้าว เก็บผัก เก็บไข่
น�ำมาท�ำอาหาร
จัดประชุมใน
บรรยากาศบ้านสวน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
เรือนบ้านสวนและ
สนามหญ้า

สถานที่ใกล้เคียง
สวนสาธารณะ
หนองจอก
วัดหนองจอก

14/2 ถนนเลียบคลองสิบสาม แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
08-6163-1780
ดวงตวัน บ้านสวน

C
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สวนครูองุน
่

พืน้ ทีส่ เี ขียวย่านทองหล่อเป็นทีด่ นิ ของ “ครูองุน่ มาลิก” เธอเป็นนักต่อสู้
เรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวนาชาวไร่ และเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์หุ่น
ผ้าขีร้ วิ้ (หุน่ ผ้ามือ) เพือ่ น�ำไปแจกจ่ายให้เด็ก ปัจจุบนั สวนครูองุน่ อยูภ่ ายใต้
การดูแลของมูลนิธกิ ระจกเงา โดยทางมูลนิธใิ ช้เป็นพืน้ ทีร่ บั ของบริจาค
เป็นทีร่ วมตัวของจิตอาสา และเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะเปิดกว้างในประเด็น
เด็ก สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแม้วนั นีค้ รูองุน่ จะจากไป แต่การท�ำหุน่
ผ้าขีร้ วิ้ ยังคงถูกสานต่อเพือ่ สร้างความสุขให้เด็กๆ อย่างไม่รจู้ บ
MICE Activities
เรียนท�ำหุ่นมือจากเศษ
ผ้าและของเหลือใช้
น�ำไปใช้ในการแสดง
หุ่นมือส�ำหรับเด็ก
เรียนรู้เรื่องงานอาสา
และกิจกรรมเพื่อสังคม
จัดงานประชุมในพื้นที่
สีเขียวใจกลางทองหล่อ
จัดกิจกรรมบริจาค
สิ่งของ และเปิดเวที
ให้ทักษะความรู้

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ห้อง
U-Classroom และ
ภายในสวน

67/1 ทองหล่อ ซอย 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
08-0997-7065 สวนครูองุน่

สถานที่ใกล้เคียง
Eight Thonglor
Seen Space
ARDEL's Third
Place Gallery
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
(ท้องฟ้าจ�ำลอง)
แบงคอก เมดิเพล็กซ์
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เดอะ เฮย์

จากความชืน่ ชอบในกีฬาขีม่ า้ ได้ถกู ต่อยอดสูธ่ รุ กิจร้านอาหารสุดหรู
และโรงเรียนสอนขี่ม้า เปิดสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตอบโจทย์คนชอบ
ความท้าทาย ซึง่ นอกจากความสนุก การขีม่ า้ ยังช่วยปรับบุคลิกภาพ
ให้ดสู ง่างาม ช่วยให้กล้ามเนือ้ แข็งแรง เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนา
ไหวพริบปฏิภาณ โดยมีม้ากว่า 30 ตัวให้ลองฝึกเหมาะกับกลุ่มนัก
เดินทางไมซ์ทกี่ ำ� ลังหากิจกรรมท้าทายใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ
MICE Activities
ลองเรียนขี่ม้าส�ำหรับ
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจน
ถึงผู้ที่มีประสบการณ์
จัดงานประชุม
งานเลี้ยง ในบรรยากาศ
Easy Elegance
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
150 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ร้านอาหาร

สถานที่ใกล้เคียง
วัดบางบอน
ชมรมขี่ม้า 191
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
7 รอบ (บางบอน)

75 (บางบอน 5) ซอยเอกชัย 131 ถนนพรมแดน แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
08-1889-8732, 0-2408-3672
The Hay - Equestrian Center & Eatery

C
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ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ศูนย์วจิ ยั และนวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนถูกก่อสร้างและออกแบบให้
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและผูอ้ ยูอ่ าศัย นับเป็นส�ำนักงานแห่งแรกใน
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารส่งเสริมสุขภาวะ โดย IWBI
อาคารแห่งนี้จึงเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรม และเป็นแหล่งเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อสังคมในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
ก่อสร้าง เพือ่ หวังสร้างระบบนิเวศทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนทัง้ ในเชิงสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
MICE Activities
เรียนรู้การก่อสร้าง
อาคารภายใต้แนวคิด
For All Well-Being
เรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ใน
อาคาร
เรียนรูน
้ วัตกรรมวัสดุ
ก่อสร้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
Collaborative Zone

สถานที่ใกล้เคียง
ศาลท้าวมหาพรหม
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สวนลุมพินี
วัดปทุมวนาราม		
ราชวรวิหาร
ย่านประตูน�้ำ

ชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชด�ำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
06-3902-9346
www.risc.in.th
RISC Well-Being
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เรือลอย ริเวอร์ สอง

เรือหรูลอ่ งแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีจ่ ะพานักเดินทางไมซ์ไปชมความสวยงาม
สองฟากฝัง่ ภายในเรือมีหอ้ งพัก 4 ห้องตกแต่งสไตล์ไทยร่วมสมัย ส่วน
ระเบียงเรือใช้เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นกลางสามารถจัดกิจกรรม เช่น โยคะ ร�ำไทย
และสอนท�ำอาหารไทย พร้อมบริการบัตเลอร์คอยดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง
และเชฟระดับดาวมิชลินทีจ่ ะรังสรรค์อาหารให้ทกุ มือ้ สุดพิเศษ
MICE Activities
จัดมื้ออาหารไทยชาววัง
ระดับดาวมิชลินบนเรือ 		
ชมวิวแม่น�้ำเจ้าพระยา
แวะชมวัด วัง ริมแม่น�้ำ		
เจ้าพระยา พร้อมไกด์		
ประจ�ำเรือ
จัดกิจกรรมท�ำอาหาร		
ไทยบนเรือ
พักผ่อนบนเรือหรู
มีห้องพัก 4 ห้อง
พร้อมบัตเลอร์ส่วนตัว

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
10 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
ระเบียงเรือ

257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
0-2476-0022
www.loypelavoyages.com
Loy Pela Voyages

C

สถานที่ใกล้เคียง
ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า
ไอคอนสยาม
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์
ฟรอนท์
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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพมหานคร

Natural Bangkok (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)

Day 1

Day 2

เดินทางสู่ภูมิใจการ์เด้น พักผ่อนกับ
บรรยากาศธรรมชาติของ Natura Cafe
ร่วมประชุมแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นการ
จัดการขยะของชุมชน เรียนรู้การพลิก
ฟื้นผืนดินจากแหล่งทิ้งขยะสู่การเป็น
สวนสวย (CSR & Green Meeting)

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

รับประทานอาหารกลางวันเพือ่ สุขภาพ
เป็นพืชผักทีเ่ ก็บจากสวนครัว

รับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกิจกรรม ‘ท�ำเมีย่ งตะลิงปลิง’ ของ
ภูมใิ จการ์เด้น (Culinary Journey)
ออกเดินทางเช็กอินโรงแรม ดินเนอร์
และพักผ่อนทีโ่ รงแรม

เดินทางไปกัมปงในดงปรือ เรียนรู้วิถี
เกษตรของชาวมุสลิมย่านทุ่งครุ ลอง
สานหมวกจากใบต้นปรือ ((History &
Culture)
ออกเดิ น ทางไปพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องเล่ น
พื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา (History &
Culture) ชมพิพิธภัณฑ์ และลองท�ำ
ของเล่นพืน้ บ้านแบบง่ายๆ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ก่อน
เดินทางกลับ
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พระนครศรีอยุธยา
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กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ เกาะเกิด
ชุมชนเกษตรในอ�ำเภอบางปะอินที่ยังใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง นับเป็นความเรียบง่ายทีพ่ เิ ศษส�ำหรับคนภายนอก ชาวบ้าน
จึงรวมตัวกันจัดตัง้ กลุม่ ท่องเทีย่ วชุมชนโฮมสเตย์ เกาะเกิด เปิดบ้าน
ให้เรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมเชิงเกษตรและภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน ไม่วา่ จะเป็น
ฐานหมี่กรอบโบราณ ฐานข้าวยาคู ฐานสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงมี
โฮมสเตย์ให้สมั ผัสวิถชี วี ติ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
MICE Activities
เรียนรู้การท�ำเกษตร		
ผสมผสานตามหลัก		
เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้ท�ำขนมข้าวยาคู
ลองท�ำสมุนไพรไล่แมลง
เรียนรูส
้ มุนไพรอายุวฒ
ั นะ
นั่งรถรางท�ำกิจกรรม
ตามฐานเรียนรู้ในแต่ละ		
บ้าน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ห้อง
ประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
วัดเชิงท่า
วัดพระยาญาติ
พระราชวังบางปะอิน
วัดนิเวศธรรมประวัติ
ราชวรวิหาร

13/1 หมู่ 5 ต�ำบลเกาะเกิด อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
09-8245-5322

C
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หมูบ
่ า้ นท่องเทีย
่ วเชิงอนุรก
ั ษ์ โฮมสเตย์ ไทรน้อย
แม้เมืองเก่าอยุธยาจะไม่มที ะเลหรือภูเขา แต่เป็นจังหวัดทีม่ คี วามหลาก
หลายทางวัฒนธรรมอย่างที่ ชุมชนไทรน้อย ชุมชนมอญเก่าแก่ตงั้ แต่สมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาวบ้านมีอาชีพท�ำไร่ ท�ำนา และท�ำการท่องเทีย่ ว
เน้นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกับวิถชี วี ติ อาทิ การท�ำอิฐมอญ ปักสไบมอญ ท�ำ
หมี่กรอบโบราณ และท�ำขนมไทยยุคกรุงศรีฯ ส่งมอบประสบการณ์
ท้องถิน่ ให้นกั เดินทางไมซ์และยังสร้างความภาคภูมใิ จในชุมชน
MICE Activities
เรียนรู้การท�ำอิฐมอญแบบดั้งเดิม
เรียนรู้เครื่องแต่งกายชาวมอญ ลองปัก
ลายสไบมอญ
เรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยฉบับนายขนมต้ม
ท�ำขนมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
ท�ำหมี่กรอบโบราณ
แบ่งฐานท�ำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชาวมอญ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 200 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ศูนย์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

สถานที่ใกล้เคียง
วัดไทรน้อย
วัดเก้าห้อง
วัดท่าสุทธาวาส

46 หมู่ 6 ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
09-8156-6192 ศูนย์การเรียนรู้ โฮมสเตย์ไทรน้อย
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วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ คลองรางจระเข้
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ คลองรางจระเข้ เกิดขึน้ จากจุดเริม่ ต้นเล็กๆ
ของชาวบ้านเพียง 5 หลังทีร่ วมตัวกัน หวังใช้การท่องเทีย่ วมาพัฒนา
คลอง โดยได้ทำ� เส้นทางท่องเทีย่ วทางเรือเพือ่ กระตุน้ ให้ชาวบ้านหันมา
สนใจคลองจระเข้ทกี่ ำ� ลังถูกทิง้ ร้างและถูกผักตบชวายึดครอง พร้อม
สร้างสรรค์กจิ กรรมเก็บผักตบท�ำปุย๋ หมัก ช่วยลดปริมาณผักตบชวา
และผลิตปุย๋ ให้ชมุ ชน
MICE Activities
ล่องเรือเก็บผักตบชวา
ในคลองรางจระเข้
น�ำมาท�ำปุ๋ยอินทรีย์
ล่องเรือฟังประวัติ
ชุมชน ชมวิถีชีวิตและ
ไหว้พระริมคลอง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
แพริมน�้ำ

สถานที่ใกล้เคียง
วัดรางจระเข้
วัดน้อยบ้าน
ปลายนา

26/1 หมู่ 10 ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
08-1251-8058
โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา
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อุทยานประวัตศ
ิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รบั การยกย่องให้เป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยโบราณสถานมากกว่า 425 แห่ง โดย
ในอาณาเขตเกาะเมืองอยุธยามีเส้นทางจักรยานให้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
และชมโบราณสถานส�ำคัญ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ
วิหารพระมงคลบพิตร และวัดมหาธาตุ เสมือนได้ยอ้ นอดีตสูร่ าชธานี
ไทยอันรุง่ เรือง

Contact

MICE Activities

MICE Checklists

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผ่านโบราณสถานและ
วัดส�ำคัญ
สนุกไปกับการ
ปั่นจักรยานรอบเกาะ		
เมืองอยุธยา

จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ศูนย์
บริการข้อมูลอุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วิหารพระมงคลบพิตร
วัดมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ
บึงพระราม

196 ถนนคลองท่อ ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
0-3524-2286
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
บ้านของพ่อก่อตั้งบนที่ดินส่วนตัวของคุณอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ชาว
อยุธยาผูต้ อ้ งการเผยแพร่ความรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ทกุ คนโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยได้
ออกแบบพืน้ ทีต่ ามแนวคิด “ท�ำให้เห็น” จัดสรรทีด่ นิ ขนาด 3.5 ไร่ เป็น
บ่อน�ำ้ ทุง่ นา พืน้ ทีเ่ พาะปลูก พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ และทีพ่ กั อาศัย รวมถึงมี
กิจกรรมเชิงเกษตรและวิถชี าวนาชาวไร่ให้ลองท�ำเป็นประสบการณ์
MICE Activities
เรียนรู้การท�ำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรียนรู้การท�ำไข่เค็ม
ลองสานปลาตะเพียน
ใบลาน
ด�ำนาในแปลงนาสาธิต
แบ่งฐานท�ำกิจกรรม
เชิงเกษตร
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
วัดภูเขาทอง
วัดท่าการ้อง
พิพิธภัณฑ์
ล้านของเล่น
เกริก ยุ้นพันธ์
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

158 หมู่ 2 ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
09-8965-7998
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
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คานเรือศรีเจริญ

คานเรือศรีเจริญคือ อูซ่ อ่ มเรือเก่าแก่อยูค่ อู่ ขู่ า้ วอูน่ ำ�้ มาตัง้ แต่ปี 2509 และ
ยังคงซ่อมเรือไม้ดว้ ยเทคนิคดัง้ เดิม ซึง่ เหลืออยูเ่ พียงแห่งเดียวในอยุธยา
ปัจจุบนั สืบทอดถึงรุน่ ที่ 2 พร้อมการพัฒนาให้คานเรือเป็นพิพธิ ภัณฑ์
ที่ มี ชี วิ ต มี ก ารต่ อ เรื อ ล่ อ งแม่ น้� ำ เจ้ า พระยา พาชมโบราณสถาน
ฟังประวัตศิ าสตร์ยคุ กรุงศรีฯ และปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณคานเรือให้เป็น
สถานทีจ่ ดั กิจกรรมไมซ์
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
เส้นทางการค้ายุค
กรุงศรีฯ ผ่านอู่ต่อเรือ
ไม้โบราณ
เรียนรู้เทคนิคการ
ซ่อมเรือแบบโบราณ
นั่งเรือล่องแม่น�้ำ	
เจ้าพระยา ฟังเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ริมแม่น�้ำ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
บ้านฮอลันดา
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดใหญ่ชัยมงคล
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 42 หมู่ 4 ต�ำบลคลองสวนพลู อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
08-1623-4029 คานเรือศรีเจริญ
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บ้านขนมไทยไกลหวาน

ความหอมหวานแบบไทยๆ ส่งกลิ่นต้อนรับเมื่อเข้าสู่บ้านขนมไทย
ไกลหวาน พร้อมรอยยิม้ ของ อาจารย์เผือก-ประเสริฐ จรรยชาติ เจ้าของ
เคล็ดลับวิชาทีไ่ ด้เปิดคอร์สสอนท�ำขนมไทย เน้นใช้วตั ถุดบิ และเทคนิค
ดัง้ เดิม ซึง่ นอกจากการถ่ายทอดวิชาท�ำขนมไทย อาจารย์ยงั มีแนวคิด
อนุรกั ษ์สบื สานขนมไทยตระกูลทองทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้
ให้อยูค่ เู่ มืองเก่าอยุธยา
MICE Activities
เรียนรู้เรื่องขนมไทย		
สมัยกรุงศรีอยุธยา
และขนมไทยหายาก
ท�ำขนมไทยโบราณ 		
เช่น ทองเอก ทองหยิบ
ทองหยอด ขนมดอกโสน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
โถงต้อนรับ

สถานที่ใกล้เคียง
วัดตาลานเหนือ
วัดลาดชิด

32/1 หมู่ 1 ต�ำบลลาดชิด อ�ำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
08-1398-7643
www.pukhai.com
Kanomthaikaiwhan Pukhai, Ayutthaya

C

102

ธัญ เวลเนส เดสทิเนชัน
่

จาก Luxury day spa สู่ Luxury spa destination ที่ THANN Wellness
Destination จุดหมายปลายทางสุดหรูส�ำหรับนักเดินทางไมซ์ที่
ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ อารมณ์ และจิตใจ ให้บริการ 6 ด้าน ได้แก่
สถานที่ ธรรมชาติ อาหาร การออกก�ำลังกาย การนวดเพือ่ ผ่อนคลาย
และศิลปะจรรโลงใจ สามารถเข้าคอร์สบ�ำบัดกายใจท่ามกลาง
ธรรมชาติและบริการทีอ่ อกแบบมาเฉพาะบุคคล
MICE Activities
เข้าโปรแกรมบ�ำบัดสุขภาพกายใจกับ
คอร์สออกก�ำลังกาย สปา โยคะ ไทชิ
แช่น�้ำอโรมา ฯลฯ
เวิร์กช็อปสร้างสมาธิ เช่น
สานปลาตะเพียน พับดอกบัว
จัดงานเลี้ยงหรือมื้ออาหารส่วนตัวที่
ห้องอาหาร Tea Room
จัดประชุมบนเรือนไทยที่ตกแต่งอย่าง
หรูหรา
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่ห้องอาหาร
Tea Room และเรือนไทย

สถานที่ใกล้เคียง
วัดกระแชง
สนามกอล์ฟบางไทร
คันทรี คลับ

1 หมู่ 5 ต�ำบลกระแชง อ�ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
0-3591-0910
www.thannwellness.com
THANN Wellness Destination
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ความโบราณและความหรูหราถูกผสมไว้อย่างลงตัวที่ สุรยิ นั จันทรา
ร้านอาหารริมแม่นำ�้ น้อย โดยได้พลิกโฉมโรงสีไฟหรือโรงสีขา้ วระบบ
ไอน�้ำเก่าเป็นร้านอาหารไทยร่วมสมัย และฟื้นเรือนไทยเป็นเลานจ์
รับรอง พร้อมมีบริการนัง่ เรือโบราณล่องแม่นำ�้ น้อย แม่นำ�้ สายส�ำคัญ
ทีเ่ คยคึกคักไปด้วยเรือสินค้าสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึง่ วันนีเ้ หลือไว้เพียง
ความเงียบสงบและประวัตศิ าสตร์อนั น่าจดจ�ำ
MICE Activities
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
กรุงศรีฯ ผ่านโรงสีไฟ
และแม่น�้ำน้อย
ล่องเรือไม้โบราณชม		
แม่นำ�้ น้อย และไหว้พระริมน�ำ้
จัดประชุมบนเรือไม้โบราณ
จัดประชุม งานเลี้ยง
มื้ออาหารส่วนตัวใน		
บรรยากาศไทยหรูหรา

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
350 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ร้านอาหารและ
สนามหญ้า

38 หมู่ 7 ต�ำบลพระขาว อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
06-2852-8883 SuriyanChandra AT Ayutthaya

สถานที่ใกล้เคียง
วัดบางปลาหมอ
วัดบางนมโค
วัดศรีกุก

Phra Nakhon Si Ayutthaya

ร้านอาหารสุรย
ิ น
ั จันทรา
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บ้านไทยอยุธยาคลองสระบัว
เพียงไม่กี่นาทีจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กลับสู่
ธรรมชาติและวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายในแบบดัง้ เดิมที่ บ้านไทยอยุธยาคลอง
สระบัว สถานทีจ่ ดั งานไมซ์ทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ตัง้ อยูร่ มิ สระบัว
ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ และมีเรือนไทยหลังงามตกแต่งด้วยของเก่า
หายากและมีคุณค่าทางศิลปะ พร้อมบริการอาหารไทยโบราณจัด
เสิรฟ์ อย่างหรูหรา ซึง่ ในยามปกติจะเปิดเป็นร้านอาหารสไตล์ Chef’s
Table ให้บริการครัง้ ละหนึง่ โต๊ะ โดยต้องจองล่วงหน้าเท่านัน้
MICE Activities
จัดมื้ออาหารไทยสุด
หรูบนเรือนไทยโบราณ
จัดงานประชุม
งานเลี้ยง และอีเวนต์		
บริเวณลานริมสระบัว

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
300 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
เรือนไทยและลาน
ริมสระบัว

44 หมู่ 5 ต�ำบลคลองสระบัว อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
09-4449-1635
Baan Thai Ayutthaya Khlong Sra Bua

สถานที่ใกล้เคียง
วัดพระงาม
โบราณสถาน
วัดพระยาแมน
อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
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พระนครศรีอยุธยา

Amazing Ayutthaya (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)

Day 1

ออกเดิ น ทางสู ่ จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา ชมอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา (History & Culture)
รับประทานอาหารกลางวันริมแม่น�้ำ
เสิร์ฟเมนูกุ้งแม่น�้ำ
ออกเดินทางไปชุมชนคลองรางจระเข้
ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง ฟัง
ประวัตริ างขระเข้ พร้อมกับช่วยกันเก็บ
ผักตบชวา (CSR & Green Meeting)
ออกเดิ น ทางไปเช็ ก อิ น โรงแรม
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

Day 2

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางไปคานเรือศรีเจริญ ชมเรือ
โบราณและวิธีการต่อเรือแบบโบราณ
ทีย่ งั คงหลงเหลือในปัจจุบนั พร้อมกับ
ล่องเรือชมโบราณสถาน (History &
Culture)
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
ออกเดินทางไปบ้านไทยอยุธยา คลอง
สระบัว ชมบรรยากาศส่วนตัวทีง่ ดงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมไทย ฟังเจ้าของบ้าน
เล่าเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์บริเวณนี้ ชม
ห้ อ งรั บ ประทานอาหารอั น หรู ห รา
(Lavish Luxury)
รับประทานอาหารเย็นต�ำรับไทยอยุธยา
ก่อนเดินทางกลับ

Phra Nakhon Si Ayutthaya

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

C
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เบิกบานกลาง
สายลมแห่ง
ความสนุกสนาน
ที่พาทุกคน
โลดแล่นสู่
จุดหมาย
ปลายทาง
ใต้แสงตะวัน
สดใส
ภาคตะวันออก

East
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เมืองพัทยา และชลบุรี
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ฟาร์มจอมพลัง

ปล่อยพลังพร้อมฟังเรือ่ งเล่าจากสวนเกษตรอินทรียท์ ไี่ ด้พลิกฟืน้ พืน้ ดิน
ว่างเปล่าให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว เลีย้ งไก่ เลีย้ งหมู ปลูกผักผลไม้อนิ ทรีย์
และเลีย้ งไส้เดือนผลิตปุย๋ มูลไส้เดือนคุณภาพดี นักเดินทางไมซ์จะได้
เรียนรูว้ ถิ กี ารท�ำเกษตร สนุกไปกับกิจกรรมทีมบิวดิง้ สีเขียว แบ่งกลุม่
เก็บไข่ออร์แกนิก จับไส้เดือน ปลูกต้นไม้ และท�ำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
MICE Activities
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เรียนรู้การเลี้ยง
ไส้เดือนและการปลูก
ต้นไม้
เก็บไข่ไก่ออร์แกนิกและ
ท�ำผ้ามัดย้อมจาก
สีธรรมชาติ
แบ่งกลุ่มท�ำทีมบิวดิ้ง
ตามฐานเรียนรู้
การเกษตร
Contact

105/3 หมู่ 2 ต�ำบลโป่ง อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
09-2236-6684
ฟาร์มจอมพลัง

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
เอทีวี แอนด์ บั๊กกี้
แอดเวนเจอร์
ไทยเวคพาร์ค พัทยา
ฟาร์มแกะพัทยา

E
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ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
ห้องเรียนธรรมชาติทางทะเลที่ให้ทั้งความรู้
และความสนุกสนาน ฟังบรรยายทางวิชาการ
และด�ำน�ำ้ ตามแนวเส้นเชือกเพือ่ ศึกษาระบบ
นิเวศแนวปะการัง ศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กายวิภาคสัตว์ทะเล แพลงก์ตอน
รวมถึงร่วมกันปลูกปะการังเพือ่ ช่วยฟืน้ ฟูทอ้ ง
ทะเล

Contact

MICE Activities
เรียนรู้การฟื้นฟู
แนวปะการัง
ทดลองปลูกปะการัง
จริง ด้วยการปักช�ำ
และน�ำไปวางใต้ทะเล
ด�ำน�้ำดูการเพาะพันธุ์
ปะการังใต้น�้ำ

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

ต�ำบลแสมสาร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
08-1663-1956
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

สถานที่ใกล้เคียง
วิหารหลวงพ่อด�ำ
วัดช่องแสมสาร
เกาะแสมสาร
ฟาร์มปลาการ์ตูน
เรือหลวงจักรี
นฤเบศร
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ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
จากภูมปิ ญ
ั ญางานหัตถกรรมพืน้ บ้านของชาวพนัสนิคมถูกต่อยอดสู่
ศูนย์สง่ เสริมฝีมอื จักสานด้วยไม้ไผ่ สถานทีเ่ รียนรูง้ านจักสานจากช่าง
ฝีมอื โบราณ โดยเฉพาะลายพิกลุ ซึง่ เป็นอัตลักษณ์ของกลุม่ นักเดินทาง
ไมซ์สามารถเรียนรู้การจักสานพัดและก�ำไล รวมถึงใส่ไอเดียสร้าง
ลวดลายใหม่ของตัวเอง
MICE Activities
ศึกษาดูงานเรื่องจักสานพนัสนิคมจาก
ช่างฝีมือโบราณ
เข้ารับการอบรม ทดลองท�ำก�ำไลและพัด
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์งานจักสานโบราณ
หายากของพนัสนิคม
ชิมขนมพื้นบ้านของพนัสนิคม เช่น
ขนมก้นถั่ว ขนมเทียนเเก้ว บ๊ะจ่าง
ข้าวต้มมัดจิ๋ว

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 40 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ศาลา		
อเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดพนัสนิคม
ตลาดน�้ำสามวัง
วัดหลวงพรหมวาส

36 ซอย 1 ถนนอินทอาษา ต�ำบลพนัสนิคม อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
08-1899-4471
www.tbhc1978.com
ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่

E

112

ไร่สับปะรดศรีราชา คุณวีระ

บุกไร่สบั ปะรดศรีราชา คุณวีระ เรียนรูก้ ารท�ำไร่สบั ปะรดทีม่ ลี กั ษณะ
พิเศษ เนือ้ สีเหลืองฉ�ำ่ รสหวานจัด ลูกกลมแป้น ปลายจุกแหลม ลอง
สวมหมวกให้สบั ปะรด ชิมสดๆ กลางไร่ และลองแปรรูปให้เป็นอาหาร
จานอร่อยอย่าง แกงคัว่ สับปะรด เมนูทที่ งั้ อร่อยและได้ประโยชน์จาก
สับปะรด
MICE Activities
เรียนรู้การท�ำไร่		
สับปะรดศรีราชา 		
ทดลองปลูก ตัด และ		
สวมหมวกให้สับปะรด
ชิมสับปะรดหวานฉ�่ำ		
สดๆ กลางไร่
ลองแปรรูปสับปะรด		
ศรีราชา เช่น สับปะรด		
กวน และแกงคัว
่ สับปะรด
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนเสือศรีราชา
อ่างเก็บน�้ำบางพระ

1208 ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
08-7148-9989
ไร่สับปะรดคุณวีระ ศรีราชา จ.ชลบุรี
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ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านเนินพลับหวาน
สั ม ผั ส และเรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวมุ ส ลิ ม ผ่ า น
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ลองปรุงอาหารฮาลาล
ทีถ่ กู ต้องตามหลักบัญญัตอิ สิ ลาม ชมฟาร์ม
แพะ เวิรก์ ช็อปท�ำพวงกุญแจหนังแพะพร้อม
เรียนรูก้ ารฉลุชอื่ ภาษาอาหรับ และชมมัสยิด
นูรลุ้ ยากีนในการประกอบพิธลี ะหมาด เพือ่ น�ำ
ไปสู่ความเข้าใจอัตลักษณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม

MICE Activities
เรียนรู้วิถีชีวิตและ		
วัฒนธรรมของชาว		
มุสลิมในพัทยา
เรียนรู้การเลี้ยงแพะ		
ของชาวมุสลิม
ลองท�ำพวงกุญแจ 		
กระเป๋าหนังแพะ และ
สบู่นมแพะ
ลิ้มลองอาหารฮาลาล 		
เช่น โรตีแกงแพะ นมแพะ
Contact

E

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

23/1 หมู่ 5 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
08-6840-0276
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน

สถานที่ใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ
หนองปรือ
หมู่บ้านช้างพัทยา
บ้านช่างโชนทวีศิลป์

E
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โอเชีย
่ น เอสเคป ยอร์ช ชาร์เตอร์ พัทยา
เปิดประสบการณ์สดุ หรูบนเรือยอชต์ ล่องทะเลพัทยาพร้อมท�ำกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ จัดประชุมท่ามกลางแสงแดดและเกลียวคลืน่ ผ่อน
คลายไปกับทรีตเมนต์สปาระดับ 5 ดาว ดินเนอร์หรูโดยเชฟมืออาชีพ
และสนุกไปกับกีฬาทางน�ำ้ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของการประชุมหรูหรา
ทีม่ าพร้อมความบันเทิงลอยน�ำ้
MICE Activities
จัดงานประชุมหรูหราบนเรือยอชต์
จัดงานเลี้ยงดินเนอร์บนเรือยอชต์
โดยเชฟมืออาชีพ
จัดงานประชุมริมหาดแบบเป็นส่วนตัว
สนุกกับกิจกรรมทางน�้ำ เช่น เจ็ตสกี
สระว่ายน�้ำลอยน�้ำ

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้บนเรือยอชต์

สถานที่ใกล้เคียง
สวนน�้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน
ชายหาดนาจอมเทียน

Contact

36 ซอย 1 ถนนอินทอาษา ต�ำบลพนัสนิคม อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
08-1771-0899
www.oceanescapecharter.com
Ocean Escape Yacht Charter Pattaya Phuket เช่าเรือยอร์ช พัทยา ภูเก็ต
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เอทีวี แอนด์ บั๊กกี้ แอดเวนเจอร์
ผจญภัยบนเส้นทางวิบากกับทีม เอทีวี แอนด์ บั๊กกี้ แอดเวนเจอร์
เหมาะส�ำหรับกลุ่มไมซ์สายลุยที่จะได้ลองขับเอทีวี รถมอเตอร์ไซค์
วิบาก หรือรถบัก๊ กี้ ผ่านไร่สบั ปะรด สวนปาล์ม สวนยางพารา สวน
มะพร้าว และขึน้ เขาไปชมวิวเมืองพัทยาในมุมทีไ่ ม่เคยเห็น หรือหาก
ใครไม่ถนัดขับขีก่ ส็ ามารถนัง่ ไปในรถบัก๊ กีซ้ มึ ซับความสนุกตืน่ เต้นได้
ไม่แพ้กนั
MICE Activities
ผจญภัยบนเส้นทาง
วิบากระยะทาง 26 กม.
ผจญภัยแบบอัลติเมต
ทัวร์ ระยะทาง 32 กม.
ส�ำหรับผูม
้ ป
ี ระสบการณ์
จัดทริปแบบส่วนตัว
ค้นหา RC ตามเส้นทาง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ฟาร์มจอมพลัง
สวนไทยพัทยา

22/6 หมู่ 6 ต�ำบลโป่ง อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
08-0560-8811
www.atvtourspattaya.com
ATV & BUGGY Adventures - Pattaya's only REAL off-road ATV tours

E
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อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา
รีสอร์ทสไตล์โมเดิร์นริมหาดนาจอมเทียนในคอนเซ็ปต์ Stay Style
Sustainable สามารถรังสรรค์งานประชุมสุดหรูบนบาร์ Over The
Moon พรัง่ พร้อมด้วยอาหารและเครือ่ งดืม่ โดยเชฟชาวไทย ชมวิวท้อง
ทะเลสีฟา้ ใส และพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม สนุกไปกับเวิรก์ ช็อปผสม
ค็อกเทลริมสระว่ายน�้ำ และผ่อนคลายที่ ธยานสปา บ�ำบัดด้วย
ซิกเนเจอร์ทรีตเมนต์ทใี่ ช้สว่ นผสมจากวัตถุดบิ ในชลบุรี

Contact

MICE Activities

MICE Checklists

สถานที่ใกล้เคียง

จัดงานประชุมหรือ
งานเลี้ยงบริเวณ Over
The Moon
เวิร์กช็อปท�ำค็อลเทล
ริมสระว่ายน�้ำ
ท�ำสปาข้าวหลามบอดี้
สครับที่ ธยาน สปา
จัดงานดินเนอร์ริมทะเล
ชมโชว์ควงกระบองไฟ

จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่บาร์
Over The Moon

โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช
คลับ
อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์
พัทยา
มิโมซ่า พัทยา
ตลาดน�้ำ 4 ภาค
พัทยา

288 หมู่ 2 ซอยนาจอมเทียน 20 แขวงนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
0-3309-8888
www.anaanan.com
ANA ANAN Resort & Villas Pattaya
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เดอะ เจมส์ ไมนิง พูล วิลล่า พัทยา
รีสอร์ทดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใคร การออกแบบได้รบั แรงบันดาลใจมาจาก
เหมืองแร่อัญมณีในแอฟริกา มีห้องประชุม 2 ห้องในคอนเซ็ปต์
คนเหมืองและนักผจญภัย รวมถึงห้องประชุมในบรรยากาศหรูสดุ ขีด
ที่ เดอะ เลกาซี คอนเซ็ปชวล เรสซิเดนซ์ รูปแบบอาคาร 5 ชัน้ เหมาะ
ส�ำหรับการประชุมผูบ้ ริหารและรองรับกลุม่ วีไอพี มีหอ้ งประชุมและ
ห้องรับประทานอาหาร พร้อมเชฟและบริกรให้บริการแบบเป็นส่วนตัว
MICE Activities
จัดประชุมในห้องประชุม
ดีไซน์เก๋ เดอะไมเนอร์
และดิเอ็กซ์พลอเรอร์
รองรับกลุ่มวีไอพีและ		
ประชุมบริหารขนาด		
เล็กที่เดอะ เลกาซี
คอนเซ็ปชวล เรสซิเดนซ์
จัดเลี้ยงสังสรรค์ที่		
ห้องอาหาร เดอะ แทรม

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
200 คน
เหมาะกับ M I และ C
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
ไทยเวคพาร์ค
พัทยา
ปีโป้ โพนี่คลับ
ฟาร์มม้าแคระ

888/1 หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
0-3822-2222
www.thegemspattaya.com
The Gems Mining Pool Villas Pattaya
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ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว
โดยชุมชนต�ำบลตะเคียนเตีย
้
ชุมชนเกษตรกรรมเจ้าของสวนมะพร้าวแหล่งสุดท้ายของภาคตะวันออก
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะพร้าวตะเคียนเตี้ยท�ำหน้าที่อนุรักษ์
มะพร้าวให้อยูค่ กู่ บั ชุมชน และผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงวัฒนธรรม
โดยมีมะพร้าวเป็นตัวเชือ่ ม ทัง้ ด้านวิถชี วี ติ อาหารการกิน และต่อยอด
ไปสูร่ า้ นกาแฟ Coco Coffee by บ้านตะเคียนเตีย้ มีกาแฟราดกะทิ
มะพร้าวเป็นจุดขาย พร้อมรับนักเดินทางไมซ์ไปเรียนรูช้ วี ติ ต้นมะพร้าว
MICE Activities
จัดตลาดนัดชุมชนต้อนรับนักเดินทางไมซ์
เช่น ผ้ามัดย้อมจากเปลือกกะลา กาแฟ
มะพร้าว และผักปลอดสารพิษ
ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว
ลองท�ำผ้ามัดย้อมจากเปลือกกะลา
ท�ำถุงผ้าปั๊มลายดอกไม้ธรรมชาติ
ท�ำสบู่มะพร้าวธรรมชาติ ลิปปาล์มมะพร้าว
ร่วมปล่อยแตนเบียน เรียนรู้เรื่องการดูแล
ต้นมะพร้าว

Contact

33 หมู่ 3 ต�ำบลตะเคียนเตี้ย อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
09-8412-1712
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลตะเคียนเตี้ย

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่ศาลา		
อเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ท่องเที่ยวชุมชน
คนหนองปลาไหล พัทยา
หาดจอมเทียน
ไทยเวคพาร์ค พัทยา
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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

เมืองพัทยา + ชลบุรี

The Beauty of Culture (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
สูอ่ ำ� เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ท� ำ กิ จ กรรมเวิ ร ์ ก ช็ อ ป ณ ศู น ย์
ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
(History & Culture) เยี่ยมชม
ตลาดจักสาน ชมความเป็นเมือง
น่าอยูข่ องพนัสนิคม
รับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้
เดินทางสูพ่ ทั ยา
เช็ ก อิ น ที่ โ รงแรมอาณา อนั น ต์
รีสอร์ทแอนด์วลิ ล่า (Lavish Luxury)
ผ่อนคลายไปกับปิกนิกบรรยากาศ
ริมทะเล
รับประทานอาหารเย็น ร่วมงาน
ปาร์ตตี้ อ้ นรับ

Day 2

Day 3

รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางไปชุมชมตะเคียนเตีย้
เรียนรู้ ‘เส้นทางวิถมี ะพร้าว’ ของ
ภาคตะวันออก ชิมกาแฟมะพร้าว
(Culinary Journey) ปัน่ จักรยาน
ชมสวนมะพร้าว

ร่วมกิจกรรมล่องเรือยอชต์ ชม
ความสวยงามของอ่าวไทย

รับประทานอาหารกลางวันทีช่ มุ ชน
ชิมแกงไก่กะลา อาหารท้องถิน่
เดินทางกลับสูโ่ รงแรม ผ่อนคลาย
ไปกับสปาข้าวหลาม ทีธ่ ยานสปา
(Lavish Luxury)
ค็อกเทลปาร์ตี้ ณ Over The Moon
ชมอาทิตย์อสั ดง ก่อนรับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน

E

รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงแรม
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
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จันทบุรี
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วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย
่ วเชิงเกษตร
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

ชุมชนเก่าแก่ทมี่ วี ถิ ชี วี ติ เรียบง่ายตามสภาพสังคมเกษตรกรรม สัง่ สม
ภูมปิ ญ
ั ญาในการท�ำสวนผลไม้มายาวนานทัง้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ระก�ำ
ลองกอง โดยเฉพาะทุเรียนทีม่ หี ลากหลายสายพันธุ์ เช่น ชะนี พวงมณี
ก้านยาว และหมอนทอง เจ้าของสวนจะเป็นไกด์พาเรียนรู้ หรือปัน่
จักรยานไปชมต้นมังคุดโบราณและทุเรียนร้อยปี ปิดท้ายด้วยการเติม
พลังกับคลาสเรียนท�ำอาหารจากผลไม้
MICE Activities
ชมและชิมผลไม้สดๆ
จากสวน
เปิดประสบการณ์ทดลอง
สานตับจากใบระก�ำ
ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้
ต้นมังคุดโบราณ ทุเรียน
ร้อยปี และอุโมงค์เก็บ
น�้ำใต้ดิน
ท�ำอาหารถิ่นร่วมกับ		
ชุมชน เช่น ย�ำมังคุด
น�้ำพริกระก�ำ
Contact

11/1 หมู่ 4 ต�ำบลเขาบายศรี อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
08-6834-9604, 09-8283-3102
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

MICE Checklists

สถานที่ใกล้เคียง

จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

วัดเขาบายศรี
อิสรีย์ฟาร์มม้าไทย
ศูนย์ศก
ึ ษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ

E
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มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท

รีสอร์ทสไตล์โมเดิรน์ บนหาดเจ้าหลาว เหมาะส�ำหรับการจัดเลีย้ งและ
ประชุมในบรรยากาศริมชายหาดสุดชิล รวมถึงรองรับงานทางการด้วย
ห้องประชุมจ�ำนวน 2 ห้อง ส่วนห้องพักมีตงั้ แต่หอ้ งบนอาคารไปจนถึง
วิลล่าริมทะเล ห้องอาหารมีทงั้ ในร่มและบนชายหาด มาพร้อมบริการ
จากทีมงานทีจ่ ะช่วยรังสรรค์งานให้ออกมาอย่างทีต่ อ้ งการ
MICE Activities
จัดงานดินเนอร์และ
ปาร์ตี้ริมชายหาด
ส่วนตัว
จัดกิจกรรมเก็บขยะ
ริมชายหาด

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุมและ
ริมชายหาด

33/2 หมู่ 4 หาดแหลมเสด็จ ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
0-3943-3200
www.maldiveschanthaburi.com Maldivesbeachresort

สถานที่ใกล้เคียง
หาดเจ้าหลาว
ศูนย์ศก
ึ ษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
บ่อพลอยเหล็กเพชร
หน่วยสาธิตการ
เลี้ยงสัตว์น�้ำภายใน
อ่าวคุ้งกระเบน
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บ่อพลอยเหล็กเพชร

ล่าขุมทรัพย์บอ่ พลอยโบราณที่ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนบ่อพลอยเหล็ก
เพชร ลงขุดพลอยในบ่อพลอยโบราณ ก่อนน�ำขึน้ มาร่อนและฉีดล้าง
ถ้าขุดเจอพลอยจริงจะได้รบั กลับไปเป็นของทีร่ ะลึก นอกจากนี้ ในฤดู
ผลไม้ ทางบ่อพลอยเหล็กเพชรจะเปิดให้เข้าชมสวนพร้อมชิมมังคุด
และลองกอง เป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ตามฤดูกาล
MICE Activities
เรียนรู้การท�ำเหมืองพลอยแบบดั้งเดิม
ลองขุดพลอย ร่อนพลอย และคัดเลือก
พลอย
ชิมมังคุด ลองกอง และอาหารท้องถิ่น
จันทบุรี เช่น ไก่ต้มกระวาน หมูชะมวง
ท�ำเสื้อมัดย้อมจากดินโคลนในบ่อพลอย

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ทห
ี่ อ
้ งอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
น�้ำตกสีพยา
ตลาดทุบหม้อ

11 ต�ำบลสีพยา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
08-6157-6665, 08-7822-9138
บ่อพลอยเหล็กเพชร
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รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์
ล่องแพชมธรรมชาติในคลองใหญ่ผ่านแนวป่าโกงกางอุดมสมบูรณ์
ก่อนออกสูน่ า่ นน�ำ้ ทะเล ถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตของรัตนะบุรี จันทบุรี
โฮมสเตย์ ที่ให้บริการแก่ทุกคนที่เข้าพัก แต่ส�ำหรับนักเดินทางไมซ์
สามารถเพิม่ ความพิเศษด้วยกิจกรรม CSR เก็บขยะตามล�ำคลอง และ
ปลูกป่าชายเลนบริเวณหน้าทีพ่ กั เพือ่ สร้างปราการธรรมชาติและสร้าง
บ้านให้สตั ว์นำ�้
MICE Activities
ล่องแพเปียก
ใช้สวิงเก็บขยะ
ปลูกป่าชายเลน
ชมเหยี่ยวแดงและ
เล่นน�้ำ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
80 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

16/16 หมู่ 10 ต�ำบลหนองชิ่ม อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
06-4628-2891, 09-3226-9636
www.rattanaburichanthaburi.com

สถานที่ใกล้เคียง
น�้ำตกพลิ้ว
ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์

รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์
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คณะละครเท่งตุ๊ก จักรวาลมงคลศิลป์
@ สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอแหลมสิงห์
“เท่งตุก๊ ” เป็นศิลปะการแสดงพืน้ บ้านของจันทบุรี ลักษณะการร่ายร�ำ
มีกลิน่ อายของละครชาตรี ใช้เครือ่ งดนตรีกลองตุก๊ โทน ฉิง่ ฉาบ และ
กรับประกอบการแสดง โดยคณะจักรวาลมงคลศิลป์ ก่อตั้งเมื่อ
ประมาณปี 2537 โดยคุณจักรวาล มงคลสุข ผูร้ กั ในละครชาตรีและ
การแสดงพืน้ บ้าน ยังคงออกแสดงตามงานไมซ์ตา่ งๆ เพือ่ สืบสานและ
เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมทีก่ ำ� ลังสูญหายไป
MICE Activities
เรียนรู้ละครเท่งตุ๊ก
มหรสพพื้นบ้านของ
จันทบุรี
ทดลองแต่งชุดและร�ำ	
ละครเท่งตุ๊ก

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่สภา
วัฒนธรรมอ�ำเภอ
แหลมสิงห์

สถานที่ใกล้เคียง
หาดแหลมสิงห์
วนอุทยาน
เขาแหลมสิงห์
คุกขี้ไก่

เดินทางไปจัดกิจกรรมได้ทุกที่ หรือจัดที่สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอแหลมสิงห์ ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120 (ติดต่อล่วงหน้า)
08-7102-7239
จักรวาล มงคลศิลป์
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กลุ่ม SUP Chan

กลุม่ คนรุน่ ใหม่ทชี่ น่ื ชอบกีฬา SUP มารวมตัวกันท�ำกิจกรรมดีๆ ในชือ่
กลุม่ SUP Chan ค�ำว่า SUP ย่อมาจาก Stand up Paddle เป็นกีฬา
ที่ใช้ไม้พายช่วยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าขณะที่ผู้เล่นยืนอยู่บนกระดาน
และสามารถเล่นได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยคลืน่ ซึง่ กลุม่ SUP Chan มักรวม
ตัวกันพายบอร์ดเก็บขยะตามคลองและป่าชายเลน ทั้งยังเชื้อเชิญ
นักเดินทางไมซ์ทตี่ อ้ งการท�ำกิจกรรมแนวผจญภัยและสร้างประโยชน์
เพือ่ สังคมเข้าร่วมกิจกรรม
MICE Activities
เรียนรู้การเล่นกีฬา 		
SUP
ท�ำกิจกรรมพาย SUP 		
เก็บขยะตามล�ำคลอง		
และป่าชายเลน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ค่ายเนินวง
วัดพลับบางกะจะ
บ่อพลอยเหล็กเพชร

ไร่ตามฟาร์มสุข 68/3 หมู่ 4 ถนนชาติอนุสรณ์ ต�ำบลบางกะจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
06-3786-9377, 08-6150-8383
SUPscribe Chanthaburi และ SUPStory
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ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร
หมู่บ้านเสม็ดงาม
เรียนรู้กระบวนการงานคราฟต์ชื่อดังของ
จันทบุรีอย่าง เสื่อจันทบูร เจาะลึกตั้งแต่
คุ ณ สมบั ติ ข องต้ น กกเมื อ งจั น ท์ ที่ มี ค วาม
เหนียวและทนทานเป็นพิเศษ ก่อนเข้าสู่
กระบวนการย้อม และถักทอเป็นเสือ่ ลายสวย
รวมถึงอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า
รองเท้า และของแต่งบ้านที่ถูกต่อยอดให้มี
ดีไซน์ทนั สมัยและรักษ์โลก

MICE Activities
เรียนรู้วัฒนธรรม
ชุมชนเกี่ยวกับการ
ทอเสื่อจันทบูร
ทดลองทอเสื่อจันทบูร		
แบบโบราณ
ลองย้อมกก
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
20 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

บ้านเสม็ดงาม หมู่ 11 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
08-1762-3362
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม - มะลิ เพชรกุล

E

สถานที่ใกล้เคียง
อู่ต่อเรือ		
พระเจ้าตากสิน
มหาราช พ.ศ.2310
แกรนแคนย่อน
จันทบุรี
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ศูนย์สง
่ เสริมอัญมณีและเครือ
่ งประดับจันทบุรี
ย้อนรอยเส้นทางอัญมณีในประเทศไทยที่ ศูนย์สง่ เสริมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับจันทบุรี จังหวัดทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็นแหล่งค้าพลอยแห่งใหญ่
ของประเทศ ชมนิทรรศการแบบไลฟ์มวิ เซียม ชมสาธิตการเจียระไน
พลอย ชมวีดที ศั น์ระบบสามมิตบิ อกเล่าการท�ำเหมืองพลอยตัง้ แต่อดีต
ถึงปัจจุบนั รวมถึงเวิรก์ ช็อปตรวจสอบพลอยแท้และดูเหลีย่ มพลอยกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และชมชิน้ งานอัญมณีลำ�้ ค่าทีห่ าชมได้ยาก

Contact

MICE Activities

MICE Checklists

เรียนประวัติศาสตร์		
พลอยเมืองจันท์ใน		
นิทรรศการอัญมณี
แบบไลฟ์มิวเซียม
ชมพลอยจันท์ และ
อัญมณีอื่นๆ
เวิร์กช็อปตรวจสอบ		
พลอยแท้และวิธีดู
เหลี่ยมพลอย

จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

1/59 ถนนมหาราช ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
0-3930-3118
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ใกล้เคียง
ชุมชนริมน�้ำจันทบูร
โบสถ์คริสต์
อาสนวิหารพระนาง
มารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
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สวนเคพี การ์เด้น
สวนผลไม้หลากชนิดทัง้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย สละ ระก�ำ
และกล้วยไข่ ปลูกในพืน้ ทีก่ ว่า 50 ไร่แบบปลอดสารพิษ นักเดินทาง
ไมซ์สามารถเดินชมสวนหรือปัน่ จักรยานฟังบรรยายเกีย่ วกับการท�ำ
สวนผลไม้แบบอินทรีย์ ชิมผลไม้สดๆ ระหว่างทาง เรียนท�ำอาหารเมนู
แซ่บๆ จากผลไม้หวานๆ และรับประทานท่ามกลางสวนร่มรืน่
MICE Activities
เดินหรือปั่นจักรยาน
ชมสวนผลไม้พร้อม		
วิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับผลไม้ในสวน
ชิมผลไม้สดๆ จากต้น 		
เช่น เงาะ ลองกอง 		
ทุเรียน
เวิร์กช็อปท�ำอาหารใน		
สวนผลไม้ เช่น ส้มต�ำ		
ทุเรียน ย�ำมังคุด
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
วัดเขาสุกิม
ชุมชนริมน�้ำจันทบูร

22/3 ต�ำบลท่าหลวง อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22000
08-6566-2419
สวนเคพี การ์เด้น จันทบุรี KP Garden Chanthaburi
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ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เส้นทางเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลนบนทาง
เดินสะพานไม้ยาว 1,600 เมตร ปกคลุมด้วย
ต้ น โกงกาง โปรงแดง และล� ำ พู ท ะเล มี
กิจกรรมสร้างบ้านปลา บ้านหอย ที่บริเวณ
หน่วยสาธิตการเลีย้ งสัตว์นำ�้ ซึง่ เป็นจุดเรียนรู้
เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น�้ำ เช่น ฉลาม ปลาหมอ
ทะเล ปลากะพง เต่าทะเล และเป็นธนาคาร
ปูมา้ ให้นกั เดินทางไมซ์ลองเขีย่ ไข่ปเู พือ่ ปล่อย
กลับคืนสูธ่ รรมชาติ

Contact

MICE Activities
เรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนและการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพาะช�ำพันธุ์ไม้
ป่าชายเลน
ท�ำกิจกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น สร้าง
บ้านปลา บ้านหอย และ
เขี่ยไข่ปู ปล่อยคืนสู่
ทะเล

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
60 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

31 หมู่ 4 ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
0-3943-3216
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

สถานที่ใกล้เคียง
หาดเจ้าหลาว
หน่วยสาธิตการ
เลี้ยงสัตว์น�้ำภายใน
อ่าวคุ้งกระเบน
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บ้านแหวนกลเมืองจันท์

ทึง่ ไปกับการท�ำแหวนกลทีท่ งั้ งามและน่าพิศวง โดยทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เครื่องเงิน-เครื่องทอง (แหวนกล) ประจ�ำปี 2561 ผู้มี
ประสบการณ์ท�ำแหวนกลมานานกว่า 30 ปี งานแหวนกลถือเป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาโบราณทีพ่ ฒ
ั นามาจากแหวนมงคล และนับเป็นงานศิลปะ
เพราะต้องท�ำด้วยมือทัง้ ชิน้ ไม่ผดิ ทีจ่ ะกล่าวว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาเฉพาะ
ทางทีห่ าตัวจับได้ยาก
MICE Activities
เรียนรู้ความเป็นมา
และเสน่ห์ของแหวนกล
เมืองจันท์ แหวนท�ำมือ
แบบโบราณ
ลองตีเหล็กท�ำแหวน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
15 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องเวิร์กช็อป

สถานที่ใกล้เคียง
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี
และเครื่องประดับ
จันทบุรี
ชุมชนริมน�้ำจันทบูร

1/45 หมู่ 9 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
08-1791-3278
บ้านแหวนกล เมืองจันท์
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ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี
โรงแรมหรูสำ� หรับการจัดประชุมท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมออกรอบ
ตีกอล์ฟบนสนาม 18 หลุมทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลก หรือปัน่ จักรยานรอบ
อ่างเก็บน�ำ้ ภายในโรงแรม ก่อนเข้าพักผ่อนในห้องพักกว้างสบาย ดีไซน์
เรียบหรู และอิม่ อร่อยกับอาหารไทยและนานาชาติภายในห้องอาหารที่
ออกแบบให้เปิดโล่งเผยทิวทัศน์ภเู ขาสอยดาวสวยงาม
MICE Activities
เรียนรู้เทคนิคการ
ตีกอล์ฟบนสนาม
18 หลุม
ปั่นจักรยาน
ออกก�ำลังกายรอบ
อ่างเก็บน�้ำ
จัดดินเนอร์มื้อพิเศษ
ในห้องอาหารหรือ
ริมสระว่ายน�้ำ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
40 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

224 หมู่ 2 ต�ำบลทับไทร อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
08-9934-3008
www.chatrium.com/golfsoidaochanthaburi
Chatrium Golf Resort Soi Dao Chanthaburi

สถานที่ใกล้เคียง
โครงการอ่างเก็บน�้ำ	
คลองพระพุทธ
เขตรักษาพันธุส
์ ต
ั ว์ปา่
เขาสอยดาว
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Chanthaburi

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดจันทบุรี

Go East! (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

Day 2

Day 3

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– จันทบุรี ด้วยรถตูว้ ไี อพี

รั บ ประทานอาหารเช้ า พร้ อ ม
เช็กเอาต์จากโรงแรม

เดินทางถึงอ�ำเภอเมืองจันทบุรี
รับประทานอาหารที่ร้านจันทร
โภชนา อิม่ อร่อยกับอาหารท้องถิน่
สไตล์คนจันท์

ออกเดินทางไปบ้านบางสระเก้า
ชมการทอเสือ่ จันทบูร (History &
Culture) จากนั้นน�ำคณะไปชม
โบสถ์สนี ำ�้ เงิน วัดปากน�ำ้ แขมหนู

ออกเดินทางไปยังศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนือ่ งมา
จากพระราชด�ำริ เดินชมป่าชายเลน
ร่วมท�ำกิจกรรมเขีย่ ไข่ปู สร้างบ้าน
ปลา (CSR& Green Meeting)

เช็กอินที่โรงแรมในบรรยากาศ
ริมน�้ำ รับ Welcome set เป็น
พลอยจันท์ในกล่องที่ทอจากเสื่อ
จั น ทบู ร พร้ อ มเข้ า ร่ ว มประชุ ม
สัมมนา ก่อนร่วมกิจกรรมพาย
Sup ชมธรรมชาติรมิ น�ำ้ เมืองจันท์
(Exhilarating Adventure)

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

เช็กอินโรงแรมริมทะเลบริเวณหาด
คุง้ วิมาน ผ่อนคลายกับบรรยากาศ
ริมทะเล (Beach Bliss) หรือปัน่
จั ก รยานไปชมจุ ด ชมวิ ว เนิ น
นางพญา ชมเจดียก์ ลางน�ำ้

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

รั บ ประทานอาหารพื้ น เมื อ ง
พักผ่อน

ร่วมปาร์ตี้ ดินเนอร์สนุกสนาน
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รับประทานอาหารเช้า
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ออกเผชิญ
โลกกว้าง
แปลงร่างเป็น
นักส�ำรวจ
กลางมหาสมุทร
อันยิ่งใหญ่
เพื่อค้นพบ
คุณค่าในตัวเอง

ภาคใต้

South
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ภูเก็ต
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โรงแรม พราว ภูเก็ต

โรงแรมดีไซน์เรียบหรูแต่แฝงไปด้วยสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของชาว
ภูเก็ต ตัง้ แต่อาหารภูเก็ตดัง้ เดิม เซ็ตน�ำ้ ชายามบ่ายกับขนมพืน้ เมือง
เสิรฟ์ ในปิน่ โตสไตล์พารานากัน เวิรก์ ช็อปท�ำของทีร่ ะลึกจากผ้าพืน้ เมือง
รวมถึงห้องอาหาร และห้องประชุมทีไ่ ม่ลมื ใส่รายละเอียดของเมือง
ภูเก็ตอย่างมีเอกลักษณ์
MICE Activities
เรียนรู้วัฒนธรรม
พารานากันผ่านชุด
น�้ำชาและขนมพื้นเมือง
ภูเก็ต
นั่งรถโพท้องไปหาด
ในยาง จัดปิกนิกริมทะเล
เรียนท�ำขนมและอาหาร
พื้นเมืองภูเก็ต
เวิร์กช็อปท�ำของ
ที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องประชุม

135 ซอยในยาง 2 หาดในยาง ต�ำบลสาคู อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
0-7638-0499, 0-7638-0488
www.proudphuket.com Proud Phuket

สถานที่ใกล้เคียง
อุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ
สแปลซ จังเกิ้ล
วอเตอร์ ปาร์ค

S

138

กินกับอี๋

ร้านอาหารพืน้ เมืองรสมืออี๋ หนึง่ ในร้านทีไ่ ด้รบั การคัดสรรให้เป็น 1 ใน
บิบ กูร์มองด์ 2020 โดย มิชลิน ไกด์ จัดโต๊ะอาหารมื้อพิเศษสไตล์
โฮมโฮสต์พร้อมฟังอี๋บอกเล่าเรื่องราวแต่ละเมนู หรือจัดเวิร์กช็อปท�ำ
อาหาร เริม่ ตัง้ แต่เก็บผักริมรัว้ แอบฟังเคล็ดลับความอร่อยจากอี๋ ปรุงเป็น
อาหารพืน้ เมืองรสอร่อย และรับประทานในบรรยากาศสวนหลังบ้าน
MICE Activities
เรียนรู้เรื่องอาหาร
พื้นเมืองภูเก็ต
เวิร์กช็อปท�ำอาหาร
จัดมื้ออาหารพิเศษ
ในบรรยากาศสวน
หลังบ้าน

Contact

81 ถนนศรีสุนทร ต�ำบลศรีสุนทร อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
09-5428-7195 กินกับอี๋

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
10 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้สวน
หลังบ้าน

สถานที่ใกล้เคียง
ภูเก็ตลากูน่า
อนุสาวรีย์
ท้าวเทพกษัตรี
ท้าวศรีสุนทร
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เอเลเฟ่น จังเกิ้ล แซงชัวรี่

เปิดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นปางช้างเชิงอนุรกั ษ์ซงึ่ ได้รบั มาตรฐาน
สากล กับกิจกรรมเรียนรูพ้ ฤติกรรมช้างตามธรรมชาติเพือ่ สร้างสาย
สัมพันธ์ทถี่ กู ต้องตามหลักจริยธรรมระหว่างมนุษย์กบั ช้าง เรียนรูก้ าร
ตรวจสุขภาพช้าง ท�ำอาหารให้ชา้ ง ท�ำกระดาษมูลช้าง และสนุกไปกับ
การเล่นสปาโคลนคลายร้อนกับเพือ่ นตัวโต
MICE Activities
เรียนรู้พฤติกรรมและลักษณ์ของช้าง
ตามธรรมชาติ
แบ่งฐานเรียนรู้ท�ำทีมบิวดิ้ง เช่น
ตรวจสุขภาพช้าง ท�ำอาหารช้าง
ป้อนอาหารช้าง
เล่นสปาโคลนและอาบน�้ำให้ช้าง
เรียนรู้การท�ำกระดาษมูลช้าง
เวิร์กช็อปท�ำอาหารไทย
ร่วมบริจาคอาหารให้ช้าง
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่สนามหญ้า

สถานที่ใกล้เคียง
น�้ำตกกะทู้
ฟลายอิ้ง หนุมาน
ภูเก็ตแฟนตาซี
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

2/2 ต�ำบลกะทู้ อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
09-4663-6592
www.elephantjunglesanctuary.com

Elephant Jungle Sanctuary phuket
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อีโค อาร์ตทิสต์ ป้อม

สัมผัสกับกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมและงานอาสาในรูปแบบ อีโค อาร์ต
เดินเก็บขยะริมชายหาดและน�ำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ของใช้
ของประดับตกแต่ง หวังสร้างความตระหนักเรือ่ งขยะและสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ซงึ่ สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กบั ทุกสิง่ ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ลดปริมาณขยะช่วยลดโลกร้อน
MICE Activities
เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมอาสาแบบ
อีโคอาร์ต
แบ่งทีมแข่งขันเก็บขยะ		
ริมชายหาด
เปลีย
่ นขยะเป็นงานศิลปะ
ของใช้ และของประดับ
Contact

09-5026-6100

Eco Artist Pom

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
หาดในหาน
แหลมกระทิง
พระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี (พระใหญ่)
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ฉลอง เบย์ รัม
เยีย่ มชมโรงผลิตรัมระดับโลก ฟังเรือ่ งราวการก�ำเนิดฉลอง เบย์ รัม ถึง
การน�ำวิถเี พาะปลูกต้นอ้อยของไทยผสมผสานกับกรรมวิธแี ละความ
เชีย่ วชาญในการผลิตสุราอันเลือ่ งชือ่ ของฝรัง่ เศส รับชมวัตถุดบิ การ
กลัน่ การบรรจุ ตามหลักสูตรวิชาเหล้ารัม 101 พร้อมเวิรก์ ช็อปผสม
ค็อกเทลสีสวยและอาหารรับประทานคูก่ นั หรือจัดงานเลีย้ งแบบเป็น
ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
MICE Activities
เยี่ยมชมโรงผลิต
ฉลอง เบย์ รัม
เวิร์กช็อปผสมค็อกเทล
รื่นรมย์เครื่องดื่ม โดย
มิกโซโลจิสต์มืออาชีพ
จัดงานเลี้ยงแบบเป็น
ส่วนตัว

Contact

S

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ห้องเวิร์กช็อป

14/2 หมู่ 2 ซอยป่าหล่าย 2 ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
09-3575-1119
www.chalongbayrum.com
Chalong Bay Distillery & Bar

สถานที่ใกล้เคียง
วัดฉลอง
ภูเก็ต โบทานิก
การ์เดน
ถลาง มณีคราม
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การแสดงรองเง็ง คณะพรสวรรค์ บ้านแหลมตุ๊กแก
สัมผัสวิถีชีวิตชาวอูรักลาโว้ยบริเวณแหลม
ตุ๊กแกและชมการแสดงหายากที่เรียกว่า
รองเง็ง ซึง่ คณะพรสวรรค์อนุรกั ษ์และสืบสาน
ไว้ น�ำโดย แม่จวิ้ ประโมงกิจ ศิลปินนักอนุรกั ษ์
มรดกไทยดีเด่น สามารถเรียนรูก้ ารร�ำรองเง็ง
ร่วมกับชาวคณะและจัดเป็นการแสดงในงาน
ไมซ์เพือ่ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดัง้ เดิมและ
เป็นส่วนหนึง่ ในการอนุรกั ษ์ให้คงอยูต่ อ่ ไป

Contact

MICE Activities
เรียนรู้การร�ำรองเง็ง
ร่วมกับคณะพรสวรรค์
เรียนรู้วิถีชีวิตชาว
อูรักลาโว้ย

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
หาดเกาะสิเหร่
ภูเก็ต บ็อกซิ่ง
สเตเดี้ยม

27 หมู่ 4 ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
08-1537-1928, 09-5123-0037
รองเง็งแม่จิ้ว คณะพรสวรรค์ แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
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อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท

เวลเนสรีสอร์ทสุดหรูสำ� หรับนักเดินทางไมซ์ทตี่ อ้ งการพักผ่อนและดูแล
สุขภาพไปพร้อมกัน ด้วยบริการแบบโฮลิสติกดูแลสุขภาพองค์รวม
คลินกิ กายภาพบ�ำบัด ดีทอ็ กซ์ลา้ งพิษ ทรีตเมนต์สลิมมิง่ กระชับสัดส่วน
สปา ฟิตเนส โยคะ พิลาทิส มวยไทย วอเตอร์แอโรบิก รวมถึงเรือ่ ง
โภชนาการ เพือ่ ปรับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้กลับเข้าสูส่ ภาวะสมดุล
ด้วยวิถธี รรมชาติ
MICE Activities
จัดโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล
ออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น
โยคะ มวย พิลาทิส
ฟื้นฟูจิตใจด้วยการนั่งสมาธิ
ท�ำสปาและโปรแกรมดีท็อกซ์
จัดเลี้ยงด้วยอาหารสุขภาพ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง
ภูเก็ตอควาเรียม
หอชมวิวเขาขาด
หาดอ่าวยน

84 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ต�ำบลวิชิต อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7631-8888
www.amataraphuket.com
Amatara Wellness Resort
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บลู ทรี ภูเก็ต

สวนน�ำ้ และศูนย์รวมความบันเทิงบนพืน้ ที่ 140ไร่ โดดเด่นด้วย บลูทรี
ลากูน มหาสมุทรสีฟา้ ใสล้อมรอบด้วยชายหาดเทียมและมีกจิ กรรม
มากมาย อาทิ ฟลายบอร์ด ซิปไลน์ สไลเดอร์ยกั ษ์ สแปลชโซน กิจกรรม
ไต่หน้าผา ฟิตเทรล รวมถึงกีฬาทางน�ำ้ ฟิตเนส ร้านค้า ร้านอาหาร และ
บีชคลับขนาดใหญ่ ทีร่ องรับการจัดประชุมและงานเลีย้ งในบรรยากาศ
ทะเล
MICE Activities
สนุกท้าทายไปกับ		
เครื่องเล่นสวนน�้ำ
เล่นกีฬาผจญภัย
ทั้งทางบกและทางน�้ำ
จัดประชุมแบบกรีน
มีทติ้งในสวนน�้ำที่เป็น		
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
200 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
บีชคลับและ
ร้านอาหาร

สถานที่ใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ ถลาง
ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบางโรง
พิพิธภัณฑ์
เพอรานากัน ภูเก็ต
อุทยานแห่งชาติ
เขาพระแทว

4/2 ถนนศรีสุนทร ต�ำบลเชิงทะเล อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
0-760-2435
www.bluetree.fun
Blue Tree Phuket
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มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว
ก่อตัง้ โดยโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
รีสอร์ท แอนด์ สปา มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
เงินทุนช่วยเหลือและปลูกจิตส�ำนึกในการ
อนุรกั ษ์เต่ามะเฟืองทีก่ ำ� ลังเข้าสูว่ กิ ฤตการณ์
สูญพันธุ์ ช่วยเหลือเต่าทะเลทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
และพิการแต่ก�ำเนิด รวมถึงมีศูนย์ศึกษา
เรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพเต่าทะเล ที่จะให้
ความรูแ้ ละสัมผัสเต่าทะเลอย่างใกล้ชดิ

MICE Activities
เรียนรู้การอนุบาล
ลูกเต่า การดูแลเต่า		
พิการ การสร้างบ้านเต่า
ปล่อยเต่าทะเลกลับสู่		
ธรรมชาติ
เก็บขยะริมหาดไม้ขาว
จัดงานประชุมริม		
ชายหาด
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

231 หมู่ 3 ต�ำบลไม้ขาว อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
0-7633-8000, 0-7633-8040
www.maikhaomarineturtlefoundation.org
Mai Khao Marine Turtle Foundation

S

สถานที่ใกล้เคียง
สะพานสารสิน
หาดไม้ขาว
หาดกมลา
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ศรีพน
ั วา ภูเก็ต
โรงแรมในสไตล์บา้ นพักตากอากาศหรูหราตัง้ อยูบ่ ริเวณปลายแหลม
พันวาทางใต้ของเกาะภูเก็ต ทุกห้องเป็นพูลวิลล่าท่ามกลางแมกไม้ มี
จุดพักผ่อนทีด่ ที สี่ ดุ ที่ บาบา พูลคลับ เนือ้ ทีก่ ว่า 5,000 ตร.ม. ครบครัน
ด้วยห้องประชุมสัมมนา โรงเรียนสอนท�ำอาหาร บาร์ สระว่ายน�ำ้ และ
ห้องเกมส์รมู พร้อมบริการอาหารและค็อกเทลชัน้ เลิศคูว่ วิ อันดามัน
แบบ 360 องศา
MICE Activities
จัดประชุมและจัดเลี้ยง		
หรูหราที่ บาบา
พูลคลับ
เวิร์กช็อปท�ำอาหาร
และเครื่องดื่ม

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
บาบา พูลคลับ

88 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ต�ำบลวิชิต อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7637-1000
www.sripanwa.com
Sri panwa

สถานที่ใกล้เคียง
แหลมพันวา
ย่านเก่าภูเก็ต
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คาตามารัน บาย
อันดามัน แพชชั่น
สัมผัสประสบการณ์ลอ่ งเรือคาตามารันสุดหรูกลางทะเลอันดามัน โดย
อันดามัน แพชชัน่ ผูใ้ ห้บริการเช่าเรือแบบเหมาล�ำและทีมงานบริการ
มืออาชีพ จัดงานเลีย้ งสุดเอ็กซ์คลูซฟี หรืองานประชุมระดับวีไอพีบน
เรือ อิม่ อร่อยไปกับอาหารและเครือ่ งดืม่ และสนุกสนานกับเครือ่ งเล่น
ทางทะเลหรือลงด�ำน�ำ้ ตืน้ ชมปะการังสุดสวย
MICE Activities
ล่องเรือคาตามารัน
ชมทะเลอันดามัน
จัดงานเลี้ยงแบบเป็น		
ส่วนตัวบนเรือ
คาตามารัน
จัดประชุมในเลานจ์
บนเรือสุดหรู
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
150 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้บนเรือ
คาตามารัน

สถานที่ใกล้เคียง
เกาะเฮ
เกาะไม้ท่อน

59/75 หมู่ 4 ภูเก็ตวิลล่ากระทู้ ถนนพระภูเก็ตแก้ว อ�ำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
0-7639-0577
www.andamanpassion.com
Andaman Passion
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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดภูเก็ต

The Great Explorer (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
– จังหวัดภูเก็ต
เดินทางสูโ่ รงแรมพราว ภูเก็ตด้วย
รถโพท้อง ร่วมประชุม
รับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมเรียนรูก้ ารท�ำขนมอังกู๊ พร้อม
จิบชายามบ่ายสไตล์เพอรานากัน
(Culinary Journey)
รับประทานอาหารค�ำ่ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย

Day 2

Day 3

รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไปฉลอง เบย์ รัม เยีย่ มชม
โรงผลิตฉลอง เบย์ รัม ทดลองท�ำ
ค็อกเทลด้วยตนเอง (Culinary
Journey)

เดินทางไปหาดไนยาง ร่วมเก็บ
ขยะริมชายหาด

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังจุดขึน้ เรือคาตามารัน
เพื่ อ ล่ อ งเรื อ ชมความงามของ
ท้องทะเลภูเก็ต พร้อมชมอาทิตย์ตก
ณ แหลมพรหมเทพจากบนเรือ
(Lavish Luxury) ชมการแสดง
รองเง็ง คณะพรสวรรค์ บ้านแหลม
ตุก๊ แก (History & Culture)
รั บ ประทานอาหารค�่ ำ ณ ร้ า น
กินกับอี๋ (Culinary Journey)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ
โรงแรมพราว
เวิ ร ์ ก ช็ อ ปเปลี่ ย นขยะเป็ น งาน
ศิลปะ โดย อีโค อาร์ตทิสต์ ป้อม
(CSR & Green Meeting)
เดินทางไปยังสนามบิน กลับถึง
กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
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วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย
่ ว
ต�ำบลคลองน้อย

สัมผัสวิถีชีวิตหลากหลายของชาวคลองน้อยที่ยึดโยงกับธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมสวนผลไม้ริมคลอง ชมการฝึกลิงเพื่อ
การเกษตรตามภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม เรียนรูก้ ารท�ำประมงพืน้ บ้าน การ
ตกกุง้ ด้วยเบ็ด การอนุรกั ษ์ปลาเสือพ้นน�ำ้ รวมถึงลงมือท�ำอาหารไทย
จากวัตถุดบิ ในท้องถิน่ กับเชฟชุมชน

Contact

MICE Activities

MICE Checklists

ล่องเรือชมสวน
ผลไม้ริมคลอง
ชมการแปรรูปกระท้อน		
และชิมกระท้อนสายพันธุ์
ต่างๆ
เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการ
ฝึกลิงเพื่อการเกษตร
เวิร์กช็อปท�ำอาหาร
พื้นบ้านและขนมไทย
ลองท�ำผลิตภัณฑ์จาก		
กะลามะพร้าวและใบจาก

จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

9 หมู่ 3 ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
09-9191-2511
ชุมชนท่องเที่ยวต�ำบลคลองน้อย

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดน�้ำบางใบไม้
พระธาตุศรี
สุราษฎร์ธานี
จุดชมวิวสะพาน
ศรีสุราษฎร์
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กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนลีเล็ด

เรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าชายเลนทีช่ มุ ชนลีเล็ด ล่องเรือ
ชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและล�ำคลอง เรียนรูว้ ฏั จักรหิง่ ห้อย
ท�ำกิจกรรมตามวิถชี วี ติ ท้องถิน่ เช่น ออกหาปลา จับปู ปลูกป่าชายเลน
และท�ำบ้านให้ลกู ปลา รวมถึงเข้าครัวท�ำอาหารถิน่ เมนูควั่ พร้าวกุง้ และ
ข้าวมันคัว่ ขาม ทีส่ ะท้อนความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของชุมชน
MICE Activities
ล่องเรือชมระบบนิเวศ		
ป่าชายเลน ร่วมปลูกป่า
และเก็บขยะ
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง		
ผ่านกิจกรรมบ้านๆ เช่น
ท�ำบ้านปลา จักสาน
เรียนรู้การท�ำอาหาร		
ท้องถิ่น
ลองท�ำงานจักสาน
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ป่าในเมือง
บ้านห้วยทรัพย์
เกาะล�ำพู
ตลาดศาลเจ้า
ตลาดน�้ำบ้านดอน

50 หมู่ 1 ต�ำบลลีเล็ด อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
08-0499-0742
www.takemetour.com/local-community/community
ท่องเที่ยวโดยชุมชนลีเล็ด CBT Leeled
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ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดทีม่ ขี มิน้ ชันซึง่
มีสารเคอร์คมู นิ อยด์เข้มข้นทีส่ ดุ ในโลก ทาง
โรงพยาบาลท่าฉางจึงท�ำการวิจยั ผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทัง้ สอดแทรกแนวทาง
การรักษาแบบการแพทย์แผนไทยผสมกับ
การรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบนั รวมถึง
มีกจิ กรรมท�ำลูกประคบ ยาหม่อง พิมเสนน�ำ้
และการแปรรูปขมิน้ ชัน เผยแพร่เป็นความรู้
แก่นกั เดินทางไมซ์

MICE Activities
เรียนรู้กระบวนการ
ผลิตยาและเครื่อง		
ส�ำอางสมุนไพร
ตรวจสุขภาพด้วย		
ศาสตร์ไทยและจีน
เรียนรู้งานกัญชา		
ทางการแพทย์
เวิร์กช็อปท�ำลูกประคบ 		
ยาหม่อง พิมเสนน�้ำ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ห้องอเนกประสงค์

324 หมู่ 1 ต�ำบลท่าฉาง อ�ำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
0-7726-0100, 0-7738-9111
การแพทย์แผนไทยและแผนจีน รพ.ท่าฉาง
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สถานที่ใกล้เคียง
บ่อน�้ำร้อนท่าฉาง
กลุ่มทอผ้าพุมเรียง
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ขน�ำน้อยหอยใหญ่
ขน�ำ หมายถึง กระท่อมเฝ้าหอยนางรมทีอ่ ยูก่ ลางทะเล ซึง่ ท้องทะเลใน
ต�ำบลท่าทองใหม่ อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็น
แหล่งเลีย้ งหอยนางรมทีด่ ที สี่ ดุ ในไทย หนึง่ ในนัน้ คือ ขน�ำน้อยหอยใหญ่
ฟาร์มเลีย้ งหอยนางรมและร้านอาหารทีเ่ ปิดรับมือ้ ละ 1 โต๊ะ เสิรฟ์ หอย
นางรมแบบไม่อนั้ และเมนูอาหารทะเลอีกมากมาย ทัง้ ยังได้สมั ผัสวิถี
ประมงพืน้ บ้านบริเวณปากอ่าวอย่างใกล้ชดิ
MICE Activities
ล่องเรือเรียนรู้วิถีชีวิต		
ชาวประมงชายฝั่ง
เรียนรู้การท�ำ
ฟาร์มหอยนางรม
และหอยแครง
จัดมือ
้ อาหารเมนูอาหาร		
ทะเลบนขน�ำกลางทะเล

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่ขน�ำ

73 หมู่ 3 ต�ำบลท่าทองใหม่ อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
08-9645-5333 ขน�ำน้อยหอยใหญ่

สถานที่ใกล้เคียง
วัดถ�้ำคูหา
ศูนย์ฝึกลิงกระแดะแจะ
น�้ำตกเพชรพนมวัฒน์
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วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านเขาเทพพิทักษ์
ความงดงามของภูเขารูปหัวใจเป็นไฮไลต์ของบ้านเขาเทพพิทกั ษ์ แต่
เมือ่ ลองเข้าสัมผัสจะเห็นอีกหลากหลายมุมโดยเฉพาะเรือ่ งวิถชี วี ติ ของ
ชาวสวนอย่างทุเรียนคลองแสงพันธุข์ นึ้ ชือ่ การท�ำเกษตรปลอดสารพิษ
และกิจกรรมผจญภัย เช่น เดินป่า ล่องแก่ง ล่องแพไม้ไผ่ และการท�ำ
หลามข้าวปลายอกกลางไพรตามวิถดี งั้ เดิม
MICE Activities
ไหว้พระท�ำบุญวัดเขาพัง ถ่ายรูปบน		
สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
เรียนวิถีชาวสวน ชิมผลไม้และทุเรียน
คลองแสง
ท�ำอาหารพืน
้ บ้านจากผักปลอดสารพิษ
ท�ำลูกหวือของเล่นพื้นบ้าน
ชมการแสดงหนังตะลุงเด็ก
เดินป่า ล่องแก่ง ล่องแพไม้ไผ่
เรียนรูก
้ ารท�ำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
เขื่อนรัชชประภา
น�้ำตกธารสวรรค์
อุทยานแห่งชาติเขาสก

1 ต�ำบลเขาพัง อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
08-4843-7924 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์
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เกาะพะลวย

เกาะพะลวยนับเป็นเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบของไทย ทัง้ เกาะใช้
พลังงานทดแทนแบบ 100% มาตัง้ แต่ปี 2554 โดยมีกงั หันลมผลิต
กระแสไฟฟ้าและไม่มเี ครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าทีส่ ร้างมลพิษ ทีน่ จี่ งึ กลาย
เป็นต้นแบบและมีศนู ย์เรียนรูด้ า้ นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะ ทัง้ ยัง
จะได้ดมื่ ด�ำ่ ธรรมชาติบริสทุ ธิ์ ชายหาดยาวสวย และเฝ้าชมฝูงนกแก๊ก
ทีอ่ าศัยอยูต่ ามธรรมชาติ
MICE Activities
เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาด กังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟ้า โซลาร์เซลล์
เตาชีวมวล
ท�ำกิจกรรม CSR กับชุมชน เช่น
เก็บขยะบนชายหาด ปลูกป่าชายเลน
เดินป่า เข้าถ�้ำ และตามหานกเงือก
ฝูงใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะ

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ทศ
ี่ าลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
เกาะมัดสุม
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะอ่างทอง

35/1 หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพะลวย ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
09-9091-3749, 09-7135-1722
เกาะพะลวย กรีนไอส์แลนด์
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สุราษฎร์ธานี เอเลเฟ่น เฮาส์
เรียนรูว้ ถิ ขี องคนกับช้างทีอ่ ยูร่ ว่ มกันมาช้านาน
รวมถึงวิธีการเลี้ยงช้างตามต�ำราหมอช้าง
พืน้ บ้านที่ สุราษฎร์ธานี เอเลเฟ่น เฮาส์ ทีน่ เี่ ป็น
บ้านของช้างและคน มีกจิ กรรมเกีย่ วกับช้าง
ให้ลองท�ำ เช่น การยิงธนูบนหลังช้างเพือ่ ฝึก
สมาธิและความแม่นย�ำ อาบน�ำ้ ช้าง และให้
อาหารช้าง หรือจะลองท�ำอาหารพื้นบ้าน
อย่าง ผัดไทชาวเสวียด ขนมจั๊งโบราณ ใน
บรรยากาศธรรมชาติมชี า้ งรายล้อม

MICE Activities
เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับช้าง
เรียนรู้ต�ำราหมอช้างพื้นบ้านที่ใช้
สมุนไพรรักษาช้าง
แข่งขันยิงธนูบนหลังช้าง
อาบน�้ำช้างและให้อาหารช้าง
เวิร์กช็อปท�ำอาหารพื้นบ้าน
Contact

132 หมู่ 2 ต�ำบลเสวียด อ�ำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
09-9459-8482
Surat Thani Elephant House

S

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
สวนโมกพลาราม
บ่อน�้ำพุร้อนปากด่าน
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ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทด�ำ
ชุมชนดอนมะลิเป็นชุมชนไทด�ำแห่งแรกใน
สุราษฎร์ธานี ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2497 ชาวบ้าน
มีความกลมเกลียวและมีปณิธานทีจ่ ะรักษา
ขนบธรรมเนียมไทด�ำไว้ จึงก่อตั้งศูนย์เรียนรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาไทด�ำเพือ่ ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น
การแต่งกาย ภาษา และอาหารการกิน โดย
มีเวิรก์ ช็อปให้นกั เดินทางไมซ์สามารถเรียนรู้
และสัมผัสวิถีชีวิตด้านต่างๆ ในที่เดียว

Contact

MICE Activities
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทด�ำ
ชมการแสดงไทด�ำโดยกลุ่มเยาวชน
ลองแต่งกายชุดไทด�ำ นุ่งผ้าซิ่นลาย		
แตงโม
เวิร์กช็อปท�ำอาหารไทด�ำและอาหารใต้
จัดตลาดพื้นบ้าน สนับสนุนสินค้าใน		
ชุมชน
ล่องเรือชมชุมชนริมแม่น�้ำตาปี

วัดดอนมะลิ หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
08-7386-2488
ตลาดภูมิปัญญา

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่บ้านไทด�ำ

สถานที่ใกล้เคียง
ป่าต้นน�้ำบ้านน�้ำราด
สวนน�้ำพุร้อนเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา บ่อน�ำ้ พุรอ
้ นท่าสะท้อน
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สวนสละอาทิตย์

สวนสละมากกว่า 100 ไร่ของคุณอาทิตย์ มติธรรม ถือเป็นสละแดนใต้
ชือ่ ดัง ปลูกจ�ำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุเ์ นินวง สุมาลี และอ้อล้อ ซึง่
ให้ผลผลิตทุกวันจึงเรียนรูไ้ ด้ตลอดปี ทัง้ เรือ่ งการจัดการสวนอย่างเป็น
ระบบ การใช้ธรรมชาติกำ� จัดธรรมชาติ การปลูกต้นเหลียงเป็นร่มเงา
และการแปรรูปสละเป็นอาหารคาวหวานสุดอร่อย
MICE Activities
เรียนรู้การจัดการดิน
และการจัดการพื้นที่
เรียนรู้กระบวนการผลิต
สละตั้งแต่ต้นจนจบ
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง
ในสวนสละ
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
50 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
ถ�้ำพระ
ถ�้ำโอสถ
ลานผาผึ้ง
น�้ำตกดาดฟ้า

430 หมู่ 1 ถนนนาสารบ้านส้อง ต�ำบลคลองปราบ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
08-1968-3602
สวนสละอาทิตย์
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วิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อ.ส.ม. ไชยา
ตามรอยต�ำนานไข่เค็มไชยา สินค้า GI ของอ�ำเภอไชยา มีความ
โดดเด่นทีใ่ ช้ไข่เป็ดทีเ่ ลีย้ งปล่อยตามธรรมชาติ ไข่แดงร่วนเป็นทราย มี
ความมัน ไข่ขาวนุม่ รสไม่เค็มจัด มีกลิน่ หอม ไร้กลิน่ คาวไข่ สามารถ
ตามหาเคล็ดลับความอร่อยได้ที่ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อ.ส.ม. ไชยา
ตัง้ แต่การเก็บไข่เป็ด เตรียมวัตถุดบิ และพอกดิน รวมถึงลองท�ำอาหาร
และขนมทีท่ ำ� จากไข่เค็มสารพัดเมนู
MICE Activities
เรียนรู้ที่มาของไข่เค็ม		
ไชยา		
จัดกิจกรรมแข่งขันท�ำ
ไข่เค็ม ตั้งแต่เก็บไข่เป็ด
ต้อนเป็ดเข้าเล้า และ
พอกดิน
เวิร์กช็อปท�ำอาหารและ		
ขนมจากไข่เค็มไชยา

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
30 คน
เหมาะกับ M
จัดประชุมได้ที่
ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง
วัดพระบรมธาตุไชยา
ราชวรวิหาร
เกาะเสร็จ

71 หมู่ 5 ต�ำบลเลม็ด อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
08-1787-6490, 0-7722-8471 ไข่เค็มไชยา อสม. ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแท้ 100% มาตรฐาน อย.และฮาลาล
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เฉวง รีเจนท์ บีช รีสอร์ท
รีสอร์ทสไตล์ไทยร่วมสมัยริมชายหาดเฉวง หาดทีข่ น้ึ ชือ่ เรือ่ งทรายขาว
ละเอียดและเงียบสงบ นักเดินทางไมซ์สามารถรังสรรค์งานประชุมและ
งานเลี้ ย งในบรรยากาศชายหาด พรั่ ง พร้ อ มด้ ว ยบริ ก ารอาหาร
นานาชาติ อุปกรณ์ทนั สมัย และการบริการดีเยีย่ ม ทัง้ ยังรองรับการ
พักผ่อนเสมือนบ้านพักส่วนตัวทัง้ ห้องสวีท พูลวิลล่า และรอยัลสวีท
สุดหรู เติมเต็มการประชุมให้นา่ ประทับใจ
MICE Activities
จัดประชุมและจัดเลี้ยง
ริมชายหาดเฉวง
จัดกิจกรรมสันทนาการ
เช่น พายคายัก โปโลน�้ำ
ฟุตบอลชายหาด และ		
โยคะริมหาด
Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
100 คน
เหมาะกับ M และ I
จัดประชุมได้บริเวณ
ชายหาด		

สถานที่ใกล้เคียง
เกาะแตน
น�้ำตกหน้าเมือง
The Nature samui
Honey rose herb
garden & Art

155/4 ถนนเฉวง-เชิงมน ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
0-7730-0500
www.chawengregent.com
Chaweng Regent Beach Resort
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ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท
ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท มีจุดเด่นด้วยที่ตั้งบนหน้าผา มีชายหาด
ส่วนตัว ทุกห้องพักมีสระว่ายน�ำ้ อินฟินติ ี้ การออกแบบทัง้ หมดใช้ไม้สกั
ส่วนหลังคาใช้ไม้ซดี าร์และไม้ไผ่แสดงถึงความหรูหราและกลมกลืน
ไปกับธรรมชาติ รวมทัง้ กิจกรรมอนุรกั ษ์เต่าทะเล การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ และมีแปลงผักอินทรียท์ ใี่ ช้เป็นวัตถุดบิ ปลอดภัยในรีสอร์ท
MICE Activities
จัดงานประชุมและ
งานเลี้ยงริมชายหาด		
ส่วนตัว
เวิรก
์ ช็อปท�ำอาหารโดย
ใช้วต
ั ถุดบ
ิ จากแปลงผัก
จัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ เช่น โยคะ
พิลาทิส มวยไทย
จัดกิจกรรมเก็บขยะ
ริมชายหาด

Contact

MICE Checklists
จ�ำนวนที่รองรับได้
40 คน
เหมาะกับ I
จัดประชุมได้ที่
บริเวณชายหาดและ
ห้องอาหาร

208/66 หมู่ 4 ต�ำบลมะเร็ด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
0-7796-0555
www.silavadeeresort.com
Silavadee Pool Spa Resort

สถานที่ใกล้เคียง
บ้านมะพร้าว
เกาะสมุย
ชุมชนน�้ำตก
หินลาด
วัดพระใหญ่
ถนนคนเดินบ่อผุด
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ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back to Life and Nature (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)

Day 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
- สุราษฎร์ธานี ด้วยเครือ่ งบิน
เดินทางสู่เกาะพะลวย ชมธรรมชาติ
รอบเกาะและเรียนรูว้ า่ ท�ำไมทีน่ จี่ งึ
เป็นเกาะต้นแบบด้านพลังงาน
ทดแทนแห่งแรกของไทย (CSR &
Green Meeting)
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู
ซีฟดู้ สดๆ
ร่วมกิจกรรมหาหอยกลม (Team
Building) จากนัน้ อาบน�ำ้ เปลีย่ น
ชุดทีโ่ ฮมสเตย์เกาะพะลวย
เดินทางไปยังเกาะสมุย เช็กอิน
เข้าพักในโรงแรมศิลาวดี พูลสปา
ร่วมงาน Cocktail Reception

Day 2

ท�ำกิจกรรมโยคะยามเช้า จากนัน้
เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วรับประทาน
อาหารเช้า

Day 3

รับประทานอาหารเช้า

พั ก ผ่ อ นภายในโรงแรม และ
ผ่อนคลายด้วยสปา

ผ่อนคลายกับบรรยากาศริมทะเล
ของศิลาวดี พูลสปา ก่อนออก
เดิ น ทางด้ ว ยสปี ด โบ๊ ต กลั บ
สุราษฎร์ธานี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ร้านอาหารเด่นบนเกาะสมุย

รั บ ประทานอาหารในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี

เดินทางไปบ้านมะพร้าว เรียนรู้
การผลิตน�้ำมันมะพร้าว การท�ำ
อาหารจากมะพร้าว (Culinery
Journey) และเดินทางไปเกาะ
มัตสุม เกาะทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ เกาะสมุย
ดืม่ ด�ำ่ ธรรมชาติ

เดินทางไปศูนย์เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ไทด�ำ ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเชิง
วั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ ชาวไทด� ำ
(History & Culture)

กลับสูโ่ รงแรม ร่วมงานธีมดินเนอร์
ที่ Sun Deck (Lavish Luxury)
ประกาศผลผูช้ นะกิจกรรม Team
Building
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เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ
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