
โฮมสเตย์บ้านดอยงาม 

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว 

 โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
   
 โปรแกรมการท่องเที่ยวฤดูหนาว 
   วันที่ 1  10.00 – 10.30 น.  กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และเก็บสัมภาระ 
  10.30 – 11.30 น.  เล่าประวัติหมู่บ้าน เดินชมหมู่บ้าน เดินชมสวนชาพันปี 
  11.45 – 13.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเที่ยง 
  13.00 – 14.30 น.  เดินชมป่าธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร 
  14.30 – 15.30 น.  เรียนรู้การเก็บกาแฟ 
  15.30 – 16.30 น.  เรียนรู้การคั่วกาแฟด้วยมือ 
  16.30 – 18.30 น.  เตรียมที่พัก 
  18.30 – 19.30 น.  รับประทานอาหารมื้อเย็น 
  19.30 น.     ล้อมกองไฟ ดูดาว 
   วันที่ 2  06.00 – 07.00 น.  ชมพระอาทิตย์ขึ้น 
  07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารมื้อเช้า 
  08.30 – 09.30 น.  ซื้อของฝากและเดินทางกลับ 

   โปรแกรมการท่องเที่ยวฤดูร้อน 
   วันที่ 1  10.00 – 10.30 น.  กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และเก็บสัมภาระ 
  10.30 – 11.30 น.  เล่าประวัติหมู่บ้าน เดินชมหมู่บ้าน เดินชมสวนชาพันปี 
  11.45 – 13.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเที่ยง 
  13.00 – 15.00 น.  เดินชมสวนผลไม้ น้ำตก ถ้ำ 
  15.00 – 17.00 น.  เรียนรู้การเก็บชา ชิมชา 
  17.00 – 18.30 น.  เรียนรู้กระบวนการผลิตชา 
  18.30 – 20.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเย็น 
  20.30 น.     เข้าที่พัก 
   วันที่ 2  06.00 – 07.00 น.  ชมพระอาทิตย์ขึ้น 
  07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารมื้อเช้า 
  08.30 – 09.30 น.  ซื้อของฝากและเดินทางกลับ 

   โปรแกรมการท่องเที่ยวฤดูหนาว 
   วันที่ 1  10.00 – 10.30 น.  กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และเก็บสัมภาระ 
  10.30 – 11.30 น.  เล่าประวัติหมู่บ้าน เดินชมหมู่บ้าน เดินชมสวนชาพันปี 
  11.45 – 13.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเที่ยง 
  13.00 – 14.00 น.  เดินชมเกษตรผสมผสาน 
  14.00 – 15.00 น.  เรียนรู้การเก็บลูกพลับ 
  15.00 – 16.30 น.  ชิมชา ชมนาขั้นบันได 



  17.00 – 18.30 น.  เรียนรู้กระบวนการคั่วชา 
  18.30 – 20.30 น.  รับประทานอาหารมื้อเย็น 
  20.30 น.     เข้าที่พัก 
   วันที่ 2  07.00 – 08.30 น.  รับประทานอาหารมื้อเช้า 
  08.30 – 09.30 น.  สาธิตการตากชา ซื้อของฝากและเดินทางกลับ 

อัตราค่าบริการ 
   1. ทริปเที่ยวบ้านดอยงาม 2 วัน 1 คืน  1,200 บาท / คน 
 - ที่พัก (โฮมสเตย์) 
 - อาหาร 2 มื้อ (มื้อเย็น, มื้อเช้า) 
 - ฐานกิจกรรม ชาหรือกาแฟ 
 - การละเล่นชนเผ่า 
 - ชมพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมจิบชา หรือกาแฟ 
   2. ค่าขนส่ง 
 - จากตลาดแม่ต๋ำ ถึงโฮมสเตย์บ้านดอยงาม  1,200 บาท / คัน (คันละไม่เกิน 10 คน) 
 - ขนส่งภายในโฮมสเตย์บ้านดอยงาม  500 บาท / คัน (คันละไม่เกิน 10 คน) 
   3. ค่ากิจกรรม 
 - ทำหมวกอาข่า  399 บาท / คน 
 - ทำพวงกุญแจกาแฟ  120 บาท / คน 
   4. แต่งชุดชนเผ่าอาข่า 
 - ชาย  150 บาท / คน 
 - หญิง  300 บาท / คน 
   5. สปาหน้า  300 บาท / คน 
   6. การแสดง  2,000 บาท / คณะ 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว 
   1. กรุณาทิ้งขยะลงถังขยะ 
   2. ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   3. ห้ามดื่มสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา ทุกชนิด 
   4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการลบหลู่ ศาสนา ความเชื่อ ของชุมชน 
   5. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด 
   6. ห้ามกระทำอนาจาร หรือชู้สาวในชุมชน 
   7. ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 นาฬิกา


