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 สมัผสัชีวิตชุมชนคนรักษป่์า บา้นถ ้าเสือ 
 ตอ้นรับเขา้ถ่ินเสือ ชมการแสดงกลองยาวจากเดก็ในชุมชน 
 รับประทานอาหารสุดอร่อยจากฝีมือของชุมชน ดว้ยวตัถุดิบจากแปลงเกษตรปลอด

สารพิษ 
 เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม Workshops เรียนรู้และ

ลงมือท า วิถีเสือรักษป่์าธนาคารตน้ไม,้ การป้ันกระสุนเมลด็พนัธ์ุ, การท าขนมทองมว้น
และกิจกรรมล่องเรือตามล าน ้าเพชรบุรี 

 อาสาท าดีผา่นกิจกรรม CSR การยงิกระสุนเมลด็พนัธ์ุ ปลูกป่า  
 เยีย่มชมโครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 
 สนุกกบักิจกรรมและของรางวลัมากมาย 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 10-11 มีนำคม 2561 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ชุมชนบ้ำนถ ำ้เสือ จ.เพชรบุรี 

07:00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สถานท่ีนดัหมาย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกลงทะเบียนเช็ครายช่ือนกัเดินทาง บริกำร Sandwich Box : Home 
Bakery โดยมหาวทิยาลยัสวนดุสิต ใน 1 กล่องมี เดนนีสปลาทูน่า, เคก้ทอฟฟ่ี, น ้าผลไม ้(น ้าส้มทิปโก)้ 
พร้อมติดป้ายกระเป๋า เตรียมตวัออกเดินทาง 

07:30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ปลายทาง จังหวดัเพชรบุรี ดว้ยรถบสัปรับอากาศ VIP 
(Dress code : ชุมสวมใส่สบาย กางเกงพร้อมเปียก ร้องเท้าสามารถโดนน า้ได้ ใส่สบายตลอดวัน) 

10:00 น. เดินทางถึง บ้ำนถ ำ้เสือ ท่ามกลางการตอ้นรับจากชุมชนและการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน รับประทำนอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองดื่ม ท่ีชุมชนจดัเตรียมไวใ้ห้ อาทิ ขนมตม้, ขนมตาล, ตะโกช้าววงั, น ้าอญัชญัมะนาว, และ 
น ้าลูกหม่อน โดยวตัถุดิบหลกัทั้งหมดเป็นสมุนไพรปลอดสารพิษท่ีหาไดจ้ากในชุมชน พร้อมรับชมกำร
แสดงกลองยำวต้อนรับจำกชุมชน สัมผมัความร่มร่ืนของตน้ไมใ้หญ่เขียวคร้ึม และถา้เดินลึกเขา้ไปคุณ
จะพบกบัแม่น ้าเพชรบุรีไหลสงบอยูท่่ามกลางแมกไมใ้หญ่นอ้ยริมสองตล่ิง ตน้จามจุรีขนาดใหญ่ริมฝ่ังท่ี
แผก่ิ่งกา้นร่มคร้ึมปกคลุมแม่น ้าเพชรบุรี บริเวณน้ียิง่ช่วยใหบ้รรยากาศของบา้นถ ้าเสือสวยสงบ
เหมือนกบัฉากจากภาพยนตร์สักเร่ืองท่ีคุณเคยประทบัใจ 

10:30 น. กจิกรรม Team Building 1 : วถิีเสือรักษ์ป่ำ 
 โครงการธนาคารตน้ไมเ้ป็นโครงการท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดโครงการหน่ึงของบา้นถ ้าเสือ แนวคิดของ

โครงการน้ีอยูท่ี่วา่ ตน้ไมทุ้กตน้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นสินทรัพยป์ระเภทหน่ึงท่ีลงทุนได ้
 ปัจจุบนัชุมชนบา้นถ ้าเสือมีตน้ไมท่ี้ลงทะเบียนอยูก่บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

มากกวา่ 20,000 ตน้ และเจา้ของตน้ไมทุ้กตน้จะไดรั้บดอกเบ้ียจากตน้ไมข้องตนเองท่ีน าไปลงทุนไว้
เป็นรายปีในจ านวนเงินท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามแต่ชนิดของตน้ไม ้

 ท่านจะมีส่วนร่วมกบัโครงการธนาคารตน้ไมด้ว้ยการแบ่งทีมเล่นเกมวถีิเสือรักษป่์า แต่ละทีมจะตอ้ง
ระดมความคิดเพื่อวางแผนการลงทุนวา่จะเลือกลงทุนในตน้ไมต้น้ไหนในชุมชนบา้งโดยไม่ซ ้ ากนั เม่ือ
ถึงเวลาเฉลย ประธานธนาคารตน้ไมจ้ะมาบอกใหฟั้งวา่ตน้ไมแ้ต่ละตน้ท่ีท่านเลือกลงทุนมีมูลค่าเท่าไหร่ 
ดว้ยสาเหตุวา่มนัมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง  

11:00 น. กจิกรรม Team Building 2 : เสือคลุกดิน 
 ท าไมเสือตอ้งคลุกดิน อยา่จินตนาการไปไกลวา่แต่ละท่านจะตอ้งเลอะและเป้ือนดิน เรามีอุปกรณ์กนั

เลอะไวใ้หเ้รียบร้อยแลว้ ขั้นตอนในการคลุกดินก็ไม่ไดย้ากอยา่งท่ีคิด เราเพียงแต่ให้แต่ละทีมแข่งกนั
ผสมดิน กวน เพื่อใหดิ้นท่ีถูกเตรียมไวร้วมเป็นเน้ือเดียวกนั ป้ันเป็นลูกกระสุนกลมๆโดยใส่เมล็ดพนัธ์ุ
เขา้ไปใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสุดในเวลาท่ีก าหนด  

11:30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที ่1) แบบป่ินโตเถำ ณ บริเวณตลิง่ร่มร่ืนริมแม่น ำ้เพชรบุรี  
 เมนูอาหารป่ินโตเถาท่านละ 1 เถา ไดแ้ก่ ขา้ว, ไก่ยา่ง, ปลานิลแดดเดียวทอด, ผกักดูผดัน ้ามนัหอย 
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ซุม้อาหารและผลไม ้ไดแ้ก่ ส้มต า (ต าทานเอง), สลดัผกั, ผลไมต้ามฤดูกาล เช่น สับปะรด, แตงโม, ฝร่ัง, 
มะม่วง เป็นตน้ เมนูบุฟเฟ่ต ์ไดแ้ก่ ผดัฉ่าปลากดคงั, น ้าพริกกะปิ ผกัสด ผกัตม้, ตม้ย  าทะเลน ้าใส, ตม้จืด
เตา้หูไ้ข่หมูสับ และ ผดัไท 

13.00 น. Workshop ที ่3 : กจิกรรมทองม้วนเงินล้ำน ชิมขนมทองมว้นท่ีกรอบ หอม ละมุน ท ากนัใหม่สดๆ 
ขนมทองมว้นของบา้นถ ้าเสือถือเป็นซิกเนเจอร์ท่ีพลาดไม่ไดเ้ป็นอนัขาดถา้ไดม้าเยือนบา้นถ ้าเสือ ขนม
ทองมว้นท่ีน่ีมีรสหวานพอดีและหอมอยา่บอกใคร ชมกรรมวธีิการท าทองมว้นจากคุณพี่และคุณป้าท่ี
สะสมชัว่โมงบินในการท าทองมว้นมาคนละหลายสิบปีอยา่งไม่มีการปิดบงั กระซิบวา่การน าทองมว้น
นั้นดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย เอาแค่การมว้นทองมว้นใหมี้ขนาดพอดีและไม่แตกหกันั้นก็ยากแลว้ งานน้ี
นอกจากจะไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนวธีิการท าแลว้ ก็ลงมือท า ทีมไหนท าไดเ้ยอะ ท าไดดี้ เป็นผูไ้ดร้างวลัไป 
ผลงานท่ีเราลงมือลงแรงท าเองนั้นยงัสามารถเอากลบัไปอวดเป็นของท่ีฝากของระลึกใหค้นท่ีไม่ได้
มาร่วมทริปไดอี้กดว้ย 

13:30 น. กจิกรรมที ่4 : CSR : กจิกรรมเสืออำสำ  
 อำสำรักษ์ป่ำ ยงิหนังสติ๊กเมล็ดพนัธ์ุ กิจกรรมอาสาท าความดีเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัป่าชุมชนบา้นถ ้าเสือ 

ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชุมชนเขม้แขง็ท่ีคนในชุมชนช่วยกนัอนุรักษ ์หยบิไมง่้ามหนงัสต๊ิกข้ึนมาคนละอนั เล็ง
กระสุนเมล็ดพนัธ์ุท่ีทุกคนเคยช่วยกนัป้ันไว ้ เล็งเป้าหมายท่ีเหมาะๆ แลว้ยงิออกไป เท่าน้ีป่าจากฝีมือ
ของคุณก็ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ จากนั้นร่วมกนั ปลูกกล้าไม้เศรษฐกิจ เป็นส่วนหน่ึงในการปลูกธนาคาร
ตน้ไม ้ในแต่ละนาทีท่ีผา่นไป ตน้ไมโ้ตข้ึน คือเงินท่ีเพิ่มข้ึนในธนาคาร 1 ปีผา่นไปท่านสามารถกลบัมา
ดูเงินในบญัชีธนาคารตน้ไมใ้นชุมชนบา้นถ ้าเสือท่ีท่านปลูกน้ีไดว้า่มูลค่ามนัเติบโตข้ึนไปเท่าไหร่แลว้ 

14.15 น. กจิกรรม Team Building  5 : กจิกรรมเสือส่ังลุย 
 เดินทางจากบา้นถ ้าเสือโฮมสเตยม์ายงัจุดล่องเรือยาง สายน ้าเพชรบุรีเยน็ๆ รอใหคุ้ณไดไ้ปสัมผสั เม่ือ

แต่งกายเหมาะสมรัดกุมดีแลว้ แบ่งทีมลงเรือยาง ล่องตามแม่น ้า เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพสองฝ่ัง
แม่น ้า แต่อยา่เพลินเกินไปเรามีกิจกรรมใหคุ้ณท าดว้ย นัน่ก็คือภารกิจตามหา ‘3 หัวใจเสือ’ โดยทั้งหมด
จะซ่อนอยูร่ะหวา่งทาง คุณอาจตอ้งเปียกสักหน่อยเพื่อให้ไดส่ิ้งเหล่าน้ีมา 

1. ไมง่้ามหนงัสต๊ิกนายพราน 
2.  กลา้ไม ้ก าเนิดของป่า  
3.  ลูกกระสุนดินเมล็ดพนัธ์ุ   

 กติกามีอยูว่า่ 3 หวัใจเสือ ท่ีเปรียบเสมือนหวัใจในการอนุรักษป่์า อาทิ ไมง่้ามหนงัสต๊ิก กลา้ไม ้และ ลูก
กระสุนดินเมล็ดพนัธ์ุ ทุกอยา่งจะซ่อนอยูต่ามจุดต่างๆ แต่ละทีมจะตอ้งฝ่าฟันภารกิจ เพื่อตามล่าหา RC 
ของส าคญัทั้ง 3 อยา่งนั้นใหค้รบ ท่านจะตอ้งดูแลรักษาส่ิงส าคญันั้นให้อยูใ่นสภาพดี เพราะบางช้ิน หาก
เปียกน ้าก็จะเละไปเลย 
(Dress Code: เตรียมชุดแห้งพร้อมเปล่ียนใส่ถงุไว้ ส าหรับท่านท่ีอยากลงเล่นน า้แม่น า้เพชรบุรี ท่าน
สามารถเปล่ียนเส้ือผ้าได้ ณ จุดท่าเรือขึน้ฝ่ัง) 
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15:00 น. ล่องแก่งเรือยางถึงจุดหมาย รับประทานขนมและน ้าด่ืมเติมก าลงั 30 นาที จากนั้นเปล่ียนชุดแลว้เดิน
ทางเขา้ท่ีพกั 

16:30 น. ถึงท่ีพกั รับประทานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ แยกยา้ยกนัท าธุระส่วนตวั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

19:00 น. กจิกรรมเสือคืนถิ่น 
 ร่วมรับประทำนอำหำรเยน็สไตล์บุฟเฟ่ต์ (มือ้ที ่2) ในธีมงำนปำร์ตี ้‘เสือคืนถิ่น’ เมนูอาหาร ไดแ้ก่ สลดั

บาร์นานาชาติ (ครีมสลดัเดรสซ่ิง, เทาวซ์ัน่ไอส์แลนด์, ซีซ่าร์เดรสซ่ิง), ย  าคอหมูยา่ง, ปลาทอดสมุนไพร,  
ซ่ีโครงหมูอ่อนตม้แซ่บ, ไก่ผดัเมด็มะม่วง, ผดัผกัรวมน ้ามนัหอยกุง้สด, สปาเก็ตต้ีซอสหมู, ขา้วสวย, 
ผลไมร้วม ตามฤดูกาล เช่น แตงโม, ฝร่ัง และ ทบัทิมกรอบ 
คน้หาเสือเจา้ป่าตวัจริง มาใหร่้วมกนัสนุกกบักิจกรรมร้องเพลง คน้หา “เสือกลา้” ของแต่ละทีม ท่ีจะมา
สร้างความบนัเทิงใหก้บัทุกท่านในคอนเซป “เสือคืนถิ่น” โดยแต่ละทีมจะส่งตวัแทนเสือกลา้ออกมา
รวมทั้งหมด 3 ทีม ทีมละ 2 ท่าน ลงแข่งขนัประกวดร้องเพลงเพือ่หาขวญัใจของเหล่าลูกเสือในงาน โดย
อาจจะเป็นเพลงเด่ียวหรือดูโอ ้พร้อมพาเหล่าลูกเสือตวันอ้ย พอ่เสือ แม่เสือมาช่วยกนัเป็นแดนเซอร์ไป
ดว้ยก็ได ้ทีมไหนเอนเตอร์เทนเก่ง เสียงปรบมือดงั กรรมการกิตติมศกัด์ิตดัสินและรับของรางวลัไปเลย 
และปิดทา้ยดว้ยการมอบรางวลัพิเศษใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บโหวต การแต่งกายธีมเสือยอดเยีย่มอีกดว้ย 

 Dress code: แต่งกายแฟนซีสวยงาม ธีมลายเสือ นายพราน Jungle safari ลุ้นรับรางวลัแต่งกายยอดเย่ียม 

21:00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 ทีพ่กั ธนัฐธิชำบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปำ หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัทีส่อง โครงกำรช่ังหัวมันตำมพระรำชด ำริ จ.เพชรบุรี – กรุงเทพฯ  

08:00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
09.30 น. เชคเอา้ทอ์อกเดินทางจากท่ีพกั 
 พกัท่ี ธนฐัธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด ์สปา นกัเดินทางสามารถเลือกท ากิจกรรมยามเชา้ไดต้ามอธัยาศยั 

อาทิ ชมทะเลหมอกบริเวณรอบท่ีพกัยามเชา้, สนุ๊กเกอร์, ป่ันจกัรยานชมไร่, วา่ยน ้า, ข่ีมา้, ATV, โรยตวั 

10.30 น. น าท่านเขา้เยีย่มชม โครงกำรช่ังหัวมันตำมพระรำชด ำริ เกิดข้ึนจากความเอาพระทยัใส่ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงมีต่อเกษตรกร ในการท่ีจะพฒันาส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมใหป้ระสบความส าเร็จ และสามารถเล้ียงดูตวัเองและครอบครัวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื นัง่รถรางชม
โครงการฯ และใหท้่านไดท้  า กจิกรรม CSR ปลูกไม้ผลพนัธ์ุพชืเศรษฐกจิภำยในโครงกำรฯ (หรือ
กจิกรรมทีท่ำงโครงกำรช่ังหัวมันอนุมัติ) ก่อนกลบัแวะอุดหนุนสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ รวมถึง
ผลิตภณัฑต่์างๆ ของโครงการฯ เป็นของฝากไดท่ี้ร้านโกลเดน้ เพลซ 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ร้านอาหารเปลญวน  
เมนูอาหาร ไดแ้ก่ 1. ปลากะพงนพเกา้ 2. กุง้ราดซอสมะขาม 3. แกงส้มกุง้ไหลบวัหมอ้ไฟ  4. ไข่ฟูปู
มว้น 5. เน้ือปูผดัผงกะหร่ี 6. ย  า 3 กรอบ (ส่วนผสมหลกั หมูแผน่, ปลากรอบ, กระเพาะปลา, ปลาหมึก
กรอบ, เม็ดมะม่วงหิมพานต)์ 7. ทอดมนัปลาอินทรีย ์8. ผดัผกัรวมมิตรน ้ามนัหอย และขนมวุน้ลูกเป็ด 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ แวะร้านขายของฝากของท่ีระลึกเมืองเพชรก่อนกลบั 
17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจจากการท าดี สุขใจทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ 
 

****************************************** 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของนักเดินทางเป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ 

- มีประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

-ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี 11/06657 

- การแลกไมลส์ะสมไม่รวมถึงค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละอาหาร นอกเหนือจากท่ีระบุใน

ตารางกิจกรรม 

- สงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมกิจกรรมส าหรับผูท่ี้อาย ุ12 ปีข้ึนไป 

- รายละเอียดอาหารหรือเคร่ืองด่ืมขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  


