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WANG NAM KHIAO 
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เชิงเกษตรอำาเภอวังน้ำาเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเชิงเกษตรในอำ�เภอวังน้ำ�เขียวท่ีหล�กหล�ยผ่�น
ผลผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ชมแปลงส�ธิตพืชผักและผลไม้แบบผสมผส�น
ท่ีมีผลผลิตออกม�ในแต่ละฤดูก�ล เช่น แปลงก�แฟอ�ร�บิก�และก�แฟ
โรบัสต� แปลงปลูกหม่อน หรือมัลเบอร์รี แปลงองุ่น และแปลงเมล่อน อ่ิมอร่อย
ไปกับผลผลิตก�รเกษตรของชุมชน และสนุกกับก�รเก็บผักในแปลงผัก
อินทรีย์ กิจกรรม Cooking Class และทำ�อ�ห�รพ้ืนบ้�นสไตล์ Vegan  

 Learn about the local way of life through various 
agricultural attractions at Wang Nam Khiao community, 
including to visit combined seasonal vegetable and fruit 
plantations, such as: the Arabica and Robusta coffee 
plantations, the mulberry orchard, vineyard, and melon farm. 
Taste some of the local products and have fun harvesting 
organic vegetables. Then, enjoy cooking class with some local 
vegan dishes on the menu.
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Highlights 

• Visit Baan Phra Angkarn Pineapple Orchard, the largest 
pineapple plantation in Nakorn Ratchasima.

• Learn how organic melons are grown at Rakjung Melon Farm 
in Wang Nam Khiao.

• Ride a convertible to harvest organic vegetables at D-HOPE 
Community’s plantation in Thai Pattana village.

• Enjoy a cooking class with some local vegan dishes on 
the menu. 

• Visit the largest mushroom house in the Northeast of 
Thailand at Wang Nam Khiao Farm.

• Board a tram and ride through the combined vegetable 
farm, vineyard, and Arabica/Robusta coffee plantations at 
Fah Pratan Farm. 

• Collect fresh mulberries and learn how vanilla trees are 
planted at Suan Mae Mon. 

ไฮไลต์

• แวะสวนสับปะรดสีบ้�นพระอังค�ร แหล่งเพ�ะพันธ์ุสับปะรดสีท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในจังหวัดนครร�ชสีม�

• เรียนรู้วิธีก�รปลูกเมล่อนปลอดส�ร ท่ีรักจัง ฟ�ร์มเมล่อน วังน้ำ�เขียว
• น่ังรถเปิดประทุนไปเก็บผักปลอดส�ร ท่ีแปลงผักของชุมชนท่องเท่ียว 

D-HOPE หมู่บ้�นไทยพัฒน� 
• กิจกรรม Cooking Class และทำ�อ�ห�รพ้ืนบ้�นสไตล์ Vegan  
• ชมโรงเพ�ะเห็ดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภ�คอีส�น ท่ีวังน้ำ�เขียวฟ�ร์ม
• น่ังรถร�งสวนเกษตรผสมผส�น ชมแปลงผัก แปลงองุ่น แปลงก�แฟ

อ�ร�บิก�และโรบัสต� ท่ีฟ้�ประท�นฟ�ร์ม 
• เก็บลูกหม่อนสด ๆ เรียนรู้ก�รปลูกต้นว�นิลล� ท่ีสวนแม่หม่อน 
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วันท่ีหน่ึง
 ช่วงสาย  
พบกันที่จุดนัดพบ เดอวัง ฮิป โฮมสเตย์ ร่วมกิจกรรมเพนต์หมวก  

 ช่วงกลางวัน 
รับประท�นอ�ห�รกล�งวัน เมนูขนมจีนน้ำ�ย�เห็ดหอมและขนมไทย
โบร�ณ "ข้าวต้มมัดลูกโยน" 

 ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมสวนสับปะรดสีบ้�นพระอังค�ร แหล่งเพ�ะพันธุ์ต้น

สับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครร�ชสีม�
• เยี่ยมชมฟ�ร์มเมล่อนวังน้ำ�เขียว เรียนรู้วิธีก�รปลูกเมล่อน

ปลอดส�รพิษ ชม ชิม และเลือกซื้อผลผลิตสด แปรรูป จ�กเมล่อน
รักจังฟ�ร์ม

• เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว D-HOPE หมู่บ้�นไทยพัฒน� พ�นั่งรถ
เปิดประทุนไปเก็บผักที่แปลงผักอินทรีย์ที่แปลงปลูกของเกษตรกร
ในชุมชน เพื่อเป็นวัตถุดิบในก�รทำ�อ�ห�ร และร่วมทำ�อ�ห�ร
พื้นบ้�นสไตล์วีแกน (Vegan)  

 ช่วงเย็น 
รับประท�นอ�ห�รเย็นสไตล์วีแกน (Vegan) 

วันท่ีสอง
 ช่วงเช้า 
• ตักบ�ตรย�มเช้� ท่ีบริเวณริมอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยกระบอก
• รับประท�นอ�ห�รเช้� ข้�วต้มเห็ดหอมวังน้ำ�เขียว และอ�ห�รพ้ืนถ่ิน 

โปรแกรมท่องเท่ียว 
2 วัน 1 คืน

ราคา 2,300 บาท/ท่าน
(ข้ันต่ำา 20 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

 ช่วงสาย
เยี่ยมชมโรงแหนมเห็ดแม่นุ้ย 

 ช่วงกลางวัน
• ศึกษ�ดูง�นโรงเพ�ะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภ�คอีส�น

ที่วังน้ำ�เขียวฟ�ร์ม 
• เยี่ยมชมฟ้�ประท�นฟ�ร์ม ขึ้นรถร�ง

ชมสวนเกษตรผสมผส�น แปลงผัก แปลงองุ่น 
แปลงก�แฟอ�ร�บิก�และก�แฟโรบัสต�

 ช่างบ่าย
• เยี่ยมชมสวนแม่หม่อน ชมสวนหม่อนหรือมัลเบอร์รี 

ศึกษ�ดูง�นก�รปลูกต้นว�นิลล� และรับประท�น
อ�ห�รกล�งวัน

• เดินท�งกลับกรุงเทพฯ
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Day 1
 Late Morning 
Meet at De Wag Hip Homestay. Enjoy a fun hat painting activity.

 Noon 
Have lunch with provided menu, rice noodles with mushroom curry and grilled 
glutinous rice wrapped in banana leaf.

 Afternoon 
• Visit Baan Phra Angkarn Bromeliad Orchard, the largest bromeliad 

plantation in Nakorn Ratchasima.
• Visit Wang Nam Khiao’s melon farm and see how organic melons are grown. 

Shop for both fresh and processed melon products at Rakjung Melon Farm 
in Wang Nam Khiao.

Program:
2-Days-1-Night Itinerary 
Price 2,300 Baht/Person

(minimum 20 persons, excluding transportation)

• Visit D-HOPE Tourism Community 
in Thai Pattana village. Ride 
a convertible to harvest 
organic vegetables from the 
community’s plantation. These 
will then be put to good use in a 
cooking class, where you’ll learn 
to cook some local vegan dishes. 

 Evening
Vegan dinner.

Day 2
 Morning
• Morning almsgiving for good luck at Huay Krabok reservoir.
• Enjoy a breakfast of Wang Nam Khiao’s special mushroom porridge and 

signature traditional dishes.

 Late morning
Visit Mae Nui’s fermented mushroom sausage factory. 

 Noon 
• Learn the largest mushroom house in Northeast Thailand at Wang Nam 

Khiao Farm. Shop for some of their products. 
• Visit Fah Pratan Farm. Board a tram and ride through the combined 

vegetable farm, vineyard, and Arabica/Robusta coffee plantations.

 Afternoon 
• Visit Suan Mae Mon and see the mulberry plantation. Learn how vanilla 

trees are planted. 
• Lunch.
• Return to Bangkok.
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โฮมสเตย์ชุมชน
Homestay
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อาหารในชุมชน
• ล�บเห็ด
• ยำ�หัวปลีใส่เห็ด
• ห่อหมกเห็ด

Food at the community
• ‘Larb Hed’ spicy mushroom 

salad
• Spicy banana blossom and 

mushroom salad
• Steam mushroom in curry 

paste wrapped in banana 
leaves

สินค้า/ของท่ีระลึก
ในชุมชน
• เมล่อนวังน้ำ�เขียว
• เห็ดวังน้ำ�เขียว
• ผักสลัด

Products/souvenirs 
at the community
• Wang Nam Khiao melon
• Wang Nam Khiao mushroom
• Salad greens



ผู้นำาชุมชน : น�ยมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์
Community Leader : Mr. Mongkhonsin Leenakanith
เบอร์ติดต่อ (Tel.) : 09-8608-6004

ท่ีอยู่ : 201 หมู่ท่ี 5 ตำ�บลวังหมี อำ�เภอวังน้ำ�เขียว 
จังหวัดนครร�ชสีม� 30370
Address : 201 Moo 5, Tambon Wang Mi, 
Amphoe Wang Nam Khiao, Nakon Ratchasima 

Facebook : 
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอำ�เภอวังน้ำ�เขียว

เดินท�งจ�กกรุงเทพ ถึงชุมชนระยะท�ง 240 กิโลเมตร 
ใช้เวล�ในก�รเดินท�งประม�ณ 4 ช่ัวโมง
The community is 240 kilometers from Bangkok, 
4 hours travel time.


