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เรยีนแขกทกุท่าน
 
ยนิดต้ีอนรบัสูบ่า้นของพวกเรา!
 
ในป�2554 โจฮันนาห ์เฮอร ์(Johannah Herr) และฉันมาเมอืงไทยดว้ยความฝ�นที�จะเป�ด
องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร
(NGO) ต่อต้านการค้ามนษุยใ์หกั้บสตรพีื�นเมอืง และผูลี้�ภัยซึ�งเป�นผูห้ญงิที�เขม้แขง็ฉลาด
และมคีวามยดืหยุน่ซึ�งพวกเขาเหมอืนจะเป�นประชากรที�ถกูกดขี�มากที�สดุ
เราตัดสนิใจตั�งชื�อโปรแกรมดอเธอรไ์รส้ซิ�ง (Daughters Rising)
 
เนื�องจากDaughters Rising ยงัไมม่เีงินทนุใด ๆ ฉันจงึเชา่ที�พกัรา้งขา้งแมน่ํ�าเพื�อสรา้ง
ธุรกิจเพื�อสงัคมที�เรยีกวา่ไฉไลออรคิ์ดเพื�อนาํผลกําไรไปใชเ้ป�นทนุในงานต่อต้านการค้า
มนษุยทั์�งหมดของเรา ไฉไลออรคิ์ดถกูสรา้งขึ�นดว้ยความตั�งใจที�จะจดัหาสถานที�ที�ปลอดภัย
สาํหรบัผูห้ญงิที�มคีวามเสี�ยงสามารถไดร้บัเงินเพื�อเรยีนรูง้านทักษะการฝ�กอบรมภาษา
อังกฤษ/ ภาษาไทย สขุภาพของผูห้ญงิ และสทิธมินษุยชนและสง่ผลใหม้คีวามเสี�ยงนอ้ยลง
ต่อการค้ามนษุย ์ดว้ยความชว่ยเหลือของคณุผูที้�สาํเรจ็การฝ�กอบรมวชิาชพีของเรามคีวาม
เป�นอิสระมกํีาลังและสามารถสรา้งอนาคตที�สดใสใหกั้บหมูบ่า้นของพวกเขาดว้ย
 
พนกังานสว่นใหญที่�คณุจะพบที�ไฉไลออรคิ์ดเป�นเดก็ฝ�กหดัโปรแกรมการฝ�กอบรมดา้นการ
ต้อนรบัของเราเป�นสว่นสาํคัญของสิ�งที�เราทําที�นี�ก่อนที�จะเขา้รว่มโปรแกรมของเราเยาวชน
หญงิบางคนอาจไมเ่คยมโีอกาสไปพกัที�โรงแรมกินอาหารในรา้นอาหารใชไ้ฟฟ�าหรอืเขา้
โรงเรยีน ดงันั�น ผูเ้ขา้รบัการอบรมหลายคนกําลังเรยีนรูเ้กี�ยวกับการต้อนรบัเป�นครั�งแรก
นอกจากนี� พวกเขายงัไดร้บัทักษะภาษาอังกฤษ ดงันั�นพวกเขาอาจใชเ้วลานานกวา่เล็กนอ้ย
ในการทําความเขา้ใจคณุขอใหท่้านโปรดอดทนเพราะพวกเขากระตือรอืรน้ที�จะฝ�กฝนและ
ปรบัปรงุ!
 ทกุคนจากไฉไลออรคิ์ดขอขอบคณุที�คณุไดม้าที�นี�และหวงัวา่คณุจะสนกุกับการเขา้พกั!
 
ดว้ยรกั,
Alexa Pham
ผูร้ว่มก่อตั�ง
Daughters
Rising ผูจ้ดัการไฉไลออรคิ์ด



      ก่อนที�จะมไีฉไลออรคิ์ดชวีติของชา้งเหล่านี�ยากลําบากมาก ชา้งเหล่านี�ต้องทํางานมากกวา่ 14 วนั โดยพานกัท่องเที�ยวไปรอบ
ๆ โดยมเีก้าอี�โลหะหนกัไวด้า้นหลัง และมเีวลาอันนอ้ยนดิในการกินอาหาร ขณะที�ต้องทนทกุขท์รมานจากแผล
การติดเชื�อ และความเหนื�อยล้าจากความรอ้น ตั�งแต่ป� 2560เราไดช้ว่ยเหลือและฟ�� นฟูชา้งเหล่านี�จากสภาพที�ไมเ่หมาะสมก่อนหนา้นี� ผา่นการ
เชา่ชา้งเต็มเวลาจากเจา้ของเราไดด้าํเนนิการเพื�อสขุภาพที�ดขีึ�น ชวีติที�มจีรยิธรรมมากขึ�นสาํหรบัพวกเขา
วนันี�พวกเขาสนกุกับตาราง "ทํางาน"ที�ผอ่นคลายมเีวลาเล่นนํ�าในแมน่ํ�าเดนิเล่นในป�าเป�นเวลานานและมเีวลาพกัผอ่นเหลือเฟ�อ
 
    ที�นี�เรามุง่หวงัที�จะใหช้า้งมชีวีติที�ดทีี�สดุผา่นการตลาดที�โปรง่ใส
นอกจากนี�เรายงัมุง่หวงัที�จะใหค้วามรูแ้ก่แขกของเราเกี�ยวกับลักษณะของการดแูลชา้งอยา่งมจีรยิธรรมภายในบรบิทของการถกูล่ามไว้
 
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มนษุยแ์ละชา้งทํางานเคียงขา้งกันเป�นเวลา4,000ป� และยงัต้องพึ�งพาอาศัยกันเพื�อความอยูร่อด-คล้ายกับวธิทีี�
มา้เป�นสว่นสาํคัญของชวีติในหลายประเทศทางตะวนัตกชา้งชว่ยชวีติผูค้นหลายรอ้ยคนในชว่งสงครามโลกครั�งที�หนึ�งไถนาในหมูบ่า้นชาวเขา
เผา่กะเหรี�ยงหา่งไกลและชว่ยสรา้งนครวดัซึ�งเรยีกวา่อนสุาวรยีท์างศาสนาที�ใหญที่�สดุในโลก
 
ในต้นศตวรรษที�20ป�าไมข้องประเทศไทยอุดมสมบูรณอ์ยา่งมากมสีตัวป์�าจาํนวนมากซึ�งคาดวา่จะมมีากกวา่
300,000ชนดิ ป�จจุบนัมสีถานที�เพยีงไมกี่�แหง่บนโลกที�ไมม่มีนษุยแ์ตะต้องเนื�องจากรอยเท้าของเราถกูทิ�งไวเ้กือบทกุมุมโลกเมื�อจาํนวน
ประชากรและการบรโิภคเพิ�มขึ�น แหล่งที�อยูข่องสตัวป์�าก็ยอ่มนอ้ยลงดว้ยเหตนุี�ในอนาคตอาจจะไมม่ชีา้งป�าในภาคเหนอืของประเทศไทยอีก
ต่อไป
 
ในชว่งศตวรรษที�ผา่นมาถิ�นที�อยูต่ามธรรมชาติของชา้งถกูยดึครองโดย
"อารยธรรม" - มนษุยทํ์าลายเสน้ทางอพยพ ทําลายป�าดว้ยการสรา้งถนนและไฟฟ�า
และขายที�ดนิเพื�อทําการเกษตรอุตสาหกรรม ความจรงิก็คือความต้องการนํ�ามนัปาล์มของมนษุย์
เชน่เดยีวกับการลักลอบล่างาชา้งและอวยัวะสบืพนัธุข์องชา้ง
เป�นภัยคกุคามต่อชา้งที�ยิ�งใหญก่วา่การท่องเที�ยวทกุประเภท

A NOTE ON ETHICAL CAPTIVE ELEPHANT CARE

‘"การทํางานของชา้งเหล่านี� เปรยีบเทียบ ก่อนและหลัง ซื�งเราได้ชว่ยเหลือพวกมนัไว:้



 เราขอใหค้ณุเป�ดใจเมื�อคณุเรยีนรูเ้พิ�มเติมเกี�ยวกับชา้ง
คนสว่นใหญม่กีารตอบสนองทางอารมณต่์อการเลี�ยงชา้งไทย

แต่ก็เป�นการดทีี�จะไดร้บัขอ้มูล
 

ตัวอยา่งเชน่โซม่กัถกูนาํเสนอวา่ผดิจรรยาบรรณ
แต่จรงิ ๆ แล้วโซที่�ใชอ้ยา่งชาํนาญจะเป�นประโยชนต่์อชา้ง ควาญชา้ง -

ครฝู�กที�อุทิศชวีติใหกั้บการดแูลชา้ง – เพราะไมส่ามารถติดตามชา้งไดต้ลอด 24 ชั�วโมงในหนึ�งวนั
ดงันั�นเมื�อควาญชา้งกําลังพกัผอ่นชา้งจะถกูล่ามไว้

หากไมม่สีวนสตัวข์นาดใหญร่าคาแพงโซเ่ป�นมาตรการเดยีวในการป�องกันเพื�อความปลอดภัยของทั�งมนษุยแ์ละชา้ง
มฉิะนั�นชา้งอาจทํารา้ยกันถกูรถชนหรอืฆา่มนษุยแ์ละทําลายพชืผลในไรใ่กล้เคียง

 
ในเวลากลางคืนชา้งจะถกูล่ามดว้ยโซย่าวซึ�งมคีวามยาว

20-30 เมตรทําใหส้ามารถเคลื�อนยา้ยไปยงัแหล่งอาหารสดตามธรรมชาติและกินหญา้ไดภ้ายในเสน้รอบวงขนาดใหญ่
นอกจากนี�โซโ่ลหะยงัเป�นเชอืกผกูที�ดทีี�สดุในการใชเ้นื�องจากไมไ่ดเ้สยีดสกัีบผวิหนงัของชา้งเหมอืนเชอืกไนลอนหรอืเชื�อกทั�วไป

 
เกี�ยวกับการฝ�กอบรมหากไมม่กีารสอนชา้งใหเ้ขา้ใจคําสั�งบางประการการดแูลจากสตัวแพทยที์�สาํคัญเป�นไปไมไ่ดที้�จะรกัษาพวกมนั

ชา้งเหล่านี�ไดร้บัการฝ�กฝนดว้ยการเสรมิแรงที�ศูนยอ์นรุกัษ์ชา้งไทย TECC ใชก้ารฝ�กอบรมตามเป�าหมายและจา้งผูฝ้�กสอนที�เป�นผูบุ้กเบกิวธิกีาร
ฝ�กอบรมแบบไมเ่ป�นอันตรายและไดร้บัการพฒันาปรบัปรงุวธิกีารทกุ

ๆ ป� พวกเขาสอนใหค้วาญชา้งทกุคนถือตะขอเหล็กเพื�อใหตั้วเองคนอื�น ๆ และลกูชา้งปลอดภัย
พวกเขาไดร้บัมอบหมายใหช้ว่ยชวีติมนษุยแ์ละชา้งหากจาํเป�นเพราะชา้งเป�นสตัวที์�ทรงพลังและอาจเป�นอันตรายไดใ้นบางครั�ง

 
คําวา่ "ที�อาศัยของสตัว"์ มกัถกูนาํไปใชใ้นทางที�ผดิโดยสถานเลี�ยงชา้งเพื�อพยายามสรา้งความแตกต่างจากที�อื�นดว้ยรปูแบบการจดัการแบบอื�น

ป�จจุบนัยงัไมม่สีถานที�เลี�ยงชา้งที�ไดร้บัทนุสนบัสนนุดา้นการท่องเที�ยวของสมาคมประชาชาติแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
(อาเซยีน) ที�ตรงตามขอ้กําหนดทั�งหมดที�กําหนดที�อาศัยของสตัวที์�แท้จรงิ ไฉไลออรคิ์ดซึ�งถกูกําหนดใหเ้ป�นฟารม์ชา้งไมไ่ดอ้้างวา่เป�นที�อาศัยของ

สตัว์
แต่เราถือวา่สถานที�แหง่นี�เป�นสวรรค์

 
เราไมส่นบัสนนุใหซ้ื�อชา้ง ดว้ยเหตนุี�เราจงึเชา่ชา้งของเราจากครอบครวัชาวไทยในท้องถิ�นเพื�อใหช้วีติของพวกเขามคีวามสขุมากที�สดุ

ผูเ้ชี�ยวชาญยอมรบัวา่การซื�อชา้งใหผ้ลกําไรทางการเงินแก่เจา้ของ และไดร้บัเงินก้อนเพื�อซื�อชา้งใหมที่�ถกูค้ามาจากป�า
 

ฟารม์ชา้งของเราไมส่มบูรณแ์บบและไมม่กีารโต้เถียงเรื�องชา้งเนื�องจากเป�นกระบวนการต่อเนื�อง
ถึงกระนั�นเรายงัสามารถแสดงใหเ้จา้ของปางชา้งอื�น ๆ เหน็วา่พวกเขายงัสามารถทํากําไรไดใ้นขณะที�ดแูลชา้งอยา่งมมีนษุยธรรม

เมื�อวธิกีารทางจรยิธรรมของเราเติบโตขึ�นอยา่งประสบความสาํเรจ็เราเชื�อวา่ปางชา้งหลายแหง่จะใชร้ปูแบบเดยีวกันและปรบัปรงุชวีติของชา้ง
ในความเป�นจรงิเราไดเ้หน็สิ�งนี�เกิดขึ�นที�แคมป�รอบหบุเขาของเราแล้ว

 
ความหวงัของเราคือประชากรชา้งจาํนวนมากของประเทศไทยสามารถใชเ้พื�อรกัษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมและชว่ยใหช้า้งป�าอยูร่อดได้
หากมกีารจดัการอยา่งรอบคอบอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวสามารถมั�นใจไดว้า่ชา้งจาํนวนมากยงัคงไดร้บัการดแูลและปกป�องในอนาคตอันใกล้



DAUGHTERS RISING เป�นองค์กรที�ไมแ่สวงหาผลกําไร ภารกิจของเราคือการเพิ�มศักยภาพใหกั้บเด็กผูห้ญิงและผูห้ญิงที�มคีวาม
เสี�ยงผา่นการศึกษา การจา้งงาน และการออกไปใชช้วีติภายนอก เพื�อป�องกันการค้ามนุษย ์และการเรยีนรูชุ้มชนของพวกเขา

เรามเีป�าหมายที�จะชว่ยทําลายวงจรของความยากจน

ป�ญหา
 

ประเทศไทยมอัีตราการค้ามนุษยท์างเพศสงูที�สดุแหง่หนึ�งของโลกสตรสีว่นใหญ่ที�ถกูค้ามนุษยใ์นประเทศไทยเป�นชนกลุ่มน้อยซึ�ง
สว่นใหญ่เป�นผูลี้�ภัยจากพมา่ที�ไมม่เีอกสารการขาดสถานะทางกฎหมาย ความไมคุ่้นเคยกับภาษาและประเทศและความเปราะบาง
ทางการเงินทําใหพ้วกเขาเป�ดกวา้งต่อการบบีบงัคับทางเศรษฐกิจการค้ามนุษยส์ว่นใหญ่เริ�มต้นด้วยการเสนองานที�ผดิพลาดและ
สญัญาวา่จะมชีวีติที�ดีขึ�น

การศึกษา และการสรา้งศักยภาพ
 

เราสามารถชว่ยป�องกันการค้ามนุษยไ์ด้ด้วยการใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งศักยภาพใหผู้ห้ญิงเอาชนะป�จจยัที�ทําใหพ้วกเขาตกอยูใ่น
ความเสี�ยงนี�คือเหตผุลที�เรามอบทนุการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย มอบทนุแก่โรงเรยีนในชุมชนตลอดจนเวริก์ชอ็ปเคลื�อนที�
และคลินิกเกี�ยวกับสทิธสิตร ีสขุภาพของผูห้ญิง การป�องกันตัว การสรา้งความมั�นใจ และความเป�นผูน้ําผูเ้ขา้รว่มโครงการของเรามี
การศึกษาที�สงูขึ�น เริ�มต้นธุรกิจของตนเอง และเป�นผูน้ําในชุมชนของตน

การจา้งงาน
 

The Chai Lai Orchid จดัเตรยีมหอ้งพกั ค่าอาหารและค่าครองชพีสาํหรบัพนักงานของเราทกุคน ในชว่งโปรแกรมแปดเดือนของ
เราผูเ้ขา้รบัการฝ�กอบรมจะได้รบัที�พกัอาศัยที�ปลอดภัยการฝ�กอบรมแบบได้รบัค่าจา้งและมหีลักสตูรภาษาอังกฤษหมุนเวยีนในขณะที�
กําลังฝ�กงานในด้านต่าง ๆ ของการต้อนรบั

 
ความรบัผดิชอบด้านชุมชน

 
เราบรจิาคยา เสื�อผา้ ผา้หม่ มุง้และเครื�องกรองนํ�าสะอาดใหกั้บหมูบ่า้นในท้องถิ�น คลินิกเคลื�อนที�ของเรานําแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ไปยงั
หมูบ่า้นที�ผูค้นไมส่ามารถเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลได้

 
 
 

เรยีนรูเ้พิ�มเติมเกี�ยวกับเราและต้องการบรจิาค กรณุาเยี�ยมชมเวบ็ไซต์ของเราที� :
WWW.DAUGHTERSRISING.ORG





เวลาเป�ดทําการ
 

7:30 น. – 21.00 น.
 

ไฉไลออรคิ์ดคาเฟ�
 

อาหารเชา้ตั�งแต่ 7:30 น. - 10:00 น.
 

นอกจากนี�ยงัมอีาหารและเครื�องดื�มแสนอรอ่ยใหเ้ลือก
มากมายตลอดทั�งวนัโปรดดเูมนูที�คาเฟ�ของเรา!

 
ในการเขา้พกัของคณุคณุจะได้รบันํ�าดื�มฟรสีองขวดต่อ

วนั
 

นโยบายการชาํระเงิน
 

คณุสามารถเลือกจา่ยผา่นบตัรเครดิต
โอนเงินผา่นธนาคาร PayPal หรอืเงินสด

 
           +  ภาษี 7% ตามกฎหมายของรฐับาลไทย

 +  3% ในการจา่ยผา่นบตัรเครดิต
 

เหตดุ่วนกรุณาโทร:
1155

ขอ้มูลอีโคลอรจ์

WIFI
 

Wi-Fi มบีรกิารที�คาเฟ�ทั�งสองที�
หรอืคณุจะเลือกใชเ้วลาอยา่งคุ้มค่าโดยไมใ่ชอุ้ปกรณ์

อีเลคทรอนิค
 

บรกิารสปาในหอ้งพกั

     •  นวดแผนไทย - 500 บาท (1 ชั�วโมง)
 •  นวดนํ�ามนั - 800 บาท (1 ชั�วโมง)

     •  นวดสมุนไพร - 900 บาท (1 ชั�วโมง)
   •  อบสมุนไพร - 200 บาท (1 ชั�วโมง)

 
ตัวเลือกการขนสง่

เราต้องได้รบัแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อยหนึ�งชั�วโมงเพื�อ
จดัคนขบัรถใหค้ณุ(เที�ยวเดียวไป / กลับเชยีงใหม ่-
อัตราคงที�ต่อคัน)
 รถสองแถว(รถแดง) - 800 บาท(ไปเชยีงใหม)่ 

                            - 2000 บาท (สาํหรบัทั�งวนั)
 

รถที�มแีอร ์ - 1200 บาท
 

*โปรดทราบ:
Chai Lai Orchid ไมม่ยีานพาหนะเป�นของตัวเอง
ราคาเหล่านี�เป�นอัตรามาตรฐานที�กําหนดโดย

พนักงานขบัรถที�คณุจา่ยโดยตร



การเดินทาง
ผจญภัย
ในป�ากับชา้ง
 1 วนั

การเดินป�า
แบบภมูปิ�ญญา
พื�นบา้น 

2 วนั
เดินป�าเพื�อเยี�ยม
ชมวดั
และนํ�าตก
 1 วนั

คําแนะนาํใน
การดแูลชา้ง
ครึ�งวนั

** การเดินป�าทั�งหมดสามารถปรบัแก้ได้ตามระดับความสามารถของรา่งกาย

ค้นหา สิ�งท้าทาย ของคณุ
คณุADVENTURE



เดินป�า + นํ�าตก + อาหารกลางวนั + หมูบ่า้นชาวเขา + ล่องแพไมไ้ผ ่+ เครื�องดื�ม + 
อาบนํ�าชา้ง + ให้อาหารชา้ง 

             เขา้รว่มการผจญภัยเต็มวนัที�เต็มไปดว้ยการเที�ยวชมป�าและชา้งไทยเดนิป�าในภมูปิระเทศที�สวยงามที�สดุ
ของภาคเหนอืของประเทศไทยพรอ้มไกดท้์องถิ�น เยี�ยมชมและวา่ยนํ�าในนํ�าตกที�สวยงามและรบัประทานอาหาร
กลางวนักับคนในท้องถิ�นสาํรวจหมูบ่า้นกะเหรี�ยงมง้ ลาหู ่หรอืกะยนั ล่องแพไมไ้ผไ่ปตามแมน่ํ�าแมว่างที�คดเคี�ยว
ผา่นภเูขาทางภาคเหนอืของไทยเพลิดเพลินกับเครื�องดื�มและของวา่งที�คาเฟ�รมิแมน่ํ�าของเรา อาบนํ�าและเล่นกับ
ลกูชา้งในแมน่ํ�าใหอ้าหารชา้งทกุตัวในฝูงและบอกลาชา้งก่อนมุง่หนา้กลับเมอืง

ราคา
 
3,500 บาท ต่อ คน สาํหรบัลกูค้าของไฉไลออรคิ์ด
 
4,000 บาท ต่อ คน สาํหรบัลกูค้ารายวนั
 
เริ�ม – สิ�นสดุ
 
เวลาโดยประมาณตั�งแต่  9.00 น. – 17.00 น. (1 วนั)

สิ�งที�ต้องนาํมา
 
·      เสื�อผา้กีฬาที�ใสส่บาย
·      ชุดวา่ยนํ�า
·      รองเท้าแตะ
·      รองเท้าเดนิป�า
·      ชุดเปลี�ยนเสื�อผา้
·     สเปรยกั์นแมลง

รวมกิจกรรมยอดนยิมเพื�อให้คณุได้สาํรวจและสมัผสัประสบการณที์�ดีที�สดุของภเูขาแมว่างในวนัเดียว! 

1 1 วนั

 การเดนิทางผจญภัยในป�ากับชา้ง





เรยีนรูท้กุอยา่งเกี�ยวกับชา้งและภารกิจของเรา
+ พบชา้ง 12 ตัว + ให้อาหารชา้ง + เรยีนรูว้ธิกีารเขา้ใกล้และสั�งการชา้ง + อาหารกลางวนั

+ อาบนํ�าชา้ง

ใชเ้วลาครึ�งวนักับชา้งเอเชยีที�สวยงาม12 ตัว!
 เรยีนรูว้ธิกีารเป�นผูด้แูลชา้ง:วธิเีขา้หาพวกเขา ใหช้า้งกินผลไมแ้ละอ้อย ขี�หลังพวกเขา สั�งพวกเขาดว้ยภาษาพื�น
เมอืงในขณะที�ไดร้บัความเขา้ใจเกี�ยวกับประวติัศาสตรข์องพวกเขา ผอ่นคลายที�คาเฟ�รมิแมน่ํ�าและเพลิดเพลินกับ
อาหารท้องถิ�นแสนอรอ่ยหลังอาหารกลางวนั ท่านจะไดอ้าบนํ�าชา้งและวา่ยนํ�ากับลกูชา้งในแมน่ํ�า แล้วขี�ชา้งผา่นป�า
สดุท้ายก็ต่อดว้ยการล่องแพตามนํ�าแมว่างท่ามกลางหบุเขาที�ล้อมรอบดว้ยภเูขา การผจญภัยของคณุกับชา้ง
เหล่านี�ไมเ่พยีงไดข้อ้มูลและความสนกุสนานเท่านั�นแต่ยงัชว่ยองค์กรของเราในการดแูลรกัษาที�หลบภัยและ

สวรรค์ถาวรสาํหรบัพวกเขาดว้ย

ราคา
 
2,000 บาท ต่อ คน (1 ท่านต่อชา้ง 1 ตัว)
 
เริ�ม –สิ�นสดุ
 
เวลาโดยประมาณคือ  3 ชั�วโมง (ครึ�งวนั)

สิ�งที�ต้องนาํมา
 
·      เสื�อผา้กีฬาที�ใสส่บาย
·      ชุดวา่ยนํ�า
·      รองเท้าแตะ
·      ชุดเปลี�ยนเสื�อผา้
·     สเปรยกั์นแมลง

การแนะนาํชา้งที�นา่จดจาํ คณุจะได้เรยีนรูก้ารดแูลสั�งการและอาบนํ�าชา้ง

ครึ�งวนั

คําแนะนาํในการดแูลชา้ง





เดินป�า + วา่ยนํ�าในนํ�าตก + อาหารกลางวนั + หายาและฟ�น + เรยีนรูทั้กษะการเอาชวีติรอดในป�า + อาหาร
เยน็ + นอนในโฮมสเตยข์องชาวเขา - วนัถัดไป - อาหารเชา้ในป�าแบบดั�งเดิม + เดินผา่นทุ่งนา

        บนเสน้ทางเดนิป�าสว่นตัวของเราเรยีนรูทั้กษะการเอาชวีติรอดในป�าในสภาพแวดล้อมที�ผอ่นคลายและสนกุสนานจากไกดช์าวเขาเผา่
กะเหรี�ยงที�มคีวามรูก้ารนอนในป�าเหมอืนไดก้ลับคืนสูร่ากเหง้าของชนพื�นเมอืง - เพลิดเพลินกับความสขุที�เรยีบง่ายของชวีติในป�าโดยไมต้่องมี
อินเตอรเ์นต็, ซูเปอรม์ารเ์ก็ต, โรงงานและเซเวน่อีเลฟเวน่

 
ชาวกะเหรี�ยงอาศัยอยูอ่ยา่งสงบบนภเูขามาหลายชั�วอายุคนโดยการล่าสตัว ์และเกษตรกรรม  ผูห้ญงิกะเหรี�ยงไดเ้ชี�ยวชาญในการทอผา้ดว้ยมอื
และคณุจะมโีอกาสไดล้องทํา

 
บา้นของชาวกะเหรี�ยงดั�งเดมิเป�นไมไ้ผห่ลังคามุงดว้ยหญา้หรอืใบไม ้นอกเหนอืจากทักษะการเอาตัวรอด ไกดข์องคณุจะแสดงวธิกีารสรา้งบา้นใน
ป�าโดยสอนใหค้ณุสรา้งที�พกัพงิขั�นพื�นฐานโดยใชเ้พยีงวสัดตุามธรรมชาติและใชเ้ครื�องมอืเพยีงแค่มดีเท่านั�น

ราคา
 
1,500 บาท ต่อ คน สาํหรบั 1 วนั
 3,000 บาท ต่อ คน สาํหรบั 2 วนั
 4,500 บาท ต่อ คน สาํหรบั 3 วนั
 
5,000 บาทต่อ คน สาํหรบั 4 วนั*
 กลุ่ม 5+ คนจะไดร้บัการลดราคา

เริ�ม– สิ�นสดุ   1-4 วนั, ตามที�ท่านเลือก

ครมีกันแดด

สิ�งที�ต้องนาํมา
·      เสื�อผา้กีฬาที�ใสส่บาย
·      ชุดวา่ยนํ�า
·      รองเท้าแตะ
·      รองเท้าเดนิป�า
·      ชุดเปลี�ยนเสื�อผา้
·      สเปรยกั์นแมลง

     ทําภาชนะใสอ่าหารจากใบตอง
     เรยีนรูพ้ชืป�าที�กินได้
     ทําอาหารและกินในป�า

     เรยีนรูพ้ชืสมุนไพร
      หานํ�าในกระบอกไมไ้ผ่
      ทักษะการทอผา้ฝ�าย

การผจญภัยที�แท้จรงิ! สาํรวจป�าและเรยีนรู้
ที�จะอยูร่ว่มกับธรรมชาติแบบวถีิกะเหรี�ยง

1-4 วนั

 สิ�งที�ไกดช์าวกะเหรี�ยงจะสอนคณุคือ:

การเดนิป�าแบบภมูปิ�ญญาพื�นบา้น





เดินป�า+ วา่ยนํ�าในนํ�าตกที�ซอ่นอยูก่ลางป�า + รบัประทานอาหารกลางวนั
 + สาํรวจวดัหลวงขุนวนิ

เยี�ยมชมวดัหลวงขุนวนิที�มอีายุราว
700 ป�ซึ�งซอ่นอยูด่า้นขา้งของภเูขาในป�า

วดัที�สวยงามแหง่นี�อยูห่า่งไกลและเขา้ถึงยากมากจนนกัท่องเที�ยวสว่นใหญย่งัไมไ่ดค้้นพบ
ความหา่งไกลของมนัยงัทําใหส้ามารถเก็บรกัษาภาพแบบเดมิไวไ้ด ้ในขณะที�วดัโบราณอื�น ๆ
สว่นใหญถ่กูทําลายจากความพยายามที�จะยดึครองอาณาจกัรล้านนาและไดม้กีารสรา้งขึ�นใหม่

 
หลังจากมโีอกาสดื�มดํ�ากับบรรยากาศอันเงียบสงบและหายากของวดั

คณุจะต้องเดนิต่อไปยงันํ�าตกที�เงียบสงบซึ�งเราจะพกัผอ่นและรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกันซึ�งเป�นอาหาร
ที�มาจากท้องถิ�นแบบดั�งเดมิหากคณุต้องการคณุสามารถวา่ยนํ�าในนํ�าที�เยน็และสดใสก่อนกลับไปที�หมูบ่า้นหว้ย

หยวกแล้วไปที�โรงแรมของคณุ
 

การเดนิทางนี�เหมาะสาํหรบันกัเดนิทางคนเดยีวและครอบครวั
เสน้ทางนี�อยูบ่นถนนที�ดเีหมาะสาํหรบัเดก็และนกัเดนิป�าทกุระดบัการป�นขึ�นไปบนสนัเขาเป�นเรื�องที�ท้าทายเล็กนอ้ย

แต่คณุจะก็มเีวลาที�จะหยุดพกัและชมทิวทัศน์

ราคา
 
1,500 บาทต่อ คน
 
เริ�ม– สิ�นสดุ  (1 วนั)
 
เวลาโดยประมาณคือ 
9.00 น. -17.00 น.

สิ�งที�ต้องนาํมา
·      เสื�อผา้ที�ใสส่บาย
·      ชุดวา่ยนํ�า
·      เสื�อผา้สาํหรบัเปลี�ยน
·      สเปรยกั์นแมลง
·      ครมีกันแดด

ชมวดัหลวงขุนวนิที�ซอ่นอยูซ่ึ�งมอีายุกวา่
700 ป�บนเสน้ทางลับในป�า

1 วนั

 เดนิป�าเพื�อเยี�ยมชมวดัและนํ�าตก





เล่นหว่งยาง
 สมัผสัความเยน็สบายในฤดรูอ้นขณะที�คณุลอยไปตาม
แมน่ํ�าด้วยหว่งยาง
กิจกรรมนี�สนุกสาํหรบัทกุวยัและเป�นวธิทีี�ยอดเยี�ยมในการ
ชมนํ�าแมว่าง กิจกรรมนี�จะดีที�สดุเมื�อแมน่ํ�ามรีะดับสงู
ราคาอยูที่� 300 บาทต่อท่าน ราคานี�ท่านจะได้รบัหว่งยาง
เอาไปเล่นทั�งวนั (มดัจาํ 500
บาท)
 
ล่องแพ
 การล่องแพไมไ้ผแ่บบดั�งเดิมเป�นวธิทีี�ชาวบา้นใชเ้ดินทาง
และบรรทกุสนิค้าเพื�อการค้า
ตอนนี�คณุสามารถผอ่นคลาย ยนืหรอืนั�งบนแพไมไ้ผ ่และ
ชมทิวทัศน์ของหบุเขาแมว่างที�สวยงามไปกับการนั�งที�แสน
สงบสขุ  ราคาอยูที่� 600
บาทต่อแพ (รวมคนขบัแพ)
 
นั�งบอลลนูลอยฟ�า
 การนั�งบอลลนูลอยฟ�าเป�นสิ�งที�พเิศษเมื�อเทียบกับการบนิ
ในรูปแบบอื�นโดยมกัจะลอยอยูเ่หนือพื�นอยา่งสง่างามด้วย
ความสงูถึง10,000 ฟุตอยา่งไรก็ตามเที�ยวบนิบอลลนูสว่น
ใหญ่จะอยูส่งูจากพื�นดิน 500 ถึง 2,000 ฟุตซึ�งความสงบ
และความเงียบสงบจะครอบงําเมื�อคณุลอยอยูเ่หนือยอด
ไมเ้หนือชนบทที�สวยงามเมื�อบอลลนูลอยสงูขึ�นมุมมอง
แบบพาโนรามาจะทําใหค้ณุประทับใจไมรู่ลื้ม ราคา 8800
บาท
 
ขบั ATV กลางป�า
 ขี�รถ ATV 4 ล้อไปในพื�นที�ต่าง ๆ และลยุป�า มอืใหมที่�ยงัไม่
เคยขบัจะได้รบัการฝ�กฝนก่อนการขบัขี�จรงิ
คณุจะได้ขบัผา่นเสน้ทางที�ท้าทายยิ�งขึ�นสาํหรบัผูข้บัขี�ที�มี
ประสบการณ์ ท่านจะได้รบัคู่มอื ประกันอุบติัเหตแุละเครื�อง
ดื�ม ระยะเวลา: ประมาณ 3 ชั�วโมง1,000 บาทต่อชั�วโมงต่อ
คน
 
อาสาสมคัร
 เราจดัเวริค์ชอ็ปศิลปะและงานฝ�มอืและชั�นเรยีนภาษา
อังกฤษสาํหรบัชุมชนท้องถิ�น
แจง้ใหเ้ราทราบหากคณุสนใจที�จะสนับสนุน สอบถามหรอื
สง่อีเมลเกี�ยวกับขอ้เสนอที�เราใหบ้รกิารฟรแีก่อาสาสมคัร

สิ�งอื�น ๆ ที�ต้องทํา ...
 ซปิไลน์
 ทกุคนควรไดส้มัผสักับการโหนสลิงผา่นผนืป�าของ
ประเทศไทยในการผจญภัยที�นา่ตื�นตาตื�นใจนี�อยา่ง
นอ้ยหนึ�งครั�งในชวีติ สาํรวจป�าดว้ยวธิทีี�ไมเ่หมอืนใคร
และสนกุสนานพรอ้มทิวทัศนที์�สวยงามไมเ่หมอืนใคร
รวม 22 ฐาน 1,500 บาทต่อคน
 
ปล่อยโคมลอย
 สรา้งความทรงจาํที�นา่อัศจรรยใ์นชว่งเวลาที�คณุอยูที่�นี�
ดว้ยการขอพรจุดโคมไฟและมองดขูณะที�โคมไฟกําลัง
ลอยขึ�นไปบนท้องฟ�ายามคํ�าคืนที�เต็มไปดว้ยดวงดาวอัน
สวยงาม ชาวล้านนาทางภาคเหนอืของประเทศไทยใช้
"โคมลอย" ตลอดทั�งป�ในการเฉลิมฉลองและโอกาส
พเิศษอื�นๆ โคมลอยราคาลกูละ 150 บาท
 
เรยีนทอผา้
 เรยีนรูว้ธิกีารทอผา้จากชาวกะเหรี�ยง
ดื�มดํ�ากับวฒันธรรมประเพณอัีนเก่าแก่และสนบัสนนุ
ชา่งฝ�มอืในท้องถิ�น
ทําผา้พนัคอของคณุเองตามสทีี�คณุเลือกเพื�อเป�นของที�
ระลึกที�ไมเ่หมอืนใครอยา่งแท้จรงิ

ราคา 800 บาทต่อท่าน  * การเรยีนทอผา้ขึ�นอยูกั่บคิว
วา่ง
 
บรกิารนวดแผนไทย
 การเดนิทางมาประเทศไทยจะไมส่มบูรณห์ากไมม่กีาร
นวด!มบีรกิารนวดนํ�ามนัและการนวดแผนไทยแบบ
โบราณ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการนวดแผนไทยไดใ้ชเ้ทคนคิ
โบราณนี�เพื�อยดืและนวดกล้ามเนื�อและขอ้ต่อเพื�อ
บรรเทาอาการเจบ็ป�วยและเพิ�มการไหลเวยีนโลหติ
ที�สาํคัญที�สดุคณุจะรูส้กึสดชื�นอยา่งนา่อัศจรรย ์(ราคา
ต่อท่าน)
นวดแผนไทย: 500 บาทต่อชั�วโมง
นวดนํ�ามนั: 800 บาทต่อชั�วโมง
ลกูประคบ: 900 บาทต่อชั�วโมง
 
เรยีนทําอาหารไทย
เรยีนทําอาหารไทยจากพชืผกัสวนครวัแสนอรอ่ย!
เรยีนทําสลัด ซุป แกง และของหวาน ราคา 990 บาทต่อ
ท่าน
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แบง่ป�น
ชว่ยกระจายขา่วเกี�ยวกับงานของเรา

สง่เพื�อนมาเยี�ยมเราที�ไฉไลออรคิ์ด และสรา้งแฮ็กแท็กของเราบนโซเชยีลมเีดยี! 
#DaughtersRising#ChaiLaiOrchid #เชยีงใหม่

บรจิาค
สนับสนุนทนุการศึกษาและโปรแกรมทั�งหมดของเราโดยตรงโดยบรจิาคที�

website: www.daughtersrising.org/take-action

การชว่ยเหลือชา้งและสนบัสนนุคณุภาพชวีติผูห้ญงิ

 วธิทีี�คณุสามารถชว่ยสนบัสนนุเพื�อ
สรา้งความแตกต่าง:



คําถามยอดนยิมเกี�ยวกับชา้ง:
 
 

ขอ้ความเพื�อความปลอดภัยที�สาํคัญ
อยา่เขา้ใกล้ชา้งหากผูด้แูลไมไ่ดอ้ยูใ่กล้ เพราะชา้งไมรู่จ้กัคณุ คณุอาจทําใหพ้วกเขารูส้กึกังวล
และเครยีด ชา้งฉลาดและเชื�องแต่ก็แขง็แรงมาก ชา้งที�ตกมนัเป�นอันตรายอยา่งยิ�งและอาจ
ทําใหไ้ดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได ้

เป�าหมายของเราคืออะไร?
 
เพื�อใหก้ารดาํรงชวีติของชา้งที�ถกูกักขงัดขีึ�นผา่นรปูแบบธุรกิจที�ยั �งยนื
 
ฉันสามารถใหอ้าหารชา้งไดห้รอืไม?่
 ได ้แต่โปรดใชส้ามญัสาํนกึเรื�องความปลอดภัยและความระมดัระวงัขอใหค้ณุแจง้เราก่อนที�จะ
ไปหาชา้ง ควาญชา้งยนิดแีนะนาํคณุเรื�องการใหผ้ลไมแ้ละแสดงวธิกีารใหอ้าหารชา้งเรายนิดสีละ
เวลาเพื�อใหคํ้าแนะนาํดา้นความปลอดภัยแก่คณุ เชน่ ชา้งตัวไหนชอบใหก้อดและตัวไหนอาจเป�น
อันตราย
 
โซเ่ป�นอันตรายต่อชา้งหรอืไม?่ 
ชา้งไมส่ามารถเดนิเตรไ่ดอ้ยา่งอิสระในพื�นที�ที�มมีนษุยอ์าศัยอยูล่องจนิตนาการถึงป�ญหาที�สตัว์
4ตันกําลังเดนิเพน่พา่นอยู!่ชา้งสวมโซด่ว้ยเหตผุลเดยีวกับที�คนเลี�ยงสนุขัใชส้ายจูง แต่วา่ชา้งมี
ขนาดใหญก่วา่มากจงึต้องใชโ้ซที่�แขง็แรงกวา่ในความเป�นจรงิโซไ่มไ่ดทํ้ารา้ยชา้งเนื�องจากเป�น
ทางเลือกที�ดมีากกวา่การขงัในกรง
 
มนษุยข์ี�บนหลังชา้งเป�นการทํารา้ยชา้งหรอืไม?่
ชา้งมคีวามแขง็แรงมากและสามารถรบันํ�าหนกัไดม้หาศาลโดยเฉลี�ยแล้วพวกมนัมนีํ�าหนกัถึง 4
ตัน นํ�าหนกัของมนษุยเ์ป�นเพยีงแค่ 3% ของนํ�าหนกัทั�งหมดของชา้ง เก้าอี�โลหะหนกัที�มคีนนั�ง
อยูห่ลายคน (สิ�งที�เราพยายามจะหยุด)อาจทํารา้ยกระดกูสนัหลังของชา้งไดเ้มื�อเวลาผา่นไปนาน
ๆแต่การวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่การขี�หลังเปล่าไมส่ง่ผลเสยีต่อชา้งชา้งเป�นสตัวอ์พยพที�ต้องเดนิ
เป�นระยะทางไกล การขี�หลังชา้งระหวา่งเดนิทางผา่นผนืป�าสามารถทําได้



ชา้งสามารถเป�นอิสระได้หรอืไม?่
 ไมไ่ด้ ชา้งเอเชยีอาศัยอยูด่้วยการถกูล่ามไวม้าหลายรอ้ยป�แล้ว
และพวกมนัไมม่ทีี�อยูอ่าศัยเพยีงพอที�จะกลับไปอีก
ในอุทยานแหง่ชาติที�เหลืออยูเ่พยีงเล็กน้อยสาํหรบัชา้งป�าตกอยูใ่นอันตรายจากการล่าชา้งขายและการ
ลักลอบล่างาชา้ง
สถานการณ์ชา้งในประเทศไทยไมใ่ชก่ารอนุรกัษ์อีกต่อไป (การรกัษาถิ�นที�อยูใ่นป�า)
แต่เป�นหนึ�งในการพยายามสรา้งสถานการณ์ที�ถกูกักขงัที�ดีที�สดุเท่าที�จะเป�นไปได้สาํหรบัสถานการณ์
ป�จจุบนั
 
มสีถานอนุรกัษ์ชา้งในเชยีงใหมห่รอืไม?่ 
ไมม่ ีเนื�องจากคําวา่ "สถานอนุรกัษ์"มกัถกูนําไปใชใ้นทางที�ผดิโดยสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัชา้งที�ถกู
กักขงัเพื�อพยายามสรา้งความแตกต่างจากที�อื�นด้วยรูปแบบการจดัการแบบอื�น ในป�จจุบนัศูนยด์แูลชา้ง
อาเซยีนที�ได้รบัทนุสนับสนุนด้านการท่องเที�ยวยงัไมม่คีณุสมบติัตรงตามขอ้กําหนดทั�งหมดที�กําหนด
สถานอนุรกัษ์ที�แท้จรงิ สถานที�อนุรกัษ์ที�แท้จรงิจะเป�นสถานที�ที�ชา้งอาศัยอยูแ่ละไมม่ปีฏิสมัพนัธกั์บมนุษย์
 
ไฉไลออรคิ์ดเป�นเจา้ของชา้งหรอืไม?่ 
ไม ่ไฉไลออรคิ์ดไมไ่ด้เป�นเจา้ของชา้ง เราเชา่ชา้งแบบเต็มเวลาเพื�อพยายามใหพ้วกเขามชีวีติที�ดีขึ�นโดยรอด
จากการทํางานวนัละมากกวา่14 ชั�วโมงดังนั�นเราสามารถแสดงใหเ้จา้ของปางชา้งอื�น ๆ เหน็วา่มตีลาดเป�ด
กวา้งสาํหรบัการท่องเที�ยวโดยปฏิบติัต่อชา้งอยา่งมเีมตตา
 
ทําไมไฉไลออรคิ์ดไมซ่ื�อชา้ง?
เราต้องการอนุรกัษ์ประชากรชา้งป�า การซื�อชา้งใหผ้ลกําไรทางการเงินแก่เจา้ของและได้เงินก้อนเพื�อซื�อ
ชา้งตัวใหมที่�ถกูค้ามาจากป�าหากเราประสบความสาํเรจ็เราคิดวา่ปางชา้งหลายแหง่ในพื�นที�จะนํารูปแบบ
ของเราไปใชแ้ละปรบัปรุงชวีติของชา้งใหด้ีขึ�น
 
ควาญชา้งคืออะไร? 
ควาญชา้งเป�นผูด้แูลชา้ง และคนเดียวที�ชา้งจะฟ�งเมื�อได้รบัการฝ�กฝนมาเป�นพเิศษในการทํางานกับชา้ง
พวกเขารูด้ีวา่กําลังทําอะไรอยู่
 
ทําไมควาญชา้งจงึถือตะขอเหล็ก? 
ควาญชา้งทกุคนถือตะขอเหล็กเพื�อใหตั้วเองผูค้น และชา้งตัวอื�น ๆ ปลอดภัย -การมปีฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
มนุษยกั์บชา้งโดยหลักการแล้วจาํเป�นต้องมสีิ�งนี�ชา้งยงัคงเป�นสตัวป์�าและยงัอาจเป�นอันตรายได้มาก
ยงัมคีวามแตกต่างอยา่งมากระหวา่งการถือตะขอเหล็กเพื�อความปลอดภัยและการถือเพื�อเสรมิแรงด้าน
ลบ ขณะนี�ชา้งได้รบัการฝ�กฝนด้วยการเสรมิแรงในเชงิบวกที�ศูนยอ์นุรกัษ์ชา้งซึ�งเป�นศูนยที์�ดําเนินการโดย
รฐับาลซึ�งชา้งหนุ่มจะไปที�"โรงเรยีน" TECC ใชก้ารฝ�กอบรมตามเป�าหมายและมผีูฝ้�กสอนที�มทัีกษะสงูซึ�ง
เป�นผูบุ้กเบกิวธิกีารฝ�กอบรมแบบไมเ่ป�นอันตรายและกําลังพฒันาปรบัปรุงวธิกีารทกุๆ ป�



Gคําถามยอดนิยมอื�น ๆ 
 ทกุคนที�ไฉไลออรคิ์ดพูดภาษาอังกฤษได้หรอืไม?่ 
พนักงานของไฉไลออรคิ์ดสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หลายระดับ
โปรดทราบวา่ภาษานั�นอาจเป�นภาษาที�สามหรอืสี� กรุณาใชค้วามอดทนและความเมตตาในการสื�อสาร
 
สตัวอื์�น ๆ  
ไฉไลออรคิ์ดเป�นบา้นของแมวและสนุัขจาํนวนมากและเราพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อควบคมุสตัวข์องเรา
แต่พวกมนัเป�นเพยีงสว่นหนึ�งของชวีติในชนบทของประเทศไทย เราขอใหค้ณุปฏิบติัต่อพวกเขาด้วยความเคารพ
มกีารจดัหาอาหารและการรกัษาพยาบาลสาํหรบัสนุัขขา้งถนนจาํนวนมาก และเรารูส้กึขอบคณุเสมอสาํหรบัการ
บรจิาคเพื�อดําเนินการดแูลนี�ต่อไปจะเป�นการดีหากคณุต้องการอาสาที�จะอาบนํ�าใหส้นุัข ซึ�งพวกเขามกัจะต้องการ
อาบนํ�า! หากคณุสนใจที�จะจดัหาบา้นใหส้นุัขตัวใดตัวหนึ�งโปรดแจง้ใหเ้ราทราบเรายนิดีที�จะชว่ยเหลือในขั�นตอนการ
รบัเลี�ยง
 
การเรยีกเก็บเงิน
•ค่าใชจ้า่ยทั�งหมดจะถกูบนัทึกไปยงับลิตามหมายเลขหอ้งของคณุอยา่ลืมแจง้ใหพ้นักงานทราบวา่คณุอยูห่อ้ง
หมายเลขใดเมื�อทําการสั�งซื�อสนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ
•ภาษีมูลค่าเพิ�มตามกฎหมายของประเทศไทย7% จะได้รบัการเพิ�มสาํหรบัค่าหอ้งพกัทกุหอ้ง ค่าอาหาร และเครื�อง
ดื�ม
•มค่ีาธรรมเนียม 3% สาํหรบัการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดิต
 
เหตใุดกิจกรรมของคณุจงึมรีาคาแพงกวา่ราคาทัวรอื์�นๆ? 
ทัวรข์องเราคิดราคาต่อคนไมใ่ชต่่อกลุ่มทําใหค้ณุมคีวามยดืหยุน่มากขึ�นในการทํากิจกรรมและเลือกได้ตามใจคณุ
นอกจากนี�ธุรกิจจาํนวนมากในประเทศไทยจา้งแรงงานขา้มชาติและผูลี้�ภัยทํางานในสภาพที�ตํ�ากวา่ค่าจา้งขั�นตํ�าเพื�อ
ลดต้นทนุเราไมส่นับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะนี� เราจา่ยค่าจา้งที�ยุติธรรมใหกั้บพนักงานของเราทกุ
คนและนอกจากนั�นเรายงัจดัหาที�อยูอ่าศัยอาหารสามมื�อต่อวนัและใหค่้าใชจ้า่ยในการศึกษาสาํหรบัคณุแมที่�ต้อง
เลี�ยงดลูกูด้วยตนเอง
 
วธิทีี�เหมาะสมในการใชห้้องนํ�าในประเทศไทยคืออะไร? 
กรุณาอยา่ทิ�งทิชชูห่รอืกระดาษชาํระลงในชกัโครก!ท่อในไทยมขีนาดเล็กกวา่ของฝรั�งและกระดาษจะทําใหส้ว้มอุดตัน
และแตกได ้โปรดใชร้ะบบไทยคือ ทําความสะอาดหลังเสรจ็กิจด้วยสายฉีดนํ�าและใชก้ระดาษเชด็ใหแ้หง้จากนั�นทิ�ง
กระดาษชาํระลงในถังขยะที�จดัเตรยีมไวใ้ห้
 
อนุญาตให้นํากล้องหรอืโดรนมาได้หรอืไม?่ 
ไมอ่นุญาตใหน้ําโดรนเขา้มาในบรเิวณเนื�องจากอาจจะเป�นเหตทีุ�ทําใหช้า้งตกใจได้ง่ายและทําใหเ้กิดการรบกวน
อยา่งไรก็ตามเราอนุญาตกล้องถ่ายรูปเพื�อถ่ายภาพการทํากิจกรรมของคณุ!
 
ควรให้ทิปในการทํางานอยา่งไรในประเทศไทย?  
โรงแรมระดับกลางหรอืระดับสงูหลายแหง่ในประเทศไทยรวมค่าบรกิาร20% แต่ไฉไลออรคิ์ดไมทํ่าเชน่นั�น
การใหทิ้ปในรา้นอาหารเราก็ยนิดีอยา่งยิ�ง แต่เราก็ไมค่าดหวงัมากนัก หากคณุได้รบับรกิารพเิศษโปรดอยา่ลังเลที�จะ
ใหทิ้ปแก่พนักงานขบัรถผูใ้หบ้รกิาร หมอนวดแผนไทย หรอืผูด้แูลชา้ง
 
ฉันจะกินหรอืดื�มที�ไหนได้บา้ง?
คาเฟ�ไฉไลออรคิ์ดของเราเป�ดใหบ้รกิารตั�งแต่07: 30-22: 00 น. มอีาหารเชา้อาหารกลางวนัอาหารเยน็
และชั�วโมงแหง่ความสขุกับชา้ง* แต่ละหอ้งจะได้รบันํ�าดื�มสองขวดต่อวนั ตรงขา้มสะพานมรีา้นกาแฟ 2 รา้นคือภู
ตะวนัคาเฟ�(อาหารไทย เบยีร ์ทีวเีพื�อดฟุูตบอลและมวยไทย) เป�ด 7: 30-21: 00 น. และเพลินคาเฟ� (กาแฟ ชาดอก
ไมอ้อรแ์กนิก นํ�าป�� นผลไม ้และอาหารไทย) เป�ด 7:30 น. -15: 00 น




