


ภาค

เหนือ

เชียงใหม
“เส�นทางแห�งความหวัง โชคลาภทันใจ ต�องกราบหลวงพ�อทันใจด�วยมาลัยดอกมะลิ”“เส�นทางแห�งความหวัง โชคลาภทันใจ ต�องกราบหลวงพ�อทันใจด�วยมาลัยดอกมะลิ”



ถ�ามองหาเมืองที่ครบเคร�่อง เชียงใหม� คือคำตอบ เพราะเชียงใหม�
มีทั้งเร�่องของธรรมชาติสวยงามใกล�เมือง ควบคู�กับความเจร�ญ
ครบครันแบบเมืองใหญ� และยังมีวัฒนธรรมล้ำค�าท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะ
ในแบบล�านนา อาหารการกินอ�ดมสมบูรณ� มีชุมชนงานคราฟต�
และงานศิลปะมากมายให�ดู เชียงใหม�ยังมีวัดวาอารามและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์มากมาย ให�ผู�มาเยือนได�สักการะ ทั้ง วัดเก�าแก�เป�นที่เคารพ
ศรัทธากันมาหลายร�อยป� หลายวัดยังเคยเป�นที่จำวัดของพระเกจ�
อาจารย�ชื ่อดังของภาคเหนือ รวมทั้งวัดที่งดงามด�วยพ�ทธศิลป�
ให�เลือกไปกราบไหว�บูชากันได�ตามแรงศรัทธาที่มี

เมืองที่รุ�มรวยด�วยวัฒนธรรมล�านนา
ล้ำค�าวัดวาอารามและสิ�งศักดิ์สิทธิ์มากมาย

มีประเพณี วิถีท�องถิ�น ศิลปะงดงาม
ที่มีเสน�ห�เฉพาะตัว



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
ดั้นดนไปหาความอันซีนที่ซอนอยู

ในกลางพงไพร 

แลวไปกราบหลวงพอทันใจ 

ขออะไรก็ใหสำเร็จสมใจปรารถนา 

ถึงจะต�องฝ�าฟ�นถนนหนทางข�้นเขา บางช�วงสูงชัน ถนนเป�นทางลูกรัง 

สลับทางปูน แต�เมื่อแรกเห็นวัดหลวงข�นว�นวัดเล็กๆ เก�าแก�ที่มีอายุมากกว�า 

700 ป� ดั่งต�องมนต�สะกด เหมือนได�ค�นพบความสวยงามแบบ Unseen 

ที่ซ�อนตัวอยู�ในป�าลึก  ความว�จ�ตรตระการตา ของสถาป�ตยกรรมสไตล�

ล�านนาโบราณ ทั ้งว�หารไม�สักหลังเล็ก บันไดนาคสีขาวด�านหน�าที ่มี

ลวดลายเร�ยบง�ายแต�งดงาม รวมทั ้งพระยืนปางถวายเนตรซึ ่งเป�น

พระประธานของวัด ที่ถูกสลักจากไม� เข�ากันกับตัวโบสถ� ได�ดี ยิ�งแวดล�อม

ไปด�วยความเข�ยวขจ�ของป�าไม� เหมือนได�หลุดไปสู�อีกมิติหนึ่ง ที่เข�มขลัง

และเป��ยมด�วยพลังแห�งศรัทธา อย�าลืมเข�าไปกราบสักการะเจดีย�ที่บรรจ�

พระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพ�ทธเจ�า เพ�อ่ความเป�นสิร�มงคลแก�ชีว�ต

ถ�าไม�ชำนาญเส�นทางท�องเที่ยว สามารถโทรจองรถได�ที ่ แม�เกศร�นทร� 

โทร. 084 378 5993

ถนนทั้งสายที่นำไปสู�วัดพระธาตุดอยคำนั้น เต็มไปด�วยร�านขายพวงมาลัย

ดอกมะลิมากมาย ให�กับผู�มีจ�ตศรัทธา ได�เลือกซื้อเพ�่อนำไปกราบไว�บูชา 

หร�อแก�บนหลวงพ�อทันใจ ที่ประดิษฐานอยู�บนวัดพระธาตุดอยคำ วัดเก�าแก�

อายุกว�า 1,400 ป� ท่ีสร�างมาต้ังแต�ยุคพระนางจามเทว� นอกจากนักท�องเท่ียว

จะได�ข� ้นมากราบสักการะพระบรมสาร�ร�กธาตุแล�ว การได�ข� ้นมาขอพร

หลวงพ�อทันใจ ทั้งเร�่องของโชคลาภ การงาน และธุรกิจ คือความหวังที่

เป��ยมล�นของทุกคน และเม่ือสำเร็จตามท่ีปรารถนาก็จะนำพวงมาลัยดอกมะลิ 

มาไหว�ท�านตามจำนวนที่เคยบอกเอาไว� ปาฏิหารย�ที่เกิดข�้นทันใจบ�อยครั้งนี้

เลื่องลือไปไกล จนหลวงพ�อทันใจของวัดพระธาตุดอยคำ ถือเป�นหนึ่งใน

สุดยอดสิ�งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนตั้งใจมากราบไหว�ขอพรเมื่อมาเที่ยวเชียงใหม�

วัดหลวงขุนวิน อ.แม�วาง

วัดหลวงขุนวิน

อ.แมวาง

หลวงพ�อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง หลวงพอทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

อ.เมือง 



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
เสนทางทองเที่ยวที่หลากหลาย

มีทั้งแบบใกลชิดธรรมชาติ ทั้ง เลี้ยงชาง 

ขี่มา เดินปาเรียนรูดูวิถีชุมชน 

หรือจะพายซัพบอรดกลางเมือง

ทุกกิจกรรมลวนมีเสนหที่นาจดจำ 

ชุมชนบ�านปงไคร� คือจ�ดหมายปลายทางของนักท�องเที่ยว ที่ต�องการสัมผัส

ชีว�ตว�ถีชาวบ�านเชิงอนุรักษ� และมีใจชื่นชอบดอกกล�วยไม�  เป�นหมู�บ�านเล็กๆ 

กลางหุบเขา ที่มีพร�อมทั้ง หุบเขา ป�าเข�ยว และอากาศที่บร�สุทธิ์ ผืนป�า

อันอ�ดมสมบรูณ�ของหมู�บ�านเล็กแห�งนี้ ยังเป�นแหล�งกำเนิดของกล�วยไม�ป�า

หายาก ที่มีชื่อว�า ฟ�ามุ�ย ซึ่งจะออกดอกให�เห็นในเดือนสิงหาคมของทุกป�  

และจะบานอยู�ประมาณ 2 เดือน ลองหาเวลามาพักแรมท่ีน่ี มีกิจกรรมให�ทำร�วมกับ

ชุมชน ตั้งแต� เดินป�า นำต�นฟ�ามุ�ยคืนสู�ป�า จ�บชาเชียงดา กินสตรอว�เบอร� 

แล�วไปสักการะพระธาตุศร�ชลกร วัดปงไคร� ซึ่งเป�นสถานที่รวมใจศรัทธา

ของชุมชน

เวลาเป�ด-ป�ด : 06:00-17:00 น. 
โทร. 089 953 6993

ชุมชนบ�านปงไคร� หมู�บ�านนอนุรักษ� 
กล�วยไม�ป�าฟ�ามุ�ย (ราชินีกล�วยไม�ไทย)

ชุมชนบานปงไคร

กิจกรรม Soft adventure ที่กำลังฮิตมากที่เชียงใหม�ตอนนี้ คงหนีไม�พ�น 

การพายซัพบอร�ดล�องไปตามแม�น้ำป�ง กิจกรรมนี้มีจ�ดเร��มต�นที่ SUP CNX 

บ�านนารายณ� ย�านเจร�ญประเทศ ซึ่งจะมีซัพบอร�ดให�เช�าเป�นรายชั่วโมง 

มือใหม�หร�อผู�ที่สนใจอยากลอง ก็มีคอร�สสอนเพ�่อแนะนำกันก�อน และถ�ายัง

ไม�มั่นใจก็สามารถจ�าง Personal Trainer ให�พายไปด�วยกันก็ ได�เพ�่อ

ความสบายใจ ตลอดเส�นทางพายซัพบอร�ดล�องแม�น้ำป�ง สิ�งที่จะได�เห็นคือ 

ว�ถีชีว�ตของผู�คน ว�ถีของคนหาปลา บ�านและสถาป�ตยกรรมดั้งเดิมร�มน้ำ 

พายผ�านโบสถ�แห�งแรกของเชียงใหม� ผ�านสะพานนวรัฐ ร�านอาหารต�างๆ 

ศาลเจ�าปุงเถ�ากง ศาลเจ�าจ�นที่เก�าแก�ที่สุดในเชียงใหม� ตลาดดอกไม� และจะ

หยุดพักใต�สะพานรัตนโกสินทร� แล�วจ�งพายกลับในเส�นทางเดิม

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-18:00 น. 
โทร. 081 7320113

พายซัพบอร�ด ล�องแม�น�าป�งท่ี บ�านนารายณ�

SUB CNX

พายซัพบอรด



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
ปงยั้งม�า นำเสนอประสบการณ�ใหม�เป�นแนวแอดเวนเจอร�แบบเท�ๆ สำหรับ

ผู�ที ่ชอบท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัย ด�วยการข�่ม�าพาลัดเลาะ

ไปตามเส�นทางธรรมชาติ พร�อมมีบร�การเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ตลอด

สองข�างทาง เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่สนใจการข�่ม�า ทั้งที่มีประสบการณ�

มาแล�ว และมือใหม� ถึงจะไม�เคยข�ม่�ามาก�อนก็ไม�เป�นไร เพราะมีบร�การสอนข�ม่�า

ให�ต้ังแต�ข้ันพ�น้ฐาน อยากมีประสบการณ�แปลกใหม� ให�โทรไปจองเพ�่อใช�บร�การ

ได�เลย นอกจากนี้ ปงยั้งม�า ยังมีอาหารและเคร�่องดื่มไว�บร�การอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-18:00 น. (ม�าพักกลางวัน12:00-14.00 น.) 

โทร. 081 882 8899 (กรุณาจองบร�การล�วงหน�า)

ปงยั้งม�า ขี่ม�าเชียงใหม� Trail Ride 
อ.หางดง

ปงยั้งมา

ขี่มาเชียงใหม Trail Ride 

อ.หางดง

ปางช�างแม�วางเป�นอีกหนึ ่งสถานที ่ท�องเที ่ยวสำคัญของอำเภอแม�วาง 

ให�บร�การเกี่ยวกับช�างเพ�่อการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ� กิจกรรมยอดนิยม

สำหรับนักท�องเที ่ยวทั้งชาวต�างชาติและคนไทยก็คือ การข�่ช�างเดินป�า

ตามเส�นทางธรรมชาติ เดินข�ามลำน้ำแม�วาง ลัดเลาะตามเชิงเขา และมี

กิจกรรมอื่นๆ เช�น การให�อาหารช�าง อาบน้ำช�าง โดยสามารถออกแบบ

วางแผนกิจกรรมให�เหมาะกับช�วงเวลาที่มี ได� หร�ออาจจะเลือกร�วมกับ

กิจกรรมอื่นๆ ที ่มีชื ่อเสียงของแม�วางอย�าง การล�องแพไม� ไผ� ไปตาม

ลำน้ำแม�วางก็ได�เช�น

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-15:30 น. (วันจันทร�-วันศุกร�)

                     10:00-16:00 น. (วันเสาร�-วันอาทิตย�)

โทร. 053 027 601

ปางช�างแม�วาง

ปางชางแมวาง

เสนทางทองเที่ยวที่หลากหลาย

มีทั้งแบบใกลชิดธรรมชาติ ทั้ง เลี้ยงชาง 

ขี่มา เดินปาเรียนรูดูวิถีชุมชน 

หรือจะพายซัพบอรดกลางเมือง

ทุกกิจกรรมลวนมีเสนหที่นาจดจำ 



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
อยากจะตั้งแคมป จิบกาแฟ

ชมสวนดอกไม หรือไปถายรูปเกๆ 

ในคาเฟแปลกใหมไมซ้ำใคร 

เชียงใหมตอบโจทย

ไดทุกความตองการ

คือจ�ดหมายของนักท�องเท่ียว ท่ีกำลังมองหาท่ีพักผ�อนใหม�ๆ  ท่ีมีครบครัน
ทั้ง คาเฟ� ร�านอาหาร และที่พักหลากหลายรูปแบบให�เลือก ตั ้งแต� 
เต็นท�โดมใสที่เป�นซิกเนเจอร� บ�านพักสไตล� Country Cottage และ 
Barn House ไร�บำรุงผลมีบร�การทั้งอาหาร เคร�่องดื่มและขนม รวมถึง
กิจกรรมต�างๆ มีพ�้นที่สังสรรค�ยามเย็นท�ามกลางว�วภูเขาสุดตื่นตา
และดอกไม�มากมาย หากมีเวลาแนะนำให�พักค�างแรมด�วยจะยิ�งดี 

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-22:00 น. 
โทร. 066 065 8118

ภูไพรพรรณ

ไร�บำรุงผล Camp & Cafe อ.แม�วาง

หากการจ�บกาแฟบนโลกมันธรรมดาเกินไป ขอเชิญชวนทุกท�านสู�
ดาวอังคาร ในวันน้ีหากมาถึงเชียงใหม�แล�ว ถ�าไม�ไปท่ี MARS  อาจจะถือว�า
ตกเทรนด� เพราะ MARS.cnx Café  คือคาเฟ�สุดล้ำจ�ดเช็กอินสุดฮอต 
ที่ตกแต�งด�วยธีมอวกาศ เหมือนล�องลอยอยู�ในดาวอังคารตามชื่อ  
เมื่อเข�ามาในร�าน ซื้อเคร�่องดื่มคนละหนึ่งแก�วตามที่ร�านกำหนดแล�ว 
ก็มองหาท่ีน่ังในมุมถูกใจเพ�อ่แลนด�ดิ�งกันได�เลย ในร�านมีแต�มุมและพรอพ
สำหรับถ�ายรูปท่ีสวยแปลกตามากมาย โดยเฉพาะมุมยอดนิยม Antelope 
Canyon เป�นมุมหินจำลอง ที ่ทำข� ้นตามแบบแกรนด�แคนยอนสีส�ม 
ให�ป�นป�าย โพสต�ท�าเก�ๆ แล�วถ�ายรูปเพ�่อแชร�ลงโลกโซเชียลให�เพ�่อน
กดไลก�กันรัวๆ 

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:30-18:00 น. (ป�ดวันพฤหัสบดี)
โทร. 091 092 9999

ภูไพรพรรณเป�นร�านอาหารที่ตั้งอยู�ใกล�อ�โมงค�ลอดแม�วาง ซึ่งเกิดจาก
ความชอบส�วนตัวในเร�่องต�นไม�ดอกไม�ของตัวเจ�าของร�านเอง จ�งทำให�
ลูกค�านอกจากจะได�อิ�มอร�อยกับอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง
อย�างพ�ซซ�าโฮมเมดแล�ว ยังได�ร�่นรมย�กับสถานที่ร�มร�่น ในบรรยากาศ
สวนดอกไม�ขนาดใหญ� ที ่หมุนเว �ยนกันออกดอกตลอดป� ม ีท ั ้ง 
ทุ�งดอกทานตะวันฝรั่งเศส สีเหลืองส�มดอกใหญ�สดใส มีดอกสร�อยไก�
สีแดงสด หร�อทุ�งข�าวสีสวยตามฤดูกาล นับเป�นทางเลือกที่ดีของ
การพักผ�อน

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-21:00 น. (ป�ดวันพฤหัสบดี)
โทร. 061 369 9994

MARS.cnx Cafe

ภูไพรพรรณ

ไรบำรุงผล Camp & Café
อ.แมวาง

MARS.cnx Café



2

วัดหลวงขุนวิน 

วัดพระธาตุดอยคำ

Ping nakara

Mare Seafood

Mars.CNX Cafe

ปงยั้งม�า 
ขี่ม�าเชียงใหม� 
Trail Ride 

ชุมชนห�วยปงไคร�

ไร�บำรุงผล 
Camp & Cafe 

ภูไพรพรรณ
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ปางช�าง
แม�วาง 
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DAY 1

DAY 2

DAY 1 DAY 2 DAY 3

วัดหลวงข�นว�น 

วัดเก�าแก�อันซีนกว�า 700 ป� ที่ซ�อนอยู�ในป�าลึก 

ปางช�างแม�วาง 

เร�ยนรู�ว�ถีของช�าง ข�่ช�างเดินป�าตามเส�นทางธรรมชาติ ล�องแพไม� ไผ�

ไปตามลำน้ำแม�วาง

ภูไพรพรรณ 

ร�านอาหารที่ร�มร�่นในบรรยากาศสวนดอกไม�ขนาดใหญ�

ที่หมุนเว�ยนออกดอกตลอดทั้งป�

ไร�บำรุงผล Camp & Cafe 

มีครบครัน ทั้ง คาเฟ� ร�านอาหารและที่พักหลากหลายรูปแบบให�เลือก
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6

DAY 3

11 ห�วยปงไคร�
สัมผัสชีว�ตว�ถีชาวบ�านเชิงอนุรักษ� แหล�งกำเนิดของกล�วยไม�ป�าฟ�ามุ�ย 
(ราชินีกล�วยไม� ไทย)

โปรแกรมทองเที่ยว

เชียงใหม

3 วัน 2 คืน
พายซัพบอร�ด 
ล�องแม�น้ำป�งที่ 
บ�านนารายณ�

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม

โทร. 053 248 604

Facebook : TAT Chiang Mai

วัดพระธาตุดอยคำ 
ขอโชค ขอลาภได�ดังใจ ต�องขอจากหลวงพ�อทันใจให�ท�านเมตตา

ปงยั้งม�า ข�่ม�าเชียงใหม� Trail Ride 
เร�ยนรู�การข�่ม�า ลัดเลาะไปตามเส�นทางธรรมชาติ   

Mars.CNX Cafe
จ�บกาแฟในคาเฟ�ดีไซน�สุดล้ำ เหมือนล�องลอยอยู�ในอวกาศ

พายซัพบอร�ด ล�องแม�น้ำป�งที่ บ�านนารายณ�
ได�เห็นว�ถีชีว�ตของคนร�มน้ำป�ง บ�านและสถาป�ตยกรรมดั้งเดิม 
ประสบการณ�ใหม�ต�องลอง

Mare Seafood
ร�านซีฟ��ดร�มแม�น้ำป�ง ในบรรยากาศการเดินเร�อยามค่ำคืน เมนูอาหารทะเลสดๆ 
คุณภาพดี ในราคาที่จับต�องได�

Ping Nakara Boutique Hotel and Spa
สวยสะดุดตากับอาคารรูปทรงโคโลเนียลตกแต�งสไตล�บูติคล�านนา 
ที่เหมาะแก�การพักผ�อนด�วยบรรยากาศที่เป�นส�วนตัวและเง�ยบสงบ



ลำปาง
“เส�นทางเสริมมงคลของคนป�ฉลู กราบพระธาตุลำปางหลวง

ชมความงามพระใหญ�ไดบุตสึบนดอยพระฌาน”

ภาค

เหนือ



เดินทางย�อนเวลาเที่ยวเขลางค�นครด�วยรถม�าในเมืองไก�ขาว 
เร�ยนรู�ว�ถีพ�น้บ�าน และไปสนุกกับเว�ร�กช็อปเซรามิก สร�างผลงาน
เอากลับไปเป�นที่ระลึก ลำปางเหมือนมีมนต�เสกเป�าให�เรา
หลงใหลในเมืองที่ไม�หมุนไปตามกาลเวลา ออกไปไหว�พระธาตุ
เก�าแก�คู�เมืองลำปาง ตามหาความน�ารักของเทพคิวป�ดท่ีซุกซ�อน
อยู�ในวัดโบราณ 

นั่งรถม�าตามหาคิวป�ด
บูชาพระธาตุประจำป�ฉลู 

ชมมหัศจรรย�แห�งเงาพระธาตุกลับหัว
และขึ้นดอยไหว�พระใหญ�ไดบุตสึ

ในเมืองลำปาง 



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
สักการะพระธาตุลำปางหลวง

กราบพระแกวดอนเตา ตามหาคิวปด

เทพแหงความรักในวัดโบราณ

และดั้นดนไปชมความงามของพระไดบุตสึ

ที่เดนตระหงานบนดอยพระฌาน

องค�พระใหญ�สีเข�ยวอมฟ�า ที่มีลักษณะคล�ายกับองค�พระไดบุตสึแห�งวัดโคโตคุ 

เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ�น ซึ่งประดิษฐานโดดเด�นมองเห็นได�แต�ไกล บนเนินเขา

ของวัดพระธาตุดอยพระฌาน กลายเป�นแลนด�มาร�คใหม�ที่นักท�องเที่ยวมากมาย

ให�ความสนใจ และต�องมาถ�ายรูปเช็กอินให�ได�เม่ือมาเท่ียวจังหวัดลำปาง ภายในบร�เวณ

วัดยังมีสถาป�ตยกรรมในสกุลช�างลำปางที่น�าชมหลายอย�าง เช�น พระพ�ทธรูป

ประธานในว�หาร รวมถึงพระธาตุเจดีย� และซุ�มประตูโขง และยังเป�นจ�ดชมทิวทัศน�

มุมสูงแบบ 360 องศา มองเห็นได� ไกลถึงสามอำเภอ อำเภอแม�ทะ อำเภอกาะคา 

และอำเภอเมือง ยิ�งในช�วงเช�าของฤดูหนาวหร�อฤดูฝน อาจได�เห็นพระอาทิตย�ข�้น

อย�างสวยงามท�ามกลางสายหมอกอีกด�วย 

เป�นวัดคู�บ�านคู�เมืองของชาวลำปางมานานหลายร�อยป� วัดโบราณที่ยังมีชีว�ตแห�งนี้ 

งดงามด�วยองค�พระธาตุเจดีย�ทรงล�านนาป�ดทองจังโกเร�องรอง เป�นพระธาตุประจำป�

ของผู�ที่เกิดป�ฉลูตามความเชื่อของชาวล�านนา หากไครได�มากราบไหว�บูชาจะช�วย

ส�งเสร�มดวงชะตาให�รุ �งเร�อง ในวัดเป�นที่ประดิษฐานพระแก�วดอนเต�า รวมถึง

พระเจ�าล�านทองในว�หารหลวง รวมทั้งลายคำที่งามว�จ�ตร สิ�งที่พลาดไม�ได�คือ

การได�ชมปรากฏการณ�ภายในว�หารพระพ�ทธ ที่ฉายให�เห็นเงาพระธาตุกลับหัว

ที่ชัดเจน อันเกิดจากความลงตัวของธรรมชาติที่ได�สร�างสรรค� ไว�อย�างน�าอัศจรรย�

พระไดบุตสึ 
วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม�ทะ

พระไดบุตสึ 

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

อ.แมทะ

วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา

วัดพระธาตุลําปางหลวง

อ.เกาะคา



สักการะพระธาตุลำปางหลวง

กราบพระแกวดอนเตา ตามหาคิวปด

เทพแหงความรักในวัดโบราณ

และดั้นดนไปชมความงามของพระไดบุตสึ

ที่เดนตระหงานบนดอยพระฌาน

ตามรอยเทพเจ�าแห�งความรัก คิวป�ดน�อย ที่ซ�อนกายอยู�ในวัดหลายแห�ง 

ในเขตอำเภอเมือง เช�น วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม วัดสำคัญของ

จังหวัด ซึ่งเคยประดิษฐานพระแก�วมรกตมาแล�วในอดีต ในวัดมีเจดีย�

สีทองสง�าและพระมณฑปที่โดดเด�นด�วยศิลปะพม�า งดงามด�วยลายไม�

แกะสลักป�ดทอง ในลวดลายเพดานจะได�พบกับกามเทพคิวป�ดโบยบินอยู� 

เป�นผลงานของช�างพม�าท่ีสร�างสรรค� ไว� ถือเป�นมรดกของการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมดูงดงามลงตัว

ตามหาเทพคิวป�ด 
แห�งเมืองลำปาง อ.เมือง

เป�นอีกหน่ึงวัดท่ีสามารถพบกับเทพคิวป�ดยืนพนมมือยืนบนพระจันทร�เส้ียว

ที่ประดับอยู�บนบานประตู ดูน�ารักน�าเอ็นดู วัดแห�งนี้ถือเป�นวัดศิลปะพม�า

ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย โดยสร�างข�น้โดยฝ�มือช�างจากมัณฑะเลย�นับต้ังแต�

สมัยรัชกาลที่ 5   

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
นั่งรถมาชมเมือง

สัมผัสวิถีของของเลี้ยงมา

เดินจายตลาดพื้นบาน

ในบรรยากาศแบบลานนา

แหล�งเร�ยนรู�ใหม�ของจังหวัดลำปาง มาเที่ยวเมืองรถม�า แล�วก็ต�องไปสัมผัส

กับว�ถีของชาวรถม�าอย�างใกล�ชิดในชุมชนร�มแม�น้ำวัง ที่มีเร�่องราวมากมาย

ให�เร�ยนรู�เกี่ยวกับสายสัมพันธ�ของรถม�ากับชาวลำปางที่มีมาช�านาน เร�ยนรู�

เร�อ่งการใช�รถม�า ชมการสาธิตตีเกือกม�า พร�อมร�วมทำกิจกรรมการเพนท�ลาย

บนเกือกม�า สานตาข�ายดักฝ�นบนเกือกม�านำโชค แล�วนำกลับบ�านไปเป�น

ของที่ระลึก ที่นี่ยังมีการสาธิตการฟ�อนดาบและฟ�อนเจ�งให�ผู�สนใจสามารถ

เร�ยนรู� ได�ด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-20:00 น. 
โทร. 086 658 6198

หมายเหตุ : คิวจอดรถม�า หน�าศาลากลางหลังเก�าให�บร�การทุกวัน 

เวลา : 06:00-16:00 น.

บ�านม�าท�าน้ํา อ.เมือง

บานมาทาน้ำ

อ.เมือง

มาเที่ยวเมืองรถม�าแล�วไม� ได�นั่งรถม�า คงได�ชื ่อว�ายังมาไม�ถึงลำปางจร�งๆ 

ชวนกันนั่งรถม�าชมเมืองเก�าได�บรรยากาศสุดคลาสสิก มีทั้งเส�นทางรอบเล็ก

ประมาณ 20 นาที หากมีเวลามากหน�อยก็นั่งชมเมืองแบบรอบใหญ�ใช�เวลา 

40 นาที หร�อนักท�องเที่ยวสามารถเลือกเส�นทางชมเมืองได�ตามความต�องการ 

ซึ่งเส�นทางยอดนิยมก็จะผ�าน สะพานสะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว) ที่มีอายุ

กว�า 100 ป� ย�านวัฒนธรรมเก�าแก� ชมเร�อนโบราณบ�านเสานัก ไปจน

ย�านกาดกองต�า ตลาดจ�น ตลาดเก�า เร�ยกว�าได�สัมผัสชุมชมแบบช�าๆ ชัดๆ 

แถมยังเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมอีกด�วย

นั่งรถม�าชมเมืองลําปาง  นั่งรถมาชมเมืองลําปาง  



นั่งรถมาชมเมือง

สัมผัสวิถีของของเลี้ยงมา

เดินจายตลาดพื้นบาน

ในบรรยากาศแบบลานนา

ทุกวันเสาร�-อาทิตย� ย�านกาดกองต�า หร�อถนนคนเดินย�านตลาดจ�น จะคึกคัก

ไปด�วยร�านรวงมากมายที่นำของกินของใช� งานฝ�มือ ของที่ระลึกมาขาย รวมทั้งมี

ร�านอาหารและร�านกาแฟให�นั ่งกิน นั่งเล�น ก�อนไปเดินชมย�านการค�าเก�าแก�

ของเมืองลำปาง ที ่งดงามไปด�วยอาคารเก�าแก�หลายหลัง ที ่ผสมผสาน

สถาป�ตยกรรมไทย-จ�น และศิลปะแบบโคโลเนียลจากตะวันตกจนถือได�ว�า

ถนนสายนี้เป�นพ�พ�ธภัณฑ�มีชีว�ตด�านสถาป�ตยกรรมที่สำคัญแห�งหนึ่งของไทย

เวลาเป�ด-ป�ด : 17:00-22:00 น. (เฉพาะวันเสาร�-วันอาทิตย�)

ถนนคนเดิน กาดกองต�า อ.เมือง

ย�อนรอยตำนานชามไก�แห�งนครลำปางที่พ�พ�ธภัณฑ�เซรามิคธนบดี จากตำนาน

ของนายอี้ แซ�ฉิน ผู�ค�นพบแร�ดินขาวและก�อตั้งโรงงานเซรามิกแห�งแรก และผลิต

ชามไก�สร�างชื่อให�กับลำปางมาจนวันนี้ ที่นี่ผู�มาเยือนสามารถชมขั้นตอนการผลิต

เซรามิกทั้งแบบโบราณและสมัยใหม� ตั้งแต�เร��มต�นไปจนจบกระบวนการ นอกจาก

จะสามารถเลือกซื้อเซรามิกกลับไปใช�หร�อกลับไปฝากเพ�่อนฝูง แล�วยังมีเว�ร�กช็อป

ให�แสดงฝ�มือในการวาดลวดลายบนเซรามิกของตัวเอง และนำกลับไปเป�นของท่ีระลึก

และใช�งานที่บ�านได�

เวลาเป�ด-ป�ด : เป�ดทุกวัน 09:00-17:00 น.
โทร. 061 273 3344, 054 821 558-9 ต�อ 103

เพนท�เซรามิก 
และชมพิพิธภัณฑเซรามิคธนบดี 

เพนทเซรามิก

และชมพิพิธภัณฑเซรามิค

ธนบดี 

ถนนคนเดิน

กาดกองตา

อ.เมือง

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
แวะไปจายตลาดเชาของคนทองถิ่น

กอนจะกลับมาจิบกาแฟชิลๆ ริมน้ำ 

แลวไปทำเวิรกช็อปสนุกๆ

ที่คราฟตสตูดิโอของเมืองลำปาง

ร�านกาแฟเก�ๆ ที ่ซ�อนตัวอยู�ร�มแม�น้ำวัง ในบรรยากาศน�ารักสบายๆ ภายใต�

คอนเซปต� คาเฟ� แอนด� ไลฟ�สไตล� ให�ความรู �สึกเหมือนมาเที ่ยวบ�านเพ�่อน 

ที่นี่ร�มร�่นไปด�วยพรรณไม� มีบร�เวณให�เลือกนั่งทั้งในร�มและร�มน้ำ เมนูของฮิมวังคาเฟ� 

นำเสนอเคร�่องดื่มหลากหลาย ทั้ง ชา กาแฟ และเมนูซิกเนเจอร�ของที่ร�าน อย�าง 

ฮิมโฮม พ�ชซ�า ที ่เป�นพ�ซซ�าโฮมเมด สูตรบางกรอบ รวมถึงเบเกอร� ่โฮมเมด

ให�คอขนมหวานได�ลิ�มลอง

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-17:00 น.
โทร. 086 369 9548, 081 207 2293

กาดเก�าจาว หร�อ ตลาดรถไฟ มีชื่อเร�ยกเป�นทางการว�าตลาดรัตน� เป�นตลาดเก�าแก�

ท่ีอยู�ติดกับเส�นทางรถไฟและสถานีรถไฟลำปางท่ีคึกคัก เป�นชุมทางการค�าขายท�องถิ�น

มาเนิ�นนาน ถือเป�นตลาดเช�าขนาดใหญ�ท่ีสะท�อนว�ถีชีว�ตความเป�นอยู�ของคนในท�องถิ�น

ที่ควรค�าในการมาสัมผัสบรรยากาศเร�อนแถวไม�แบบดั้งเดิม ละลานตาไปด�วย

ข�าวปลาอาหารพ�้นถิ�นมากมายให�เลือกซื้อเลือกชิม

เวลาเป�ด-ป�ด : 04:00-11:00 น.

ฮิมวัง คาเฟ� อ.เมือง

ฮิมวัง คาเฟ

อ.เมือง

กาดเก�าจาว อ.เมือง

กาดเกาจาว

อ.เมือง

เป�นทั้งแกลเลอร�่ และคาเฟ� เจ�าของแบรนด� Papacraft เคร�่องหนังสุดเก� ของลำปาง

ในย�านชุมชนกาดกองต�า ที่ตกแต�งอย�างเท�ในบ�านไม�สองชั้น ให�บรรยากาศแบบ

คราฟสตูดิโอที่มีมุมถ�ายรูปมากมาย ที่นี่นอกจากจะมีชา กาแฟ และขนมหวาน

ให�เลือกสั่งแล�ว ยังมีเว�ร�กช็อปให�กับผู�ที่สนใจเลือกทำกิจกรรมสร�างสรรค� เป�นงาน

แฮนด�เมดมีหลายอย�าง เช�น การทำเคร�่องหนัง งานเซรามิก เทียนหอม เป�นต�น 

ภายในร�านยังมีงานแฮนด�เมดหลากหลายให�เลือกซื้ออีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-17:00 น. (หยุดวันพ�ธ)
โทร. 084 049 3246, 065 507 3699

Papacraft อ.เมือง

Papacraft

อ.เมือง
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วัดพระธาตุลําปางหลวง 

ฮิมวังคาเฟ�

บ�านม�าท�าน้ำ

กาดกองต�า 
Papacraft

วัดศรีชุม

โรงแรมทรีธารา

กาดเก�าจาว 

พิพิธภัณฑเซรามิค
ธนบดี 

วัดพระแก�วดอนเต�า
สุชาดาราม 

และวัดศรีชุม 

นั่งรถม�าชมเมืองลำปาง 

วัดพระธาตุดอยพระฌาน
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DAY 1

DAY 2

DAY 1

DAY 2

วัดพระธาตุดอยพระฌาน 

ไหว�พระธาตุบนดอยฌาน ชมพระใหญ�ไดบุตสึ

วัดพระธาตุลําปางหลวง 

ชมเงาพระธาตุกลับหัว ไหว�พระธาตุประจำป�ของผู�ที่เกิดป�ฉลู 

ฮิมวังคาเฟ� 

ร�านกาแฟเก�ๆ ร�มแม�น้ำวัง ภายใต�คอนเซ็ปต� คาเฟ� แอนด� ไลฟ�สไตล�

บ�านม�าท�าน้ำ 

สัมผัสกับว�ถีของชาวรถม�าอย�างใกล�ชิดในชุมชนร�มแม�น้ำวัง 

นั่งรถม�าชมเมืองลำปาง 

ชมเมืองเก�าแสนคลาสสิกและวัดวาอารามในเขตเมืองที่สวยงาม

ถนนคนเดิน กาดกองต�า 

จัดข�้นทุกวันเสาร�-อาทิตย� บนถนนสายที่ได�ชื่อว�าเป�นพ�พ�ธภัณฑ�มีชีว�ต

ด�านสถาป�ตยกรรมที่สำคัญแห�งหนึ่งของไทย

โรงแรมทร�ธารา

ที่พักลำปางดีไซน�สวยกลิ�นอายญี่ปุ�น มีออนเซ็นในตัว

8

11

12

10
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กาดเก�าจาว  (ตลาดรถไฟ)

เดินตลาดเช�าขนาดใหญ�ของคนท�องถิ�น และชมสตร�ทอาร�ตสวยรอบๆ

วัดพระแก�วดอนเต�าสุชาดาราม

ตามล�าคิวป�ดในวัดที่ตั้งอยู�ในเขตเมืองลำปาง

วัดศร�ชุม

วัดพม�าที่สวยงามและใหญ�ที่สุดในประเทศไทย

พ�พ�ธภัณฑเซรามิคธนบดี 

เดินชมพ�พ�ธภัณฑ� ย�อนรอยตำนานชามไก�แห�งนครลำปาง

Papacraft

คาเฟ�และคราฟต�สตูดิโอ ที่มีมุมถ�ายรูปและยังมีเว�ร�คช็อปให�กับผู�ที่สนใจ 

โปรแกรมทองเที่ยว

ลำปาง

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานลำปาง-ลำพูน

Facebook : สำนักงานลำปาง



ลำพูน
“เส�นทางเสริมชะตาคนป�ระกา กราบพระธาตุหริภุญชัย ส�งเสริมดวงชีวิตให�รุ�งเรือง”

ภาค

เหนือ



ลำพ�นพร�อมอวดโฉมให�ผู�มาเยือนเข�ามาชมความงามเมืองน�ารัก
ท่ีต่ืนจากการหลับไหล และจะไม�ใช�เมืองผ�านอีกต�อไปเพราะมีเสน�ห�
มากมายชวนให�มาสัมผัส มาไหว�พระธาตุหร�ภุญชัยอันศักด์ิสิทธ์ิ
แห�งดินแดนล�านนา น่ังรถรางชมเมือง ตามเส�นทางผ�าทอพ�น้บ�าน 
และเที่ยวออแกนิกส�ฟาร�ม และชุมชนเล็กๆ ที่มีว�ถีถิ�นเฉพาะตัว

ท�องเที่ยวในแผ�นดินที่มากด�วย
มรดกอารยธรรมแห�งนครหริภุญชัย 

วัฒนธรรมชาวยองที่สืบทอดมาช�านาน
เลือกซื้อหาผ�าทอพื้นบ�าน

อันขึ้นชื่อของลำพูน



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

กราบพระธาตุคูบานของชาวลำพูน

นั่งรถรางกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รอบเมืองโบราณหริภุญชัย 

กราบขอพรสิ�งศักด์ิสิทธ์ิคู�บ�านคู�เมือง ศูนย�รวมจ�ตใจชาวลำพ�นมานานนับพันป� 

ถือเป�นหนึ่งในเส�นทางแสวงบุญสำคัญแห�งล�านนามาตั้งแต�สมัยหร�ภุญชัย 

องค�พระธาตุหร�ภุญชัยสีทองอร�าม เป�นที่ประดิษฐานพระบรมสาร�ร�กธาตุของ

พระพ�ทธเจ�า และยังเป�นพระธาตุประจำตัวของคนที่เกิดป�ระกาที่ต�องหาโอกาส

มาสักการะเสร�มดวงชะตากันสักคร้ังเพ�อ่ความเจร�ญรุ�งเร�องของชีว�ต ภายในวัด

ยังมีสถาป�ตยกรรมและศิลปกรรมท่ีงดงามน�าชม ท้ัง ว�หารหลวงท่ีงามอ�อนช�อย 

หอไตร รวมถึงซุ�มประตูที่งามว�จ�ตร รวมถึงสิงห�คู�ที่ยืนโดดเด�นเป�นเอกลักษณ�

อยู�ที่ประตูด�านหน�า   

การท�องเที่ยวให� ได�รสชาติในการมาเยือนลำพ�น ต�องมานั่งรถรางชมเมือง 

ซึ่งทางจังหวัดมีบร�การรถรางนำพานักท�องเที่ยว เดินทางไปทำบุญ สักการะ

สิ�งศักดิ์สิทธิ์ ชมสถานที่ท�องเที่ยวสำคัญในเขตตัวเมือง รวมกว�า 11 แห�ง 

เร��มต้ังแต� วัดพระธาตุหร�ภุญชัย พ�พ�ธภัณฑ�ชุมชนเมืองลำพ�น คุ�มเจ�ายอดเร�อน 

อนุสาวร�ยพ�ระนางจามเทว� ว ัดจามเทว� ว ัดมหาวัน ว ัดพระคงฤๅษี 

วัดสันป�ายางหลวง โบราณสถานกู �ช �างกู �ม�า วัดพระยืน และวัดต�นแก 

โดยมีมัคคุเทศน�ให�ความรู�ตลอดการเดินทาง มีบร�การทั้งรอบเช�าและบ�าย  

สอบถามได�ที่ ศูนย�บร�การรถรางนำเที่ยว 
โทร. 0 5353 0757

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง

นั่งรถรางชมเมืองลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย 

วรมหาวิหาร

อ.เมือง



สัมผัสและเร�ยนรู�วัฒนธรรมชาวยองท่ีชุมชนบ�านหนองเง�อก ในเขตอำเภอป�าซาง ชุมชนท่ี
ยังคงรักษาวัฒธรรมชาวยองไว�อย�างครบถ�วน และได�จัดทำเป�นพ�พ�ธภัณฑ� ไทยยอง 
เพ�อ่ให�นักท�องเท่ียวได�เข�ามาเร�ยนรู� ชุมชนแห�งน้ียังเป�นแหล�งผลิตผ�าฝ�ายทอมือท่ีสำคัญ
ของลำพ�น และผลิตสินค�าพ�้นเมืองที่ทำจากผ�าฝ�ายอีกด�วย ทางการท�องเที่ยวของ 
อ.ป�าซาง ชุมชนบ�านหนองเง�อก ยังมีการจัดรถรางให�บร�การพาชมจ�ดสาธิตการทอผ�า 
และการผลิตหัตกรรมพ�้นบ�านต�างๆ เช�น กระเป�านกฮ�กจากเศษผ�า รองเท�าจาก
ยางรถยนต� ซึ่งผู�เข�าชมสามารถเร�ยนรู�หร�อทดลองทำด�วยตัวเอง และซื้อหาติดมือ
กลับไปเป�นของฝากได�ด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-17:00 น.
โทร. 061 449 9654

ชุมชนบ�านหนองเงือก อ.ป�าซาง

ทาป�นรักษ� ออร�แกนิกฟาร�ม เป�ดให�บร�การในรูปแบบของแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตร 
และมีที่พักแบบโฮมสเตย�ในอำเภอแม�ทา รวมถึงคาเฟ�ในฟาร�มที่เสิร�ฟอาหารแบบ
ออร�แกนิก มีกิจกรรมให�ร�วมสนุกไปกับว�ถีเกษตรอินทร�ย� เป�นแหล�งเร�ยนรู�และการค�นหา
ตัวตนของวัยรุ�น ที่อยากออกมาใช�ชีว�ตในแบบพ�่งพาตนเอง ที่นี่ปลูกพ�ชผักสวนครัว 
แปลงกุหลาบอินทร�ย�ที่พัฒนามาเป�น ชาและน้ำกุหลาบ อันเป�นซิกเนเจอร�ของที่นี่ 
ผู�ที่สนใจสามารถร�วมเร�ยนรู� ได� ทั้งเร�่อง ชา ไปจนถึงการทำพ�ซซ�าจากกระบวนการ
เร��มต�น และนำไปอบในเตาดินด�วยตัวเอง จนออกมาหอมกรุ�นพร�อมรับประทาน

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น.
โทร. 095 876 0544

ทาป�นรักษ� (Tapunrak) อ.แม�ทา

ไปเลือกซื้อเสื้อผ�าและชุดพ�้นเมืองสวยๆ ราคามิตรภาพ ได�ที่ชุมชนบ�านดอนหลวง 
ชุมชนหัตกรรมที่ข�้นชื่ออีกแห�งหนึ่งของลำพ�น อ.ป�าซาง ซึ่งมีเชื้อสายของชาวยอง 
ที่อพยพมาจากสิบสองป�นนามาตั้งแต�อดีต ป�จจ�บันได�ชื่อว�าเป�นหมู�บ�านที่ผลิตผ�าฝ�าย
ขนาดใหญ�ท่ีสุดในภาคเหนือ ท่ีมีว�ถีการทอผ�ามาแต�ด้ังเดิมนับร�อยป� มีการต้ังกลุ�มทอผ�า
บ�านดอนหลวงเพ�่ออนุรักษ�การทอผ�าฝ�ายไว�อย�างเข�มแข็ง โดยมีลวดลายผ�าที่ข�้นชื่อ
เป�นเอกลักษณ�ของที่นี่ เช�น ลายสองตะกอ อีกทั้งยังมีการพัฒนาต�อยอดลวดลาย
สีสัน เป�นผลิตภัณฑ�หลากหลาย โดยเฉพาะเสื้อผ�าพ�้นเมืองแบบต�างๆ ทำให�ผู�ที่หลงรัก
ผ�าไทยที่ได�มาเห็นต�องทำตาลุกวาว

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-17:00 น.
โทร. 084 503 3877

ชุมชนบ�านดอนหลวง

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
ทองเที่ยวชุมชน

เรียนรูวัฒนธรรมชาวยอง

และชุมชนหัตถกรรมที่ขึ้นช�อ

ของเมืองลำพูน

ชุมชน

บานหนองเงือก

อ.ปาซาง

ทาปนรักษ

(Tapunrak)

อ.แมทา

ชุมชน

บานดอนหลวง

อ.ปาซาง



ของอร�อยข�้นชื่อของลำพ�น ที่ใครมาแล�วต�องไม�พลาดชิม ได�แก� ก�วยเตี๋ยว-

หมูตุ�นลำไยที่ปรุงด�วยสูตรพ�เศษของทางร�าน ด�วยน้ำซุปที่มีความหอมจาก

ส�วนผสมของเน้ือลำไยอบแห�ง และเคร�อ่งยาจ�นหอมกรุ�น พร�อมเน้ือหมูท่ีถูกตุ�น

จนเป��อยนุ�ม เลือกสั่งกินกับเส�นก�วยเตี๋ยวได�ตามใจชอบ ทางร�านยังมีเมนูอื่นๆ 

ให�ชิมอีกหลายรายการ ร�านก�วยเตี๋ยวหมูตุ�นลำไยเจ�าเก�าอยู� ไม� ไกลจาก

วัดพระธาตุหร�ภุญชัย เมื ่อเข�าวัดอิ�มบุญกันแล�ว ก็แวะมากินก�วยเตี๋ยว

สูตรพ�เศษของลำพ�น ได�อิ�มท�องกลับไปอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-15:00 น.
โทร. 053 511 240, 089 561 1120

ก�วยเตี๋ยวหมูตุ�นลำไย อ.เมือง

กวยเตี๋ยวหมูตุนลำไย

อ.เมือง
ลุงทองคาเฟ�แอนด�เรสเทอรอง ร�านลับแสนอร�อยแห�งเมืองป�าซาง ที่เสิร�ฟ

กาแฟ และเคร� ่องดื ่มร�อน-เย็นหลากหลาย และส�วนของอาหารที่มีทั ้ง

อาหารไทยรสจัด อย�าง แกงส�มชะอมทอด และเมนูซิกเนเจอร�ของทางร�าน 

เช�น ยำลุงทอง ไปจนถึงอาหารฝรั่งหลากเมนู อย�าง สเต�ก พ�ซซ�า พาสต�า 

ซี่โครงหมูบาร�บีคิว ไปจนหอยเชลล�อบชีส ในบรรยากาศร�านที่ดูสบายๆ 

และเป�นกันเอง วันอาทิตย�ตอนกลางวันยังมีดนตร�สดขับกล�อมบรรยากาศ

ให�เพลิดเพลินอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-21:00 น. (ป�ดวันพ�ธ)
โทร. 062 925 2594, 094 640 1499

ลุงทองคาเฟ�แอนด�เรสเทอรอง อ.ป�าซาง

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ชิมกวยเตี๋ยวหมูตุนลำไย

ไปเลือกซื้อหาผาทอพื้นบานคุณภาพดี

ชมอุโมงคขุนตานและสถานีรถไฟ

ที่อยูสูงที่สุดในประเทศ 

ลุงทองคาเฟ

แอนดเรสเทอรอง

อ.ปาซาง



ไปถ�ายรูปและชมสะพานรถไฟประวัติศาสตร�เก�าแก�นับร�อยป� ท่ีโดดเด�นมีเอกลักษณ�

แห�งลำพ�น ได�แก� สะพานขาวทาชมภู ที่สร�างแล�วเสร็จมาตั้งแต� ป� พ.ศ .2463 

เป�นสะพานคอนกร�ตเสร�มเหล็กรูปทรงโค�งสีขาว ด�วยรูปแบบสถาป�ตยกรรมตะวันตก 

บนเส�นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม� ทอดข�ามลำน้ำแม�ทา เชื่อมต�อจาก

อ�โมงค�ข�นตาน ท�ามกลางทัศนียภาพของทิวทัศน�ของทิวไม�และภูเขาดูช�างงดงาม 

สะพานแห�งนี้ยังได�ชื่อว�าเป�นสะพานแห�งความรัก เพราะทางจังหวัดได�จัดให�มีการ

จดทะเบียนทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ�ของทุกป�

สะพานขาวทาชมภู อ.แม�ทา

สะพานขาวทาชมภู

อ.แมทา

อ�โมงค�รถไฟข�นตาน คือ จ�ดเช็กอินและจ�ดแวะถ�ายรูปอีกแห�งหนึ่งของลำพ�น 

อ�โมงค�รถไฟอิฐแดงที่มีตราครุฑบนปากอ�โมงค�สุดแสนคลาสสิก เป�นอ�โมงค�รถไฟ

ที่ยาวเป�นอันดับสองของประเทศ มีความยาวกว�า 1,352 เมตร ตั้งอยู�ในเขต

อ�ทยานแห�งชาติดอยข�นตาล โดยปากอ�โมงค�ทางด�านเหนือ เป�นที ่ตั ้งของ

สถานีรถไฟข�นตานที่ข�้นชื่อว�าเป�นสถานีรถไฟที่อยู�สูงที่สุดในประเทศไทยด�วย

ความสูง 578 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หากต�องการมาเที่ยวชมรถไฟต�องมา 

ในช�วงเวลารถไฟสายเหนือ ว��งผ�านอ�โมงค�ในช�วงโมงเช�า ถึง 11 โมงเช�า ซึ่งสามารถ

จอดรถได�ที่สถานีรถไฟข�นตาน แวะไหว�เจ�าพ�อข�นตานและศาลพระยาเบิก ให�โชคดี

มีชัย เป�นเป�นสิร�มงคลติดตัวกลับไป

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-20:00 น.

อุโมงค�รถไฟขุนตาน อ.แม�ทา

อุโมงครถไฟขุนตาน

อ.แมทา

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ชิมกวยเตี๋ยวหมูตุนลำไย

ไปเลือกซื้อหาผาทอพื้นบานคุณภาพดี

ชมอุโมงคขุนตานและสถานีรถไฟ

ที่อยูสูงที่สุดในประเทศ 
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ก�วยเตี๋ยว
หมูตุ�นลำไย 

ร�านเฮือนข�าวเจ�า

สะพานขาวทาชมภู 

ทาป�นรักษ�

ชุมชนบ�านหนองเงือก

ลุงทองคาเฟ�
แอนด�เรสเทอรอง 

2

อุโมงค�รถไฟขุนตาน 

วัดพระธาตุหริภุญไชย วรมหาวิหาร 

ชุมชนบ�านดอนหลวง
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9
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7
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DAY 1 DAY 2

DAY 1

DAY 2

สะพานขาวทาชมภู 

ถ�ายรูปชมสะพานรถไฟประวัติศาสตร�เก�าแก�นับร�อยป�

อ�โมงค�รถไฟข�นตาน 

เป�นอ�โมงค�รถไฟที่ยาวเป�นอันดับสองของเมืองไทย

วัดพระธาตุหร�ภุญไชย วรมหาว�หาร 

กราบพระธาตุประจำตัวของคนเกิดป�ระกา เสร�มดวงชะตาให�รุ�งเร�อง

ก�วยเตี๋ยวหมูตุ�นลำไย 

ของอร�อยข�้นชื่อที่เป�นเอกลักษณ�ของลำพ�น 

ร�านเฮือนข�าวเจ�าบ�านธิหละปูน 

คาเฟ�เล็กๆ ในชุมชนไทลื้อ บรรยากาศธรรมชาติ ติดทุ�งนา 

ด�านบนเป�นพ�พ�ธภัณฑ�ผ�า-เคร�่องใช�ชาวไทลื้อ 

6

8

9

7

ลุงทองคาเฟ�แอนด�เรสเทอรอง 

ร�านลับแห�งเมืองป�าซาง ที่เสิร�ฟอาหารไทยจัดจ�าน 

รวมไปถึงอาหารฝรั่งหลากหลายเมนู

ชุมชนบ�านหนองเง�อก

สัมผัสและเร�ยนรู�วัฒนธรรมชาวยอง

ชุมชนบ�านดอนหลวง 

หมู�บ�านที่ผลิตผ�าฝ�ายขนาดใหญ�ที่สุดในภาคเหนือ 

เป�นชุมชนหัตกรรมที่ข�้นชื่ออีกแห�งหนึ่งของลำพ�น

ทาป�นรักษ�-Tapunrak

ออร�แกนิกฟาร�ม แหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรและมีที่พักแบบโฮมสเตย�  

โปรแกรมทองเที่ยว

ลำพูน

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานลำปาง-ลำพูน

Facebook : สำนักงานลำปาง



ภาค

กลาง

ปทุมธานี
“เส�นทางแห�งความร่ำรวย ด�วยอภินิหารของเซียนแปะ”



จากบ�านสามโคกสมัยอยุธยา ต�อมาขยับขยายเป�นเมืองสามโคกและ 
กลายเป�นจังหวัดปทุมธานีในป�จจ�บัน ความเป�นรามัญหร�อมอญท่ีอพยพ
หนีภัยจากพม�าเข�ามาพ�่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตร�ย� ไทย 
หลอมรวมกับวัฒนธรรมของชาวจ�น-ไทย และอีกหลายเชื ้อชาติ 
มีประวัติศาสตร�ยาวนานกว�าสามร�อยป� ทุกวันนี้แม�ปทุมธานีจะเต็ม
ไปด�วยความหลากหลายแต�ยังคงแฝงอัตลักษณ�ดั ้งเดิม ที ่มีเสน�ห� 
มีว�ถีชีว�ตที่น�าสนใจ มีทั้งอาหารของชุมชน เป�นแหล�งเร�ยนรู� มีศาลเจ�า
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ช�วยเสร�มสร�างกำลังใจให�กับผู�ที่ความศรัทธา มีของฝาก
จากภูมิป�ญญาชาวบ�านที่ไม�เหมือนใคร

เที่ยวใกล�กรุงแบบครบทุกรส 
แวะเจดีย�หอยล�านป� 

ชมวิถีชาวมอญ เรียนรู�เกษตรพอเพียง 
เที่ยวท�องล�องแม�น้ำดื่มด่ำกับเมืองศิลปะ



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

ตามรอยแหงความศักดิ์สิทธิ์

อิทธิฤทธิ์ของเซียนแปะ 

ตามไปดูเปลือกหอยรอยลานป

ที่กลายมาเปนเจดียหนึ่งเดียวในโลก

ยันต�ฟ�าประธานพรที ่โด�งดัง พลังแห�งศรัทธาที ่มีต�อเซียนแปะโรงสีหร�อ

อาจารย�โง�ว กิมโคย ผู�มีเชื้อสายจ�นในวัดศาลเจ�า วัดเก�าแก�ร�มแม�น้ำเจ�าพระยา

ที่มีมาตั้งแต�สมัยอยุธยา ช�วยดลบันดาลความสำเร็จแก�ผู�ที่นับถือ สมัยที่ท�าน

มีชีว�ตลูกศิษย�ทั้งในและต�างประเทศจะขอให�ช�วยชี้แนะในเร�่อง ฮวงจ��ย ทำเล

ท่ีต้ังบ�าน ห�างร�าน บร�ษัท ท�านก็จะช�วยโดยไม�หวังผลตอบแทนแม�ย�างเข�าวัยชรา

ก็ยังคงชี้แนะเหล�าลูกศิษย�ด�วยความเมตตา จนวาระสุดท�าย หลังเสร็จสิ�น

พ�ธีศพของท�าน ครอบครัวและคณะศิษย�ได�จัดสร�างรูปเหมือนขนาดเท�าตัวจร�ง 

ไว�เป�นที่สักการะบูชาในวัดศาลเจ�าวัตถุมงคลของเซียนแปะ ที่ได�รับความนิยม 

คือ เหร�ยญรูปเหมือนรุ�นแรก เหร�ยญรูปเหมือนทรงหยดน้ำ ล็อกเก็ตรูปเหมือน 

และผ�ายันต�หลายรุ�นด�วยกัน มีทั้งแบบพกติดตัว ติดหน�าบ�าน ร�านค�า อาคาร 

สำนักงาน เชื่อว�าสามารถเสร�มพลัง อำนาจ ความบร�บูรณ�มั่งคั่งให�กับผู�บูชา

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น.

ช่ือของวัดเจดีย�หอยมีท่ีมามาจากเจดีย�ท่ีสร�างจากเปลือกหอยอายุหลายล�านป� 

ท่ีถูกค�นพบในบร�เวณวัด นับเป�นเจดีย�หอยท่ีมีอยู�หน่ึงเดียวในประเทศไทย ภายใน

อ�โบสถจะมีพระประฐานองค� ใหญ�สีทอง คือ หลวงพ�อชนะมาร ที ่ชาวบ�าน

ให�ความนับถือโดยมีความเช่ือว�า ถ�าใครได�มากราบสักการะจะชนะหมู�มารท้ังปวง 

บรรดาข�าราชการ ตำรวจ ทหาร มักจะมาขอพรให�สำเร็จอย�างที่ตั้งใจ และยังมี

แหล�งท�องเที่ยวทางเกษตร อย�างสวนสมุนไพรว�านยา พ�พ�ธภัณฑ�เร�อยาว 

บึงน้ำปลาสวาย และบ�อเต�า นอกจากจะได�ทำบุญแล�วยังได�ทำทานด�วยการ

ให�อาหารปลาและเต�าอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-16:30 น.

โทร. 081 643 1492

เซียนแปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี

วัดเจดีย�หอย 

วัดเจดียหอย 



ตลาดอิงน้ำสามโคก 

ชุมชนตลาดเกาบางเตย
ปนฟาฟารม

ทุงนามอญ

บานบอทอง 

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
สวรรคของนักชิม อิ่มของอรอย

จากตลาดน้ำ เรียนรูวิถีเกษตรผสมผสาน

ที่ทุงนามอญ สนุกสนานกับกิจกรรม

จากธรรมชาติเพลิดเพลิน

ไดทั้งครอบครัว

ตลาดอิงน้ำสามโคก เป�นตลาดขนาดเล็กๆ ในชุมชนเก�าแก� ที่รวมของผู�คนจาก
หลายเชื้อชาติ ไม�ว�าจะเป�น ไทย รามัญ จ�น หร�อมุสลิม แม�จะแตกต�าง
ทางวัฒนธรรม แต�อยู�ร�วมกันอย�างสงบสุข เสน�ห�ของตลาดอิงน้ำสามโคก คือ 
ความเร�ยบง�ายเป�นกันเองตามว�ถีชาวบ�านร�มน้ำ ท่ียังดำเนินว�ถีชีว�ตตามธรรมชาติ 
มีของอร�อยทั้งคาวหวานให�เลือกชิม อาหารง�ายๆ อย�าง ผัดไทย หอยทอด 
ขนมจ�น มีผักพ�้นบ�านของชุมชนมาขายในราคาย�อมเยา

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-16:00 น. (วันเสาร�-วันอาทิตย�และวันหยุดนักขัตฤกษ�) 

แหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรเต็มไปด�วยด�วยกิจกรรมแสนสนุกเพลิดเพลินได�ทั้ง
ครอบครัว ไม�ว�าจะเป�นสไลเดอร�โคลน สไลเดอร� ธรรมชาติสุดมันขวัญใจทั้งเด็ก
และผู�ใหญ�ฟาร�มสัตว�น�อยใหญ� เช�น กระต�าย ไก� ม�า และนกแก�ว  ให�เดินเที่ยวเล�น
ศึกษาธรรมชาติ ผู�ท่ีชอบความชิลให�นอนเล�นในเปลไม�ไผ� ส�วนนักกินต�องไม�พลาด 
ก�วยเตี๋ยวเร�อชามยักษ�ขนาด 4 คนอิ�ม หร�อจะชิมข�าวมันไก� พ�ซซ�า กาแฟสด 
ก็มีให�เลือก ขากลับอย�าลืมซ้ือของฝากจากแปลงเกษตรและสินค�าชุมชนกลับบ�าน

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:30-17:00 น. (หยุดทุกวันพ�ธ)
โทร. 086 506 2197, 086 708 9066

ตลาดอิงน้ำสามโคก 
ชุมชนตลาดเก�าบางเตย

ป��นฟ�าฟาร�ม

แหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรในพ�้นที่ 13 ไร� แบบครบวงจร เป�ดให�นักท�องเที่ยว
เข�าเที่ยวชม เร�ยนรู�การเกษตรแบบผสมผสาน แปลงผักสวนครัว หมักปุ�ย 
เลี้ยงไก�ในตะกร�าแบบชิงช�าสวรรค� จะพายเร�อในบึงบัว เดินเล�นบนสะพานไม�
ที่ทอดยาวในทุ�งนาสีเข�ยวขจ� บางเดือนจะเป�นสีเหลืองตามธรรมชาติของต�นข�าว 
ที ่นี ่มีอาหารพ�้นถิ �นชาวรามัญ อย�าง ข�าวแช� ขนมจ�นน้ำยา ไก�ย�างและ
กาแฟโบราณ ซื้อของฝากจากภูมิป�ญญา สไบมอญป�กมือหร�อธงตะขาบ 
รับรองไม�ซ้ำใคร

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:30-17:00 น. 
โทร. 086 773 3856

ทุ�งนามอญ บ�านบ�อทอง 



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น

กระทอมลุงจรณ

The Aileen Café

เสนทางคาเฟสุดชิล ชมสวนกระบองเพชร 

เลนบอรดกลางแมน้ำ 

เลนสนุกกับกิจกรรมศิลปะ 

พื้นที่แหงความสุขสำหรับทุกคน

สวนกระบองเพชรแห�งแรกในประเทศไทย และใหญ�เป�นอันดับต�นๆ 

ของประเทศ มีหน�าร�านอยู�ที ่สวนจตุจักร แต�เมื่อมาถึงถิ�นแล�ว

ต�องตามไปดูความอลังการของพันธุ�กระบองเพชร มีราคาตั้งแต�

หลักสิบไปจนถึงหลักแสน เตร�ยมเง�นในกระเป�าเอาไว�ดีๆ  เพราะ

น�องบองหลากหลายชนิดนี้ จะทำให�เราอดใจไว� ไม�อยู�อย�างแน�นอน

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น. 

(วันอาทิตย�ป�ด 16:00 น.) หยุดทุกวันพ�ธ 

โทร. 086 525 6874

คาเฟ�แนวธรรมชาติ ว�วทุ�งนารายล�อมด�วยต�นตาล สำหรับไฮไลต�

คือบันไดสวรรค� เอาไว�ถ�ายรูปเก�ๆ มีมุมชายหาดจำลองและ

เก�าอ้ีผ�าใบ ส่ังเคร�อ่งด่ืมมาจ�บแก�กระหายด�วยเมนูแนะนำ Espresso 

Green tea Latte กาแฟเข�มข�น ผสมกับชาเข�ยวนม เพ��มคาเฟอีน 

เพ�่อความสดชื่นยามบ�าย

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-20:00 น. วันอังคาร-วันอาทิตย� 
                         (ป�ดวันจันทร�)

โทร. 064 398 8968

กระท�อมลุงจรณ�

The Aileen Cafe



SUP station

Thailand 

Pumpkin Art Town

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ใครที่ชอบความตื่นเต�นท�าทายกลางสายน้ำเจ�าพระยา Sup Board 

(Stand Up Paddle Board) คือคำตอบ การเล�นซัพบอร�ดคือ

การยืนพายบนบอร�ด คล�ายๆ เซิร�ฟบอร�ด สามารถเล�นได� 

ทั ้งในแม�น้ำ ลำคลอง หร�อบึงกว�างๆ ไม�จำเป�นต�องอาศัยคลื ่น 

ทำให� ได�ออกกำลังกายได�ทุกส�วน มีบร�การพาทัวร� เช�น หาของกิน

ที่ตลาดร�มน้ำวัดศาลเจ�า

เวลาเป�ด-ป�ด : 7:00-19:00 น. (หยุดวันจันทร�)

โทร. 092 427 9522

เมืองแห�งศิลปะและการเล�น พ�้นที่แห�งความสุขสำหรับทุกวัยใน

ครอบครัว ที่จะได�ใช�เวลาในวันหยุดร�วมกัน ทำกิจกรรมทางศิลปะ 

งานป��น งานป�ก งานถัก งานทอ ที่เชื่อมความรักความสัมพันธ� 

มีร�านอาหารไทย อาหารนานาชาติแบบโฮมเมด บรรยากาศสบาย 

สงบ ร�มร�่น

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-20:00 น. (ป�ดวันจันทร�-วันอังคาร)

โทร. 065 536 6691

SUP station Thailand 

Pumpkin Art Town

เสนทางคาเฟสุดชิล ชมสวนกระบองเพชร 

เลนบอรดกลางแมน้ำ 

เลนสนุกกับกิจกรรมศิลปะ 

พื้นที่แหงความสุขสำหรับทุกคน
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2
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ตลาดอิงน้ำสามโคก 
ชุมชนตลาดเก�าบางเตย
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เซียนแปะโรงสี
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SUP Station Thailand
DAY 1

DAY 2

1

2

3

4

5

6

DAY 1 DAY 2

ทุ�งนามอญ บ�านบ�อทอง 

นักท�องเที่ยวเข�าเที่ยวชมเร�ยนรู�การเกษตรแบบผสมผสานเดินเล�นบนสะพานไม�

ที่ทอดยาวในทุ�งนาสีเข�ยวขจ�

วัดเจดีย�หอย 

กราบหลวงพ�อชนะมาร ชมเจดีย�ที่สร�างจากเปลือกหอยอายุหลายล�านป� 

ป��นฟ�าฟาร�ม 

แหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรเต็มไปด�วยด�วยกิจกรรมแสนสนุก

เซียนแปะโรงส ี

สวดคาถาภาวนา ขอโชคลาภ ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

SUP Station Thailand 

พายซัพบอร�ดท�าทายกลางสายน้ำเจ�าพระยา

อิงนที ร�สอร�ท

มาเติมพลังจากธรรมชาติไปกับบรรยากาศสบายๆ ท�ามกลางว�วท�องคุ�งกว�าง 

โอบอ�อมไปด�วยบ�านเร�อนร�มน้ำอันแสนสงบ

9

10

8

7 ตลาดอิงน้ำสามโคก ชุมชนตลาดเก�าบางเตย 

สัมผัสความเร�ยบง�าย เป�นกันเองตามว�ถีชาวบ�านร�มน้ำ 

ที่ยังดำเนินว�ถีชีว�ตตามธรรมชาติ

กระท�อมลุงจรณ� 

เดินชมสวนกระบองเพชรแห�งแรก และใหญ�เป�นอันดับต�นๆ ของเมืองไทย

Pumpkin Art Town 

เมืองแห�งศิลปะและการเล�น พ�้นที่แห�งความสุขสำหรับทุกวัยในครอบครัว

The Aileen Cafe' 

จ�บกาแฟในคาเฟ�แนวธรรมชาติ ว�วทุ�งนารายล�อมด�วยต�นตาล

โปรแกรมทองเที่ยว

ปทุมธานี

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานปทุมธานี

โทร. 02 410 3797 

Facebook : TAT BANGKOK  



สุพรรณบุรี
“เส�นทางตัดเคราะห� ให�ผ�านพ�นทุกอุปสรรคขวากหนาม
ถวายดาบต�อหลวงพ�อขุนด�าน ขอให�พบเจอแต�สิ�งดีๆ”
“เส�นทางตัดเคราะห� ให�ผ�านพ�นทุกอุปสรรคขวากหนาม
ถวายดาบต�อหลวงพ�อขุนด�าน ขอให�พบเจอแต�สิ�งดีๆ”

ภาค

กลาง



ว�ถีแห�งศรัทธาทอดยาวผ�านกาลเวลามาหลายพันป� จาก
ยุคก�อนประวัติศาสตร�ถึงสมัยประวัติศาสตร� แห�งดินแดน
สุวรรณภูมิ การค�นพบเหร�ยญเง�นจาร�ก “ศฺร�ทฺวารวตี 
ศฺวรปุณฺยะ” แปลความว�า “บุญของผู �เป�นเจ�าแห�ง (ศร�) 
ทวารวดี” ในเมืองอ��ทอง คือหลักฐานสำคัญของอารยธรรม
ทวารวดีต�อเนื่อง เป�นความเชื่อ ศาสนาพ�ทธ พราหมณ� ผี 
ที่ผสมผสานกลมกลืนกับว�ถีชีว�ตในป�จจ�บัน

เมืองที่มีธรรมชาติรายล�อม
อุดมสมบูรณ�ด�วยพืชพรรณธัญญาหาร 

กราบสิ�งศักดิ์สิทธิ์คู�เมือง
มั่งคั่งด�วยภูมิป�ญญาจากปราชญ�ท�องถิ�น”



ถวายมีดดาบแทนศรัทธา

ตอหลวงพอขุนดาน แลวไปนมัสการ

หลวงพอโต วัดปาเลไลยก 

ขอโชคลาภ และแคลวคลาดปลอดภัย

การถวายดาบด�วยจ�ตใจที ่เป� �ยมศรัทธา แด�พระพ�ทธสุพรรณมุนี

ศร�ศาสดาหร�อหลวงพ�อข�นด�าน เกิดจากความเชื่อของชาวบ�านที่ว�า

มีดดาบ จะช�วยฝ�าฟ�น ตัดอ�ปสรรคขวากหนาม ให�หมดไปจากชีว�ตได� 

สามารถตัดทุกข� ตัดเคราะห� ให�เบาบางลง ทำให�เร�่องร�ายๆ กลับกลาย

เป�นดี ความจร�งก็คือปร�ศนาธรรมที่สอนให�ใช�ดาบตัดกิเลส ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ให�หมดไปในจ�ตใจน่ันเอง เม่ือทำได�แล�วก็จะพบกับ

ความสุขสงบที่ตามมา ความศรัทธาที่เหนือคำอธิบายนี้ มองเห็นได�จาก

จำนวนของดาบแก�บนหลวงพ�อข�นด�านที่มีอยู�เป�นมากมายเหลือเกิน

หากได�มาเยือนสุพรรณบุร� การได�มากราบนมัสการหลวงพ�อโต คือ

จ�ดเร��มต�นของความเป�นศิร�มงคลสำหรับชีว�ต ว�ากันว�าหลวงพ�อโต 

วัดป�าเลไลยก� ถูกสร�างก�อนสถาปนากรุงศร�อยุธยาเป�นราชธานี 

ถือเป�นปางประจำของผู�ที่เกิดวันพ�ธตอนกลางคืน ด�านหน�าพระว�หาร

มีองค�จำลอง ให�ประชาชนได�เข�ามากราบไหว� จ�ดธูปเทียน ป�ดทอง 

เป�นจ�ดที่มาวางของแก�บน ให�ประสบความสำเร็จตามคำขอ ด�วย ไข�ต�ม 

ขนมจ�นน้ำยาและพวงมาลัย ภายในวัดยังมีพระพ�ทธรูปหลวงพ�อดำ

ให�กราบสักการะขอพรด�วยเช�นกัน 

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น. 

โทร. 035 525 867, 035 525 880

หลวงพ�อขุนด�าน วัดดงเสลา อ.ด�านช�าง

หลวงพ�อโต วัดป�าเลไลยก� อ.เมือง

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

หลวงพอขุนดาน

อ.ดานชาง

หลวงพอโต

วัดปาเลไลยก

อ.เมือง



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
ถวายมีดดาบแทนศรัทธา

ตอหลวงพอขุนดาน แลวไปนมัสการ

หลวงพอโต วัดปาเลไลยก 

ขอโชคลาภ และแคลวคลาดปลอดภัย

เนื ่องจากวัดป�าเลไลยก�  มีความเกี ่ยวข�องกับวรรณคดี

อันเลื ่องชื ่อของไทย   คือ เสภาข�นช�างข�นแผน นิราศ-

เมืองสุพรรณของสุนทรภู � รอบๆ ว�หารของหลวงพ�อโต 

นอกจากจะมี มีจ�ตรกรรมฝาผนังเล�าเร�่องราวของข�นช�าง

ข�นแผนแล�ว ในบร�เวณวัดยังมี เร �อนไทยไม�สักโบราณ

ขนาดใหญ� บนเร�อนมีภาพวาดบรรยายเร�่องข�นช�างข�นแผน 

และจัดแสดงเคร� ่องมือเคร� ่องใช�ในสมัยก�อน เป�นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่นักท�องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพ�่อขอพรให�ร่ำรวย

เหมือนข�นช�าง  ทั้งการค�าขาย เมตตามหานิยม  โชคลาภ

และเลขเด็ด 

เรือนขุนช�าง วัดป�าเลไลยก�   

เรือนขุนชาง 



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
เสนทางมหัศจรรยรอยแปดพันธุกลวย 

เรียนรูเร�องชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา 

อรอยงายๆ กับวิถีไทย

แบบในน้ำมีปลา ในนามีขาว

ต้ังอยู�ในบร�เวณหลังวัดป�าเลไลยก� มีพันธุ�กล�วยให�ดูมากมายกว�า 10 สายพันธุ� 
จากทั่วทุกภาคของประเทศ เช�น กล�วยไข� กล�วยน้ำว�า กล�วยหอม กล�วยพันธุ�
แปลกๆ หายาก เช�น กล�วยน้ำว�าลาย กล�วยดำ กล�วยพันธุ�เตี้ย เป�นกล�วยน้ำว�า
พันธุ�ค�อมด�าง ฯลฯ ใครที่ได�เข�ามาดูจะต�องทึ่งกับพันธุ�กล�วยแปลกๆ มากมาย 
ที่ไม�เคยพบเห็น ทุกวันเสาร� อาทิตย�เวลาประมาณเจ็ดโมงเช�าจะมีการตักบาตร
ทางน้ำ เร�ยกว�า นาวาภิกขาจาร พระภิกษุจะนั ่งเร�อเพ� ่อมาบิณฑบาตร
เป�นภาพที่งดงามยามเช�ายิ�งนัก

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-19:00 น. 
โทร. 065 619 4622

จากแนวคิดของเฮียใช�  คุณพ�ชัย เจร�ญธรรมรักษา ที่ต�องการพ�้นที่จัดแสดง 
ให�คนรุ�นหลังได�เร�ยนรู�ชีว�ตและจ�ตว�ญญาณของชาวนาไทย ผ�านนิทรรศการ
เร� ่องพันธุ �ข�าวนาปรัง 12 ชนิด มีแปลงนาสาธิตเร�ยนรู �การ การป�กดำ 
ระหัดว�ดน้ำ ความสนุกคือการได�ป�อนหญ�าให�วัวควายและป��นจักรยานเที่ยว
บร�เวณรอบๆ เช�น หอเตือนภัยชาวนา สามารถข�้นไปชมว�ว ถ�ายรูปรอบๆ 
พ�้นที่นา ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของต�นข�าวในแต�ฤดูกาล เร�อนศูนย�รวม
ดวงใจไทยท้ังชาติ ภายในมีการจัดแสดงพระบรมรูปพระมหากษัตร�ย� ไทยในอดีต 
สมัยแผ�นดินรัตนโกสินทร� ต้ังแต� รัชกาลท่ี 1-9 เร�อนว�ถีชีว�ตชาวนาไทยในอดีต 
ร�านค�าของชำจำหน�ายของย�อนวันวานในวัยเยาว� พักขานั่งจ�บกาแฟเบาๆ  
ครัวซ�อเกียว ชิมเมนูหากินได�ยาก ที่ใช�วัตถุดิบเกือบทั้งหมดในพ�้นที่นี้นำมาใช�
ปรุงอาหาร เมนูห�ามพลาด คือ ลาบปลาตะเพ�ยน และปลาตะเพ�ยนต�มเค็ม 
ที่ต�มด�วยเตาถ�านนานกว�าสิบชั่วโมง จนก�างนิ�มกินได�ทั้งตัว ซึ่งปลาตะเพ�ยน
ของท่ีน่ีจะเล้ียงด�วยปลายข�าวต�มสุก สำหรับคนไม�นิยมปลา ขอแนะนำผักบุ�งนา
ผัดกะป� ที่ร�านใช�ผักบุ�งต�นอวบที่ข�้นอยู�ในนาข�าว ผัดกับกะป�กุ�งฝอยทำเอง 
ไม�ใส�สารกันบูด นำมาทำกะป�คั่วก็หอมฟ��ง เจร�ญพ�งกันถ�วนหน�า

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-19:00 น. 
โทร. 092 626 1515  
Facebook : ศูนย�เร�ยนรู�ว�ถีชีว�ตและจ�ตว�ญญาณชาวนาไทย-นาเฮียไช�

ศูนย�อนุรักษ�พันธุ�กล�วยสุพรรณบุรี อ.เมือง

ศูนย�เรียนรู�วิถึชีวิต จิตวิญญาณ 
นาเฮียใช� อ.เมือง

ศูนยอนุรักษ

พันธุกลวยสุพรรณบุรี

อ.เมือง

ศูนยเรียนรูวิถีชีวิต 

จิตวิญญาณ นาเฮียใช

อ.เมือง



ทองเที่ยวในดินแดนแหงอารยธรรม

ที่สืบเน�องนับพันป ที่มีชุมชน

ตางวัฒนธรรมหลอมรวมกัน

เปนอัตลักษณอันแสนสงบงดงาม 

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น

อางเก็บน้ำ ลำตะเพิน

อ.ดานชาง 

ชุมชน

บานพุน้ำรอน

อ.ดานชาง

“มรดกป�าไม� มากมายประเพณี หน�อไม�ดี เห็ดโคนหวาน แหล�งขวานหิน 

ถิ �นทอผ�า บ�อน้ำร�อน” คือคำขวัญที ่เช ื ้อเชิญให�ทุกคนมาเที ่ยวชุมชน

บ�านพ�น้ำร�อน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการค�นพบร�องรอย

การถลุงเหล็ก ตะกั่วและโบราณวัตถุ เช�น ขวานหิน กำไล ลูกป�ด แสดงถึง

ความเป�นมาตั้งแต�ยุคหินก�อนประวัติศาสตร�กว�า 3,000 ป� และจัดไว�ให�ดู

ในพ�พ�ธภัณฑ�ชุมชน ไปสัมผัสกับว�ถีการดำรงชีว�ตของกลุ�มชาติพันธุ�ต�างๆ 

อย�าง กะเหร�่ยง ละว�า ลาวครั่งจากหลวงพระบาง ที่ร�วมมือร�วมใจฟ��นฟ�ป�า

ให�เป�นแหล�งอาหารของชุมชน เช�น หน�อไม� เห็ดโคน และยังคงสืบสาน

การทอผ�าซิ�นตีนจกสีแดงลวดลายโบราณที่มีเอกลักษณ� ถ�ามีเวลามากพอ 

ให� ไปนอนดูดาวที่อ�างเก็บน้ำหุบเขาวงหร�อปางอ��งสุพรรณบุร� แล�วตื่นมาพร�อม

พลังงานจากแสงแรกที่สวยงาม

ใครชอบความสงบหลีกหนีความว��นวาย ลดทอนความสะดวกสบายลงมานิดนึง 

อ�างเก็บน้ำลำตะเพ�น ที่อยู�ระหว�างรอยต�อของสุพรรณบุร�และกาญจนบุร� คือ

ตัวเลือกที่ดี ให�พักผ�อนเพลิดเพลินท�ามกลางหุบเขา บร�เวณอ�างเก็บน้ำ

โดยรอบจะมีบ�านพักรูปแบบต�างๆ  ให�เลือกตามว�วที่แตกต�าง เช�น บ�านไม�

ร�มน้ำ กระท�อมไม� ไผ� หร�อลานกานเต็นท� ของขวัญยามเช�า คือสายหมอก

ที่ลอยเหนือน้ำมาทักทาย มีฉากหลังเป�นภูเขาว�วสวยงามราวกับภาพวาด และ

โบกมือบ�ายบายพระอาทิตย�ตกยามเย็น ก�อนหายลับลงทะเลสาบ สายกิจกรรม

รับรองไม�มีเวลาให�นั ่งเบื ่อ จะทำกับข�าว ตกปลา พายเร�อ ล�องแพเป�ยก 

ชมบรรยากาศของอ�างเก็บน้ำ รับรองว�าสนุกสุดเพลินจนลืมเวลา

ชุมชน บ�านพุน้ำร�อน อ.ด�านช�าง

อ�างเก็บน้ำ ลำตะเพิน อ.ด�านช�าง 



De’ coffee river house
อ.ด�านช�าง

De’coffee

river house

อ.ดานชาง

หากต�องการพักผ�อนแบบใกล�ชิดธรรมชาติแต�ยังอยู�ในเมือง ต�องเลือก

มาพักที่โตโลโปตี้ เพราะที่นี่โอบล�อมไปด�วยต�นไม�และลำธารที่เง�ยบสงบ 

มีพ�้นที่ให�จัดทำกิจกรรมกลางแจ�ง ถีบจักรยานหร�อเร�อเป�ด ไฮไลต�คือ

ตลาดกลางคืน ที่ทำให� ไม�ต�องกังวลเร�่องอาหารเย็น มีร�านนวดเท�า

ให�ผ�อนคลาย จากการไปเที่ยวมาตลอดทั้งกลางวันได�เป�นอย�างดี

โทร. 082 333 3308
Facebook : Tolopoti Hotel & Resort

คาเฟ�สุดชิลร�มแม�น้ำ ที่ทีมีบรรยากาศเย็นสบาย ท�ามกลางธรรมชาติ 

เสิร�ฟ ทั้ง เคร�่องดื่ม อาหาร มากมายหลากหลายชนิด ทั้ง พ�ซซ�า สเต�ก 

ส�มตำ มีให�เลือกตามแนวถนัด หร�อจะแค�นั่งชิลเพลินๆ  จ�บกาแฟแกล�ม

เบเกอร�่ ก็มีมุมระเบียงร�มธารน้ำ ให�นั่งใกล�ชิดต�นไม�เข�ยวๆ ชื่นตา 

เพลินใจ

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:30-18:00 น. 
โทร. 093 462 4422  
Facebook : De’ coffee view rever house

โตโลโปตี้ 
(Tolopoti Hotel & Resort) 
อ.อู�ทอง

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ทองเที่ยวในดินแดนแหงอารยธรรม

ที่สืบเน�องนับพันป ที่มีชุมชน

ตางวัฒนธรรมหลอมรวมกัน

เปนอัตลักษณอันแสนสงบงดงาม 

โตโลโปตี้ (Tolopoti Hotel & Resort) 

อ.อูทอง
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ศูนย�อนุรักษ�พันธุ�กล�วย
สุพรรณบุรี 

เรือนขุนช�าง
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ศูนย�เรียนรู�วิถีชีวิต
และจิตวิญญาณชาวนาไทย
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โตโลโปตี้  
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อ�างเก็บน้ำลำตะเพิน
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ชุมชน บ�านพุน้ำร�อน

ครัวซ�อเกียว

DAY 1
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DAY 1

DAY 2

DAY 2
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หลวงพ�อโต
วัดป�าเลไลยก� 

1

โปรแกรมทองเที่ยว

สุพรรณบุรี

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

โทร. 035 525 880

Facebook : TAT_suphanburi

หลวงพ�อขุนด�าน วัดดงเสลา
อ.ด�านช�าง

หลวงพ�อโต วัดป�าเลไลยก� 

กราบหลวงพ�อโต พระประจำของผู�ที่เกิดวันพ�ธ(กลางคืน) 

เพ�่อความเป�นศิร�มงคลสำหรับชีว�ต

ศูนย�อนุรักษ�พันธุ�กล�วยสุพรรณบุร� 

มีกล�วยกว�า 108 สายพันธุ� ที่หายากจากทั่วทุกภาคของประเทศ

เร�อนข�นช�าง 

ขอพรให�ค�าขาย ร่ำรวยทรัพย�เหมือนกับพ�อข�นช�าง

ศูนย�เร�ยนรู�ว�ถีชีว�ตและจ�ตว�ญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช�) ครัวซ�อเกียว 

มีเมนูอาหารไทย ที่หากินได�ยาก อย�าง ปลาตะเพ�ยนต�มเค็ม 

โตโลโปตี้  (Tolopoti Hotel & Resort) 

ที่พักใจกลางเมือง พักผ�อนในบรรยากาศใกล�ชิดธรรมชาติ

อ�างเก็บน้ำลำตะเพ�น 

พักผ�อนเพลิดเพลินท�ามกลางกลางหุบเขาและอ�างเก็บน้ำว�วสวย 

และกิจกรรมมากมาย

หลวงพ�อข�นด�าน วัดดงเสลา 

แก�บนด�วยมีดดาบ ด�วยความเชื่อในการฝ�าฟ�นอ�ปสรรค 

ขวากหนามให�หมดสิ�นไป

De’ coffee river house 

คาเฟ�สุดชิลร�มแม�น้ำ ที่มีบรรยากาศเย็นสบายท�ามกลางธรรมชาติ

ชุมชน บ�านพ�น้ำร�อน 

เที่ยวพ�พ�ธภัณฑ�ชุมชน สัมผัสวัฒนธรรมลาวครั่ง สินค�าเด�นผ�าซิ�นตีนจก

สีแดงลวดลายโบราณที่มีเอกลักษณ�

De’ coffee
rever house



พระนครศรีอยุธยา
“เส�นทางข�ามภพมองอดีตผ�านประตูแห�งกาลเวลา

ขอพรจากเจ�าแม�ให�มีความรักที่ยั่งยืน”

ภาค

กลาง



พระนครศร�อยุธยา คือราชธานีที่เคยรุ�งเร�องในอดีต เมืองที่
เคยเป�นทั้งศูนย�กลางแห�งการค�า วัฒนธรรมไทย จ�น ฝรั่ง 
ที ่หลอมรวมเป�นอันหนึ่งอันเดียว เมืองตำนานแห�งความ
ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ในประวัติศาสตร�หลายแห�ง เป�นแหล�ง
เร�ยนรู�เป�ดมุมมองใหม� ได�เร�ยนรู�เร�่องราวของอดีตที่ยิ�งใหญ�
ถือเป�นเส�นทางเดินทางแบบเนิบช�า ให�ความสุขที่เร�ยบง�าย 
แต�เสร�มสร�างกำลังใจได�เป�นอย�างดี

เที่ยวผ�านประตูแห�งกาลเวลา
จินตนาการถึงเรื่องราวเมื่อคราวรุ�งเรือง 

และสายบุญห�ามพลาด
ไปสักการะขอพรสิ�งมงคลในกรุงเก�า



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

ประตูแห�งกาลเวลา
วัดพระงามคลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 

ประตูแหงกาลเวลา

วัดพระงามคลองสระบัว

อ.พระนครศรีอยุธยา 

หลวงพ�อรวย วัดตะโก อ.ภาชี
หลวงพอรวย

วัดตะโก อ.ภาชี

จินตนาการผานประตูแหงกาลเวลา

ตามรอยเร�องราวของเมืองกรุงเกา 

นมัสการหลวงพอโต 

ขอพรความรักจากเจาแม 

ขอเงินทองตองกราบหลวงพอรวย

ซุ�มประตูอิฐเก�าที่ถูกพยุงไว�ด�วยรากเกาะเกี่ยวของต�นโพธิ์มานานกว�า 100 ป� 

ของวัดพระงาม วัดร�างเก�าแก� มาตั ้งแต�สมัยอยุธยา จนเปร�ยบเสมือนประตู

แห�งกาลเวลาที่สวยงามลึกลับ นับเป�นความ Unseen ที่ใครๆ ก็อยากเข�ามาสัมผัส 

เพ�ยงแค�ลอดผ�านซุ�มประตูแห�งนี้ ยิ�งชวนให�จ�นตนาการถึงภาพอันงดงามที่เคย

รุ�งเร�องในอดีต ช�วงเวลาทอง คือช�วงเช�าตรู� หร�อในช�วงยามเย็นก�อนพระอาทิตย�

ตกดิน เพราะเมื่อแสงสีทองของดวงอาทิตย�สาดส�องผ�านซุ�มประตูเข�ามาในอ�โบสถ 

กำแพงแก�ว พระพ�ทธรูป และเจดีย�แปดเหลี่ยม จะเกิดภาพสวยงาม ดั่งมีมนต�สะกด

ที่ตร�งตาตร�งใจต�อผู�ที่ ได�พบเห็น ในป�พ.ศ. 2562 ต�นโพธิ์ใหญ�ที่ปกคลุมซุ�มประตู

กาลเวลาของวัดพระงาม ได�ถูกประกาศให�เป�น 1 ใน 88 ต�น รุกข มรดกแผ�นดิน 

จากกระทรวงวัฒนธรรม เพราะเป�นต�นไม�สำคัญท่ีได�อยู�ร�วมกับโบราณสถานสำคัญ

ของพระนครศร�อยุธยามาอย�างยาวนาน

เวลาเป�ด-ป�ด : เป�ดให�เข�าชมได�ตลอดทั้งวัน

นักท�องเที่ยวสายบุญ ล�วนรู�จัก หลวงพ�อรวย (พระมงคลสิทธิจารย�) เกจ�อาจารย�

ชื ่อดัง แม�ท�านได�ละสังขาร ไปตั ้งแต�ป� พ.ศ. 2560 แต�สร�ระสังขารของท�าน

ยังคงไม�เน�าเป��อยและได�ถูกบรรจ�เอาไว�ในโลงแก�ว ที่มหาธาตุเจดีย�ปาสาทิโก เพ�่อให�

ผู�มีจ�ตศรัทธาสามารถเข�าไปกราบขอพรเพ�่อเสร�มสิร�มงคล ให�มีเง�นใช� ไม�ขาดมือ 

นอกจากนั้นยังมีสิ�งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค�ที่ห�ามพลาด คือ หลวงพ�อสมหวัง 

ซึ ่งเป�นพระประธานในอ�โบสถ ขอพรให�โชคดี มีสุขสมหวังดังนามหลวงพ�อ 

กราบหลวงพ�อทองคำ ขอให�มีสมบัติเง�นทองเพ��มพ�น กราบหลวงพ�อบุญญฤทธิ์ 

ให�ปลอดภัยทั่วทิศ และสักการะท�าวเวสสุวรรณ เทพแห�งการบันดาลโชคลาภ 

อำนาจ วาสนา หน�าที่การงาน ให�หายจากโรคภัยไข�เจ็บ นับว�าเป�นสถานที่

ที่มีครบทุกสิ�งที่เป�นมงคล

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-16:00 น. (หยุดวันจันทร�)
โทร. 035 774 114



หลวงพ�อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
อ.พระนครศรีอยุธยา 

ศาลเจ�าแม�สร�อยดอกหมาก
อ.พระนครศรีอยุธยา 

หลวงพอโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

ศาลเจาแมสรอยดอกหมาก

อ.พระนครศรีอยุธยา 

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
วัดพนัญเชิงวรว�หาร หนึ่งในวัดสำคัญเก�าแก�ก�อนการสถาปนากรุงศร�อยุธยา 

ที่สร�างโดยพระเจ�าสายน้ำผึ้งตามตำนานของพงศาวดารเหนือ และพระราชทาน

นามว�า วัดพระนางเชิง แต�ละวันจะมีสาธุชนจำนวนมาก มากราบไหว�หลวงพ�อโต 

(พระพ�ทธไตรรัตนนายก) หร�อหลวงพ�อซำปอกง ที่มีความหมายว�า ผู�คุ�มครอง

การเดินทางทางทะเล เป�นพระพ�ทธรูปปูนป��นลงรักป�ดทอง ปางมารว�ชัยขัดสมาธิราบ 

นับเป�นพระพ�ทธรูปสมัยอยุธยาท่ีขนาดใหญ�สุดในประเทศไทย มีบันทึกของชาวกรุงเก�า

เล�าว�า ก�อนจะเสียกรุงคร้ังท่ี 2 หลวงพ�อโตได�มีน้ำตาไหลออกมา เป�นท่ีอัศจรรย�ยิ�งนัก 

เชื่อกันว�าหากมาขอพรหลวงพ�อโต เพ�่อให�มีสำเร็จก�าวหน�า มีเจร�ญรุ�งเร�อง หากเมื่อ

สำเร็จได�ดังประสงค�แล�ว ให�กลับมาถวายผ�าห�มให�กับท�าน

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-18:00 น.

ตำนานแห�งการสร�างวัดพนัญเชิง ที ่เพ� ้ยนจากคำว�าพระนางเชิง คืออนุสรณ�

แห�งความรักระหว�างกษัตร�ย� ไทยคือเจ�าชายสายน้ำผ้ึง กับราชธิดาจากเมืองจ�นท่ีจบลง

ด�วยโศกนาฏกรรมในยุคก�อนสถาปนากรุงศร�อยุธยา ศาลเจ�าแม�สร�อยดอกหมาก 

สร�างเป�นสถาป�ตยกรรมแบบจ�นและไทย มีป�ายเข�ยนว�า เปยเหนียง แปลความ

หมายถึงพระแม�ผู�เป��ยมเมตตา มีรูปป��นเจ�าแม�สร�อยดอกหมาก ที่แต�งองค�แบบจ�น 

ชาวจ�นให�ความเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์เป�นอย�างมาก ว�ากันว�าท�านเป�น

ผู�ถือพระองค�และมีรักเดียวใจเดียวต�อเจ�าชายสายน้ำผึ้ง ไม�โปรดให�ผู�ชายเข�าไป

แตะต�องพระรูปของท�าน หากไม�เชื่อฟ�งจะมีอันเป�นไป ถ�าต�องการขอพรจากท�าน

ในเร�่องความรัก หร�อขอบุตร ถ�ามีใจแน�วแน�มั่นคงก็มักจะได�ตามที่ขอ เมื่อสมหวังแล�ว

อย�าลืมนำของมาแก�บน เช�น สร�อยไข�มุก เคร�่องสำอาง สิงโตเชิด ผ�าแพร และ

เร�อสำเภาจำลอง

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-17:00 น.

จินตนาการผานประตูแหงกาลเวลา

ตามรอยเร�องราวของเมืองกรุงเกา 

นมัสการหลวงพอโต 

ขอพรความรักจากเจาแม 

ขอเงินทองตองกราบหลวงพอรวย



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
เรียนรูชีวิตชุมชน

ชมยานการคาเกาชาวยุโรป 

ทำความรูจักกับทาวทองกีบมา

 ราชินีแหงขนมไทย 

ทุงบัวแดง

นวัตวิถีบานคลองทราย

อ.บางปะอิน

หมูบานฮอลันดา

อ.พระนครศรีอยุธยา 

หมูบานญี่ปุน

อ.พระนครศรีอยุธยา

ความงดงามของดอกบัวแดงสุดสายตาบนผืนน้ำกว�างกว�า 15 ไร� ที่บ�านคลองทราย 
จะพร�อมใจกันบานสะพร่ังรับแสงแดด ต้ังแต�ยามค่ำคืนจนถึงช�วงสายในเวลาประมาณสิบโมง 
และจะมีให�ชมเฉพาะในช�วงปลายป� ตั้งแต�เดือนพฤศจ�กายนจนถึงปลายธันวาคมเท�านั้น 
ความงามอันแสนสั้นในเวลาไม�ถึง 2 เดือน คือเสน�ห�แห�งว�ถีชุมชนที่หลายๆ คนต�างหลงรัก 
หลังจากนั้นประตูน้ำที่ทุ�งบัวแดงก็จะเป�ดระบายน้ำออก เพ�่อให�ชาวนาชาวไร�ได�ใช�น้ำในการ
ทำการเกษตรหน�าแล�ง และในระหว�างนี้ชาวบ�านก็จะมีกิจกรรมที่น�าสนใจให�นักท�องเที่ยว
เพลิดเพลิน เช�น การไหว�พระขอพรหลวงพ�อดำ การชมสวนเตยหอม และการสาธิต
การทำขนมหวาน จนถึงเดือนกันยายนของป�ใหม�จะค�อยๆ ปล�อยน้ำให�เข�ามาอยู� ใน
บึงน้ำเช�นเดิม

เวลาเป�ด-ป�ด : ดอกบานช�วงเวลา 08:00-10:00 น. (เดืิอน พ.ย.-ธ.ค. ของทุกป�)
โทร. 082 928 8565, 086 365 6473 

ทุ�งบัวแดง นวัตวิถีบ�านคลองทราย อ.บางปะอิน

แหล�งเร�ยนรู �ที ่ ใช�พ� ้นที ่เดิมของสถานีการค�าฮอลันดา หร�อบร�ษัทอินเดียตะวันออก 
สมัยกรุงศร�อยุธยา อาคารหลงเหลือเพ�ยงฐานรากโบราณสถานของคลังสินค�าเดิม 
ป�จจ�บันบร�เวณข�างๆ ได�สร�างอาคารใหม� รูปแบบสถาป�ตยกรรมดั้งเดิมของชาวดัตช� 
หร�อฮอลันดา ทาสีส�มพาสเทลสูง 2 ชั้น ชั้นล�างเป�นนิทรรศการชั่วคราวแสดงเร�่อง 
การจัดการน้ำ มีคาเฟ�น�ารักๆ และร�านของขายที่ระลึก ชั้นบนเป�นส�วนนิทรรศการแนะนำ 
ทุกเร�่องราวเกี่ยวกับชาวดัตช�ในอยุธยา เช�น เส�นทางการค�า ความสัมพันธ�กับไทย จ�น 
หลุมข�ดค�นจำลองและข�าวของเคร�่องใช�บางส�วนที่ข�ดพบในพ�้นที่นี้

เวลาเป�ด-ป�ด : วันพ�ธ-วันอาทิตย� เวลา 08:30-15:30 น. (ป�ดวันจันทร�-วันอังคาร)
โทร. 035 242 286

หมู�บ�านฮอลันดา อ.พระนครศรีอยุธยา 

หลายคนอาจจะเคยได�ยินชื่อท�าวทองกีบม�า ที่ได�รับการยกย�องว�าเป�นราชินีแห�งขนมไทย  
มาร� กีมาร� (Marie Guimar) คือชื่อจร�งของท�าน มาร� กีมาร� เป�นลูกคร�่งเชื้อสายโปรตุเกส 
กับญี่ปุ�น และในหมู�บ�านญี่ปุ�นแห�งนี้ ได�จดแสดงเร�่องราวของชาวญี่ปุ�นผู�มีบทบาทสำคัญ 
ต�อสยามมาอย�างยาวนาน ทั้งการเมือง การรับราชการในราชสำนัก และมีรูปป��นหุ�นข�้ผึ้ง 
และประวัติของท�าวทองกีบม�าอยู �ด�วย ซึ ่งในอดีตนั ้น มาร� กีมาร� ได�สมรสกับ
ออกญาว�ชาเยนทร� หร�อคอนสแตนติน ฟอลคอน และตัวท�านได�เข�ารับราชการในตำแหน�ง
ท�าวทองกีบม�า หัวหน�าพนักงานว�เสทกลาง(ครัว) ผู�ทำขนมจากโปรตุเกส จนกลายเป�น
ต�นตำรับขนมไทย ตระกูลทอง อย�างทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จนสร�างชื่อเสียง
และเป�นที่รู�จักกันทั่วประเทศนั่นเอง

เวลาเป�ด-ป�ด : วันจันทร�-วันศุกร� 09:30-18:00 น.
                        วันเสาร�-วันอาทิตย� และวันหยุดนักขัตฤกษ� 08:30-18:00 น.
โทร. 035 259 867

หมู�บ�านญี่ปุ�น อ.พระนครศรีอยุธยา



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ตามลาหากุงเผา Chill out ริมน้ำ

แวะชิมอาหารที่ปรุง

จากเชฟโรงแรมหาดาว

แตจายในราคาเพียงหลักรอย

เรือนไทยกุงเผา

อ.บางไทร

เป�นทั้งคาเฟ�และที่พัก ออกแบบได�อย�างเก� ไก�ร�วมสมัย ด�วยโครงสร�างอิฐสีแดง

ผสานกับงานไม� ถูกใจคนชอบถ�ายรูป บรรยากาศผ�อนคลายจากสายน้ำ ร�มร�่น

เย็นสบาย สำหรับสายกิน ก็จะฟ�นกับเมนูอร�อยหากินได�ยาก อย�าง โอเถ�าก�วย 

อาหารมงคลของคนจ�น ยำไหลบัวกุ�งสด เมนูปลาเนื้ออ�อนกินคู�กับเคร�่องดื่มเท�ๆ 

ชื่อว�า หนุมาน ที่ทำมาจากกระท�อนแช�อิ�มป��นใส�เกลือหิมาลัย พลาดไม�ได� คือ 

กุ�งแม�น้ำย�างถ�าน สะเดาน้ำปลาหวาน อาหารข�้นชื่อของเมืองอยุธยา

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:30-20:30 น. 
โทร : 035 242 242, 081 341 4595  Facebook :Baan Pomphet

กินกุ �งเผาให�จ �ใจที ่ร �านร�มแม�น้ำ ที ่ม ีว �วโปร�งโล�งสบาย ซึ ่งหลายคนยกให�

ร�านเร�อนไทยกุ�งเผาเป�นร�านที่ดีที ่สุดสำหรับกุ �งแม�น้ำเผากุ�งที ่ ใช�เป�นกุ �งที ่จับ

มาจากแม�น้ำจากธรรมชาติ ขนาดจะไม�เท�ากันในแต�ละวัน กุ�งถูกย�างมาจนสุกพอดี 

หัวกุ�งมันเยิ�มกับน้ำจ��มรสเด็ด กลมกล�อม แนะนำว�าควรโทรจองจะได� ไม�ผิดหวัง

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-18:00 น.   โทร : 089 887 0871, 081 269 5069  
Facebook : ร�านเร�อนไทยกุ�งเผา Ruanthai kungpao

บ�านป�อมเพชร Hotel & Restaurant
อ.พระนครศรีอยุธยา

บานปอมเพชร 

Hotel & Restaurant

อ.พระนครศรีอยุธยา

เรือนไทยกุ�งเผา อ.บางไทร

กรุงเก�าใครว�ามีแต�กุ�งเผา ขอแนะนำร�านเล็กๆ แต�ความอร�อยไม�เล็ก เพราะเจ�าของ

คืออดีตเชฟ จากโรงแรมห�าดาว ที่มาปรุงอาหารฝรั่งแต�รสชาติถูกปากคนไทย

ในราคาเพ�่อนฝูง อยากให�ลอง พ�ซซ�าซอสศร�ราชาไข�ปลา พาสตาซอสเสฉวน  

ไส�กรอกรวม สเต�กไก� กรอบนอกนุ�มใน ใส�ใจทุกจาน กระซิบว�าวันหยุดคนแน�นมาก 

ควรโทรนัดหมายล�วงหน�าและไปให�ตรงเวลา

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-21:00 น. (วันอาทิตย�-วันพฤหัสบดี)

                     09:00-21:00 น. (วันอาทิตย�-วันพฤหัสบดี)
โทร. 084 040 1818  Facebook :Kaffa Bistro Ayulthaya

Kaffa Bistro Ayutthaya

Kaffa Bistro Ayutthaya

อ.พระนครศรีอยุธยา
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ศาลเจ�าแม�สร�อยดอกหมาก 
และหลวงพ�อโต วัดพนัญเชิง 

ประตู
แห�งกาลเวลา 
วัดพระงาม 

หลวงพ�อรวย 
วัดตะโก 

เรือนไทยกุ�งเผา 9

ทุ�งบัวแดง หมู�บ�าน OTOP
นวัตวิถี บ�านคลองทราย
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6Sala Ayuthaya
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DAY 1

DAY 1 DAY 2

DAY 2

หลวงพ�อรวย วัดตะโก 

กราบสังขาร ขอพร เพ�่อเสร�มสิร�มงคล ขอให�มีเง�นใช� ไม�ขาดมือ

ศาลเจ�าแม�สร�อยดอกหมาก และหลวงพ�อโต วัดพนัญเชิง 

ขอพรเร�่องความรัก การงาน ขอบุตร ถ�ามีใจแน�วแน�มักจะได�ตามที่ขอ

บ�านป�อมเพชร Hotel & Restaurant

คาเฟ�และที่พัก เก� ไก�ร�วมสมัยโดดเด�นด�วยโครงสร�างอิฐสีแดงร�มแม�น้ำ

หมู�บ�านฮอลันดา 

เร�ยนรู�ทุกเร�่องราวเกี่ยวกับชาวดัตช�ในอยุธยา มีคาเฟ�น�ารักๆ 

และร�านของขายที่ระลึกให�ซื้อกลับบ�าน

หมู�บ�านญี่ปุ�น 

ชมเร�่องราวและหุ�นข�้ผึ้งท�าวทองกีบม�า ราชินีแห�งขนมไทยได�ที่นี่

Sala Ayuthaya

ที่พักที่พลาดไม�ได� สักครั้งต�องไป

9

10

8

7 ประตูแห�งกาลเวลา วัดพระงาม 

ลอดผ�านซุ�มประตูจ�นตนาการถึงภาพอดีตที่เคยรุ�งเร�อง

Kaffa Bistro Ayutthaya 

ร�านเล็กๆ ที่เสิร�ฟอาหารฝรั่งเศส จากอดีตเชฟของโรงแรมห�าดาว

ทุ�งบัวแดง หมู�บ�าน OTOP นวัตว�ถี บ�านคลองทราย

ร�านเล็กๆ ที่เสิร�ฟอาหารฝรั่งเศส จากอดีตเชฟของโรงแรมห�าดาว  

เร�อนไทยกุ�งเผา

กินกุ�งเผาร�มแม�น้ำให�จ�ใจ กับร�านโปรดของใครหลายคน

โปรแกรมทองเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา

2 วัน 1 คืน

บ�านป�อมเพชร 
Hotel & Restaurant

Kaffa Bistro 
Ayutthaya

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035 246 076

Facebook : Tat Ayutthaya



ภาค

ตะวันออก

ฉะเชิงเทรา
“เส�นทางแห�งบุญบารมี

ด�วยพลังจากสิ�งศักดิ์สิทธิ์แห�งลุ�มน้ำบางปะกง”



ฉะเชิงเทราไม�เพ�ยงเป�นประตูสู �ภาคตะวันออกของเมืองไทย 
แต�ยังเป�นเส�นทางศรัทธาสายสำคัญที่นักแสวงบุญไม�อาจ
มองข�ามไปได� ภายใต�อ�อมกอดของสายน้ำบางปะกงที่ ไหล
ชุ �มเย็น หล�อเลี ้ยงเมืองแปดร� �วมาชั ่วนาตาป� และบารมี
สิ�งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป�กษ�รักษาให�ผู�คนได�ร�มเย็นเป�นสุข ที่นี่ยังถึง
พร�อมด�วยกิจกรรมมากมาย ให�ผู�มาเยือนได�ใกล�ชิดธรรมชาติ
และว�ถีชุมชนเก�าแก� ที่รอคอยให�เราเข�าไปสัมผัส

จาริกไปบนเส�นทางแสวงบุญ
ที่สำคัญที่สุดของเมืองไทย อิ�มบุญ อิ�มใจ

ในวิถีธรรมชาติ และชุมชนท�องถิ�น



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงเมืองแปดริ้ว

ขอบารมีสมเด็จองคปฐมอันเรืองแสง

สองทางสวางกับชีวิต

ณ อ�ทยานพ�ทธประวัติ วัดโกรกแก�ววงพระจันทร� มีการสร�างรูปป��นจำลอง

เหตุการณ�สำคัญในพ�ทธประวัติ ให�สาธุชนได�เร�ยนรู�เร�่องราวสำคัญต�างๆ 

อย�าง เหตุการณ�ประสูติ ตรัสรู� และปร�นิพพาน ราวกับได�พาเราย�อนกาลเวลา

ไปเป�นประจักษ�กับเหตุการณ�สำคัญต�างๆ ในสมัยพ�ทธกาล ตระการตากับ

รูปป��นพระอรหันต� 1,250 รูป ที่มาชุมนุมกันอย�างเนืองแน�นโดยมิได�นัดหมาย

ในวันมาฆบูชา ให�ความรู�สึกที่เป�นมงคลและสุขสงบยิ�งนัก ภายในวัดโกรกแก�ว

วงพระจันทร� ยังร�มร� ่นไปด�วยพรรณไม� นอกจากจะเป�นแหล�งเร�ยนรู � ใน

พ�ทธประวัติที่สำคัญของฉะเชิงเทรา และยังเป�นวัดที่ประชาชนต�างมาทำบุญ 

ปฏิบัติธรรมอยู�ไม�ขาด 

พระพ�ทธรูปสำคัญท่ีสุดองค�หน่ึงแห�งสยาม ท่ีพ�ทธศาสนิกชนทุกคนล�วนเคารพ

ศรัทธา ได�แก� หลวงพ�อพ�ทธโสธร พระพ�ทธรูปคู�บ�านคู�เมืองแปดร��ว ที่ได�รับ

ความนับถือในระดับประเทศและมีคนมาขอพรมากที่สุดองค�หนึ่งในประเทศ 

ด�วยความศรัทธาอย�างท�วมท�น สาธุชนต�างบอกต�อกันว�า ถ�าได�มากราบ

ขอพรแล�ว มักจะสมปรารถนาในสิ�งที่มุ�งหวังทุกประการ ทั้งในด�านความเจร�ญ

ในชีว�ต การงาน และการเง�น ในแต�ละวัน จะมีผู�คนมากมายที่มาสักการะขอพร

จากหลวงพ�อโสธร รวมทั้งคนที่สมหวังแล�ว ก็จะเดินทางกลับมาถวายไข�ต�ม 

99 ฟอง และจ�างละครรำอยู�อย�างไม�ขาดสาย เป�นเคร�่องพ�สูจน�ว�าพรจาก

หลวงพ�อโสธรนั้น ส�งให�ผู�คนมีสุขสมหวังในด�านต�างๆ มากน�อยเพ�ยงไร

หลวงพอพุทธโสธร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

อุทยานพุทธประวัติ 

วัดโกรกแกววงพระจันทร

อ.แปลงยาว

อุทยานพุทธประวัติ 
วัดโกรกแก�ววงพระจันทร� อ.แปลงยาว

หลวงพ�อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา



กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงเมืองแปดริ้ว

ขอบารมีสมเด็จองคปฐมอันเรืองแสง

สองทางสวางกับชีวิต

แม�ในยามค่ำสาธุชนที่เป��ยมศรัทธา ก็ยังคงเดินทางมาที่วัดป�าพรหมยาน

อย�างไม�ขาดสาย เพ�่อรอชมองค�พระ เร�องแสงเป�นสีมรกตของสมเด็จองค�ปฐม 

ที ่จะค�อยๆ เร �องรองข� ้นในความมืดราวกับอัศจรรย� กลางลานธรรม

พ�ทธจักรวาล อันเป�นที่ประดิษฐานรายล�อมไปด�วยพระพ�ทธเจ�า 28 พระองค� 

ที่ดูศักดิ์สิทธิ์และเป��ยมไปด�วยพลังแห�งความเป�นมงคล โดยภายในพระเกศ

ขององค�พระนั้นเป�นที่ประดิษฐานพระบรมสาร�ร�กธาตุเพ�่อให� ศาสนิกชน

ได�กราบไหว�เป�นศิร�มงคล เชื่อกันว�าใครได�มาสักการะสมเด็จองค�ปฐม อันเป�น

สัญลักษณ�ของการบูชาธรรมะของพระพ�ทธเจ�าแล�ว จะก�อเกิดป�ญญาที่

ส�องสว�างทั ้งกลางวันและกลางคืน สามารถฟ�นฟ�าอ�ปสรรคต�างๆ ไปสู �

ความรุ�งโรจน� และแสงสว�างแห�งชีว�ต

เพ�ยงได�มาสักการะองค�พระพ�ฆเนศปางนอนเสวยสุขก็มีความสุขแล�ว 

องค�พระพ�ฆเนศมีสีชมพ�สดใส มีความยาวกว�า 24 เมตร ถือว�ามีขนาดใหญ�

ที่สุดในประเทศไทย นอนประทับเอกเขนกกลางลานอันกว�างใหญ�ดูเป��ยมพลัง

แห�งความสุขและบารมี เหล�าผู�ศรัทธาต�างมากราบไหว�ขอพร เพราะเชื่อกันว�า 

ใครที่ ได�มาขอพรเทพเจ�าแห�งความสำเร็จนี ้ จะทรงประทานพรให�พบกับ

สุขความสำเร็จ มีความสมบูรณ�พ�นสุข มั่งคั่ง อิ�มหนำสำราญ มีเง�นทองใช�

อย�างไม�ขาดมือ ปราศจากทุกข�ภัย ไร�ความเศร�าหมองใดๆ ราวกับการ

ได�เสวยแต�ความสุขอยู�ในว�มาน 

สมเด็จองค�ปฐมเรืองแสง 
วัดป�าพรหมยาน อ.แปลงยาว

สมเด็จองคปฐมเรืองแสง 

วัดปาพรหมยาน

อ.แปลงยาว

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข 
วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข 

วัดสมานรัตนาราม

อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

เที่ยววิถีชุมชนเกาแก

กอนไป ชิม ชอป แชะ

ที่ตลาดรอยป

เที่ยวว�ถีชุมชนแบบมีสีสันและสนุกสนานในเมืองแปดร��วที่ ฮอลลีว�ดบ�านนา ซึ่งมี

จ�ดเช็กอินให�ถ�ายรูปมากมาย ในบรรยากาศแบบพ�้นบ�าน ใกล�ชิดธรรมชาติ เร�ยนรู�

ว�ถีพ�น้บ�าน แวะชิม แวะช�อปอาหารท�องถิ�นและผลิตผลการเกษตรมากมายจากชุมชน

บ�านบางพ�ทราและชุมชนใกล�เคียงในอำเภอราชสาส�น และต�องไม�พลาดความสนุก

กับการพายเร�อไปในลำคลองสีฟ�าใสอันเป�นเสมือนแลนด�มาร�คของฮอลลีว�ดบ�านนา

“มนต�เสน�ห�บางคล�า ท�องเที่ยวสนุก ของกินอร�อย วัดโจ�โล�งามตา” คือคำเชิญชวน

ของชาวชุมชนบางคล�า ท่ีอยากให�ทุกคนได�มาสัมผัสว�าชุมชนร�มน้ำบางปะกงท่ีเก�าแก�

แห�งนี้น�าเที่ยวเพ�ยงใด ในอดีตเคยเป�นชุมชนการค�าที่รุ�งเร�อง ป�จจ�บันเรายังสามารถ

สัมผัสได�ถึงกลิ�นอายของว�ถีชุมชนดั้งเดิม ทั้งในเร�่องของการประมงและการเกษตร 

ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย จะป��นจักรยานเที่ยวบนเส�นทางร�มน้ำก็สนุก หร�อเที่ยวชม

ตลาดน้ำบางคล�า ที ่มีของกินและผลิตผลทางการเกษตรให�เลือกชิมเลือกซื้อ

กลับบ�านก็เพลิดเพลิน

ฮอลลีวูดบ�านนา มนต�รักบางพุทรา อ.ราชสาส�น

ชุมชนบางคล�า อ.บางคล�า

ชุมชนบางคลา

อ.บางคลา

แม�ชื่อคือ ตลาดบ�านใหม� แต�อายุของตลาดนี้นับร�อยป�แล�ว เป�นตลาดเก�าอีกแห�ง

ที ่น�าแวะไปเยือนในชุมชนร�มน้ำบางปะกง ย�านที่อยู �อาศัยเก�าแก�ของชาวบ�าน

เชื้อสายไทย-จ�นมายาวนาน เสน�ห�ของตลาดแห�งนี้ คือ ว�ถีชิว�ตดั้งเดิม ร�านค�า

ที่เป�นเร�อนแถวไม� และสะพานไม�ที่เชื่อมโยงชุมชนตลาดบ�านใหม�และชุมชนตลาดบน

เข�าด�วยกัน มีร�านอาหารข�น้ช่ือในตลาด และร�านอาหารร�มน้ำ รวมท้ังร�านกาแฟโบราณ

ให�นั่งผ�อนคลาย ได�บรรยากาศงามๆ ของวันคืนเก�าๆ ที่ยังคงเหลือไว�ให�เห็น

ตลาดบ�านใหม� เมืองแปดริ�ว
ตลาดบานใหม

เมืองแปดริ้ว

ฮอลลีวูดบานนา

มนตรักบางพุทรา

อ.ราชสาสน



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ดูนก ชมดาว

เช็กอินกับแลนดมารคใหม

ของฉะเชิงเทรา

คาเฟ�สไตล�ทรอป�คอล ลอฟท� กับบรรยากาศเท�ๆ แต�แอบอิงธรรมชาติ

ด�วยพรรณไม�นานาชนิด ที่สายคาเฟ�ต�องไปลองเช็กอิน นอกจากเมนูกาแฟ

หอมกรุ�น และเคร�่องดื่มร�อนเย็นหลากหลาย ยังมีรายการขนมหวาน ไปจนถึง

เมนูโรตีที ่ชวนน้ำลายไหล และยังมีอาหารไทยและอาหารนานาชาติ และ

คราฟต�เบียร�ให�เลือกตามใจชอบ สามารถเลือกนั่งในร�านหร�อว�าด�านนอกได�

ในบรรยากาศสบายยามแดดร�มลมตก

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:30-22:00 น. (วันศุกร�-วันอาทิตย� ป�ด 23:00 น.) 
โทร. 088 885 5533

แหล�งท�องเที ่ยวเพ�่อการศึกษาและอนุรักษ�นกแก�วเพ�ยงแห�งเดียวของไทย 

ที ่ ใหญ�เป�นอันดับต�นๆ ของโลก ที ่รวมเอานกแก�วมากกว�า 3,000 ตัว 

จากกว�าหนึ่งร�อยสายพันธุ�ทั่วโลก ผู�มาเยือนจะได�เร�ยนรู�เกี่ยวกับชีว�ตของ

นกแก�วหลากสี นับตั้งแต�ฟ�กจากไข� ไปจนถึงตัวเต็มวัย สามารถใกล�ชิด

ชมความน�ารักของนกแก�วชนิดต�างๆ รวมทั้งให�อาหารในกรงขนาดใหญ�

ที ่ปล�อยให�บินโดยเสร� หร�อจะถ�ายรูปกับราชานกแก�วไฮยาซินที ่มีมูลค�า

หลายล�านบาท ซึ่งเป�นแห�งแรกในเมืองไทย รวมทั้งยังมีนกชนิดอื่นๆ อีก

หลายชนิด ให� ได�ชมความงาม ที่นี่ยังมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวมากมาย เช�น  

การป��นจักรยาน ป�นหน�าผา หร�อโดดหอสูงให�ร�วมสนุกได�ด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : วันธรรมดา เป�ด 09:30-17:00 น. 

                        วันเสาร�-วันอาทิตย� วันนักขัตฤกษ� เป�ด 09:30-18:00 น. 
โทร. 080 587 1911

BASECAMP - B/C อ.แปลงยาว

BASECAMP - B/C

อ.แปลงยาว

สวนปาล�มฟาร�มนก อ.คลองเขื่อน 
สวนปาลมฟารมนก

อ.คลองเข�อน 



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ดูนก ชมดาว

เช็กอินกับแลนดมารคใหม

ของฉะเชิงเทรา

การมาเท่ียวฉะเชิงเทราเราก็สามารถท�องจักรวาลไปได�ด�วยเช�นกัน หากอยากรู�

ต�องเดินทางไปท่ีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สถานท่ีท�องเท่ียวซ่ึงเหมาะกับ

ครอบครัว มีส�วนจัดแสดงนิทรรศการทางว�ทยาศาสตร� และการทดลอง

ให�ร�วมสนุก อีกส�วนที่น�าสนใจ คือ โรงภาพยนตร�ทรงโดมที่เป�นท�องฟ�าจำลอง 

ฉายเร�่องราวทางดาราศาสตร�ที่น�าตื่นตาตื่นใจ ให� ได�เร�ยนรู�เร� ่องราวของ

ดวงดาวและจักรวาล อีกกิจกรรมท่ีไม�ควรพลาด คือ การมาดูดาวในหอดูดาว

ที่ข� ้นชื ่อว�าดีที ่สุดแห�งหนึ่งของประเทศไทย ที่เป�ดให�สัมผัสประสบการณ�

ท�องจักรวาล ผ�านกล�องดูดาวของจร�ง ซึ่งเป�นกิจกรรมยามค่ำที่จัดให�ดู

ในวันเสาร�

โทร. 084 088 2264
Facebook : NARJTCCO

มาฉะเชิงเทราต�องไม�พลาดไปเช็กอินแลนด�มาร�คแห�งใหม�ในอำเภอบางน้ำเปร�ย้ว

ที่ “รังนกแลนด� by นกแปดร��ว” ร�านอาหารและเคร�่องดื่ม รวมถึงสถานที่

สันทนาการที ่มีมุมสนุกให�ถ�ายรูปมากมาย ทั ้งสะพานไม� อ�โมงค�หมวก 

สระน้ำสีฟ�า หุ�นฟางนกขนาดใหญ�และสัตว�น�ารักๆ ให�ถ�ายรูป เมนูอาหาร

ที่ต�องลองได�แก� พ�ซซ�าแป�งนุ�มหอมอร�อยหลากหลายสูตร ที่ ได�พ�ชิตรางวัล

ระดับประเทศมาแล�วด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : วันจันทร�-วันศุกร� 08:00-18:30 น. 

                        วันเสาร�-วันอาทิตย� 08:00-19:30 น. 
โทร. 086 330 1789

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา อ.แปลงยาว

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา

อ.แปลงยาว

รังนกแลนด� by นกแปดริ�ว อ.บางน้ำเปร้ียว

รังนกแลนด by นกแปดริ้ว

อ.บางน้ำเปรี้ยว



วัดป�าพรหมยาน

ฮอลลีวูดบ�านนา
มนต�รักบางพุทรา

ชุมชนบางคล�า

สวนปาล�มฟาร�มนก

บ�านบางปะกง

BASECAMP

พระพิฆเนศปางเสวยสุข
วัดสมานรัตนาราม

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา

รังนกแลนด� 

อุทยานพุทธประวัติ
วัดโกรกแก�ววงพระจันทร� 

10

4

11

2

3

5
1

9

7

6

1

2

3

4

5

6

7

DAY 1

DAY 1

DAY 2

DAY 2

พระพ�ฆเนศปางเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม 

สักการะองค�พระพ�ฆเนศสีชมพ�สดใส ปางเสวยสุข 

ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในประเทศไทย

ฮอลลีว�ดบ�านนา มนต�รักบางพ�ทรา 

เที่ยวว�ถีชุมชนแบบมีสีสันในบรรยากาศแบบพ�้นบ�าน

BASECAMP - B/C 

ไปเช็กอินคาเฟ�ที่บรรยากาศเท�ๆ ในอำเภอแปลงยาว

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

เร�ยนรู�เร�่องราวของดวงดาวและจักรวาล 

ในหอดูดาวที่ข�้นชื่อว�าดีที่สุดแห�งหนึ่งของประเทศไทย

วัดป�าพรหมยาน 

ขอพรจากสมเด็จองค�ปฐม รอชมองค�พระเร�องแสงเป�นสีมรกตในยามค่ำคืน

อ�ทยานพ�ทธประวัติ วัดโกรกแก�ววงพระจันทร� 

แหล�งเร�ยนรู�ในพ�ทธประวัติที่สำคัญ ราวกับได�ย�อนกาลเวลา

บ�านบางปะกง

ที่พักสุดชิลล�ร�มแม�น้ำบางประกง ป�กหมุดธรรมชาติท�ามกลางป�าชายเลน

10

11

9

8 สวนปาล�มฟาร�มนก 

แหล�งท�องเที่ยวเพ�่อการศึกษาและอนุรักษ�นกแก�วเพ�ยงแห�งเดียวของไทย 

ที่ใหญ�เป�นอันดับต�นๆ ของโลก

ชุมชนบางคล�า 

สัมผัสลิ�นอายของว�ถีชุมชนดั้งเดิมร�มน้ำบางปะกง 

ที่เป�นชุมชนการค�าที่รุ�งเร�องในอดีต

หลวงพ�อพระพ�ทธโสธร  วัดโสธรวรารามวรว�หาร 

สักการะพระพ�ทธรูปคู�บ�านคู�เมืองแปดร��ว 

รังนกแลนด� by นกแปดร��ว 

เช็กอินแลนด�มาร�คแห�งใหม�ของฉะเชิงเทรา

โปรแกรมทองเที่ยว

ฉะเชิงเทรา

2 วัน 1 คืน

หลวงพ�อพระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

8

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา

โทร. 035 514 009

Facebook : TAT_Chachoengsao

 



ภาค

ตะวันออก

ชลบุรี
“เส�นทางแก�เคล็ดป�ชง ส�งเสริมดวงชะตา 

ลอยทุกข� ลอยโศก เปลี่ยนเคราะห�ร�ายให�กลายเป�นดี”



ชลบุร�อดีตเมืองท�าท่ีมีความสำคัญ  มาต้ังแต�ยุคก�อนประวัติศาสตร�
จนถึงป�จจ�บัน มีท�าเร�อแหลมฉบังท�าเร�อท่ีมีความสำคัญต�อเศรษฐกิจ
ของประเทศ และไม�ใช�แค�เมืองแห�งการค�าท่ีรุ�งเร�องเท�าน้ัน ผู�ท่ีต�องการ
ที่พ�่งทางใจ ต�างเดินทางมากราบไหว�สิ�งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู�มากมาย 
ความศรัทธาหลั่งไหลไม�ขาดสายจากผู�คนทั้งไทยและต�างประเทศ 
เพ�่อเสร�มดวงชะตา แก�ป�ญหาชีว�ตทั้งการงาน การเง�น สุขภาพ 
โชคลาภวาสนา รวมถึงแก�เคล็ดป�ชง เป�นจังหวัดท�องเที่ยวใกล�
กรุงเทพฯ ท่ีมีเวลาเพ�ยงวันเดียวก็เก็บเก่ียวได�ครบทุกความต�องการ 

เมืองเดียวเที่ยวครบ กราบเสด็จพ�อ ร.5 
ขอพรเสด็จเตี่ย ชมประเพณีโบราณ 

ย�อนตำนานข�ามไปเที่ยวเกาะแห�งความรัก 



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

กราบขอทวยเทพแหงความสำเร็จ 

ฝากโรคภัยเคราะหรายไปกับองคพญายม 

ขอโชคลาภจากพญาเตาเรือน 

ลอดทองใหอายุยืนยาว

สถานท่ีปฎิบัติธรรมท่ีเง�ยบสงบ ร�มร�น่บนยอดเขาท่ีซ�อนตัวอยู�ในตัวเมืองศร�ราชา 

นักท�องเท่ียวต�างพากันมากราบนมัสการ ขอพรพระพ�ทธรูปปางลีลานาคะบารมี 

เพราะนอกจากจะได�ทำบุญแล�ว ที่นี่ยังเป�นจ�ดชมว�วแบบพาโนรามาที่สวยงาม

ของอำเภอศร�ราชา และถ�าอยากเห็นเมืองศร�ราชาในมุมมองท่ีแปลกตา ให�มองผ�าน

ลูกแก�วมณีนาคราชคร�สตัล ที่อยู�ตรงกลางระหว�างองค�พญานาคคู�ที่หันหัว

ชนกัน ก็จะได�เห็นศร�ราชาในมุมกลับหัว กลายเป�นมุมถูกใจของคนที่ชื่นชอบ

ในการถ�ายรูป 

ที่อ�างศิลานอกจากเป�นแหล�งทำครกหินเลื่องชื่อ และแหล�งอาหารทะเลสดใหม�

ขวัญใจนักท�องเที่ยวแล�ว ยังเป�นที่ตั้งของศาลเจ�าหน�าจาซาไท�จ�้อศาลเจ�า

ขนาดใหญ�ที่นอกจากจะมีความสวยงามแล�ว ยังเป�นที่ประดิษฐานองค�เทพที่

คนจ�นเคารพทุกองค� และมีปางเทพนาจามากท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงเทพหน�าจาน้ี

ถือเป�นเทพแห�งความสำเร็จ ท่ีเช่ือกันว�าให�โชคทางด�านการค�า ประสาทพรท้ัง 4 

อันได�แก� อายุ วรรณะ สุขะ พละ ผู� ใดทำการสักการะบูชา จะอ�ดมด�วย

โชคทรัพย� มีชัยชนะไปทั่วทุกสารทิศ ส�วนใหญ�คนที่มากราบไหว� มักจะมาขอ

เก่ียวกับการงาน ให�ประสบความสำเร็จ เร�อ่งของสุขภาพ และเป�นสถานท่ีสำคัญ

ที่นักท�องเที่ยว นิยมเดินทางมาแก�เคล็ดป�ชงอีกด�วย

สำนักสงฆ�เขาพระครู อ.ศรีราชา

ศาลเจ�าหน�าจาซาไท�จื้อ อ.เมือง

สำนักสงฆเขาพระครู

อ.ศรีราชา

ศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ 

อ.เมือง



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

ทองเที่ยวสไตลวินเทจ 

เพลิดเพลินเดินตลาดชุมชนจีนโบราณ

อายุนับรอยป

ตลอดทั้งสองข�างทางของตลาด เต็มไปด�วยบรรยากาศผสมผสาน

ของจ�น-ไทยโบราณ กับอาคารบ�านเร�อนไม�ท่ีอายุเป�นร�อยป� เพลิดเพลิน

กับของกินพ�้นบ�านหากินได�ยาก ของฝาก ของที่ระลึก แลนด�มาร�ค

ท�องเที่ยวที่ต�องหยุดแวะถ�ายรูป มีทั้ง โรงหนัง โรงง��ว พ�พ�ธภัณฑ�ชุมชน 

และกราบขอพรที่ศาลเจ�าแม�ทับทิม ให�ความรู�สึกเหมือนได�ย�อนกลับไป

ในวันวาน นอกจากน้ีบ�านบางหลังยังมีการเป�ดให�นักท�องเท่ียวได�เข�าชม

ความคลาสสิกอีกด�วย

ตลาดจีนชากแง�ว

ตลาดจีนชากแงว



ร�านอาหารทะเลที่โด�งดัง ด�วยความสดใหม� คุณภาพดี มีรสชาติอร�อยจัดจ�าน 
กินแกล�มกับว�วพระอาทิตย�ตกที่สวยงาม ในราคาที่ ไม�แพง สั่งเมนูปลาทอด 
หมึกนึ่งมะนาว ปลาทรายทอดขมิ�น ทะเลเผา หอยแครงลวกจ��มกับน้ำจ��มรสแซ�บ 
แนะนำเนื้อปูก�อนผัดผงกะหร�่ และหอยแมลงภู�อบ หอมสมุนไพร เพราะใส�ใบโหระพา 
ตะไคร� หอมแดง และพร�ก ครบเคร�่อง ครบรส

เวลาเป�ด-ป�ด : 11:00-22:00 น. 
โทร. 096 742 3225, 081 734 1897

ติดดินซีฟู�ด อ.ศรีราชา

อิ�มอร�อยกับร�านอาหารที่ตกแต�งแบบปราสาทโบราณในสไตล�ยุโรป ที่สุดแสน
จะอลังการ เสิร�ฟอาหารสไตล�ยุโรป เช�น พาสต�า สปาเกตตี ชมว�วงาม ไร�องุ�น 
จ�บไวน�แกล�มกับเนื้อสเต�ก เป�นอีกหนึ่งมื้อที่น�าประทับใจทั้งเร�่องของรสชาติและ
บรรยากาศที่สวยงาม

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-18:00 น.
โทร. 064 694 6699

Castello Di Bellagio อ.สัตหีบ

คาเฟ�น�ารักและท่ีพักแสนอบอ��นบนเกาะสีชัง มีมุมถ�ายรูปน�ารักๆ มากมาย ห�ามพลาด 
ไอศกร�มกะทิอบควันเทียนสูตรโบราณกว�า 30 ป� หวาน หอมกำลังดี คนชอบกาแฟ
ต�องลองอเมร�กาโนยูสุ ความสดชื่นจากส�มเข�ากันได�ดีกับความขมของกาแฟ 
เมนูที่นี่จะเป�นแบบโฮมเมด เลือกใช�วัตถุดิบอย�างดีเหมือนทำกินเองที่บ�าน และที่นี่
ยังมี Islandish Home ห�องพักสไตล�มินิมอล มีแค�ห�องเดียวเท�านั้น อยากพัก
ต�องจองล�วงหน�า

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-21:30 น. (ป�ดวันพฤหัสบดี)
โทร. 091 916 4665

Islandish เกาะสีชัง

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
เสนทางแหง อาหารตา อาหารใจ 

รสชาติแหงความสุข

สำหรับทุกคนในครอบครัว

Castello Di Bellagio

อ.สัตหีบ

Islandish

เกาะสีชัง

ติดดินซีฟูด

อ.ศรีราชา



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

กราบขอทวยเทพแหงความสำเร็จ 

ฝากโรคภัยเคราะหรายไปกับองคพญายม 

ขอโชคลาภจากพญาเตาเรือน 

ลอดทองใหอายุยืนยาว

เป�นประเพณีโบราณ หนึ่งเดียวในโลก ที่สืบทอดกันมานับร�อยป�ของชาวบ�าน

บางพระ ซึ่งจัดข�้นทุกป�ในวันที่ 18 เมษายน หลังสิ�นสุดเทศกาลสงกรานต�

หร�อเร�ยกว�าวันไหล พญายมราช คือเทพแห�งความตายและนรก เป�นเทพที่มี

หน�าที่ตัดสินบุญบาปของมนุษย� จากความเชื่อและศรัทธาของชาวบางพระ 

จะมีการจัดบวงสรวงรูปป��นพญายมที่ทำข�้นใหม�ในแต�ละรอบป� แล�วแห�ไปตาม

เส�นทางบ�านเร�อนของประชาชน ซึ่งรอร�วมอธิษฐานจ�ต ฝากทุกข�โศก โรคภัย

และสิ�งไม�ดีท้ังหลาย ฝากไปกับพญายมราช จากน้ันจะส�งลงแพลอยน้ำในช�วงค่ำ 

เพ�่อให�สิ�งไม�เป�นมงคลไหลไปพร�อมกับองค�ยมราช เหมือนได�สะเดาะเคราะห� 

ทำให�ร �ายกลายเป�นดี เป�นประเพณีที ่สร�างขวัญและกำลังใจที ่ส ืบทอด

กันมายาวนาน

ประเพณีแห�พญายม บางพระ

ในอดีตเคยเป�นพระราชวังฤดูร�อนในรัชกาลที่ 5 ป�จจ�บันกลายเป�นสถานที่

ท�องเที่ยวที่สวยงามและทรงคุณค�าทางประวัติศาสตร�ของคนไทย โดยเฉพาะ

สะพานอัษฎางค�สีขาวสวยงามท่ีทอดยาวไปในทะเล กลายเป�นสัญลักษณ�สำคัญ

ของเกาะสีชังท่ีนักท�องเท่ียวต�องมาถ�ายรูป และเพ�อ่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และถวายพระเกียรติแด�รัชกาลที่ 5 ที่เคยเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ

บนเกาะสีชัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�สร�างสาธารณสถานมากมาย 

จ�งมีการสร�างพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โดยกรมศิลปากร ด�วยท�าประทับนั่งแบบ

ผ�อนคลายพระอิร�ยาบถ ในศาลาทรงไทยหันพระพักตร�ออกทะเล นักท�องเที่ยว

นิยมมาสักการะด�วยการจ�ดธูป 9 ดอก และดอกกุหลาบสดสีแดง หร�อชมพ�

จำนวน 1 ดอก เพ�่อขอพรท�านเกี่ยวกับการงาน โดยหากประสบผลสำเร็จ 

ให�กลับมาถวายดอกกุหลาบตามจำนวนที่บนไว�  ในช�วงเทศกาลตรุษจ�นและ

วันป�ยะมหาราช คือวันที่ 23 ตุลาคมของทุกป� จะมีประชาชนมากราบไหว�

เป�นจำนวนมาก 

พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน 

เกาะสีชัง



ท�านคือพระบิดาแห�งราชนาว�ไทย ซ่ึงเป�นท่ีเคารพนับถือของคนไทยเป�นอย�างมาก 

และนิยมเร�ยกท�านว�า เสด็จเตี่ย ผู�ที่มีจ�ตศรัทธาจะข�้นมาสักการะขอพรจากท�าน

บนเขาพระตำหนักแห�งนี้ มีตั้งแต�เร� ่องการค�า การงาน การเง�น สุขภาพ 

การเร�ยน โดยจะจ�ดธูป 9 หร�อ 19 ดอก พร�อมเคร� ่องสักการะ เช�น 

ดอกกุหลาบแดง พวงมาลัยดอกมะลิ หร�อดอกเข� ้ยวกระแต หมากพลู 

จ�ดประทัดถวาย มีเคร�่องเสวย เช�น น้ำตาลเมา น้ำชาจ�น ขนมจ�นน้ำพร�ก ขนม 

และผลไม� ไทยทั่วไป พร�อมกับข�าวไทย เป�ด ไก� ปลา กุ�ง ยกเว�นเนื้อวัวและเนื้อหมู 

ท่ีท�านไม�โปรด สำหรับการบวงสรวงกรมหลวงชุมพรน้ัน ส�วนใหญ�จะนิยมทำกัน

ในวันที ่ 19 ธันวาคม ของทุกป� เพราะเป�นวันคล�ายวันประสูติของท�าน

หลังจากกราบไหว�ขอพรกันจนอิ�มใจแล�ว ยังได�เพลินตากับว�วเมืองพัทยา

ที่มองเห็นโดยรอบบนเขาพระตำหนักแห�งนี้

พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ณ จุดชมวิวบนเขาพระตำหนัก พัทยา

พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ณ จุดชมวิวบนเขาพระตำหนัก พัทยา

วัดหนองจับเตา 

อ.สัตหีบ

นอกจากจะมีอ�โบสถสีขาวศิลปะปูนป� �น งดงามตระการตา รายรอบด�วย

พญานาคสีแดงสะดุดตาแล�ว นักท�องเที่ยวส�วนใหญ�นั้น ยังนิยมมาขอโชคลาภ

จากพญาเต�าเร�อนมีความเชื่อกันว�าหากใครได�ลอดใต�ท�องพญาเต�าเร�อนแล�ว 

จะทำให�มีอายุยืนเหมือนเต�า มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง หายจากโรคภัยไข�เจ็บ

วัดหนองจับเต�า อ.สัตหีบ

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

กราบขอทวยเทพแหงความสำเร็จ 

ฝากโรคภัยเคราะหรายไปกับองคพญายม 

ขอโชคลาภจากพญาเตาเรือน 

ลอดทองใหอายุยืนยาว



ร�านที ่ตกแต�งด�วยธีมนางเง�อก มีมุมถ�ายรูปเยอะมาก มีที ่นั ่งให�เลือก

หลายแบบ ด�านนอกมีมุมรังนก ตาข�าย สระว�ายน้ำ ว�วทะเล เว��งสวยๆ 

ของชายหาด เหมาะสำหรับไปนั่งทอดอารมณ�ฟ�งดนตร�สด บร�การทั้ง

อาหารและเคร�่องดื่ม เช�น แตงโมป��นแสนสดชื่น ซี่โครงบาร�บีคิว พ�ซซ�า

หน�ากะเพราซีฟ��ด รับรองอิ�มเพลิน เจร�ญตา

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-23:00 น.

โทร. 098 516 0227

3 Mermaids Cafe & Restaurant 
อ.บางละมุง 

ครกหินที่ข�้นชื่อ ใครๆ ก็รู�ว�า ต�องเป�นครกหินอ�างศิลา ที่มีทั้งความแกร�ง

ทนทาน สวยงามมีเอกลักษณ� ครกหินอ�างศิลา ทำโดยช�างผู�มีฝ�มือท่ีชำนาญ

สืบทอดกันมาแต�บรรพบุรุษ มีลักษณะสำคัญ คือ มีหูจับด�านข�าง เพ�่อให�จับ

กระชับไม�หลุดมือทรงเต้ีย ไม�ลึก มีความหนาท่ีก�นครก เน่ืองจากตีครกหินน้ัน

ต�องตีด�วยมือ จ�งไม�สามารถตีลึกได� ไม�เช�นนั้นครกอาจจะแตก 

ท�านที่สนใจการทำครกหิน ติดต�อได�ที่ ช�างวัขร�นท�

โทร. 081 870 4626

อ�างศิลา สาธิตการทำครก

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต� matichonacademy.com (www.matichonacademy.com/content/article_19456)

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
เสนทางแหง อาหารตา อาหารใจ 

รสชาติแหงความสุข

สำหรับทุกคนในครอบครัว

3 Mermaids Cafe

& Restaurant 

อ.บางละมุง 

อางศิลา

สาธิตการทำครก



สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานพัทยา

โทร. 038 427 667

Facebook : ททท.สำนักงานพัทยา

ศาลเจ�าหน�าจาซาไท�จื้อ

Islandish เกาะสีชัง

วัดหนองจับเต�า 
Castello Di Bellagio

พระจุฑาธุชราชฐาน

De’Ancher

สำนักสงฆ�เขาพระครู

อ�างศิลา

ร�านอาหาร 3 Mermaids
Cafe & Restaurant

บ�านชากแง�ว
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ร�านติดดิน ซีฟู�ด

1

2

3

4

5

6

DAY 1
DAY 1

DAY 2

DAY 2
ศาลเจ�าหน�าจาซาไท�จ�้อ 

เป�นที่ประดิษฐานองค�เทพที่คนจ�นเคารพทุกองค� 

และมีปางเทพนาจามากที่สุดในประเทศ

ร�านติดดิน ซีฟ��ด บางพระ 

อิ�มอร�อยกับอาหารทะเลคุณภาพดี รสชาติอร�อย 

ชมว�วพระอาทิตย�ตกที่สวยงาม ในราคามิตรภาพ

สำนักสงฆ�เขาพระครู 

กราบนมัสการขอพรพระพ�ทธรูปปางลีลานาคะบารมี 

ชมว�วเมืองศร�ราชาในมุมมองที่แปลกตา

Islandish เกาะสีชัง 

คาเฟ�น�ารักและที่พักแสนอบอ��นบนเกาะสีชัง

พระจ�ฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง 

เยือนพระราชวังฤดูร�อนในรัชกาลที่ 5 ในอดีต กราบพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

เพ�่อขอพรด�านการงาน

De’Ancher

ที่พักสวยเก� ตกแต�งสไตล� Loft ติดทะเล มุมถ�ายรูปสวย 

ใกล�แหล�งท�องเที่ยวรอบเกาะสีชัง

7

10

11

12

9

8

วัดหนองจับเต�า สัตหีบ 

ขอโชคลาภจากพญาเต�าเร�อน ลอดท�องพญาเต�าให�อายุยืนยาว

Castello Di Bellagio 

อิ�มอร�อยกับอาหารยุโรปในบรรยากาศแบบปราสาทโบราณสไตล�ยุโรป

3 Mermaids Cafe & Restaurant 

เพลินตากับร�านที่ตกแต�งด�วยธีมนางเง�อก มีมุมถ�ายรูปเยอะมาก 

พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอ�ดมศักดิ์ 

จ�ดชมว�วเขาพระตำหนัก กราบเสด็จเตี่ย ขอพรเร�่องการงาน การเง�น การเร�ยน

บ�านซากแง�ว 

เดินเล�นตลาดจ�นและชุมชนเก�าแก�ของจ�น-ไทยโบราณ 

ที่มีอาคารบ�านเร�อนไม�ที่อายุเป�นร�อยป� 

อ�างศิลา 

เลือกซื้อครกหิน ดูการสาธิตการทำครกหินจากช�างฝ�มือ

ที่สืบทอดกันมายาวนาน

โปรแกรมทองเที่ยว

ชลบุรี

2 วัน 1 คืน

พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จุดชมวิวเขาพระตำหนัก

10



ภาค

ตะวันออก

นครนายก
“เส�นทางแห�งชัยชนะ ขอพรจากตำนานพญานาค 

ขอโชคลาภ เลขดัง จากหลวงพ�อปากแดง”



ชื่อเดิมคือ บ�านนา แต�ต�อมากลายมาเป�นนครนายก เมืองจ��ว
แต�แจ�ว ทั ้งเร� ่องของประวัติศาสตร� โบราณคดี ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ความเชื่อ มีสิ�งดีๆ ที่แอบซ�อนรอให�มาสัมผัส เมืองที่
ส ุขสงบ แต�งดงามตามว�ถ ีชาวบ�าน ตำนานความศรัทธา
พญานาคนับพันองค� ผ�อนคลายสปาเกลือแห�งแรกในไทย 
มีแหล�งเร�ยนรู�วัฒนธรรมที่ดำรงอยู�อย�างมั่นคง ท�ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลง เป�นเมืองท�องเที่ยวที่มีครบจบทุกกิจกรรม 
สายมู สายลุย สายชิล สายกิน ชอบแนวไหนก็ ไปเช็กอิน
ตามพ�กัดกันได�เลย

เที่ยวเมืองบาดาลสักการะองค�พญานาค
สัมผัสชุมชนไทยพวน และชวนกันมา

ผ�อนคลายกับสปาเกลือ



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

เสนทางเที่ยวเมืองบาดาล 

ตำนานพญานาค กราบขอโชคลาภ

จากหลวงพอปากแดง

วัดเก�าแก�อายุกว�า 100 ป� ภายในวัดจำลองให�เป�นเมืองบาดาลใหญ�ที่สุด

ในประเทศไทย มีพระพ�ทธรูปพระรัตนมณีมหาบาดาล ที ่สร�างข� ้นอย�าง

ว�จ�ตรงดงาม ภายในจะมีพญานาค ทั้ง 4 ตระกูล และบร�วารรวมแล�วมากกว�า 

1,000 ตัว มีลักษณะแตกต�างกันตามสายพันธุ� เช�น ภุชงค�นาคราช องค�มุจลินทร�

นาคราช พญานาคตระกูลว�ธูป�กษ� จ�ดที่จะต�องขอพรก็คือ จ�ดแรก พญานาค 

2 องค� หน�าประตูวัด ฝ��งขวาของวัดหร�อซ�ายมือของเรา ขอพรเร�่องสุขภาพ

และโรคภัยไข�เจ็บ ส�วนด�านซ�ายมือของวัดหร�อขวามือของเรา ขอด�านการงาน 

การเง�น และหน้ีสิน จ�ดท่ีสอง ไหว�หลวงพ�อพันล�าน ขอด�านการเง�น การเง�น ธุรกิจ 

จ�ดที่สาม พระพ�ทธรูปปางป�าเลไลยก� ขอให�มีชัยชนะเหนือศัตรู จ�ดที่ห�ามพลาด 

คือ กราบนมัสการพระประธานในโบสถ� ขอพรด�านการเง�น ทรัพย�สมบัติ 

โชคลาภ และป�ญหาต�างๆ

หลวงพ�อปากแดง มีชื่อเสียงอย�างมากในเร�่องของโชคลาภและเลขเด็ด เป�นที่

นับถือของบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายต�างเดินทางมากราบไหว� หลักการของ

การขอพรก็คือ ขอได�ครั้งละหนึ่งเร�่อง และเมื่อได�รับผลสำเร็จแล�ว ให�กลับมา

แก�บนด�วยกล�วยน้ำว�า 9 หว� หมากพลู 9 ชุด  พวงมาลัย 9 พวง น้ำแดง 1 ขวด 

หลังจากขอพรเสร็จแล�ว ลองเดินดูรอบๆ เพราะภายในวัดยังมีศาลาอนุสาวร�ย�

ของอดีตกองพลญี่ปุ�นที่ 37 ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีทหารญี่ปุ�น 

7,920 คน เสียชีว�ตในเขตนครนายก จ�งได�สร�างอนุสรณ�สถานไว� เพ�่อเป�นที่ระลึก 

มีศาลหลวงพ�อโพธิ์ ว�หารเจ�าแม�กวนอิม ด�านหลังวัดมีเร�อโบราณ และพ�้นที่

ทำทานสำหรับให�อาหารปลาบร�เวณคลองคล�อ

ถ้ำพญานาค

วัดมณีวงศ อ.เมือง

หลวงพอปากแดง 

วัดพราหมณี

อ.เมือง

วัดมณีวงศ� อ.เมือง

หลวงพ�อปากแดง วัดพราหมณี อ.เมือง



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

ทองเที่ยวเรียนรูวัฒนธรรมไทยพวน 

แลัวชวนกันผจญภัย กอนไป

ผอนคลายกับสปาเกลือ

เที่ยวว�ถีชุมชนไทยพวนของวัดฝ��งคลอง ที่ยังคงอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีท�องถิ�น
เอาไว� ได�อย�างครบถ�วน และจัดทำพ�พ�ธภัณฑ�พ�้นบ�าน เพ�่อรวบรวมข�าวของเคร�่องใช� 
ที ่ตกทอดมากว�าสองร�อยป� ชุมชนวัดฝ� �งคลอง ยังมีการนำภูมิป�ญญาท�องถิ �น
มาพัฒนาเป�นสินค�าที่สร�างเสียงของชุมชน ทั้ง ผ�าทอมือไทยพวน อาหารท�องถิ�น อย�าง 
ข�าวผัดปลาดูสมุนไพร หมี่กะทิไทยพวน ปลาร�าน้ำขาวทรงเคร�่อง ข�าวปุ�นน้ำยาพวน 
หร�อของหวานที ่หากินได�ยาก อย�าง ข�าวกระยาคู ข�าวจ� ่งาดำ กระยาสารท 
มีของฝากชุมชน คือ ไข�เค็มสูตรใบเตยหอม และมีการแสดงทางวัฒนธรรมพ�้นบ�าน
ไทยพวน อย�าง ลำตัด รำโทน ลำพวน การฟ�อนชุดบุญข�าวจ�่ ที่เป�นเอกลักษณ�ท�องถิ�น 
นับว�าเป�นเสน�ห�ของชุมชน ที่ช�วยสร�างรายได�ให�กับชุมชนและท�องถิ�นอย�างยั่งยืน

โทร. 092 757 9377

ชุมชนคุณธรรมวัดฝ��งคลอง อ.ปากพลี 

ชุมชนคุณธรรม

วัดฝงคลอง

อ.ปากพลี 

เหมาะสำหรับสายลุยที่ชอบความสนุกสนาน กับกิจกรรมผจญภัยตื่นเต�นท�าทาย 
อย�าง การโรยตัว ป�นผา ขับรถเอทีว� ส�วนสายชิลที่เน�นเดินเล�น ถ�ายรูปต�องชอบ
จ�ดท�องเที ่ยวไฮไลต� คือจ�ดชมว�วเขาหล�น ซึ ่งมีสะพานไม�ที ่ทอดยาวไปตามภูเขา 
ช�วงปลายฝนจะได�ว�วทุ�งหญ�าสีเข�ยว แต�ถ�าอยากได�ทุ�งหญ�าสีทอง แนะนำว�าไปช�วง
หน�าหนาว  รับรองว�าต�องร�องว�าวทุกมุม

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-18:00 น.
โทร. 037 328 179

เขาหล�นผจญภัย อ.เมือง

เขาหลน

 ผจญภัย

อ.เมือง

การได�อบตัวในซาวน�น�าเกลือ นอกจากจะช�วยคลายความปวดเมื่อยกล�ามเนื้อแล�ว ยังมี
สรรพคุณ ช�วยล�างพ�ษออกจากร�างกาย ทำให�ผิวพรรณสดใส วังร� คีร�ยา ซาวน�น�า 
สปาเกลือแห�งแรกของไทย เลือกใช�เกลือท่ีนำมาจากประเทศเกาหลีใต� ซ่ึงเป�นเกลือบร�สุทธ์ิ
ที ่ผ�านการเผาด�วยความร�อน 1,000 องศาเซลเซียส สำหรับทำสปาโดยเฉพาะ 
ในห�องซาวน�น�าเกลือ จะมีอ�ณหภูมิประมาณ 50 องศา ใช�เวลาอบตัวไม�เกิน 10 นาที  
แล�วออกมาพักจ�บน้ำอ��นแล�วค�อยเข�าไปอีกรอบ ขณะที่ทำสปาจะมีเหง�่อออกมามาก 
แต�เมื่อแห�งแล�วจะคืนความสดชื่นให�ร�างกาย

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-17:00 น. วันเสาร�-วันอาทิตย� 07:00-20:00 น.
โทร. 089 668 4445

วังรี คีรียา ซาวน�น�า อ.เมือง

วังรี คีรียา ซาวนนา

อ.เมือง



อุโมงคตนไผ

วัดจุฬาภรณวนาราม

อ.บานนา

สวนศรีทอง

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ลอดอุโมงคไมไผ 

ไดอารมณเหมือนไปญี่ปุน

กอนกลับแวะซื้อมะยงชิด

ของฝากที่พลาดไมได

ต�นไม�ไผ�สูงร�มทางเดินสองฝ��งท่ีโค�งเป�นอ�โมงค�สวยงาม หากมองผิวเผินอาจจะคล�ายกับ

บรรยากาศของป�าไผ�อาราชิยามะท่ีเมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ�น แต�ความจร�งแล�ว น่ีคือ

อ�โมงค�ต�นไผ�ทางเดินความยาวกว�า 800 เมตร ที่นำไปสู�วัดจ�ฬาภรณ�วนาราม 

และกลายเป�นท่ีเช็กอินยอดฮิตท่ีนักท�องเท่ียว ต�องมาถ�ายรูปเม่ือมาถึงถิ�นนครนายก 

นอกจากได�ภาพสวยๆ กันอย�างจ�ใจแล�ว อย�าลืมแวะเข�าไปกราบนมัสการพระพ�ทธรูป

ภายในวัด วันสำคัญจะมีพ�ธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห� วันหยุดมีตลาดซุ�มไผ� 

ชาวบ�านจะนำผักและผลไม�ตามฤดูกาลมาขาย

เป�นร�านของฝากและคาเฟ� ที ่มีมะยงชิดให�กินตลอดป� หากอยากกินผลสด 

จะมีให�กินอย�างจ�ใจในช�วงเดือนกุมภาพันธ�–มีนาคมของทุกป� นอกเหนือจาก 

สองเดือนนี้ จะได�กินมะยงชิดแปรรูป ในรูปแบบต�างๆ ที่สวนศร�ทอง มะยงชิด คาเฟ� 

มีให�เลือกทั้ง เมนูคาว-หวาน อย�าง มะยงชิดป��นสดชื่น กล�วยอบราดซอสมะยงชิด 

มะยงชิดอบแห�ง ชีสเค�กมะยงชิด ไอศกร�มมะยงชิด มะยงชิดลอยแก�ว หมี่กรอบ 

ผัดไทยซอสมะยงชิด เปร�ย้วหวานครบรสหากินท่ีไหนไม�ได� นอกจากเมนูมะยงชิดแล�ว

ทางร�านยังมีสินค�าจากกลุ�มแม�บ�านรางวัลโอท็อป 5 ดาว ให�เลือกซื้อเป�นของฝาก

กลับบ�านอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น.

โทร. 099 956 5464

อุโมงค�ต�นไผ� 
วัดจุฬาภรณ�วนาราม อ.บ�านนา

สวนศรีทอง มะยงชิด คาเฟ� 
ศูนย�รวมของฝาก อ.เมือง



1

อุโมงค�ต�นไผ�
วัดจุฬาภรณ�วนาราม 

อ.บ�านนา

- ชุมชนคุณธรรมวัดฝ��งคลอง 
- ชุมชนวัฒนธรรมไทย-พวน

หลวงพ�อปากแดง
วัดพรหมมณี

พุทธอุทยาน
มาฆบูชาอนุสรณ�

สวนศรีทอง
มะยงชิด
คาเฟ

เขื่อนขุนด�าน
ปราการชล

9

จุดชมวิว
เขาหล�น
ผจญภัย

ซาวน�น�าสปาเกลือ
วังรี คีรียา

พักที่ วังรี รีสอร�ท

2

4

5

3

6
7

8

DAY 1

DAY 2

DAY 2

DAY 1

5

8

9

7

6

หลวงพ�อปากแดง วัดพรหมมณี 

มีชื่อเสียงเลื่องลือด�านโชคลาภ เลขเด็ด ขวัญใจนักเสี่ยงโชค

พ�ทธอ�ทยานมาฆบูชาอนุสรณ�

สักการะพระพ�ทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข�ขนาดใหญ� ยิ�งใหญ� 

หนึ่งเดียว แห�งเดียวในโลก

เข�่อนข�นด�านปราการชล

เที่ยวแบบสโลไลฟ� ล�องเร�อ เที่ยวน้ำตก ชมธรรมชาติ

สวนศร�ทอง มะยงชิด คาเฟ

ที่มีเมนูมะยงชิดให�กินอย�างจ�ใจ ตลอดทั้งป� ทั้งเมนูคาว หวาน

จ�ดชมว�วเขาหล�น ผจญภัย

สนุกสนานกับกิจกรรมแบบ Soft Adventure 

โปรแกรมทองเที่ยว

นครนายก 

2 วัน 1 คืน

ถ้ำพญานาค วัดมณีวงศ� 

1

2

3

4

วัดจ�ฬาภรณ�วนาราม อ.บ�านนา 

กราบพระประธานในวัด ถ�ายรูปเก�ๆ ที่ อ�โมงค�ต�นไผ� 

ถ้ำพญานาค วัดมณีวงศ� 

เที่ยวเมืองบาดาล กราบขอพร พญานาค ทั้ง 4 ตระกูล

ชุมชนวัดฝ��งคลอง ชมว�ถีชีว�ตชุมชนวัฒนธรรมไทย-พวน 

ที่เร�ยบง�ายแต�งดงาม 

ซาวน�น�าสปาเกลือ วังร� คีร�ยา 

ผ�อนคลาย ล�างสารพ�ษในร�างกาย ที่สปาเกลือแห�งแรกของเมืองไทย

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครนายก

โทร. 037 312 282, 037 312 284

Facebook : ททท.สำนักงานนครนายก



ภาค

อีสาน

บึงกาฬ
“เส�นทางแห�งความศรัทธา ในตำนานพญานาคแห�งแม�น้ำโขง ที่ช�วยบันดาลโชคลาภและเงินทอง”“เส�นทางแห�งความศรัทธา ในตำนานพญานาคแห�งแม�น้ำโขง ที่ช�วยบันดาลโชคลาภและเงินทอง”



บึงกาฬ ถึงจะเป�นจังหวัดน�องใหม� แต�ก็เป�นที ่ต ั ้งของ
ความมหัศจรรย�เก�าแก�มากมาย ทั้ง ถ้ำนาคา บึงโขงหลง 
สะดือแม�น้ำโขง หาดคำสมบูรณ� และอีกหลายๆ ที่ บึงกาฬ
กลายเป�นอีกหนึ่งจังหวัดยอดนิยมของนักท�องเที่ยวสายมู 
ที่กำลังมาแรง โดยเฉพาะ ถ้ำนาคา ที่ตอบรับคติความเชื่อ
เร� ่องพญานาคและยังเป�นถิ �นที ่พระอร�ยสงฆ�หลายสาย
เลือกจำวัดอยู�ที่นี่ด�วย บึงกาฬจ�งเป�นส�วนผสมของความเชื่อ
พ�ทธและความเชื่อเดิม ผสมผสานกันอย�างลงตัว มีครบทั้ง
สถานที่ท�องเที่ยวแบบธรรมชาติ เดินป�า ผจญภัย จนถึง
พระธาตุ วัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงไลฟ�สไตล�ต�าง ๆ 

มหัศจรรย�เข�มขลังถ้ำนาคา
บูชาศาลตำหนักปู�อือลือ  

เที่ยวชมสะดือแม�น้ำโขงที่วัดอาฮงศิลาวาส



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

ดินแดนถิ่นอีสานเหนือ

ที่มีความผูกพันกับแมน้ำโขง

และความเช�อพญานาค 

มหัศจรรย�ธรรมชาติของหินก�อนใหญ�และผนังถ้ำ ที่มีลักษณะคล�ายพญานาค 

หร�องูขนาดใหญ�นอนขดตัว กลายเป�นท่ีกล�าวขวัญถึงเป�นอย�างมาก ด�วยฐานจาก

ความเชื่อและศรัทธาเร�่องของพญานาค ที่อยู�ในว�ถีชีว�ตของคนไทย โดยเฉพาะ

คนอีสานมาเป�นเวลาช�านาน ถ้ำนาคาเป�นส�วนหนึ่งของอ�ทยานแห�งชาติภูลังกา 

จะเข�าถึงได�โดยการเดินเท�าข�น้ไปเท�าน้ัน แม�ว�าระยะทางการเดินอาจจะถือว�าไกล

สำหรับบางคน แต�ทิวทัศน�ท่ีสวยงามระหว�างทาง จนถึงหินพญานาคที่สวยงาม

แปลกตารออยู�ปลายทาง ทำให�ผู� ไปเยือนประทับใจได�ไม�น�อย และด�วยความนิยม

ที่เพ��มมากข�้น นักท�องเที่ยวต�องจองคิวล�วงหน�าก�อนไป เพราะถ้ำนาคาเป�ดรับ

นักท�องเท่ียวได�แค�วันละเพ�ยง 700 คน โดยทางเดินข�น้ลงท้ังแคบและชันจ�งใช�เวลา

ประมาณ 3-4 ชั่วโมง  ดังนั้นจ�งต�องเตร�ยมน้ำดื่มและอาหารข�้นไปให�เพ�ยงพอ

*ต�องจองคิวล�วงหน�าผ�าน Application QueQ

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-14:00 น.

โทร : 084 723 3505, 042 530 766

กราบไหว�ปู�อือลือ ขอพรเร�่องหน�าที่การงาน การเง�น นี่คือความเชื่อของ

ชาวบ�านท�องถิ�นบึงโขงหลงท่ีมีมาเป�นเวลาช�านาน สืบเน่ืองจากตำนานท่ีเล�าต�อ

กันมาว�า ปู�อือลือหร�อพระยาอือลือราชถูกพญานาคสาปไว�ให�เฝ�าบึงโขงหลง 

หลังจากเป�นเหตุให�ความรักไม�สมหวัง จนกว�าจะมีเมืองใหม�มาตั้ง ที่ชาวบ�าน

เชื่อกันว�า ก็คือการตั้งจังหวัดบึงกาฬนั่นเอง ศาลตำหนักปู�อือลือจ�งกลายเป�น

อีกหนึ่งจ�ดที่ผู�มีจ�ตศรัทธา และผู�แสวงโชคลาภหลายคน ตั้งใจเดินทางมากราบ

สักการะเลยทีเดียว

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-16:00 น.

โทร : 067 273 3344

ถ้ำนาคา อ.บึงโขงหลง 

ถ้ำนาคา

อ.บึงโขงหลง 

ศาลตำหนักปู�อือลือ อ.บึงโขงหลง

ศาลตำหนักปูอือลือ

อ.บึงโขงหลง 



วัดอาฮงศิลาวาสตั้งอยู�บร�เวณร�มแม�น้ำโขง ช�วงที่เร�ยกกันว�า แก�งอาฮง 

เป�นจ�ดที่ลึกและยังไม�สามารถวัดความลึกได� กระแสน้ำเชี ่ยวกราก  

ในฤดูน้ำหลาก จะทำให�เกิดกระแสน้ำวนขนาดใหญ�เป�นรูปกรวย เมื่อมี

วัตถุอย�างต�นไม�ลอยน้ำมา จะลอยวนอยู�ประมาณ 30 นาที ก�อนจะลอย

ต�อไปได� ชาวบ�านจ�งเร�ยกกันว�า “สะดือแม�น้ำโขง” จ�ดนี้จะกว�างประมาณ 

300 เมตร ส�วนวัดอาฮงศิลาวาสเป�นวัดที่หลวงพ�อลุนก�อตั้งมานาน 

และไม�ปรากฏป� จนเมื่อป� พ.ศ. 2517 ได�มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ�ฟ��นฟ� 

และกลับมามีพระสงฆ�จำวัดอีกครั้ง กลายเป�นวัดที่สวยงามร�มร�่น 

มีจ�ดชมว�วแม�น้ำโขงและพระธาตุเจดีย�ศร�อาฮง เป�นอีกหนึ่งปลายทาง

ของนักท�องเที่ยวที่ ไปเที่ยวบึงกาฬ เพ�่อมาไหว�พระขอพรเร�่องการเง�น 

การงาน และโชคลาภ

เวลาเป�ด-ป�ด : 06:00-18:00 น.

วัดอาฮงศิลาวาส (สะดือแม�น้ำโขง) 
อ.เมืองบึงกาฬ 

วัดอาฮงศิลาวาส

(สะดือแมน้ำโขง) 

อ.เมืองบึงกาฬ 

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

ดินแดนถิ่นอีสานเหนือ

ที่มีความผูกพันกับแมน้ำโขง

และความเช�อพญานาค 



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
เที่ยวชมเกาะดอนโพธิ์ สัมผัสอดีต

อันเรืองรองที่พิพิธภัณฑชุมชนมีชีวิต 

แวะไปชมกรรมวิธีการผลิต

และผลิตภัณฑผาฝาย

หมักโคลนธรรมชาติ 

นั่งเร�อล�องชมทิวทัศน� เกาะศักดิ์สิทธิ์ใจกลางบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์นั้น ตั้งอยู�ใน
เขตห�ามล�าสัตว�บึงโขงหลง เป�นที่กล�าวขวัญถึงจากผู�ศรัทธาที่เดินทางมาบึงกาฬ 
และลงเร�อไปกราบสักการะรูปป��นปู�อือลือ ขอพรเพ�่อความเป�นสิร�มงคลและโชคลาภ  
อีกหลายๆ คน อาจจะเลือกล�องเร�อเพ�่อชมทิวทัศน�ของบึงโขงหลงกันได�อีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-22:00 น.

ผ�าขาวม�าดารานาคี สินค�าดาวเด�นของจังหวัดบึงกาฬคือ ผ�าขาวม�าหมักโคลน
ธรรมชาติ ที่นำเอาภูมิป�ญญาดั้งเดิมมาปรับปรุงทำใหม�  โดยนำเอาเส�นฝ�ายย�อมสี
ธรรมชาติ ที ่มาจากท�องถิ �น อย�าง เปลือกหมากค�อเข�ยว เปลือกต�นชมพ�ป�า 
เปลือกต�นคูน และเปลือกหมาก ให�สีที ่แตกต�างนวลตา ไม�ฉูดฉาด และนำมา
หมักโคลนแม�น้ำโขงเพ�่อให�สีติดทนนานและผ�านุ�มนาน  โดยมีการออกแบบลาย
แตกต�างกัน 12 ลาย กลุ�มทอผ�าขาวม�า หมักโคลนธรรมชาติ ยังมีการพัฒนา
ต�อยอดนำผ�าไปทำผลิตภัณฑ�อื่นๆ เพ��มเติม เช�น เสื้อ กางเกง หมวก และพวงกุญแจ 
ให�นักท�องเที่ยวเลือกซื้อกลับไปเป�นของขวัญของฝากกันได�

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น.  โทร : 095 664 7134, 091 061 2024

เกาะดอนโพธิ์ อ.บึงโขงหลง

เกาะดอนโพธิ์

อ.บึงโขงหลง

กลุ�มทอผ�าฝ�ายพ้ืนเมืองบ�านสะง�อ อ.เมืองบึงกาฬ 

กลุมทอผาฝายพื้นเมือง

บานสะงอ

อ.เมืองบึงกาฬ 

“วาดบ�านแปลงเมือง” ป��นจักรยาน ถ�ายรูปเช็กอิน Street Art พญานาคในหมู�บ�าน 
สัมผัสว�ถีชุมชน นี่เปร�ยบเสมือนคำเชิญชวนของพ�พ�ธภัณฑ�ชุมชนมีชีว�ต ในเร�อนไม�
สไตล�อีสาน ที ่ตกแต�งแต�ละห�องด�วยข�าวของเคร� ่องใช�จากยุคนั ้น ที ่เชื ้อเชิญ
ให�ผู�มาเยือนได�มาชมว�ถีชีว�ตชาวบ�าน ที่ยังคงความคลาสสิกและสวยงามเอาไว�
เหมือนย�อนเวลากลับไปในอดีต นอกจากนี้ยังมีชาวบ�านในท�องถิ�น นำผลิตภัณฑ�
ชุมชนมาขายที ่บร�เวณลานอเนกประสงค�ข�างบ�าน เช�น งานจักสาน ผ�าทอ 
งานหัตถกรรม เป�นต�น ด�านนอกยังมีกำแพงสังกะสีที่ตกแต�งด�วย Street Art 
เล �าเร � ่องราวช ีว �ตว �ถ ีผ ู �คนในช ุมชนอีสาน สร �างสรรค� โดยศิษย � เก �าคณะ
สถาป�ตยกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยศิลปากร เป�นภาพของเด็กๆ ในหลายอิร�ยาบถ 
เช�น ป��งข�าวจ�่ กระโดดเล�นน้ำในคลอง เลี้ยงไก�ชน จับปลา เลี้ยงควาย ยิงหนังสติ�ก 
เป�นโอกาสที่นักท�องเที่ยวจะได�เช็กอิน ถ�ายภาพน�ารักๆ อีกหนึ่งที่เมื่อมาเที่ยวบึงกาฬ

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-18:00 น.  โทร : 086 229 7626

พิพิธภัณฑ�ชุมชนมีชีวิต อ.โซ�พิสัย 

พิพิธภัณฑชุมชนมีชีวิต

อ.โซพิสัย 



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
บึงกาฬจังหวัดนองใหม

ที่ไมเคยเปนรองใคร

ทั้งเร�องอาหารการกินและไลฟสไตล

หาดคำสมบูรณ� เป�นชายหาดร�มแม�น้ำโขงในอำเภอบึงโขงหลง เป�นสถานที่

ท�องเท่ียวท่ีได�รับความนิยมจากนักท�องเท่ียวท้ังในและนอกจังหวัด มีร�านอาหาร

ตั้งอยู�เร�ยงรายให�เลือกแล�วแต�ความชอบ หลักๆ แล�วจะเป�นอาหารประเภท

ปลาแม�น้ำและอาหารพ�้นเมืองรสชาติดี ราคาเป�นกันเอง นอกจากนั่งกินข�าว

ชมว�วประเทศลาวที่อยู�ฝ��งตรงข�ามแล�ว ยังมีห�วงยางและอ�ปกรณ�กีฬาทางน้ำ 

อย�าง เร�อกล�วย หร�อ แม�แต�เจ็ทสกีให�เช�าอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-22:00 น.

เป�นสวนทุเร�ยนแห�งแรกของจังหวัด ที่ปลูกทุเร�ยนพันธุ�หมอนทอง และตั้งชื่อว�า 

ทุเร�ยนเพชรนาคิน หร�อหมอนทองบึงกาฬ ด�วยความเพ�ยรพยายามศึกษา

ด�วยตนเอง การสังเกตจนพัฒนาสายพันธุ � และเทคนิคการปลูกทุเร�ยน

จนประสบความสำเร็จสร�างชื่อเสียงให�จังหวัดบึงกาฬ นอกจากจะมีทุเร�ยน

แสนอร�อย สวนทุเร�ยนรุ�งโรจน�ยังมีต�นพันธุ�ทุเร�ยนเพชรนาคินไว�ขายให�กับ

ผู�ที่สนใจ พร�อมพ�ดคุยปร�กษาแนวทางการปลูกและการดูแลต�นทุเร�ยน หร�อจะ

ติดต�อเพ�่อขอเข�าชมในฐานะแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดบึงกาฬ

ก็ได�เช�นกัน

หาดคำสมบูรณ� อ.บึงโขงหลง

หาดคำสมบูรณ

อ.บึงโขงหลง

สวนทุเรียนรุ�งโรจน� อ.บึงโขงหลง



บึงกาฬจังหวัดนองใหม

ที่ไมเคยเปนรองใคร

ทั้งเร�องอาหารการกินและไลฟสไตล

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น คาเฟ�สุดสวยแห�งอำเภอปากคาด เป�นร�านอาหารและคาเฟ�ในสวนสวย

ที่มีน้ำตกจำลองภายในร�านตกแต�งอย�างประณีตสวยงามในสไตล�โมเดิร�น

โทนสีขาว มีสวนจัดสวยงามกว�างขวาง มีมุมสวยๆ สำหรับพักผ�อนและ

ถ�ายภาพ ให�บร�การ ทั้ง กาแฟ เคร�่องดื่ม อาหาร ขนมและของว�างต�างๆ 

เร�ยกว�ามาที่เดียวอิ�มอร�อยได�ครบทุกความต�องการ

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-19:00 น.

โทร : 062 495 3366

บึงกาฬและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานมีการปลูกยางพารากันอย�าง

แพร�หลาย ศร�แก�วจ�งสร�างโรงงานมาเพ�่อแปรรูปและสร�างผลิตภัณฑ� 

จากผลผลิตโดยอาศัยจ�ดแข็งนี้ โดยผลิตหมอนยางพาราและผลิตภัณฑ� 

จากยางพาราอื่นๆ เช�น ที่นอน ที่รองนอน เบาะรองนั่ง และอาสนะ 

นอกเหนือจากหมอนยางพาราแบบท่ัวไปแล�ว ยังมีผลิตภัณฑ�ท่ีสร�างมาจาก

วัฒนธรรมท�องถิ�น อย�าง หมอนข�ดยางพารา อาสนะยางพาราเพ�่อ

สุขภาพ และหมอนนวลจันทร�ที่เป�นหมอนสารพัดประโยชน�

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-18:00 น.

โทร : 063 718 9888, 080 793 9799

กว�างคูณยาว คาเฟ� อ.ปากคาด

ศรีแก�วหมอนยางพารา อ.โซ�พิสัย 

กวางคูณยาว

คาเฟ 

ศรีแกว

หมอนยางพารา



1

ถ้ำนาคา

2

ศาลตำหนักหลวงปู�อือลือ 

4
คุณณปาลรีสอร�ท

5

วัดอาฮงศิลาวาส
7

กว�างคูณยาว คาเฟ� 

6

กลุ�มทอผ�าฝ�ายพื้นเมืองบ�านสะง�อ

8

พิพิธภัณฑ�ชุมชนมีชีวิต

11

หินสามวาฬ

10
The one hotel

12
สวนดอกไม�ตาวัง

9

ศรีแก�วหมอนยางพารา 3ทานอาหาร
หาดคำสมบูรณ� 

DAY 3

DAY 1

DAY 2

1

2

3

4

10

11

DAY 1

DAY 2

DAY 3

ถ้ำนาคา 

ความมหัศจรรย�ธรรมชาติของหินก�อนใหญ�และผนังถ้ำ ที่มีลักษณะ

คล�ายพญานาคที่เต็มไปด�วยแรงศรัทธาของผู�มากราบไหว�

ศาลตำหนักหลวงปู�อือลือ 

ไหว�ขอพรปู�อือลือ เร�่องหน�าที่ การงาน โชคลาภและการเง�น

หาดคำสมบูรณ� 

ชายหาดร�มแม�น้ำโขง พักผ�อนหย�อนใจ กินอาหาร ชมว�ว

คุณณปาลร�สอร�ท

ร�สอร�ทสไตล�โมเดิร�นลอฟท� ไม�ไกลจากแหล�งท�องเที่ยวภูเขา 

น้ำตก ดูนก สนุกที่หาดคำสมบูรณ�

5

8

9

10

7

6

วัดอาฮงศิลาวาส 
มาไหว�พระขอพรเร�่องการเง�น การงาน และโชคลาภ
กลุ�มทอผ�าฝ�ายพ�้นเมืองบ�านสะง�อ 
แหล�งผลิตผ�าขาวม�าดารานาคี ผ�าขาวม�าหมักโคลนธรรมชาติ 
สินค�าดาวเด�นของจังหวัด
กว�างคูณยาว คาเฟ� 
ร�านอาหารและคาเฟ�ในสวนสวย 
ที่ให�บร�การ ทั้ง ขนม อาหารและเคร�่องดื่ม
พ�พ�ธภัณฑ�ชุมชนมีชีว�ต อ.โซ�พ�สัย 
วาดบ�านแปลงเมือง ป��นจักรยาน 
ถ�ายรูปเช็กอิน Street Art สัมผัสว�ถีชุมชน
ศร�แก�วหมอนยางพารา  
ผลิตภัณฑ�จากยางพาราที่ปลูกจากอีสาน
และใช�วัฒนธรรมท�องถิ�นเข�ามาผสมผสาน
The one hotel
ครบเคร�่องเร�่องความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย 
ได�มาตรฐาน  SHA+

11

12

หินสามวาฬ 

ก�อนหิน พ�อ แม� ลูก ที่อยู�เร�ยงกัน 

เหมือนวาฬใหญ� 3 ตัว

สวนดอกไม�ตาวัง 

ไปถ�ายรูปชิคๆ สวยๆ กับมุมดอกไม�หลากสี 

ไม�ซ้ำแบบใคร

โปรแกรมทองเที่ยว

บึงกาฬ

3 วัน 2 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติม

ไดที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี

Facebook : ททท.สำนักงานอุดรธานี-TatUdon



เลย
“เส�นทางพิชิตปริศนาธรรมแห�งผืนป�า”

ภาค

อีสาน



จังหวัดเลย ที่หมายของนักท�องเที่ยวที่ไม�ได�มีแต�ภูกระดึง แต�ยังมี
สถานที ่ท �องเที ่ยวใหม�ๆ อย�าง ภูพระ หร�อจะไปสักการะ
พระธาตุศร�สองรัก ตัวแทนแห�งความสัมพันธ�ที่ดีของสองแผ�นดิน 
หน�าหนาวก็ไปชมซากุระเมืองเลยที่ภูลมโล พร�อมสัมผัสชุมชน
กกสะทอน มีสกายวอล�คเชียงคานให�ชมว�วแม�น้ำโขงที่น�าตื่นตา
ตื่นใจ เมืองเลยยังงดงามด�วยดอกไม�นานาพันธุ� ทิวเขาเข�ยวขจ� 
อาหารพ�้นบ�านรสจัดจ�าน และผู �คนน�ารักเป�นกันเอง ถือเป�น
เมืองสำคัญหนึ่งในเส�นทางสายบุญและศรัทธา 

เที่ยวชมภูพระ สักการะพระธาตุศรีสองรัก 
ชมภูเขาสีชมพูที่ภูลมโล

ชมวิวแม�น้ำโขงบนสกายวอล�คเชียงคาน



เที่ยวชมภูพระ

แลวแวะสักการะพระธาตุศรีสองรัก 

กอนไปกราบพระและชมทิวทัศน

ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

ภาพองค�พระสีขาวหลายสิบองค�นั่งอยู�ท�ามกลางต�นไม�สีเข�ยว กลายเป�น

ภาพสวยงามที่มีเสน�ห�ดึงดูดให�หลายคนที่ ได�เห็น อยากข�้นมาสัมผัสสักครั้ง 

จนกลายเป�นจ�ดเช็กอินแห�งใหม�ของอำเภอด�านซ�ายนั้น เกิดจากความร�วมมือ

ร�วมใจของชุมชนบ�านหมากแข�ง ท่ีช�วยกันขนย�ายองค�พระหลายสิบองค�ท่ีชำรุด

ทรุดโทรมและถูกทิ�งกระจัดกระจายไว�ตามที่ต�างๆ นำมาบูรณะปฏิสังขรณ� 

ตามหลักพ�ทธศิลป�นำมารวมกันไว�ท่ีน่ี และได�รับการสนับสนุนจากการท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทยช�วยกันพัฒนาให�ภูพระ กลายเป�นแหล�งท�องเที่ยวแห�งใหม�

ของอำเภอด�านซ�าย เพ�่อให�คนท�องถิ�นและนักท�องเที่ยวสามารถข�้นมาไหว�พระ 

ซึมซับบรรยากาศ ชมว�วถ�ายภาพได�ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะตอนเช�ามืด

และพลบค่ำที่จะได�แสงสวยๆ ท�องฟ�าสีจัดจ�านอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 05:00-18:00 น.
โทร : 087 955 6729

พระธาตุศร�สองรัก ถูกสร�างข� ้นเพ� ่อเป�นสักข�พยานมิตรภาพและความ

เกื้อกูลกัน ระหว�างกรุงศร�อยุธยาในยุคของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และ

กรุงศร�สัตตนาคณหุตหร�อเมืองเว�ยงจันทน� แห�งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว นอกเหนือจากความเก�าแก� ยังมีความงดงามของศิลปกรรม

แบบล�านช�าง ที ่ เป �นเจดีย�ก �ออิฐถือปูนทรงระฆังคว่ำสูงมีฐานเป�นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสย�อมมุมไม�สิบสอง มีข�อห�ามที่ปฎิบัติกันมาตั้งแต�อดีตจนถึง

ป�จจ�บัน คือห�ามแต�งกายสีแดงและนำของสีแดงเข�าไปสักการะ เพราะสีแดงคือ

สีของเลือด นอกจากนี้ยังเป�นที่เชื ่อกันว�า หากได�มากราบไว�องค�พระธาตุ

ศร�สองรัก เพ�่อขอพรเร�่องความสัมพันธ�โดยเฉพาะความรัก ถ�าบนด�วย

ต�นผึ ้งแล�วจะสมปรารถนาทำให� ในวันพระใหญ�มักจะมีต�นผึ ้งมาถวาย

เป�นจำนวนมากเสมอ

เวลาเป�ด-ป�ด : 06:00-18:00 น.
โทร : 042 891 226

ภูพระ อ.ด�านซ�าย

ภูพระ

อ.ดานซาย

พระธาตุศรีสองรัก อ.ด�านซ�าย

พระธาตุศรีสองรัก

อ.ดานซาย



เที่ยวชมภูพระ

แลวแวะสักการะพระธาตุศรีสองรัก 

กอนไปกราบพระและชมทิวทัศน

ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง พระกร� �งปวเรศ ประดิษฐานอยู �ที ่ว ัดสมเด็จภูเร�อมิ �งเมือง ซึ ่งเป�น

พระอารามที่สมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี หร�อสมเด็จย�า 

ทรงพระราชทานเง�นซื้อที่ดินเพ�่อสร�างวัดแห�งนี้ วัดตั้งอยู�บนยอดเนิน

ที ่มีทิวทิศน�งดงามรอบทิศ มีโบสถ� ไม�สักสวยงามตั ้งอยู �ตรงกลาง

มีว�หารรายทั้งสี่อยู�รายล�อม โดยมีพระประธานหลัก คือ พระพ�ทธเจ�า

ไภสัชยาครุไวฑูรบประภา จอมแพทย� หร�อ พระกร��งปวเรศ มีพ�ทธลักษณะ

งดงาม เป�นที่นับถือและนิยมกันมานาน เพราะเชื่อกันว�าท�านจะช�วยให�มี

สุขภาพร�างกายที่แข็งแรง นอกจากนั้นยังมีพระนอนแกะสลักด�วยหินหยก

แม�น้ำโขงขนาดใหญ�จากพม�า และภาพสลักไม�หลายภาพ ภาพเข�ยน

พระเกจ�อาจารย�ท่ีเป�นท่ีเคารพ และท่ีพลาดไม�ได�คือ พระบรมสาทิสลักษณ� 

(ภาพวาด) ของรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู�อีกด�วย นับเป�น

วัดขนาดเล็กที่มีสิ�งน�าสนใจต�างๆ มากมาย

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-17:00 น.

โทร : 099 907 1509

วัดสมเด็จภูเรือมิ�งเมือง อ.ภูเรือ

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

อ.ภูเรือ

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ



ถ�าเอ�ยชื่อ “ชุมชนกกสะทอน” อาจจะไม�คุ�นหูกันนัก แต�ถ�าเอ�ยชื่อ “ภูลมโล 

หร�อ ซากุระเมืองไทย” หลายคนต�องร�องอ�อเพราะภาพจำของถนนที่มี

ดอกนางพญาเสือโคร�งสีชมพ�บานอยู�เต็มต�น เช�นเดียวกับภูเขาสีชมพ�ลูกใหญ� 

กลายเป�นสถานที่ท�องเที่ยวในฝ�นของใครหลายคน นอกเหนือจากการชม

ดอกไม�สวยบนว�วภูเขาแล�ว นักท�องเที่ยวยังสามารถเลือกพักที่โฮมสเตย�

หร�อจะเลือกกางเต็นท�ในลานท่ีชุมชนเตร�ยมเอาไว�ให�ก็ได� ด�วยเส�นทางท่ีลาดชัน

และขรุขระ รถยนต�ส�วนตัวไม�สามารถข�้นไปบนภูลมโลได� ต�องจอดรถเอาไว�

ด�านล�าง แล�วใช�บร�การรถกระบะโฟร�ว�ลของชุมชน โดยข�้นได� 3 ทาง คือ 

จังหวัดพ�ษณุโลก ข� ้นที ่อ�ทยานแห�งชาติภูหินร�องกล�า จังหวัดเพชรบูรณ� 

ข�้นทางบ�านทับเบิก ส�วนจังหวัดเลย ข�้นทางตำบลกกสะทอน อำเภอด�านซ�าย

เวลาเป�ด-ป�ด : 05:00-16:00 น.

โทร : 062 557 0912         

ภูลมโลทุ�งดอกนางพญาเสือโคร�ง ของจังหวัดเลยท่ีจัดเป�นสถานท่ีท�องเท่ียวแบบ 

“ต�องไป” ของผู�ท่ีหลงรักดอกไม�และแฟนพันธุ�แท�ท�องเท่ียวไทย ดอกพญาเสือโคร�ง

ของท่ีน่ีจะบานสวยท่ีสุดประมาณเดือนมกราคม และเนินเขาทั้งลูกจะกลายเป�น

สีชมพ�แบบแทบไม�มีต�นไม�อื่นแซม จากไร�กะหล่ำปลีดั้งเดิมที่เปลี่ยนมาเป�นแหล�ง

ต�นพญาเสือโคร�ง หร�อซากุระที่ใหญ�ที่สุดในเมืองไทย ภูลมโลจ�งกลายเป�น

อีกหนึ่งจ�ดหมายการท�องเที่ยวสำคัญ ที่ช�วยเสร�มแหล�งท�องเที่ยวยอดนิมยม

ที่เดิม อย�าง ภูทับเบิก และภูหินร�องกล�าให�คึกคักมากข�้นอีกด�วย

ชมรมท�องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน
อ.ด�านซ�าย

ชมรมทองเที่ยว

โดยชุมชนกกสะทอน

อ.ดานซาย

ภูลมโล อ.ด�านซ�าย

ภูลมโล

อ.ดานซาย

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

สัมผัสชีวิตชุมชนคนเลย

ด�มด่ำกับดอกนางพญาเสือโครง

และดอกไมตามฤดูกาล 

กินอาหารลองแพที่หวยกระทิง



สกายวอล�คเชียงคาน อยู�ในบร�เวณของวัดพระใหญ�ภูคกง��วอำเภอเชียงคาน 

ร�มแม�น้ำโขงติดชายแดนไทยลาว และกลายเป�นสุดยอดที่ท�องเที่ยวของเชียงคาน

ทันทีที่เป�ดตัว ด�วยทิวทัศน�จากระดับความสูง 80 เมตรจากพ�้นดิน หร�อเท�ากับ

ตึกสูงเกือบ 30 ชั ้น มองเห็นว�วของชายฝ��งประเทศลาวชมว�วแม�น้ำสองสี

ได�อย�างใกล�ชิด ทำให�สกายวอล�คเชียงคาน เป�นอีกหนึ่งสถานที่ท�องเที่ยวที่ 

“ต�องมา” นอกเหนือจากทางเดินกระจกชมว�วสุดตื ่นใจแล�ว ที ่หน�าผาตรง

จ�ดเร� �มสกายวอล�ค ยังมีพระพ�ทธรูปยืนปางประทานพร ให�นักท�องเที ่ยว

ได�กราบไหว�บูชาเพ�่อความเป�นสิร�มงคลอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-18:00 น.

โทร : 082 835 3341

อ�างเก็บน้ำหมานตอนบน หร�ออ�างเก็บน้ำห�วยกระทิง เป�นอ�างเก็บน้ำที่เกิดจาก

เข�่อนสันดิน โอบล�อมด�วยธรรมชาติ ป�าไม�และป�าไผ� มีแพบ�านและร�านอาหาร 

ให�นักท�องเที่ยวสามารถเลือกใช�บร�การล�องแพกินอาหาร ท�ามกลางข�นเขา 

เป�นการพักผ�อนหย�อนใจได�ที่ดี ร�มร�่นลมพัดเย็นสบายแม�ในฤดูร�อน และยังมี

จ�ดชมว�วอ�างเก็บน้ำห�วยกระทิงที ่เป�ดโอกาสให�ผู �มาเยือนชมว�วมุมสูงของ

อ�างเก็บน้ำอันร�มร�่นนี้อีกด�วย

สกายวอล�คเชียงคาน 
วัดพระใหญ�ภูงกคิ�ว

สกายวอลคเชียงคาน

วัดพระใหญภูงกคิ้ว

ห�วยกระทิง อ.เมือง

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

สัมผัสชีวิตชุมชนคนเลย

ด�มด่ำกับดอกนางพญาเสือโครง

และดอกไมตามฤดูกาล 

กินอาหารลองแพที่หวยกระทิง



ภาพบ�านเล็กๆ และสะพานไม�ทอดยาวไปกลางทุ�งนา คือภาพสวยที่เหมือน

คำเชิญชวนของดีมีนา คาเฟ� ให�นักท�องเที่ยวอยากมาสัมผัส โดยเฉพาะ

มุมระเบียงไม�ที่ให�นั่งจ�บกาแฟแกล�มเบเกอร�่พร�อมชมว�วทุ�งนาไปเพลินๆ ที่ร�าน

ใช�วัตถุดิบที่ปลูกเองแบบปลอดสารพ�ษ และยังมีมุมเล็กๆ ที่มีพ�ชผักผลไม�

วางขาย และเป�นศูนย�เร�ยนรู�แบบเศรษฐกิจพอเพ�ยงอีกด�วย

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-18:00 น.

โทร : 081 954 2915

Cafe’ De Meena อ.ภูเรือ

สวนลุงว�ฒิเป�นฟาร�มเพาะพันธุ � ไม�ประดับและไม�เมืองหนาวนานาพันธุ � 

สวนจะแบ�งออกเป�นหลายโซน เร� �มจากโซนเนอสเซอร� ่  และอีกหลายโซน

ที ่แบ�งตามชนิดและสายพันธุ� ไม�ว�าจะเป�น แคคตัส ไม�อวบน้ำ สับปะรดสี 

กุหลาบหิน อาเซเลีย หร�อกุหลายพันป� แอฟร�กันไวโอเล็ตและล�าสุดบอนสี 

ทั ้งหมดมีเป�นจำนวนมากและแบ�งเป �นโซนชัดเจน ให �คนรักต�นไม �  และ

นักท�องเที่ยวได�ชื ่นชมความงามและความน�ารักของพันธุ� ไม�เหล�านี้ เลือกชม

และถ�ายภาพกันได�อย�างเต็มตาจ�ใจ หากติดใจจะซื้อหาไปประดับบ�านหร�อจะ

ซื้อกลับไปเป�นของฝากของที่ระลึกที่มีชีว�ตก็ ได�เช�นกัน

เวลาเป�ด-ป�ด : 07:00-17:00 น.

โทร : 099 229 3565, 081 907 8318

สวนลุงวุฒิ อ.ภูเรือ

Cafe’ De Meena

อ.ภูเรือ

สวนลุงวุฒิ อ.ภูเรือ

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ไปรูจักแหลงปลูปพืชผลแหงทองถิ่น

ขิงและกระชาย 

ลิ้มลองอาหารหลากหลาย 

ต�นตาช�นใจไปกับพรรณไมนานาพันธุ



1

ภูพระ

ชมรมท�องเที่ยว
โดยชุมชนกกสะทอน

ภูลมโล
3

2

วัดเนรมิตวิป�สสนา

5

NANA CAFE' at Dansai

6 ที่พักภูนาคำ

7

ชมทะเลหมอกยามเช�า ที่ภูค�อ8

วัดศรีโพธิ์ชัย

10

ถนนคนเดินเชียงคาน

9

สกายวอล�คเชียงคาน

4
พระธาตุศรีสองรัก

DAY 2

DAY 1

1

2

3

4

5

6

ภูพระ
จ�ดเช็คอินแห�งใหม�ของอำเภอด�านซ�าย สักการะองค�พระสีขาวท�ามกลางป�าเข�ยว
ภูลมโล
ชมหุบเขาสีชมพ�ที่ถูกแต�งแต�มจากนางพญาเสือโคร�งซึ่งออกดอกเพ�ยงป�ละครั้ง
ในช�วงต�นป�เท�านั้น โดยชมรมท�องเที่ยวชุมชนนกสะทอน
วัดเนรมิตว�ป�สสนา 
วัดศิลาแลงแห�งเดียวในไทย ไหว�พระพ�ทธชินราชจำลอง
พระธาตุศร�สองรัก
ขอพรพระธาตุศร�สองรัก จะสมความปรารถนาโดยเฉพาะเร�่องความรักและความสัมพันธ�
NANA CAFÉ at Dansai 
ร�านกาแฟน�ารักแห�งอำเภอด�านซ�าย ต�องแวะเลย
ภูนาคำร�สอร�ท 
ที่พักสไตล� eco ผ�อนคลายเคียงข�างธรรมชาติ สัมผัสเสน�ห�ความเร�ยบง�ายใกล�ตัว

8

9

10

7 ชมทะเลหมอกยามเช�าที่ ภูค�อ

นั่งรถอีแต�กไต�ข�้นยอดภูค�อ ชมทะเลหมอกในว�วของประเทศลาว 

วัดศร�โพธ�ชัย

วัดสวย เก�าแก�ที่มีอายุมากกว�า 400 ป� 

ที่มีลักษณะคล�ายวัดเชียงของเมืองหลวงพระบาง

สกายวอล�คเชียงคาน

ชมว�วแม�น้ำสองสี และทิวทัศน�ของเมืองลาว เดินเล�นบนพ�้นกระจกใสที่สูงเท�าตึก 

30 ชั้น

เชียงคาน

เมืองเล็กๆร�มฝ��งโขง ที่น�ารัก น�าพัก เดินเล�นที่ถนนคนเดิน

DAY 1

DAY 2

โปรแกรมทองเที่ยว

เลย

3 วัน 2 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติม

ไดที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานเลย

Facebook : ททท.สำนักงานเลย : TAT Loei Office



11 ใส�บาตรข�าวเหนียว

12

ชมทะเลหมอกที่ภูทอก

13

บ�านกาแฟริมโขง บ�านติดดิน

14

วัดป�าห�วยลาด ภูเรือ

15

สวนลุงวุฒิ ภูเรือ

16

ดีมีนา คาเฟ�

17

วัดภูเรือมิ�งเมือง DAY 3

11

12

วัดศร�โพธิ์ชัย 

วัดสวย เก�าแก�ที่มีอายุมากกว�า 400 ป�  ที่มีลักษณะคล�ายวัดเชียง 

ของเมืองหลวงพระบาง

ชมทะเลหมอกยามเช�า ที่ภูค�อ 

นั่งรถอีแต�กไต�ข�้นยอดภูค�อ ชมทะเลหมอกในว�วของประเทศลาว 

DAY 3

โปรแกรมทองเที่ยว

เลย

3 วัน 2 คืน



ภาค

อีสาน

สกลนคร
“เส�นทางแห�งปาฏิหารย� สักการะเกจิอาจารย� ขอโชคลาภจากพญาเต�างอย”“เส�นทางแห�งปาฏิหารย� สักการะเกจิอาจารย� ขอโชคลาภจากพญาเต�างอย”



สกลนครมีชื่อเสียงมายาวนานทั้งจากวัด และสถานที่บูชาเก�าแก�  
มีประวัติศาสตร�มาช�านาน มีพระอร�ยสงฆ�มากมายที่สืบสาน 
และสั ่งสอนศาสนาแก�พ�ทธศาสนิกชนทั ้งใกล� ไกล สกลนคร
ยังเป�นบ�านของชาวคร�สต�คาทอลิกที่ใหญ�ที่สุดแห�งหนึ่งของไทย 
ท่ีมีประเพณีแห�ดาววันคร�สต�มาสท่ีเป�นเอกลักษณ� มีร�านอาหารดีๆ 
น�าสนใจ และบ�านเมืองเก�าที่น�าไปเยี่ยมชม สกลนครเป�นเมือง
แห�งความหลากหลาย แต�มีความกลมกลืนของผู�คนท่ีมีธรรมชาติ
ที่งดงาม

กราบสักการะพระอริยสงฆ�
มีชุมชนชาวคริสต�คาทอลิกที่ใหญ�ที่สุด

ของเมืองไทย เมืองแห�งความหลากหลาย 
สถาป�ตยกรรมงดงามเก�าแก�น�าชม



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

เมืองที่งดงามดวยวัด

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เปนที่พำนักของ

พระเกจิอาจารยในอดีตมากมาย

รวมทั้งมีประวัติศาสตรสำคัญ

ของเมืองไทย 

เป�นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู�เมืองสกลนคร ที่ได�รับความเลื่อมใสศรัทธามาเป�นเวลา

ช�านาน เพราะเชื่อว�าถ�าได�มากราบไหว�จะช�วยให�เกิดสิร�มงคล และรอดพ�นจาก

อันตรายท้ังปวง องค�พระธาตุสร�างข�น้เพ�อ่ครอบรอยพระพ�ทธบาทของพระพ�ทธเจ�า 

4 พระองค� ภายในว�หารเป�นที่ประดิษฐานหลวงพ�อพระองค�แสน พระพ�ทธรูป 

ปางมารว�ชัยที่สร�างในพ�ทธศิลป�แบบเชียงแสน แต�เดิมพระธาตุเชิงชุมน�าจะเป�น

ปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ราวพ�ทธศตวรรษท่ี 16 ภายในกรอบประตูทางเข�า

อ�โมงค�ด�านขวามือ มีจาร�กพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณแต�องค�พระธาตุป�จจ�บัน

เป�นศิลปะล�านช�าง เน่ืองจากเป�นช�วงท่ีอิทธิพลของอาณาจักรล�านช�างแผ�เข�ามาบร�เวณ

ภาคอีสานของไทย และได�มีการบูรณะองค�พระธาตุข�้นมาใหม� วัดพระธาตุเชิงชุม

จ�งมิเคยว�างเว�นผู�ที่มีจ�ตศรัทธามาสักการะ 

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น.

โทร : 042 711 132

พญาเต�างอย อ.เต�างอย

วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 

พญาเตางอย

อ.เตางอย

วัดพระธาตุเชิงชุม

อ.เมืองสกลนคร

พญาเต�างอย รูปป��นเต�าชื่อดังที่สร�างจากตำนานความเชื่อของชาวสกลนคร 
เล�ากันสืบมาว�า แต�ก�อนชาวบ�านถูกกวาดต�อนและหนีภัยสงครามมาถึงลุ�มลำน้ำพ�ง 
เห็นมีเต�าเกาะโขดหินอยู�ร�มฝ��ง ก็พ�จารณากันว�าเป�นที่อ�ดมสมบูรณ�และเหมาะสม
ในการตั้งถิ�นฐานอยู�อาศัย เลยตั้งชื่อหมู�บ�านว�า บ�านเต�างอย จนต�อมาเติบโตเป�น
ชุมชนที่ใหญ�ข�้น จนได�เป�นเมืองและอำเภอที่อ�ดมสมบูรณ�และอยู�กันอย�างสงบสุข 
ส�วนรูปป� �นพญาเต�างอยสร�างเสร็จในราวป� พ.ศ. 2555 ที ่สวนสาธารณะ
หลังที่ทำการอำเภอเต�างอย โดยฝ�มือช�างจากศูนย�ศิลปาชีพบ�านกุดนาขามและ
ได�รับความสนใจจากผู�ศรัทธามาบูชาพญาเต�างอยกันอย�างล�นหลาม เพราะเชื่อว�า
จะช�วยให�อายุยืนยาวและให�โชคลาภ รูปป��นพญาเต�างอยจ�งกลายเป�นขวัญใจ
ของผู�รักการแสวงโชคที่เดินทางมากราบไหว�จากทุกทิศทั่วไทย

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-18:00 น. (ป�ดวันพ�ธ)

โทร : 087 763 1112



วัดป�าสุทธาวาส เป�นสถานที่ละสังขารของพระอาจารย�มั ่น ภูร�ทัตโต 

พระว�ป�สสนาที่เคร�งครัด ออกเดินธุดงค� ไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน 

และเป�นที่นับถืออย�างมากของพ�ทธศาสนิกชนทั่วประเทศรวมถึงประเทศ

ใกล�เคียง ท�านได�จําพรรษาอยู�ที่วัดป�าสุทธาวาสจนมรณภาพ และเพ�่อ

ระลึกถึงคุณงามความดีของท�าน เหล�าบรรดาสานุศิษย� จ�งได�มีการจัดสร�าง 

พ�พ�ธภัณฑ�พระอาจารย�มั่น ภูร�ทัตตเถระข�้น เพ�่อจัดรวบรวมอัฐบร�ขาร 

เคร�่องใช�สอย อัฐิธาตุ รวมทั้งจัดแสดงเร�่องราวชีวประวัติของท�าน เพ�่อให�คน

รุ�นหลังได�ศึกษาหาความรู� นอกจากน้ันยังมีรูปป��นหุ�นข�ผ้ึ้งของพระอาจารย�ม่ัน 

เพ�อ่ให�นักท�องเท่ียวหร�อผู�มีจ�ตศรัทธาเข�ามากราบไหว�สักการะเพ�อ่ความเป�น

สิร�มงคล ภายในวัดยังมีเจดีย�จันทสารเจติยานุสรณ� หร�อเจดีย�พ�พ�ธภัณฑ�

หลวงปู �หลุย จันทสาโร และสถานที่ที ่หลวงตามหาบัว ญาณสัมป�นโน 

ได�มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห�งนี้ด�วยเช�นกัน

เวลาเป�ด-ป�ด : 05:00-21:00 น.

โทร : 042 811 895

วัดป�าสุทธาวาส อ.เมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส

อ.เมืองสกลนคร

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

เมืองที่งดงามดวยวัด

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เปนที่พำนักของ

พระเกจิอาจารยในอดีตมากมาย

รวมทั้งมีประวัติศาสตรสำคัญ

ของเมืองไทย 



ชุมชนบานทาแร 

อาสนวิหาร

อัครเทวดามิคาแอล ทาแร 

อ.เมืองสกลนคร

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

ลองเรือชมวิถีคนเลี้ยงควาย

และชุมชนคาทอลิก

ที่มีประเพณีคริสตมาสเกาแก

ที่ไมเหมือนใคร

บ�านนาเชือกเป�นหมู�บ�านเล็กๆ กลายเป�นอีกหนึ่งปลายทางของผู�มาเยือน

สกลนคร เพราะมีกิจกรรมน�าสนใจหลายอย�างชุมชนนี้ร�วมกันสร�างสรรค�

ผลิตภัณฑ�เฉพาะถิ�น คือ ผ�าย�อมมูลควาย โดยนำเอาเส�นฝ�ายมาหมักกับ

มูลควาย และไปต�มก�อนจะนำมาทอเป�นผ�าให�สีที่ติดทน ที่นี่มีเร�อท�องเที่ยว 

พาชมว�ถีคนเลี้ยงควายบน “เกาะควาย” และป�ดท�ายด�วย สปากระทะร�อน 

ที่ สปากระทะสวรรค� บ�านนานายฮ�อย โดยใช�กระทะขนาดใหญ�ให�ผู�ใช�บร�การ 

ได�ลงแช�น้ำอ��นสมุนไพร ก�อนบร�การนวดตัวผ�านคลายกลางว�วทุ�งนา

โทร : 087 222 5256, 086 004 5785

ชุมชนท�าแร� เป�นหน่ึงในชุมชนคาทอลิกท่ีใหญ�ท่ีสุดในเมืองไทย มีอายุกว�าร�อยป� 

เป�นที่รู�จักกันจากความเชื่อและประเพณีที่เฉพาะตัว มีอาสนว�หารอัครเทวดา-

มีคาแอล เป�นโบสถ�คร�สต�ที่สวยงาม มีโครงสร�างแปลกตา จนถึงประเพณี

การประดับดาวท่ีทำกันเอง โดยการข�น้โครงเป�นไม�ไผ� และป�ดกระดาษประดับดา

ตกแต�งสวยงามตามใจ และมี “งานแห�ดาว” ในวันคร�สต�มาสที่เป�นประเพณี

เฉพาะของท�าแร�ที ่ ไม�มีใครเหมือน นอกจากนี้ชุมชนท�าแร�ยังมีอาคารเก�า

ในสไตล�โคโลเนียล และบ�านเร�อนแก�เก�าสวยงามให�ชม หลายแห�งปรับเป�น

ร�านหร�อคาเฟ�เป�ดให��บร�การ  สำหรับผู�ที ่มองหาที่เที ่ยวที่มีทั ้งเก�าและใหม�

ที่น�าสนใจ ชุมชนท�าแร�เป�นอีกหนึ่งปลายทางที่ไม�ควรพลาด

เวลาเป�ด-ป�ด : 06:00-18:00 น.

ชุมชนผ�าย�อมมูลควายบ�านนาเชือก 
อ.พังโคน 

ชุมชนบ�านท�าแร� 
อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล ท�าแร� 
อ.เมืองสกลนคร

ชุมชนผายอม

มูลควายบานนาเชือก 

อ.พังโคน



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ความหลากหลายของผูคน

สรางวัฒนธรรมที่แตกตางแตงดงาม 

ทั้งเร�องอาหารการกิน

และความบันเทิงโดดเดน 

คาเฟ�น�ารักสำหรับคนรักน�องหมาพันธุ� ไซบีเร�ยนฮัสกี้ ตกแต�งน�ารักสไตล� อิงลิช 

คอตเทจ นอกจากจะมีกาแฟ เคร�่องดื่ม และอาหารรสชาติดี ไว�คอยบร�การ

ในราคาเป�นกันเองแล�ว ที่นี้ยังเป�นบ�านของครอบครัวไซบีเร�ยนฮัสกี้ ที่มีดีกร�

ชนะการประกวดระดับประเทศไทยมาแล�ว ร�านน้ีจ�งเป�นท่ีประจำของชาวสกลนคร 

และอีกหนึ่งที่ที่ต�องมาของผู�มาเยือน เพ�่อเก็บภาพประทับใจน�องหมาฮัสกี้ขนฟ�

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น.

โทร : 042 711 132

เป�นหน�าร�านของสหกรณ�โคข�นโพนยางคำ เป�นที่รู�จักกันทั่วประเทศ เป�นหัวหอก

จ�ดกระแสเน้ือวัวของไทยเรา เร�ยกว�าเป�นต�นตำรับเน้ือโคข�นโพนยางคำแดนอีสาน 

ในพ�้นที่นี ้นอกจากหน�าร�านจะขายเนื้อวัวและผลิตภัณฑ�ของฝากอื่นๆ แล�ว 

ยังเป�ดโอกาสให�นักชิมได�ลิ�มลองเนื้อโพนยางคำต�นตำรับเสิร�ฟอยู�ในร�านโคข�น

คุณทองอีกด�วย ในบร�เวณร�านยังมีฟาร�มเล้ียงแกะและกระต�ายให�ชม เป�นอีกหน่ึง

สถานที ่ๆ มีบรรยากาศดี อาหารอร�อย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว 

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-21:00 น.

โทร : 098 929 3565

Sonata’s Cafe อ.เมืองสกลนคร

Sonata’s Café
อ.เมืองสกลนคร

ร�านฟาร�มฮัก อ.เมืองสกลนคร

รานฟารมฮัก

อ.เมืองสกลนคร



ความหลากหลายของผูคน

สรางวัฒนธรรมที่แตกตางแตงดงาม 

ทั้งเร�องอาหารการกิน

และความบันเทิงโดดเดน 

ร�านคาเฟ�เล็กๆ สไตล�โคซ่ี ท่ีมีกาแฟท้ังแบบมาตรฐานและแบบสโลว�บาร� พร�อมขนมเค�ก 
ขนมอบต�างๆ มีให�เลือกกันอย�างหลากหลาย ร�านวรา คาเฟ�นั้น อยู�ติดกับตึกเก�า
ที ่มีอายุกว�า 80 ป� คือ คฤหาสน�อ�ดมเดชวัฒน� ซึ ่งเป�นตึกโบราณสไตล�
เฟรนช�โคโลเนียล ฝ�มือของช�างเชื้อสายเว�ยดนามที่อพยพมาในห�วงเวลาเดียวกัน 
ป�จจ�บันไม�มีผู�อยู�อาศัย แต�สามารถเข�าชมและถ�ายภาพได�บางส�วน การมาน่ังจ�บกาแฟ
ที่วรา คาเฟ� จ�งเป�นที่ๆ ไม�ควรพลาด สำหรับผู�ที่ชื ่นชอบวัฒนธรรมและรักการ
ถ�ายภาพ

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-18:00 น. (ป�ดวันพ�ธ)
โทร : 087 763 1112

ร�านอาหารแบบไฟน� ไดน�นิ �ง หนึ่งเดียวของสกลนคร ที่เกิดจากประสบการณ�
และแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบท�องถิ�น และวัฒนธรรมการกินอันหลากหลายของ
สกลนครที่มีมาแต�เดิม เชฟและทีมงานเป�นคนสกลนครและมีเชื ้อสายชาวภูไท 
เป�นคนรุ�นใหม�ที่อยากนำอาหารและวัตถุดิบที่กำลังสูญหายไป มาทำให�คนรู�จัก
และกินง�ายข�้น เป�นอาหารไทยอีสานฟ�วชั่น จัดจานและเสิร�ฟมาอย�างเร�ยบหรู 
ประณีตบรรจง ส�วนเมนูจะหมุนเว�ยนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล วัตถุดิบและความคิด
สร�างสรรค� ผู�สนใจสามารถสอบถามและโทรจองล�วงหน�า

เวลาเป�ด-ป�ด : 11:00-14:00 น. / 17:00-21:00 น. (ป�ดวันจันทร�)
โทร : 080 077 8217

วรา คาเฟ� อ.เมืองสกลนคร

House Number 1712 อ.เมืองสกลนคร

นำเอาภูมิป�ญญาด้ังเดิมเร�อ่งการทำเส�นฝ�ายและย�อมคราม มาพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� 
โดยการย�อมครามแบบท�องถิ�นท่ีเป�นการย�อมเย็น ไม�ใช�เคมี ไม�ใช�ความร�อน ยกระดับ
การทำให�ส ู �มาตรฐานสากล ทั ้งการทำและการออกแบบ โดยสูตรการทำ
หม�อย�อมครามของแต�ละที่ จะแตกต�างกันไปและให�เฉดสีที่ต�างกันด�วย โดยมีทั้ง
ผลิตภัณฑ�จากผ�าฝ�ายย�อมครามตั้งแต�เสื้อผ�า ผ�านุ�ง ผ�าพันคอ เนคไท ผ�าผืนอื่นๆ 
และงานมัดย�อมคราม อย�าง หมวก กระเป�าถือ ให�เลือกซื้อกลับไปได� ผ�าย�อมคราม
มีคุณสมบัติป�องกันยูว�และยับยั้งแบคทีเร�ย ใส�แล�วสบายผิว ลดความอับชื้น

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น. 
โทร : 092-5159455

ร�านครามสกล  อ.เมืองสกลนคร

วรา คาเฟ

อ.เมืองสกลนคร

House Number 1712

อ.เมืองสกลนคร

รานครามสกล

อ.เมืองสกลนคร

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น



1

วัดพระธาตุเชิงชุม5

ชุมชนผ�าย�อมมูลควายบ�านนาเชือก

4

House Number 1712

6
ที่พักแนะนำ ฮักสกล

13

นาไคฟาร�ม

14

ร�านฟาร�มฮัก

7
9

ชุมชนบ�านท�าแร� 
วราคาเฟ�

8

อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอลท�าแร� 

11

ร�านครามสกล

12
The Room Boutique Hotel

2

Sonata’s Café

3

วัดป�าสุทธาวาส

10

พญาเต�างอย

DAY 1

DAY 2

DAY 3

1

2

3

4

5

6

วัดพระธาตุเชิงชุม 
ถ�าได�มากราบไหว�จะช�วยให�เกิดสิร�มงคล
และรอดพ�นจากอันตรายทั้งปวง

Sonata’s Café 

คาเฟ�น�ารักสำหรับคนรักฮัสกี้ ตกแต�งน�ารักสไตล� อิงลิช คอตเทจ

วัดป�าสุทธาวาส 
เป�นสถานที่ละสังขารของพระอาจารย�มั่น ภูร�ทัตโต 
พระว�ป�สสนาที่เคร�งครัดแห�งแดนอีสาน

House Number 1712 
ร�านอาหารแบบไฟน� ไดน�นิ�ง หนึ่งเดียวของสกลนคร 
ที่ใช�แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบท�องถิ�น

ชุมชนผ�าย�อมมูลควายบ�านนาเชือก 
เลือกซื้อผ�าย�อมมูลควาย ผลิตภัณฑ�เฉพาะถิ�น 
และชมว�ถีคนเลี้ยงควายบน เกาะควาย

โรงแรม ฮักสกลนคร 
ที่พักแนว Loft ตกแต�งด�วยผ�าครามแบบสกลนครสไตล�  
บอกถึงเอกลักษณ�สกลนครที่น�ารัก

9

10

11

12

8

7 ชุมชนบ�านท�าแร� 
ชุมชนคาทอลิกที่ใหญ�ที่สุดในเมืองไทยมีอายุกว�าร�อยป� 

อาสนว�หารอัครเทวดามิคาแอลท�าแร� โบสถ�คร�สต�ที่สวยงาม 
มีประเพณีแห�ดาว ที่เป�นเอกลักษณ�

วราคาเฟ� 
คาเฟ�เล็กๆ สไตล�โคซี่ อยู�ติดกับตึกโบราณ 
เหมาะสำหรับผู�ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและรักการถ�ายภาพ

พญาเต�างอย 
ไหว�พญาเต�างอย จะช�วยให�อายุยืนยาวและให�โชคลาภ

ร�านครามสกล 
ร�านที่นำเอาภูมิป�ญญาดั้งเดิมมาพัฒนา 
และออกแบบผลิตภัณฑ�ใหม� ยกระดับสู�มาตรฐานสากล

The Room Boutique Hotel
ที่พักแบบโมเดิร�นใจกลางเมือง สะอาด สะดวก สบาย 
ตกแต�งแบบคลาสสิค 

13

14

นาไคฟาร�ม 
เป�นหน�าร�านของสหกรณ�โคข�นโพนยาง

ร�านฟาร�มฮัก 
เป�นหน�าร�านของสหกรณ�โคข�นโพนยาง 
ต�นตำรับเนื้อโคข�นโพนยางคำแดนอีสาน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

โปรแกรมทองเที่ยว

สกลนคร

3 วัน 2 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติม

ไดที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครพนม

โทร. 042 513 490

Facebook : ททท.สำนักงานนครพนม



ภาคใต

ชุมพร
“เส�นทางแห�งความสำเร็จ ขอพรเสด็จเตี่ย ให�การงานก�าวหน�า แคล�วคลาดในทุกเส�นทาง”“เส�นทางแห�งความสำเร็จ ขอพรเสด็จเตี่ย ให�การงานก�าวหน�า แคล�วคลาดในทุกเส�นทาง”



ชุมพรเป�นศูนย�กลางความศรัทธาสำคัญ ด�วยการเป�นสถานที่ตั้งของ
ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในประเทศไทย บร�เวณ
หาดทรายร�อันงดงามในตัวเมือง ส�วนอำเภอสว�ก็เป�นที ่ตั ้งของ 
วัดพระบรมธาตุสว� หน่ึงในจตุธรรมธาตุเก�าแก�ของภาคใต� เมืองชายทะเล
แห�งนี้ยังอ�ดมสมบูรณ� ไปด�วยแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติสุดตื่นตา
ตื่นใจ ไม�ว�าเป�นโลกใต�มหาสมุทรไปจนถึงข�นเขามหึมางดงามราว 
สรวงสวรรค� พร�อมด�วยโฮมสเตย�มาตรฐานระดับประเทศ ที่ฝาก
ความประทับใจแก�ผู�มาเยือนไม�รู�ลืม

สักการะกรมหลวงชุมพรและ
พระธาตุเก�าแก� อิ�มกายอิ�มใจในโฮมสเตย�

เท่ียวภูเขาสุดตระการตา ศึกษาธรรมชาติใต�สมุทร 
จิบกาแฟเข�มๆ แบบชาวใต�

ชุมพร



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
สักการะศาลกรมหลวงชุมพร

ที่ใหญที่สุดในประเทศ

ริมทะเลหาดทรายรี ตามรอยความศรัทธา

สักการะธรรมธาตุเกาแก

 แหงแดนใต

สถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์คู �บ�านคู �เมืองและศูนย�รวมความศรัทธาของชาวชุมพร 

นับเป�นศาลกรมหลวงชุมพรฯ ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดเท�าที่มีอยู�กว�าสองร�อยแห�ง

ทั ่วประเทศอีกด�วย บร�เวณศาลประกอบไปด�วยศาลหลังเก�าอยู � ใกล�กับ 

เร �อรบหลวงช ุมพร เป �นท ี ่ต ั ้งของพระตำหนักท ี ่พระองค�ส ิ �นพระชนม�   

นายพลเร�อเอก พระเจ�าบรมวงศ�เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอ�ดมศักดิ์ ทรงได�รับ

สมัญญานามว�า องค�บิดาของทหารเร�อไทย ชาวบ�านนิยมเร�ยกว�าเสด็จเตี่ย 

ทรงมีพระปร�ชาสามารถด�านการเร�อสมัยใหม� และมีประวัติว�าสนพระทัยเร�่อง

ไสยศาสตร�ว�ชาอาคม ผู�คนที่มีความศรัทธาจะเดินทางมาสักการะขอพรในเร�่อง

ของหน�าที่การงาน โดยเฉพาะการสอบราชการตลอดจนถึงเร�่องการเดินทาง

ให�แคล�วคลาดปลอดภัย เคร� ่องสักการะที ่นิยม ได�แก� ดอกกุหลาบแดง 

พวงมาลัยดอกมะลิ หมากพลู รวมทั้งการจ�ดประทัดถวาย

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-20:00 น. 
โทร. 087 270 9609

ถือเป�นหน่ึงในจตุรธรรมธาตุแห�งท�องทะเลฝ��งอ�าวไทย สันนิษฐานว�าสร�างข�น้ต้ังแต�

สมัยกรุงศร�อยุธยา มีอายุกว�า 700 ป� จากตำนานเล�าว�า พระเจ�าศร�ธรรมโศกราช 

เจ�าเมืองนครศร�ธรรมราช เคลื่อนทัพมาเจอฝูงกาบินร�องกันเซ็งแซ�บนซาก

ปรักหักพัง เม่ือทรงส่ังให�ร�อ้ซากจ�งพบผอบบรรจ�พระบรมสาร�ร�กธาตุ จ�งโปรดให�

ปฏิสังขรณ�พระเจดีย�แห�งนั้น ซึ่งกาลเวลาผ�านมาถึงป�จจ�บัน คือ พระธาตุสว� 

นั่นเอง ศิลปกรรมของพระบรมธาตุสว� มีลักษณะเป�นทรงระฆังแบบเดียวกับ

พระบรมธาตุเจดีย�นครศร�ธรรมราช เคยได�รับบูรณะมาแล�วหลายครั้ง ป�จจ�บัน

งดงามด�วยสีทองอร�ามตั้งอยู�บนฐานสี่เหลี่ยม นับเป�นโบราณสถานแห�งชาติ 

และโบราณสถานสำคัญที่ชาวชุมพรให�ความเคารพนับถือ ผู�คนนิยมมาสักการะ

ขอพรเพ�่อความเป�นสิร�มงคลให�แก�ตนเองและครอบครัว

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
หาดทรายรี อ.เมือง

วัดพระบรมธาตุสวี อ.สวี

วัดพระบรมธาตุสวี อ.สวี

ศาลกรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักดิ์ 

หาดทรายรี อ.เมือง



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

ฟงเสียงคล�นชุมพรนอนโฮมสเตยริมทะเล

ลองเรือชมโลกใตสมุทร แลวเดินทาง

ไปสัมผัสความมหัศจรรย

แหงขุนเขายิ่งใหญ

กว�าสิบป�แล�วท่ีชาวบ�านบนเกาะพ�ทักษ� ได�รวมตัวกันทำว�สาหกิจชุมชนท�องเท่ียว

ในนาม โฮมสเตย� ชุมชนบ�านเกาะพ�ทักษ� และเป�ดโอกาสให�ผู�มาเยือนได�สัมผัส

บรรยากาศของธรรมชาติบร�สุทธิ์ ในรูปแบบของหมู�บ�านชาวประมงดั้งเดิม 

พร�อมทั้งเร�ยนรู�ว�ถีชีว�ตชาวเกาะที่เป��ยมไปด�วยเสน�ห� นับเป�นการท�องเที่ยว 

รูปแบบโฮมสเตย�ที่จัดอยู�ระดับแนวหน�าของชุมพร นอกจากการได�พักผ�อน 

ท�ามกลางความงามของทะเลอ�าวไทย ยังมีกิจกรรมเร�ยนรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ�น 

และว�ถีประมงพ�้นบ�าน เช�น การทำผ�ามัดย�อมจากทรัพยากรรอบตัว ทำปลาเค็ม

ฝ�งทรายแห�งเดียวในเมืองไทย ได�ออกเร�อไปตกหมึก และเตร�ยมท�อง ไว�อิ�มอร�อย

กับอาหารทะเลสดใหม� และเมนูเด็ดฝ�มือแม�บ�านชาวเกาะได�เลย

โทร. 081 093 1443, 089 018 0644

คงเป�นเร�่องชวนสงสัยหากมีใครบอกว�า ให� ไปชมทะเลหมอกสุดอลังการที่ชุมพร 

แต�ที่สำนักสงฆ�ถ้ำธารน้ำลอด ในอำเภอสว� ที่นี่คือความมหัศจรรย�สุดอันซีน

แห�งใหม�ของชุมพรอย�างแท�จร�ง เพราะเป�นข�นเขาภูผาตระหง�านมีจ�ดขาย คือ 

หุบเหววังบาดาล ที่มีช�องเขามหึมาคล�ายประตูที่โอบล�อมด�วยความเข�ยวขจ� 

ซึ่งมีอีกหนึ่งฉายาว�าเป�นประตูสวรรค�แห�งชุมพร และมีผู�เปร�ยบว�าราวกับเป�น

เขาเทียนเหมินซานในประเทศจ�น ประตูสวรรค�แห�งชุมพรนี้จะมีความงดงามมาก

ยามต�องแสงอาทิตย� มีสถาป�ตยกรรมธรรมชาติ หินงอกหินย�อยตามโถงถ้ำ 

รวมถึงทะเลหมอกในช�วงฤดูฝน นอกจากนี ้ด�านบนเป�นที ่ประดิษฐานของ

พระพ�ทธมงคลคีร�ศร�นาคราช พระพ�ทธรูปสีทององค�ใหญ�ที่นักท�องเที่ยวนิยม

มาสักการะขอพรตามความเชื่ออีกด�วย

โฮมสเตย� เกาะพิทักษ� อ.หลังสวน

ประตูสวรรค�แห�งชุมพร ถ้ำธารน้ำลอด อ.สวี

ประตูสวรรคแหงชุมพร

ถ้ำธารน้ำลอด อ.สวี

โฮมสเตย เกาะพิทักษ

อ.หลังสวน



ฟงเสียงคล�นชุมพรนอนโฮมสเตยริมทะเล

ลองเรือชมโลกใตสมุทร แลวเดินทาง

ไปสัมผัสความมหัศจรรย

แหงขุนเขายิ่งใหญ

เตร�ยมอ�ปกรณ�ดำน้ำให�พร�อมสรรพ แล�วดำดิ�งลงไปเจอความตื่นตาตื่นใจ 

ในเส�นทางศึกษาธรรมชาติใต�น้ำแห�งแรกและแห�งเดียวของเมืองไทย ที่อ�ทยาน

แห�งชาติหมู�เกาะชุมพร อ�ทยานฯ ที่ครบเคร�่อง ทั้งเร�่องของความสมบูรณ� 

ใต�ทะเล ผืนป�า ภูเขา ป�าชายเลน และหมู�เกาะเล็กเกาะน�อยที่มีมากกว�า 40 แห�ง 

ซึ่งได�มีการออกแบบสร�างเส�นทางศึกษาธรรมชาติใต�ท�องทะเลเอาไว� 3 เส�นทาง

ด�วยกัน ทั้งรูปแบบการดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก รวมกันถึง 40 สถานี ไม�ว�าจะเป�น

จ�ดชมปะการังหลากหลายพันธุ� ดอกไม�ทะเล สัตว�ใต�ทะเลนานาชนิด ฯลฯ 

และรอเจอกับพระเอกประจำทะเลชุมพร อย�างฉลามวาฬ ที่มักว�ายมาทักทาย

กับเหล�านักดำน้ำให�เห็นเป�นประจำ

ความไม�ธรรมดาของ โฮมสเตย�บ�านท�องตมใหญ� อยู�ที ่การเป�นโฮมสเตย�

แห�งเดียวของไทย ที่ชูจ�ดขายว�าอยู�ร�วมกับ “ม�านํ้า” ชนิดที่มีรูปป��นม�านํ้า

ตัวใหญ�ตระหง�านอยู�ร�มทะเลเป�นสัญลักษณ�ของหมู�บ�านให�เห็นกันไปเลย 

บ�านท�องตมใหญ� เป�นหมู�บ�านชาวประมงร�มฝ��งทะเลชุมพร โฮมสเตย�ของที่นี่

มอบประสบการณ�ท�องถิ�นได�ครบรส ด�วยการอยู�ร�วมกับชาวบ�าน โดยแบ�ง

สัดส�วนที ่พักไว � ให �แขก พร�อมกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ ให �เล ือกสรร 

ทั้งดำนํ้าตื้น ดํานํ้าลึก พายคายัก หร�อกิจกรรมเร�ยนรู�ว�ถีชีว�ตชาวประมง  

อย�าง การตกหมึก การแปรรูปอาหารทะเล เป�นต�น รวมถึงกิจกรรมเชิง

อนุรักษ�อย�างการปลูกป�าชายเลน การสร�างบ�านให�ปลาและม�าน้ํา สัตว�ประจำถิ�น

ของอ�าวท�องตมใหญ�

อุทยานแห�งชาติหมู�เกาะชุมพร

อุทยานแหงชาติ

หมูเกาะชุมพร โฮมสเตย�บ�านท�องตมใหญ�

โฮมสเตยบานทองตมใหญ

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
จิบกาแฟรสเขมพรอมอาหารอรอย

แลวชอปปงแฟชั่นสดใสสไตลชุมพร

กับผาบาติกโอทอปช�อดัง

ร�านอาหารดังในอำเภอสว� สถานที่ต�อนรับแขกบ�านแขกเมืองและผู�มีชื่อเสียง

มาแล�วมากมาย ความอร�อยนั้นสอดคล�องกับชื่อร�าน เสิร�ฟหลากหลายเมนู 

ทั ้งอาหารใต�ท�องถิ �น อาหารทะเล และอาหารตามฤดูกาล แต�ทีเด็ดสุด

ยังไงก็ต�องลอง คือ กาแฟเอสที (ST) กาแฟโรบัสต�าแท� 100% ต�นตำรับ

ชาวชุมพร ที่ ได�ใจผู�ชื่นชอบกาแฟรสชาติเข�มๆ แน�นอน แถมยังมีให�เลือกซื้อ

เมล็ดกาแฟคั่วแบบต�นตำรับ กลิ�นหอมละมุนกลมกล�อม สูตรดับเบิ�ลช็อตเข�ม

คูณสอง สูตรสมุนไพรไม�ผสมน้ำตาล และสูตรกาแฟดำ

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-20:00 น. 
โทร. 077 510 254

สายแฟชั่นต�องไม�พลาดมาช�อปสินค�าโอทอปชื่อดังของชาวชุมพร อย�าง 

ผ�าบาติกผาแดง ผ�าบาติกมัดย�อมของกลุ�มชาวบ�านที่รวมตัวกันสร�างสรรค�

เป�นสินค�ามากว�า 20 ป� เลือกใช�ผ�า Cotton 100% ใช�สีคุณภาพจากเยอรมนี 

ตัดเย็บอย�างใส�ใจทุกรายละเอียด ด�วยฝ�มือของชาวชุมพรท�องถิ�นทุกกระบวนการ 

เวลาเป�ด-ป�ด : 06:00-18:00 น. 
โทร. 084 414 7391

อาหร�อยดี เอสที เรสเตอรอง อ.สวี

ผ�าบาติกผาแดง
ผาบาติกผาแดง

อาหรอยดี เอสที เรสเตอรอง 

อ.สวี



3

วัดพระบรมธาตุสวี

1

อุทยานแห�งชาติ
หมู�เกาะชุมพร

7

ผ�าบาติกผาแดง

5

โฮมสเตย�
เกาะพิทักษ� 

6

7

ถ้ำธารน้ำลอด

4

อาหร�อยดี
เอสที เรสเตอรอง

ศาลกรมหลวงชุมพร

2

มะลิลา คอฟฟ��

1

2

3

4

5

DAY 1

DAY 1 DAY 2

DAY 2

อ�ทยานแห�งชาติหมู�เกาะชุมพร 

เส�นทางศึกษาธรรมชาติใต�น้ำแห�งแรกและแห�งเดียวของเมืองไทย

ศาลกรมหลวงชุมพร 

สักการะเสด็จเตี่ย ขอพรให�สำเร็จในหน�าที่การงาน โดยเฉพาะข�าราชการ

วัดพระบรมธาตุสว� 

เยือนหนึ่งในจตุธรรมธาตุแห�งท�องทะเลฝ��งอ�าวไทย ที่มีอายุกว�า 700 ป�

อาหร�อยดี เอสที เรสเตอรอง 

อร�อยกับอาหารใต�ท�องถิ�น อาหารทะเล และกาแฟโรบัสต�าแท� 100%

ต�นตำรับชุมพร

โฮมสเตย� เกาะพ�ทักษ� 

เร�ยนรู�ว�ถีชีว�ตชาวเกาะ พักผ�อนท�ามกลางความงามของท�องทะเลอ�าวไทย

6

7

8

ถ้ำธารน้ำลอด

ประตูสวรรค�แห�งชุมพร ความมหัศจรรย�สุดอันซีนแห�งใหม�ของชุมพร

มะลิลา คอฟฟ��

ร�านกาแฟชิคๆ ทางไปดอยตาป�ง อ.สว� กาแฟหลักสิบ ที่พักหลักร�อย 

ว�วหลักล�าน

เลือกซื้อผ�าบาติกผาแดง 

ช�อปผ�าบาติกมัดย�อม สินค�าโอทอปชื่อดังของชุมพร

โปรแกรมทองเที่ยว

ชุมพร

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานชุมพร

โทร. 077 502 775

Facebook : TATChumphonRanong



ตรัง

ภาคใต

“เส�นทางเนรมิตบุตรจากสวรรค� ”



จังหวัดตรังเมืองฝ� �งทะเลอันดามัน ที ่นอกจากความงามของ
ท�องทะเลและเกาะแก�งต�างๆ แล�วยังเป�นศูนย�รวมความศรัทธา
ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจ�น มีทั้งศาลเจ�าในตัวเมือง อย�าง 
ศาลเจ�าท�ามกงเยี่ย ที่เลื่องลือในการขอพรเร�่องการมีบุตร หร�อ 
ศาลเจ�าฮกเกี้ยนกงก�วน ในเมืองกันตัง ที่ผู�คนนิยมขอโชคลาภ
ด�านการค�า ส�วนการท�องเที่ยวต�อยอดจากเส�นทางศักดิ์สิทธิ์ มีทั้ง
สถานีรถไฟกันตัง หน่ึงในโบราณสถานของจังหวัด ชมสตร�ทอาร�ต 
เลือกซื้อผ�าทอที่ดังที่สุด และป�ดท�ายกับเมืองยุทธจักรความอร�อย
ที่มีให�ลิ�มลองนับไม�ถ�วน 

ไหว�ขอพรศาลเจ�าศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของชาวจีน ให�มีบุตรได�ดังใจ 

ช�อปป��งผ�าทอนาหมื่นศรี 
เที่ยวเมืองกันตัง อิ�มฟ�นๆ 

ในดินแดนยุทธจักรของความอร�อย



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ

สืบสานความเช�อของชาวไทยเชื้อสายจีน

สักการะศาลเจาศักดิ์สิทธิ์

จากเมืองตรังไปถึงกันตัง

ศาลเจ�าแห�งนี้เป�นศูนย�รวมจ�ตใจของชาวตรังสร�างมาตั้งแต�ป� พ.ศ. 2496 

โดยเป�นความร�วมใจกันระหว�างชาวไทยเชื้อสายจ�น ลูกหลานมณฑลกวางตุ�ง  

ฮกเกี้ยน รวมถึงชาวไหหลำ อาคารชั้นเดียวสถาป�ตยกรรมแบบจ�นสีสันสดใส

สะดุดตาอย�างศาลเจ�าท�ามกงเยี่ย ถือเป�นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป�นที่สถิตของ

องค�ยุวเทพท�ามกงเยี่ย ภายในศาลเจ�า ประกอบไปด�วยจ�ดสักการะต�างๆ 

ตามแบบศาลเจ�าจ�น เช�น แท�นบูชาฟ�าดิน แท�นบูชาเทวดารวม แท�นบูชากลาง 

เป�นพระท�ามกงเยี ่ย รวมถึงองค�พระต�างๆ ที ่ผู �คนนับถือ จ�งเต็มไปด�วย

ความผูกพันและศรัทธาจากชาวตรังเช้ือสายจ�น รวมถึงผู�คนจากท่ัวทุกสารทิศ

แวะเว�ยนมาเสมอ โดยมีความเชื่อที่เลื่องลือขององค�ยุวเทพ คือ การขอพร

สำหรับคู�รักที่ต�องการมีบุตร หน�าที่การงานรวมไปถึงการรักษาความเจ็บป�วย

มีอายุที ่เก�าแก�กว�า 150 ป� แต�ศาลเจ�าฮกเกี ้ยนกงก�วน แห�งเมืองกันตัง 

ยังเต็มไปด�วยสถาป�ตยกรรมคลาสสิกที่ได�รับการดูแลเป�นอย�างดี  ไม�ว�าจะเป�น

โครงสร�างอาคารไม�สีเหลืองนวล ตัดกับโคมไฟสีแดงที่ประดับตกแต�งเข�ากับ

บรรยากาศอาคารศาลเจ�าได�อย�างงดงาม หลักฐานสำคัญของความเก�าแก� 

สันนิษฐานได�จากกระถางธูปหน�าแท�นบูชาพระเทียนส�องเซ�งโบ� ที่มีการสลัก

ภาษาจ�น ระบุป�ที่ถวาย แปลเป�นภาษาไทยตรงกับพ�ทธศักราช 2454 ซึ่งผ�าน

มากว�าศตวรรษ ความศรัทธาที่มีต�อสถานที่แห�งนี้ยังคงเหนียวแน�น ผู�คนนิยม

เดินทางมาสักการะไหว�ขอพรจากเจ�าแม�ทับทิม (พระม�าจ�อโป�) เพ�อ่เป�นสิร�มงคล

แก�ตนเองและครอบครัว รวมถึงความเชื่อว�า หากได�ขอพรเจ�าแม�ทับทิมในที่

ศาลเจ�าแห�งนี้แล�ว จะช�วยให�เดินทางปลอดภัย และการค�าขายจะเจร�ญรุ�งเร�อง

ศาลเจ�าท�ามกงเยี่ย อ.เมือง

ศาลเจาทามกงเยี่ย

อ.เมือง

ศาลเจ�าฮกเกี้ยนกงก�วน อ.กันตัง

ศาลเจาฮกเกี้ยนกงกวน

อ.กันตัง



ว�ากันว�าผ�าทอพ�้นเมืองตรังที่มีชื่อเสียงที่สุด อย�างผ�าทอตำบลนาหมื่นศร� 

อำเภอนาโยง มีการสืบทอดถักทอกันมานานหลายร�อยป�แล�ว เป�นหนึ่งใน

ภูมิป�ญญาท�องถิ�น สร�างสรรค�จาก กี่ หร�อหูก เคร�่องมือทอผ�าโบราณที่ถักทอ

ด�วยมือ มาสู�เอกลักษณ�ท้ังลวดลายสีสัน จนเป�นท่ียอมรับและกลายเป�นสินค�าดัง

ของจังหวัด ป�จจ�บันชาวบ�านรวมตัวกันเป�นกลุ�มว�สาหกิจชุมชนฯ และพัฒนา

เป�นหมู�บ�านหัตถกรรมท�องเที่ยว ที่ผู �มาเยือนจะได�เร�ยนรู�ทั ้งประวัติผ�าทอ

นาหมื่นศร� ภูมิป�ญญาท�องถิ�น ความรู�ด�านเกษตร และยังเป�นแหล�งชอปป��ง

ราคาย�อมเยา ซึ่งมีจำหน�าย ทั้ง รูปแบบผ�าชิ�น ผ�าตัดชุด รวมถึงการออกแบบ

ตอบโจทย�ความร�วมสมัย เช�น ผ�าพันคอ ผ�าคลุมไหล� กางเกง กระโปรงผู�หญิง 

หมวก กระเป�า ฯลฯ โดนใจคนรักผ�าไทยแน�นอน

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:30-17:30 น. 

โทร. 091 162 1928

กันตังอำเภอเก�าแก�ของจังหวัดตรัง เคยเป�นศูนย�กลางการค�าและความเจร�ญ

มายาวนาน ในวาระครบรอบ “82 ป�เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร�” 

เมื่อป� พ.ศ. 2562 ที่ผ�านมา หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได�สร�างสีสันใหม�ๆ 

แต�งเติมให�กับเมืองกันตัง ด�วยการเชิญศิลป�นมาสร�างสรรค�งานศิลป�แนว

สตร�ทอาร�ต ภายใต�แนวคิด ว�ถีกันตัง คัลเลอร�ฟ�ล จำนวน 12 จ�ด ผนังว�าง

ตามอาคารร�านรวงต�างๆ ในเมืองกันตัง จ�งกลายเป�นพ�น้ท่ีโชว�งานศิลปะร�วมสมัย 

เช�น ปากทางเข�าตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง ปากทางเข�าศาลปู�เจ�ากันตัง 

ประตูบ�านเก�า ถนนรัษฎา ข�างร�านกาแฟดำ ถนนรัษฎา ฯลฯ โดยผลงาน

สตร�ทอาร�ต สื ่อถึงเอกลักษณ�ท�องถิ �น เช�น ลูกยางพารา รถตุ �กตุ �ก 

นกนางแอ�น ฯลฯ จนทำให�การถ�ายรูปเช็กอินสตร�ทอาร�ต กลายเป�น

กิจกรรมใหม�โดนใจใครหลายคนเมื่อมาเยือนกันตัง

กลุ�มทอผ�านาหมื่นศรี อ.นาโยง

กลุมทอผานาหม�นศรี

อ.นาโยง

Street Art กันตัง

Street Art กันตัง

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข
เรียนรูกลุมผาทอเอกลักษณชุมชน

ลัดเลาะชมงานศิลปในตัวเมือง 

แลวเช็dอินที่สถานีรถไฟสุดปลายทาง

อันดามัน



เรียนรูกลุมผาทอเอกลักษณชุมชน

ลัดเลาะชมงานศิลปในตัวเมือง 

แลวเช็กอินที่สถานีรถไฟสุดปลายทาง

อันดามัน

ถือเป�นสถานีสุดท�ายปลายทางฝ��งอันดามัน ที่เป�ดให�บร�การมาอย�างยาวนานนับร�อยป� และติดอันดับ

สถานีรถไฟสวยจากสื่อต�างๆ มาแล�วมากมาย ดึงดูดสายตาด�วยอาคารเร�อนไม�ป��นหยาชั้นเดียว

สีเหลืองมัสตาร�ดสลับน้ำตาลเข�ม สะท�อนความคลาสสิก และได�รับการข�้นทะเบียนเป�นหนึ่งใน

โบราณสถานของจังหวัดตรัง ทำให�นอกจากการทำหน�าที่เป�นศูนย�กลางการคมนาคมรถไฟท�องถิ�น 

ยังเป�นจ�ดหมายปลายทางการท�องเที่ยวที่ได�รับความนิยม สถานีรถไฟแห�งนี้เสมือนพ�พ�ธภัณฑ�ที่ยัง

มีชีว�ตชีวา มีรถไฟขาข�้นขาล�องให�บร�การวันละเที่ยว หัวรถจักรเก�าที่ ได�รับการอนุรักษ� ข�างอาคาร

สถานีมีร�านกาแฟที่ปรับปรุงจากโรงเก็บของเป�นคาเฟ�สไตล�ว�นเทจ ทั้งนี้นักท�องเที่ยวสามารถนั่งจาก

ตัวเมืองตรัง มาลงที่สถานีกันตัง แล�วก็นั่งกลับได� เป�นเดย�ทร�ปที่ ได�ประสบการณ�ที่ดีไม�น�อย

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข



ร�านอาหารเก�าแก�ท ี ่อยู �ค ู � เม ืองกันตังมาเกือบ 60 ป� ด �วยสุดยอดเมนู 
ราดหน�าจานยักษ� มีทั ้งราดหน�าซุปเปอร�รวม และราดหน�าซุปเปอร�ทะเล 
ที่ร�านคัดสรรวัตถุดิบสดใหม�จากทะเลท�องถิ�น เติมความอร�อยด�วยรสมือของ
เชฟเชื้อสายจ�นสูตรโบราณดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากแดนมังกร นอกจากนี้ยังมี
เมนูอื ่นๆ ที ่น�ากินไม�แพ�กัน เช�น หมี ่เหลืองผัดซีอิ �ว ปูนิ �มทอดกระเทียม 
ปลากะพงราดซีอิ�ว ยำเกี๊ยวปลา แกงจ�ดกระเพาะหมูเกี่ยมฉ�าย ฯลฯ

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-15:00 น., 17:00-20:00 น.
โทร. 089 588 1875, 075 251 888

ร�านล�อคุ�ง อ.กันตัง

รานลอคุง

อ.กันตัง

ศร�ทองดำ ชื ่อมะนาวสายพันธุ � ใหม�หนึ ่งเดียวของไทยที ่มีต�นกำเนิดจาก
จังหวัดตรัง ความพ�เศษของมะนาวชนิดนี ้คือ กินได�ทั ้งเปลือก ไม�มีรสขม 
แถมยังให�สารอาหารที่เป�นประโยชน�ครบถ�วน ซึ่งร�าน Chef’s Grill Factory 
ได�นำมะนาวศร�ทองดำวัตถุดิบท�องถิ�นนี้ มารังสรรค�เป�นส�วนผสมสำคัญในเมนู
สไตล�ฟ�วชั ่น ยกระดับให�มีความหรู อาทิ บูเซสตร�าแซลมอนรมควันสไปซี ่
ซอสมายองเนส สลัดอะโวคาโดซอสเทสโต สลัดเลมอนกับกุ �งย�าง เป�นต�น 
โดยเหล�านักชิมไปลิ�มลองกันได�ในราคาสบายกระเป�า

เวลาเป�ด-ป�ด : 16:00-22:00 น. 
โทร. 083 635 4565

มะนาวศรีทองดำ 
ร�าน Chef's Grill Factory อ.เมือง

มะนาวศรีทองดำ 

ราน Chef's Grill Factory

อ.เมือง

สายคาเฟ�ต �องแวะไปช ิม แชะ ท ี ่หล ิงเฉ ิน คาเฟ�เล ็กๆ ใกล�ก ับท ี ่ทำการ
ไปรษณีย�กันตัง ซึ่งนำเสนอความเป�นอาร�ตสเปซ กลิ�นอายย�อนยุคแบบฮ�องกง 
มีมุมสวยๆ ให�ถ�ายรูปโดยคำว�า หลิงเฉิน แปลว�า รุ�งอรุณ เป�นการหยิบยก
มาจากความหมายของจังหวัดตรัง ที่มีรากศัพท�มาจาก ตรังเค ที่แปลว�า รุ�งอรุณ 
เช�นเดียวกัน ส�วนเมนูพร�อมเสิร�ฟมีทั้งคาวหวาน อาหารหนักสไตล�จ�นร�วมสมัย  
เช �น ข �าวหมูนุ �มขยี ้ ไข �  ไก �ผ ัดซอสขาวแบบจ�น ข �าวอบแซลมอนหม�อดิน 
ข�าวผัดซอสเอ�กซ�-โอ ทั้งสวยทั้งอร�อยน�าประทับใจ

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:00-20:00 น. 
โทร. 066 165 4453

หลิงเฉิน คาเฟ� อ.กันตัง

หลิงเฉิน คาเฟ

อ.กันตัง

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
เมืองตรัง ยุทธจักรแหงอาหารการกิน

มีทั้งมะนาวทองถิ่นที่เดียวในไทย 

รานอาหารหลากหลายเจาเกาและรานใหมๆ

ทั้งอรอย ทั้งเก เลือกกินไดไมซ้ำมื้อ



มัลดีฟส�แห�งนาโยง กลายเป�นฉายาของไร�มีตาลตะวัน ร�านอาหารที่ไม�ได�มี
หาดทรายชายทะเลสวย หากแต�เป�นไสตล�การตกแต�งที่เนรมิตสระน้ำ
สีฟ�าสดใสราวกับทะเลในมหาสมุทรอินเดีย ประยุกต�เป�นที่นั่งกินอาหาร
แนวบ�านกลางน้ำอย�างเป�นสัดส�วน โดยมีอาหารไทย อีสาน อาหารพ�น้บ�าน
หลากหลาย ให�อิ�มอร�อยไปพร�อมกับบรรยากาศสีฟ�าของผืนน้ำ

เวลาเป�ด-ป�ด : 10:30-20:00 น. (ป�ดเฉพาะวันพ�ธ)
โทร. 094 652 4289

ไร�มีตาลตะวัน อ.นาโยง

บะหมี ่รสเด็ดแห�งเมืองกันตัง เป�ดขายมาร�วม 70 ป� เดิมทีเจ�าของ
ตั้งชื่อว�า เก�าท�ง  หมายถึง การคมนาคม เพราะสมัยนั้นท�าเร�ออยู�ตรงข�าม
ร�านพอดี แต�เพ�้ยนมาเป�นก�าวทอง และมีชื ่อเสียงในเร� ่องความอร�อย
ที่ชาวกันตังคุ�นเคย ด�วยรสหมี่ซั่วไก�ตุ�นสูตรดั้งเดิม ใช�แป�งสาลีจากภูเก็ต 
เนื้อไก�ตุ�นนุ�มกลมกล�อมทั้งรสเค็มหวานเข�ากันดีกับน้ำซุปใส  ถ�ายังไม�อิ�ม
สั่งติ�มซำมาเพ��มก็ได� อร�อยไม�แพ�กัน

เวลาเป�ด-ป�ด : 06:00-12:30 น. 
โทร. 075 251 918

ก�าวทอง อ.กันตัง

กาวทอง อ.กันตัง

สายของหวานต�องไม�พลาดร�านนี้ กวนนิโต ร�านขนมสุดฮอตในเมืองตรัง 
ที่เสิร�ฟจานเด็ด อย�าง เครป โรลเครป เค�ก แพนเค�ก ไอศกร�ม โอป�นยากิ 
ฯลฯ  ซึ่งส�วนหนึ่งของเมนูเลือกใช�ผลไม�ในท�องถิ�นเป�นวัตถุดิบ  โดยเฉพาะ
เมนู โรลเครป ถือว�ามีชื ่อเสียงมากจนต�องสั่งมาลิ�มลอง นอกจากนี้
ร�านยังมีโซนอาหารและของฝาก เร�ยกได�ว�ามาที่เดียวครบ

เวลาเป�ด-ป�ด : 08:00-17:00 น. 
โทร. 088 797 2167

Kuanito Patisserie
(กวนนิโต พาทิสเซอรี่)

เมืองตรัง ยุทธจักรแหงอาหารการกิน

มีทั้งมะนาวทองถิ่นที่เดียวในไทย 

รานอาหารหลากหลายเจาเกาและรานใหมๆ

ทั้งอรอย ทั้งเก เลือกกินไดไมซ้ำมื้อ

ไรมีตาลตะวัน

อ.นาโยง

Kuanito Patisserie

(กวนนิโต พาทิสเซอรี่)

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
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ศาลเจ�าท�ามกงเยี่ย
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ไร�มีตาลตะวัน
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กลุ�มทอผ�านาหมื่นศรี 
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Kuanito Patisserie
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มะนาวศรีทองดำ
ร�าน Chef's Grill Factory

1

2

3

4

5

6

7

8

DAY 1 DAY 2

เฉินเจ�ย ติ�มซำ คาเฟ�

พร�อมเสิร�ฟอาหารเช�า เคร�่องดื่ม และขนมสไตล�จ�น

Street art

เมืองกันตัง เดินชมผลงานสตร�ทอาร�ต สื่อถึงเอกลักษณ�ท�องถิ�นของเมืองกันตัง

ศาลเจ�าฮกเกี้ยนกงก�วนกันตัง

มีอายุที่เก�าแก�กว�า 150 ป�

ศาลเจ�าแม�ทับทิม

ช�วยให�เดินทางปลอดภัย ค�าขายรุ�งเร�อง

คาเฟ�หลิงเฉิน

คาเฟ�เล็กๆ ที่มีกลิ�นอายย�อนยุคแบบฮ�องกง เสิร�ฟทั้งอาหารคาวหวาน

สไตล�จ�นร�วมสมัย

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีสุดท�ายปลายทางฝ��งอันดามัน สวยงาม เป�ดให�บร�การมายาวนานนับร�อยป�

ร�านล�อคุ�ง

ร�านอาหารเก�าแก�คู�เมืองกันตัง ลิ�มรสความอร�อยด�วยรสมือเชฟเชื้อสายจ�น

สูตรโบราณ

@กันตรังลอฟเทล

ที่พักเล็กๆ ที่มีสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน

9

10

11

12

13

14

15

หมี่ก�าวทอง

อิ�มอร�อยกับหมี่ร�อยป� บะหมี่รสเด็ดที่ชาวกันตังคุ�นเคย ที่เป�ดขายมาร�วม 70 ป�

โบสถ�คร�สต�–หอนาิกาเมืองตรัง-วงเว�ยนพะยูน

ความคลาสสิก เอกลักษณ�แห�งเมืองตรังที่ต�องไปเช็กอิน

ศาลเจ�าท�ามกงเยี่ย

ไปขอพรสำหรับคู�รักที่ต�องการมีบุตร หร�อเร�่องงาน และสุขภาพ

ไร�มีตาลตะวัน 

ร�านที่เนรมิตสระน้ำสีฟ�าสดใสแนวบ�านกลางน้ำ กับเมนูอาหารที่หลากหลาย

กลุ�มทอผ�านาหมื่นศร� 

ผ�าทอพ�้นเมืองตรัง หนึ่งในภูมิป�ญญาท�องถิ�น 

ที่มีการสืบทอดกันมานานหลายร�อยป�

Kuanito Patisserie (กวนนิโต) 

สายหวานห�ามพลาด ร�านขนมสุดฮอตในเมืองตรัง

มะนาวศร�ทองดำ ร�าน Chef's Grill Factory 

มะนาวสายพันธุ�ใหม� หนึ่งเดียวของไทยที่มีต�นกำเนิดจากจังหวัดตรัง 

นำมาปรุงในเมนูสไตล�ฟ�วชั่น ให�ลิ�มลองได�ในราคาสบายกระเป�า

DAY 1 DAY 2

โปรแกรมทองเที่ยว

ตรัง

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานตรัง

โทร. 075 215 867

Facebook : TAT Trang ททท.สำนักงานตรัง



นครศรีธรรมราช
“เส�นทางแห�งโชคลาภและความมั่งคั่ง ต�องมาขอพรไอ�ไข� ที่พึ่งทางใจของนักเสี่ยงโชค”

ภาคใต



นครศร�ธรรมราช เมืองโบราณที่ ได�รับการขนานนามเป�น
นครสองธรรม คือ ธรรมชาติที ่ผสมผสานกับธรรมะ
ได�อย�างลงตัว ดินแดนแห�งนี้เข�มขลังไปด�วยความเชื่อ นำผู�คน
จากทุกสารทิศ เข�ามาใกล�ชิดกับเร�่องราวแห�งแรงศรัทธา 
ไม�เพ�ยงแต�แง�มุมทางพ�ทธศาสนา หากยังครอบคลุมไปถึง
ความเชื่อเร�่องโชคลาภ หร�อแรงบันดาลใจจากสิ�งศักดิ์สิทธิ์ 
ขณะที่อีกด�านของเมืองก็ยืนเด�นในแหล�งท�องเที่ยว ที่ฉาย
ความงดงามจากธรรมชาติบร�สุทธิ์ ความเป�นเมืองร�มทะเล
สุดฮอต รวมถึงไลฟ�สไตล� ใหม�ๆ ที ่นำเอาของดีท�องถิ �น
มาเพ��มมูลค�า

ขอเรื่องโชคลาภจากไอ�ไข�
ขอเรื่องสุขภาพจากตาพรานบุญ
แล�วล�องเรือสำรวจป�าชายเลน 

อร�อยกับช็อกโกแลตเข�มๆ จากเมืองคอน
ลัดเลาะชมถนนเลียบอ�าวไทยที่สวยที่สุด



เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
สายมูเมืองคอนตองหามพลาด ไมวาจะ

ขอโชคลาภจากไอไข ขอพรเมตตามหานิยม 

และสุขภาพจากตาพรานบุญ 

หรืออยากสมหวังเร�องความรัก 

ก็ไปที่วัดไพศาลสถิต

ถ�าเอ�ยเร�อ่งความเช่ือด�านการขอพรด�านโชคลาภและการค�าขาย ไอ� ไข�เด็กวัดเจดีย� 

แห�งเมืองสิชล ต�องเป�นดาวเด�นข�้นหิ�งแน�นอน แม�เร�่องราวเล�าขานยังไม�แน�ชัด 

ว�าไอ� ไข�คือเด็กวัดลูกศิษย�ที ่ติดตามหลวงปู�ทวดครั ้งธุดงค�หร�อเด็กแถวนั้น 

แต�มีสิ�งที่เห็นตรงกันว�า ไอ� ไข� น�าจะมีอายุราว 9-10 ขวบ  จ�ดเร��มต�นความเชื่อ

ความศรัทธาก�อร�างชัดเจนมากข�น้ราวป� พ.ศ.2525  เม่ือคนท�องถิ�นช่ือผู�ใหญ�เท่ียง 

นิมิตถึงเด็กชายมาขอให�แกะรูปของตน จ�งเป�นที่มาของการแกะสลักไม�ตะเคียน 

สลักกลายเป�นรูปเคารพไอ� ไข�ที่โด�งดังเป�นพลุแตกไปทั่วประเทศจวบจนทุกวันนี้ 

สำหร ับใครที ่ ไปขอพรแล�วสมใจ ม ักแก�บนด�วยของเล �นเด ็กต�างๆ เช �น 

ชุดลายพรางทหาร น้ำอัดลม น้ำหวาน รูปป��นไก� ฯลฯ ซึ ่งความศักดิ ์สิทธิ ์

ของไอ� ไข�ทำให�ใครต�อใครรับทรัพย�รับโชคลาภกันมากมาย 

โนรา ศิลปะการแสดงอันเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ต�องมีตัวละครเด�นอย�าง

พรานบุญอยู�ด�วย ซึ ่งพรานบุญ ไม� ได�เป�นเพ�ยงแค�ตัวละครที่มาสร�างสีสัน

ในการแสดง แต�ยังเป�นหนึ ่งในสิ �งศักดิ ์สิทธิ ์คู �บ�านคู �เมืองนครศร�ธรรมราช 

ด�วยความเช่ือในการขอพรเร�อ่งโภคทรัพย� เมตตามหานิยม ไปจนถึงเร�อ่งสุขภาพ 

เพราะตำนานของพรานบุญ เป�นสุดยอดพรานแก�กล�าว�ชาอาคม ทั้งยังสามารถ

จับนางกินร�และนางมโนราห�ได� ก�อนจะได�รับบำเหน็จรางวัลท้ังทรัพย�สินและบร�วาร

จากเจ�าเมือง จ�งยิ�งทำให�ความเชื่อเร�่องโชคลาภเป�นที่เลื่องลือ ที่วัดยางใหญ�

ผู�ซ่ึงมีศรัทธาต�างหล่ังไหลมาขอพรตาพรานบุญเป�นจำนวนมากและจะใช�ผ�าขาวม�า

ในการแก�บน รวมทั้งเหล�าขาวก็นิยมด�วยเช�นกัน

ไอ�ไข� วัดเจดีย� อ.สิชล

ไอไข วัดเจดีย

อ.สิชล

ตาพรานบุญ วัดยางใหญ� อ.ท�าศาลา

ตาพรานบุญ วัดยางใหญ

อ.ทาศาลา



อีกหนึ่งอันซีนนครศร�ธรรมราชขวัญใจสายมู ต�องแวะมาสักการะ

หลวงพ�อปากแดง วัดไพศาลสถิต วัดเก�าแก�ที่อยู�ในอำเภอเมือง 

วัดไพศาลสถิตหร�อวัดปากพยิง สันนิษฐานว�าสร�างมาตั้งแต�

สมัยกรุงศร�อยุธยา มี ไฮไลต�ห�ามพลาดก็คือโบสถ�เก�าแก�อายุ

กว�า 100 ป� ซึ ่งโอบอ� �มไว�ด�วยรากต�นไทร รากต�นโพธิ ์ และ

ต�นไม�น�อยใหญ�กลายเป�นลวดลายจากธรรมชาติที่อยู�ร�วมกับ

โครงสร�างโบสถ� ได�อย�างกลมกลืน ทั้งภายนอกรวมถึงด�านใน 

ภายในพระอ�โบสถเก�าได�รับการบูรณะพ�้นใหม� สร�างซุ�มหลังคา

และตู�กระจก ประดิษฐานพระประธานปางมารว�ชัยสีทองอร�าม 

พระโอษฐ�สีแดงเข�ม คือ หลวงพ�อปากแดง รวมถึงพระสาร�บุตร

และพระโมคคัลลานะ อยู�ข�างซ�ายขวา ผู�คนนิยมเดินทางมาขอพร

หลวงพ�อปากแดง ในเร�่องของความรักและความร�มเย็นเป�นสุข

หลวงพ�อปากแดง 
วัดไพศาลสถิต อ.เมือง

หลวงพอปากแดง 

วัดไพศาลสถิต

อ.เมือง

เสนทางแหง

ศรัทธา

นำพาสุขใจ
สายมูเมืองคอนตองหามพลาด ไมวาจะ

ขอโชคลาภจากไอไข ขอพรเมตตามหานิยม 

และสุขภาพจากตาพรานบุญ 

หรืออยากสมหวังเร�องความรัก 

ก็ไปที่วัดไพศาลสถิต



เสนทางนำเที่ยว 

เติมเต็มวันสุข

เรียนรูวิถีประมงพื้นบาน

ในชุมชนสุดนารัก 

แลวไปเติมความเขมขนจากช็อกโกแลต

แบรนดทองถิ่น

“ปากพ�น อะไรๆ ก็สมบูรณ�” ประโยคบอกคอนเซ็ปต�ของการท�องเที่ยวโดย

ชุมชนปากพ�น ชุมชนเก�าแก�ที่ชาวบ�านตั้งถิ�นฐานกันมาตั้งแต�ยุครัตนโกสินทร�

ตอนต�น ซึ่งผู�มาเยือนจะได�ค�นหาเสน�ห�ที ่ซุกซ�อนอยู�ในพ�้นที่ของป�าชายเลน

อันอ�ดมสมบูรณ� ผ�านกิจกรรมแสนสนุก แถมยังอิ �มอร�อยกันจนพ�งกาง 

โปรแกรมเด็ดต�องยกความตื่นตาตื่นใจของการล�องเร�อผ�านอ�โมงค�ต�นโกงกาง

รกคร�้ม จนชาวบ�านตั้งฉายาว�าเป�นอ�โมงค�อเมซอน สัมผัสความหลากหลายของ

ระบบนิเวศป�าชายเลน เช�น กุ�งกระโดดนับล�านตัว นกกาน้ำ ปลาตีน หอยนางรม

บนรากโกงกาง แล�วอิ�มอร�อยมื้อเที่ยงไปบนเร�อกับเมนูข�าวมันทะเล ปูตัวโตๆ เน�นๆ

โทร. 095 431 1159, 086 684 1530
Facebook : ท�องเที่ยวโดยชุมชนปากพ�น

ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ชุมชนปากพูน อ.เมือง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ชุมชนปากพูน

อ.เมือง

ป�จจ�บันช็อกโกแลตจากนครศร�ธรรมราช เป�ดตัวสู�เวทีช็อกโกแลตระดับแนวหน�า

ได�อย�างก�าวกระโดด ด�วยโกโก�ในท�องถิ�นที่เจร�ญเติบโตได�ดีและมีคุณภาพได� ไม�แพ�

ที่ใด หนึ่งในแบรนด�ที่น�าจับตาคือ One More ซึ่งเจ�าของได�แรงบันดาลใจตั้งแต�

ในวัยเด็ก มาจากโรงงานช็อกโกแลตที่มาเลเซีย มาสู�การทำขนมแบบโฮมเมด 

เน�นความสดใหม�วันต�อวัน ไม�ใช�สารกันบูดหร�อเคมี จนเป�นที่มาของการกินแล�ว

หยุดไม�ได� ต�องขอกินอีกคำตามช่ือ One More ซ่ึงความอร�อยเข�มข�นของแบรนด�น้ี 

ยังเป�ดโอกาสให�นักท�องเที่ยวแวะมาชม ช�อป ชิม และเว�ร�กช็อปเร�ยนรู�กระบวนการ

ทำช็อกโกแลตในทุกขั้นตอนแบบไม�หวงว�ชา นักท�องเที่ยวจะได�ทั้งรู�จักต�นโกโก� 

ความรู�เร�อ่งช็อกโกแลตไปจนถึงข้ันตอนแปรรูปมาเป�นช็อกโกแลตโฮมเมดสุดอร�อย

ที่ได�ลงมือทำด�วยตัวเอง

เวลาเป�ด-ป�ด : 11:00-19:00 น. 
โทร. 081 599 0122

One More - Thai Craft Chocolates
อ.เมือง

One More - Thai

Craft Chocolates

อ.เมือง



เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น
ลองเรือไปชมความนารักของ

เจาโลมาอารมณดี 

เช็กอินถนนสวยที่สุดริมฝงอาวไทย 

เก็บสีสันสุดฮอตที่ชายหาดสิชล

ล�องเร�อไปในทะเลอำเภอขนอมออกจากฝ��งไม� ไกล ก็จะมีโอกาสได�เจอกับ

ดาราดังประจำถิ�น อย�างเจ�าโลมาสีชมพ�หร�อโลมาสายพันธุ �หลังโหนก

ที่แสนน�ารักว�ายมาต�อนรับ สัตว�ชนิดนี้นับว�าใกล�สูญพันธุ�และหาชมได�ยาก

ตามธรรมชาติ แต�ชาวบ�านในอำเภอขนอมคุ�นเคยกับมันดี ด�วยความข�้เล�น

คุ�นเคยกับมนุษย� จ�งมักว�ายเว�ยนมาทักทายเสมอ โดยทร�ปชมโลมาสีชมพ�

จะรวมไปกับการล�องเร�อไปเกาะนุ�ยหร�อเกาะนุ�ยนอก จ�ดหมายปลายทาง

อันเป�นที่มาของตำนานหลวงปู�ทวดเหยียบน้ำทะเลจ�ด เนื่องจากมีบ�อน้ำจ�ด

คล�ายรอยเท�าอยู�บนเกาะกลางทะเล

โทร. 087 282 7761 (ชมรมท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�บ�านแหลมประทับ)

โทร. 081 083 5584 (เร�อชมโลมาสีชมพ� อ�าวแขวงเภา)

โทร. 086 944 6851 (กลุ�มเขาออกการท�องเที่ยงเชิงอนุรักษ�  

                                    ท�าเร�อชมโลมาบ�านเขาออก)

ถนนราบเร�ยบมีเนินโค�งสวยงามแปลกตา โอบขนาบด�วยทิวต�นมะพร�าว

ข�้นหนาแน�น และขนานไปกับผืนน้ำทะเลสีฟ�าสดใส กลายเป�นภาพยอดฮิต

ที่ปรากฏตามโซเชียลมีเดีย ทำให�ใครๆ รู �จักถนนพลายจำเร�ญได�ดีข� ้น 

สำหรับที ่มาของชื ่อถนน เป�นชื ่อช�างคู �บารมีของเจ�าพระยานครเมือง

นครศร�ธรรมราช ช�วงต�นกรุงรัตนโกสินทร� มีลักษณะโดดเด�นตามตำรา

คชลักษณ� โดยถนนสายนี้เป�นเส�นทางระหว�างเขาพลายดำไปยังอ�าวท�องหยี 

เชื่อมต�อระหว�าง อำเภอสิชลกับอำเภอขนอม ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 

เต็มไปด�วยทัศนียภาพชวนว�าว ทั ้ง ภูเขาและทะเล ยั ่วใจให�แวะถ�ายรูป

ได�หลายจ�ด และยังมีอนุสรณ�สถานพลายจำเร�ญอีกด�วย

ล�องเรือชมโลมาสีชมพู อ.ขนอม

ลองเรือชมโลมาสีชมพู

อ.ขนอม

ถนนพลายจำเริญ

ถนนพลายจำเริญ



ลองเรือไปชมความนารักของ

เจาโลมาอารมณดี 

เช็กอินถนนสวยที่สุดริมฝงอาวไทย 

เก็บสีสันสุดฮอตที่ชายหาดสิชล

ข�อได�เปร�ยบของ Blue Surf Café คาเฟ�เล็กๆ ใน Sichon Cabana Beach 

Resort อยู�ที่บรรยากาศสุดชิลที่หน�าหาดยาวร�มทะเลสิชล อากาศปลอดโปร�ง

โล�งสบาย และยังเป�นแหล�งกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ส�วนเมนูเด็ดของคาเฟ�ต�องยกให�

เคร�่องดื่มเอกลักษณ�ประจำร�าน เช�น Sichon Freewave ความซาบซ�า ระหว�าง

น้ำมะพร�าว สับปะรด เสาวรส คาสคาร�า และโซดา ส�วน Sichon Rootbeer คือ 

น้ำมะพร�าวที่เพ��มความสดชื่นมากกว�ารูทเบียร�ธรรมดา หร�อ Sichon Test 

of Love ที่แปรรูปความอร�อยจากผลไม�ท�องถิ�นอย�างมังคุด มาเสิร�ฟคลายร�อน 

นอกจากนี้ยังมีเมนูคาวหวานให�เลือกอีกหลากหลาย

เวลาเป�ด-ป�ด : 09:00-21:00 น. 

โทร. 063 525 7177

หาดสิชล กลายเป�นคอมมูนิตี้โปรดของคนรักกิจกรรมกีฬาทางน้ำไปแล�ว เพราะ 

Sichon Cabana Beach Resort เป�ดพ�้นที่ Watersport Club ให�นักท�องเที่ยว

ได�ออกมาสนุกไปกับคลื่นลม สมกับที่ ได�รับการชื่นชมว�าเป�น Active Beach 

หร�อชายหาดที่ไม�เคยหยุดนิ�ง เต็มไปด�วยสีสันของกิจกรรมกลางแจ�ง ไม�ว�าจะเป�น 

ว�นด�เซิร�ฟ เซิร�ฟบอร�ด คายัก มาตัวเปล�าๆ ไม�มีประสบการณ�หร�ออ�ปกรณ�ใดๆ 

ก็สามารถจองกิจกรรมและเคร�่องเล�นได�เลย เพราะไม�ว�าจะเป�นมือโปร หร�อมือใหม�

หัดเล�น ก็มีคอร�สให�เร�ยนรู�โดยผู�สอนมืออาชีพให�คำแนะนำ

โทร. 075 536 055

BLUE SURF CAFE 
by Sichon Cabana อ.สิชล

Active Beach หาดสิชล

Active Beach

หาดสิชล

เสนทางแหง

ความร�นรมย 

ช�นชมวิถีถิ่น

BLUE SURF CAFE

by Sichon Cabana 

อ.สิชล
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ไอ�ไข� วัดเจดีย� 

2

ตาพรานบุญ
วัดยางใหญ�
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เกาะนุ�ย

8

ถนนพลายจำเริญ
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Active beach

Sichon Cabana
beach Resort
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หลวงพ�อปากแดง
วัดไพศาลสถิต

5

ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
ชุมชนปากพูน

Lorem ipsum

1

2

3
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5

6

DAY 1 DAY 2

ไอ�ไข� วัดเจดีย� 

ขอพรไอ� ไข� เพ�่อโชคลาภ และการค�าขาย

ตาพรานบุญ วัดยางใหญ�

ขอพรเมตตามหานิยม สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง

หลวงพ�อปากแดง วัดไพศาลสถิต

ขอพรความรักให�สมหวัง

One More Thai Craft Chocolates

เติมความเข�มข�นจากช็อกโกแลตแบรนด�ท�องถิ�นที่ดังไกลระดับโลก

ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ชุมชนปากพ�น

เที่ยวชุมชนเก�าแก�ในป�าชายเลนที่สมบูรณ�

Navakitel Design Hotel 

โรงแรมที่ออกแบบเพ�่อบอกเล�าเร�่องราวของจังหวัดนครศร�ฯ 

ผ�านสถาป�ตยกรรมสมัยใหม�ที่ไม�เหมือนใคร 

7

8

9

10

เกาะนุ�ย

ล�องเร�อชมโลมาสีชมพ� ดาราดังประจำถิ�นแห�งสิชล

ถนนพลายจำเร�ญ

ลัดเลาะไปตามถนนสวยเลียบทะเล ที่มีทิวทัศน�เพลินตา

BLUE SURF CAFE by Sichon Cabana

จ�บเคร�่องดื่ม เมนูเฉพาะของทางร�าน ในบรรยากาศสุดชิล 

Active beach

ที่ Sichon Cabana Beach Resort 

คอมมูนิตี้โปรดของคนรักกิจกรรมกีฬาทางน้ำ

6 Navakitel

DAY 1

DAY 2

โปรแกรมทองเที่ยว

นครศรีธรรมราช

2 วัน 1 คืน

สอบถามรายละเอียดทองเที่ยวเพิ่มเติมไดที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สำนักงานนครศรีธรรมราช

โทร. 075 346 515

Facebook : TAT : Nakhon Si Thammarat

One More
Thai Craft 
Chocolates

BLUE SURF CAFE
by Sichon Cabana


