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140
แหล่งท่องเ ท่ียวอนุรักษ์ธรรมชาติ



             การเดินทางท่องเที่ยวสายธรรมชาติน้ันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน 
นอกจากการไปสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติแล้ว การเดินทางเพือ่เสาะหาแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
ถือเป็นอีกหน่ึงรูปแบบการทอ่งเทีย่วท่ีเริม่ได้รบัความนิยมและเปน็เทรนด์การทอ่งเทีย่วทีเ่ติบโตอยา่งรวดเรว็ 
อันเน่ืองมาจากทัว่โลกตระหนักถึงความสาํคัญของการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ โดยคํานึงถึงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสําคัญ นําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          
             การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้รวบรวมสว่นหน่ึงของสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
ในประเทศไทย ภายใต้ 140 สถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ธรรมชาติ มาไว้ในหนังสือเล่มน้ี ซึ่งทั้ง
140 สถานที่น้ี หลายคนคงเคยรูจั้ก แต่อาจยังไม่เคยได้ไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวในรูปแบบอนุรกัษ์
อย่างแท้จรงิ และหากได้ลองออกเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่เหล่าน้ีแล้ว จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 
กับแหล่งทอ่งเทีย่วหลากหลายรูปแบบทีล้่วนมีเปา้หมายในการรกัษาและฟื้นฟธูรรมชาติให้ยงัคงสวยงาม
และอุดมสมบูรณ์สบืต่อไป นอกจากน้ียงัจะได้เรยีนรูว้ถีิชวีติของชุมชนทีจ่ะได้ท้ังชว่ยเหลือ สนับสนุนและ
ผลักดันให้ชวีติความเปน็อยูข่องชาวบา้นน้ันเติบโตต่อไป รบัรองวา่การเดินทางไปแหล่งทอ่งเทีย่วเหล่าน้ี 
จะช่วยให้คุณได้ประทับใจในทุก ๆ เส้นทาง และได้เป็นส่วนหน่ึงที่จะรกัษาความสวยงามของธรรมชาติ
ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

140
แหล่งท่องเท่ียวอนุรักษ์ธรรมชาติ

(Responsible Tourism)
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ภาคใต

ขอมูลเพิ่มเติม



          “ภาคเหนือ” ภมิูภาคทางตอนบนของประเทศไทย
ดินแดนแห่งภูมิประเทศอันงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขา
สูงใหญ่สลับทับซ้อน อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าและต้นน�า
ลําธาร แหล่งกําเนิดของแมน่�าทีส่าํคัญหลายสาย อีกทัง้มี
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะมนต์เสน่ห์ของ
ทะเลหมอกหนาสีขาวโพลนเปรียบด่ังสรวงสวรรค์
บนผืนดินอันงดงาม

          นอกจากน้ียังโดดเด่นในเรือ่งความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพนัธุ ์มปีระเพณีและขนมธรรมเนียมอันเป็น
เอกลักษณ์ รวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมาย 
จนทําให้กลายเป็นภูมิภาคท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ดึงดูด
นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวนมาก

ภาคเหนือ



เท่ียวธรรมชาติแสนร่มร่ืน 
ชมน้ําตกคลองลานไหลจากมุมสูง

น้ําตกขนาดใหญ่สูง 100 เมตร

เส้นทางเดินป่าเขาหัวช้าง

ลานกางเต็นท์ ปิกนิกกลางธรรมชาติ

กําแพงเพชร

Highlight

พักผ่อนกลางอุทยานแห่งชาติ
เพลิดเพลินธรรมชาติสีเขียว
สัมผัสไอเย็นจากสายน้ําตก

อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน



นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า 
กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และไม่นําขยะย่อยสลายยาก เช่น
กล่องโฟม กระป๋อง เข้ามาในพื้นท่ี เพื่อลดปรมิาณขยะในเขตอุทยาน 
เมือ่เดินศกึษาเสน้ทางธรรมชาติ ควรเดินตามเสน้ทางทีกํ่าหนดให้ ไม่ควร
เดินออกนอกเส้นทาง เพราะอาจเหยียบย�าพรรณไม้หรอืสัตว์เล็ก ๆ ได้

Green Tips

               อุทยานแห่งชาติคลองลาน ต้ังอยู่ในอําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อ
คือ น�าตกคลองลาน น�าตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจาก
หน้าผาสูง 100 เมตร ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติอันแสนรม่รืน่และเขียวขจี ที่สําคัญมีน�า
ตลอดทั้งปี  จึงเป็นสถานที่ที่ เหมาะสําหรับการมา
กางเต็นทพ์กัแรมหรอืน่ังปิกนิกพกัผอ่น ด่ืมด�าบรรยากาศ
อย่างเพลิดเพลิน นอกจากน้ีภายในอุทยานมีสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย เช่น แก่งเกาะรอ้ย 
คลองสวนหมาก น�าตกคลองน�าไหล จดุชมวิวเขาหัวชา้ง 
อีกทั้งมีบ้านพักรองรบัไว้คอยบรกิารนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน



            น�าตกคลองลาน ต้ังอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน เป็นน�าตกชั้นเดียวที่เกิดจากเทือกเขาขุน
คลองลาน มคีวามสงูอยูท่ี ่1,439 เมตร จากระดับน�าทะเล 
โดยสายน�าไหลมาจากลําห้วยประมาณ 5 สาย ลงสูแ่อ่ง
น�ากลางหุบเขา เกิดเปน็วงัน�าลึกและลําน�ายาว ประมาณ 
3 กิโลเมตร แล้วไหลผา่นหน้าผาสงู 100 เมตร ตกลงมา
เปน็น�าตกคลองลาน ซึง่สามารถลงมาเล่นน�าบรเิวณน้ีได้
หรอืปูเสื่อรมิลําธาร ฟังเสียงน�าไหลอย่างเพลิดเพลินใจ
ทางอุทยานไมอ่นุญาตให้นําอาหารและเครือ่งด่ืมเขา้ไป
รบัประทานบรเิวณน�าตก แต่จะจัดโซนสําหรบัน่ังทาน
ไว้ให้โดยเฉพาะ เพื่อความสะอาดของแหล่งน�า

         ภายใน อุทยานแห่งชาติคลองลาน มเีสน้ทางเดินปา่
เพื่อศึกษาธรรมชาติ ชื่อว่า เส้นทางเดินป่าเขาหัวช้าง โดย
จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เส้นทางธรรมชาติจุดชมวิวก่ิว
งวงช้าง เป็นเส้นทางเดินป่าตามแนวสันเขา เพื่อขึ้นสู่เขา
หัวช้าง ในระยะทาง 735 เมตร ตลอดเส้นทางจะพบกับ
จุดชมวิวและป่าเปล่ียนสีจากสีเขียวเป็นสีส้ม ได้ในช่วง
เดือนธนัวาคม - กมุภาพันธ ์ต่อมาเสน้ทางเดินปา่สูย่อดเขา
หัวช้างเป็นเส้นทางเดินป่าถัดมาจากจุดชมวิวในระยะทาง
700 เมตร เพือ่พบกับยอดเขาหัวชา้ง ซึง่เสน้ทางน้ีค่อนขา้ง
อันตรายจึงจําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางเท่าน้ัน

เล่นน้ําตกคลองลานคลายร้อน
ร่ืนรมย์ธรรมชาติจากขุนเขา

ผจญภัยกลางป่าใหญ่
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติงวงช้าง



           เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกําแพงเพชร จากน้ัน
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1117 เพื่อเดินทางเข้าสู่อําเภอ
คลองลาน ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตรเม่ือเดินทาง
มาถึงบรเิวณสี่แยกคลองลาน ให้เล้ียวไปทางถนนไฮเวย์
3026 ตรงไปตามเส้นทางประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบ
จุดหมายปลายทางอุทยานแห่งชาติคลองลาน

การเดินทาง
พิกัด : อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 62180

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติน�าตกคลองลาน
: 088-407-9915

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานสุโขทัย 
: 055-616-228-9

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.



ข้ึนดอยชมทะเลหมอก 
โอบกอดสายลมหนาว 
บนยอดเขาสวย

เทือกเขาสูง ติดชายแดนไทย-ลาว
ชมดวงอาทิตย์ข้ึนบนยอดภู
ยลทะเลหมอกในฤดูหนาว

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางธรรมชาติ
บรรยากาศดี วิวสวย แหล่งอากาศบริสุทธ์ิ

ให้ความรู้สึกเหมือนเท่ียวต่างประเทศ

เชียงราย

Highlight

ภูช้ีฟ้า



นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
รกัษาสิง่แวดล้อม ด้วยการพกถงุผา้ กระบอกน�าและอุปกรณ์สาํหรบัการ
ประกอบอาหารมาจากทีบ่า้น เพือ่ชว่ยลดปญัหาขยะพลาสติก ใช้เตาแก๊ส
ปกินิกแทนการก่อกองไฟ  เพือ่ลดมลพิษทางอากาศและป้องกันการเกิด
ไฟป่าในพื้นที่

Green Tips
 ไม่ว่าฤดูกาลใด จังหวัดเชียงราย มักอยู่ใน
ลิสต์การท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของนักเดินทางเสมอ
ด้วยสภาพภูมิประเทศเทือกเขาสูงและสภาพอากาศ
หนาวเย็น ยิ่งในช่วงหน้าหนาว ทั่วทั้งหุบเขาและยอด
ดอยจะถูกทะเลหมอกปกคลุม เกิดเป็นภาพสวยงาม
จนได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยว หน่ึงในสถานที่
ชมทะเลหมอกสวยราวกับภาพวาดในฝันต้องมาเยือน
ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ภูช้ีฟ้า



มนต์เสน่ห์เล็ก ๆ 
ซุกซ่อนตัวอยู่บนภูช้ีฟ้า

 นอกจากการมาเท่ียวชมทะเลหมอกสวย
บนภูชี้ฟ้าแล้ว มนต์เสน่ห์เล็ก ๆ บนอุทยานและยอดดอย
ทางภาคเหนือ คงหนีไมพ่น้การมานอนกางเต็นทพ์กัแรม
หรอืต้ังแคมป์ศกึษาธรรมชาติ โดยนักทอ่งเทีย่วสามารถ
นําเต็นท์มากางเองได้ และต้องทําการติดต่อกับเจ้า
หน้าท่ีบนอุทยานก่อนทุกครัง้ และอีกหน่ึงมนต์เสน่ห์
คือ การมาเที่ยวชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง
ในหมู่บ้านเช็งเม้งที่อยู่ด้านล่างเนินเขาภูชี้ฟ้า

 การมาเยือน ภูชี้ฟ้า ควรมาในช่วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ์เพ่ือมาชมทะเล
หมอกสีขาวโพลนลอยปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขา ยลแสง
แรกของดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและมาชื่นชมความ
สวยงามของดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูและต้นเสี้ยว
ดอกขาวออกดอกบานสะพรัง่ อีกทั้งสามารถมองเห็น
บ้านเชียงของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ฝั่ งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน

ท่องทะเลหมอก
บนยอดภูช้ีฟ้า



 เดินทางมุ่งหน้ามาจังหวัดเชียงราย จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 1021 สายเทิง-เชยีงคํา-บา้นฮวก
และก่อนถึงอําเภอเชียงคําประมาณ 6 กิโลเมตร จะมี
ทางแยก ให้เดินทางไปต่อทางอุทยานแห่งชาติน�าตก
ภูซางอีก 19 กิโลเมตร จะพบป้ายบอกทางไปยังภูชี้ฟ้า
ไปต่ออีก 30 กิโลเมตร และจะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : ภูชี้ฟ้า ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57310

เวลาเปิดทําการ : 04.30 น. - 18.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ องค์การบรหิารสว่นตําบลตับเต่า 
: 081-724-0052

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเชยีงราย 
053-717-433

เบอร์โทรศัพท์ วนอุทยานภชูีฟ้า้ : 081-883-4510



นอนโฮมสเตย์กลางธรรมชาติ

สัมผัสวิถีชาวบ้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

จิบกาแฟชมทะเลหมอกบนดอยกาดผี

ท่ีพักท่ามกลางธรรมชาติ
ชมความงามของดอยกาดผี

สูดอากาศดีแสนสดช่ืน

Highlight

ชมภูโฮมสเตย์

แอ่วเมืองเหนือชมธรรมชาติ
นอนโฮมสเตย์กลางหุบเขา

เชียงราย



 ชมภูฟารม์สเตย์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์
และที่พักท่ามกลางธรรมชาติในตําบลห้วยชมภู อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยบ้านพัก 
คาเฟ่ สวนดอกไม้ ฟารม์ผักและแปลงผลไม้ต่าง ๆ ตาม
ฤดูกาล ภายในฟาร์มสเตย์ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ 
โฮมสเตย์และฟารม์สเตย์ นอกจากน้ีมีกิจกรรมสําหรบั
การเรยีนรูว้ถีิจากธรรมชาติต่าง ๆ อาท ิการเก็บผักออร์
แกนิก ผลสตรอเบอรร์ีแ่ละการขึ้นไปบนจุดชมวิวดอย
กาดผีเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าใน
ชว่งฤดหูนาว เปน็ต้น

เน่ืองจากชมภูโฮมสเตย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ นักท่องเท่ียว
สามารถมส่ีวนรว่มอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมด้วยการไม่เด็ดหรอืเก็บพชืผลใน
ฟารม์ของท่ีพกัหากไมไ่ด้รบัอนุญาต และหากขึน้ไปชมทวิทศัน์บนดอย
กาดผีในยามเช้า แล้วนําสิ่งของหรอืขยะขึ้นไป ให้นํากลับลงมาด้วยทุก
ครัง้ สําหรบัขยะให้ทิง้ลงถังให้เรยีบรอ้ย เพือ่ความสะอาดของแหล่งทอ่ง
เทีย่วและไม่ก่อปญัหามลภาวะขยะให้แก่ชมุชน

ชมภูโฮมสเตย์

Green Tips



 ชมภูฟาร์มสเตย์ บ้านพักใกล้ทะเลหมอก
บรรยากาศแสนอบอุ่น โดยท่ีพักจะมีบรกิาร 2 แบบ คือ
การมาพกัแบบโฮมสเตย ์ตกแต่งในสไตล์จีนผสมลอฟท์
ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อาทิ ไม้และไม้ไผ่ มีไฟฟ้า เครือ่งทําน�าอุ่นและ Wi-Fi 
ส่วนแบบที่ 2 คือ ฟารม์สเตย์ เป็นบ้านกระท่อมไม้ไผ่ปู
หลังคาด้วยใบจากอย่างแข็งแรง ต้ังอยู่ท่ามกลางสวน
ผักออรแ์กนิก แปลงผลไม้ อีกทั้งมีความส่วนตัวเหมาะ
สําหรบัการพักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบท่ามกลาง
ธรรมชาติอยา่งแทจ้รงิ

นอนโฮมสเตย์กลางฟาร์ม 
เอนกายพิงธรรรมชาติ

อันแสนร่ืนรมย์

 กิจกรรมท่ีพลาดไม่ได้ เมื่อมาพักผ่อนที่
ชมภโูฮมสเตย์ คือ การขึน้ไปชมทะเลหมอกบนดอยกาด
ผใีนยามเชา้ โดยจะมรีถของทีพ่กับรกิารพาข้ึนไป ซึง่มค่ีา
ใช้จ่ายในส่วนน้ีเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าที่พัก เมื่อเดิน
ทางไปถึงบนดอยกาดผ ีทางท่ีพกัจะมบีรกิารจัดท่ีน่ังกอง
ฟางและอุปกรณ์ชงกาแฟสด เพื่อให้ได้น่ังอิงฟางอุ่น ๆ
จิบกาแฟสดชมทะเลหมอกทีล่อยเคล้าทัว่ทัง้หุบเขาด้าน
ล่าง ทา่มกลางอากาศทีห่นาวเย็นจับใจ โดยทะเลหมอก
จะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ระหว่าง
เดือนตลุาคม - เดือนธนัวาคม

ข้ึนดอยยามเช้าชมทะเลหมอก
จิบเคร่ืองด่ืมอุ่น ๆ รับลมหนาว



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ใช้ถนน
รตันาเขตและถนนกลางเวยีง 3 กิโลเมตรจากน้ันเล้ียวซ้าย
เข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ประมาณ 23 กิโลเมตร แล้วเล้ียว
ซา้ยเขา้สู่ถนนหมายเลข 1089 ตามเส้นทางอีก 53 กิโลเมตร
จากน้ันเล้ียวขวาไปยังถนนทางหลวงชนบทเชียงราย
หมายเลข 3044  เมื่อเจอสามแยกให้เล้ียวซ้ายเข้าสู่ทาง
หลวงชนบทเชียงรายหมายเลข 4037 อีก 8 กิโลเมตร
จะพบกับจดุหมายปลายทาง

การเดินทาง

พิกัด : ชมภูโฮมสเตย์ ตําบลห้วยชมภู
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เวลาเปิดทําการ : 07.00 น. - 22.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ชมภูโฮมสเตย์ : 088-749-6535

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเชียงราย
: 053-717-433



ป่าบงเปียง

ชมวิวนาข้ันบันไดสวยสุดในไทย
สวรรค์ความเขียวในฤดูฝน

นาข้ันบันไดสีเขียวในฤดูฝน
นาข้าวสีเหลืองทองในฤดูหนาว
โฮมสเตย์กลางหุบเขาและทุ่งนา

นอนกระท่อมปลายนา สัมผัสนาสีเขียว
ด่ืมด่ําวิวสวยหลักล้านจากธรรมชาติ

กลางหมู่บ้านเล็ก ๆ เป่ียมด้วยมนต์เสน่ห์

เชียงใหม่

Highlight



นอกจากการท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
รว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่เข้าไปเหยียบในพื้นที่นาข้าว ให้เดิน
บนคันดิน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตเกษตรกรรม และรว่ม
กันเรยีนรูว้ิถีชุมชนท้องถ่ิน เพื่อรกัษาวัฒนธรรมอันดีงามและสรา้ง
ความภูมิใจให้แก่ชุมชน

Green Tips

 หากต้องการหนีความวุ่นวายจากในเมือง มา
สัมผัสธรรมชาติและวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาสูง
สลับทับซ้อน ท้องนาขั้นบันไดขนาดใหญ่ นอนโฮมสเตย์
กระท่อมปลายนา ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ หน่ึง
ในสถานที่อันดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้อง
นึกถึง คือ บา้นปา่บงเปียง จังหวดัเชยีงใหม ่หมูบ่า้นเล็ก ๆ
กลางหุบเขาและทุ่งนา เปี่ ยมด้วยมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่ควรค่าแก่การมาสัมผัส

ป่าบงเปียง



 บ้านนาป่าบงเปียง ต้ังอยู่ในอําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เปน็ชมุชนเล็ก ๆ ของชาวปกากญอหรอืคานญอทีอ่พยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งเสน่ห์
ของชุมชนแห่งน้ี คือ วิถีชีวิตที่เรยีบง่าย ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทํานา ทําไรห่มุนเวียนตามฤดูกาลบนพื้นที่
ลาดเนินเขา อีกทั้งมีกระท่อมไม้รมินาสําหรบัรองรบันัก
ท่องเที่ยวเพื่อนอนพักผ่อน

ชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขาและทุ่งนา
สัมผัสวิถีชีวิตชาวปกากญอ

นาข้ันบันไดบ้านป่าบงเปียง
สวรรค์บนดินในฤดูฝน

 เมือ่เขา้สูฤ่ดฝูน หน่ึงในจุดหมายปลายทางและ
ความฝนัของใครหลายคน คือ การมาเยือน บา้นปา่บงเปียง
เพือ่สัมผสัความสวยงามของนาขัน้บนัไดบนเนินเขากวา้ง
ประกอบกับทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับทับซ้อนและหมอก
ขาวจาง ๆ ลอยละล่องเหนือพ้ืนดิน เกิดเปน็ภาพววิทวิทัศน์
อันสวยงาม จนถูกยกย่องว่าเป็นแปลงนาขั้นบันไดที่
สวยสุดในประเทศไทย โดยฤดูกาลของผืนนาสีเขียวเกิด
ขึน้ในราวเดือนสงิหาคม - ตลุาคม และฤดกูาลของผนืนา
สเีหลืองทองเกิดขึน้ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม



 เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ให้มุ่งหน้า
สูอํ่าเภอจอมทอง ตามเสน้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เมือ่พน้ด่านตรวจที ่2 ให้เล้ียวซ้ายไปทางอําเภอแมแ่จ่มประมาณ
12 กิโลเมตร จะพบปา้ยน�าตกแม่ปาน ให้เล้ียวขวาเพือ่ไปทีทํ่าการ
น�าตกแมป่าน อีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบลานจอดรถ จากน้ัน
ติดต่อโฮมสเตยห์รอืผูช้าํนาญทางเพือ่พาเขา้ไปยงับา้นปา่บงเปยีง
เพราะถนนเปน็ทางลูกรงั จึงควรใชร้ถโฟวิลหรอืกระบะในการ
เดินทาง

การเดินทาง พิกัด : ป่าบงเปียง ตําบลช่างเค่ิง อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 50270

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ บา้นระเบยีงนา : 080-794-6883
หรอื มอ่นนาปา่บงเปยีง : 086-179-5576
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเชยีงใหม่
: 053-248-604-5



หมู่บ้านกลางหุบเขาและทุ่งนาข้ันบันได

นอนโฮมสเตย์บ้านแคปซูลไม้ ไผ่

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านหลากหลายชนเผ่า

หนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตสโลว์ ไลฟ์
สูดอากาศดี ฟอกปอด ณ ชุมชนลับ

กลางหุบเขาและท้องนาจังหวัดเชียงใหม่

Highlight

เมืองคอง

ท่องเมืองเล็กกลางหุบเขา
นอนโฮมสเตย์กลางทุ่งนา
สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองคอง

เชียงใหม่



 หลีกหนีความวุน่วายมาพกัผอ่นใชชี้วติใกล้ชดิ
ธรรมชาติ เหมอืนยอ้นเวลากลับไปเมือ่ 30 ป ีณ เมอืงคอง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่
หลังเขาของดอยหลวงเชยีงดาว ภายในเมอืงคองประกอบ
ด้วย 6 หมูบ่า้น ได้แก่ บา้นหลวง บ้านใหม ่บา้นวงัมะรวิ
บา้นหนองบวั บา้นน�ารูและบา้นแม่แพลม ซึง่ภายในชมุชน
มวัีฒนธรรมจากหลากหลายชนเผา่ทัง้ชาวปกาเกอะญอ
ลีซอ มเูซอ ไทยใหญ ่และคนพืน้เมือง ทีอ่าศยัอยูร่ว่มกัน
อยา่งสงบสุข

นอกจากการมาท่องเทีย่วและพักผอ่นแล้ว นักทอ่งเท่ียวสามารถมีสว่น
รว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ทิ้งขยะ เศษอาหารหรอืสิ่งปฏิกูลลง
ในทุง่นาและแหล่งน�าเพือ่รกัษาความสะอาดและไมใ่ห้น�าเน่าเสยี ไมค่วร
เข้าไปเหยียบบรเิวณนาข้าวหรอืแปลงเกษตรของชาวบ้าน เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของผลผลิตในชมุชน และไมค่วรสง่เสยีงดังรบกวนนักทอ่ง
เทีย่วคนอ่ืนและคนในชุมชน

เมืองคอง

Green Tips



 เมอืงคอง เปน็ชุมชนเล็ก ๆ ในอ้อมกอดแห่งขนุ
เขาและผืนนากว้าง มีเน้ือที่ประมาณ 269.40 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยภเูขา ป่าไม ้ท้องนา และแหล่งน�า
อันอุดมสมบูรณ์ ทําให้ชาวบา้นในพืน้ทีค่่อนขา้งให้ความ
สาํคัญเก่ียวกับการอนุรกัษ์รกัษาธรรมชาติ ชาวบา้นสว่น
ใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด
ถ่ัวเหลือง และมันฝรัง่ มีการเล้ียงสัตว์สําหรบับรโิภค
และจําหน่าย ได้แก่ ววั ควาย หมู ไก่ ปลาดุก เป็นต้น เรยีก
ได้วา่ เมืองคองแห่งน้ีเปน็แหล่งอู่ขา้วอู่น�าอยา่งแท้จรงิ

ท่องเมืองคอง ชุมชนเล็ก ๆ
กลางหุบเขา

แหล่งอู่ข้าวอู่น้ําของเชียงดาว

 เมือ่มาเยอืน เมอืงคอง ต้องมานอนโฮมสเตย์
มองววิทุง่นา ล้ิมรสอาหารพืน้เมอืงและสดูอากาศบรสิทุธิ์
ให้ชื่นใจ ซึ่งมีโฮมสเตย์เปิดให้บรกิารอยู่หลายหลัง หน่ึง
ในน้ัน คือ บา้นนอกฮอกควาย ทีพ่กัสไตล์บา้นนา จดุเด่น
อยู่ที่บ้านพักแบบแคปซูลไม้ไผ่ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่รมิทุ่ง 
สามารถมาชมววินาและดอยหลวงเชยีงดาวได้อยา่งสวย
งาม สาํหรบัชว่งเวลาทีค่วรมาพกัผอ่น ควรมาในฤดหูนาว
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - เดือนธนัวาคม และชว่งฤดูฝน
ระหวา่งเดือนสงิหาคม - เดือนกันยายน

หนีความวุ่นวาย มาใช้ชีวิตช้า ๆ 
นอนโฮมสเตย์กลางนา สัมผัสวิถีชนบท



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดัเชยีงใหม่ จากน้ัน
ใชถ้นนทางหลวงหมายเลข 107 เพือ่เดินทางเขา้สู่อําเภอ
เชียงดาวในระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร เมื่อมาถึง
บรเิวณศาลแขวงเชียงดาว ให้เล้ียวไปทางถนนชนบท
หมายเลข 3024 เป็นระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร 
จะพบจดุหมายปลายทางเมอืงคอง

การเดินทาง

พิกัด : เมืองคอง ตําบลเมืองคอง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคอง
: 086-057-7881

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
: 053-248-604-5



ดอยม่อนจอง

เดินป่าท้าลมหนาว พิชิตผาหัวสิงห์
ชมแสงอาทิตย์แห่งอมก๋อย

เดินป่าบนทุ่งหญ้าสีทองในฤดูหนาว

พิชิตผาหัวสิงห์ ณ ดอยม่อนจอง

ชมกุหลาบพันปีใหญ่สุดในประเทศไทย

เส้นทางเดินป่าบนทุ่งหญ้าสีทอง
พิชิตหน้าผาบนยอดดอยสูง

ชมแสงอาทิตย์ข้ึนและตกดิน

เชียงใหม่

Highlight



Green TipsGreen Tips
 ดอยมอ่นจอง หน่ึงในเส้นทางการเดินปา่ทีข่ึน้
ชื่อว่า มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกท่ีสวยที่สุดแห่ง
หน่ึงในประเทศไทย และอยูใ่นลิสต์อันดับต้น ๆ ของยอด
ดอยทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย ด้วยความสงูจากระดับน�า
ทะเลปานกลาง 1,929 เมตร โดยจะเปิดให้ท่องเที่ยวแค่
เฉพาะฤดหูนาวระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - เดือนกมุภาพนัธ์
เทา่น้ัน ซึง่ถ้าหากมาชว่งเดือนธนัวาคม - เดือนมกราคม
จะได้พบดอกกุหลาบพันปีทีกํ่าลังเบง่บานอยา่งสวยงาม
วา่กันว่า เป็นต้นกหุลาบพนัปทีีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศไทย

เมื่อมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาส่ิง
แวดล้อมได้ด้วยการพกถุงผ้า กระเป๋าผ้า กระบอกน�าส่วนตัว รวมถึง
ภาชนะและอุปกรณ์สําหรบัการกิน อาทิ จาน ชาม ช้อน ส้อม มาจากที่
บ้าน เพ่ือลดปัญหาขยะพลาสติกบนดอยม่อนจอง ระหว่างเดินป่าไม่
ควรเด็ดหรอืหักพันธุ์ไม้ ดอกไม้ต่าง ๆ เพื่อให้ธรรมชาติเจรญิงอกงาม
และขยายพนัธุต่์อไป

ดอยม่อนจอง



 เมื่อลมหนาวพัดมาในเดือนพฤศจิกายน 
เทศกาลแห่งการเดินป่าบน ดอยม่อนจอง จังหวัด
เชียงใหม่ หวนคืนมาอีกครัง้ จุดไฮไลท์ของการมา
ท่องเท่ียว คือ การเดินขึ้นเขาเพ่ือพิชิตยอดดอย
ม่อนจอง ในระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง โดยระหว่างทางจะผ่านเนิน
ป่าสน ภูหินช่อ สนามกอล์ฟช้างหรือเรียกกันว่า 
ลานทุง่หญ้าสทีอง ซึง่เปน็จดุกางเต็นทพั์กแรมอยู่ใกล้
กับบรเิวณยอดดอยมอ่นจอง หากโชคดีอาจได้พบเห็น
สัตว์หายาก อาทิ กวางผา เลียงผา ช้างป่า เหยี่ยว
นกอินทร ีนกมุน่รกคอแดง และนกเดินดงคอดํา เปน็ต้น

ผจญภัยบนเส้นทางทุ่งหญ้า
ข้ึนไปพิชิตผาบนยอดดอย

 การขึน้มาบน ดอยมอ่นจอง สามารถเดินทาง
เท่ียวแบบไปเชา้เยน็กลับได้ แต่ถ้าไม่อยากเหน่ือย ควรใช้
เวลา 2 วัน 1 คืน พักแรมและซึมซับบรรยากาศบนดอย
โดยต้องติดต่อขอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรกัษาพันธุ์
สตัวป์า่อมก๋อย หน่วยมเูซอ สาํหรบันักทอ่งเทีย่วทีม่านอน
กางเต็นท์พักแรม ในยามค�าคืนจะได้เห็นดวงดาวส่อง
สว่างไสวเต็มท้องฟ้า ยามฟ้าสางจะได้เห็นแสงแรกของ
ตะวันโผล่พ้นจากขอบฟ้าผ่านทะเลหมอกขาวและยาม
เย็นจะได้เห็นดวงอาทิตย์ท่ีกําลังค่อย ๆ ตกดินทอแสงสี
ส้มอมชมพู เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามและตราตรงึใจของ
เหล่านักเดินทาง นับได้ว่า คุม้ค่าแก่การมาเยอืนอยา่งมาก

ชมแสงของตะวันข้ึนและตกดิน
ส่องกล้องดูดาวบนฟากฟ้า



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดัเชยีงใหม่ จากน้ัน
ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เมื่อถึงแยกให้เล้ียวซ้ายจาก
อําเภอฮอดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1099 เพื่อเข้าสู่
อําเภออมก๋อย ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร จะพบ
กับหน่วยพิทกัษ์ปา่มเูซอ จากน้ันใชบ้รกิารรถกระบะจาก
เจ้าหน้าท่ี และเดินทางต่ออีกประมาณ 15 กิโลเมตร เพือ่
ไปยงัจดุเริม่ต้นการเดินทางขึน้ดอยมอ่นจอง

การเดินทาง
พิกัด : ดอยม่อนจอง ตําบลม่อนจอง 
อําเภอนันทบุรี จังหวัดเชียงใหม่ 50310

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
: 053-248-604-5

เบอร์โทรศัพท์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง
: 053-467-109



จุดกางเต็นท์ 
ชมวิวทะเลหมอก
และวิวนาข้ันบันได

จุดชมวิว 360 องศา บนยอดดอย

ชมทะเลหมอกและแสงตะวันยามเช้า

นอนกางเต็นท์ พักโฮมสเตย์หลักร้อย

Highlight

นอนกางเต็นท์บนยอดดอยภูเขาสูง
ชมวิวทะเลหมอกขาวและท้องทุ่งนา

สัมผัสธรรมชาติแสนพิเศษได้อย่างใกล้ชิด

เชียงใหม่

ดอยม่อนหมาก



ดอยม่อนหมาก

Green Tips
เมือ่นักทอ่งเทีย่วมาทอ่งเทีย่วในจดุชมววิ ไมค่วรยนืชดิขอบหน้าผา ทีก้ั่น
หรอืชะโงกหน้าออกไป เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และไม่ควร
ออกนอกเสน้ทางทีกํ่าหนดไว ้เพราะอาจทาํให้คนอ่ืนสบัสนและอาจเปน็
การทําลายธรรมชาติโดยไม่ได้ต้ังใจ

               ดอยม่อนหมาก เป็นจุดชมทิวทัศน์ยามเช้า
ยอดนิยมของนักท่องเท่ียวที่มาเยือนอําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในยามเช้าช่วงฤดูหนาว หากสภาพ
อากาศเป็นใจ มีโอกาสเห็นทะเลหมอกสีขาวโพลนลอย
ปกคลุมไปทั่วพื้นท่ีของภูเขา มีโอกาสเห็นพระอาทิตย์
กําลังขึ้นโผล่พ้นขอบฟ้า โดยมีทิวทัศน์ของเมืองแม่แจ่ม
เป็นฉากหลังอันสวยงาม และสามารถมองเห็นวิวนา
ขั้นบันไดแหล่งเกษตรกรรมและเพาะปลูกของชาวบ้าน
ในพื้นที่อีกด้วย



              บรเิวณบนยอดดอยม่อนหมาก มีบรกิารโฮมสเตย์
สําหรับการมาพักผ่อนและพักแรม ชื่อว่า ดอยม่อนหมาก 
โฮมสเตย์ ที่พักและลานกางเต็นท์ ราคาหลักรอ้ย ท่ามกลาง
บรรยากาศอันแสนเงยีบสงบจากธรรมชาติ เพือ่มาชมดาวและ
ทะเลหมอกในยามเช้า ที่สําคัญไม่มีไฟฟ้าใช้และสัญญาณ
โทรศัพท์พอมีในบางจุด เรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนอิงวิถี
ธรรมชาติอย่างแท้จรงิ 

นอนพักผ่อนบนดอย 
สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง

           ดอยม่อนหมาก เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ภูเขา
ทุ่งนาขั้นบันได และเมืองแม่แจ่มในจังหวัดเชียงใหม่  
โดยจุดเด่นอยู่ที่การมาชมวิวธรรมชาติในมุม 360 องศา
ที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกหนาสีขาวได้รอบตัว 
พรอ้มกับชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า มีฉากหลัง
ของนาขั้นบันไดและเมืองแม่แจ่มอันสวยงาม นอกจากน้ี
มีกระท่อมหลังน้อย สามารถมาน่ังชิล นอนเล่น รบัลม
เย็นสบาย ชมธรรมชาติได้กว้างไกลสุดสายตา

ชมความงามของทะเลหมอก
และวิวของเมืองแม่แจ่ม



             เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ไปตาม
ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และเข้าสู่เส้นทาง
หมายเลข 1009 เม่ือผ่านจุดตรวจที่ 1 และจุดตรวจที่ 2
ให้สังเกตป้ายบอกทางเพ่ือไปอําเภอแม่แจ่ม จากน้ัน
สังเกตป้ายสถานที่ท่องเที่ยวดอยม่อนหมาก สําหรับ
การขึ้นมาบนดอยม่อนหมาก จําเป็นต้องใช้รถกระบะ
ที่มีแรงขับเคล่ือนสูง เน่ืองจากเส้นทางค่อนข้างคดเค้ียว
เปน็ทางลกูรงั และควรมีผูช้าํนาญเสน้ทางหรอืเจ้าหน้าที่
เพื่อพาขึ้นมาบนจุดชมวิว

การเดินทาง

พิกัด :  ดอยม่อนหมาก ตําบลท่าผา 
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
: 053-248-604-5

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.



โฮมสเตย์ ในป่าลึกลับ
ท่ามกลางหุบเขาและสายน้ํา

ล่องแพไม้ ไผ่ไหลตามสายน้ํา
นอนโฮมสเตย์ฉบับวิถีธรรมชาติ
เรียนรู้และสัมผัสชีวิตชาวลาหู่

หมู่บ้านและท่ีพักลึกลับกลางป่าใหญ่
ถ่อแพไม้ ไผ่ล่องไหลตามสายน้ํา
ใช้ชีวิตเรียบง่ายในวิถีธรรมชาติ

เชียงใหม่

Highlight

โป่งแง้น



 โป่งแง้น หมู่บ้านและโฮมสเตย์เล็ก ๆ ที่ถูก
ซ่อนตัวอย่างลึกลับกลางป่าใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีการเดินทางเข้าหมู่บ้านได้เพียง 2 วิธี คือ การ
เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
และการถ่อแพไม้ไผ่ล่องตามสายน�าใช้เวลาประมาณ
1 - 2 ชั่วโมง ด้วยความที่ตัวหมู่บ้านอยู่กลางป่าลึก
ค่อนข้างห่างไกลจากในตัวเมืองพอสมควร แน่นอนว่า
ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ตัดขาดจากโลกภาย
นอกได้อย่างถ่องแท้ จึงเหมาะสําหรบันักท่องเที่ยวที่
ต้องการการพักผ่อนอันเงียบสงบและสามารถมา
สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

เน่ืองจากหมู่บ้านอยู่ในป่าลึก ไม่มีรถที่สามารถเข้าไปถึงในพื้นที่ได้
ต้องเดินเท้าหรือใช้แพไม้ล่องเข้าไป นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
และพักผ่อนสามารถช่วยกันอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่นําสิ่งที่
ก่อให้เกิดขยะเข้าไปในพื้นที่ของหมู่บ้าน อาทิ ถุงพลาสติกกล่องโฟม
กระป๋อง แต่หากจําเป็นต้องนําเข้าไป ให้นําออกมาจากหมู่บ้าน
และนํามาทิ้งลงถังขยะด้านนอกให้เรียบร้อย

โป่งแง้น

Green Tips



 หมู่บ้านโป้งแง้น เป็นหมู่บ้านและที่อยู่อาศัย
ของชาวลาหู่หรอืชาวเขาเผ่ามูเซอ ภายในหมู่บ้านมีบ้าน
เรอืนอยู่ประมาณ 11 หลังคาเรอืน มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 30 คน วิถีชีวิตของชาวบ้านโป้งแง้นสุดแสน
จะเรยีบง่าย เพราะใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติของภูเขา
ป่าไม้ และสายน�า ด้วยการทําการเกษตร ปลูกพืช
ผักสวนครวั เล้ียงสัตว์ อาทิ ไก่ หมู วัวและควาย จาก
ความพิเศษของหมู่บ้านในป่าลึกและการใช้ชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติอย่างแท้จริง จึงพัฒนามาเป็นโฮมสเตย์
เพื่อการพักผ่อนไว้สําหรบัรองรบันักท่องเที่ยวจากทั่ว
ทุกสารทิศ

เดินป่า นอนโฮมสเตย์
ถ่อแพไม้ไผ่ ใช้ชีวิตกลางป่าลึก

 ภายใน หมู่บ้านโป่งแง้น ได้มีการจัดทําการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ไว้คอยบรกิารแก่นักท่อง
เที่ยว ภายใต้ชื่อว่า โป่งแง้น โฮมสเตย์ เป็นโฮมสเตย์
ที่อยู่ในป่าลึก บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์ นอนพักบนกระท่อมไม้ไผ่ รบัลมเย็นจาก
ธรรมชาติ ตกเย็นล้อมวงกินหมูกระทะ กลางคืนน่ังผิง
ไฟคลายความหนาว มองดูหมู่ดาวบนฟากฟ้า และตอน
เช้ากินอาหารพื้นเมืองอันเรยีบง่ายอย่างน�าพรกิ ผักสด
ไข่เจียว อีกทั้งได้เรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์
การใช้ชีวิตกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างสนุกสนาน

หมู่บ้านเล็ก ๆ กลางป่าใหญ่และสายนํ้า
สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาหู่



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ไปทาง
ถนนศรภีูมิ แล้วเล้ียวขวาเข้าถนนมณีรตัน์ เล้ียวซ้ายเข้าสู่
ถนนช้างเผือกไปตามเส้นทางประมาณ 35 กิโลเมตร
จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลย 3025 ไปตามเส้น
ทางประมาณ 23 กิโลเมตร จะพบกับบ้านสบก๋าย ให้นํา
รถจอดไว้บรเิวณน้ี แล้วใช้บรกิารของชาวบ้านเพื่อเดิน
ทางเข้าไปยังหมู่บ้าน มีให้เลือก 2 วิธ ีคือ การเดินเท้าเข้า
หมู่บ้าน ระยะทาง 6 กิโลเมตร และการล่องแพไม้ไผ่ตาม
สายน�า ระยะทาง 9 กิโลเมตร

การเดินทาง
พิกัด : โป่งแง้น ตําบลก้ืดช้าง อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ 50150

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ โปง่แงน้โฮมสเตย ์: 084-808-7663
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเชยีงใหม่
: 053-248-604-5



The Chai  Lai
Orchid

ท่ีพักกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ 
ชวนหลงใหลวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โฮมสเตย์กลางป่าเขา
ให้อาหาร อาบนํ้าให้ช้าง
ล่องแพไม้ ไผ่ตามสายนํ้า

พักโฮมสเตย์กลางป่า อากาศบริสุทธ์ิ
เพลิดเพลินกิจกรรมสนุกกับช้างป่า

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจอันเงียบสงบ

เชียงใหม่

Highlight



 สถานที่พักผ่อนสําหรับคนรักธรรมชาติ
ที่แท้จรงิ เพราะล้อมรอบด้วยหุบเขา ป่าไม้และสายน�า
สิ่งอํานวยความสะดวกมีเท่าที่จําเป็นและสัญญาณ
โทรศัพท์มีเพียงบางจุดเท่าน้ัน เสมือนว่าได้ตัดขาด
จากโลกภายนอก มาใช้ชีวิตช้า ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ
อันแสนเงียบสงบ

 The Chai  Lai Orchid ที่พักโฮมสเตย์
จังหวดัเชยีงใหม ่ใกล้ชดิธรรมชาติและฝงูชา้ง มกิีจกรรม
ให้ทํารว่มกับช้างมากมาย

The Chai  Lai
Orchid

เมื่อนักท่องเที่ยวทํากิจกรรมเล่นสนุกกับช้าง หากต้องการป้อนผัก
และผลไม้ ควรเช็คพลาสติกและยางแกะออกก่อนทุกครัง้ และควร
ให้อาหารช้างที่เหมาะสม ได้แก่ กล้วย แตงโม อ้อย สับปะรด นอก
จากน้ีเวลาถ่ายรูปควรปิดแฟลชทุกครัง้

Green Tips



 The Chai  Lai Orchid ที่พักโฮมสเตย์
ใกล้ชิดธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขา สายน�า
และป่าไม้ มีบ้านพักให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งเน้น
การสร้างวัสดุจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม                     

 ซึง่เขา้กับแนวคิดของ The Chai Lai Orchid
ที่ว่า “เรามาอาศัยบ้านเขาอยู่” บ้าน คือ ป่า และ
เจ้าของที่อยู่มาก่อน คือ เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ จึงต้อง
อยู่รว่มกันอย่างเป็นมิตรที่สุด

เพลิดเพลินกับกิจกรรม
ความเป็นกันเอง ณ หมู่บ้านช้าง

 กิจกรรมไฮทไ์ลท์เมือ่มา The Chai Lai Orchid
ที่ ต้องมาทํา คือ การทํากิจกรรมร่วมกับช้าง เช่น 
Morning Call ที่จะมีช้างมาปลุกถึงหน้าห้อง ป้อน
อาหารชา้ง อาบน�าให้ชา้ง และเดินปา่กับชา้ง ซ่ึงกิจกรรม
ทีไ่ด้ทาํรว่มกับชา้ง จะไมม่กีารเบยีดเบยีนหรอืบงัคับชา้ง
ควาญช้างจะไม่มีเหล็กแหลมคอยจ้ิมบังคับ แต่จะใช้
การสื่อสารด้วยเสียงแทน 

 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ โซน
อาหารและคาเฟ่ ให้ได้มาน่ังชิล ด่ืมด�าบรรยากาศดี ๆ
ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนเงียบสงบ

พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ
สัมผัสอากาศหนาว

ของภาคเหนือ



 ให้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ จาก
น้ันให้ใช้ทางหลวง 3035 ขับไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่
อําเภอแมว่าง จากน้ันเล้ียวขวาเขา้สูท่างหลวง 1013 โดย
จะเป็นเสน้ทางขึน้เขา ผ่านอุทยานแห่งชาติแม่วาง ประมาณ
37 กิโลเมตร จากน้ันจะพบกับจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : The Chai  Lai Orchid ตําบลแม่วิน
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 22.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเชยีงใหม่
: 053-248-604-5

เบอร์โทรศัพท์ The Chai  Lai Orchid
: 061-381-4931



อ่างกาหลวง

เดินป่าโบราณ ศึกษาธรรมชาติ
ต้นนํ้าเหนือสุดของเมืองไทย

เส้นทางสะพานไม้ธรรมชาติ
ชมกุหลาบพันปีต้อนรับปีใหม่
จุดชมนกจากเทือกเขาหิมาลัย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเขาสูง 
ปกคลุมด้วยสายหมอกและพันธ์ุ ไม้งาม

แหล่งต้นนํ้าท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์

เชียงใหม่

Highlight



นอกจากได้พักผ่อนและศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการไม่จับ ไม่เด็ด
หรือนําพันธุ์ไม้ออกจากบริเวณอุทยาน และงดส่งเสียงดัง เพราะ
อาจสรา้งความต่ืนตกใจแก่สัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบรเิวณอ่างกา
หลวงแห่งน้ี

Green Tips

 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา หรือ 
อ่างกาหลวง ต้ังอยูบ่นยอดดอยอินทนนท ์สถานทีท่ีเ่ต็ม
ไปด้วยป่าสีเขียวบรสิุทธิ ์บรรยากาศภายในปกคลุมด้วย
เมฆและหมอก ลอยพัดผ่านตลอดเวลา จึงทําให้อากาศ
ค่อนข้างชื้นและเต็มไปด้วยละอองน�า ต้นไม้ในป่าใหญ่
อยา่งมอสและเฟนิเจรญิเติบโตงอกงาม ราวกับอยูใ่นปา่
ยุคดึกดําบรรพ ์และเปน็เสน้ทางศึกษาธรรมชาติพันธุไ์ม้
และสัตว์นานาชนิดที่สําคัญในประเทศไทย

อ่างกาหลวง



 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวงเป็น
เสน้ทางเดินบนสะพานไมมี้ราวก้ันในระยะทางประมาณ
300 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปเหยียบย�าธรรมชาติ
โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกข้อมูลเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับพรรณไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด อาท ิกหุลาบพนัปี
ขา้วตอกฤาษีมอสและเฟนิ เป็นต้น ซึง่หากต้องการมาชม
กุหลาบพันปีออกดอกบานสีแดงสดควรมาในช่วงเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์

ผจญผืนป่าดึกดําบรรพ์
เส้นทางธรรมชาติอ่างกาหลวง

จุดชมนกท่ีอพยพ
มาจากเทือกเขาหิมาลัย

 ภายในเสน้ทางเดินศกึษาธรรมชาติอ่างกาหลวง
เป็นจุดดูนกที่สําคัญแห่งหน่ึงของไทย เพราะมีพรุน�าจืด
แหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวเ์ฉพาะถ่ินนกกวา่ 100 สายพนัธุ์
และนกท่ีอพยพมาจากเทอืกเขาหิมาลัย อาท ินกศิวะหาง
สีตาล นกกินปลีหางยาวเขียว นกอีแพรดท้องเหลือง 
และนกหางราํดํา เป็นต้น นับได้ว่า อ่างกาหลวง แม้จะ
เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระยะสั้น แต่สามารถมา
ด่ืมด�าและสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จรงิ



 เดินทางมุ่งหน้าไปยังดอยอินทนนท์ โดยเริ่ม
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข
108 เชียงใหม่ - จอมทอง ระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร
เมือ่ถึงหลักกิโลเมตรที ่57 ก่อนถึงอําเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร
จะพบกับทางแยก ให้เล้ียวขวาเขา้สูถ่นนทางหลวงหมายเลข
1009 สายจอมทอง - อินทนนท์ ระยะทางประมาณ 48
กิโลเมตร จะถึงอ่างกาหลวงที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์

การเดินทาง พิกัด : อ่างกาหลวง ตําบลบ้านหลวง อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 50160

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
: 053-286-729
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเชยีงใหม่
: 053-248-604



สมัผสัอากาศหนาว
ชมหมอกขาวและดอกไมส้วย

ชมสถานเีกษตรแหลง่ปลกูผกั ผลไม ้ดอกไมเ้มอืงหนาว
แหล่งชมดอกนางพญาเสือโคร่งสวยอันดับต้นของเมืองไทย

ลแอนนาบ้่มูห ณ าขเภูยทไวาชมรรธนฒวัสผัมสั

ชมสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง
และดอกไมง้ามผลบิานในฤดหูนาว

เชยีงใหม่

Highlight

ดอยอา่งขาง



 งาขงา่อยอด น์ศัทวิท ีดศากายอดนใหน่ึง ที่มีอ
ง่หแนดแนิดน็ปเา่วายาฉบัร้ดไนจ ยวสิตาชมรรธะลแมาง

ความโรแมนติก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวต้ังแต่
เดอืนธันวาคม - เดอืนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศ

เที่ยวงอ่ทามะามหเงที่ว่ชน็ปเงจึ ดุสนย็เวานหะจ ที่
ยอดดอยนบติาชมรรธงอขมางยวสมาวคมชามเพื่อ

อาทิ การมาชมทะเลหมอก เยือนแหลง่ปลูกพืชผัก
ง่รคโอืสเาญพกอดู่คปรูยาถ่ วานหงอืมเม้ไกอด ม้ไลผ

บาน จบิกาแฟหอ้ยขา และสัมผัสวิถชีีวิตชาวไทยภูเขา
ลแอนนา้บู่มหที่

ีมถรามาสงอ่ทกนั วล้แนอ่ผกัพะลแเที่ยวงอ่ทามรากกาจกอน เที่ยว
ษ์กัรนุอมว่รนว่ส กัผชืพยาลาํทอืรหดด็เ่มไ บจัม่ไรากยวด้ มอล้ดวแงสิ่

งลปแณวเิรบนใปไา้ขเรวค่มไะลแ ้วไกูลปนา้บวา้มที่ชไกอดะลแ้มไลผ
ครัง้กุทนอก่ที่ง พื้นอขาจ้เกาจตาญนุออขรวค รากลพยดโรตษกเ

อต่บทะรกลผง่สนอัยาหยีสเมรรกรตษกเงาทตลิผลผนกังอ้ปเพื่อ
รายได้ของคนในชุมชน

ดอยอา่งขาง 

Green Tips



 วานหูดฤนใ  งาขงา่อยอด นที่าถสน็ปเ้หใดัจกูถ
ามยดโ ่มหใงยีชเดัวหงจังอข ๆ นต้บดันอัวยเงอ่ท ที่ที่
มหล่ียสี่เปูรงา่อ งึถยามห อืนหเาษาภนใ "งาขงา่อ"งชื่ออข
งสูาขเบหุยวด้มอล้มอห้กที่ถูยอดงอขะณษกลัมาตงซึ่งต้ั

งเที่ยวอ่ทงล่หแะลแมางยวสนอัพาภยนีศทัน็ปเดกิเนจ
งพื้นที่าขงาอ่งวลหรตษกเนีาถส ทิาอ ยามกาม ๆ งาต่

วานหงอืมเ้มไกอดะลแ้มไลผ กัผชืพกลูปะาพเรากติธาส
์ยต ขึ้นิทาอะรพมชามถรามาสี่ที่วิวมชดุจ มลวจุดชมวิวก่ิ

และตกดนิได ้มีชุมชนเลก็ ๆ ของชาวไทยใหญ่ชาวพม่า
เที่ยวงอ่ทกัน่กแรากิรบ้หใงอขยาขา้คนา้รดิปเอ่ฮนีจวาชะลแ เยอืนสถานวีจิยัโครงการหลวงแหง่แรก

แหลง่สง่เสรมิอาชพีเกษตรกร

 สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง รตษกเนีาถสน็ปเ
ในโครงการหลวงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของ

มรรกรตษกเพีชาอมิรสเง่สเพื่อ 9ลากชัรงวลหนใ ที่
รากนทแดทนพื้นที่ใาขเวาชก่แห้ใด้ไยารงา้รสะลแ

ปลูกฝิ่ น ม้ไลผ กัผชืพกูลปามนหัะลแ ยอลนอ่ลืเ่รไาทํ 
บัลพ ๆ งา่ตดัลสกัผ ทอรคแ ่กแ้ดไ วานหงอืมเ้มไกอดะลแ

นชั่นเ์ราค์รรี่อบเอรตส ง่รคโอืสเาญพ ศามจญบเ บาลหุก 
และอ่ืน ๆ   อกีมากมาย

ทา้ลมหนาวบนยอดดอย
ชมธรรมชาตหินา้หนาว
มนตเ์สนห่เ์มอืงเหนอื



้ชใยดโ ่มหใงยีชเดัวหงจัู่สา้ขเาน้หง่มุงาทนดิเ 
ถนนโชตนา (ถนนหมายเลข 107) ผ่านตาํบลแม่ข่าเป็น
ระยะทางประมาณ 135 กโิลเมตร จากน้ัน เล้ียว

เล้ียว

มาตปไ
ถนนหมายเลข 1249 ผ่านตาํบลแม่สูน ตามเส้นทาง

ยอดงเที่ยวอ่ทงล่หแยาป้บพะจ รตมเลโกิ 02 ณามะรป
ดจุบพะจ รตมเ 021 ณามะรปกอีามา้ขเ งาขงาอ่

หมายปลายทาง

การเดนิทาง
พิกดั :  ดอยอ่างขาง ตาํบลแม่สูน อาํเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50320

เวลาเปิดทําการ :  06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ งาขงา่องวลหรตษกเีนาถส
: 053-969-477
เบอร์โทรศัพท์ ่มหใงยีชเดัวหงัจนางกันาํส.ททท
: 053-248-604-5



ลานทุ่งหญ้ากว้างสบายตา
รับสายลม ชมฝูงวัวกลางเทือกเขา 

ฟาร์มวัวธรรมชาติบนภูเขาสูง

ป้อนอาหารให้วัวอย่างใกล้ชิด

เรียนรู้อาชีพและสัมผัสชีวิตชาวไร่

เชียงใหม่

Highlight

ฟาร์มปศุสัตว์เชิงการท่องเท่ียว
ลานทุ่งหญ้ารูซ่ีเต็มพ้ืนท่ีกว้างใหญ่

รับสายลม ชมท้องฟ้าและภูเขาสบายตา

ฟาร์มวัวจิระพาณิชย์



           ฟารม์ววัจิระพาณิชย ์ฟารม์ววัสายพนัธุล์กูผสม
ชารโ์รเล่ส์อันกว้างใหญ่บนภูเขาสูง โดยเล้ียงวัวแบบ
ออรแ์กนิกบนลานทุ่งหญ้ารูซี่ที่เพาะปลูกไว้เพื่อให้เป็น
อาหารของวัว ใช้ชีวิตอิสระกลางธรรมชาติ 24 ชั่วโมง
ประกอบกับสภาพอากาศอากาศหนาวเยน็และวิวทวิทศัน์
อันสวยงามคล้ายต่างประเทศ ทางฟารม์เปิดเป็นฟารม์
ปศุสัตว์เชิงการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้วิถี
เกษตรกรรมการเล้ียงวัวแบบออรแ์กนิก

ฟาร์มวัวจิระพาณิชย์

เน่ืองจากฟาร์มวัวจิระพาณิชย์เป็นฟาร์มปศุสัตว์เชิงการท่องเที่ยว 
นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่นรว่มอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการไมนํ่าอาหาร
หรอืเครือ่งด่ืมเข้าไปในเขตพื้นที่เล้ียงวัว เพื่อป้องกันวัวมาขอกินอาหาร
ควรให้อาหารและน�าแก่วัวตามที่ทางฟารม์จัดไว้ให้ และไม่ควรแหย่
หรอืเล่นรุนแรงกับวัว เพราะจะทําให้วัวต่ืนกลัวและทําอันตรายได้

Green Tips



             ในอดีตพื้นที่ฟารม์วัวจิระพาณิชย์ เคยเป็น
พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ต่อมาได้มีการพัฒนา
พืน้ทีใ่ห้เปน็ฟารม์ววัลูกผสมชารโ์รเล่สแ์บบออรแ์กนิก
โดยปลูกทุ่งหญ้ารูซี่ไว้สําหรบัเป็นอาหาร ให้วัวได้
ออกหากินแบบอิสระ จะไม่มีการให้อาหารสําเรจ็รูป
แก่วัวโดยเด็ดขาด เป็นการเล้ียงตามวิถีธรรมชาติ
อย่างแท้จรงิ ซึ่งเป้าหมายของการเล้ียงวัว คือ เล้ียง
ไว้สําหรับการค้าขายให้แก่พ่อค้าหรือชาวบ้านที่
สนใจนําไปเล้ียงต่อจึงเหมาะสําหรบัผู้ท่ีสนใจซื้อไว้
เล้ียงหรอืนักท่องเที่ยวต้องการมาเรยีนรูแ้ละสัมผัส
วิถีชีวิตตามธรรมชาติของวัวอย่างใกล้ชิด 

ชมความสวยงามของฟาร์มธรรมชาติ
เรียนรู้วิถีชีวิตฝูงวัว

           เน่ืองจากพื้นที่สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของ
ฟารม์ววัจิระพาณิชย ์ต้ังอยูบ่นหุบเขา ปา่ไมแ้ละทุง่หญา้รูซี่
กวา้งใหญ ่จึงทาํให้บรรยากาศของฟารม์แห่งน้ี เต็มไปด้วย
ความเขียวขจีของพืชพรรณ ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
ตลอดวัน มองเห็นฝูงวัวที่เดินเล่นอยู่บนทุ่งหญ้าละลานตา
เกิดเปน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามเสมอืนการไปเทีย่วต่างประเทศ
ซึง่เมือ่มาต้องไมพ่ลาดกับการถ่ายรูปคู่ต้นไมเ้ดียวดายและ
ฝูงวัวอย่างใกล้ชิด เหมาะสําหรบันักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติและการมาเรยีนรูว้ิถีชีวิตของฝูงวัวและเกษตรกร

รับสายลมเย็นสบาย
สูดอากาศบริสุทธ์ิ

ชมฝูงวัวกลางหุบเขา



             เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงราย จากน้ันใช้
ถนนหมายเลข 108 เมือ่ถึงทางแยกสะเมงิ ให้เล้ียวเขา้สูถ่นน
หมายเลข 121 อีกประมาณ 1.9 กิโลเมตร แล้วเล้ียวเข้าสู่
ถนนเล่ียงเมืองสันป่าตอง - หางดง ตามเส้นทางไป 27 
กิโลเมตร จากน้ันใชถ้นนหมายเลข 108 อีก 23 กิโลเมตร
แล้วเล้ียวเข้าสู่ถนนหมายเลข 1009 อีก 37.5 กิโลเมตร
ต่อด้วยถนนหมายเลข 1192 เมือ่ถึงวงเวียนให้ใชท้างออกที่
2 และวิง่ต่อไปบนถนนหมายเลข 1088 อีก 28 กิโลเมตร 
จะพบกับจุดหมายปลายทางฟารม์วัวจิระพาณิชย์

การเดินทาง พิกัด : ฟารม์วัวจิระพาณิชย์ 
ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 50270

เบอร์โทรศัพท์ ฟารม์วัวจิระพาณิชย์
: 084-568-9797

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
: 053-248-604-5

เวลาเปิดทําการ : 07.00 น. - 18.00 น.



เขาสันแอ่น

เดินป่ารับลมหนาว ชมวิวบนยอดเขา
ปลายทางสวยเหมือนในฝัน

เดินป่าบนเส้นทางเขาสวย

ชมอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอก

จุดกางเต็นท์ท้าอากาศหนาว

เส้นทางการเดินป่าระยะส้ัน
ชมวิวธรรมชาติสวยตลอดทาง

กางเต็นท์บนภูเขา ชมหมอกหนา

ตาก

Highlight



 เขาสันแอ่น หรอื ดอยสนัแอ่น แหล่งท่องเท่ียว
ในอําเภอบ้านตาก จังหวัดตากที่มีความสูงจากระดับ
น�าทะเล 1,420 เมตร เป็นเส้นทางการเดินป่าระยะสั้น
เหมาะสําหรบันักเดินป่ามือใหม่ที่ชื่นชอบความท้าทาย
ในระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทาง จะผ่าน
ต้นไม้ ใบหญา้ ไรก่ะหล�าปลีของชาวบา้นในพืน้ที ่จุดชม
วิวอันสวยงาม และมีลานกางเต็นท์สําหรบัการพักแรม
อยูบ่รเิวณยอดสนัเขา ซ่ึงบรเิวณน้ี ในชว่งกลางคืนสามารถ
มานอนดดูาวและในตอนเชา้สามารถมาชมวิวพระอาทติย์ขึน้
พรอ้มสายหมอกและลมหนาวพดัโชยมาเปน็ระยะ

นอกจากการเดินป่าและพักแรมแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่เด็ด ไม่หัก หรอืเก็บพันธุ์ไม้ ดอกไม้ 
ระหว่างทางกลับไป ควรใช้การถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นภาพความทรงจํา
แทนการเก็บทรพัยากรธรรมชาติเหล่าน้ีกลับไป และหากกางเต็นท์พัก
แรมและทําอาหาร ควรทําความสะอาดและเก็บขยะต่าง ๆ ลงมาทิ้ง
ถังขยะด้านล่างให้เรยีบรอ้ย

เขาสันแอ่น

Green Tips



 ในระหวา่งทางทีข่ึน้ไปบนยอดเขาสนัแอ่น จะพบกับ
ววิทีส่วยงามตลอดสองขา้งทาง ผา่นป่ากล้วย หินรูปทรงแปลก
ตาหรอืที่เรยีกกันว่า หินลิตเต้ิลโมโกจู ผ่านจุดแบ่งเขตของ 2 
อําเภอ คือ อําเภอแม่ระมาดและอําเภอบา้นตาก ผ่านป่าต้นไม้
โบราณ เช่น เทยีนดอย กล้วยไมร้องเท้านาร ีก้ิงกือสชีมพ ูและ
พนัธุไ์ม้ ดอกไมป้า่อ่ืน ๆ อีกหลากหลายชนิด และอีกหน่ึงไฮไลท์
ที่ไม่ควรพลาด คือ การมาชมกะหล�าปลีนับสิบไรแ่หล่งเกษตร
กรรมของชาวบา้นในพืน้ที ่

เพลิดเพลินทิวทัศน์ 
และพันธ์ุ ไม้ระหว่างการเดินทาง

 เสน้ทางศึกษาธรรมชาติบนเขาสนัแอ่น จะต้อง
ใช้การเดินทางเท้าขึ้นไป เป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
จากจุดเริม่ต้นปางต่ือจนถึงลานกางเต็นท์ โดยเส้นทาง
เดินมลัีกษณะเปน็เนินเขาสลับกับทางราบ ตลอดการเดิน
ทางจะได้สัมผัสและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรม
ชาติได้รอบตัว ซึง่เปน็การเดินป่าทีไ่มโ่หดและไมย่ากจน
เกินกําลังความสามารถ เมือ่แลกกับววิธรรมชาติทางชา้ง
เผือกในตอนกลางคืน พระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน และ
ทะเลหมอกขาวในฤดหูนาว นับวา่คุ้มค่าแก่การมาเยอืน

เดินเท้าข้ึนเขา เลาะชมธรรมชาติ
บนเส้นทางเดินท่ีง่ายและสวยงาม



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดตาก จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 1 เป็นระยะทาง ประมาณ 19 
กิโลเมตร จากน้ันเบีย่งเพือ่เขา้สูตํ่าบลบ้านตาก ตามถนน
หมายเลข 1107 และตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข 1175 ระยะ
ทางประมาณ 39 กิโลเมตร จะพบศูนยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว
เขาสันแอ่น จากน้ันใช้บรกิารรถโฟวิลของชาวบ้านเพื่อ
เดินทางต่อไปยงัจดุเริม่ต้นเสน้ทางการเดินปา่บนเขาสันแอ่น

การเดินทาง
พิกัด : เขาสันแอ่น ตําบลท้องฟ้า
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

เบอร์โทรศัพท์ ชุมชนม้งขุนห้วยตาก
: 087-200-6043

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตาก
: 055-514-341 -3



นอนเต็นท์ชมวิว ป้ิงย่างหมูกระทะ

สัมผัสอากาศหนาวเย็นกลางภูเขา

ชมวิวทะเลหมอก 360 องศา

ตาก

Highlight

ชมวิวพระอาทิตย์ ได้ท้ังข้ึนและตก
กางเต็นท์นอนบนดอย รับลมหนาว

ฟังเสียงน้ําตกดังกึกก้องไปท่ัวม่อน

ม่อนหมอกตะวัน

กางเต็นท์บนดอย
ชมทะเลหมอก 360 องศา



นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
ในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการดํารงไวซ้ึง่ธรรมชาติ ไม่ทาํลายแมกไม้
ต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเท่ียว ไม่ทิ้งขยะไว้เกล่ือนกลาด เพื่อลดการเกิด
มลพษิต่าง ๆ รวมถึงหากต้ังแคมปจํ์าเปน็ต้องก่อกองไฟเพือ่ปรุงอาหาร
ไมค่วรก่อกองไฟบนพืน้ดินหรอืพืน้หญา้และต้องดับไฟทกุครัง้หลังจาก
เสรจ็ภารกิจ เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า

Green Tips

        ม่อนหมอกตะวัน ต้ังอยู่บนยอดดอยบ้านป่าหวาย
โดยมีผู้ใหญ่บ้านป่าหวยได้ใช้พื้นที่เกษตรน้ี เปิดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นท่ีทั้งหมด 50 ไร ่อยู่บนยอดเขา
ที่ความสูง 1,100 เมตร ปกคลุมด้วยทะเลหมอกอย่าง
สวยงาม อีกทัง้มลีานกางเต็นทท่์ามกลางภเูขาทีล้่อมรอบ
สามารถชมวิวได้ท้ังพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์
ตกดิน สภาพอากาศมีลมพัดเย็นสบาย โดยเฉพาะใน
ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากและทะเลหมอกจะมีมาก
ในช่วงฤดูฝน 

ม่อนหมอกตะวัน



           บรเิวณม่อนหมอกตะวัน มีจุดชมวิวทะเลหมอก
บนยอดดอย ซึง่หากมาชว่งปลายฝนต้นหนาว ในช่วงเชา้
จะได้สัมผัสทะเลหมอก ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
ท่ามกลางหุบเขาสูงสลับทับซ้อนไปมา พรอ้มรบัอากาศ
ท่ีบรสิุทธิ์ อีกทั้งสามารถชมวิวธรรมชาติได้ในมุม 360 
องศา สัมผัสธรรมชาติได้รอบตัว นอกจากน้ีสามารถ
สัมผัสวิถีชวิีตของชาวเขาเผา่ม้งท่ีประกอบอาชพีเกษตร-
กรรมและค้าขายสินค้าอยู่บรเิวณรอบม่อน

            นอกจากน้ี ม่อนหมอกตะวัน ยังมีลานกางเต็นท์
จากทางชาวบ้านที่ได้ช่วยกันพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อมานอนกางเต็นท์พักแรม
กลางบรรยากาศของป่าเขา ดูดาวยามค�าคืน สัมผัสทะเล
หมอกและแสงแรกของวนัยามเชา้ บรเิวณโดยรอบมห้ีองน�า
รา้นค้าและรา้นอาหารคอยให้บรกิารหลากหลายรา้น อาทิ
หมกูระทะ ปลาเผา สม้ตํา เปน็ต้น นับวา่เปน็สถานทีท่ีเ่หมาะ
แก่การมาพักผ่อนหย่อนใจอีกหน่ึงแห่งในจังหวัดตาก

สัมผัสทะเลหมอก 360 องศา
ท่ามกลางวิวชมพระอาทิตย์ข้ึน

นอนเต็นท์ชมวิวเขา 
ทานหมูกระทะ รับลมหนาว



             เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดัตาก จากน้ันใชถ้นน
หมายเลข 1090 จากตัวแม่สอดมุ่งหน้าสู่อําเภอพบพระ
ผ่านอุทยานแห่งชาติน�าตกพาเจรญิมาไม่ไกล ให้สังเกต
ป้ายน�าตกป่าหวาย แล้วเข้ามาตามทางคอนกรดี ระยะ
ทางประมาณ 13 กิโลเมตรและจะพบจุดกางเต็นท์ม่อน
หมอกตะวัน ซึ่งรถทุกชนิดสามารถขึ้นไปได้

การเดินทาง

พิกัด : ม่อนหมอกตะวัน ตําบลคีรรีาษฎร์
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าท่ีดูแลจุดกางเต็นท์
: 084-253-7305

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตาก
: 055-514-341-3



วัดพระธาตุรัตน
เจดีย์ถ้ําแม่อุสุ

จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขา
สถานท่ีแห่งศิลปวัฒนธรรม

เจดีย์บนยอดดอยสูง
ชมวิวทิวเขาและทะเลหมอกขาว
มหัศจรรย์ถ้ําน้ําลอดใต้เพิงผา

ชมวัดสวยบนยอดภูเขาสูง
ชมพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้า

ทะเลหมอกโอบล้อม 360 องศา

ตาก

Highlight



นอกจากการมาสักการะองค์พระธาตุและชมวิว
ธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวควรเคารพและให้เกียรติ
สถานที่ด้วยการไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ อ่ืน แต่งกาย
ให้เหมาะสม หากไปท่องเท่ียวถ�าแม่อุสุ ไม่ควรสัมผัส
หินงอกหินย้อย ขูดขีดเขียนหรือทําลายหินภายในถ�า
เพราะอาจทําให้เกิดการแตกหัก รวมถึงไขมันจาก
ผิวหนังของมนุษย์จะไปหยุดยั้งการสะสมของหินปูน

Green Tips
 วัดพระธาตุรัตนเจดีย์ถ�าแม่อุสุ เป็นวัดต้ัง
อยู่บนยอดเขาสูง โอบล้อมด้วยขุนเขา และธรรมชาติ
ป่าไม้สีเขียวขจี ทั้งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุ
และจุดชมวิวทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
ได้ในมุม 360 องศา พร้อมรับลมหนาวพัดโชยมา
เรยีกได้ว่า เป็นวัดศักด์ิสิทธิ์บนยอดเขาที่มีธรรมชาติ
อันสวยงามให้ได้ชื่นชม นอกจากน้ีบริเวณใกล้เคียง
มีแหล่งท่องเที่ยวถ�าแม่อุสุ ชมความมหัศจรรย์ของ
ถ�าน�าลอดใต้เพิงผา ความสวยงามแปลกตาของหิน
ลักษณะต่าง ๆ ภายในถ�า

วัดพระธาตุรัตน
เจดีย์ถ้ําแม่อุสุ



มหัศจรรย์ถ้ําแม่อุสุ
ชมความงามของหินรูปทรงแปลกตา

 ถ�าแมอุ่ส ุถ�าทีม่คีวามสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ
ของประเทศไทย โดยมีเรือ่งเล่าสืบทอดกันว่า เม่ือถึง
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจะได้ยินเสียง
ดนตรดัีงสน่ันหวั่นไหวเหมือนกับว่ามีงานเทศกาล บ้าง
เล่าว่าในถ�ามีเสือสมิงอาศัยอยู่ ซึ่งภายในถ�ามีลักษณะ
เป็นถ�ามีลําธารแม่อุสุไหลผ่านลอดหายไปใต้เพิงผา
อีกทั้งมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาคล้ายสิงโต
หัวช้าง เจดีย์ ตามแต่จินตนาการ รวมถึงหินสัญลักษณ์
ของถ�าแม่อุสุ  หินรูปชาวอาข่าแบกของไว้ข้างหลัง
จนได้ฉายาว่า มหัศจรรย์โรงละครใต้พิภพ

 จุดเด่นของวัดพระธาตุรตันเจดีย์ถ�าแม่อุสุ
คือเปน็วดับนยอดเขาสงู ประกอบด้วยองค์พระธาต ุ2 องค์
ต้ังอยู่บนยอดเขา 2 ยอด โดยพระธาตุองค์แรกมีการ
จําลองรูปแบบมาจากพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศ
เมียนมาร์ ส่วนพระธาตุองค์ท่ีสองมีการสร้างขึ้นมา
ใหม่เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ทิวทัศน์ของ
ภูเขาและทะเลหมอกได้รอบตัว เรียกได้ว่า เป็นมุม
ชมววิธรรมชาติและมมุถ่ายรูปยอดฮิตของนักทอ่งเทีย่ว
ยิ่งในช่วงฤดูหนาว ต้ังแต่เดือนธันวาคม - มกราคม
เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวชมทะเลหมอกมากที่สุด

สักการะองค์พระธาตุบนยอดอย
ชมวิวภูเขาและทะเลหมอกมุมสูง



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดัตาก ใชถ้นนหมาย
เลข 1 ตามเส้นทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียว
เข้าสู่ถนนสุขาภิบาลตากออกซอย 3 เมื่อถึงแยกให้เล้ียว
ขวาเขา้สูถ่นนหมายเลข 1107 ไปอีก 3 กิโลเมตร แล้วเล้ียว
ซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 1175 ตามเส้นทางประมาณ
83 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 105
ไปอีก 58 กิโลเมตร และจะพบจุดหมายปลายทาง
วัดพระธาตุรัตนเจดีย์ถ�าแม่อุสุ

การเดินทาง
พิกัด : วัดพระธาตุรัตนเจดีย์ถ�าแม่อุสุ
ตําบลแม่อุสุ อําเภอท่าสองยางจังหวัดตาก 63150

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัตาก
: 055-514-341 -3



ภูลังกา

เยือนเมืองสโลว์ ไลฟ์
ผจญภัยกลางป่า
สัมผัสวิวธรรมชาติ 360 องศา

เดินเขาพิชิตยอดดอยภูลังกา
ปรากฎการณ์ทะเลหมอกในฤดูฝน
นอนโฮมสเตย์หลักร้อยชมวิวหลักล้าน

พักผ่อนนอนโฮมสเตย์สไตล์บ้าน ๆ
ชมทะเลหมอกขาวบนยอดดอย

สัมผัสอากาศหนาวใกล้ชิดติดขอบฟ้า

พะเยา

Highlight



เมื่อมาท่องเท่ียวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่ง
แวดล้อมได้ด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�า ช้อนส้อมพกพา และหลอดสแตน
เลส เพื่อลดปรมิาณขยะในพื้นท่ีภูลังกา หากต้องนําขยะที่ย่อยสลายได้ยาก
เช่น พลาสติก โฟมเข้าไปในเขตวนอุทยานหรอืชุมชน ควรนํากลับมา คัดแยก
ขยะและทิ้งให้ถูกที่ นอกจากน้ีไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนในยามวิกาล
เพราะจะสรา้งความราํคาญและรบกวนผู้อ่ืน

Green Tips

 หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า "ในฤดูฝน
ทะเลหมอกจะมีความสวยงามมากที่สุด" เพราะอากาศ
เยน็สบาย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทุกพืน้ท่ีชุม่ฉ�าสดช่ืนด้วย
สายฝนโปรยปราย ทาํให้ต้นไม ้ใบหญา้และดอกไมเ้จรญิ
เติบโตได้ดีกวา่ฤดูกาลอ่ืน ๆ รวมถึงทะเลหมอกสขีาวคละ
เคล้าละอองฝน ซึง่เปน็มนต์เสน่ห์ทีส่ามารถรบัชมได้เฉพาะ
ฤดฝูนเพียงเทา่น้ัน หน่ึงในจุดหมายปลายทางของนักท่อง
เทีย่วสายธรรมชาติทีไ่มค่วรพลาดและควรค่าแก่การมา
เยอืน คือ ภลัูงกา จังหวดัพะเยา

ภูลังกา



 ภูลังกา ต้ังอยู่ในวนอุทยานภูลังกา ตําบลผา
ชา้งน้อย อําเภอปง จังหวดัพะเยา เปน็ภเูขาสูงสุดในเทอืก
เขาสนัปนัน�าเขตแดนไทย - ลาว มีความสงูจากระดับน�า
ทะเลปานกลาง 900 เมตร - 1,720 เมตร พืน้ทีส่ว่นใหญ่
เป็นป่าดิบชื้น มีจุดท่องเที่ยวท่ีสําคัญ คือ เส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติวนอุทยานภูลังกาเพื่อไปพิชิตยอดดอย
ชมความงามของทะเลหมอกขาว แสงแรกของพระอาทติย์
ที่กําลังขึ้นโผล่พ้นขอบฟ้า หรอืยามพลบค�าสามารถมา
กางเต็นท์นอนดูดาวได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจน อีกทั้ง
ได้ศึกษาชื่นชมพันธุ์ไม้หายากและสัตว์ป่านานาชนิด
อาทิ ต้นชมพูภูพาน เอ้ืองสีตาล ข่าดอกแดง สัตฤาษี
กวาง เก้ง และผีเสื้อ เป็นต้น 

เดินเขาพิชิตยอดดอย
ชมดาว ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ข้ึน

นอนโฮมสเตย์หลักร้อย
สัมผัสวิวหลักล้าน ชิลร้านกาแฟช่ือดัง 

 เมือ่มาเยือน ภลัูงกา จังหวดัพะเยา ชว่งฤดฝูน
และฤดูหนาว ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม สิ่งที่
ไม่ควรพลาด คือ การมาพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ราคา
หลักรอ้ยท่ามกลางบรรยากาศดี ๆ และวิวธรรมชาติอัน
สวยงามของหุบเขาสูงสลับทับซ้อนรายล้อมด้วยทะเล
หมอกขาวบนยอดเขา โดยเฉพาะเวลาก่อนรุง่เชา้และก่อน
พลบค�าที่แสงของท้องฟ้าสาดสีส้มอมชมพู เกิดภาพวิว
สวยงามราวกับอยูบ่นสรวงสวรรค์ นอกจากโฮมสเตยแ์ล้ว
ยงัมรีา้นกาแฟววิหลักล้านในตํานานอยา่ง Magic Mountain
Cafe' เพื่อมาจิบกาแฟพรอ้มชมวิวธรรมชาติหลักล้าน
ได้อย่างใกล้ชิด



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดัพะเยา โดยใชท้าง
หลวงหมายเลข 1021 ผ่านอําเภอดอกคําใต้ อําเภอจุน
และอําเภอเชียงคํา จากน้ันใช้ทางหลวงหมายเลข 1148
รวมระยะทางจากพะเยาถึงวนอุทยานภูลังกาประมาณ
120 กิโลเมตร จะพบจุดหมายปลายทางภูลังกา จังหวัด
พะเยา

การเดินทาง พิกัด : ภูลังกา ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง
จังหวัดพะเยา 56140

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ วนอุทยานภลัูงกา
: 053-711-402
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเชยีงราย
: 053-717-433



หมู่บ้านเล็กกลางหุบเขา
แลดอกไม้งาม
บานสะพร่ังสีชมพู

ชมดอกพญาเสือโคร่งบาน
สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยเผ่าม้ง
หมู่บ้านกลางหุบเขาสวย

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ในวิถีชุมชน
ล้อมรอบด้วยหุบเขา และดอกไม้งาม
อากาศเย็นสบาย เท่ียวได้ตลอดท้ังปี

พิษณุโลก

Highlight

หมู่บ้านร่องกล้า



 เมื่อลมหนาวพัดพากลางหมู่บ้าน ดอกไม้
งามเริ่มออกดอกบานสะพรั่ง หน่ึงในหมู่บ้านเล็ก ๆ
กลางหุบเขาและดอกไม้สวย จนนักท่องเที่ยวต่างพา
กันมายลโฉมในช่วงฤดูหนาว คือ หมู่บ้านร่องกล้า
จังหวัดพิษณุโลก หมู่บ้านท่องเที่ยวที่เปิดบรกิารที่พัก
ร้านอาหาร บริการนําเท่ียวจากทางชุมชน มีสินค้า
ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงของฝากและของที่
ระลึกต่าง ๆ ที่นํามาจําหน่ายในตลาดนัดเด็กดอย

นอกจากได้พักผ่อนใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติแล้ว
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชาวบ้าน
ในพื้นที่ ด้วยการพกถุงผ้า ใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ
เพื่อลดปัญหาขยะภายในชุมชน และต้องไม่โน้มก่ิงหรือเด็ดดอก
พญาเสือโคร่ง เพ่ือรักษาธรรมชาติให้อยู่อย่างสวยงาม

หมู่บ้านร่องกล้า

Green Tips



 หมู่บ้านรอ่งกล้า หรอืรูจั้กกันในชื่อ บ้านใหม่
รอ่งกล้า หมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีการปลูกต้นนางพญา
เสือโครง่กระจายอยู่ตามภายในหมู่บ้าน ซ่ึงเมื่อถึงช่วง
ฤดูหนาวดอกพญาเสือโคร่งจะออกดอกสีชมพูบาน
สะพรัง่ไปทั่วทั้งหุบเขา เมื่อมองดูบรรยากาศจะคล้าย
กับหมู่บ้านทางแถบชนบทในประเทศญี่ปุ่น โดยดอก
นางพญาเสือโครง่ที่บ้านรอ่งกล้าจะออกบานเพียงปีละ
หน่ึงครัง้เท่าน้ัน ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย
หลงเสน่ห์ของชุมชน

 หากมาเยือนหมู่บ้านรอ่งกล้า จะได้สัมผัสกับ
วิถีชีวิตแสนเรยีบง่ายของชาวเขาเผ่าม้ง เรยีนรูว้ิธีการ
ทําเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว อาทิ
กะหล�าปลี สตรอเบอรร์ี ่ลูกพลับ ข้าวโพดหวาน หน่อ
ไม้หวาน และผักขมม้ง ทั้งยังมีประเพณีและวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของชาวเขาเผ่าม้ง อย่างการแต่งกายด้วยผ้าปัก
ม้งหลงเหลืออยู่ให้นักท่องเท่ียวได้แวะเวียนมาเยี่ยมชม
อีกด้วย

ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง
บานสะพร่ังท่ัวหุบเขา



 เดินทางมุ่งหน้าไปยังเทศบาลนครพิษณุโลก
โดยใช้เส้นทาง AH16 และถนนหมายเลข 12 เพื่อไปยัง
ถนนหมายเลข 2013 ประมาณ 70 กิโลเมตร จากน้ันมุ่ง
หน้าเข้าสู่ตําบลบ้านแยง และใช้ถนนหมายเลข 2331 ต่อ
อีก 60 กิโลเมตร จากน้ันสังเกตป้ายอุทยานแห่งชาติ
ภหิูนรอ่งกล้าไปตามเสน้ทางของปา้ย เพือ่ไปยังจดุหมาย
ปลายทางหมูบ่า้นรอ่งกล้า

การเดินทาง พิกัด : หมู่บ้านร่องกล้า ตําบลเนินเพิ่ม
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัพษิณุโลก
: 055-258-559 และ  055-258-947



หมู่บ้านเนินมะปราง

ชมเสน่ห์หมู่บ้านกลางหุบเขา
เคล้าสายหมอกในฤดูฝน

หมู่บ้านกลางหุบเขาหินปูน

ยลสายหมอกขาวในฤดูฝน

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเนินมะปราง

พักพิงอิงกายโฮมสเตย์ชาวบ้าน
สัมผัสความเรียบง่ายในวิถีชุมชน

ยามเช้าชมหมอกกลางหุบเขา

พิษณุโลก

Highlight



Green TipsGreen Tips
 เนินมะปราง  หน่ึงในอําเภอของจังหวัด
พิษณุโลก เป็นหมู่ บ้านเก่าแก่โดดเด่นด้วยภูเขา
หินปูนสูงใหญ่ เรียงรายสลับทับซ้อนกัน มีธรรม
ชาติอุดมสมบูรณ์และวิวสวยงาม     

 ภ า ย ใน ห มู่ บ้ า น เนิ น ม ะ ป ร า ง  มี ก า ร จั ด
การท่องเที่ยวเชิงชุมชน บริการรถอีแต๋นนําเที่ยว
และโฮมสเตย์จากชาวบ้าน ให้ไ ด้พักพิง อิงกาย 
ชมวิวท้องทุ่งนา รวมถึงมีอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งปี จึงเหมาะกับการมาพักผ่อนในวิถีธรรมชาติ

นอกจากได้มาทอ่งเทีย่วพกัผอ่นทา่มกลางธรรมชาติแล้ว นักทอ่งเทีย่ว
สามารถมีสว่นรว่มรกัษาสิง่แวดล้อมรว่มกับชาวบ้านด้วยการพกถุงผา้
และลดการนําพลาสติกเข้ามาภายในชุมชน และไม่ส่งเสียงดังรบกวน
การพกัผ่อนของนักทอ่งเท่ียวคนอ่ืนและคนในชุมชน

หมู่บ้านเนินมะปราง



 วถีิชีวิตของคนในหมู่บ้านสว่นใหญป่ระกอบ
อาชพีเกษตรกรรม การทํานาขา้วและปลูกไรข้่าวโพด
ใช้ชีวิตกันอย่างเรยีบง่ายไม่หวือหวา อีกทั้งมีบรกิาร
รถอีแต๋นนําเที่ยวจากชาวบ้าน  เพื่อพาไปเที่ยวชม
บรเิวณรอบหมู่บ้านและธรรมชาติของป่าไม้และหุบ
เขาหินปูนสูง และในยามเย็นสามารถมาน่ังชม
พระอาทติยต์กดินกลางหุบเขาหรอืหากมาทอ่งเท่ียว
ชว่งฤดฝูนสามารถชมทะเลหมอกได้ในยามเชา้

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
ใกล้ชิดธรรมชาติสีเขียว

 ชมความอลังการของภูเขาหินปูนสูงใหญ่
ที่เรยีงรายสลับทับซ้อนกันอย่างสวยงาม  อีกทั้งมีความ
เขยีวขจีของต้นไม้และใบหญา้ จนคนในชมุชนและนักทอ่ง
เทีย่วต่างขนานนามวา่ กุ้ยหลินแห่งเมอืงไทย

  โดยภูเขาหินปูน มีความโดดเด่นด้วยการ
เป็นภูเขาสูงใหญ่รูปทรงแปลกตา โอบล้อมตัวหมู่บ้าน
และท้องทุ่งนาสีเขียวกว้างใหญ่ เม่ือมองด้วยตาเปล่า
เกิดเป็นภาพอันสวยงาม จนต้องคว้ากล้องตัวโปรดมา
เก็บภาพความประทับใจไว้เพื่อเตือนเป็นความทรงจํา

อลังการเขาหินปูน
โอบล้อมทุ่งนากว้าง



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุร ีโดยใช้
เส้นทางพิเศษบางปะอิน เพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 
สระบุร ี- หล่มสกั วิง่ต่อบนถนนคชเสนีย ์จากน้ันเล้ียวซ้าย
เขา้สู่ทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 3025 และมุง่หน้าไปยัง
ทางหลวงชนบทพษิณุโลก ถนนหมายเลข 1115 เขา้สูอํ่าเภอ
เนินมะปราง จากน้ันสังเกตป้ายหมู่บ้านและภูเขาหินปูน
ทีอ่ยูร่ายล้อม และจะพบกับจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง
พิกัด : หมู่บ้านเนินมะปราง ตําบลบ้านมุง
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท. สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
: 055-258-559 หรือ 055-258-947 



หน่ึงในทุ่งหญ้าผืนใหญ่สวยงามสุดในประเทศไทย

พักผ่อนกางเต็นท์ เล่นน้ํา ในอุทยานฯ 

สะพานแขวน เส้นทางเดินป่า 3 กิโลเมตร

จุดศูนย์รวมความอุดมสมบูรณ์
ทุ่งหญ้าสะวันนา แห่งเดียวของเมืองไทย 

Highlight

เยือนแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอันหลากหลาย
ชมความสวยงามของทุ่งหญ้าสะวันนากว้างใหญ่

อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์ุ ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง

เพชรบูรณ์ 



สําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม ควรลดการใช้วัสดุท่ีผลิตจาก
พลาสติก อาทิ ถุงพลาสติก ขวดน�าพลาสติก เพื่อลดการสรา้งขยะ
ที่ไม่จําเป็นในอุทยาน ไม่ควรไม่ให้อาหารสัตว์ป่าเพราะเป็นการทําลาย
ระบบนิเวศน์ในการหาอาหาร รวมถึงหากต้องการประกอบอาหาร
ไม่ควรก่อกองไฟบรเิวณพื้นหญ้า เพราะอาจก่อให้เกิดไฟป่าและเพื่อ
รกัษาความปลอดภัย

Green Tips

        อุทยานทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย
แหล่งผืนป่าสะวนันาแห่งเดียวของภาคเหนือทีย่งัคงความ
อุดมสมบูรณ์ เปน็จดุศนูยร์วมแห่งความงดงามของทวิทัศน์
และสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมายทั้งน�าตก
และผืนทุ่งหญ้าโล่ง บรเิวณอุทยานมพ้ืีนทีค่รอบคลมุกวา่
789,000 ไร ่มากด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด 
จึงต้ังชือ่วา่ ทุง่แสลงหลวง ให้สมกับเป็นพืน้ทีท่ีร่วบรวม
ความหลากหลายของธรรมชาติไว้

อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง



            ชื่อของทุ่งแสลงหลวง มาจากชื่อของทุ่งหญ้า
ขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ของอุทยาน ที่มีต้นแสลงใจ
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เจริญเติบโตอยู่เป็นจํานวนมาก 
ท่ามกลางทุ่งหญ้าสะวันนาและป่าสนสองใบ ซ่ึงเป็น
พืน้ทีโ่ล่งกวา้ง สามารถพบเห็นสตัว์ปา่มากมายทีอ่อกมา
หากิน รวมถึงความงามของดอกไมน้านาชนิดโดยเฉพาะ
ช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ทุ่งหญ้า
จะมีสีเขียวและมีสายหมอกขาวคละเคล้าปกคลุมทั่ว
ผืนป่าแห่งน้ี

            จุดกางเต็นท์ยอดนิยมในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง
หลวง คือ บริเวณหน่วยพิทักษ์สล.8 บ้านหนองแม่นา 
เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาและทุ่งหญ้าป่าสนสองใบบนพื้นที่
โล่งกว้างใหญ่ ประกอบกับทัศนียภาพของป่าไม้ ดอกไม้
อันอุดมสมบูรณ์ มีจุดสําหรบัการกางเต็นท์ มีห้องน�าและ
รา้นค้าสวสัดิการคอยให้บรกิาร โดยเฉพาะในช่วงปลายฝน
ต้นหนาวเปน็ฤดกูาลท่องเท่ียวยอดนิยม เพราะอากาศเยน็
สบาย ยามเช้านักท่องเที่ยวจะได้พบกับไอหมอกลอยผ่าน
หน้าเต็นท์ พรอ้มชมแสงแรกของพระอาทิตย์ที่สาดลงผืน
ทุ่งหญ้าสีเหลืองทองอันงดงาม 

ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าสะวันนา
และผืนป่าสนของเมืองไทย

นอนเต็นท์ชมทะเลหมอก
และพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้า



            จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 21
ไปทางอําเภอหล่มสัก ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
ถึงบ้านนางั่ว ทางไปพระตําหนักเขาค้อ เล้ียวซ้ายตาม
ทางหลวงหมายเลข 2258 ผ่านสี่แยกบ้านสะเดาะพง 
พระตําหนักเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ตรงไป
จนถึงบ้านหนองแม่นาจะเห็นป้ายอุทยานฯ เล้ียวขวาไป
อีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยาน

การเดินทาง

พิกัด : อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ
เพชรบูรณ์ 67270

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
: 055-268-019

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
: 055-252-742-3 หรอื 055-259-907



บ้านนาคูหา

ท่องเท่ียวชุมชนเกษตรสีเขียว
โอบล้อมด้วยขุนเขาและท้องทุ่งนา

องค์พระใหญ่กลางทุ่งนาสีเขียวขจี
สะพานไม้ทอดยาวพาดผ่านนาข้าว
เรียนรู้ข้ันตอนการทําผ้ามัดย้อม

เยือนวัดนาคูหา เดินสะพานไม้
ไหว้พระองค์ ใหญ่สีทองอร่าม

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

แพร่

Highlight



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่อง
เที่ยวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการ
เดินบนสะพานไม้ท่ีทางชาวบ้านได้จัดทําไว้ให้ ไม่ควร
เดินลงไปในนาข้าว เพราะอาจเหยียบต้นข้าวและสิ่ง
มีชีวิตเล็ก ๆ อันส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรกรรม
อีกทั้งควรเคารพและให้เกียรติสถานที่ ไม่ควรส่งเสียง
ดังรบกวนผู้อ่ืน เพราะจะทําให้ผู้อ่ืนเกิดความรําคาญ

Green Tips
 หมู่บ้านนาคูหา ต้ังอยู่ในตําบลสวนเขื่อน
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ต้ังอยู่
ท่ามกลางหุบเขา อากาศดี เย็นสบาย ทรัพยากร
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ผู้คนดํารงชีวิตเรยีบง่าย ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการปลูกพืชแบบ
ออร์แกนิก ด้วยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนจนอยู่ อันดับ 1  ใน 5 ของเส้นทางการท่อง
เที่ยวเกษตรสีเขียว

บ้านนาคูหา



ท่องเท่ียวชุมชนเกษตรสีเขียว
สัมผัสวิถีชีวิตแสนเรียบง่าย

 บ้านนาคูหานอกจากจะมีทุ่งนาสวยงามแล้ว
ยังมีถ�าธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้ทดสอบกําลังขา
อย่างสนุกสนาน อีกทั้งมีกิจกรรมเรยีนรูว้ิถีชุมชน อาทิ
การทําผ้ามัดย้อมต้ังแต่กระบวนการในการทําฮ้อม
รวมถึงได้ทดลองทําผ้ามัดย้อมของตัวเอง อีกทั้งมี
บ่อเตาหรือสาหร่ายน�าจืดที่ทางชุมชนเพาะเล้ียงไว้
เพื่อนําไปประกอบอาหารและวางขายจําหน่ายสู่
ท้องตลาด ซึ่งหากต้องการสามารถติดต่อซื้อกับทาง
ชาวบ้านได้โดยตรง

 แหล่งท่องเที่ยวแรกและจุดเช็คอินยอดฮิต
ของบ้านนาคูหา คือ วัดนาคูหา กับความโดดเด่น
ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองต้ังประดิษฐานอยู่
กลางท้องทุ่งนา โอบล้อมด้วยป่าไม้และภูเขาสูงใหญ่
อีกทั้งมีสะพานไม้ไผ่ลัดกลางทุ่งนา เพื่อให้นักท่อง
เที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพ
อากาศชุ่มชื้นและชุ่มฉ�าประกอบกับสายหมอกขาว
ลอยฟุ้ง เกิดเป็นภาพสวยงามชวนให้มาท่องเที่ยว

เยือนวัดนาคูหา ไหว้พระองค์ ใหญ่
เดินสะพานไม้กลางทุ่งนา



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ จังหวัดแพร่ จากน้ัน
ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1101 เมื่อถึงบรเิวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลสวนเขื่อนให้ใช้ถนนหมายเลข 1024
ผ่านน�าตกตาดหมอก บ่อเตานาคูหา และจะพบป้าย
ทางเข้าหมู่ บ้านนาคูหา ซึ่งจากตัวเมืองแพร่ถึงจุด
หมายปลายทางรวมระยะทาง 25 กิโลเมตร

การเดินทาง
พิกัด : บ้านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์ ชมุชนบา้นนาคหูา
: 054-529-060

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัแพร่
: 054-521-127



เสน่ห์บ้านนาแห่งดินแดนแม่ฮ่องสอน
สัมผัสวัฒนธรรมละว้าชน

นอนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีละว้าชน

ชมวิวนาข้ันบันไดและวิวเขาสลับซับซ้อน

เลือกซ้ือเคร่ืองเงิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินชาวละอูบ

เยือนหมู่บ้านชาวเขาบนภูเขาสูง
เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีละว้า
ชมภูมิปัญญาด้ังเดิมอันงดงาม

Highlight

บ้านละอูบ

แม่ฮ่องสอน



บ้านละอูบ

Green Tips

 บ้านละอูบ ต้ังอยู่ในเขตอําเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านบนภูเขาสูงและถ่ินที่อยู่
อาศยัของชาวเขาเผ่าละว้าหรอืลัวะ ชนเผา่พ้ืนเมืองก่อน
ชาติพันธุ ์ภายในหมู่บ้านละอูบยังคงสภาพเดิมเหมือนที่
เคยเปน็มาด้วยการใชว้สัดจุากธรรมชาติสําหรบัการสรา้ง
บา้นเรอืน มวีถีิชวีติเรยีบงา่ยไมห่วอืหวา ประกอบอาชพี
เกษตรกรรมและหัตถกรรมเครือ่งเงิน รวมถึงมเีอกลักษณ์
วฒันธรรมเฉพาะตัวทีไ่มเ่หมือนใคร

นอกจากการมาทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่น
รว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่นําขยะอันไม่พึงประสงค์หรอืย่อย
สลายได้ยากเขา้มาในชุมชน เชน่ พลาสติก โฟม เปน็ต้น เพ่ือลดปรมิาณ
ขยะในชุมชน ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านและไม่ควรบุกรุกบ้าน
พกัหรอืสถานทีข่องชาวบา้น เพือ่ให้เกียรติเจ้าของพืน้ทีแ่ละไม่รบกวนผูอ่ื้น



 บา้นละอูบหรอืหมูบ่า้นลัวะ ต้ังอยูบ่นยอดดอย
สูง ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลัวะ หรอืรูจั้กกันในชื่อ 
ชนเผ่าละว้า อีกทั้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวท่ีมีการจัดการ
ทอ่งเทีย่วโดยผูนํ้าชมุชน พาเทีย่วตามเส้นทางในหมู่บ้าน
ชมการผลิตเครือ่งเงินและการทอผ้า ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ด้ังเดิมของชาวละอูบที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุน่
สู่รุน่ จากน้ันรบัประทานอาหารพ้ืนเมือง เมนูสะเบ้ือก 
เป็นยําหมูที่ใส่เครื่องเทศและสมุนไพรพื้นบ้านลงไป
คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วทานคู่กับข้าวสวยรอ้น ๆ และ
ปดิทา้ยด้วยการนอนพกัผอ่นโฮมสเตยแ์สนสบาย

เยือนหมู่บ้านกลางหุบเขา
เรียนรู้วิถีชีวิตละว้าชน คนภูเขา

ชมวิวหมอกและพระอาทิตย์ข้ึน
ไหว้พระองค์ ใหญ่บนจุดชมวิว

 ด้านบนของหมู่บ้านละอูบ มีจุดชมวิวที่ประดิษฐาน
พระพุทธนิโรคันตรายนรศิรจตุรุทิศประชานาถ หรอืองค์พระ
ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และที่พึ่ง
ของคนในหมู่บ้าน นอกจากน้ีบนจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิว
ทวิทศัน์ของภเูขาสูงทีส่ลับทบัซอ้นและววินาขันบนัไดสเีขยีวขจี
โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว สามารถมาชมหมอกขาว
ลอยละล่องเหนือขุนเขา ของขวัญอันสวยงามจากธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป
ทางถนนหมายเลข 108 ผา่นตําบลห้วยโปง่ ตามเสน้ทาง
อีกประมาณ 133 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวซา้ยสูถ่นนหมาย
เลข 1266 ไปทางอําเภอแม่ลาน้อย ระยะทางประมาณ
14 กิโลเมตร แล้วเล้ียวขวาผา่นดอยขนุคําอีก 8 กิโลเมตร
และจะพบจดุหมายปลายทางหมู่บ้านละอูบ

การเดินทาง

พิกัด : บ้านละอูบ ตําบลห้วยห้อม
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใหญ่บ้านละอูบ
 :  088-764-1488

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
: 053-612-982-3



เท่ียวชุมชนชาวปกาเกอะญอ
สัมผัสวิถีแห่งความเรียบง่าย
และสันโดษ

หมู่บ้านกลางป่าใหญ่อายุราว 200 ปี
เรียนรู้การทอผ้าและลายปักตองก๊อ
เส้นทางเดินป่าไปดูนกและน้ําตกห้วยปูลิง

เยือนหมู่บ้านชาวเขา สัมผัสชีวิตเรียบง่าย
เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทํากิจกรรมงานฝีมือ

แม่ฮ่องสอน

Highlight

ห้วยตองก๊อ



 หมู่บ้านห้วยตองก๊อ หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ต้ังอยู่
บนที่ราบเชิงเขาห้อมล้อมด้วยภูเขาป่าไม้และสาย
ห ม อ ก  ใน ตํ า บ ล ห้ ว ย ปู ลิ ง  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า
230 ปี โดยมีชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่ประมาณ
48 หลังคาเรอืน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทํานาขั้นบันได พืชไร่หมุนเวียน เล้ียงสัตว์ อีกทั้งมี
ความโดดเด่นในด้านผ้าทอมือ จักรสาน และตีมีด

เน่ืองจากทางชุมชนค่อนข้างให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม นัก
ท่องเที่ยวควรช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่นํา
ถุงพลาสติก โฟม หรือกระป๋องเข้ามาภายในชุมชน เพื่อลดปัญหา
ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่ควรเด็ดหรอืหักหรอืนําของป่าออกนอก
เขตพื้นที่  เพราะถือว่าเป็นการทําลายธรรมชาติ และควรเคารพ
สถานที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอ่ืนและชาวบ้านในชุมชน

ห้วยตองก๊อ

Green Tips



 บ้านห้วยตองก๊อเป็นหมู่บ้านที่ต้ังห่างไกล
จากความเจรญิ การเดินทางค่อนขา้งลําบากต้องลัดเลาะ
ไปตามเทือกเขา ผ่านเส้นทางดินแดงและลูกรงั ทําให้
ทางชุมชนจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Craft Stay ให้
บรกิารแก่นักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนติดต่อกันหลายคืน
และใช้เวลาเรียนรู้ ซึมซับวิถีแห่งธรรมชาติได้อย่าง
กลมกลืนและมคีวามสขุ ซ่ึงจะได้เรยีนรูเ้รือ่งไรห่มนุเวยีน
การปลูกขา้ว เดินปา่ศกึษาระบบนิเวศ ฝกึงานหัตถกรรม
ทอผา้ จักรสาน ตีมดี และราํดาบท่ีผสมผสานการขบัรอ้ง 

 นอกจากน้ี ภายในชมุชนยงัมแีบรนด์ผลิตภัณฑ์
ชื่อว่า DoiSter หรอื ตองก๊อแฟมิล่ีเป็นกลุ่มคนที่ต้อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในท้องถ่ินให้สินค้า
มีเอกลักษณ์และความโดดเด่น ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น ผ้าทอมือแบบด้ังเดิมได้รับการ
พัฒนากลายมาเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ด้วยการ
ใชว้ตัถดิุบภายในชมุชนอยา่งผลตองก๊อ ผลของต้นปาล์ม
ชนิดหน่ึงมาทาํเปน็สยีอ้มผา้ รวมถึงลวดลายงานปักด้าย
และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยมีจุดขายเป็นสินค้าออรแ์กนิก
ไรส้ารเคมี อีกทัง้ผสมผสานภมูปิญัญาของคนในทอ้งถ่ิน

ท่องเท่ียวแบบคราฟต์สเตย์
เรียนรู้แบรนด้ิงของชาวดอย



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ใชเ้สน้ทางทีง่า่ยทีส่ดุ คือ ใชถ้นนทางหลวงหมายเลข 1095
เพือ่เดินทางไปยงัอําเภอปาย จากน้ันใชเ้ส้นทางหมายเลข
1265 ผ่านอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ถนน
หมายเลข 5032 เพื่อเข้าสู่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตรง
มาสดุเขตของถนนจะพบหมูบ่า้นห้วยตองก๊อ รวมระยะทาง
จากตัวเมอืงแมฮ่่องสอนถึงหมูบ่า้นทัง้หมด 167 กิโลเมตร

การเดินทาง
พิกัด : ห้วยตองก๊อ ตําบลห้วยปูลิง
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

เบอร์โทรศัพท์ การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนบา้นห้วยตองก๊อ
: 088-291-2419
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัแมฮ่่องสอน
: 053-612-982-3



เยือนหมู่บ้านเล็ก ๆ 
กลางหุบเขายลวิวธรรมชาติ 
สัมผัสอารยธรรมล้านนา

หมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอดํา

ชมอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิวกิกอคอ

นอนพักโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตสโลว์ ไลฟ์

แม่ฮ่องสอน

Highlight

ท่องเท่ียวหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอดํา
ชมดาวและอาทิตย์ตกดินบนยอดเขา

สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา

บ้านห้วยเฮ๊ียะ



           บ้านห้วยเฮ๊ียะ ต้ังอยู่ที่ตําบลปางมะผ้า อําเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านชาวเขา
เผ่ามูเซอดํา และเป็นท่ีต้ังของจุดชมวิวกิกอคอ จุดชมวิว
ที่ได้รับความนิยมแห่งหน่ึงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวเขาสูงที่เรยีงรายต่อกัน สวน
เกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งคงความสวยงามของ
ธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์

บ้านห้วยเฮ๊ียะ

นอกจากการมาท่องเทีย่ว ชมวิว และพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถ
มีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการลดการนําถุงพลาสติก โฟม 
กระป๋องเครือ่งด่ืมเข้ามาภายในชุมชน แล้วหันมาใช้ถุงผ้า กระเป๋าผ้า
กล่องใส่ของที่สามารถนํากลับมาใช้ซ�าได้บ่อย ๆ เพื่อลดจํานวนขยะ
ภายในชุมชน และควรช่วยกันปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดก๊อกน�าให้สนิท 
เมื่อไม่ได้ใช้ เพื่อช่วยชุมชนประหยัดพลังงาน

Green Tips



            หมู่บ้านห้วยเฮ๊ียะ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
ชุมชนขนาดเล็กอยู่ติดแนวชายแดนไทย - เมียนมาร ์
โดยมชีาวเขาเผา่มเูซอดําอาศัยอยูป่ระมาณ 30 หลัง
คาเรอืน สว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม ทาํนา
ปลูกข้าวโพดและพืชผักเมืองหนาว อีกทั้งเมื่อมา
ท่องเที่ยวและพักผ่อนภายในหมู่บ้านจะได้สัมผัส
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากชาวบ้าน อาทิ เสื้อผ้า
เครือ่งแต่งกายสดํีา ผา้แถบสแีดง กระดมุทาํจากเงิน
และผา้โพกศรษีะดํา ซึง่เปน็มนต์เสน่ห์เล็ก ๆ อันแสน
น่ารกัท่ีหาไม่ได้จากในเมือง

ท่องเท่ียวหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขา
สัมผัสวิถีชีวิตล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ

        บรเิวณบา้นห้วยเฮ๊ียะ มจีดุชมววิชือ่วา่ กิกอคอ ว่ากันวา่
เปน็จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงในจังหวัดแมฮ่่องสอนและ
ประเทศไทย สามารถมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ ทั้งต้นไม้น้อยใหญ่ ภูเขาสูงสลับทับซ้อน
ไปมาภายใต้ท้องฟ้าสดใส โดยจุดไฮไลท์ คือ การมาน่ังชม
พระอาทติยล์าลับขอบฟา้ในตอนเยน็ และพลบค�านอนมอง
หมูด่าวบนฟากฟา้ หากมาช่วงฤดฝูนหรอืฤดหูนาวจะได้พบ
กับทะเลหมอกขาวโพลนปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขา

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
ด่ืมด่ําความสุขจากธรรมชาติ



               เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากน้ัน
ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ต่อด้วย 1095 เพื่อเข้าสู่
ตําบลปางมะผ้า อําเภอปางมะผ้า ระยะทางประมาณ
54 กิโลเมตร เมื่อถึงบรเิวณปากทางบ้านจ่าโบ่ ให้เล้ียว
เขา้มาตามถนนหมายเลข 1226 ผา่นหมูบ่า้นจ่าโบ วัดไมฮุ้ง
เจอจุดชมววิกิกอคอ และจะพบหมูบ่า้นห้วยเฮ๊ียะ รวมระยะ
ทางจากปากทางเข้าจนถึงหมูบ่า้นประมาณ 16 กิโลเมตร 

การเดินทาง
พิกัด :  บ้านห้วยเฮ๊ียะ ตําบลปางมะผ้า 
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150

เบอร์โทรศัพท์ จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮ๊ียะ
: 098-778-5366

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
: 053-612-982-3



เยือนจุดชมวิวระหว่างทางท่ีสวยท่ีสุด
ชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน

จุดชมวิวระหว่างทางบ้านกลอเซโล

ชมภูเขา ดาว ทะเลหมอกและแม่น้ําสาละวิน

Highlight

พักแรมนอนกางเต็นท์ระหว่างทาง
ชมทะเลหมอกขาวโพลนในหน้าหนาว

มองวิวอลังการสองฝ่ังไทย - เมียนมาร์

แม่ฮ่องสอน

กลอเซโล



กลอเซโล

Green Tips
นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนรว่มอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการพกถุงผ้า ภาชนะใส่อาหารและ
เครือ่งด่ืมควรเปน็ผลิตภัณฑร์กัสิง่แวดล้อม เพือ่ชว่ยลดขยะทีย่อ่ยสลาย
ยากในธรรมชาติ หากต้องก่อไฟไม่ควรก่อบนพื้นหญ้าโดยตรง ควรนํา
ก้อนหินหรือที่รองมาซ้อนไว้ เพื่อลดการทําลายชั้นหน้าดินและลด
ปัญหาไฟป่าในพื้นที่

            จังหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นหน่ึงในจังหวัดทอ่งเทีย่ว
ยอดฮิตของนักทอ่งเทีย่วในชว่งฤดหูนาว เพราะธรรมชาติ
สวย ทิวทัศน์งดงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี โดย
เฉพาะววิทวิทศัน์ คือ สิง่ทีดึ่งดูดนักทอ่งเทีย่วให้เดินทาง
มาเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่าน้ัน
และหน่ึงในจุดชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่ควรค่าแก่
การมาเยอืน คือ จุดชมวิวกลอเซโล จดุชมทะเลหมอกและ
ทะเลภเูขาทีส่วยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงในจังหวดัแมฮ่่องสอน



          นอกจากการมาชมวิวธรรมชาติแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถ
มาเยี่ยมชมหมู่บ้านกลอเซโล หมู่บ้านเล็ก ๆ อันแสนเงียบสงบ
ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิว หากมาเยือนจะได้เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวปกากะญอ ประกอบอาชีพทําการเกษตร  ทําไรห่มุนเวียน
เล้ียงสัตว์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนน่ารกัและอัธยาศัยดี 

          สําหรบัการเดินทางขึ้นมาบรเิวณหมู่บ้านและจุดชมวิว 
มเีสน้ทางทีค่่อนขา้งยากลําบาก ไมค่วรนํารถขึน้มาเอง ควรหา
เหมารถหรอืติดต่อคนในพื้นท่ี เพื่อพาขึ้นมาจะปลอดภัยและ
สะดวกมากกว่า และไม่แนะนําให้มาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน 
เพราะทางค่อนข้างล่ืนและอันตราย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

             จุดชมวิวกลอเซโล ต้ังอยู่ระหว่างทางบรเิวณ
หมู่บ้านกลอเซโล อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เปน็จดุชมววิลานหญา้บนเนินเขาเล็ก ๆ โดยมรีะเบยีงไมไ้ผ่
ยื่นออกไปสําหรับการชมวิวและนอนกางเต็นท์ มีเพิง
หลังน้อยสาํหรบัเปน็ทีพ่กัพิง สิง่ทีเ่ปน็ไฮไลต์ของกลอเซโล
คือ กลางวนัสามารถมาชมทะเลภเูขาสลับทบัซอ้นเรยีงราย
อย่างสวยงาม ตอนเย็นน่ังดูพระอาทิตย์ตกดิน ส่วน
กลางคืนนอนดูหมู่ดาวและยามเช้าสัมผัสสายหมอกขาว
ปกคลุมทั่วหุบเขา

ต้ังแคมป์ป้ิงบนจุดชมวิว 
กลางคืนดูทะเลดาว 
ยามเช้าดูทะเลหมอก



            เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากน้ัน
ใชถ้นนหมายเลข 108 เพือ่เดินทางไปยังอําเภอแมส่ะเรยีง
เมื่อถึงบรเิวณแยกแม่สะเรยีง ให้ใช้ถนนหมายเลข 105
เพื่อเข้าสู่อําเภอสบเมย เมื่อถึงบรเิวณองค์การบรหิาร
สว่นตําบลแมค่ะตวน ให้ใชถ้นนทางหลวงชนบทหมายเลข
4077 จากน้ันใช้ถนนหมายเลข 1194 ต่อด้วยถนนทาง
หลวงชนบท 3004 และจะพบจุดหมายปลายทาง รวม
ระยะทางทัง้หมดจากอําเภอเมอืงแมฮ่่องสอนถึงกลอเซโล
 222 กิโลเมตร

การเดินทาง

พิกัด :  กลอเซโล ตําบลแม่สามแลบ 
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

เบอร์โทรศัพท์ องค์การบรหิารส่วนตําบล
แม่สามแลบ : 052-044-002 หรอื 080-475-5655

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
: 053-612-982-3



เส้นทางสู่ต้นเดียวดายและสายหมอก
บนดินแดนทุ่งหญ้าสีทอง

จุดกางเต็นท์พร้อมวิว 360 องศา

สัมผัสทะเลหมอกแม่ฮ่องสอน

ชมต้นเดียวดายบนยอดดอย

แม่ฮ่องสอน

Highlight

ข้ึนเหนือเดินเท้าพิชิตยอดดอย
ชมวิวบนสะพานไม้ ทะเลหมอก

พระอาทิตย์ข้ึน ถ่ายรูปคู่ต้นเดียวดาย

ดอยพุ่ยโค



นอกจากการทอ่งเท่ียวและพักผอ่นแล้ว นักทอ่งเท่ียวสามารถมสีว่นรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการทิ้งขยะให้ลงถังขยะหรอืบรเิวณจุดทิ้งขยะ
สําหรบัการเดินชมธรรมชาติ ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง เพราะอาจ
ไปเหยียบพันธุไ์ม้ที่กําลังเจรญิเติบโต และหากต้องก่อไฟไม่ควรก่อบน
พื้นหญ้า ควรก่อบนเตาหรอืหาที่รอง เพื่อไม่ทําลายชั้นหน้าดินและ
สัตว์เล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ใต้ผืนดืน

Green Tips

            เมือ่เขา้สูฤ่ดูหนาว นักทอ่งเทีย่วต่างถ่ินมากมาย
จะเตรยีมจัดกระเป๋า ใส่เสื้อหนาว เพื่อออกเดินทางมา
ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที่ได้ฉายาดินแดนแห่งทะเลภูเขาและทะเลหมอกงดงาม
ทีสุ่ดในบรรดาจังหวดัภาคเหนือของประเทศไทย หน่ึงใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วท่ีไม่ควรพลาด คือ ดอยพุย่โค ดินแดน
แห่งทุ่งหญ้าสีทอง วิวทิวทัศน์สวยงาม สามารถมอง
บรรยากาศโดยรอบได้ 360 องศา ทําให้สามารถชม
พระอาทติยข์ึน้ พระอาทิตยต์กดิน และสมัผัสทะเลหมอก
ได้อย่างใกล้ชิด 

ดอยพุ่ยโค



            ดอยพุ่ยโคหรอืดอยพุย เป็นดอยที่มีระดับความ
สงูไมม่ากนัก จะต้องใชก้ารเดินเทา้เพือ่ขึน้ไปบนยอดดอย
เปน็ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 - 30 นาที
มเีส้นทางเดินค่อนขา้งลาดชนั บางชว่งเปน็ดินลกูรงัสลับ
กับคอนกรตี เมื่อขึ้นไปถึงบนยอดดอยจะพบกับลานทุ่ง
หญ้าโล่งเตียนแบบไม่มีส่ิงใดมาบดบังทัศนียภาพอัน
สวยงาม ทําให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างได้
360 องศา อีกทั้งมีพื้นที่ลานกางเต็นท์ ห้องน�า ศาลา
สะพานไม้ และสัญลักษณ์ของยอดดอยแห่งน้ี คือ ต้น
เดียวดายที่ยืนต้นเหงาอยู่รมิหน้าผา 

            โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ต้ังแต่เดือนธันวาคม -
เดือนกุมภาพันธ์ บรรยากาศบนดอยจะคึกคักเป็นพิเศษ
เพราะจะมีปรากฏการณ์ทะเลหมอกขาวโพลนปกคลุม
ไปทั่วยอดดอยแห่งน้ี ประกอบกับแสงอาทิตย์ท่ีกําลังขึ้น
โผล่พ้นขอบฟ้าสาดแสงสีส้มอมชมพูสวยงาม จนได้ฉายา
วา่เป็นจดุชมวิวทะเลหมอกทีส่วยงามอีกแห่งหน่ึงในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน

            นอกจากการได้ชมทะเลหมอกแล้ว ในตอนกลางคืน
สามารถมานอนชมดาวบนฟากฟา้หรอืในตอนเยน็สามารถ
มาชมพระอาทติยต์กดินได้เชน่กัน นับวา่เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว
ทางธรรมชาติอีกแห่ง ที่มีความสวยงาม ควรค่าแก่การมา
ท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อหาแรงบันดาลใจ เติมสีสัน 
ความสนุกและความสุขให้แก่ชีวิต

เดินข้ึนเขาพิชิตยอดดอย 
สุดยอดทะเลหมอก

แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน



             เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 108 หรอื 105 เพือ่มายงัอําเภอ
สบเมย เมื่อถึงทางแยกจุดตรวจสบเมย ให้สังเกตป้าย
ดอยพุ่ยโค ใช้ถนนทางหลวงชนบท 3004 อีกประมาณ
14 กิโลเมตร ซึง่ถนนค่อนขา้งสงูชนัและทางคดโค้ง จึงควร
มีความชํานาญในการขับขี่หรอืติดต่อกับคนในพื้นที่ให้
มารบั เพื่อขึ้นไปบรเิวณลานจอดรถ จากน้ันเดินเท้าเข้า
ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง

พิกัด : ดอยพุ่ยโค ตําบลแม่คะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

เบอร์โทรศัพท์ ลูกหาบหรอืรถรบัส่งบนดอยพุยโค 
: 097-272-7693 

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
: 053-612-982-3



เยือนหมู่บ้านลึกลับในหุบเขา
สัมผัสวัฒนธรรมคนนครลําปาง

หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางหุบเขาและป่า

ชมแหล่งปลูก เรียนรู้การแปรรูปใบเหม้ียง

นอนโฮมสเตย์ กินอาหารเหนือท้องถ่ิน

ลําปาง

Highlight

ท่องเท่ียวชุมชน นอนพักโฮมสเตย์
ชมแหล่งปลูก เก็บใบเหม้ียงใส่ตะกร้า

เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านกลางป่าเขา

บ้านป่าเหม้ียง



         ในอดีต บา้นปา่เหมีย้ง เดิมเปน็ชมุชนของชาวบา้น
ที่อพยพย้ายถ่ินฐานจากหลายแห่งทางภาคเหนือ มีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกต้นเหมี้ยง เพื่อนําใบ
เหมี้ยงมาจําหน่ายขาย ภายหลังชุมชนได้มีการพัฒนา
จัดทําเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงชุมชน เพื่อให้นักท่องเท่ียว
มาชมและเรยีนรูอั้ตลักษณ์ของหมูบ่า้น สาธติวิธกีารเก็บ
ใบเหม้ียงและใบชา ซึง่ถือเปน็ผลผลิตหลักของชุมชนแห่งน้ี
 
         นอกจากน้ีภายในหมู่บ้าน มีโฮมสเตย์ ร้านค้า
 รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และถนนสตรทีอารต์สายเล็ก ๆ
ให้ได้เดินเล่น ถ่ายภาพสวย ๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก

บ้านป่าเหม้ียง

เน่ืองจากหมู่บ้านป่าเหมี้ยงมีการอนุรกัษ์ธรรมชาติในหมู่บ้าน เพ่ือทํา
การเกษตรและรกัษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้น่าอยู่ นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการไม่หักหรือเด็ดใบเหมี้ยงโดยพลการ 
เพราะเปน็ผลผลิตของทางชมุชน และเมือ่มาพกัผ่อน ไมค่วรสง่เสยีงดัง
รบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนและชาวบ้าน เพราะจะรบกวนและสรา้ง
ความราํคาญแก่ผู้อ่ืน

Green Tips



            หมูบ้่านปา่เหม้ียง หมูบ้่านทีต้ั่งอยูบ่นดอยสงู
แห่งเทือกเขาผีปันน�า ท่ามกลางหุบเขาและป่าไม้อัน
อุดมสมบูรณ์ จึงทําให้บรรยากาศรม่รืน่ อากาศเย็น
สบายและเงียบสงบ โดยชือ่ของบา้นปา่เหมีย้ง มาจาก
ต้นเหมี้ยงหรอืต้นชา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท่ีปลูกไว้สําหรบั
การประกอบอาชพี และยงัเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวชมุชน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชม เรยีนรูว้ิถีชีวิตของคน
ในท้องถ่ิน และพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ ทานอาหาร
มื้อพิเศษจากชาวบ้านในชุมชน

ชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขา
เป่ียมด้วยเสน่ห์วัฒนธรรมของคนเหนือ

              เมื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ณ บ้านป่าเหมี้ยง 
กิจกรรมที่ต้องมาทําและพลาดไม่ได้ คือ การเรยีนรูอ้าชีพ
ของชาวบ้าน ด้วยการปฏิบัติตามฐานการเก็บใบเหม้ียง
ฐานการทําหมอนใบชา โดยจะมีชาวบ้านเป็นผู้นําไปทํา
กิจกรรม พรอ้มอุปกรณ์ครบมือ อีกท้ังสาธิตวิธีการเก็บ
ใบเหมีย้ง พาชมขัน้ตอนการหมกัเหมีย้งและการนําใบเหมีย้ง
มาผลิตเป็นหมอนใบชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของชุมชน สําหรบัส่งออกจําหน่ายขายทั่วทั้งภาคเหนือ

เข้าป่าเก็บใบเหม้ียง 
เรียนรู้อาชีพของคนในชุมชน



               เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลําปาง ใช้ถนน
ทางหลวงหมายเลข 1039 เมื่อถึงแยกตําบลบ่อแฮ้ว
ให้เล้ียวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1157 ตามเส้น
ทางประมาณ 55 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวเข้าสู่ถนน
หมายเลข 1287 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเข้าสู่
ถนนหมายเลข 1252 ตามเส้นทางประมาณ 17 กิโลเมตร
จะพบกับจุดหมายปลายทางชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง 
จังหวัดลําปาง

การเดินทาง
พิกัด : บ้านป่าเหมี้ยง ตําบลแจ้ซ้อน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 52240

เบอร์โทรศัพท์ ชุมชนบ้านป่าเหม้ียง
: 084-894-9122

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดลําปาง
: 054-222-214-5



วัดพระพุทธบาท
ผาหนาม

ปูชนียสถานลําพูน
ไหว้พระชมวิวเมืองล้ี
อันซีนจุดวิวทะเลหมอก

สักการะองค์พระธาตุบนยอดดอย
ระฆังเรียงรายบนสะพานบุญจารึก
จุดชมวิวทะเลหมอกและเมืองล้ี

วัดท่ีต้ังอยู่บนดอยผาหนาม
จุดชมวิวมุมสูง 360 องศา

แหล่งยึดเหน่ียวจิตใจอําเภอล้ี

ลําพูน

Highlight



นอกจากมาไหว้พระสักการะองค์พระธาตุและชมวิวทะเลหมอกแล้ว
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมอนุรักษ์สถานที่ ด้วยการให้เกียรติ
สถานที่สํารวมแต่งกายให้สุภาพเรยีบรอ้ยและไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อ่ืน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่

Green Tips

 วดัพระพุทธบาทผาหนาม ปูชนียสถานทีส่าํคัญ
ของอําเภอล้ีและจุดชมวิวเมืองล้ีท่ีสามารถมองเห็นพระ
อาทติยข์ึน้เคล้าสายหมอกขาวในยามเชา้ได้อยา่งงดงาม
ซึง่ภายในวดัมจีดุไฮไลต์ให้แวะชมถึง 2 จดุ คือ ตัววดัทีต้ั่ง
อยู่ด้านล่างมีรูปปั้ นขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัยและอีก
หน่ึงจุด คือ องค์พระธาตุที่ต้ังอยู่บนยอดดอย 2 องค์
ได้แก่ พระธาตุเงินและพระธาตุทอง โดยมีสะพานเชื่อม
ถึงกันกลายเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองล้ีได้ใน
มุมสูงแบบ 360 องศา

วัดพระพุทธบาท
ผาหนาม



 เมือ่ครัง้ในอดีต วดัพระพุทธบาทผาหนาม เคย
เปน็วดัรา้งมาก่อน ต่อมาภายหลังได้มคีรูบาอภิชยัขาวปี
รว่มแรงรว่มใจกับชาวบ้านในหมู่บ้านผาหนามช่วยกัน
บูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นวัดที่เจรญิรุง่
เรอืงและศักด์ิสิทธิ ์ด้วยแรงศรทัธาจากชาวบ้านในพื้นที่
จวบจนปจัจบุนั โดยจดุไฮไลต์ คือ องค์พระธาตทุีต้ั่งโดด
เด่นอยู่บนยอดดอย 2 องค์ ได้แก่ พระธาตุเงินและพระ
ธาตุทอง โดยมีสะพานเช่ือมถึงกันเรยีกว่า สะพานบุญ
จารกึซึ่งสรา้งข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพ

วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี
สักการะองค์พระธาตุบนยอดดอยสูง

อันซีนวัดและจุดชมวิว
ทะเลหมอกแห่งเมืองลําพูน

 นอกจากวัดพระพุทธบาทผาหนามจะเป็น
ศาสนสถานที่สําคัญของจังหวัดลําพูนแล้ว ยังนับว่าเป็น
จดุชมววิทะเลหมอกและววิเมอืงล้ีได้ในมมุมอง 360 องศา
โดยเฉพาะปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ระหว่างเดือน
ตุลาคม - เดือนมกราคม ในยามเช้าช่วงเวลา 05.00 น.
- 07.00 น. หากสภาพอากาศเป็นใจ ท้องฟ้าปลอดโปรง่
จะได้พบกับวิวทวิทศัน์อันสวยสดงดงามของทะเลหมอก
สีขาวโพลนลอยอยู่ทั่วท้องฟ้า พรอ้มแสงสีส้มของพระ
อาทติย์ทีกํ่าลังโผล่พ้นขอบฟา้ สาดแสงสวา่งส่องมองเห็น
เมอืงล้ีเกิดเปน็ภาพทวิทศัน์ทีง่ดงามยากต่อการลืมเลือน



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลําพูน จากน้ันใช้
ถนนไชยมงคล ประมาณ 270 เมตร แล้วเล้ียวซ้ายเข้าสู่
ถนนหมายเลข 106 (ถนนลําพูน - ป่าซาง) เพื่อเดินทาง
ไปยังอําเภอล้ี จากน้ันไปตามเส้นทางอีกประมาณ 101
กิโลเมตร แล้วเล้ียวขวาตามปา้ยบอกทางวดัพระพทุธบาท
ผาหนามอีกประมาณ 200 เมตร จะพบกับจุดหมาย
ปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตําบลป่าไผ่
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 51110

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ วัดพระพุทธบาทผาหนาม 
: 089-954-6889
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัลําปาง
: 054-222-214-5



ล่องเรือชมธรรมชาติ 
กลางทะเลสาบลําน้ําปิง

ล่องเรือกลางทะเลสาบแก่งก้อ

เยือนโรงเรียนเรือนแพกลางน้ํา

เล่นน้ํา ตกปลา สัมผัสวิถีชาวลําพูน

ลําพูน

Highlight

หลบร้อนเท่ียวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ล่องเรือกลางทะเลสาบขนาดใหญ่

เย่ียมโรงเรียนเรือนแพจังหวัดลําพูน

แก่งก้อ



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนรว่มอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ทิ้งขยะหรอืสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
ลงแหล่งน�า เพราะจะทําให้น�าเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น�าและระบบนิเวศทางธรรมชาติ

Green Tips

               แก่งก้อ เปน็ทะเลสาบทีอ่ยู่ในอุทยานแห่งชาติ
แม่ปิง จังหวัดลําพูน เดิมทีเป็นจุดที่ห้วยแม่ก้อไหลลงสู่
แมน่�าปงิ แต่หลังจากการสรา้งเขือ่นภมูพิลทาํให้ระดับน�า
สงูทว่มพืน้ที ่จนกลายเปน็ทะเลสาบขนาดใหญ ่ประกอบ
กับทัศนียภาพของภเูขาหินปูนและป่าไมส้เีขียวทีโ่อบล้อม
พื้นที่ ด้วยความสวยงามน้ีทําให้นักท่องเที่ยวต่างนิยม
มาพักเรอืนแพ น่ังเรอืหางยาวเที่ยวชมธรรมชาติงาม
ของหน้าผาหินปูน ซึ่งเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย และ
ป่าเบญจพรรณรมิฝั่ งน�า

แก่งก้อ



             อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทีข่ึน้ชือ่ในจังหวดัลําพนูเพยีบพรอ้มด้วยแหล่ง
ทอ่งเท่ียวและกิจกรรมมากมาย ไมว่่าจะเปน็การกางเต็นท์
เล่นน�าตก ชมธรรมชาติ โดยเฉพาะบรเิวณแก่งก้อทะเล
สาบขนาดกว้างใหญ่ ที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีเรอืนแพ
จากชาวบ้านจอดเรยีงรายคอยให้บรกิาร และกิจกรรม
ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว คือ การมาล่องเรอืหางยาว
กลางทะเลสาบ ชมธรรมชาติรมิน�า เยี่ยมชมโรงเรยีน
เรอืนแพตามรอยหนังดังคิดถึงวิทยา

         เมือ่มาล่องเรอืเทีย่วชมความงามของทะเลสาบแก่งก้อ
หน่ึงในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว คือ การมา
เยือนห้องเรยีนเรอืนแพหรอืที่รูจั้กในชื่อโรงเรยีนบ้านแก่ง
วิทยา สาขาเรอืนแพ เป็นโรงเรยีนกลางน�า เพื่อให้เด็กด้อย
โอกาส ได้มีโอกาสเข้าเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง โดยจัดการเรยีนการสอนบูรณาการทุกวชิาเขา้ด้วยกัน
เน้นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ์สขุศึกษา และวชิาชพีต่าง ๆ
พรอ้มทั้งสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิต เพื่อสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขในท้องถ่ินของตนเอง

ล่องเรือกลางทะเลสาบแก่งก้อ
ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา

ตามรอยหนังดัง 
เยือนห้องเรียนเรือนแพ 

จังหวัดลําพูน



           เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลําพูน ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 116 ตามเส้นทางประมาณ 16 กิโลเมตร
ผ่านตําบลเหมืองจ๋ี แล้วเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข
106 อีกประมาณ 93 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวขวาเข้าสู่
ถนนหมายเลข 1087 มุ่งหน้าสู่ ตําบลก้อ ระยะทาง
ประมาณ 37 กิโลเมตร และเล้ียวขวาจะพบกับจุดหมาย
ปลายทางทะเลสาบแก่งก้อ

การเดินทาง
พิกัด : แก่งก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
ตําบลก้อ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 51110

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
: 052-030-380

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดลําปาง
: 054-222-214-5

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.



เดินป่าหน้าฝน 
ชมทะเลหมอก 
พิชิตภูสอยดาว

เดินป่าข้ามเนินเขาสุดโหด

ทุ่งดอกหงอนนาคในหน้าฝน

ในฤดูหนาวชมทะเลหมอกหนา

อุตรดิตถ์

Highlight

ผจญภัยบนเส้นทางธรรมชาติ
ชมความสมบูรณ์ของผืนป่าใหญ่

ปลายทางในฝันของนักเดินป่า

ภูสอยดาว



               ภูสอยดาว หน่ึงในจุดหมายปลายทางของ
นักเดินป่าที่ต้องการมาพิชิตความท้าทายของเส้นทาง
ธรรมชาติสุดโหด บนยอดเขาสูงถึง 2,102 เมตร เหนือ
ระดับน�าทะเลปานกลาง ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
และสภาพปา่ไมอั้นอุดมสมบูรณ์ อีกทัง้มแีหล่งทอ่งเทีย่ว
ในเขตอุทยานให้เย่ียมชมมากมาย เช่น ป่าสนสามใบ 
น�าตกสายทิพย์ และน�าตกภูสอยดาว โดยช่วงเวลาท่ี
เหมาะแก่การมาเดินป่าและเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์
คือ เดือนสิงหาคม - กันยายน 

ภูสอยดาว

นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการพกถุงผา้ กระเปา๋ผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก
เมือ่ต้ังแคมปห์ากจําเปน็ต้องก่อกองไฟเพือ่ปรุงอาหาร ไมค่วรก่อกองไฟ
บนพื้นดินและต้องดับไฟทุกครัง้หลังจากเสรจ็ภารกิจ ทั้งน้ีการเดินป่า
ในบรเิวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวต้องได้รบัการอนุญาตจากเจ้า
หน้าที่ก่อนทุกครัง้

Green Tips



            การขึ้นไปพิชิตภูสอยดาวจะต้องเดินเท้าจาก
น�าตกภสูอยดาวขึน้สูย่อดดอยเปน็ระยะทางประมาณ
6.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินเท้าประมาณ 4 - 6 
ชั่วโมง โดยเริม่ต้นจากเนินส่งญาติ จุดเด่นบรเิวณน้ี
มีแอ่งน�าตกภูสอยดาว จากน้ันเดินทางต่อไปยังเนิน
ปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโครง่ และเนินมรณะ 
เนินที่ขึ้นชื่อว่าลาดชันที่สุด ซึ่งระหว่างการเดินทาง
จะได้ด่ืมด�าและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

พิชิตความท้าทาย 5 เนินวัดใจ
สู่จุดหมายปลายทางท่ีรอคอย

              ในระหว่างทางเพื่อขึ้นไปยังภูสอยดาว จะพบกับ
ลานสนสามใบ จดุแวะพกัและลานกางเต็นทพ์กัแรมสาํหรบั
นักเดินปา่ บรรยากาศรม่รืน่ล้อมรอบด้วยปา่สนสามใบและ
ทุง่ดอกหงอนนาคบานสะพรัง่เต็มทัว่ลานกวา้ง โดยในหน่ึงปี
จะออกดอกบานช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่าน้ัน นอกจากน้ี
ยังชมความสวยงามของดอกสรอ้ยสุวรรณาและดอกหญ้า
รากบาน และในชว่งฤดหูนาวสามารถมาชมต้นเมเปิลผลัดใบ
เป็นสีน�าตาลแดงสวยงามตาบนยอดภู

ชมทะเลหมอก ทุ่งดอกไม้สวย 
กลางลานป่าสน



          เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 1047 (อุตรดิตถ์-น�าปาด) เมื่อถึงอําเภอ
น�าปาด ให้เข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1239 อีก
47 กิโลเมตร จากน้ันเขา้สูถ่นนทางหลวงหมายเลข 1268 
ตามเสน้ทางอีก 18 กิโลเมตร และจะพบทีท่าํการอุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาวจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

การเดินทาง พิกัด : อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน�าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 14.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
: 095-629-9528

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดแพร่
: 054-521-127



ชมความมหัศจรรย์ของต้นไม้ ใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

ชมต้นไม้ยักษ์อายุหลายร้อยปี

เดินเล่น ซ้ือสินค้าตลาดต้นไม้ยักษ์

ต้นไม้ยักษ์หรือต้นเซียงขนาดใหญ่
โอบล้อมด้วยป่าหมากนับร้อยต้น 
บรรยากาศธรรมชาติแสนอบอุ่น

Highlight

ต้นไม้ยักษ์

อุทัยธานี



ต้นไม้ยักษ์

Green Tips

 ต้นไมย้กัษ์หรอืต้นเซียงยักษ์ แหล่งทอ่งเทีย่ว
ทางธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ในจังหวัดอุทัยธานี
ต้นไม้ยักษ์อายุหลายรอ้ยปี ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านสะนําซึ่งเป็นชุมชนชาวลาวครัง่โบราณที่
อพยพยา้ยถ่ินฐานมาต้ังรกรากต้ังแต่สมยัก่อน บรรยากาศ
โดยรอบล้อมรอบด้วยต้นหมากมากมาย นอกจากน้ียงัมี
ตลาดต้นไม้ยักษ์อยู่บริเวณทางเข้าให้ได้เดินเล่น 
ซื้อสินค้าจากชาวบา้นในชุมชน

เน่ืองจากต้นไม้ยักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและได้รบัการ
อนุรกัษ์จากชาวบ้านชุมชนบ้านสะนํา นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนรว่ม
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ขูด ขีด หรอืเขียน บรเิวณราก ลําต้น
และไมเ่ด็ดใบไม ้ดอกไม ้เพราะจะทาํให้ต้นไม้เสือ่มโทรม สง่ผลต่อการ
พฒันา การเจรญิเติบโตและล้มตายได้ อีกทัง้ควรทิง้ขยะลงถังให้เรยีบรอ้ย



 ในอดีตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีต้นเซียงหรอื
ต้นเลียงผึง้จํานวนมาก ต่อมาเมือ่ผูค้นอพยพยา้ยถ่ินฐาน
เข้ามา ได้มีการถากถางพื้นที่ป่าให้กลายเป็นท่ีอยู่อาศัย
และแหล่งประกอบอาชีพ ทําให้มีการโค่นต้นไม้ใหญ่ไป
มากมาย เหลือเพียงต้นเซียงยักษ์ที่มีอายุเกือบ 500 ปี
ต้ังสง่าอยู่กลางชุมชน โดยต้นเซียงยักษ์เป็นไม้เน้ืออ่อน
มีพูพอนไว้ค�าลําต้น เส้นรอบวงยาวประมาณ 97 เมตร
หรอืใช้คนกางแขนโอบได้ราว 40 คน รายล้อมด้วยต้น
หมากมากมายมหาศาล นับว่าเปน็ศนูยร์วมจิตใจของคน
ไทยเชือ้สายลาวทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีแ่ห่งน้ี

ต้นไม้ยักษ์อายุร้อยปี
คุณค่าทางจิตใจอยู่คู่ชุมชนบ้านสะนํา

เดินเล่นชมตลาดชุมชน
เพ่ือเจอปลายทางแห่งความมหัศจรรย์

 ในทกุวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์มตีลาดต้นไมยั้กษ์ ต้ัง
อยูบ่รเิวณปากทางเขา้ต้นไม้ยักษ์ จัดต้ังขึน้โดยชุมชนทอ่งเทีย่ว
นวตัวิถีของอําเภอบา้นไร ่ลักษณะเปน็ตลาดเพงิขายสนิค้าและ
บรกิารหลากหลายรา้นจากทางชมุชน สนิค้าส่วนใหญใ่นตลาด
เป็นสินค้าเส้ือผ้าท้องถ่ิน ข้าวของเครือ่งใช้จักรสาน สมุนไพร
อบแห้ง อาหารและเครือ่งด่ืม นอกจากน้ียงัมีศลิปะวฒันธรรม
การแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ให้ได้มาสมัผัสและชืน่ชม



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี ใช้ถนน
หมายเลข 333 มุ่งหน้าไป ตําบลบ้านไร ่เมื่อถึงแยกให้
เล้ียวขวาตามเสน้ทางไปประมาณ 22 กิโลเมตร จากน้ัน
เล้ียวซา้ย ผา่นตําบลหนองฉาง ตามเสน้ทางไปประมาณ
57 กิโลเมตรและเล้ียวขวาเพ่ือใชถ้นนหมายเลข 3011 ไป
อีก 2 กิโลเมตร จะพบจุดหมายปลายทางต้นไม้ยักษ์
อุทยัธานี

การเดินทาง

พิกัด : ต้นไม้ยักษ์ ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 61140

เวลาเปิดทําการ : 10.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ต้นไม้ยักษ์ชุมชนบ้านสะนํา
: 064-895-0439

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
: 056-514-651-2





          “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภูมิภาคที่มีเน้ือที่
มากทีสุ่ดในประเทศไทย โดดเด่นในเรือ่งของความหลาก
หลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิต
อันแสนเรยีบง่ายทา่มกลางดินแดนทีร่าบสงูอันกวา้งใหญ ่
ทั้งยังเปี่ ยมด้วยอารยธรรมโบราณที่บ่งบอกถึงเรือ่งราว
ทางประวัติศาสตรน์านนับพันปี 

          รวมถึงมีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และ
สวยงามมากมาย อาทิ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุส์ัตว์ป่าและหมู่บ้านท้องถ่ินที่ยังคงรกัษาเอกลักษณ์
และความเป็นอยู่แบบด้ังเดิมไว้เป็นอย่างดี รอคอยให้
นักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาเยีย่มเยอืน
และเยีย่มชม

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ



สัมผัสลมเย็นสบาย 
พักกายกลางขุนเขา 
แลทุ่งข้าวเขียวขจี

ชมวิวขุนเขาปะทะสายลมหนาว
แลทุ่งข้าวเขียว ออกรวงงามตา
พักผ่อนแสนสบายในวิถีชาวอีสาน

ชมวิวขุนเขาผ่านสายหมอกยามเช้า
หลงเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวบ้าน

แต่มีความสุขมาก

ขอนแก่น

Highlight

ภูผาม่าน
โฮมสเตย์



 อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นอําเภอ
เล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 109
กิโลเมตร ภายในอําเภอจะมีโฮมสเตย์จากชาวบ้าน
ในชมุชน ไวร้องรบันักทอ่งเท่ียวอยา่ง ภผูามา่น โฮมสเตย์

 ที่พักแคมป์ปิ้ งผสมผสานวิถีชีวิตชาวอีสาน
ในราคาหลักร้อย บรรยากาศดี วิวสวยหลักล้าน
เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของท้องนาและมีวิวเป็น
หินผาสูงสง่า ราวกับม่านผืนใหญ่

นอกจากการมาเที่ยวพักผ่อนแล้วนักท่องเที่ยวสามารถรว่มกันอนุรกัษ์
และรกัษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ด้วยการไม่เด็ดไม่ทําลาย ไม่ทิ้งขยะ
หรอืสิ่งปฏิกูลลงบนนาข้าว และทิ้งขยะในพื้นที่ทิ้งขยะเท่าน้ัน

ภูผาม่าน
โฮมสเตย์

Green Tips



ใช้เวลาพักผ่อน
ในอําเภอม่านหมอก

และขุนเขา
 หากเดินทางเพือ่มาพกัผอ่นในอําเภอภูผามา่น
แนะนําให้มาในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เพราะจะได้
สัมผัสสายหมอกในยามเช้า ทั้งยังถูกห้อมล้อมไปด้วย
ขุนเขาน้อยใหญ่ในบรรยากาศวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
ที่หาไม่ได้จากในเมือง

 เพราะเพียงแค่ได้มานอนพักผ่อนสักคืนสอง
คืน ก็คงจะทาํให้รา่งกายและจิตใจทีอ่่อนล้าและโรยแรง
กลับมามีพลังกายและพลังใจ พรอ้มกลับไปลุยงานได้
อย่างมีความสุข

 ในอําเภอภูผาม่าน นอกจากโฮมสเตย์ ยัง
มีศูนย์การเรยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรยีนรูเ้ชิงการ
เกษตร อาทิ ฐานการเล้ียงไก่ชี ฐานการเล้ียงไก่ไข่ ฐาน
การเพาะเห็ด ฐานการเล้ียงปลาน�าจืด และฐานการทํา
ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ซึ่งจัดทําเพื่อเป็นสถานที่ที่ให้นักท่อง
เท่ียวได้มาเรยีนรูว้ีถีชีวิตและประสบการณ์จากคนใน
พื้นที่ได้โดยตรง



 หากเริ่มการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น
ให้ขบัมุง่หน้าตรงไปทางจังหวดัเลย โดยใชถ้นนหมายเลข
12 ผ่านอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากน้ันขับเข้าสู่
ถนนหมายเลข 201 แล้วเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข
2361 ไปทางซอยโยธาธิการ และขับตามทางไปเรือ่ย ๆ
จะพบกับป้ายภูผาม่าน โฮมสเตย์

การเดินทาง

พิกัด : ภูผาม่าน โฮมสเตย์ ซอยโยธาธิการ
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น 40350

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ภูผาม่าน โฮมสเตย์
: 084-798-6009
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
: 043-227-714-5



วิวผาม่าน

ด่ืมด่ําธรรมชาติ ชมเงาสะท้อนน้ํา
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน

ดริปกาแฟกลางธรรมชาติ
ล่องเรือชมหนองน้ํา
อลังการวิวผาสูงใหญ่

ซึมซับบรรยากาศริมหนองน้ํา
ดริปกาแฟ ล่องเรือท้องแบน

ชมพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้า

ขอนแก่น

Highlight



เน่ืองจากวิวผาม่านเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และยังเป็น
แหล่งรายได้ของคนในชุมชน นักท่องเที่ยวจึงต้องช่วยกันรักษา
ความสะอาดและรักษาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันเก็บขยะ
ตามพื้นดินและแหล่งน�าในชุมชน

Green Tips
 อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อําเภอ
เล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนอบอุ่น ด้วยกล่ินอาย
ของท้องทุ่งนาและป่าเขา อีกทั้งผู้คนใจดีและเป็นมิตร
รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซ่อนตัวอยู่ในอําเภอ
แห่งน้ี

 และหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง
พักผ่อนในบรรยากาศสุดชิลท่ามกลางธรรมชาติ
ของภูผา หนองน�า ทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่าไม้ และรา้นกาแฟ
เล็ก ๆ รมิคันดินท่ี วิวผาม่าน ที่ต้ังอยู่รมิหนองน�าสมอ

วิวผาม่าน



ร้านกาแฟจากไอเดียคนรุ่นใหม่
สู่การท่องเท่ียววิถีชุมชน

 วิวผาม่าน ร้านกาแฟเล็ก ๆ แนวธรรมชาติ
รมิหนองน�าสมอ เกิดจากความต้ังใจของคนรุน่ใหม่ที่
ต้องการกลับมาพฒันาบา้นเกิดและสรา้งรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน โดยตัวรา้นกาแฟค่อนข้างเรยีบง่าย ด้วยการ
นํารถกระบะมาเปิดท้าย พรอ้มด้วยอุปกรณ์การดรปิ
กาแฟอย่างครบครนั อีกทั้งมีมุมน่ังพักผ่อนสําหรบัการ
จิบกาแฟ แลธรรมชาติ

 ซึ่งหากต้องการมาดริปกาแฟต้องทําการ
จองล่วงหน้า เพราะรับเพียงแค่ 3 กลุ่มต่อวันเท่าน้ัน
ต้ังแต่เวลา 06.30 น. - 09.00 น.

 สถานท่ีพกัผอ่นในยามเชา้ตรูกั่บการมาน่ังดรปิ
และจิบกาแฟ ชมแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้น
ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของหนองน�าสมอ
และเทือกเขาภูผาม่านอันสูงใหญ่กับเงาที่ตกกระทบลง
สู่ผิวน�า จนเกิดภาพสะท้อนน�า สวยงามตาราวกับภาพ
วาดระบายสี นอกจากน้ี สามารถมาน่ังเรอืท้องแบน
จากชาวบ้าน ล่องกลางหนองน�า เพ่ือชมความอลังการ
ของเทือกเขาภูผาม่านได้ใกล้ ๆ

พักผ่อนริมน้ํา ชมวิวธรรมชาติ
และแสงอาทิตย์ยามเช้า



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ไปทาง
อําเภอภูผาม่าน เมื่อถึงบรเิวณแยกโนนหัน ให้เล้ียวเข้าสู่
ถนนหมายเลข 201 เพื่อเข้าสู่อําเภอภูผาม่าน จากน้ัน
สงัเกตซอยขา้งโรงเรยีนบา้นหนองเขียด  เล้ียวเขา้มาตาม
เสน้ทางอีก 6 กิโลเมตร จะพบวดัทุง่สวา่ง ให้นํารถมาจอด
และใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างจากทางชุมชน
เพื่อเดินทางต่ออีก 800 เมตรมาจุดหมายปลายทางที่
วิวผาม่าน

การเดินทาง พิกัด : วิวผาม่าน ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น 40350

เวลาเปิดทําการ : 06.30 น. - 09.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ วิวผามา่น (คณุกลุ) : 081-920-0252

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัขอนแก่น
: 043-227-714-5



ส่องสัตว์น้อยใหญ่กลางทุ่งสีเขียวขจี
ซาฟารีเมืองไทย

ลานทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่

ชมฝูงเก้ง กวางและเน้ือทราย

Highlight

ท่องลานทุ่งหญ้าสีเขียวกว้าง
ชมฝูงเก้ง กวางและเน้ือทราย

ออกหากินตามโป่งดินแดง

ชัยภูมิ

ทุ่งกะมัง



ทุ่งกะมัง

Green Tips
นอกจากการทอ่งเท่ียวและพักผอ่นแล้ว นักทอ่งเท่ียวสามารถมสีว่นรว่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่เด็ดหรือเก็บพันธุ์ไม้ ควรใช้การ
ถ่ายรูปแทนเพื่อเก็บบันทึกภาพเป็นที่ระลึก และไม่ควรให้อาหาร
สัตว์ป่า เพราะจะทําให้พฤติกรรมการหากินของสัตว์ป่าเปล่ียนไป
หาอาหารเองไม่เป็นและไม่กินอาหารจากธรรมชาติ

             ประเทศไทยมีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่น่ามา
ท่องเท่ียวอยู่หลายแห่ง หน่ึงในน้ันคือ ทุ่งกะมัง ซ่ึงอยู่
ในเขตรกัษาพนัธุสั์ตวป์า่ภูเขียว จังหวดัชยัภมู ิเปน็ทุง่หญา้
กว้างใหญ่ เพื่อการอนุรกัษ์ เพาะเล้ียงและขยายพันธุ์
สัตว์ป่า เช่น เก้ง กวาง กระจง เน้ือทรายและนกหลาก
หลายชนิด โดยปล่อยให้สตัวอ์าศยัอยูต่ามพืน้ท่ีธรรมชาติ
สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์เองได้ อีกทั้งเป็นลาน
แหล่งอาหารชั้นดีของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิด



           เขตรกัษาพันธุส์ตัวป่์าภเูขียวเปน็ต้นแบบในการจัดการ
แหล่งน�าให้กับเหล่าสรรพสัตว์ โดยมีทั้งฝายเก็บน�า แหล่งน�า
ตามธรรมชาติ อีกทั้งมีบ่อน�านกหรอืบ่อน�ามหัศจรรย์ ซึ่งสรา้ง
เลียนแบบบ่อน�าธรรมชาติเพื่อให้นกลงมากินน�าและเล่นน�า
ที่สําคัญยังเป็นจุดน่ังชมนกนานาชนิด อาทิ ไก่ป่า นกปรอด
นกจับแมลง นกเขนบ้าน นกเขนน้อยไซบีเรยี เป็นต้น นอกจาก
น้ีมีกิจกรรมเดินป่าเพื่อลัดเลาะศึกษาธรรมชาติและชมความ
งามของพืชพรรณ

            ทุ่งกะมังเป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กลางเขต
รกัษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ลักษณะคล้ายแอ่งกะละมังอยู่
กลางผืนป่า จึงเป็นที่มาของชื่อ ทุ่งกะละมังหรอืทุ่งกะมัง 
เปน็สถานทีธ่รรมชาติเพือ่อนุรกัษ์และนําสตัวป์า่กลับคืนถ่ิน
เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่าง ๆ โดยมีการจัดทํา
ดินโป่งตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้สัตว์ป่ามากินดินโป่งและ
แปลงทุ่งหญ้า แหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าเก้ง กวาง และ
สัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะในช่วงบ่ายจะพบเห็น
สัตว์ป่าออกมาหากินได้มากที่สุด  

พักผ่อนกลางผืนป่า 
ส่องสัตว์ป่าน้อยใหญ่ 
ชมฝูงเก้งและกวาง

เท่ียวภูเขียว
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ดูนกท่ีบ่อน้ํามหัศจรรย์ 



             เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ จากตัวเมือง
ให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2159 ระยะทางประมาณ
42 กิโลเมตร จากน้ันใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2037
ต่อด้วย 2366 และ 2055 ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร
เมื่อถึงบรเิวณแยกของถนนคอนสาร - เขื่อนจุฬาภรณ์
ให้เล้ียวไปตามป้ายแหล่งท่องเที่ยวทุ่งกะมังอีกประมาณ
54 กิโลเมตร จะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง

พิกัด : ทุ่งกะมัง ตําบลคอนสาร 
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180

เบอร์โทรศัพท์ เขตรกัษาพันธุส์ัตว์ป่าภูเขียว
: 097-002-7290

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 
: 044-213-030 หรอื 044-213-666

เวลาเปิดทําการ :  06.00 น. - 16.00 น.



แหล่งธรรมชาติอันอุดสมบูรณ์
ริมอ่างเก็บน้ําแสนเงียบสงบ

เดินป่าเพ่ือศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ถ่ายรูปคู่หินทรายคล้ายขบวนรถไฟ
กางเต็นท์พักแรมริมอ่างเก็บนํ้า

เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ชมพรรณไม้ สัตว์ป่าและน้ําตก

กางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ําห้วยกุ่ม

ชัยภูมิ

Highlight

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าห้วยกุ่ม



 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
ต้ังอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม
ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  สภาพพื้น ท่ีโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา
ประกอบด้วยภูชาดลักษณะเป็นภูเขาสูงและเนินเขา
เต้ียสลับกันไป อีกทั้งมีแหล่งน�า แหล่งอาหารอันอุดม
สมบูรณ์ เหมาะสําหรบัเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพรรณ
พืชและสัตว์ป่า

นอกจากการท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�าส่วน
ตัว ลดการนําวัสดุสิ่งของ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม กระป๋อง
เครื่องด่ืมเข้ามาในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เพื่อรักษาความ
สะอาดและลดจํานวนขยะในพื้นท่ี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าห้วยกุ่ม

Green Tips



เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ชมพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

ชมแนวหินธรรมชาติสวยงาม
แปลกตาคล้ายตู้รถไฟ

 เมื่อมาเยือนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
ป่าห้วยกุ่ม กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การเดินป่าเพื่อ
ศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางเดินที่ไม่ลําบาก สามารถ
เดินได้อย่างสบาย ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เป็น
ไกด์นําทางพาเที่ยวชมภายในพื้นท่ี อีกทั้งพูดให้ความรู้
ตลอดการเดินป่า ในระหว่างทางจะได้พบพรรณไม้
ดอกไม้มากมาย อาทิ เต็ง รัง มะค่าแต้ มะค่าโมง
ตะเคียนทอง พยุง เป็นต้น หากโชคดีอาจได้พบสัตว์ป่า
ออกมาหากิน อาท ิกระรอก เก้ง กระต่าย ลิงลม เป็นต้น

 น�าตกตู้รถไฟ หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวอันซีน
ของศูนยศ์กึษาธรรมชาติและสตัวป์า่ห้วยกุม่ ด้วยลักษณะ
ของแนวหินทรายธรรมชาติขนาดใหญ่หลายก้อนวาง
เรยีงรายติดต่อกันไป เม่ือมองดูจากระยะไกลคล้ายตู้
ขบวนรถไฟ อีกทั้งมีลําน�าไหลผ่านตามแนวหินทราย
อยา่งสวยงาม บรเิวณโดยรอบรม่รืน่ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
และทุง่หญา้สเีขยีว จึงทําให้กลายเปน็จดุพกัผอ่นเล่นน�าตก
ชมธรรมชาติและจุดถ่ายรูปสุดฮิตที่หากไม่มาเยือน
เหมือนมาไม่ถึงป่าห้วยกุ่ม



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 201 เพ่ือเขา้สูอํ่าเภอภเูขยีว เปน็
ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร เมือ่ถึงบรเิวณแยกปอ้ม
ตํารวจหนองสองห้อง ให้ใชเ้สน้ทางหมายเลข 2055 เพือ่
เขา้สูอํ่าเภอเกษตรสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
จะเจอทางหลวงชนบทหมายเลข 4015 อีก 21 กิโลเมตร
จะพบศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม

การเดินทาง

พิกัด : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 36120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
: 061-138-7345
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
: 044-213-030 หรือ 044-213-666



อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

เท่ียวทุ่งดอกไม้หน้าฝน
เดินลานหินงาม ชมวิวสุดอลังการ

ทุ่งดอกกระเจียวในฤดูฝน

ลานหินงามรูปร่างแปลกตา

เย่ียมชมความงามของธรรมชาติ
ทุ่งดอกไม้เคล้าสายหมอกยามเช้า
ลานหินและจุดชมวิวจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ

Highlight

จุดชมวิวบนหน้าผาสูง



Green TipsGreen Tips
 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อยู่ในความดูแล
ของของกรมป่าไม้ เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม
ธรรมชาติ โดยจะมีรถรางนําเที่ยวไปยังจุดต่าง ๆ อาทิ
ทุ่งดอกกระเจียวที่บานสะพรัง่สีชมพูอมม่วงข้ึนเต็มทั่ว
ผนืปา่ จากน้ันพาไปยังลานหินงามและจดุชมวิวทีอ่ยูสู่ง
สุดบนอุทยาน นอกจากน้ีมีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ รา้น
อาหารและรา้นค้าสวสัดิการไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่ว

นอกจากการมาท่องเทีย่วพักผ่อนแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมีสว่นรว่ม
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติตามที่ได้
กําหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกเสน้ทาง เพราะอาจไปเหยยีบย�าพืชพรรณ
หรอืสัตว์เล็ก ๆ ได้และไม่ควรนําสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในอุทยาน
เชน่ ถงุพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระปอ๋ง ซึง่หากนําเขา้ไปควรเก็บออก
มาทิง้ขยะด้านนอกให้หมดทกุชิน้

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม



 เมือ่มาอุทยานแห่งชาติปา่หินงาม ไฮไลต์
ที่ไม่ควรพลาด คือ การมาชมทุ่งดอกกระเจียวออก
ดอกสีชมพูอมม่วงสีสันสดใสเบ่งบานไปทั่วทุ่งหญ้า
ผนืปา่สเีขยีว ซึง่สามารถพบเห็นได้ในช่วงฤดฝูน ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม - สงิหาคมของทุกป ีอีกทัง้ได้รบัชม
ฉากหลังอันสวยงามของม่านหมอกขาวอันเบาบาง
ทีเ่กิดขึน้หลังจากสายฝนโปรยปราย โดยการเดินชม
ทุง่ดอกกระเจียวควรเดินบนทางเทา้ทีไ่ด้จัดทาํไวใ้ห้
 ไมค่วรเดินลงไปในทุง่ดอกไมโ้ดยเด็ดขาด

ชมทุ่งดอกไม้สวยบานสะพร่ัง
กลางสายหมอกหน่ึงปีมีหน่ึงคร้ัง

 ลานหินงาม อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวอันมเีอกลักษณ์
โดดเด่น ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรง
แปลกตา เชน่ รูปสตัว ์ปราสาทโบราณหรอืหินถ้วยรางวลั
ตามแต่การจินตนาการ ซึง่เกิดขึน้จากการกัดเซาะของน�า
ลม และแสงแดดมาเปน็ระยะยาวนานนับล้านปี นอกจาก
หินรูปรา่งแปลกตาแล้ว ยังสามารถเดินเท้าต่อไปยังจุด
ชมววิทีอ่ยูสู่งทีส่ดุของอุทยานแห่งชาติปา่หินงามกับผาหิน
ทีย่ืน่ออกไปในอากาศ สามารถมองเห็นทวิทศัน์เบ้ืองล่าง
ได้กวา้งไกลและสวยงาม

เดินป่าเท่ียวชมประติมากรรมหิน
เยือนจุดชมวิวริมผาสวยงาม



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดัชยัภมิู ใช้เสน้ทาง
หลวงหมายเลข 201 แล้วเล้ียวไปตามทางแยกบา้นหนอง
บวัโคก จากน้ันใชท้างหลวงหมายเลข 205 เพือ่เดินทาง
ไปอําเภอเทพสถิต ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร
ก่อนถึงตัวอําเภอเทพสถิตให้เล้ียวไปตามถนนหมายเลข
2354 จะพบปา้ยทางเขา้อุทยานไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร
และจะพบแหล่งทอ่งเทีย่วอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

การเดินทาง
พิกัด : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตําบลบ้านไร่
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
: 044-213-030 หรือ 044-213-666

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
: 044-056-141



คลายร้อนกลางบ่อน้ําธรรมชาติ
สวยสีเขียวใสมรกต

ตาน้ําผุดสีมรกตใสราวกระจก
พักผ่อนคลายร้อนได้ตลอดท้ังปี
แหล่งธรรมชาติกลางวิถีชุมชน

เท่ียวบ่อน้ําผุดกลางผืนป่าใหญ่ 
สัมผัสความเย็นสบายจากร่มเงาไม้

ความงดงามท่ีซ่อนตัวในแหล่งชุมชน

นครราชสีมา

Highlight

บ่อน้ําผุดธรรมชาติ
บ้านท่าช้าง



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึมซับธรรมชาติและความ
สวยงามแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวด
ล้อม ด้วยการพกถุงผ้า พกกระบอกน�าส่วนตัว เพื่อลดขยะภายใน
พื้นที่ และนําขยะหรือเศษอาหารที่นําเข้าไปในพื้นที่บ่อน�าผุด กลับ
ออกมาทิ้งถังขยะด้านนอกด้วยทุกครั้ง

Green Tips

 บ่อน�าผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง เป็นสระน�า
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนป่าของเขา
ใหญ่ ด้วยธรรมชาติต้นไม้ ใบหญ้าสีเขียวแสนร่มรื่น
และสายน�าสีมรกตใสราวกระจก อีกทั้งต้ังอยู่ในระแวก
แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ จึงทําให้นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบ
การพักผ่อนและเล่นน�า ต่างพากันมาท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก จนกลายเป็นสถานที่เที่ยวสุดฮิตและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจในตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาน่ันเอง

บ่อน้ําผุดธรรมชาติ
บ้านท่าช้าง



ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์
สู่ความเจริญของแหล่งชุมชน

 บ่อน�าผุดแห่งน้ี มาพรอ้มกับผืนป่าและแหล่ง
น�าอันอุดมสมบูรณ์จากเทือกเขาดงพญาเย็น ซ่ึงต่อมา
ได้มีการจัดต้ังชุมชนบรเิวณใกล้เคียง และเมื่อมีความ
เจรญิเข้ามาภายในพื้นที่ จากชุมชนเล็ก ๆ ก่อเกิดกลาย
เป็นชุมชนขนาดใหญ่รายล้อมอยู่รอบบรเิวณบ่อน�าผุด 

 โดยแต่เดิมเมือ่น�าไหลจากบอ่น�าผดุจะไหลลง
สู่สายน�าลําตะคองที่อยู่เบื้องล่าง ทางชาวบ้านในชุมชน
จึงนํางบประมาณ ไปปรบัปรุงเพือ่สรา้งสะพานขา้มคลอง
ก้ันเป็นบ่อ 4 ช่วง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
สามารถลงเล่นน�าได้

 บอ่น�าผดุธรรมชาติ บ้านทา่ชา้ง หรอืรูจั้กกัน
ในชื่อ น�าพุธรรมชาติ บ้านท่าช้าง โดยความพิเศษของ
ที่น่ี เกิดจากน�าผุดที่ไหลออกมาจากตาน�าจํานวนมาก
ผ่านการกรองจากชั้นใต้ดิน จนกลายเป็นแหล่งน�าใส
ตามธรรมชาติ 

 นอกจากน้ีมบีรรยากาศดี รม่รืน่ด้วยรม่เงาไม้
อีกทั้งมีรา้นค้า รา้นอาหารจากชาวบ้านในท้องถ่ินมา
คอยเปิดอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่ว  จึงเหมาะ
สาํหรบัการมาพกัผอ่นคลายรอ้นเปน็อยา่งมาก

สวรรค์บลูลากูน
ธรรมชาติจากเขาใหญ่



 ให้เดินทางมุ่งหน้ามาทางถนนมิตรภาพทาง
หลวงหมายเลข 2 ไปทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะ
ทางประมาณ 15 กิโลเมตร เมื่อเจอแยกมิตรภาพให้มอง
หาซอยทางซ้ายมือ จะพบป้ายน�าพุธรรมชาติ (กม. 15)
ให้เล้ียวเข้าไปในซอย จากน้ันตรงไปประมาณ 600 เมตร
จะพบกับบรเิวณทางเข้าด้านหน้าสวนกาญจนาภิเษก
หรอืน�าพุธรรมชาติบ้านท่าช้าง

การเดินทาง พิกัด : น�าพุธรรมชาติบ้านท่าช้าง ซอยโยธาธิการ
ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครราชสมีา
: 044-213-030 หรอื 044-213-666



จุดชมวิวกังหันลมขนาดยักษ์
ชมโรงไฟฟ้าบนเข่ือนลอยฟ้าลําตะคอง

ป่ันจักรยานรับลมรอบสันเข่ือน
จุดชมวิวโรงไฟฟ้า กังหันลมยักษ์

ป่ันจักรยานชมวิวรอบสันเข่ือนกว้าง
ถ่ายรูปคู่กังหันลมยักษ์อลังการ

แลนด์มาร์กของเขายายเท่ียง

นครราชสีมา

Highlight

เขายายเท่ียง



 เขายายเท่ียง อยู่บรเิวณอ่างพักน�าตอนบน
ของโรงไฟฟ้าลําตะคอง ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวยอด
นิยมของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงระบบนิเวศปลูกป่าฟื้ นฟูระยะสั้น สิ้นสุดที่ผายาย
เที่ยง จุดชมวิวสวยสูงสุดบนเขา

 นอกจากน้ี มีรีสอร์ตให้บริการ ได้แก่ บ้าน
เขายายเที่ยงเหนือและเขายายเที่ยงใต้ โดยนักท่อง
เที่ยวสามารถขับรถยนต์ขึ้นมาด้านบนได้ เพราะถนน
หนทางค่อนข้างดีปูด้วยคอนกรตี แต่บางช่วงจะเป็น
ทางลูกรงั ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่มอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า
กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและลด
ปรมิาณขยะในพื้นที่ และสามารถติดต่อขอรว่มกิจกรรมปลูกต้นไม้
สรา้งฝายชะลอน�าได้ที่ ททท.สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

เขายายเท่ียง

Green Tips



ป่ันจักรยานรับลมชมทุ่งกังหันลมยักษ์
บนสันเข่ือนลําตะคอง

 เมื่อมาท่องเที่ยวบนเขายายเที่ยง กิจกรรม
ที่ไม่ควรพลาด คือ การปั่ นจักรยานรบัลมชมวิวบนสัน
เขื่อน และชมความอลังการของกังหันลมยักษ์ขนาด
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ต้ังเรยีงรายอยูบ่นเขายายเทีย่ง
สถานที่ที่ได้ชื่อว่ามีศักยภาพพลังงานลมที่ดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในประเทศไทย โดยเขายายเที่ยงจะมีกระแสลมพัด
2 ช่วง คือ เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคมและเดือน
พฤษภาคม – เดือนตุลาคม ซึ่งกังหันลมยักษ์บนเขา
ยายเที่ยงจะนํากระแสลมมาปั่ นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งตรงกับช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน ฤดูกาลแห่งการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ จึงทําให้นักท่องเท่ียวต่างพากัน
มาท่องเที่ยวจํานวนมาก

 นอกจากสันเขื่อนและจุดชมวิวที่เปิดบรกิาร
ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม หน่วยงานและชุมชน
บ้านเขายายเที่ยงได้มีการจัดกิจกรรมเส้นทางเดินป่า
ชมธรรมชาติ  สรา้งฝายชะลอน�าและปลูกต้นไม้ลอยฟ้า
เพือ่ให้ระบบนิเวศของเขายายเทีย่งคงความอุดมสมบูรณ์
และยั่งยืนสืบต่อไป อีกทั้งนักท่องเท่ียวสามารถมาชม
ความงามบนผายายเทีย่ง ชมววิลําตะคองและกางเต็นท์
นอนพกัผอ่นทีท่างชมุชนได้จัดบรกิารสาํหรบันักท่องเทีย่ว
เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

ทํากิจกรรมอนุรักษ์ป่า
พักแรมท่ามกลางธรรมชาติสวย



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดันครราชสมีา ตาม
ถนนพหลโยธนิ พอมาถึงสระบุร ีให้เล้ียวขวาตรงไปตาม
ถนนมิตรภาพ จากน้ันเมื่อถึงเขื่อนลําตะคองให้ชิดขวา
แล้วเล้ียวขวาตรงหน้าเรอืนจําคลองไผ่ตรงไปประมาณ
12 กิโลเมตร จะถึงจุดหมายปลายทางเขายายเที่ยง

การเดินทาง

พิกัด : เขายายเที่ยง ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีค้ิว
จังหวัดนครราชสีมา 30340

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
: 044-213-030 หรือ 044-213-666



หินสามวาฬ

อันซีนหินยักษ์คล้ายวาฬ
สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า
ชมแสงแรกของดวงตะวัน

กลุ่มหินยักษ์คล้ายวาฬอายุนับล้านปี
ท้าฤดูหนาว สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า
จุดชมวิวธรรมชาติและพระอาทิตย์ข้ึน

เดินทางพิชิตหินภูเขาสูงสุดอลังการ
สัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอกขาว

และแสงยามเช้าบนหินสามวาฬ

บึงกาฬ

Highlight



นอกจากการมาท่องเท่ียวและชมวิวทิวทัศน์แล้ว
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้ด้วยการพกถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุง
พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกอันก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ขณะชมวิวไม่ควรเข้าใกล้
บริเวณหน้าผาจนเกินไปและไม่ควรเดินออกนอก
เส้นทาง เพราะจะทําให้ผู้ อ่ืนเกิดความสับสนอาจ
เหยียบเมล็ดพืชท่ีกําลังเจริญเติบโต รวมถึงป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

Green Tips หินสามวาฬ หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติยอดนิยมในจังหวัดบึงกาฬ ต้ังอยู่ ใน
เขตอนุรกัษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์
และป่าดงสีชมพู อุดมไปด้วยพืชพรรณ ป่าไม้ สัตว์ป่า
และกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ กระจัดการจายอยู่
ทั่วบรเิวณ โดยหินสามวาฬมีลักษณะความพิเศษ คือ
เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ยักษ์ 3 ก้อน เรียงตัวติดกัน
คล้ายฝงูครอบครวัวาฬ ซึง่มอีายุยาวนานกวา่ 75 ล้านปี
อีกทั้งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงห์ 

หินสามวาฬ



ด่ืมดํ่าบรรยากาศกลางธรรมชาติ
บนจุดชมวิวสวยท่ีสุดในภูสิงห์ 

 ความพเิศษของหินสามวาฬ คือ เปน็จุดชมววิ
ที่สวยที่สุดในภูสิงห์ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวขณะที่
พระอาทิตย์กําลังค่อย ๆ โผล่พ้นขึ้นมาจากขอบฟ้า
ผ่านม่านหมอกสีขาว พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างของ
ผืนปา่ภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแมน่�าโขง
และภเูขาแห่งเมอืงปากกระด่ิง สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว อีกทั้งสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้อย่าง
กว้างไกล เกิดเป็นภาพอันสวยสดงดงามน่าประทับใจ
จนต้องหวนมาอีกครัง้ ซึ่งสามารถมาเที่ยวชมได้ตลอด
ทั้งปีและควรมาในเวลาเช้า ต้ังแต่ 05.30 น. เป็นต้นไป

 ลักษณะของหินสามวาฬเป็นก้อนหินขนาด
ใหญ่ยักษ์ วางเรยีงรายติดกันเป็นหน้าผาถึง 3 ก้อน
เมื่อมองจากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นว่ามีรูปทรงคล้าย
ครอบครวัวาฬ ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูก
วาฬ กําลังแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางผืนป่าสีเขียวขจี จึง
เป็นที่มาของชื่อ หินสามวาฬ นอกจากจุดชมวิวหิน
สามวาฬแล้ว บรเิวณป่าภูสิงห์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
อีกมากมาย อาทิ จุดชมวิวถ�าฤๅษี จุดชมวิวหินหัวช้าง
หัวใจภูสิงห์ และประตูภูสิงห์ เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละจุดจะ
มีความสวยงามแตกต่างกันไป

แลหินยักษ์รูปทรงคล้ายวาฬ
อายุยาวนานนับล้านปี



 เริม่เดินทางจากจังหวัดบึงกาฬ ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 212 (บงึกาฬ - นครพนม) เพือ่ไปยงัตําบล
โคกก่อง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากน้ันเดินทาง
ต่อบนถนนหมายเลข 3007 ไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะ
พบป้ายทางเข้าภสูงิห์ ให้ตรงตามเสน้ทางไปอีก 1 กิโลเมตร
จะถึงด่านตรวจทางขึ้นภูสิงห์ โดยจากที่ทําการภูสิงห์ไป
ยงัหินสามวาฬจะผา่นเสน้ทางลกูรงัเปน็ดินแดง ค่อนขา้ง
ลําบาก จึงควรใช้บรกิารรถจากเจ้าหน้าที่หรอืจากทาง
ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเดินทางขึ้นไปอีกประมาณ
30 นาที

การเดินทาง
พิกัด : หินสามวาฬ ตําบลโคกก่อง
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ รถบรกิารนําเทีย่วหินสามวาฬ
: 063-883-9600
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัอุดรธานี
: 042-325-406-7



บุกป่าฝ่าดง ตามหาสวรรค์บนดิน
ชมม่านน้ําตกขนาดใหญ่สุดอลังการ

ม่านน้ําตกสุดอลังในฤดูฝนโปรยปราย

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ผจญภัยเส้นทางกลางผืนป่า
ชมความงามของน้ําตก 7 ช้ัน

สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ

Highlight

น้ําตกตาด
วิมานทิพย์

บึงกาฬ



น้ําตกตาดวิมานทิพย์

Green Tips

 น�าตกตาดวิมานทิพย์ เป็นน�าตกที่ต้ังอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติภลัูงกา ตําบลโพธิห์มากแขง้ อําเภอ
บงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ เรยีกได้ว่า เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว
สุดอันซีนแห่งหน่ึงในจังหวัดบึงกาฬ ด้วยลักษณะของ
หน้าผาหินขนาดใหญท่ีม่คีวามกวา้ง 150 เมตร สงู 70 เมตร
พรอ้มสายน�าท่ีไหลตกลงมาอย่างงดงามจนสามารถมอง
เห็นได้ในระยะไกล อีกทั้งบรรยากาศโดยรอบมีความ
รม่รืน่และเย็นสบายจากป่าไม้อันเขียวชะอุ่ม จึงเหมาะ
สาํหรบัการมาศกึษาธรรมชาติพกัผอ่นและเล่นน�าตก

นอกจากการมาท่องเที่ยว เดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการเดินตามเส้นทางที่
อุทยานได้กําหนดไวเ้พือ่ไมใ่ห้เขา้ไปเหยียบพนัธุไ์มท้ีกํ่าลังเจรญิเติบโต
ไม่ควรทิ้งขยะหรอืสิ่งปฏิกูลลงพื้นดินหรอืแหล่งน�า เพราะจะทําให้ชั้น
หน้าดินและแหล่งน�าเน่าเสีย หากมาพักแรมห้ามก่อไฟในอุทยาน นอก
เหนือจากบรเิวณทีไ่ด้กําหนดไว้



 การเดินทางเขา้มาภายในน�าตกตาดวมิานทพิย์
จะต้องใชก้ารเดินเทา้บนเสน้ทางเดินธรรมชาติถ�านาคา
- น�าตกตาดวิมานทิพย์ โดยจะผ่านป่าดงดิบ ป่าเบญจ
พรรณและป่าแดงอันอุดมสมบูรณ์ อีกทัง้ผา่นลําห้วยสาย
เล็ก ๆ น�าตกน้อยใหญ ่จนเจอกับความอันซนีของสายน�า
ขนาดใหญ่ท่ีตกมาจากหน้าผาสูง โดยน�าตกตาดวิมาน
ทพิยเ์ปน็น�าตกหินทรายขนาดใหญ่ 7 ชัน้ ซึง่หากต้องการ
ขึน้ไปบนช้ันสงูสดุ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ละให้เจ้าหน้า
ทีเ่ปน็ผู้ดแูลและพาไปด้านบน เพือ่ความปลอดภัย

ผจญภัยตามเส้นทางธรรมชาติ
ยลความงามของม่านน้ําตก

 บรรยากาศโดยรอบของน�าตกมคีวามรม่รืน่และสวย
งามมาก เต็มไปด้วยพันธุไ์ม้สีเขียวแสนสดชื่นและดอกไม้สีสัน
สดใสนานาชนิด อีกทั้งบรเิวณน้ีสามารถมาสัมผัสสายน�าและ
เล่นน�าได้เฉพาะในบางจดุ โดยเฉพาะในชว่งฤดฝูนทีส่ายฝนตก
หนักทําให้ปรมิาณน�ามีมากจนสามารถมองเห็นสายน�าสีขาว
ขนาดใหญ่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสงูได้จากระยะไกล เปน็ความ
อันซนีทีส่รา้งสรรค์โดยธรรมชาติอันน่าประทบัใจซึง่หากมาทอ่ง
เที่ยวในช่วงฤดูฝนพื้นหินและดินค่อนข้างล่ืน มีตะไครน่�าเกาะ
จึงควรเดินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
และผูอ่ื้น



 เดินทางมุง่หน้าสูจั่งหวดับงึกาฬ จากตัวเมือง
ให้ใชถ้นนทางหลวงหมายเลข 212 เปน็ระยะทางประมาณ
80 กิโลเมตร ให้สังเกต หจก.มงคลรุง่เรอืงวัสดุก่อสรา้ง
จากน้ันใชถ้นนทางหลวงชนบทหมายเลข 3039 ในระยะ
ทาง 4 กิโลเมตร จะพบลานจอดรถและจดุบรกิารนักทอ่ง
เทีย่ว และต้องเดินทางเท้าเพือ่เข้าไปยังน�าตกตาดวิมานทิพย์

การเดินทาง

พิกัด : น�าตกตาดวิมานทิพย์ ตําบลโพธิ์หมากแข้ง
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220

เวลาเปิดทําการ : อุทยานแห่งชาติภูลังกาเปิด
ฤดูกาลให้ท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคม - เดือนเมษายน
ของทุกปี

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
: 042-530-766

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
: 042-325-406-7



เยือนดินแดนธรรมชาติ
สัมผัสมนต์ขลัง
ความศักด์ิสิทธ์ิแห่งแดนอีสาน

ชมปรากฏการณ์ซันแครกท่ีถ้ํานาคา
ชมวิวทะเลหมอกบนผาหินทรงรถบัส

เดินป่า ข้ึนเขา พิชิตยอดภูเขาสูง
สัมผัสสายน้ําตกสุดอลังการ
ปรากฏการณ์หินผาซันแครก

บึงกาฬ

Highlight

อลังการความงามสองน้ําตกสวย

อุทยานแห่งชาติ
ภูลังกา



 อุทยานแห่งชาติภูลังกา ลักษณะเป็นภูเขา
สูงทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กทอด
ยาวตามลําน�าโขง ครอบคลุมพื้นที่ของอําเภอบ้านแพง
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม และอําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าแดง
อีกทั้งเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน�าลําธาร ลําห้วย
หลายสาย และมีสัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงขึ้นชื่อ
ในเรื่องของความสวยงามอลังการของธรรมชาติ
อาทิ  ถ�า  หน้าผาและน�าตก

นอกจากการท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนรว่มอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้า กระเป๋าผ้าแทนการ
ใช้ถุงพลาสติกสําหรบัใส่สิ่งของและไม่ควรนําภาชนะที่ทําด้วยโฟม
หรือพลาสติกเข้ามา เพื่อลดปริมาณขยะภายในเขตอุทยาน อีกทั้ง
ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง เพราะอาจเกิดอันตรายและอาจ
เหยียบย�าพันธุ์พืชที่กําลังเจริญเติบโต

อุทยานแห่งชาติ
ภูลังกา

Green Tips



ปีนเขาสูงพิชิตภูลังกา สัมผัสแสงตะวัน
มองสองฝ่ังไทย - ลาว

 การเดินทางขึ้นไปพิชิตยอดภูลังกาท่ีความ
สูง 513 เมตร จากระดับน�าทะเลปานกลาง จะต้อง
ใช้การเดินเท้าขึ้นไปในระยะทาง 4 กิโลเมตร โดย
เส้นทางจะผ่านป่าทึบและลานหินกว้างราบเรียบ
สลับกับทางลาดชัน เมื่อไปถึงด้านบนจะพบองค์เจดีย์
กองข้าวศรีบุญเนาว์ พร้อมวิวทิวทัศน์ของแม่น�าโขง
ที่ ก้ันสองฝั่ งไทยและสปป.ลาว อีกหน่ึงจุดบนยอด
ภูลังกาท่ีควรมาพิชิต คือ หินรถบัส ผาหินขนาดใหญ่
ที่มี รูปร่างคล้ายรถบัสเพื่อมาชมทะเลหมอก แสง
อาทิตย์ยามเช้า  และวิวทิว ทัศน์ของฝั่ งไทยและ
สปป.ลาว

 ภายใน อุทยานแห่งชาติภู ลังกามีแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติทีห่ลากหลาย อาท ิถ�า จดุชมววิ
หน้าผา และน�าตก โดยเฉพาะน�าตกที่มีความสวยงาม
อลังการและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ถึง 2 น�าตก
คือ น�าตกกินรี น�าตกขนาดเล็กเพียง 2 ชั้น ลดหล่ัน
ลงมาอย่างสวยงาม ล้อมรอบด้วยพันธุ์ไม้เขียวขจี
และมอสที่ขึ้นตามโขดหิน น�าตกต่อมา น�าตกตาด
วิมานทิพย์ น�าตกชื่อดังแห่งบึงกาฬ ที่มีความกว้าง
150 เมตร และสูงถึง 70 เมตร มีด้วยกัน 7 ชั้น เหมาะ
กับนักท่องเที่ยวสายลุย สายเดินป่าที่ชื่นชอบการ
ท่องเที่ยวแนวผจญภัยและธรรมชาติอันสวยงาม

พักผ่อนกลางธรรมชาติ
ชมนํ้าตกสวยสุดอลังการ



 เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดบึงกาฬ จากตัวเมือง
ให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 212 เป็นระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ให้สังเกต หจก.มงคลรุง่เรอืง
วัสดุก่อสรา้ง จากน้ันใช้ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข
3039 ในระยะทาง 4 กิโลเมตร จะพบลานจอดรถ
และจุดบรกิารนักท่องเที่ยว และต้องเดินทางเท้าเพื่อ
ขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติภูลังกา

การเดินทาง

พิกัด : อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตําบลโพธิ์หมากแข้ง
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220

เวลาเปิดทําการ : เปิดการท่องเที่ยว
เดือนกรกฎาคม - เมษายนของทุกปี 
ต้ังแต่ 08.00 น. - 15.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
: 042-530-766
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
: 042-325-406-7



อันซีนน้ําตกกลางภูเขา
เล่นสไลเดอร์ธรรมชาติ

ล่องเรือชมวิวแมกไม้สีเขียวสดช่ืน

อันซีนความงามของน้ําตกบึงกาฬ

เล่นสไลเดอร์ธรรมชาติ ผ่านโขดหิน

บึงกาฬ

Highlight

น่ังเรือหางยาว ไปเท่ียวน้ําตก
เล่นสไลเดอร์ โขดหิน สวนน้ํากลางป่า
สัมผัสความสดช่ืนและสนุกในท่ีเดียว

น้ําตกถ้ําพระ



           น�าตกถ�าพระ ต้ังอยู่ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภูววั
บา้นถ�าพระ เปน็น�าตกขนาดใหญ ่3 ชัน้ ทีไ่หลอยูบ่นภเูขา
หินทรายขนาดใหญ่ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมความงามของน�าตก นอกจากน้ี
ยังมีแอ่งน�าขนาดใหญ่และร่องน�าที่สามารถเล่นเป็น
สไลเดอรไ์ด้อย่างสนุกสนาน โดยน�าตกจะมีมากในช่วง
ฤดฝูน ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนตลุาคมเทา่น้ัน
หากมาในเดือนอ่ืนน�าค่อนข้างน้อยมาก

การมาทอ่งเทีย่วพักผอ่นในสถานทีธ่รรมชาติทีส่วยงามแบบน้ี นอกจาก
จะได้รบัความสุข ความสดช่ืนกันแล้ว อีกหน่ึงสิง่ท่ีนักท่องเทีย่วสามารถ
ทําได้ คือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษา
ความสะอาด ไมท่ิง้ขยะต่าง ๆ ให้ลอยไปกับน�า เพือ่ชว่ยรกัษาธรรมชาติ
ที่สวยงามไว้ไม่ให้เสื่อมโทรม
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น้ําตกถ้ําพระ



          เสน่ห์อยา่งหน่ึงของการไปทีน่�าตกถ�าพระ คือ
การน่ังเรือหางยาวเหล็กขนาดใหญ่ของชาวบ้าน
ไปยังน�าตกประมาณ 15 นาที ซึ่งระหว่างทางท่ีต้อง
น่ังเรือไป จะได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของ
ธรรมชาติ ป่าไม้สีเขียวขจี มีลมพัดผ่านตลอดเวลา
เพิ่มความสดชื่นและสบายตาให้กับการเดินทางได้
เป็นอย่างดี โดยมีค่าโดยสารเรอืไป - กลับ คนละ
20 บาท และเมือ่ถึงทางเขา้น�าตก ต้องเดินเท้าเขา้ไป
อีกประมาณ 500 เมตร จะพบน�าตกถ�าพระ

น่ังเรือหางยาว ไปน้ําตก 
ชมทัศนียภาพป่าสีเขียวระหว่างทาง

           น�าตกถ�าพระ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นแรกเป็น
ธารน�าตกไหลลดหล่ันลงสูแ่อ่งน�ากวา้ง ระดับน�าค่อนขา้งลึก
ควรระมัดระวังในการเล่นน�า ชั้นที่ 2 เป็นลําธารหลายสาย
น�าไหลแรงตามแนวโขดหิน อีกทั้งมีแอ่งน�าต้ืน สามารถมา
สไลด์ตัวตามร่องน�าได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน จึงทําให้
นักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างนิยมมาเล่นน�าบรเิวณจุดน้ี
และชั้นที่ 3 เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด เพราะจะได้เห็น
น�าตกไหลจากหน้าผาลงสู่แอ่งน�าเบื้องล่าง โดยน�าที่ตกลง
มามีละอองสีขาวนวล

เล่นสวนน้ํากลางป่า
สนุกไปกับสไลเดอร์ธรรมชาติ



              จากจังหวัดบึงกาฬ ให้ใช้ถนนเส้นบึงกาฬ - 
นครพนม ประมาณ 20 กิโลเมตรเมื่อถึงสี่แยกชัยพร
ให้เล้ียวขวาไปยังทางไปน�าตกเจ็ดสี ภูทอก ตรงไป
ตามป้าย จะมีป้ายบอกตลอดทาง อีกประมาณ 30 
กิโลเมตร ผ่านทางเข้าน�าตกเจ็ดสีให้สังเกตป้ายบอก
ทางไป อําเภอเซกา - อําเภอบึงโขงหลง จากน้ันเล้ียวไป
ทางอําเภอบึงโขงหลง ตามถนนไปจะพบป้ายน�าตก
ถ�าพระ ตามป้ายไปอีกประมาณ10 กิโลเมตร จะพบ
ทางเข้าน�าตกถ�าพระ

การเดินทาง พิกัด : น�าตกถ�าพระ เขตรกัษาพันธุส์ัตว์ป่าภูวัว
บ้านถ�าพระ ตําบลโสกก่าม อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 38220

เบอร์โทรศัพท์ เขตรกัษาพันธุส์ัตว์ป่าภูวัว
: 042-429-362

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
: 042-325-406-7

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.



ท่องหุบเขาสีชมพู
ดินแดนดอกพญาเสือโคร่ง
ใหญ่สุดในประเทศไทย

หุบเขาสีชมพู ซากุระแห่งเมืองไทย
ดอกพญาเสือโคร่งเบ่งบานรับลมหนาว
จุดชมวิวเทือกเขาสูงสลับไปมา

ยามเม่ือดอกพญาเสือโคร่งบานสะพร่ัง
สัญญาณแห่งลมหนาวกําลังมา

ดินแดนมหัศจรรย์ท่ีจะทําให้หัวใจเป็นสีชมพู

เลย

Highlight

ภูลมโล



 หน่ึงในมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติฤดูหนาว
จะอุดมไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส ภูลมโล จังหวัดเลย
โลเคชั่นดูดอกไม้สวย ที่มาพรอ้มกับอากาศอันหนาว
เย็น และมีวิวทิวทัศน์สวยงาม ราวกับว่าได้ไปเยือน
ประเทศญี่ปุ่น
 
 ซึ่งในช่วงฤดูหนาว ที่น่ีจะได้รบัความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดชมดอก
นางพญาเสือโคร่ง ที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ กระจาย
ไปทั่วบรเิวณหุบเขา จนได้รบัฉายาว่า ดินแดนหุบเขา
สีชมพู

ภูลมโล

ชุมชนกกสะทอนมีนโยบายในการอนุรักษ์และรักษาความสะอาด
ของสถานท่ี โดยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนภูลมโล ต้องนําขยะกลับลง
มาใส่ถุงดําท่ีทางชุมชนได้จัดเตรยีมไว้ให้
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ชมหุบเขาสีชมพู
ดินแดนซากุระเมืองไทย

 ดอกพญาเสือโคร่ง  ภูลมโล สถานที่ชม
ดอกพญาเสอืโครง่ทีใ่หญส่ดุในไทยบนพืน้ทีก่วา่ 1,000 ไร่
โดยเม่ือถึงฤดกูาลในชว่งปลายเดือนธนัวาคม - กมุภาพนัธ์
ของทกุป ีต้นพญาเสอืโครง่จะพรอ้มใจกันผลิดอกเบ่งบาน 

 ทําให้ภูลมโลกลายเป็นดินแดนสีชมพูที่มี
ความสวยงามชวนฝัน รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้มาชม
ถ่ายรูปเล่น พรอ้มกับรบัลมหนาวที่มาเยือน

 และนอกจากชมความสวยงามของดอก
พญาเสือโคร่งแล้ว  ยังได้รับประสบการณ์เที่ยว
แอดเวนเจอรเ์ล็ก ๆ กับการน่ังรถกระบะโฟวิลขึ้นเขา 
เรยีกได้ว่า มาเที่ยวบนภูลมโลทั้งที จะได้รบัทั้งความ
สนุกสนาน ความต่ืนเต้น และประทับใจไปตลอดทาง
อย่างแน่นอน



 การเดินทางไปภูลมโลที่สะดวกที่สุด คือ  ทาง
บา้นรอ่งกล้า จังหวดัพษิณุโลก เพราะนอกจากเป็นเสน้ทาง
ที่ใกล้ที่สุดแล้ว ยังสามารถติดต่อรถนําเที่ยวจากกลุ่ม
ทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นรอ่งกล้าของชาวบ้านในพืน้ทีไ่ด้อีกด้วย 
โดยจะมีรถบรกิารตลอด เริม่ให้บรกิารต้ังแต่ 05.00 น.
- 16.00 น. ราคาอยู่ที่ 800 บาท - 1,200 บาทต่อคัน

การเดินทาง

พิกัด : ภูลมโล ตําบลกกสะทอน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนกกสะทอน : 062-557-0912
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 หรือ 042-811-405



รับลมหนาว ชมทะเลหมอก 
บนสกายวอร์กธรรมชาติ

ชมทะเลหมอกในฤดูหนาว

ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา

น่ังรถอีแต๊กสัมผัสชุมชน

ชมทะเลหมอกเหนือลําน้ําโขง
ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่

จุดชมวิวสวยแห่งเมืองปากชม

Highlight

ภูลําดวน

เลย



 ในอดีต ภูลําดวน มีชื่อเรียกว่า ภูซําทอง
เพ ร า ะ มี ห้ ว ย ซํ า ท อ ง อ ยู่ ใ ก ล้  ๆ  แ ล ะ เป็ น แห ล่ ง  
ปลูกข้าวโพดของชาวบ้านในชุมชน จึงทําให้ทั่ ว
พื้นที่ เ ต็มไปด้วยความสีเหลืองทองผ่องอําไพ     

 ทั้ ง มี จุดชมวิวบนยอดเขาสูง มองลงมา
เบื้องล่างเห็นเกาะแก่ง วิวแม่น�าโขง ขุนเขา แปลง 
สวนและแปลงไร่ และด้วยความสวยงามน้ี  ทาง
ชุมชนจึงช่วยกันดูแลและพัฒนาพ้ืนท่ีภูลําดวนจน
กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน                    ภู ลําดวนอย่างยั่งยืน

นอกจากมาท่องเท่ียวพักผ่อนและชมวิวแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�า เพื่อลด
ปัญหาขยะในพื้นที่ และนําขยะไปทิ้งในจุดทิ้งขยะ ไม่ทิ้งขยะหรือ
เศษอาหารลงสู่พื้นดินหรอืแหล่งน�า เพื่อไม่ให้ก่อมลพิษต่อธรรมชาติ

ภูลําดวน

Green Tips

กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน                    ภู ลําดวนอย่างยั่งยืน



 อีกหน่ึงจุดชมวิวของจังหวัดเลยที่ไม่ควร
พลาด คือ ภูลําดวน  เป็นภู เขาที่ ถูกล้อมรอบด้วย
ภูเขาเรียงรายสลับกัน ประกอบกับวิวช่วงโค้งแม่น�า
โขงธรรมชาติจากป่าไม้ ดอกไม้และใบหญ้าเติบโต
อย่างงดงาม จนได้รับฉายาว่า จุดชมวิวทะเลภูเขา
ท่ีสวยสุดในจังหวัดเลย 

 จุดเด่นของ ภูลําดวน คือ สกายวอล์กธรรม
ชาติ เป็นทางเดินสะพานที่สร้างจากไม้ วนเป็นวง
กลมล้อมยอดภูลําดวน ซึ่งสามารถมาสัมผัส และด่ืม
ด�าธรรมชาติได้ 360 องศา

ชมธรรมชาติ เมืองแห่ง
ทะเลและภูเขา

 ในช่วงปลายฝนยาวไปจนหมดฤดูหนาว
นักทอ่งเทีย่วจะพากันขึน้มาเพือ่ชมทะเลหมอกหนาสีขาว
และดดูวงอาทติยข์ึน้ชา้ ๆ ในยามเชา้ รวมถึงการนําเต็นท์
ขึ้นมานอนพักแรมบนยอดภู ซ่ึงจะมีการเก็บค่าบรกิาร
สถานที่คนละ 20 บาท หรือหากต้องการเช่าเต็นท์ 
สามารถติดต่อจากชาวบา้นผูดู้แลในพืน้ที ่และมีบรกิาร
รถอีแต๊กนําเทีย่วของชมุชน คันละ 300 บาท โดยรายได้
ทั้งหมดจะเข้าสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่และสรา้งการ
กระจายรายได้สูค่นในชมุชน

แหล่งท่องเท่ียวจากชุมชน
สัมผัสวิถีธรรมชาติ



 เดินทางมุ่งหน้ามายังหมวดการทางปากชม
แขวงการทางที ่1 ตําบลปากชม อําเภอปากชมจังหวดัเลย
นํารถมาจอดไว้บรเิวณลานทางขึ้นภูลําดวน จากน้ันน่ัง
รถอีแต๊กของชาวบา้นขึน้ไปบนภลํูาดวน

 หรอืหากมาจากทางอําเภอเชียงคาน หมวด
การทางปากชมจะอยู่ทางขวามือก่อนถึงตัวอําเภอปาก
ชมประมาณ 3 กิโลเมตร 

การเดินทาง
พิกัด : ภูลําดวน ตําบลปากชม 
อําเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูลําดวน
อย่างยั่งยืน : 042-881-569

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 , 042-811-405



ล่องแพไม้ ไผ่ รับฤดูร้อน
พักผ่อนกลางหุบเขาและ
สายน้ําได้ตลอดท้ังวัน

จุดชมวิวห้วยกระทิง

ล่องแพไม้ ไผ่ ยลธรรมชาติ

ดูฝูงวัว กระทิง กินหญ้าริมน้ํา

Highlight

ล่องแพไม้ ไผ่ ชมธรรมชาติท่ีไม่ธรรมดา
กลางความงามของอ่างเก็บน้ํา

แห่งหุบเขาเมืองเลย

ห้วยกระทิง

เลย



        สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจในจังหวดัเลยทีส่ามารถมา
ชมวิวภูเขา สายน�าและสายหมอก ทั้งยังสามารถอยู่
พกัผอ่นได้ตลอดทัง้วนั ต้องไมพ่ลาดมาเยอืน ห้วยกระทิง

        อ่างเก็บน�าสันเข่ือนดิน สรา้งเพื่อการชลประทาน
และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ
อยู่ภายใต้การดูแลของวนอุทยานหรริกัษ์

ห้วยกระทิง

เน่ืองจากสามารถนําอาหารและเครื่องด่ืมไปรับประทานบนแพได้ 
นักท่องเที่ยวควรช่วยกันรกัษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะหรอืเศษอาหาร
ลงไปในแหล่งน�า นําขยะมดัใสถ่งุให้เรยีบรอ้ย และนํามาทิง้ถังขยะด้านบน 

Green Tips



              บริเวณอ่างเก็บน�าห้วยกระทิง มีเรือนแพไม้ไผ่
จากชาวบ้านต้ังเรยีงรายอยู่บรเิวณขอบอ่างเก็บน�า โดย
มีทั้งแพรมิฝั่ ง แพกลางน�า ซึ่งจะมีแพให้ได้เลือก 3 ขนาด 
คือ เล็ก กลางและใหญ่ ราคาอยู่ที่ ลําละ 200 บาท - 
400 บาท

              สามารถสั่งอาหารมาทานบนแพได้ โดยอาหาร
ส่วนใหญ่ มีบรกิารเป็นอาหารอีสาน  รวมถึงสามารถลง
เล่นน�าได้ แต่ต้องใสเ่สือ้ชชูพีตลอดเวลา เพือ่ความปลอดภัย

           หากต้องการเห็นภาพบรรยากาศทัง้หมดของ
ห้วยกระทงิ แน่นอนวา่สามารถให้แพลากไปยงัจดุมมุ
สงูเหนือน�าได้ หรอืเดินทางขึน้ไปยงัจดุชมววิทีอ่ยู่บน
เนินเขา ท่ีจะทาํให้มองลงมาเห็นเรอืนแพไม้ไผ่จํานวน
มาก มองเห็นวิวของหุบเขาเขียวขจีและอ่างเก็บน�า
ด้านล่างอันสวยงาม

จุดชมวิวห้วยกระทิง
กับภาพวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ล่องแพทานอาหาร
ท่ามกลางหุบเขาเมืองเลย



การเดินทาง
พิกัด : ห้วยกระทิง ตําบลกกทอง 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 หรือ 042-811-405

           การเดินทางไปยังห้วยกระทิง หากเริ่มจาก
ตัวเมืองเลย ให้ขับรถไปทางถนนสาย เลย - ภูเรือ 
ร ะ ย ะ ท า ง ป ร ะ ม า ณ  1 5  กิ โ ล เ ม ต ร  โ ด ย จ ะ ผ่ า น
บ้านไร่ม่วง บ้านกอไร่ใหญ่ บ้านเสี้ยวใต้ และเมื่อถึง
บ้านเส้ียวเหนือให้เดินทางไปสักระยะ เมื่อเจอทางแยก
ขวามือ สังเกตศาลาริมทาง ให้เล้ียวขวาเข้ามาอีก
ประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบจุดล่องแพห้วยกระทิง



จุดชมวิวทะเลหมอกมีชีวิต
กลางหุบเขาลับในเมืองเลย

น่ังรถอีแต๊กผจญภัยทางวิบาก

ชมทะเลหมอกยามเช้าในฤดูหนาว

Highlight

เดินป่า ข้ึนเขา ชมวิวทะเลหมอกอลังการ
นอนกางเต็นท์ท่ามกลางอากาศหนาว

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนรักธรรมชาติ

เลย

ภูค้อ

ลานกางเต็นท์กลางพงไพร



ภูค้อ

Green Tips
เน่ืองจากภูค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รบัการอนุรกัษ์จาก
หน่วยงานภาครฐัและชาวบ้านในพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเหล่าน้ี ได้ด้วยการไมนํ่าสิง่ของประเภทถงุพลาสติก
กล่องโฟม กระป๋องเครือ่งด่ืม ขึ้นไปด้านบน หันมาใช้สิ่งของที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ช้อน ส้อม จาน ชาม ทํามาจากวัสดุไม้ 
เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและรกัษาความสะอาดบนภูค้อ

            เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว การจัดทรปิทอ่งเทีย่วทา้ความ
หนาวจึงเริม่ต้นขึน้ ซึง่จังหวดัท่ีอากาศหนาวเยน็กวา่ทกุที่
ในประเทศไทย ต้องมาเยือนสักครั้ง คือ จังหวัดเลย
เพือ่เดินทางขึน้ภูเขาไปพชิติยอดดอย และหน่ึงในจดุหมาย
ปลายทางท่องเที่ยวยอดฮิตในจังหวัดเลย คือ ภูค้อ 
ภูเขาเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนไร่ในป่าชุมชนบ้านบุ่ง 
อําเภอนาแห้ว จังหวดัเลย ซึง่มจีดุชมววิทวิทัศน์ธรรมชาติ
สามารถชมทะเลหมอก พระอาทิตยข์ึน้ได้ในยามเชา้ และ
มองเห็นป่าสวนสนภูกุ่มข้าวสลับกับป่าดงดิบ โดยมีฉาก
หลังเป็นภูกระดึงและภูผาจิตอันสวยงาม



             บรเิวณพื้นที่จุดชมวิวและลานกางเต็นท์ของภูค้อ จะมี
ระเบียงไม้ชมวิวรมิเขาที่ เมื่อมองออกไปเบื้องหน้าจะเห็นวิว
ทิวทัศน์ของ 2 ประเทศ คือ ฝั่ งไทย อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
และฝั่ งลาว เมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี โดยมีแม่น�าเหือง
เปน็พรมแดนก้ัน โดยไฮไลทบ์นภูค้อ คือ การมาชมทะเลหมอก
สขีาวทอดยาวอยู่ตามรอ่งหุบเขาเบ้ืองล่าง พรอ้มกับแสงอาทิตย์
ยามเช้าที่ค่อย ๆ แปรเปล่ียนจากน�าเงินเข้มสู่สีฟ้าส้มอมชมพู
เกิดเป็นภาพอิมเพรสช่ันนิสม์กลางผืนป่าและหุบเขาอย่าง
สวยงามและน่าประทับใจ

             การเดินทางขึ้นไปด้านบนภูค้อ ต้องใช้บรกิาร
รถอีแต๊กนําเที่ยวของกลุ่มชาวบ้านวิสาหกิจบ้านบุ่ง 
เน่ืองจากทางขึน้ภเูขาเปน็ถนนทางลกูรงั ค่อนขา้งลําบาก
และลาดชัน จะต้องค่อย ๆ ไต่ระดับความสูงภูเขาขึ้นไป
ในระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 - 30 นาที
ระหว่างทางสามารถชมวิวทิวทัศน์ของพืชสวนไรน่าของ
ชาวบ้านและทิวเขาสลับทับซ้อนได้อย่างกว้างไกลสุด
สายตาให้ได้ชมกันอยา่งเพลิดเพลิน สําหรบัค่าบรกิารพา
ขึ้นภูค้ออยู่ท่ีคันละ 1,500 บาท สามารถน่ังได้ 5 คน ซ่ึง
หากเดินทางไปไม่ครบตามจํานวน สามารถเดินทางรว่ม
กับคณะอ่ืน ๆ ได้ 

น่ังรถอีแต็กไต่ข้ึนยอดเขา
ชมวิวระหว่างทาง

ชุมชนเล็ก ๆ กลางภูเขาหินปูน
และท้องทุ่งนาสวย



            เดินทางมุง่หน้าเขา้สู่จังหวดัเลย ใชถ้นนทางหลวง
หมายเลข 21 ระยะทาง 53 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวขวา
เข้าสู่ถนนหมายเลข 2294 ประมาณ 24 กิโลเมตร และ
เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 2195 มุ่งหน้าไปตําบล
นาแห้ว ตามเส้นทางประมาณ 23 กิโลเมตร จากน้ัน
เล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนหมายเลข 2113 อีก 5 กิโลเมตร จะพบ
กับจดุหมายปลายทางวสิาหกิจชมุชนบา้นบุง่ภคู้อ จากน้ัน
ให้ใช้บรกิารรถอีแต๊กของชาวบ้าน เพื่อขึ้นไปยังภูค้อ

การเดินทาง

พิกัด : ภูค้อ ชุมชนบ้านบุ่ง ตําบลนาแห้ว
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุ่งภูค้อ
: 062-429-9716

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 หรอื 042-811-405

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 20.00 น.



น่ังรถอีแต๊กข้ึนภู ดูวิวระหว่างทาง

จุดชมวิวทะเลหมอกสุดอันซีน

กางเต็นท์พักแรมบนภูอีเลิศ

น่ังรถอีแต๊กไต่ข้ึนเขาพิชิตยอดภู
ดูทะเลหมอกก้ันพรมแดนไทย - ลาว

สัมผัสธรรมชาติ 360 องศา

Highlight

ภูอีเลิศ

อลังการจุดชมวิวทะเลหมอก
สองแผ่นดินแห่งเมืองผีตาโขน

เลย



 ภูอีเลิศ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติสุดอัน
ซนีของจังหวัดเลยทีน้่อยคนนักจะรูจั้ก เพราะเปน็จดุชม
ววิทะเลหมอกแห่งใหม ่ในตําบลปากหมัน อําเภอด่านซา้ย
จังหวดัเลย โดยมอีาจารยน์รเศรษฐ ์แสนประสทิธิ ์อาจารย์
ประจําโรงเรยีนในหมูบ่า้นปากหมนัรว่มกับชาวบา้นในพ้ืน
ที ่ชว่ยกันพัฒนาและผลักดันให้ภูอีเลิศเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
สูส่ายตานักทอ่งเทีย่วอยา่งทัว่ถึง มกีารแบง่พืน้ทีป่า่ออก
เปน็เขตอนุรกัษ์ เขตทอ่งเทีย่ว และแหล่งวัตถดิุบทางธรรม
ชาติอย่างหน่อไม้ เห็ด ผลไม้ป่า สมุนไพรต่าง ๆ ที่ชาว
บา้นสามารถมาเก็บหากินได้ตลอดทัง้ปี

นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว หากนักท่องเที่ยวต้องการ
กางเต็นท์พักแรมต้องทาํการติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าทีดู่แลภูอีเลิศ
ก่อนทุกครัง้ หากจําเป็นต้องก่อกองไฟเพื่อปรุงอาหาร ควรใช้เตาถ่าน
หรอืเตาปกินิกพกพาและนําส่ิงของมารองไวด้้านล่างของเตา เน่ืองจาก
ไมค่วรก่อกองไฟบนพืน้ดินและพืน้หญา้โดยตรงและต้องดับไฟทุกครัง้
หลังจากเสรจ็ภารกิจ เพือ่ปอ้งกันการทาํลายชัน้หน้าดินและการเกิดไฟปา่

ภูอีเลิศ

Green Tips



 ไฮไลต์ของภูอีเลิศ คือ การมาชมทะเลหมอก
สีขาวลอยเป็นสายพล้ิวตามรอ่งเขาอย่างสวยงามและ
การมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า พรอ้มกับการมอง
ววิเบือ้งล่างของอําเภอด่านซ้ายและพรมแดน สปป.ลาว
ได้กว้างไกลสุดสายตา หากต้องการมานอนกางเต็นท์
เพือ่นอนดดูาวยามค�าคืน บรเิวณจดุชมววิได้มพ้ืีนทีส่าํหรบั
การกางเต็นทไ์วใ้ห้เรยีบรอ้ยและสามารถประกอบอาหาร
ได้ โดยช่วงฤดูกาลท่ีควรมาท่องเที่ยว คือ ปลายฤดูฝน
และฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ของทกุปี

นอนกางเต็นท์พักแรมบนจุดชมวิว
และทะเลหมอกสวยอลังการ

 การเดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวภูอีเลิศ จะต้อง
ใชบ้รกิารรถอีแต๊กของชาวบา้นชมุชนปากหมนั เน่ืองจาก
ถนนหนทางค่อนข้างแคบเป็นดินลกูรงัและมคีวามลาดชัน
เพราะต้องไต่ระดับความสูงของภูเขาขึ้นไปเรือ่ย ๆ โดย
มค่ีาบรกิารคันละ 500 บาท สามารถน่ังได้ 5 - 6 คน ใช้
เวลาเดินทางจากชมุชนจนถึงจุดชมววิประมาณ 45 นาที
- 1 ชั่วโมง ซ่ึงในระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านปากหมัน 
เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และเมื่อเริม่เข้าสู่ภูอีเลิศ
จะได้พบความหลากหลายของธรรมชาติแวดล้อมด้วย
ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรงั ป่าดิบแล้ง และ ป่ารมิหน้าผา
เปน็ต้น 

น่ังรถอีแต๊กพิชิตยอดภู
ชมวิวธรรมชาติสวยระหว่างทาง



 เริม่ต้นเดินทางจากอําเภอเมือง จังหวัดเลย
มุ่งหน้าไปทางตําบลหนองบัวบนถนนหมายเลข 2294 
ประมาณ 50 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวซ้ายเพื่อไปทาง
ตําบลปากหมันประมาณ 33 กิโลเมตรจะถึงปลายทาง
บา้นปากหมัน เม่ือมาถึงหมูบ่า้นปากหมันจะมีจดุจอดรถ
และจะมไีกด์นําเทีย่วซึง่เปน็คนในหมู่บ้าน พาน่ังรถอีแต๊ก
เพือ่ขึน้ไปบนจดุชมววิภอีูเลิศ หรอืหากต้องการไปท่องเทีย่ว
รอบภอีูเลิศสามารถติดต่อกับทางไกด์ได้

การเดินทาง

พิกัด : ภูอีเลิศ ตําบลปากหมัน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

เวลาเปิดทําการ : 04.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ภูอีเลิศ : 061-053-1561

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 หรือ 042-811-405



ภูเตาโปง

อัศจรรย์ทะเลหมอกเท่ียงคืน
อากาศเย็นตลอดท้ังปี

ชมทะเลหมอกเท่ียงคืนถึงสิบโมงเช้า
จุดชมวิวภูเขาและหินผาสวยงาม
พักผ่อนนอนกางเต็นท์บนยอดเขา

กางเต็นท์บนยอดภู ชมวิวเขาฝ่ังลาว
ต่ืนมาดูทะเลหมอกได้ต้ังแต่เท่ียงคืน
พร้อมหมู่ดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้า

เลย

Highlight



ป่าชุมชนที่คงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้ได้
อย่างสมบูรณ์แห่งน้ีเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน
ได้รบัความสุขจากธรรมชาติไปแล้วควรช่วยกันรกัษา
ความสะอาดของป่าชุมชน ไม่สร้างขยะอันก่อมลพิษ
กับผืนป่า เพื่อให้ผืนป่าคงอยู่และสมบูรณ์ท่ีสุด

Green Tips
 ภูเตาโปง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชน
ที่ได้รบัการอนุรกัษ์และพัฒนาโดยจิตอาสาของชุมชน
บุ่งกุ่ม จากในอดีตเป็นเพียงพื้นท่ีทําไรเ่ล่ือนลอยของ
ชาวบ้าน จนสามารถคว้าอันดับ 1 ป่าชุมชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นเครื่องยืนยันความ
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าได้ดี  นอกจากน้ีมีบริการ
นําเที่ยวรอบ ๆ ภูเขา สามารถรับนักท่องเท่ียวได้ไม่
เกินวันละ 30 คน เพราะมีพื้นที่กางเต็นท์จํากัดหรือ
สามารถขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก
แบบไปเช้าเย็นกลับได้

ภูเตาโปง



เดินป่าระยะส้ัน ไปกางเต็นท์บนยอดภู
ด่ืมด่ําบรรยากาศดี ๆ ได้รอบตัว

 การท่องเที่ยวภูเตาโปง สามารถเที่ยวได้
2 ลักษณะด้วยกัน คือ แบบที่ 1 เดินป่าระยะสั้น 2 - 3
กิโลเมตร เพื่อไปยังจุดชมวิวและต้ังแคมป์ แบบที่ 2 
ใช้บริการรถโฟวิลจากเจ้าหน้าที่  แล้วเดินขึ้นไปยัง
จุดต้ังแคมป์เพื่อมานอนด่ืมด�าบรรยากาศ พิสูจน์
ทะเลหมอกยามราตรีที่ไม่ยอมหลับไหล แม้ในเวลา
เที่ยงคืน พร้อมมวลหมู่ดาวมากมาย ซึ่งการไปนอน
บนภู ต้องเตรียมเต็นท์ ถุงนอนและเสบียงอาหารไป
ด้วยตนเอง

 ไฮไลต์ของการมาเที่ยวภูเตาโปง คือ การ
ต่ืนมาชมทะเลหมอกที่งดงามราวกับอยู่บนสรวง
สวรรค์ สามารถเห็นได้ต้ังแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึง
ประมาณสิบโมงเช้าพรอ้มหมู่ดาวระยิบระยับอยู่เต็ม
ฟากฟ้าในยามค�าคืน โดยจุดชมวิวมีอยู่ 2 จุด จุดแรก
ตรงระเบียงเตาโปงและจุดที่สองตรงจุดชมวิวหินใหญ่
ซึ่งบริเวณน้ี นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นตัวเมือง
ด่านซ้ายกว้างไกลจนถึงภูเขาฝั่ งลาว

ชมทะเลหมอกเท่ียงคืน
พร้อมหมู่ดาวระยิบระยับเต็มฟากฟ้า



 เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดเลย โดยใช้
ถนนหมายเลข 21 ถ้าหากมาจากตัวเมืองเลย ผ่าน
อําเภอภูเรือ มาทางอําเภอด่านซ้าย พอถึงสามแยก
ในตัวเมืองให้เล้ียวมาตามถนนหมายเลข 2114 ตรง
ตามทางไปประมาณ 10 กิโลเมตรจะพบหมู่บ้านบุ่งกุ่ม
จากตรงน้ีต้องเหมารถอีแต๊กจากทางชาวบ้านเพื่อขึ้นไป
ยังตัวภูเตาโปง ค่าบริการ ราคาคันละ 500 บาท
สามารถน่ังได้ 5 คนรวมสัมภาระค่าบริการไกด์นํา
ทางสําหรับการนอนค้าง 600 บาท และเที่ยวแบบ
ไป - กลับ 300 บาท

การเดินทาง
พิกัด : ภูเตาโปง ป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม ตําบลนาหอ
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

เบอร์โทรศัพท์ ศนูยบ์รกิารขอ้มลูภเูตาโปง
: 095-730-3433

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเลย
: 042-812-812 หรอื 042-811-405



จุดชมวิวอลังการบนสะพานกระจกใส
ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ เส้นเขตแดน
สองแผ่นดินประเทศไทยและสปป.ลาว

เดินบน Sky Walk กระจกใส

สักการะพระพุทธรูปองค์ ใหญ่

ไหว้พระองค์ ใหญ่ ณ วัดภูคกง้ิว
เดินเล่น ชมวิวธรรมชาติริมน้ําโขง

บนสะพานทางเดินกระจกใสสุดอลัง

Highlight

จุดชมวิวทะเลหมอกริมแม่น้ําโขง

Sky Walk
ภูคกง้ิว เชียงคาน

เลย



Sky Walk ภูคกง้ิว

Green Tips

 Sky Walk ภูคกงิ้ว เชียงคาน สถานที่ท่อง
เที่ยวและจุดชมวิวที่มองเห็นแม่น�าเหืองไหลมาบรรจบ
แม่น�าโขง อีกทั้งเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์
ตกที่สวยงาม โดยเป็นสะพานพื้นกระจกใส ต้ังอยู่หน้า
พระใหญ่บนภูคกงิ้ว ทอดตัวยาวเป็นระยะทางกว่า 100
เมตร กวา้ง 2 เมตร และสูงจากระดับแมน่�าโขงประมาณ
80 เมตร หรอืเทียบเท่าตึก 30 ชั้น สามารถมองเห็น
ทศันียภาพของวิวธรรมชาติและแม่น�าโขงแบบพาโนรามา
ทัง้ในเขตพืน้ทีป่ระเทศไทยและสปป.ลาวได้อยา่งงดงาม

นอกจากการมาทอ่งเทีย่ว ไหวพ้ระและชมวิวความสวยงามแล้ว นักทอ่ง
เที่ยวสามารถมีส่วนรว่มอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการพกถุงผ้าหรอื
กระเปา๋ผ้าสําหรบัใสส่ิง่ของแทนการใช้ถงุพลาสติก เพือ่ลดปรมิาณขยะ
ไม่พึงประสงค์ภายในเขตชุมชน เม่ือชมวิวไม่ควรยืนชิดติดขอบกําแพง
หรอืชะโงกหน้าออกไป ควรทิ้งระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบขา้ง



 ความพเิศษของ Sky Walk บนภคูกงิว้ เชยีงคาน
คือ สะพานกระจกใสทีม่รีะยะทางเดินยาวกว่า 100 เมตร
ประกอบกับทัศนียภาพอันสวยงามสามารถมองเห็นทิว
ทศัน์ของฝ่ังประเทศไทยและสปป.ลาว จากมมุสงูได้อยา่ง
กวา้งไกล เห็นแมน่�าเหืองท่ีไหลมาบรรจบแม่น�าโขง เกิด
เป็นแม่น�าสองสีอย่างเห็นได้ชัดเจน และช่วงเวลาเย็น
สามารถมาด่ืมด�าบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินได้
อยา่งเพลิดเพลินใจ ชว่งเวลาทีค่วรมาท่องเท่ียว คือ ปลาย
ฤดูฝน - ฤดูหนาว เพราะนอกจากชมวิวทิวทัศน์อันสวย
งามแล้ว ยังสามารถสมัผสัทะเลหมอกได้อยา่งใกล้ชดิ

เพลิดเพลินบนทางเดินกระจกใส
ชมวิวธรรมชาติและสายน้ํา

สักการะพระใหญ่บนเนินเขา
วิวงามริมแม่น้ําโขง

 บรเิวณ Sky Walk ยงัเปน็ท่ีต้ังของพระใหญภ่คูกง้ิว
หรอืพระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกัษ์ พระพุทธรูป
องค์ใหญ่ทีมี่ความสงูถึง 19 เมตร ฐานกวา้ง 7.2 เมตร ประดิษ-
ฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากลําน�าเหืองจรดกับแม่น�าโขง ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรหล่อด้วยไฟเบอรผ์สม
เรซิน่สทีองทัง้องค์ นับวา่เปน็พระพุทธรูปทีม่คีวามสวยงามและ
น่ามากราบสักการะขอพรเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งทัศนียภาพอัน
งดงามของธรรมชาติที่รายล้อมหากนักท่องเที่ยวได้มาเยือน
รบัรองวา่จะต้องอ่ิมบุญสขุใจประทบัใจอยา่งแน่นอน



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอเมือง จังหวัดเลย
จากน้ันใช้ถนนหมายเลข 4014 ประมาณ 45 กิโลเมตร
เพ่ือไปยังตําบลปากตม จากน้ันเล้ียวซ้ายใช้ถนนหมาย
เลข 2195 เข้าสู่ถนนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเลย ไป
ต่อประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทางเข้า Sky Walk เชยีงคาน
โดยนักท่องเที่ยวต้องจอดรถในบรเิวณที่กําหนดไว้ เพ่ือ
โดยสารรถสองแถวขึน้ไปบน Sky Walk ภคูกงิว้ เชยีงคาน

การเดินทาง

พิกัด : Sky Walk เชียงคาน ตําบลปากตม
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ Sky Walk เชียงคาน
: 065-990-9385

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 หรือ 042-811-405



น้ําตกตาดเหืองเช่ือมมิตรภาพสองแผ่นดิน

ชมพระอาทิตย์ข้ึนสุดตระการตา ภูไทย -ลาว 

เนิน 1408 จุดกางเต็นท์ท่ีสูงสุดในภาคอีสาน

ธรรมชาติภูเขาเขียวชะอุ่มสูงเสียดฟ้า
ชมวิวทิวทัศน์ทะเลภูเขาอันกว้างไกล 
พิชิต 6 น้ําตก อากาศเย็นตลอดท้ังปี 

Highlight

อุทยานแห่งชาติ
ภูสวนทราย

เท่ียวอุทยานธรรมชาติ
สุดตระการตา ภูไทย - ลาว

เลย



 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ต้ังอยู่ในเขต
อําเภอนาแห้ว จังหวดัเลย ครอบคลมุพ้ืนที ่3 ตําบล ได้แก่
ตําบลนาแห้ว ตําบลแสงภาและตําบลเหล่ากอหก เป็นหน่ึง
ในอุทยานแห่งชาติที่มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขึ้น
อยูห่นาแน่น สภาพปา่สว่นใหญเ่ปน็ปา่ดิบชืน้ อากาศเยน็
สบายตลอดปี อีกทั้งมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ของพนัธุพ์ชืและสตัวป์า่ทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์

นักทอ่งเท่ียวสามารถมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการลด
การนําขยะเข้าไปในเขตอุทยาน เชน่ ถงุพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระปอ๋ง
ต่าง ๆ และในการเดินชมธรรมชาติควรเดินตามเส้นทางท่ีกําหนดไว้ 
ไมค่วรเดินออกนอกเสน้ทางเพราะอาจไปเหยยีบย�าพืชพรรณหรอืสตัว์
เล็ก ๆ รวมถึงการรว่มกันดแูลรกัษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงาม
ตามธรรมชาติมากทีส่ดุ

อุทยานแห่งชาติ
ภูสวนทราย

Green Tips



 น�าตกตาดเหืองหรอืน�าตกมติรภาพไทย – ลาว
เป็นน�าตกขนาดกลางมี 3 ชั้นเรียงลดหล่ันกันลงมา
มีความสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร
มต้ีนน�าไหลมาจากลําห้วยตาดเหือง ซึง่ไหลผ่านระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
หรอืรูจั้กกันในชือ่น�าตกมติรภาพไทย - ลาว บรรยากาศ
โดยรอบมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ข้ึนปกคลุมเขียว
ชะอุ่มไปทั่วบรเิวณ รม่รืน่ และรม่เย็น จึงเหมาะแก่การ
มาพกัผอ่นชมความสวยงามจากธรรมชาติ

พิชิตน้ําตกสองแผ่นดิน
มิตรภาพไทย - ลาว

 ภายในอุทยานภูสวนทราย มีจุดชมววิขึน้ชือ่คือ
ภหัูวฮ่อม เป็นจดุชมพระอาทติย์ขึน้และจดุชมทะเลหมอก
ทีส่วยงามอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย สามารถมองเห็นเทอืก
เขาสลับทบัซ้อนอันเปน็เสน้ก้ันแบง่เขตพรมแดนประเทศ
ไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว อีกทั้ง
มลีานกางเต็นทส์าํหรบันักท่องเท่ียวท่ีต้องการพักค้างแรม
สมัผัสบรรยากาศของขนุเขาและธรรมชาติได้อยา่งใกล้ชิด

จุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า
สุดตระการตาภูไทย - ลาว 



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเลย จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอําเภอภูเรอืและอําเภอ
ด่านซ้าย แล้วเล้ียวเข้าสู่ถนนหมายเลข 2113 ไปจนถึง
อําเภอนาแห้ว และเข้าสูถ่นนหมายเลข 2168 จากน้ันเล้ียว
ไปตามถนนหมายเลข 1328 จะพบป้ายบอกตามทางเพือ่
ไปยงัแหล่งท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย 

การเดินทาง

พิกัด : อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  ตําบลแสงภา
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
: 094-239-2498 

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเลย
: 042-812-812 หรือ 042-811-405



อุทยานแห่งชาติภูผายล

เดินป่าภาคอีสาน ชมความงาม
ของธรรมชาติริมผาสูง

ระยะทางเดินป่าธรรมชาติ 3 กิโลเมตร

ต้ังแคมป์ป้ิงนอนป่าบนหน้าผาสูงชัน

ผจญภัยเส้นทางเดินป่าระยะส้ัน
สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
นอนกางเต็นท์พักผ่อนริมหน้าผา

สกลนคร

Highlight



Green TipsGreen Tips
 อุทยานแห่งชาติภูผายลหรอืรูจั้กกันในชื่อ
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด สภาพโดยทั่วไปของอุทยาน
เป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย มีแหล่งต้นน�า
ลําธาร ปา่ไม้และสตัวป์า่อันอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ปา่เบญจพรรณ ปา่เต็งรงั ปา่ดิบแล้งและปา่ดิบเขา สตัว์ป่า
ทีพ่บมาก ได้แก่ เก้ง กวางและหมาไน นอกจากน้ีภายใน
อุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอาทิ อ่างเก็บน�า 
ห้วยหวด อ่างเก็บน�าดงน้อย ถ�าพระเวทย์ ถ�าเสาวภา 
ภผูายลและผาพญาเต่างอย เป็นต้น

นอกจากการมาท่องเท่ียวธรรมชาติและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนรว่มอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนําขยะทั้งหมดลงกลับ
มาทิ้งข้างล่าง หากมาพักแรมจําเป็นต้องก่อกองไฟ ไม่ควรก่อบนพ้ืน
โดยตรง ควรใช้เตาถ่าน หาทีร่องและดับไฟทกุครัง้หลังจากใชง้าน เพือ่
ป้องกันการเกิดไฟป่าและระหว่างเดินป่าไม่ควรเด็ดหรอืเก็บพันธุ์ไม้
ดอกไม้หรอืของป่าออกนอกเขตอุทยาน เพราะอาจทําให้ระบบนิเวศ
เสือ่มโทรม

อุทยานแห่งชาติภูผายล



 ภผูาด่าง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล
เป็นลานกางเต็นท์บนหน้าผาสูงจากระดับน�าทะเล
440 เมตร โดยระหว่างการเดินทางขึ้นไปจะได้พบ
ทางแยกเพื่อไปวัดผาด่างถ�าผาด่าง สถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมของพระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นในพืน้ที ่ซึง่หาก
ต้องการไปยังจุดชมวิวและลานการเต็นท์ต้องเดิน
ทางต่ออีกสกัระยะ เมือ่ถึงลานโล่งเล็ก ๆ บนหน้าผา
จะรายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีชะง่อนหินที่ย่ืน
ออกไปจากตัวภูเขา สามารถชมวิวดูพระอาทิตย์ตก
ดินและเมืองสกลนครได้อย่างกว้างไกล และในยาม
ค�าคืนสามารถมาน่ังดหูมูด่าวอยูบ่นฟากฟา้

เดินข้ึนเขาพิชิตหน้าผาสูง
จุดชมวิวและต้ังแคมป์นอนดูดาว

 จดุเด่นอีกอยา่งหน่ึงของอุทยานแห่งชาติภผูายล
คือ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 
3 กิโลเมตร โดยจุดเริม่ต้นเดินเท้าอยู่บรเิวณอ่างเก็บ
น�าห้วยหวด จากน้ันลงเขามายงัน�าตกรากไทรยอ้ย ผา่น
ลานดอกไม้ป่า น�าตกผาผึ้ง น�าตกคําน�าสรา้ง และจุด
หมายสดุทา้ยจะพบจดุชมววิหน้าผาหินรมิอ่างเก็บน�าห้วย
ลด เพือ่ดพูระอาทติย์ตกดินและความงดงามของธรรมชาติ
ยามเยน็

ผจญภัยตามเส้นทางเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสกลนคร โดยใช้
ถนนสุขเกษมประมาณ 80 เมตร เมื่อถึงสี่แยกให้เล้ียวสู่
ถนนหมายเลข 223 ไปทางตําบลตองโขบเป็นระยะทาง
ไป 24 กิโลเมตร จากน้ันกลับรถแล้วเล้ียวตามเส้นทาง
ไปอีก 4 กิโลเมตร ผา่นวดัโพธิศ์รจัีนทร ์แล้วเล้ียวขวาจะ
พบจุดหมายปลายทางบ้านกํานัน จากน้ันให้ติดต่อเจ้า
หน้าที่หรือผู้นําการเดินทางเพื่อพาเดินชมและศึกษา
เสน้ทางธรรมชาติ

การเดินทาง พิกัด : อุทยานแห่งชาติภูผายล ตําบลตองโขบ
อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครพนม
: 042-513-490-1

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ บริการนําเดินเที่ยวภูผาด่าง
(กํานันดุง) : 095-629-9528



เลาะเท่ียวริมน้ําโขง
จุดชมวิวทะเลหมอก
แลใบไม้เปล่ียนสี

น่ังรถอีแต๊กข้ึนภู ดูธรรมชาติ

ชมทะเลหมอกในฤดูหนาว

ความมหัศจรรย์ท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อยในรอบปี
แล้วจะค้นพบว่า ภาพท่ีเห็นตรงหน้า

งดงามราวกับภาพวาดในฝัน

Highlight

ภูห้วยอีสัน

หนองคาย



ภูห้วยอีสัน

Green Tips

 หากเปน็หน่ึงคนทีห่ลงใหลการทอ่งเทีย่วธรรม
ชาติ ขอพาสองเทา้ของนักเดินทาง เยอืนดินแดนภาคอีสาน 
ภหู้วยอีสนั จุดชมววิทะเลหมอกและแมน่�าโขงสดุอันซนี

 ทีน่ี่เปน็จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิของหุบ
เขาและแมน่�าโขงได้อยา่งกวา้งไกล และเปน็อีกหน่ึงจดุ
ชมพระอาทติย์ขึน้ทีส่วยงาม

นอกจากจะได้มาชมความสวยงามและถ่ายภาพเก็บเป็นความทรงจํา 
ยงัสามารถช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมได้ด้วยการพกถงุผ้าสาํหรบัใสส่ิง่ของ
และนําขยะจากบนภเูขาลงมาท้ิงยงัถังขยะด้านล่าง เพือ่ลดปรมิาณขยะ
บนภเูขา



 จดุชมววิของภูห้วยอีสนัมด้ีวยกัน 2 จุด จดุแรก
คือจดุทีร่ถอีแต๊กมาจอดสง่บนภ ูบรเิวณน้ีจะเป็นลานดิน
ชมววิทีไ่ด้ปรบัปรุงภมิูทัศน์อยา่งสวยงาม มปีา้ยสถานท่ี
ให้ได้มาหยุดแวะพกั แชะถ่ายรูป เพือ่เก็บภาพเปน็ทีร่ะลึก

 ซึ่งบรเิวณน้ีสามารถรองรบันักท่องเท่ียวได้
หลายสบิคน และบรเิวณใกล้เคียงมรีา้นค้าขายของเล็ก ๆ
จากชาวบา้นในชมุชน เพือ่เปดิให้บรกิารแก่นักทอ่งเทีย่ว

จุดชมวิวหมอกงาม 
วิวโขงสวย

 และสําหรับจุดชมวิวที่สอง จะต้องเดินขึ้นไปอีก
ประมาณ 200 เมตร ซ่ึงเปน็จดุไฮไลต์และจดุหมายปลายทาง
ของนักท่องเทีย่ว ทีต้่องการมายลความสวยงามของพระอาทติย์
ที่กําลังขึ้น โผล่พ้นขอบฟ้า สาดแสงส่องสว่างเรอืงรองเป็นสี
ทองในยามเชา้ ประกอบกับวิวทวิทศัน์ของภเูขา ทอ้งฟ้าและแม่
น�าโขง ภาพที่ได้เห็นตรงหน้า สวยสะกดตางามสะกดใจ ราว
กับภาพวาดในฝนั



 การเดินทางขึ้นไปบนภูห้วยอีสัน ต้องน่ังรถ
อีแต๊กของชาวบ้านขึ้นไป โดยจะมาจอดคอยให้บรกิาร
แก่นักท่องเท่ียวบรเิวณวัดแก้วเสด็จชัยมงคล ต้ังแต่เช้า
มดืจนถึงช่วงเยน็ มค่ีาบรกิารคนละ 60 บาท

การเดินทาง
พิกัด : ภูห้วยอีสัน ตําบลบ้านม่วง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
: 042-325-406-7



แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
เล่นน้ําคลายร้อน 
บนหาดทรายริมแม่น้ําโขง

หาดทรายโผล่พ้นน้ําในฤดูร้อน

ล่องห่วงยาง เล่นน้ําริมฝ่ังโขง

ทานอาหารอีสานบนแคร่ไม้ ไผ่

หนองคาย

Highlight

เยือนหาดทรายทอดยาวริมลําน้ําโขง
ทานอาหารพ้ืนบ้านบนแคร่ไม้ ไผ่

ล่องห่วงยาง เล่นน้ําคลายร้อน

หาดห้วยตะหลุง



นอกจากการมาพักผ่อนเล่นน�าคลายรอ้นแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีสว่นรว่มอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการไมนํ่าอาหารไปทานใกล้แหล่งน�า
ควรทานอาหารในโซนซุ้มที่จัดไว้ให้ เพื่อป้องกันเศษอาหาร เศษขยะ
ตกลงไปในแหล่งน�า สาเหตขุองน�าเน่าเสยี และไม่ควรสง่เสยีงดังรบกวน
ผู้อ่ืน เพราะรบกวนการพักผ่อนและทําให้ผู้อ่ืนเกิดความราํคาญ

Green Tips

             หาดห้วยตะหลุง ตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย
จังหวดัหนองคาย เป็นหาดทรายรมิฝั่ งทีโ่ผล่พ้นแม่น�าโขง
ในช่วงฤดูรอ้น โดยมีผู้นําชุมชนรว่มมือกับชาวบ้านใหม่
และชาวบ้านหนองกุ้ง ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน และเล่นน�าคลายร้อนอย่าง
สนุกสนาน อีกทั้งมีซุ้มร้านอาหารจากหลากหลายผู้
ประกอบการ คอยเปิดให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยว รวมถึง
กิจกรรมล่องห่วงยาง บานาน่าโบ๊ท และเรือแพยาง 
ซึ่งบรรยากาศจะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันเสารแ์ละ
วนัอาทติย์

หาดห้วยตะหลุง



             หาดห้วยตะหลุง เป็นหาดทรายรมิแม่น�าโขง 
มีความกว้าง 30 เมตร ยาว 200 เมตร โดยจะปรากฏ
ให้เห็นเมื่อเข้าสู่ฤดูรอ้นในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน
ของทุกปี บรรยากาศโดยรอบของหาดทรายโอบล้อม
ด้วยสายน�าโขง ต้นไม้และใบหญ้าประกอบกับววิทวิทศัน์
อันสวยงามของฝั่ งลาวอันอุดมด้วยปา่ไมเ้รยีงรายตลอด
แนวเขตแดน อีกทั้งมีรา้นค้า รา้นอาหาร และกิจกรรม
ทางน�ามากมาย ให้ความรูส้ึกเหมือนได้ไปพักผ่อนอยู่
ชายหาดรมิทะเล จึงกลายเป็นสถานท่ีพักผ่อนยอดฮิต
ของชาวอําเภอโพนพิสัยและนักท่องเที่ยวจากต่างถ่ินใน
ช่วงฤดูรอ้น

            นอกจากการมาพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวสวยงาม
ของแม่น�าโขงแล้ว บรเิวณหาดห้วยตะหลุง ได้มีรา้นค้า 
รา้นอาหารจากชาวบ้านในพื้นที่ พรอ้มซุ้มน่ังรบัประทาน
อาหารกวา่ 60 รา้น คอยรองรบันักทอ่งเทีย่ว ซึง่เมนูอาหาร
ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพ้ืนบ้าน อาทิ ส้มตํา ลาบ น�าตก 
ไก่ย่าง ปลาเผา เป็นต้น มีกิจกรรมทางน�าให้นักท่องเที่ยว
ได้มาสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน�า ล่องห่วงยาง 
บานาน่าโบท๊ เรอืแพยาง ท่ีสาํคัญรบัประกันความปลอดภัย
เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลรกัษาความปลอดภัยกระจาย
ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด

เม่ือเข้าสู่ฤดูร้อนแม่น้ําโขงลด
หาดทรายผุด 

ทํากิจกรรมทางน้ําคลายร้อน
ทานอาหารพ้ืนบ้านแสนอร่อย



             เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดหนองคาย จากน้ัน
มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ไปตามถนนเจนจบทิศ
ประมาณ 190 เมตร จากน้ันเล้ียวซ้ายเขา้สูถ่นนหมายเลข 
212 ตามเส้นทางไปประมาณ 52 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่
อําเภอโพนพิสัย จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการ
หนองคาย 2018 ประมาณ 5 กิโลเมตรจะพบกับจดุหมาย
ปลายทางหาดห้วยตะหลุง

การเดินทาง

พิกัด : หาดห้วยตะหลุง ตําบลกุดบง 
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประกอบการรา้นอาหาร
หาดห้วยตะหลุง : 061-159-2979

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานอุดรธานี
: 042-325-406-7

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 19.00 น.



ถ้ําผาเจาะ

Unseen ถ้ําสวยกลางหุบเขา
ผจญภัยปีนเขา ชมวิวธรรมชาติ

ข้ึนเขาหินปูน พิชิตบันได 528 ข้ัน
ไหว้พระองค์ ใหญ่บนยอดผา
ชมวิวธรรมชาติ 180 องศา

เดินข้ึนเขาหินปูน ไหว้องค์พระใหญ่
ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาและบ้านผาเจาะ

หนองบัวลําภู

Highlight



นอกจากการมาท่องเท่ียวและชมวิวบนยอดเขาแล้ว
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยการพกถุงผ้า กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
เพื่อลดปัญหาขยะอันไม่พึงประสงค์บนพื้นที่ภูเขาหิน
ปูน และเมื่อต้องทิ้งขยะ ควรคัดแยกขยะตามประเภท
ก่อนทิ้ งลงถังทุกครั้ง  เพื่อทางชุมชนจะได้นําขยะ
ประเภทรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต

Green Tips
 ถ�าผาเจาะ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สุดอันซีนของอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู  
เป็นถ�าท่ีมีลักษณะเหมือนถูกเจาะหน้าผา ซ่ึงเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ เม่ือขึ้นไปด้านบนจะมีจุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างของบ้านผาเจาะ
อําเภอนาวัง รวมถึงวิวทุ่งนาข้าวอันเขียวขจีกว้างไกล
สุดสายตา บนยอดเขามีพระองค์ใหญ่ประดิษฐาน เพื่อ
ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา ส่วนด้านล่างทางขึ้นถ�าเป็น
สถานที่ต้ังวัดพุทธบรรพต บรรยากาศโดยรอบมีความ
รม่รืน่ สวยงาม และเงียบสงบ 

ถ้ําผาเจาะ



จากความอันซีนของธรรมชาติ
สู่แหล่งท่องเท่ียวชุมชน

 นอกจากการขึ้นมาพิชิตชมวิวบนยอดเขาสูง
แล้ว บรเิวณแหล่งท่องเท่ียวถ�าผาเจาะ มีชุมชนบ้านเทพ
คีร ีในเขตตําบลเทพคีร ีอําเภอนาวงั จังหวดัหนองบวัลําภู
เปน็ชมุชนผูค้นใจดี น่ารกั ทีพ่รอ้มรบันักทอ่งเทีย่วต่างถ่ิน
เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทรพัยากรธรรมชาติ ศิลปะ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ามกลางบรรยากาศอันแสน
เรียบง่าย โดยจัดกิจกรรมพาไปไหว้พระศักด์ิสิทธิ์ที่
หอพระอุปคุต แล้วไปน่ังเล่นที่ศาลารมิอ่างเก็บน�า ต่อ
ด้วยการผจญภัยขึน้บนัไดกวา่ห้ารอ้ยขัน้ทีว่ดัถ�าผาเจาะ
จากน้ันแวะชมงานเป่าแก้ว ชมกลุ่มทอผ้าท่ีบ้านเทพคีรี
และปิดท้ายเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมฝีมือดี ราคาย่อม
เยาจากแหล่งผลิตโดยตรง

 ด้วยความโดดเด่นของ ถ�าผาเจาะ ท่ีมลัีกษณะ
หน้าผาคล้ายการถูกขุดเจาะ ซึ่งแท้จรงิแล้วเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไฮไลต์ของการมาเที่ยว
ถ�าผาเจาะ คือ การขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดที่โอบล้อม
ด้วยภูเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องขึ้น
บันได 528 ขั้น เดินไต่ระดับความสูงขึ้นไป แนะนําให้
พกน�าติดตัวมาด้วย เมือ่มาถึงบนจดุชมววิจะพบพืน้หิน
ทางค่อนข้างแคบ จึงควรเดินอย่างระมัดระวัง ซึ่ง
บรเิวณน้ี สามารถชมววิของเขาหินปูนแกรนิตและทุง่นา
ได้ในมุม 360 องศา

พิชิตบันได 528 ข้ันบนภูเขาหินปูนสูง
ชมวิวธรรมชาติมุมสูงสวยงาม



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลําภู ใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี - นาวัง) โดย
ถ�าผาเจาะจะอยูห่่างจากตัวเมอืงหนองบวัลําภไูปประมาณ
40 กิโลเมตร พอถึงบรเิวณบ้านผาเจาะแล้ว ให้เล้ียวซ้าย
เข้าไปทางวัดพุทธบรรพต ประมาน 500 เมตร จะพบ
จุดหมายปลายทางถ�าผาเจาะ

การเดินทาง พิกัด : ถ�าผาเจาะ ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ถ�าผาเจาะ : 082-124-5208

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเลย
: 042-812-812 และ 042-811-405



ไร่นายสิงห์

ลานกางเต็นท์บนยอดเขาสูง
ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 360 องศา

นอนกางเต็นท์ ป้ิงย่างหมูกระทะ
ชมทะเลหมอกขาวบนยอดเขาสูง
ด่ืมด่ําบรรยากาศธรรมชาติได้รอบตัว

น่ังรถผจญภัยไต่ข้ึนภูเขา
สัมผัสทะเลหมอกในฤดูหนาว
ชมพระอาทิตย์ข้ึนและตกดิน

หนองบัวลําภู

Highlight



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการไม่นําถุงพลาสติก กล่องโฟม
กระป๋อง ขวดพลาสติกข้ึนไปบนภูเขา หากจําเป็นต้องนําขึ้นไปให้นํา
กลับลงมาด้วยทุกครั้ง และหากจําเป็นต้องก่อไฟเพื่อปรุงอาหาร
ควรใช้เตาถ่านและนําวัสดุมารองด้านล่าง และต้องดับไฟทุกครั้ง
หลังจากเสรจ็สิ้นภารกิจ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่

 ไร่นายสิงห์เป็นไร่และลานกางเต็นท์บน
ยอดเขาสูง ต้ังอยู่ในอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนอง
บัวลําภู ซ่ึงเป็นสถานที่ที่หลายคนอาจยังไม่รู ้จักหรือ
ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนัก เน่ืองจากเป็นลานกางเต็นท์ลับ ๆ
ท่ามกลางหุบเขา บรรยากาศเงียบสงบและมีความ
เป็นส่วนตัวสู ง  ที่ สํ า คัญด้านบนไม่ มี ไฟฟ้า  ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ตัดขาดจากโลกภายนอก จึงเหมาะ
สําหรับนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้ งที่หลงรัก และ
สามารถมาใช้ชีวิตในวิถีธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

ไร่นายสิงห์

Green Tips



 สําหรับการมาท่องเที่ยวบนไร่นายสิงห์จะ
ต้องทําการติดต่อพี่สิงห์ (เจ้าของไร่) เพื่อนัดแนะจุด
นัดพบ จากน้ันพีส่งิห์จะพาน่ังรถกระบะโฟวลิด้วยกําลังแรง
ขับเคล่ือนคุณภาพสูงเพื่อเดินทางขึ้นไปด้านบนไร ่โดย
ระหว่างทางที่ขึ้นไปเป็นถนนทางลูกรงัดินแดงค่อนข้าง
แคบและสูงชัน จึงต้องใช้ความชํานาญในการค่อย ๆ
ขับขี่ขึ้นไป และควรเดินทางขึ้นมาก่อนที่พระอาทิตย์
จะตกดินเพราะถนนหนทางค่อนข้างลําบาก อาจเกิด
อันตรายขึ้นได้

 เมื่อมาถึงด้านบนสุดของไร่นายสิงห์หรือท่ี
เรยีกกันว่า ภูไส้กรอก จะพบลานดินกว้างซ่ึงสามารถ
มาเลือกกางเต็นท์ได้ตามใจชอบ มีซุ้มไม้ขนาดย่อม
สาํหรบัหยบิยมืสิง่ของทีจํ่าเป็น มีกองฟาง โต๊ะไมน่้ารกั ๆ
วางอยู่กลางลานสําหรับมาน่ังเล่นพักผ่อนจิบกาแฟ
อีกทั้งเสิรฟ์เมนูอาหารเย็นเป็นหมูกระทะหรอืสามารถ
เตรยีมวัตถุดิบเพื่อมาประกอบอาหารได้บนได้เช่นกัน
และไฮไลต์ท่ีไม่ควรพลาด คือ การมาชมทะเลหมอก
ยามเชา้ในหน้าหนาวพรอ้มสมัผสัแสงแดดจากพระอาทติย์
นอกจากน้ียังสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินและดูดาว
ในยามค�าคืน

จุดกางเต็นท์ลับ ๆ บนยอดเขา
สัมผัสสายหมอกขาวในหน้าหนาว



 เดินทางมุง่หน้าสูจั่งหวดัหนองบวัลําภ ูจากน้ัน
ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 210 เมื่อถึงบรเิวณแยกบ้าน
นาคําไฮ ให้เล้ียวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 2097
และสังเกตวัดสว่างวนารามเลยมาประมาณ 600 เมตร
จะพบถนนทางหลวงชนบท 4004 ตรงมาตามเส้นทาง
ประมาณ 31 กิโลเมตร จากน้ันสังเกตป้ายอําเภอสุวรรณ
คูหา และทําการโทรนัดแนะกับทางพ่ีสิงห์ให้มารบัเพื่อ
เดินทางเข้าไรต่่อไป

การเดินทาง พิกัด : ไร่นายสิงห์ ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู

เบอร์โทรศัพท์ ไรน่ายสงิห์ : 081-090-9923
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัเลย
: 042-812-812 หรอื 042-811-405



ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางหุบเขา 
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

น่ังรถอีแต๊กเท่ียวชมหมู่บ้าน

กินข้าวป่าม้ือกลางวันริมน้ําตก

แช่น้ําตก สไลเดอร์ตามโขดหิน

อุดรธานี

Highlight

น่ังรถอีแต๊ก ชมธรรมชาติ
เล่นน้ําตก กินข้าวกลางป่า

พักผ่อนนอนโฮมสเตย์

บ้านคีรีวงกต



นอกจากการมาทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่นรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรกัษาความสะอาดภายในชุมชน หากพบ
เห็นขยะ ควรเก็บมาทิ้งลงถังขยะให้เรยีบรอ้ย ไม่ขูดขีดเขียนหรอืทํา
สัญลักษณ์ตามกําแพงบ้านเรอืนของชาวบ้าน ควรเคารพและให้เกียรติ
สถานที่ และไม่ส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอ่ืน รวมถึงชาวบ้าน
ในชุมชน

Green Tips

            ท่ามกลางโลกภายนอกอันแสนวุน่วาย มีหมู่บา้น
ทางภาคอีสานแห่งหน่ึงในจังหวัดอุดรธานี ยังคงใช้ชีวิต
กันอยา่งเรยีบงา่ย ทา่มกลางวถีิของธรรมชาติแสนเงยีบ
สงบ ณ หมู่บ้านคีรวีงกต ในตําบลนาแค อําเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรกัษ์ให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและ
แหล่งทอ่งเทีย่วภายในชมุชน ด้วยการพาน่ังรถอีแต๊กชม
หมูบ่า้น พาไปกินมือ้กลางวนักลางปา่สมัผัสลมเยน็สบาย
และลงเล่นน�า ไถลสไลเดอรน์�าตกอันแสนสดชื่น

บ้านคีรีวงกต



            หมู่บ้านคีรีวงกต เป็นหมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์
สวยงาม โอบล้อมด้วยทวิเขาเขยีวขจีของอุทยานแห่งชาติ
น�าโสม - นายูง แหล่งกําเนิดของน�าตกห้วยพาง ลําธาร
ที่หล่อเ ล้ียงทุกชีวิตในหมู่บ้าน ซึ่ งภายในหมู่บ้าน
เป็นพืน้ท่ีราบสลับกับภูเขา มีลําน�าไหลผ่านแก่งน้อยใหญ่
ไปตามภูเขา จึงทําให้บรรยากาศร่มรื่นและร่มเย็น 
อากาศดีตลอดปี ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพึ่งพา
ธรรมชาติ อาทิ การทํานา ทําไร ่และเล้ียงสัตว์

          เมือ่มาเยอืนหมูบ่า้นคีรวีงกต กิจกรรมทีไ่มค่วรพลาด
คือ การมาน่ังรถอีแต๊กแบบไม่มีหลังคาที่ดัดแปลงมาจาก
การใช้สําหรบัขนพืชพันธุท์างการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อ
ท่องเที่ยวชมหมู่บ้านและธรรมชาติ จากน้ันไปกินข้าวป่า
รมิน�าตก ซ่ึงเปน็ภาษาอีสานแปลว่า การไปกินขา้วนอกบา้น
กันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติ
โดยเมนูอาหารที่ทางชาวบ้านได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่
ไก่ย่าง ส้มตํา ปลาเผา ซึ่งจะเสิรฟ์ใส่มาในภาชนะใบตอง
และกระบอกขา้วหลาม อีกทัง้พาไปแชน่�าตก เล่นสไลเดอร์
ไถลตามโขดหิน และยังมีโฮมสเตย์ที่พักสําหรบับรกิาร
รองรบันักท่องเที่ยว

หมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขา
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน
ให้ธรรมชาติช่วยบําบัด



            เดินทางมุ่งหน้าเขา้สูจั่งหวดัอุดรธานี โดยใชถ้นน
ทางหลวงหมายเลข 2021 ผ่านอําเภอเมืองอุดรธานีและ
อําเภอบ้านผือเป็นระยะทาง 57 กิโลเมตร จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 2348 ผ่านอําเภอน�าโสมและ
อําเภอนายูงเป็นระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร จะพบ
ทางเข้าหมู่บ้านคีรวีงกต และใช้บรกิารรถอีแต๊กจากทาง
ชาวบ้านเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวภายในชุมชน

การเดินทาง

พิกัด : บ้านคีรวีงกต ตําบลนาแค 
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

เบอร์โทรศัพท์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนคีรวีงกต
: 089-422-9873

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
: 042-325-406-7



สามพันโบก

มหัศจรรย์แก่งหินริมโขง 
ความงดงามในยามแล้ง

แอ่งน้ําลึกกว่า 3,000 แอ่ง
น่ังเรือหางยาวชมวิวแม่น้ําโขง
ตามล่าถ่ายรูปคู่หินมิกก้ีเม้าส์

ลัดเลาะแก่งหิน ชมหลุมแอ่งน้ํา
ล่องเรือหางยาวเท่ียวตามลําน้ําโขง

อลังการแกรนด์แคนยอนแดนอีสาน

อุบลราชธานี

Highlight



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า
และกระบอกน�า ไม่นําอาหารหรอืเครือ่งด่ืมเข้าไปรบัประทานภาย
ในสามพันโบก เพื่อลดปัญหาขยะและรกัษาความสะอาดภายในพื้นที่

Green Tips
 อุบลราชธานี จังหวัดท่ีมีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอลังการและงดงามอยู่หลายแห่ง หน่ึง
ในน้ันคือ สามพนัโบก ทีไ่ด้รบัฉายาว่า แกรนด์แคนยอน
แห่งเมืองอีสาน

 สถานที่ท่องเที่ยวรังสรรค์โดยธรรมชาติ
ถูกกัดเซาะจากสายลมและสายน�า จนกลายเป็นแก่ง
หินขนาดใหญ่และหลุมลึกรูปรา่งต่าง ๆ มากมายกว่า
3,000 หลุม ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งของ
ทุกปี

สามพันโบก



ล่องเรือตามลําน้ําโขง 
สัมผัสวิถีสองฝ่ังไทย - ลาว

 หากต้องการมาเที่ยวสามพันโบกแบบจัด
เต็ม แนะนําให้ล่องเรอืตามลําน�าโขงจากชาวบ้านใน
พื้นที่ เพื่อเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ และชมความงามของ
สามพันโบก โดยเริ่มต้นการล่องเรือที่หาดสลึง ผ่าน
ปากบ้อง ผ่านหาดหงส์ และปิดท้ายจุดหมายปลาย
ทางที่สามพันโบก 

 นอกจากมาชมความสวยงามของสามพนัโบก
แล้ว ยังสามารถมาจับจ่ายซื้อสินค้า รบัประทานอาหาร
และเครือ่งด่ืมจากชุมชนในท้องถ่ินได้ด้วย

 สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ที่ต้ังอยู่
บรเิวณลําน�าโขง เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลม
และกระแสน�าในช่วงฤดูน�าหลาก จนทําให้แก่งหิน
เหล่าน้ี กลายเป็นแอ่งและหลุมลึกกว่า 3,000 แอ่ง ใน
รูปรา่งและรูปทรงที่แตกต่างกันไป อาทิ  รูปหัวใจ รูป
มิกก้ีเมาส์ และรูปหัวสุนัข ตามแต่การจินตนาการ

 นอกจากน้ี ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยาย
พันธุ์ปลาน�าจืดตามธรรมชาติที่ใหญ่สุดแห่งหน่ึงในลุ่ม
น�าโขง

มหัศจรรย์แก่งหินลุ่มน้ําโขง
บนดินแดนอีสานใต้



 จากตัวเมืองอุบลราชธานี ให้ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 2050 ไปยงัอําเภอโพธิไ์ทร ระยะทางประมาณ
110 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยงัหาดสลึง บา้นสองคอน
เพื่อใช้บรกิารเรอืหางยาวเส้นทางหาดสลึง - ปากบ้อง
- หาดหงส ์- สามพนัโบก หรอืหากต้องการชมสามพนัโบก
เพียงอยา่งเดียว สามารถมุง่ตรงไปยงัจดุหมายปลายทาง
ได้จะมบีรกิารลานจอดรถ

การเดินทาง พิกัด : สามพันโบก ตําบลเหล่างาม อําเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี 34340

เวลาเปิดทําการ : 05.30 น. - 08.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัอุบลราชธานี
: 045-243-770 หรอื 045-250-714



ย้อนรอยอารยธรรม 
อันซีนธรรมชาติบนหน้าผาสูง

ชมพระอาทิตย์ข้ึนท่ีแรกของประเทศไทย

แหล่งอารยธรรมโบราณนับพันปี

Highlight

ชมแสงตะวันแรกก่อนใครในไทย
ตามรอยประวัติศาสตร์ภาพเขียนสี

อลังการประติมากรรมเสาหินและน้ําตก

อุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม

อุบลราชธานี



อุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม

Green Tips
นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนและตามรอยเส้นทางอารยธรรม
ประวติัศาสตรแ์ล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมส่ีวนรว่มในการรกัษาสิง่แวดล้อม 
และสถานที ่ด้วยการไมข่ดู ไมข่ดีหรอืทาํลายภาพเขยีนส ีทิง้ขยะในพ้ืนที่
ทิ้งขยะและพกถุงผ้า กระบอกน�า เพื่อลดขยะภายในพื้นที่อุทยาน

          หากมองหาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติควบคู่กับ
การเรยีนรูป้ระวติัศาสตร ์หน่ึงในดินแดนแห่งอารยธรรม
โบราณนับพันปี และมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 
ต้องไม่พลาดการมาเยือน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
อุบลราชธานี

          อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานที่มีป่าไม้ 
แหล่งน�า และสัตว์ป่า รวมถึงอารยธรรมโบราณ และ
เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีแม่น�าโขงเป็นเส้นก้ันพรมแดน
ไทยและลาว



           เมื่อเข้ามาภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะได้
พบกับธรรมชาติของป่าไม้เต็งรงั ได้ช่ืนชมดอกไม้หลาก
สสีนั สัตว์ป่าน้อยใหญ่ และน�าตกสวย

           นอกจากน้ี จะได้พบความอันซีนของธรรมชาติ 
บนหน้าผาชมวิวที่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ก่อน
ใครในประเทศไทย เสาหินรูปทรงแปลกตาลักษณะคล้าย
ดอกเห็ดที่มีอายุนับล้านปี และน�าตกสวยสุดอลัง เมื่อ
สายน�าไหลผ่านช่องกลมสะท้อนแสงแดด คล้ายแสง
ส่องสว่างของดวงจันทร์

อุทยานเป่ียมด้วยเร่ืองราว
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์

            ความพิเศษที่พลาดไม่ได้ คือ การมาตามรอยแหล่ง
อารยธรรมโบราณของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร ์ที่มีอายุ
กว่า 4,000 ปี เรยีงรายให้ได้ชมอยู่ตามผนังหินผาประมาณ 
300 ภาพ และยังมีร้านอาหารประเภทตามสั่งและอาหาร
ทอ้งถ่ิน จําพวกกุ้งและปลาจากแมน่�าโขง รา้นค้าจําหน่ายของ
ที่ระลึกและสินค้า OTOP ของหมู่บ้านรอบแนวเขตอุทยาน
คอยให้บรกิารอีกด้วย

            ค่าเข้าคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท และเด็ก 20 บาท ชาว
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท และเด็ก 200 บาท



         การเดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดอุบลราชธานี 
จากน้ันเดินทางไปทางอําเภอโขงเจียม ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
สายโขงเจียม - เขมราฐ อีกประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบ
ป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ให้เล้ียวขวาตรง
ตามเส้นทางอีก 5 กิโลเมตรและจะพบลานจอดรถ
และศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวบนผาแต้ม

การเดินทาง พิกัด : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 34220

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
: 045-252-581

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
: 045-243-770 หรอื 045-250-714



แก่งหินงามกว้างใหญ่ริมแม่น้ําโขง
ส่ิงมหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้าง
มนต์เสน่ห์ความงามแดนอีสานใต้

อันซีนหินโผล่พ้นลําน้ําโขง
จุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึนและตก
กางเต็นท์นอนดูดาวยามค่ําคืน

เท่ียวหาดหินอลังการริมฝ่ังโขง
ชมแอ่งน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตา
จุดชมดาว พระอาทิตย์ข้ึนและตก

อุบลราชธานี

Highlight

หาดชมดาว



 หาดชมดาว ต้ังอยู่ที่ตําบลนาตาล อําเภอ
นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
ธรรมชาติรมิฝั่ งโขงท่ีได้รบัความสนใจจากนักท่องเที่ยว
มากเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวจนถึงปลายฤดูร้อน
ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  -  เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม
ของทุกปี เพราะแม่น�าโขงเริ่มลดระดับ เผยให้เห็น
แก่งหินกว้างใหญ่รูปทรงสวยงามแปลกตาชวนให้
จินตนาการ โดยเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติตาม
ลําน�าอันสวยงาม ทั้งเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์
ขึ้นและตกดินได้ รวมถึงการมาชมดาวในยามค�าค่ืน

เน่ืองจากพื้นที่หาดชมดาวค่อนข้างกว้างใหญ่ แน่นอนว่านักท่องเที่ยว
จึงจําเป็นต้องพกน�าด่ืมติดตัวไปด้วย ซึ่งเมื่อนําเข้าไปในพื้นที่แล้ว ควร
เก็บขวดน�า กระบอกน�า แก้วน�า รวมถึงขยะต่าง ๆ นําออกมาทิ้งถังขยะ
ด้านนอกให้เรยีบรอ้ย เพ่ือลดปญัหาและปรมิาณขยะในแหล่งธรรมชาติ
และเมื่อมากางเต็นท์ ไม่ควรก่อกองไฟ เพราะจะทําให้เกิดเขม่าควันสี
ดําและเศษขี้เถ้ากองที่ลานหินจนไม่สามารถเห็นลวดลายหินอัน
สวยงามได้

หาดชมดาว

Green Tips



ชมประติมากรรมหินรูปทรงแปลกตา
ปรากฏข้ึนมาในช่วงน้ําลด

จุดชมวิวหมู่ดาว
พระอาทิตย์ข้ึนและตกดิน

ริมฝ่ังแม่น้ําโขง

 จากการพัดพาของกระแสน�าในช่วงฤดูฝน
หรอืฤดูน�าหลาก ส่งผลให้หาดชมดาวแนวหาดหินและ
แก่งหินกว้างใหญ่ถูกกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่
จํานวนมาก เกิดเป็นความอลังการของประติมากรรม
หินที่มีรูปทรงแปลกตาและลวดลายสวยงาม ชวนให้
จินตนาการสร้างสรรค์ โดยจุดที่สวยที่สุดในบริเวณ
หาดชมดาว ลักษณะเป็นผาหินสูงขนาดใหญ่ เว้าแหว่ง
ยาวคล้ายช่องแคบ มีสายน�าไหลผ่านและมีก้อนหิน
น้อยใหญ่กลางน�าให้สามารถไปยืนชมความงามและ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก

 เมื่อมาท่องเที่ยวที่หาดชมดาว ต้องไม่พลาด
การมาบรเิวณหินชมนภา ก้อนหินรูปทรงประหลาด แต่
มีความสวยงามน่าค้นหา โดยจุดน้ีเองจะสามารถมอง
เห็นท้องฟ้าได้งดงามมากที่สุด ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ได้ในช่วงเวลาเย็น กลางคืนนอนดูดาวนับพันดวง
และตอนเช้าต่ืนมาดูพระอาทิตย์ค่อย ๆ ทะยานขึ้นสู่
ทอ้งฟา้ ซึง่หากต้องการด่ืมด�าธรรมชาติของหาดชมดาว
อยา่งเต็มอ่ิม ควรใช้เวลาอยู ่2 วนั 1 คืน ด้วยการนําเต็นท์
มากางนอน และจะต้องทําการติดต่อขออนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลก่อนทุกครัง้เพื่อความปลอดภัย



 การเดินทางไปหาดชมดาวจากเมอืงอุบลราชธานี
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอําเภอตระการ
พืชผล จากน้ันเล้ียวไปตามทางหลวงหมายเลข 2337
เมื่อถึงทางแยกโขงเจียม - เขมราฐ จะเจอป้ายแหล่งท่อง
เทีย่วหาดชมดาว ให้เล้ียวและตรงไปตามเส้นทางประมาณ
12 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเพ่ือเข้าสู่หาดชมดาว
เปน็ทางลกูรงัอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบกับจดุหมาย
ปลายทาง

การเดินทาง

พิกัด : หาดชมดาว ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ภูผาม่าน โฮมสเตย์
: 084-798-6009
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
: 045-243-770 หรือ 045-250-714



ผาโสก

นอนแช่อ่างกลางธรรมชาติ
ชมวิวหลักล้านริมหน้าผา

เดินป่าบนเส้นทางลานหินทราย

แช่อ่างน้ําใสจากธรรมชาติ

เดินผจญภัยกลางป่าและลานหินทราย
พักแรมกางเต็นท์ แช่อ่างน้ําธรรมชาติ

ชมวิวอลังการของลําน้ําโขงทอดยาว

อุบลราชธานี

Highlight

นอนกางเต็นท์ริมหน้าผาสูง



Green TipsGreen Tips
 ผาโสก หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ยอดฮิตของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวดัอุบลราชธานี
ด้วยลักษณะของแอ่งน�ารมิหน้าผาอันเกิดจากสายน�าที่
กัดเซาะลานหินทราย จนกลายเปน็รอ่งน�าลึกต้ังแต่ระดับ
1 - 5 เมตร และตกลงมาเปน็สายน�าอันสวยงามจากหน้า
ผาสงูประมาณ 50 เมตร อีกทัง้สามารถมองเห็นววิของ
ภเูขา ปา่ไมแ้ละลําน�าโขง จึงทาํให้นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
นิยมมาแช่น�า ชมววิธรรมชาติและนอนพักแรมกางเต็นท์

นอกจากการมาทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่น
รว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการไม่นําสิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะเข้าไปใน
อุทยาน อาทิ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง หากจําเป็นต้องนํา
เข้าไป ควรเก็บออกมาด้วยทุกครัง้ การเดินป่าควรเดินตามเส้นทางท่ี
กําหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง เพราะอาจเหยียบพืชพรรณ
สตัวเ์ล็ก ๆ ได้ หรอืเกิดอันตรายได้

ผาโสก



 ผาโสกเป็นอ่างน�ากลางธรรมชาติอันเกิด
จากลานหินทรายถูกสายน�ากัดเซาะจนกลายเป็น
รอ่งหินยาวและแอ่งน�าลึก โดยสายน�าจะไหลไปตาม
รอ่งหินและตกลงมาจากหน้าผาสูงชนัอันมีฉากหลัง
เป็นทิวทัศน์ของภูเขา ป่าไม้ และแม่น�าโขง ทําให้นัก
ท่องเท่ียวท่ีมาเยือนต่างพากันลงไปแช่น�าและชมวิว
อันสวยงาม จนถกูขนานนามวา่เปน็ จากชุชีธ่รรมชาติ
ซึง่ฤดทูีส่วยงามทีส่ดุของผาโสก คือ ฤดฝูนราวเดือน
กรกฎาคม - ตลุาคม เพราะปรมิาณน�าเยอะ จึงเหมาะ
สาํหรบัการมาชมความสวยงาม เล่นน�าและพกัผอ่น

แช่อ่างน้ําธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ป่าเขา
ลําน้ําโขงอันสวยงาม

 จุดต้ังต้นของการผจญภัยบนผาโสก เริม่ต้น
บรเิวณหน่วยพิทักษ์อุทยานท่ี ผต.1 (สรอ้ยสวรรค์) จาก
น้ันให้ติดต่อเจ้าหน้าทีอุ่ทยานเพือ่พาน่ังรถกระบะลยุทาง
ลกูรงัไปยงัลานหินภูโลงและเดินเทา้เขา้ไปต่อจนถึงผาโสก
โดยเส้นทางการเดินป่าจะเป็นลานหินทรายสลับป่าไม้
เต็งรงั อีกทัง้มทีุง่ดอกไม้สสัีนสดใสขึน้ออกดอกเบง่บาน
อย่างสวยงาม เม่ือมาถึงบรเิวณผาโสกจะพบลานหิน
ทรายกว้าง ซึ่งบรเิวณน้ีสามารถมากางเต็นท์เพ่ือศึกษา
ธรรมชาติ เล่นน�าและพกัผอ่นได้

เส้นทางผจญภัยเดินป่าสุดสนุก
นอนกางเต็นท์ริมผาศึกษาธรรมชาติ



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวัดอุบลราชธานี จาก
น้ันใชถ้นนทางหลวงหมายเลข 217  (ถนนสถิตยนิ์มานกาล)
เมือ่ถึงบรเิวณแยกพบูิลมังสาหารให้เล้ียวเข้าสู่ถนนหมาย
เลย 2222 ประมาณ 30 กิโลเมตร จากน้ันใช้ถนนหมาย
เลข 2112 เพือ่เขา้สูอํ่าเภอโขงเจียมอีกประมาณ 20 กิโลเมตร
จะพบปา้ยทางเขา้อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เล้ียวเขา้มาอีก
4 กิโลเมตร ให้นํารถจอดไว้บรเิวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติผาแต้มท่ี 1 จากน้ันติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพาเดิน
ทางเขา้ไปยงัผาโสก

การเดินทาง พิกัด : ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตําบลห้วยไผ่
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
: 045-243-770 หรือ 045-250-714

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
: 045-252-581 หรือ 045-252-582



เยือนน้ําตกสวยอลังการกลางป่า
ใหญ่สุดในภาคอีสาน

น้ําตกท่ีใหญ่สุดของอีสานใต้

จุดพักผ่อน เล่นน้ํากลางธรรมชาติ

เดินสํารวจป่า ลงบันได 300 ข้ัน
พักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ํา ชมน้ําตก

ขนาดใหญ่ท่ีสุดแดนอีสานใต้

Highlight

น้ําตกห้วยหลวง

อุบลราชธานี



น้ําตกห้วยหลวง

Green Tips

 น�าตกห้วยหลวง หรอืทีค่นในพืน้ทีเ่รยีกกันวา่
น�าตกบักเตว ต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย
ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี
เปน็น�าตกขนาดใหญท่ีม่คีวามสงูประมาณ 45 เมตร เกิด
จากลําธารห้วยหลวง ไหลจากหน้าผาสงูลงสูแ่อ่งน�าสเีขียว
ฟา้มรกตขนาดใหญด้่านล่าง แวดล้อมด้วยปา่ไมอั้นแสน
รม่รืน่ อีกทั้งมีดินทรายกลางป่าท่ีไม่เหมือนท่ีไหน โดย
ช่วงที่น�าตกมีความสวยงามมากที่สุด คือ ช่วงปลาย
ฝนต้นหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
เพราะน�าฝนมปีรมิาณมาก 

นอกจากการมาท่องเทีย่วและพักผอ่นแล้ว นักท่องเทีย่วสามารถมสีว่น
รว่มรกัษาสิง่แวดล้อมด้วยการไมนํ่าอาหารหรอืเครือ่งด่ืมเขา้ไปน่ังทาน
ใกล้น�าตก ควรน่ังทานในโซนที่จัดไว้ให้ เพื่อป้องกันเศษอาหารและน�า
ด่ืมหล่นลงไปในแหล่งน�าอันก่อให้เกิดน�าเน่าเสยี และไมค่วรเด็ดหรอืเก็บ
ก้อนหิน ดอกไม้ หรอืพันธุ์ไม้ออกนอกพื้นที่เพราะจะทําให้ระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลง



 ไฮไลต์ของการเดินทางมาท่องเทีย่วทีอุ่ทยาน
แห่งชาติภจูองนายอย คือ การได้มาชมความงดงามอลัง
การของน�าตกห้วยหลวง น�าตกขนาดใหญ่ที่ไหลลง
มาจากทีสู่งลงสูแ่อ่งน�าตามธรรมชาติ ซึง่สามารถมาพกั
ผอ่นน่ังเล่น และลงเล่นน�าได้ นอกจากน้ีเมือ่ลัดเลาะตาม
ลําธารไปเรือ่ย ๆ ประมาณ 100 เมตร จะพบน�าตกประโอน
ละออหรอืเรยีกกันว่า น�าตกจุ๋มจ๋ิม เป็นน�าตกขนาดเล็ก
ที่ไหลตกมาจากหน้าผาไม่สูงมากนัก อีกทั้งสามารถมา
ลงเล่นน�าในบรเิวณน้ีได้อีกหน่ึงจดุ

อลังการน้ําตกสุดตระการตา
กลางป่าเมืองอุบลฯ

เส้นทางเดินป่าระยะส้ัน
ชมพรรณไม้ตลอดสองฝ่ังข้างทาง

 บรเิวณใกล้กับน�าตกห้วยหลวงมีเส้นทางเดินป่าใน
ระยะสั้นเพื่อศึกษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สามารถมาเดิน
ชมพรรณไม้ต่าง ๆ ได้ไปจนถึงแก่งสนสามพนัป ีโดยจะมกิีจกรรม
ล่องแพไม้ไผ ่ชมธรรมชาติตลอดสองฝั่ งข้างทาง ซึง่ในชว่งฤดูฝน
ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม จะเป็นช่วงที่มีดอกไม้ป่าเบ่ง
บาน อาท ิดอกกระดุมเงนิ กระดุมทอง สรอ้ยสวุรรณา เปน็ต้น
รวมถึงมีต้นประดู่  ต้นยาง ต้นกระบาก ต้นพยุง ต้นมะค่า 
ต้นแกแล และพรรณไม้หลายชนิดขึ้นอยู่ตามสภาพป่าในเขต
อุทยาน



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สู่จังหวดัอุบลราชธานี เพือ่
เดินทางสูอํ่าเภอนาจะหลวย โดยใชถ้นนทางหลวงหมาย
เลข 24 (ถนนโชคชัย - เดชอุดม) เมื่อถึงบรเิวณโรงเรยีน
เดชอุดมให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2191 เมือ่ถึงบรเิวณ
วงเวียนหอนาฬิกาเดชอุดม ให้ใช้ถนนทางหลวงหมาย
เลข 2182 ต่อด้วย 2248 จะพบป้ายแหล่งท่องเทีย่วอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย เข้ามาตามถนนทางหลวงชนบท
4057 และจะพบลานจอดรถ จากน้ันเดินเท้าเข้าไปยัง
น�าตกห้วยหลวง

การเดินทาง

พิกัด : อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 34280

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
: 045-210-706

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
: 045-243-770 หรือ 045-250-714





          “ภาคกลาง” ภูมิภาคที่ เป็นจุดศูนย์กลางของ
ประเทศไทย ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดกว้างใหญ่ 
ประกอบด้วยพืชสวน ไร่นาและแม่น�าสายสําคัญที่
หล่อเล้ียงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร
อันอุดมสมบูรณ์ จนได้รับฉายานามว่าเป็นดินแดน
อู่ข้าวอู่น�าของเมืองไทย 

          อีกทัง้มโีบราณสถานมากมายทีบ่ง่บอกถึงการเปน็
เมืองเก่าแก่อันแสนรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ มีประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายและสามารถ
มาเยือนได้ในทุกฤดูกาล

ภาคกลาง



ปาท่องโก๋
Camping And Organic Farm

นอนอิงกายกลางธรรมชาติ
ต้ังแคมป์ป้ิงย่าง 
ริมอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน

นอนเต็นท์ริมน้ํา ยลธรรมชาติ
ตกดึกดูดาว ยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์
พายเรือคายัค ล่องแพเปียก ขับ ATV

ท่ีพักและลานกางเต็นท์ บรรยากาศดี 
ล้อมรอบด้วยหุบเขา ท้องฟ้า และผืนน้ํางาม
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ีควรค่ามาเช็คอิน

กาญจนบุรี

Highlight



 หน่ึงในสถานที่รวมพลของคนรกัธรรมชาติ
คงหนีไม่พ้นกับการมานอนกางเต็นท์พักแรมท่ามกลาง
ธรรมชาติแสนเงียบสงบของต้นไม้สีเขียวและดอกไม้
หลากสีสัน ที่จะทําให้การพักผ่อนตลอดทั้งทรปิ มีแต่
ความสดชื่นรืน่รมย์ ผ่อนคลายสบายใจเมื่อได้มาเยือน 

 โดยเฉพาะ ปาท่องโก๋ Camping And
Organic Farm จุดเช็คอินกางเต็นท์รมิน�าที่ไม่ควร
พลาดในจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมี
ส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทิ้งขยะในจุดทิ้งขยะ ไม่ท้ิงขยะหรอื
เศษอาหารลงสู่แหล่งน�า ไม่ก่อกองไฟบนสนามหญ้า สูบบุหรีใ่นพื้นที่
ที่กําหนด และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนในยามวิกาล

ปาท่องโก๋
Camping And Organic Farm

Green Tips



 ปาท่องโก๋  Camping And Organic Farm
ลานกางเต็นท์และที่พัก มาในคอนเซ็ปต์แคมป์ปิ้ งกลาง
ธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศทีร่ายล้อมไปด้วยภเูขา ต้นไม้
ใบหญ้าและสายน�า ทําให้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะรู้
สึกสดชื่นสบายตาและสบายใจ

 นอกจากน้ียังมีคาเฟ่น่ังชิล สวนผักออรแ์กนิก
ทีบ่ม่เพาะและปลกูเอง โดยไม่ใชส้ารเคม ีและมีกิจกรรม
ทางน�าสุดมันส์ อย่างล่องแพเปียก เล่นซับบอรด์ พาย
คายัด ขับเจ็ทสกี ขับ ATV และป่ันจักรยาน

พักผ่อนนอนเต็นท์
ซึมซับธรรมชาติ 

เล่นกิจกรรมสุดสนุก

 อ่างเก็บน�าลําตะเพิน อ่างเก็บน�าขนาดใหญ่  ท่ีมีพื้นที่
กว่า 5,000 ไร่ อยู่ระหว่างรอยต่อของอําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุร ีและอําเภอหนองปรอื จังหวัดกาญจนบุร ีซ่ึงเป็นอ่าง
เก็บน�าที่มีความสําคัญมาก เพราะเป็นแหล่งหล่อเล้ียงและชุบชีวิต
ของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ

 จึงทําให้เมื่อมาเยือน จะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
บ้านเรอืน อวนและแหในการดักจับปลา แปลงพืชและผักที่อยู่รมิ
อ่างเก็บน�าแห่งน้ี

สัมผัสวิถีชีวิตจากชาวบ้าน
ริมอ่างเก็บน้ําลําตะเพิน



 ให้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
ไปทางถนนหมายเลข 3086 เพื่อเข้าสู่อําเภอหนองปรอื
จังหวัดกาญจนบุร ีแล้วเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวง
ชนบท 4015 ขับตามทางประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบ
ป้ายทางเข้าอ่างเก็บน�าลําตะเพิน และให้สังเกตสองข้าง
ทางจะมปีา้ยชือ่ ปาทอ่งโก๋ Camping And Organic Farm
ให้ขับตามป้ายเข้ามา และจะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : ปาท่องโก๋ ตําบลสมเด็จเจริญ
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ปาทอ่งโก๋ Camping And Organic Farm
: 086-170-9917
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี
: 034-520-335 หรือ 034-520-089



เท่ียวเส้นทางธรรมชาติ 
ชมความงามของป่าไม้
เมืองกาญจน์

เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ชมลําธารใสไหลอยู่ใต้ถ้ํา

ตามรอยประวัติศาสตร์สงครามโลกคร้ังท่ี 2

Highlight

สํารวจใต้พิภพ ชมหินงอกหินย้อย
ลอดถ้ํากว้าง มองดูลําธารใส

เรียนรู้ระบบนิเวศของป่าไม้

อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์

กาญจนบุรี



          อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์หรอืรูจั้กใน
ชื่อ ถ�าธารลอด  หน่ึงในอุทยานแห่งชาติ ที่มีพื้นที่
ไม่มากนัก แต่กลับมีสภาพป่าไม้ แหล่งน�าลําธาร และ
สัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์

          นอกจากน้ี ยงัเปน็สถานท่ีประวติัศาสตร ์เสน้ทาง
เดินทัพของกองกําลังพม่าและญี่ปุ่นในช่วงยุคสงคราม
โลกครัง้ที ่2 หลักฐานท่ีพบ ได้แก่ โครงกระดูก ซากอาวธุ
โบราณ และเครือ่งรางของขลัง

อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์

นอกจากได้ชมความสวยงามของธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติได้ด้วยการไม่แตะหรือสัมผัสหินงอก
หินยอ้ย ทิง้ขยะในจุดทิง้ขยะ ห้ามทิง้ขยะหรอืเศษอาหารลงสูพ้ื่นดินและ
แหล่งน�า พกถุงผ้าและกระบอกน�าส่วนตัว เพ่ือลดขยะภายในพ้ืนที่

Green Tips



           สิง่ทีพ่ลาดไมไ่ด้ของการมาเยอืน อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรตันโกสินทร ์หรอื อุทยานแห่งชาติถ�าธารลอด 
คือ การมาเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติของป่าไม้ แหล่ง
น�าและสัตว์ป่า

           ทางอุทยานจึงได้จัดทาํเส้นทางรองรบัไว้ 2 เส้นทาง
โดยเส้นทางแรกเปน็เส้นทางเดินปา่ จากถ�าธารลอดน้อย
ไปถ�าธารลอดใหญ ่เพือ่ชมความงามของหินงอกหินยอ้ย
ฝูงค้างคาว และลําธารที่ไหลผ่านลอดถ�า

ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
ลอดถ้ํากว้างสุดอลัง

            ซึ่งภายในถ�าจะได้พบลําธารที่ไหลผ่านใต้ถ�า 
ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ส่องประกาย
ระยบิระยบั เมือ่สะทอ้นกับแสงไฟ และเห็นฝงูค้างคาว
นับรอ้ยที่อาศัยอยู่ภายในถ�าแห่งน้ี

            สว่นเสน้ทางทีส่องเปน็เสน้ทางเดินปา่สูน่�าตก
ธารเงนิและธารทอง เพือ่เพลิดเพลินมองสายน�าใสไหล
ลดหล่ันลงมาเป็นชั้นอย่างงดงาม นอกจากน้ี มีลาน
พักผ่อน จุดกางเต็นท์ บ้านพัก ร้านอาหารและ
รา้นค้าสวัสดิการอีกด้วย 

            อัตราค่าเข้าอุทยาน คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท 
เด็ก 20 บาท และคนต่างชาติ ผู่ใหญ่ 200 บาท 
เด็ก 100 บาท



         ให้เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุร ีจากน้ัน
ใชเ้ส้นทางหมายเลข 3398 ขับตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร
จากน้ันเล้ียวขวาไปตามถนนกาญจนบุร ี- ทุ่งมะสังข์ 
อีกประมาณ 23 กิโลเมตร จากน้ันแยกเข้าทางหลวง
หมายเลข 3086 ผ่านอําเภอบ่อพลอย อําเภอหนองปรอื
จากน้ันจะพบป้ายบอกทางไปถ�าธารลอด ขับตรงไปอีก
19 กิโลเมตร จะพบกับจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : อุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร์
ตําบลเขาโจด อําเภอศรสีวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี
71220

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
: 034-547-020

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี
: 034-511-200 หรือ 034-512-500



สวนสมุนไพรชีววิถี

ชมพืชผักสมุนไพร 
แหล่งการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

ศึกษาการปลูกสมุนไพรชีววิถี
ทํากิจกรรมมัดย้อมและจักรสาน
แหล่งจําหน่ายเคร่ืองสําอางสมุนไพร

ศูนย์เรียนรู้ประสบการณ์จากแหล่งชุมชน
เติมทักษะ สร้างอาชีพ มอบความสุขสู่สังคม
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ถูกใจสายออร์แกนิก

กาญจนบุรี

Highlight



 สวนสมุนไพรชีววิถี อําเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุร ีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และแหล่ง
เรียนรู้ ฝึกสร้างทักษะอาชีพและรายได้ให้กับตัวเอง
และคนในชุมชน 

 นอกจากน้ี มีโรงเรอืนเพาะชําพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
โรงเล้ียงสัตว์ปีก แปลงพืชผักสมุนไพร ร้านกาแฟ
รา้นอาหาร รา้นจําหน่ายสินค้า ห้องสมัมนา และบา้นพกั
นับได้วา่เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วและการเรยีนรูท่ี้ครบครนั

เน่ืองจากศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วง มีนโยบายคัด
แยกขยะ นักท่องเที่ยวควรให้ความรว่มมือ เพื่อช่วยลดปรมิาณขยะ
มูลฝอย และยังช่วยเสริมสร้างรายได้  จากการคัดแยกขยะที่
สามารถนําไปรีไซเคิลต่อหรือนําไปแปรรูปเป็นสินค้าอ่ืน ๆ ได้

สวนสมุนไพรชีววิถี

Green Tips



 สวนสมุนไพรชีววิถี สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและแหล่งพกัผอ่นพกัหยอ่นใจ ทีม่คีวามโดดเด่น
เฉพาะตัว เพราะมกีารทําสวนสมุนไพร รวบรวมพชืสมนุไพร
และก่ิงพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 15 ชนิด อาทิ กระชาย
ฟา้ทะลายโจร ขงิ ขา่ ขมิน้ ตะไคร ้มะกรูด ว่างหางจระเข้
และดอกอัญชัน เป็นต้น ซ่ึงปลูกอยู่ภายในพื้นท่ีสวน
ชีววิถี 44 ไร่ 

 นอกจากน้ียงัมบ้ีานพกั รา้นกาแฟ รา้นอาหาร
และรา้นจําหน่ายสินค้าของฝากจากชุมชนท่าม่วง

ฝึกสร้างอาชีพ 
เรียนรู้ศาสตร์ชีววิถี

 ศูนย์การเรยีนรูส้วนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วง
มีนโยบายในการขับเคล่ือนชุมชนด้วยการสรา้งเสรมิ
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและทุกคนที่มีความ
สนใจ โดยใช้หลักชีววิถี คือ การเสริมสร้างความรู้
และความเข้าใจระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อนํา
ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

 โดยทุกวันเสารแ์ละวันอาทิตย์จะมีการเปิด
การเรียนการสอนจากวิทยากรที่มีความรู้และความ
ชํานาญ มีกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติถึง 3 ฐาน ได้แก่ การ
ทําลูกประคบ จักรสาน และผ้ามัดย้อม

เท่ียวชมสวนสมุนไพร 
พักผ่อนหย่อนใจในวิถีชุมชน



 เดินทางมุง่หน้าเข้าสูจั่งหวัดกาญจนบุร ีจากน้ัน
ไปทางถนนหมายเลข 3209 ไปทางตําบลบ้านเหนือ
จังหวดักาญจนบุร ีแล้วเล้ียวซา้ยเขา้สูถ่นนหมายเลย 323
เมือ่ถึงวงเวียน ใชท้างออกท่ี 2 ไปยังถนนหมายเลข 3209
จากน้ันเล้ียวซ้ายเพื่อเข้าสู่ตําบลม่วงชุม สังเกตป้ายชื่อ
สวนสมุนไพรชีววิถี ให้ขับมาตามป้ายและจะพบกับจุด
หมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วง
ตําบลม่วงชุม อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
71110

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ศนูยก์ารเรยีนรูส้วนสมนุไพรชวีวถีิทา่มว่ง
: 092-692-1850
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดักาญจนบุร ี
: 034-511-200 หรอื 034-512-500



ชมอุโมงค์ต้นไม้และผืนน้ําสีชมพู
รับความสดช่ืนจากอากาศดีบริสุทธ์ิ

ถนนสายสีชมพู อุโมงค์ชมพูพันธ์ุทิพย์
จุดเช็คอิน ถ่ายรูปแสนหวานละมุน

ถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพู
ความงดงามจากธรรมชาติ

หน่ึงปีมีแค่คร้ังเดียว

นครปฐม

Highlight

ชมพูพันธ์ุทิพย์



 เมื่อเริม่ต้นเข้าสู่ช่วงปีใหม่ เหล่าดอกไม้เริม่
เบ่งบานต้อนรบัเทศกาลแห่งความสุข หน่ึงในเส้นทาง
ดอกไมส้วยทีไ่มค่วรพลาด คือ ถนนต้นไม ้มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน

 โดยฤดูกาลของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ในไทย
จะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่าน้ัน ต้ังแต่ช่วงเดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคม 

เน่ืองด้วยต้นชมพูพันธุ์ทิพย์อยู่ในเขตมหาวิทยาลัย เมื่อนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวชม ควรช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในพื้นที่ทิ้งขยะ
และรกัษาสิง่แวดล้อม ด้วยการไมเ่ด็ดดอกไม ้ไมโ่น้มก่ิง หรอืหักก่ิงไม้

ชมพูพันธ์ุทิพย์
ม. เกษตร กําแพงแสน

Green Tips



ชมพูพันธ์ุทิพย์ บานสะพร่ัง
ณ ทุ่งกําแพงแสน

 ต้นชมพพัูนธุท์พิยท์ีเ่ติบโตบนถนนสองขา้งทาง
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน
หรือท่ีคนทั่วไปเรียกว่า ถนนสายสีชมพู มีระยะทาง
ความยาว 2 กิโลเมตร โดยมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์กว่า
580 ต้น และแต่ละต้นมีอายุกว่า 40 ปี

 เมือ่ถึงเวลาออกดอกบานในช่วงเดือนธนัวาคม
ถึงมีนาคม บรรยากาศภายในพื้นท่ี จะอบอวลไปด้วย
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์สีชมพูบานสะพรัง่ สรา้งสีสันและ
บรรยากาศโรแมนติกแสนหวานเป็นอย่างมาก



 การเดินทางเพื่อมาชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
ให้มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี เพื่อเข้าสู่
อําเภอกําแพงแสน และขับตรงไปจนถึงแยกไฟแดง
กําแพงแสนให้เล้ียวซา้ยเขา้สูม่หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน และจะพบกับถนนชมพูพันธุ์ทิพย์

การเดินทาง
พิกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดราชบุรี
: 032-919-176-8



เท่ียวคาเฟ่กลางทุ่ง 
รับลมธรรมชาติ 
ชมท้องนาสองสี

ชมสถาปัตยกรรมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เมนูขนมและเคร่ืองด่ืมสไตล์ ไทย
มุมถ่ายรูปสุดชิคกับวิวทุ่งนาสองสี

ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ ไทยบ้าน
ศูนย์แห่งการเรียนรู้เกษตรกรรม

แหล่งพักผ่อนกลางธรรมชาติ
ท่ีไม่ควรพลาด

นครปฐม

Highlight

ชะตาธรรมชาติ



ชะตาธรรมชาติ  เป็นสถานที่ท่อง เที่ยวเชิ งอนุรัก ษ์ธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่ วนร่วมรักษาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
ไ ม่ บุ ก รุ ก รุ ก ล� า พื้ น ท่ี น า  ค ว ร เ ดิ น ต า ม ท า ง เ ดิ น ที่ จั ด ทํ า ไว้ ใ ห้
เท่ า น้ัน  เพื่ อป้อง กันผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย และไม่
ส่ ง เสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้ อ่ืน

Green Tips
 ชะตาธรรมชาติ นครปฐม รา้นอาหารและ
คาเฟ่รมิทุ่งนา สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ที่มีพื้นที่กว้าง
โปร่งโล่งสบาย รายล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวสบายตา
ภายใต้คอนเซ็ปต์สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ทรงหมวกสูง 
    
 โดยไฮไลท์ของที่ น่ี  คือ มุมทางเดินไม้ไผ่
แบบยกสูง มีฉากหลังเป็นวิวทุ่งนาสีเขียวตัดกับท้องฟ้า
สีครามอย่างสวยงาม นอกจากน้ียังมีอาหาร ขนม
และเครื่องด่ืมรสชาติดีที่ไม่ควรพลาด

ชะตาธรรมชาติ



มุมถ่ายรูปสุดฮิต 
ชมวิวทุ่งนาสองสี

 หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวของนครปฐมที่ไม่
ควรพลาดกับมุมถ่ายรูปสุดฮิตอย่างทุ่งนาสองสี โดย
ฝั่ งหน่ึงเป็นทุ่งนาสีน�าตาลทองและอีกฝั่ งเป็นทุ่งนาสี
เขียวขจี ซึ่งไอเดียสรา้งสรรค์น้ี เกิดจากเจ้าของผืนนา
ต้องการสร้างความโดดเด่นแปลกตาที่ไม่เหมือนกับ
รา้นอ่ืน ๆ จึงทําให้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสุดฮิต เอาใจ
สายถ่ายภาพ และทุ่งนาแห่งน้ี ถือได้ว่าเป็นแหล่ง
เกษตรกรรมของชาวบ้านในชุมชน สําหรบัการทํานา
ปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนและเก็บเก่ียวข้าวกันในช่วงต้น
ฤดูหนาว

 ชะตาธรรมชาติ ร้านอาหารและคาเฟ่ ที่มี
คอนเซ็ปต์การออกแบบอาคาร โดยนําไม้ไผ่ผสาน
เทคนิคอันสร้างสรรค์ บวกการใส่ใจในรายละเอียด
ของชิ้นงาน จนออกมาเป็นอาคารศาลาทรงงอบที่อิง
วิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาแบบไทย ที่สําคัญออกแบบ
โดยคํานึงถึงระบบนิเวศ ทิศทางของลม แสงแดด
และธรรมชาติของทุ่งนาสีเขียว

 โดยภายในรา้นเปน็การน่ังรบัลมจากธรรมชาติ
จึงเหมาะสําหรบัการมาพักผ่อน น่ังทานอาหาร ขนม
และจิบเครือ่งด่ืมคลายรอ้น พรอ้มกับชมวิวธรรมชาติ
ที่สวยงาม

คาเฟ่สไตล์ธรรมชาติ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม



 เดินทางมุ่งหน้าเขา้มายงัจังหวดันครปฐม โดยใช้
เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี จากน้ันเข้าสู่ถนน
พุทธมณฑลสาย 4 และใช้เส้นถนนเพชรเกษม ผ่านเขต
อ้อมน้อยไปทางตําบลไรข่งิ จากน้ันใชถ้นนประชารว่มใจ
ให้สังเกตป้ายชะตาธรรมชาติข้างถนน ตรงมาตามป้าย
และจะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : ชะตาธรรมชาติ ตําบลไร่ขิง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73210

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ชะตาธรรมชาติ  : 061-326-3624

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัราชบุรี
: 032-322-028 หรอื 062-595-2307



บ้านปายนา

พักผ่อนกระท่อมไม้ปลายนา
มองสะพานไม้ทอดยาว
ท่ามกลางบรรยากาศริมทุ่ง

ทานอาหารบรรยากาศบ้านนา

สะพานไม้ทอดยาวกลางท้องทุ่ง

ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีปลายนา

คาเฟ่และร้านอาหารสไตล์บ้านนา
ชมวิวทุ่งนาสีเขียว รวงข้าวแสนสวย

ใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา

นครปฐม

Highlight



บ้านปายนา

Green Tips

 ร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศสุดชิล
ใน ส ไ ต ล์ บ้ า น น า  โอ บ ล้ อ ม ด้ ว ย วิ ว ผื น น า สี เขี ย ว
และท้องฟ้าสีครามสดใส โดดเด่นด้วยสะพานไม้
ที่ทอดยาวออกไปกลางท้องทุ่ งนาเขียวขจี  มีซุ้ม
กระท่อมไม้ สําหรับการ น่ังพักผ่อน ทานอาหาร
บริเวณริมคลองและคันนาอยู่หลายหลัง รวมไป
ถึงมุมถ่ายรูปสวย ๆ  คู่ กับธรรมชาติบ้านนา ซึ่ ง
เป็นภาพบรรยากาศที่หาไม่ได้จากในเมืองหลวง

นอกจากได้พักผอ่นทา่มกลางทุง่นา ซึมซับบรรยากาศจากธรรมชาติแล้ว 
นักทอ่งเทีย่วสามารถมีสว่นรว่มรกัษาส่ิงแวดล้อมด้วยการไมเ่ขา้ไปรุกล�า
บรเิวณท้องนาข้าวหรอืเข้าไปเหยียบนาข้าว เพื่อป้องกันการเกิดความ
เสยีหายต่อผลผลิตทางการเกษตร



ยกคาเฟ่มาไว้กลางทุ่งนา
กลางบรรยากาศสุดชิล

 บ้านปายนา รา้นอาหารและคาเฟ่ ลักษณะ
เป็นบ้านไม้ก่ึงเรอืนไทยโบราณล้อมรอบด้วยทุ่งนาอัน
เขียวชะอุ่ม มีการออกแบบและตกแต่งตัวร้านด้วย
เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้ไมไ้ผ ่ใบจาก และใบตาลให้กลมกลืนเขา้
กับธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สําหรบัเมนู
อาหารและเครือ่งด่ืม มใีห้เลือกทานมากมาย ท้ังชา กาแฟ
สมทูต้ี อาหารทานเล่นจนไปถึงอาหารจานหลัก ทีสํ่าคัญ
รสชาติดี การนัตีไมผ่ดิหวงัอยา่งแน่นอน

 ไฮไลทข์องบ้านปายนา โดดเด่นด้วยสะพานไมท้อด
ตัวยาวกว่า 100 เมตร พาดผ่านออกไปกลางท้องทุ่งนาสี
เขียวขจี มองดูแล้วราวกับเป็นเส้นนําสายตาจากท้องนาไปสู่
ขอบฟ้าอันกว้างไกล และเมื่อยามพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า
บรรยากาศของทอ้งฟา้จะแปรเปล่ียนเปน็สเีหลืองทองอมชมพู
ตัดกับสีเขียวของท้องทุ่งนา เกิดเป็นภาพท่ีสวยสดงดงาม
เหมาะแก่การมาถ่ายรูปเปน็อยา่งยิง่

โลเคช่ันสะพานไม้ถ่ายรูปสุดชิค
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวดันครปฐม จากน้ัน
ใช้ถนนเพชรเกษม ไปทางอําเภอนครชัยศรปีระมาณ 
11 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวซา้ย ไปตามถนนหมายเลข 1012
เม่ือถึงแยกให้เล้ียวซ้าย ผ่านตําบลห้วยพลู จากน้ันใช้
ถนนหมายเลข 4031 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร และจะพบ
กับจดุหมายปลายทางบา้นปายนา

การเดินทาง
พิกัด : บ้านปายนา ตําบลลานตากฟ้า
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

เวลาเปิดทําการ : 10.00 น. - 18.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ บ้านปลายนา : 089-411-1105

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดราชบุรี
: 032-322-028 หรือ 062-595-2307



ฟาร์มคาเฟ่สไตล์บ้านนา
ชมพันธ์ุบัวกลางสระน้ํา
แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม

ชมบัวหลากหลายสายพันธ์ุ

เพลิดเพลินฟาร์มสัตว์เล้ียง

เรียนรู้วิถีเกษตรโซนพืชผักสวนครัว

Highlight

ทานอาหารแสนอร่อย 
ชมสายพันธ์ุบัวนานาชนิด 

เพลิดเพลินความน่ารักของสัตว์ตัวน้อย

ดูบัว คาเฟ่

นครปฐม



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนกันแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถ
มสีว่นรว่มรกัษาส่ิงแวดล้อมด้วยการไมเ่ด็ดหรอืเก็บดอกบวั เพือ่ให้ดอกบวั
เจรญิเติบโตและขยายพันธุอ์ยา่งสวยงาม ไมค่วรเขา้ไปใกล้พืน้ทีท่างการ
เกษตร เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย และเมื่อเล่นกับสัตว์ ควรเล่นอย่าง
ทะนุถนอมและระมัดระวัง

Green Tips

                ดูบัว คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรชนบท 
ที่รวบรวมท้ังคาเฟ่ รา้นอาหาร ฟารม์สัตว์ ฟารม์เกษตร
และตลาดขนาดย่อมครบจบไว้ในสถานที่เดียว โดยมี
ธรรมชาติโอบล้อมด้วยสระน�าขนาดใหญ่และบัวหลาก
หลายสายพันธุ์ อีกทั้งมีสะพานไม้ทอดยาวพาดผ่าน
สระบัว และมีกิจกรรมให้ได้ทําอย่างสนุกสนาน อาทิ 
ปั่ นจักรยาน ปั่ นเรอืเป็ด ให้อาหารสัตว์ และเรยีนรูว้ิถี
เกษตรชนบทอย่างง่าย

ดูบัว คาเฟ่



             ดูบัว คาเฟ ่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์วิถีใหม่
ในอําเภอนครชยัศร ีจังหวัดนครปฐม เมือ่ก้าวเขา้สูด้่านใน
จะพบบึงบัวขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยบัวสีสันสดใสอยู่
หลากหลายสายพนัธุ ์อาท ิบัวหลวง บวัสาย บวัวกิตอเรยี
หรอืบัวกระด้งใบใหญ่ขนาดมหึมา ซึ่งจะค่อย ๆ ทยอย
บานสลับกันไปในแต่ละสระ อีกทั้งมีสะพานไม้ทอดยาว
ออกไปกลางบึงบวั ให้สามารถมาเดินเล่นและถ่ายรูปได้
อย่างเพลิดเพลิน และหากต้องการมาชมดอกบัวบาน
อย่างสวยงาม ควรมาในช่วงเวลาเช้าของวัน

           ภายในพื้นที่ 54 ไร ่ของ ดูบัว คาเฟ่ ได้จัดเป็นแหล่ง
เรยีนรูว้ิถีเกษตรชนบท รวบรวมดอกบัวสวยหลากหลาย
สายพันธุ์ มีฟารม์สัตว์และฟารม์เกษตรขนาดย่อม เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้วิธีการเบื้องต้น
สําหรบัการทําเกษตรและเล้ียงสัตว์ในครวัเรอืน อีกท้ังเป็น
แหล่งทํากิจกรรมที่เหมาะสําหรบัครอบครวั อย่างการปั่ น
จักรยานชมสวน ปั่ นเรอืเปด็ ให้อาหารและถ่ายรูปคูน่่ารกักับ
สตัวต่์าง ๆ เรยีกได้วา่ กิน เทีย่วและพกัผอ่นครบจบในท่ีเดียว

คาเฟ่วิถีเกษตร
ชมดอกบัวบานอันสวยงาม

เรียนรู้วิถีเกษตรชนบท
ทํากิจกรรมแสนเพลินใจ



          เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครปฐม ไปตามเส้น
ทางถนนเพชรเกษม จากน้ันเข้าสู่ถนนหมายเลข 1012 
ตรงไปตามเสน้ทางประมาณ 27 กิโลเมตร เล้ียวขวาตรง
ทางแยก ไปตามถนนหมายเลย 1023 ผ่านตําบลวดัละมุด
ผ่านตําบลบางแก้วฟ้า และไปตามถนนหมายเลข 4014
ประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบกับจุดหมายปลายทาง
ดูบัว คาเฟ่

การเดินทาง

พิกัด : ดูบัว คาเฟ่ ตําบลบางแก้วฟ้า 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

เบอร์โทรศัพท์ ดูบัว คาเฟ่ : 097-024-0842

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดราชบุรี
: 032-919-176-8

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.



เท่ียวคาเฟ่สีชมพู ชมวิวดงตาล 
จุดเช็คอินสุดฮิต ปทุมธานี

ร้านอาหารและคาเฟ่สีชมพู
สะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนา
ชมวิวทุ่งนาและดงตาลนับร้อย

พักผ่อน ด่ืมด่ํากับธรรมชาติ
จิบกาแฟ แลท้องทุ่งนาเขียว
ชมวิวต้นตาลสูงนับร้อยต้น

ปทุมธานี

Highlight

The Aileen
Cafe’



 มาปักหมุดพักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหาร
และคาเฟ่ บรรยากาศกลางธรรมชาติของท้องทุ่งนา
สีเขียวและดงตาลสูงพล้ิวรมิดินคันนา 

 โดดเด่นสะดุดตาด้วยโทนรา้นสีขาว พรอ้ม
เก้าอ้ีและร่มสีชมพูสดใส อยู่ริมหาดทราย เสมือนได้
ไปเที่ยวชายทะเล แต่แท้จริงอยู่แค่ปทุมธานี กับร้าน
The Aileen Cafe' (ดิ ไอลีน คาเฟ่)

The Aileen Cafe’

The Aileen Cafe' ต้ังอยู่ในพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกร
ชาวนา นักท่องเที่ยวจึงต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่
ไม่ควรบุกรุกรุกล�าเข้าไปในพื้นที่นาข้าว ไร่ และสวนของชาว
บ้าน เพื่ อป้อง กันความเสียหายที่ จะ เกิดต่อผลผลิตทางการ
เกษตร

Green Tips



ดินแดนดงตาลและ
ท้องนากลางเมืองปทุมฯ

 จากพื้นที่ดินท่ีรกร้างสู่การพลิกฟื้ นผืนดิน
และผืนน�าด้วยการทํานาข้าว ไร ่และสวนจากชาวบ้าน
รวมถึงการสรา้ง รา้น ดิ ไอลีน คาเฟ่ เพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวปทุมธานี
และคนพื้นที่ใกล้เคียง

 บรรยากาศภายในพื้นที่บรเิวณน้ี จึงกลับมา
คึกคักอีกครัง้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น ที่ดวงอาทิตย์
กําลังค่อย ๆ ตกจากท้องฟ้า พาดผ่านท้องนากว้าง
และดงตาลนับร้อย เป็นภาพที่สวยงามมากจนต้อง
ถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ

 ดิ ไอลีน คาเฟ ่รา้นอาหารและคาเฟท่ีโ่ดดเด่น
ด้วยเก้าอ้ีและรม่สชีมพูสดใสวางอยูบ่นพืน้ทราย จําลอง
บรรยากาศสบาย ๆ เหมือนได้มาน่ังพักผ่อนอยู่รมิทะเล
แต่ต่างกันที่วิวเบื้องหน้า ถูกแทนที่ด้วยทุ่งนาสีเขียว
และต้นตาลสูง

 มีอาหาร ขนมและเครือ่งด่ืมไว้คอยให้บรกิาร
อาท ิต้มยาํกุ้งน�าข้น ปลากระพงลุยสวน ทะเลผงกะหรี่
เป็นต้น สามารถมาฝากท้องกันได้ตลอดวันรวมถึงมี
มุมสําหรบัการถ่ายรูป ทั้งชายหาด ซุ้มรงันกมุมกําแพง
บันไดสีขาวและมุมสะพานไม้

คาเฟ่เก้าอ้ีชายหาดสีชมพู
พร้อมชมวิวทุ่งนาและต้นตาล



 The Aileen Cafe’ อยู่บนทางหลวงหมายเลข
346 บรเิวณแยกสนัติสขุ (3111) หากมาจากทางถนนรงัสิต
- ปทุมธานี ให้กลับรถใต้สะพาน และหากมาจากถนน
ราชพฤกษ์  เมือ่ลงจากสะพานแยกสันติสขุให้ชดิซา้ยทนัที

การเดินทาง พิกัด : The Aileen Cafe’ ถนนรังสิต -ปทุมธานี
ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000  

เวลาเปิดทําการ : 10.00 น. - 20.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ The Aileen Cafe’ : 064-398-8968

เบอรโ์ทรศัพท์ ททท.สํานักงานกรุงเทพมหานคร
: 02-276-2720-1



ชมวิวทุ่งนาและดงตาล 
เดินสะพานไม้ยาว
ทานอาหารใต้แสนอร่อย

อาหารใต้สูตรต้นตําหรับ

ชมวิวทุ่งนาและต้นตาล

สะพานไม้ยาวกลางทุ่ง

ร้านข้าวแกงปักษ์ ใต้ ราคาหลักสิบ
ชมวิวทุ่งนาและต้นตาลสูง

บรรยากาศดี อ่ิมท้อง พร้อมรูปสวย

Highlight

ป่ินโตนามีตาล

ปทุมธานี



ป่ินโตนามีตาล

Green Tips

 หากมโีอกาสขับรถผา่นไปยงัเสน้ทางปทุมธานี
คงเคยเห็นหรอืสะดุดตากับ รา้นปิ่ นโตนามีตาล รา้น
อาหารที่มีดีไซน์โดดเด่นด้วยซุ้มอาคารไม้ไผ่อลังการ
ประกอบกับบรรยากาศธรรมชาติแสนสดชื่นสบายตา 
โดยมีจุดเริม่ต้นมาจากคุณแมวเจ้าของรา้นที่ชื่นชอบใน
การทําอาหารและไม่ชอบทานอาหารนอกบ้าน ซ่ึงหาก
ต้องออกไปขา้งนอก จะทาํอาหารใสป่ิ่นโตห้ิวไปด้วยทกุ
ครัง้ และด้วยเหตุผลน้ีเอง จึงนําไอเดียน้ี มาต่อยอด
สูร่า้นอาหารชือ่ปิ่นโตนามีตาล

เน่ืองจากรา้นต้ังอยู่บนพื้นท่ีเกษตรนาข้าว ดังน้ันนักท่องเที่ยวควร
ช่วยกันรกัษาความสะอาดด้วยการไม่นําอาหารและเครือ่งด่ืมเข้าไป
ทานบรเิวณนาข้าว เพื่อป้องกันเศษอาหารตกหล่นส่งผลให้ดินเน่าเสีย
และป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้ามากัดกินเศษอาหารรวมถึงนาข้าวด้วย



 ปิ่ นโตนามีตาล เป็นรา้นอาหารข้าวแกงปักษ์
ใต้ในมิติใหม่ท่ีไม่เหมือนใคร ด้วยการนําตัวรา้นอาหาร
มาต้ังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของท้องทุ่งนาสีเขียว
และต้นตาลสูงชะลดู ควบคู่ไปกับการทานอาหารรสชาติ
จัดจ้านแบบปกัษ์ใต้แท ้ๆ ทีม่เีมนูเด็ด คือ หมูผดักะปสิะตอ
ซี่โครงหมูผัดเครือ่งแกง แกงส้ม และหมูฮ้อง ท่ีสําคัญ
ราคาอาหารไมแ่พงเริม่ต้นทีจ่านละ 50 บาท 

ร้านข้าวแกงราคาหลักสิบ
วิวสวยหลักล้าน

น่ังทานอาหารริมท้องทุ่งนา
ชมวิวดงตาลผ่านสะพานไม้

 ภาชนะสําหรบัใส่อาหารของที่น่ี เป็นปิ่ นโตคอนโด
หลายชั้น ทําให้สามารถห้ิวไปน่ังทานได้ทุกโซนของรา้น ไม่ว่า
จะเป็นภายในรา้น บรเิวณเถียงนา หรอืซุ้มน่ังไม้ไผ่ ซึ่งไม่ว่า
จะมุมไหน สามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาและดงตาลได้อย่าง
ชัดเจน อีกท้ังมีสะพานไม้ทอดยาวออกไปกลางท้องทุ่ง ไว้
สาํหรบัการเดินเล่น ชมววิและถ่ายรูปสวย ๆ อีกด้วย



 เดินทางมุ่งหน้าไปทางอําเภอเมือง จังหวัด
ปทมุธานี หากมาทางถนนเสน้ราชพฤกษ์ ให้ต่อเสน้ถนน
ทางหลวงหมายเลข 346 (รงัสิต-ปทุมธานี) แล้วข้าม
สะพานปทุมธานี จากน้ันใช้ช่องทางซ้ายสุด ตรงมา
ประมาณ 850 เมตร จะพบร้านปิ่ นโตนามีตาล
และหากมาทางถนนพหลโยธิน ให้มาตามเส้นถนนทาง
หลวงหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) ประมาณ 
12 กิโลเมตร และก่อนถึงสะพานปทุมธานีให้ชิดซ้ายเพื่อ
กลับรถใต้สะพาน และชิดซ้ายตามเส้นทางอีกประมาณ
800 เมตรจะพบกับรา้นปิ่นโตนามตีาล

การเดินทาง

พิกัด : ปิ่ นโตนามีตาล ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เวลาเปิดทําการ : 07.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ร้านปิ่ นโตนามีตาล
: 090-915-5736

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัด
กรุงเทพมหานคร : 02-276-2720-1



อันซีนผาสีแดง
ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้าง
บนชายหาดลับแห่งบางสะพานน้อย

ชมหาดทรายและหน้าผาหินศิลาแลง
แหล่งปลูกมะพร้าวแห่งบางสะพานน้อย
สัมผัสวิถีชีวิตประมง ชาวสวนมะพร้าว

เช็คอินสถานท่ีลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชมหาดทรายโค้ง หินผาศิลาแลง
และแหล่งปลูกมะพร้าวนับสิบไร่

ประจวบคีรีขันธ์

Highlight

ผาฝ่ังแดง



 หาดฝั่ งแดงหรอืผาฝั่ งแดง ต้ังอยู่ในหมู่บ้าน
ฝั่ งแดง ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่มีลักษณะพิเศษ คือ ชายหาดและแนวหน้าผาสีแดง
ทอดยาวกว่า 5 กิโลเมตร และมีความสูงกว่า 30 เมตร
อีกทั้งมีทิวทัศน์ธรรมชาติของท้องฟ้า น�าทะเล เกาะ
ต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหน้าอย่างสวยงาม โดยบรเิวณใกล้
เคียงมีหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ งขนาดเล็กและแหล่ง
ปลูกสวนมะพรา้วสิบไรจ่ากชาวบ้านในท้องถ่ิน เหมาะ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจุดถ่ายรูปเช็คอิน

นอกจากการท่องเที่ยวและพักผ่อน นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการไม่นําพลาสติก กระป๋องหรอืโฟม เข้า
มาบริเวณพื้นที่ชายหาดและน�าทะเลเพื่อป้องกันการทําตกหล่น
จนเป็นขยะท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝ่ังและน�าทะเล
และเมื่อพบเห็นขยะที่พัดมาติดตามชายหาด ควรช่วยกันเก็บไปทิ้ง
ลงถังขยะให้เรียบร้อยเพื่อความสะอาดและความสวยงามของ
สถานที่ท่องเที่ยว

ผาฝ่ังแดง

Green Tips



 แหล่งท่องเที่ยวในอําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรากฏความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติไวไ้ด้อยา่งสวยงามและลงตัว คือ ผาฝั่ งแดง
ซึ่งเป็นการนําชื่อของหมู่บ้านฝ่ังแดงบรเิวณใกล้เคียง
มาต้ัง อีกทั้งลักษณะพิเศษของหาดทรายและหินผา
สูงชันที่มีส่วนประกอบจากหินศิลาแลง อันเกิดจากน�า
ทะเลกัดเซาะและพัดพาตะกอนกรวดหินดินทรายมา
ทับถมกันเป็นชั้น ๆ นานนับแสนปี โดยเมื่อถูกแสงแดด
สาดส่องพื้นที่ของหาดทรายและหน้าผาจึงกลายเป็น
สีแดงอมชมพูสวยงาม

สัมผัสวิถีชาวประมง
และเกษตรกรสวนมะพร้าว
ณ อําเภอบางสะพานน้อย

 บรเิวณ ผาฝั่ งแดง มีหมู่บ้านชาวประมงชาย
ฝั่ งขนาดเล็ก เมื่อมาท่องเท่ียวและพักผ่อนอาจได้เห็น
ภาพของชาวบา้นกําลังแล่นเรอืประมงลําเล็กสูท่อ้งทะเล
เพื่อออกหากุ้ง หอย ปู ปลา หรอืการนําแหมาทอด วาง
อวนใกล้กับชายฝั่ งเพื่อจับปูม้า อาหารทะเลขึ้นชื่อของ
อําเภอบางสะพานน้อย นอกจากน้ี ด้านบนของผาฝั่ ง
แดงยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกสวนมะพรา้วขนาด
ใหญ่ในจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

ท่องเท่ียวชายหาดลับ ชมผาหินศิลาแลง
สรรค์สร้างจากธรรมชาติ



 เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากน้ันใชถ้นนทางหลวงหมายเลข 4 เพือ่เดินทางไปอําเภอ
บางสะพานน้อย เมื่อถึงบริเวณสามแยกบางสะพาน
ให้เล้ียวไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 3169 จากน้ัน
เมื่อเจอตลาดสดบางสะพานให้ตัดเข้าสู่ถนนทางหลวง
หมายเลข 3374 เมื่อเจอสี่แยกโจ๊ยให้เล้ียวไปตามถนน
ชนบทหมายเลข 1015 และเมือ่เจอศาลพอ่ปูฝ่ั่ งแดง ให้หา
ที่จอดรถบรเิวณน้ัน และเดินเท้าเข้าสู่ผาฝั่ งแดง

การเดินทาง
พิกัด : ผาฝั่ งแดง ตําบลทรายทอง
อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์
: 032-513-885 , 032-513-871 หรอื 032-513-854 



ชายหาดโค้งสวยด่ังพระจันทร์เส้ียว
ทะเลลับเมืองประจวบ ฯ

เดินเล่นชมทะเลแหวกบางสะพาน 

เว้ิงอ่าวขนาดเล็กรูปร่างคร่ึงวงกลม

สัมผัสน้ําทะเลสีสันสดใส

Highlight

อ่าวขนาดเล็กรูปร่างคร่ึงวงกลม
โอบล้อมด้วยน้ําทะเลสีฟ้าคราม

แหล่งพักผ่อนบรรยากาศส่วนตัว

อ่าวบ่อทองหลาง

ประจวบคีรีขันธ์



                อ่าวบ่อทองหลาง เป็นอ่าวที่ต้ังอยู่บรเิวณ
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนเงียบสงบรมิ
ชายหาดทีห่ลายคนอาจยงัไมรู่จั้ก ด้วยลักษณะชายหาด
โค้งเป็นรูปครึง่วงกลม รอบอ่าวมีแก่งหินล้อมกระจัด
กระจายอย่างสวยงาม และสันทรายที่โผล่พ้นน�าทะเล
เปน็ทางเดินเชือ่มไปยงัเกาะเล็ก ๆ จะปรากฎในชว่งเวลา
ทีน่�าลง นอกจากน้ีมีรา้นค้า รา้นอาหารรมิหาดหลายรา้น
รวมทัง้เก้าอ้ีชายหาดจากชาวบา้นในพืน้ทีค่อยให้บรกิาร

อ่าวบ่อทองหลาง

นอกจากการมาทอ่งเทีย่วพกัผอ่นและทํากิจกรรมต่าง ๆ แล้วนักทอ่งเทีย่ว
สามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลาสติก
ทุกประเภท และไม่ทิ้งขยะหรอืสิ่งปฏิกูลลงบนชายหาดหรอืน�าทะเล
เพราะนอกจากจะทาํลายธรรมชาติแล้ว ยงัสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายทะเล น�าทะเลและสัตว์ทะเลในพื้นที่

Green Tips



             อ่าวบ่อทองหลาง เวิ้งอ่าวขนาดเล็กรูปรา่ง
ครึง่วงกลม หาดทรายสวยน�าทะเลสีใส บรรยากาศ
เงียบสงบ มีความส่วนตัว เหมาะสําหรบัการมาพัก
ผอ่นหยอ่นใจ เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติรมิชายหาด
โดยจดุเด่น คือ สนัทรายทีโ่ผล่พน้น�าทะเลในชว่งเวลา
ทีน่�าลดทอดตัวยาวตามแนวชายเกาะ ทาํให้สามารถ
เดินจากฝั่ งหาดทรายไปถึงเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลได้ 
ด้วยความประทับใจและอันซีน จึงได้ขนานนามว่า
ทะเลแหวกแห่งบางสะพาน ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การ
มาทอ่งเทีย่ว คือ เดือนกมุภาพนัธ ์เพราะคล่ืนลมสงบ
ท้องทะเลมีสีสดใส

หาดสวย น้ําใส ทะเลแหวกบางสะพาน 
กลางอ่าวโค้งคร่ึงวงกลม

              จุดเด่นของ อ่าวบ่อทองหลาง คือ ทะเลแหวกที่
เชื่อมไปยังเกาะเล็ก ๆ กลางอ่าว ประกอบกับบรรยากาศ
เงียบสงบและทิวทัศน์สวยงามของหาดทราย น�าทะเลและ
ท้องฟ้า จึงทําให้ผู้คนท้องถ่ินและนักท่องเที่ยวต่างนิยมมา
พักผ่อน นอนอาบแดด และเล่นน�าได้อย่างเพลิดเพลินใจ
รวมถึงมีบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมจากชาวบ้านในพื้นที่
จากหลากหลายเจ้าคอยให้บรกิาร และมีเก้าอ้ีพรอ้มรม่
ชายหาดวางเรยีงราย พรอ้มให้บรกิารสําหรบัการพักผ่อน

พักผ่อนริมทะเล
นอนอาบแดดริมชายหาด

เล่นน้ําแสนสนุก



               เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์
จากน้ันเดินทางต่อด้วยการใชถ้นนทางหลวงหมายเลข 4
ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร เพ่ือมายังอําเภอบาง
สะพาน ก่อนถึงบรเิวณสะพานลอยสามของแยกบา้นกรูด
จะมซีอยเขา้สูบ่า้นยาง ให้เล้ียวเขา้มาตามถนนหมายเลข
3459 ผ่านหาดบ้านกรูด ผ่านวัดหนองมงคล ผ่านหาด
ดอนสําราญ ผ่านวัดบ่อทองหลาง และจะพบจุดหมาย
ปลายทางอ่าวบ่อทองหลาง รวมระยะทางประมาณ 26 
กิโลเมตร

การเดินทาง พิกัด : อ่าวบ่อทองหลาง ตําบลแม่ราํพึง
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ 
77140

เบอร์โทรศัพท์ อ่าวบ่อทองหลาง
: 093-537-2081

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดประจวบคีรขีันธ์
: 032-513-885. 032-513-871, 032-513-854

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.



วนอุทยาน
ปราณบุรี

สํารวจผืนป่าโกงกางอายุ 100 ปี
พักผ่อนริมหาดปากน้ําปราณ

สํารวจป่าโกงกางอายุ 100 ปี
ล่องเรือปากน้ําปราณ
พักผ่อนริมหาดปราณบุรี

เท่ียวเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
ชมวิวหาดทรายขาว ทะเลสวย
พ้ืนท่ีสีเขียวของชาวประจวบฯ

ประจวบคีรีขันธ์

Highlight



นอกจากได้พักผ่อน สูดอากาศดี ซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติ
สีเขียวแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วย
การปลูกป่าชายเลน เก็บขยะตามป่าและริมชายหาด เพื่อรักษา
ความสะอาดในพื้นที่ อุทยาน น�าทะเลและแหล่งชุมชน

Green Tips

 เมือ่นึกถึงจังหวดัประจวบคีรขัีนธ ์คนส่วนใหญ่
มกัคิดถึงทะเล ด้วยลักษณะชายหาดทีท่อดยาว เรยีงราย
ด้วยทิวสน  พรอ้มวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ในบรรยากาศ
แสนเงียบสงบ แต่จะมีสักก่ีคนที่นึกถึงธรรมชาติสีเขียว

 หน่ึงในสถานที่ธรรมชาติสีเขียว บรรยากาศดี
ร่มรื่นด้วยป่าไม้ แหล่งน�า และสัตว์นานาชนิด ทั้งยัง
สามารถมาท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู ้พักผ่อนหย่อนใจ
และทํากิจกรรมได้ต้องมาเยือน วนอุทยานปราณบุรี

วนอุทยานปราณบุรี



 เพียงก้าวแรกท่ีเข้ามาสัมผัสภายในพื้นที่ป่า
ชายเลน จะได้พบผนืปา่โกงกางอายุกวา่ 100 ป ีแตกดอก
ออกใบงอกเมล็ดอยา่งงดงาม ระหว่างทางเดินจะพบปา้ย
บอกข้อมูลพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และสัตว์นานาชนิด อาทิ
โปรงขาว โปรงแดง  แสมทะเล ตะบูนดํา ปูดํา ปูแสม
ปูก้ามดาบ และปลาตีน มีหอคอยให้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์
ภาพรวมของผืนป่าธรรมชาติสีเขียวขจี

เท่ียวเส้นทางธรรมชาติ 
ชมป่าโกงกางอายุ 100 ปี

ล่องเรือเลาะป่าชายเลน 
สู่ปากน้ําปราณบุรี

 เน่ืองจาก วนอุทยานปราณบุร ีเปน็แหล่งทอ่ง
เที่ยวเชิงอนุรกัษ์ จึงมีการรวมกลุ่มกันระหว่างอุทยาน
กับกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชายเลนบ้านคลอง
เก่า ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและล่องเรอื
แมน่�าปราณบุร ีเพือ่ศกึษาระบบนิเวศ พนัธุไ์มน้านาชนิด
รวมทั้งชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่รมิคลอง เพื่อสรา้ง
จิตสํานึกรกัษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดการสรา้งรายได้และ
สรา้งโอกาสให้แก่ชุมชน



 เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดประจวบคีรขีันธ์
โดยวิง่ไปตามเสน้ทางถนนเพชรเกษมสายเก่า จากอําเภอ
หัวหินไปประมาณ 16 กิโลเมตร เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่
246 (บ้านหนองหอย) จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายมือ
สําหรบัเข้าไปวนอุทยานปราณบุร ีจากน้ันเดินทางมา
ตามถนนผา่นโรงแรม ผา่นตัวหมูบ่า้น ระยะทางประมาณ
4 กิโลเมตร และจะพบกับจดุหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : วนอุทยานปราณบุรี ตําบลปากน�าปราณ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ วนอุทยานปราณบุร ี: 061-464-4951

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํหนักงานจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์
: 032-513-885 , 032-513-871 , 032-513-854



วนอุทยาน
เขาตาม่องล่าย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
สัมผัสวิวทะเล 360 องศา

ต้ังแคมป์ป้ิงริมทะเล
เส้นทางเดินป่าระยะไกล
ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากอ่าวไทย

นอนกางเต็นท์ ชมพระอาทิตย์ลับฟ้า
มุมพักผ่อนงามตา ชมวิวทะเลสวย

พิกัดลับแห่งเมืองประจวบฯ

ประจวบคีรีขันธ์

Highlight



 วนอุทยานเขาตาม่องล่าย ประจวบคีรขีันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อุดมด้วย
ความสมบูรณ์ของป่าชายหาด ป่าชายเลน และมีวิว
ทิวทัศน์ของทะเลสวยงาม โดดเด่นด้วยจุดชมวิว มอง
เห็นอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และตัวเมือง ทั้งมีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่าริมทะเล และมีลาน
พื้นที่ชายฝั่ งสําหรับต้ังแคมป์นอนดูดาว

นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการเก็บขยะริมชายหาดและ
โขดหินและนําไปทิ้ งลงถังให้ เรียบร้อย ลดการนําพลาสติกที่
ย่อยสลายยาก และไม่ควรให้อาหารสัตว์ป่าในพื้นที่

วนอุทยาน
เขาตาม่องล่าย

Green Tips



 แหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติ
ของป่าบก ป่าชายหาด ป่าชายเลนและระบบนิเวศน์
ของสัตว์น�าชายฝั่ ง ลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนทอด
ตัวยาว มีโขดหินกระจัดกระจาย พรรณไม้และสัตว์ป่า
นานาชนิด รวมถึงมีกิจกรรมการเดินป่าตามเส้นทาง
ธรรมชาติทัง้ในระยะใกล้และระยะไกล สามารถมานอน
กางเต็นท์ ดูดาวรมิทะเล และชมพระอาทิตย์ข้ึนในตอน
เช้าบรเิวณด้านหน้าอ่าวประจวบคีรขีันธ์

โครงการป่าในเมือง
เพ่ือความสุขของคนไทย

 วนอุทยานเขาตาม่องล่าย ถูกจัดให้เป็นพื้นที่
ป่าไม้ในเมืองหรอืพื้นที่ปลูกต้นไม้ในเมืองและใกล้เมือง
เพื่อสรา้งความรว่มมือระหว่างภาครฐั ชุมชนในท้องถ่ิน
และประชาชน โดยดําเนินการเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติ แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ ลานกางเต็นท์ สถานที่ออกกําลังกายและ
ตลาดประชารฐัเพื่อจัดจําหน่ายสินค้าของชุมชน

ร่ืนรมย์ชมทะเล 
สัมผัสธรรมชาติ 360 องศา



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรขีันธ์
โดยใช้ถนนเพชรเกษมเปน็สายหลัก เมือ่เขา้เขตอําเภอเมอืง
ประจวบคีรขีนัธ ์ให้เล้ียวเข้าสูถ่นนหมายเลข 326 ตรงมา
ทางศาลหลักเมือง จากน้ันเล้ียวเข้าสู่ถนนสาวน้อย
ขา้มสะพานบางนางรม ผา่นศาลตามอ่งล่าย ผา่นค่ายลกูเสอื
จังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์และจะพบจดุหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : วนอุทยานเขาตาม่องล่าย ตําบลอ่าวน้อย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ วนอุทยานเขาตามอ่งล่าย
: 093-014-9919
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์
: 032-513-885 , 032-513-871 , 032-513-854



ป่าสนเหมืองแร่

ท่องเท่ียวบ้านเหมืองแร่ ชมทิวสนสูง
จุดถ่ายรูปยอดฮิตแห่งทับสะแก

จุดถ่ายรูปสวยให้ฟีลเมืองนอก

ชมวิวป่าสน สัมผัสความร่มร่ืน

เช็คอินจุดถ่ายรูปกลางป่าสน
สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ให้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอก

ประจวบคีรีขันธ์

Highlight



Green TipsGreen Tips
 ป่าสนบ้านเหมืองแร่ หรือรู้จักกันในชื่อ 
ป่าสนเหมืองแร ่ต้ังอยู่ในบรเิวณบ้านเหมืองแร ่อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ จุดเด่น คือ ถนนสอง
ข้างทางที่มีต้นสนขึ้นสูงสง่าเรยีงรายอย่างสวยงามใน
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึง่เป็นถนนของชาวบ้าน
ในพืน้ทีท่ี่ใชส้ญัจรไปมาอยูเ่ปน็ประจํา โดยบางชว่งถนน
เป็นเส้นตรง และบางช่วงเป็นถนนคดโค้งเมื่อมองดูเกิด
เปน็ภาพสวยงามแปลกตา เหมาะมาถ่ายรูปเล่นได้ทกุมมุ

นอกจากการมาท่องเที่ยวและถ่ายรูปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
รว่มรกัษาสิง่แวดล้อมได้ด้วยการพกถุงผา้ กระเปา๋ผา้ หรอืพรอ็บสาํหรบั
การถ่ายรูปจากวสัดทุีเ่ปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม เพือ่ลดปญัหาขยะภายใน
พืน้ทีช่มุชน และไมค่วรเด็ดหรอืหักก่ิงไมแ้ละใบสน เพราะเป็นการทาํลาย
ธรรมชาติและทาํให้ต้นไม้มกีารเจรญิเติบโตได้ไมเ่ต็มที่

ป่าสนเหมืองแร่



 ป่าสนเหมือนแร่ เป็นสถานที่ท่องเท่ียว 
จดุถ่ายรูปและเสน้ทางสัญจรของชาวบา้นในพืน้ทีกั่บ
บรรยากาศที่ให้ความรูสึ้กเหมือนหลุดไปเยือนต่าง
ประเทศอย่างประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ฟนิแลนด์ หรอื
นอรเ์วยต์ามแต่การจินตนาการ บนเส้นทางถนนลาด
ยางเล็ก ๆ ประกอบกับทิวทัศน์ของต้นสนเรยีงราย
ตลอดสองฝั่ ง โดยเฉพาะในยามเช้าท่ีพระอาทติย์สอ่ง
แสงลอดผา่นใบสนและในยามเยน็ทีพ่ระอาทติยกํ์าลัง
ลาลับขอบฟ้า คือ ช่วงเวลาที่เหมาะจะมาถ่ายภาพ
มากทีส่ดุ

ถนนสายเล็ก ๆ เรียงรายด้วยป่าสน
จุดถ่ายรูปสวยของทับสะแก

 หน่ึงในอําเภอของความทรงจําทีผู่ค้นอาจหลง
ลืม ทบัสะแกอดีตหัวเมอืงทีเ่คยรุง่เรอืงในจังหวดัประจวบ
คีรขีันธ์ ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นแค่เมืองทางผ่านเป็น
ประตสูู่ภาคใต้ ถือได้วา่เปน็เมอืงตากอากาศทีเ่งยีบสงบ
เพราะไมม่แีหล่งทอ่งเทีย่วหวอืหวา หรอืรสีอรต์หรูราคา
แพงเหมอืนอําเภอหัวหิน แต่มธีรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ไมว่า่จะเป็นปา่สน ดงมะพรา้ว น�าตก และทะเล อีกทัง้มี
วถีิชวีติชาวประมงพืน้บา้น และการทาํเกษตรสวนมะพรา้ว
เพือ่จําหน่ายสง่ออกทัว่ประเทศไทย

อําเภอทับสะแก อดีตเมืองท่ีเคย
รุ่งเรืองในประจวบคีรีขันธ์



 เดินทางมุง่หน้าสูจั่งหวดัประจวบคีรขีนัธ ์จากน้ัน
ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตามเส้นทางประจวบฯ - 
ชมุพร เป็นระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เม่ือถึงอําเภอ
ทบัสะแกให้ใชท้างหลวงหมายเลข 1033 ตรงตามเส้นทาง
ประมาณ 9 กิโลเมตร และจะพบถนนสองขา้งทางทีเ่ต็ม
ไปด้วยปา่สนจดุหมายปลายทาง ณ บ้านเหมอืงแร่

การเดินทาง พิกัด : ป่าสนเหมืองแร่ ตําบลนาหูกวาง 
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :  032-513-885 ,
032-513-871 หรือ 032-513-854

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตําบลทับสะแก 
: 032-671-065 หรือ 032-671-066



เดินข้ึนเนินเขาสูงชัน 
สํารวจโถงถ้ํา 
ชมหินงอกหินย้อย ณ เขาอีบิด

สํารวจถ้ําสูงโปร่งโพรงกว้าง

ชมหินงอกหินย้อย วิวธรรมชาติ

ร่องรอยองค์พระพุทธรูปปางสมาธิ

Highlight

ผจญภัยกลางป่า ปีนป่ายข้ึนเขา
เช็คอินโพรงถ้ํา ชมทิวทัศน์อลังการ

ของอําเภอเขาย้อยและปากท่อ

เพชรบุรี

ถ้ําโบ้



ถ้ําโบ้

Green Tips
สาํหรบัการเดินขึน้ไปด้านบนถ�า จะต้องผา่นเสน้ทางธรรมชาติ พงหญา้
ปา่ไม ้ท่ีค่อนขา้งรก จึงควรใชท้างเดินบนัไดและทางเดินดินทีท่างชาวบ้าน
ได้ถางไว้ให้ ไม่ควรตัดไม้หรอืหักก่ิงไม้โดยพลการ และไม่ควรเดินออก
นอกเส้นทาง เพราะนอกจากจะทําให้ผู้อ่ืนสับสนแล้ว ยังอาจเป็นการ
ทําลายธรรมโดยไม่ได้ต้ังใจ

            ถ�าโบ้ เป็นถ�าที่อยู่บนเขาอีบิด บรเิวณวัดคีรวีงศ์
ของชุมชนบ้านคีรวีงศ์ อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
และเป็นเขตติดต่อกับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
เป็นถ�าขนาดใหญ่ ภายในเป็นโพรงกว้าง อากาศถ่ายเท
ลมพดัเยน็สบาย มีปล่องและชอ่งด้านบน ทาํให้แสงลอด
ผา่นเขา้มาเปน็ลําแสงสวยแปลกตา อีกทัง้เมือ่มองออกไป
ยังทิวทัศน์ด้านนอกจะพบกับวิวธรรมชาติทุ่งนาและ
บ้านเรอืนของชาวบ้านในพื้นที่



           บ้านคีรวีงศ์ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ของชาวไทยทรงดําหรอื
ลาวโซ่ง ท่ีอพยพมาจากหนองปรง เขาย้อยและห้วยท่าช้าง
เขา้มาต้ังถ่ินฐานภายในพืน้ทีภ่เูขา ซ่ึงในอดีตพืน้ทีแ่ห่งน้ี เคยเปน็
ทอ้งทะเลมาก่อนและมเีรอืสาํเภาล่ม จึงเรยีกบรเิวณน้ีวา่ เขาจีน
หลังจากน้ัน เม่ือพบลําห้วยไหลผา่น ได้ชือ่วา่ บา้นห้วยจีน ต่อมา
เมือ่พบภเูขาหินปูนทีม่ถี�าขนาดใหญ ่จึงเรยีกวา่ ถ�าโบว๋หรอืถ�าโบ้
ทําให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่่อสรา้งวัดถ�าโบ๋วหรอืวัดถ�าโบ้
ขึ้นมา และปัจจุบันได้เปล่ียนชื่อใหม่ให้ไพเราะเป็น วัดคีรวีงศ์ 
และต้ังชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านคีรวีงศ์ น่ันเอง

ชุมชนเล็ก ๆ กลางภูเขาหินปูน
และท้องทุ่งนาสวย

             ถ�าโบ้ หรอื ถ�าโบ๋ว แหล่งท่องเท่ียวและจุดชมวิว
ในชุมชนบ้านคีรีวงศ์ จังหวัดเพชรบุรีที่หลายคนอาจ
ยงัไมรู่จั้กและไมเ่คยได้ยนิชือ่ เปน็ถ�าขนาดใหญอ่ยูภ่ายใน
เขาหินปูนสูง ซึ่งจะต้องใช้การเดินเท้าตามเนินเขาสูงชัน
โดยทางเดินช่วงแรกจะมีบันได หลังจากน้ันจะต้องไต่
ตามเชือกขึ้นไป ที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย ควรมีผู้
เชี่ยวชาญหรอืคนในพื้นที่มาด้วย เม่ือเข้ามาภายในถ�า 
จะได้พบหินงอกหินยอ้ย ฝงูค้างคาว ฝงูนกพริาบทีอ่าศยัอยู่
สามารถมาชมวิวทิวทัศน์ของอําเภอเขาย้อยและอําเภอ
ปากท่อได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา

เช็คอินถ้ําเขาหินปูน 
จุดชมหินงอกหินย้อย

และวิวทิวทัศน์รอบหมู่บ้าน



            เดินทางมุง่หน้ามาตามเสน้ทางจังหวัดเพชรบุร ี-
ราชบุร ีโดยใช้ถนนหลักทางหลวงหมายเลข 4 จากน้ัน
เล้ียวเขา้สูถ่นนหมายเลข 1003 เพือ่เขา้เขตอําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุร ีผ่านองค์การบรหิารส่วนตําบลหนอง
ชุมพลเหนือ ผ่านห้วยโรง ผ่านตลาดนัดตาตู่ และจะพบ
วัดคีรวีงศ์ ให้เข้ามาภายในวัด จะพบป้ายถ�าโบ้ ตามป้าย
ไปไม่ไกลจะพบจุดหมายปลายทางถ�าโบ้ เขาอีบิด

การเดินทาง

พิกัด :  ถ�าโบ้ ตําบลหนองชุมพลเหนือ 
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร ี76140

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
: 032-471-005-6

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 17.00 น.



บ้านกร่างแคมป์

ลัดเลาะเข้าป่า ชมผีเส้ือแสนสวย
ท่ามกลางระบบนิเวศธรรมชาติ

ชมผีเส้ือตามโป่งดิน
จุดกางเต็นท์กลางป่าใหญ่
เส้นทางเดินเขาพะเนินทุ่ง

ตะลุยศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ชมความสวยงามของพรรณไม้

และสัตว์ป่านานาชนิด

เพชรบุรี

Highlight



 หากคุณเป็นหน่ึงคนที่หลงใหลในการเดินป่า
ชมพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ด้วย
เส้นทางเดินป่า ลําธารและน�าตก ไฮไลท์ที่สุดคือ
การมาชมผีเสื้อที่ โผบินมาอวดโชว์ความสวยงาม
 
 โดยเฉพาะ บ้านกร่างแคมป์ จุดชมผีเสื้อ
ที่สวยงามแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยมีผีเส้ือมาก
กว่า 200 ชนิด ที่จะออกมาให้ได้ชมมากมายในช่วง
ใกล้หมดฤดูร้อน

นอกจากการมาท่องเที่ยว พักผ่อน และเรียนรู้ธรรมชาติแล้ว
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่ งแวดล้อมของผืนป่า
ด้วยการไม่ นําขยะเข้าไปในพื้นที่  ไม่ จับหรือเด็ดปีกผี เสื้อ และ
ห้ามเด็ดหรือเก็บพันธุ์ไม้  ดอกไม้ออกนอกเขตอุทยาน

บ้านกร่างแคมป์

Green Tips



 บา้นกรา่งแคมป ์ต้ังอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ห่างจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 30
กิโลเมตร ซึ่งจะต้องน่ังรถเข้าไป โดยถนนทางเข้าจะ
เป็นทางลาดยาง สองข้างทางเป็นป่าไม้ที่ มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก 

 และเมือ่มาถึงบรเิวณบา้นกรา่งแคมป์ จะพบกับ
จุดบริการนักท่องเท่ียว ลานจอดรถ พ้ืนท่ีกางเต็นท์
ห้องน�า ร้านค้าสวัสดิการ และจุดชมผีเสื้อทั้ง 4 จุด

ลัดเลาะธรรมชาติ
ชมความงามผีเส้ือแสนสวย

 โดยจุดแรกในการชมผีเสื้อ จะอยู่ใกล้กับจุดกางเต็นท์
บริเวณลําธารก่อนข้ามไปยังค่ายเยาวชน ซ่ึงบริเวณน้ีสามารถ
ลงเล่นน�าได้ ส่วนจุดที่ 2 3 และ 4 จะอยู่ถัดมา โดยเป็นเส้นทางเดิน
ธรรมชาติพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด 

 ซึ่งบรเิวณน้ีเอง สามารถมาเรยีนรูแ้ละศึกษาการดํารง
ชีวิตของป่าไม้และสัตว์ได้ ทั้งยังจะช่วยส่งเสรมิและตระหนักให้
รูซ้ึ้งถึงคุณค่าของทรพัยากรป่าไม้ในประเทศไทย



 ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอท่าตะเกียบ และขบัตรงต่อไปประมาณ 12 กิโลเมตร
จากน้ันใชถ้นนหมายเลข 3259 (เสน้ทา่ตะเกียบ - วงัน�าเยน็)
ระหวา่งทางให้สงัเกตปา้ยอ่างเก็บน�าคลองสยีดั เมือ่เล้ียว
เขา้ไปจะเจอเปน็สนัเขือ่น โดยทางขวามอืเปน็โครงการสง่
น�าและบํารุงรกัษาคลองสียัด และสุดปลายสันเขื่อนจะมี
พื้นที่ให้ได้แวะพักผ่อน

การเดินทาง พิกัด : บ้านกร่างแคมป์ ตําบลห้วยแม่เพรียง
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
: 032-772-312
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
: 032-471-005-6



เท่ียวเมืองไทย
เหมือนไปเมืองนอก
ชมความอลังการ
ท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์

ภูเขาหินเด่นสง่าสุดอลังการ
แอ่งน้ําสีสวยกลางหินภูเขา
แลนด์มาร์กสุดเท่กับมุมถ่ายภาพนับร้อย

ผลงานประติมากรรมช้ินเอกของธรรมชาติ
เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตสุดเท่

ราชบุรี

Highlight

แกรนด์แคนยอน



 แกรนด์แคนยอน ราชบุรี สถานท่ีที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งสายลุยและสายถ่าย
ภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จากเหมืองเก่าสู่
ความสวยงามแปลกตาของหินภูเขา จนโด่งดังกลาย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี

แกรนด์แคนยอน

เมื่อเข้ามาภายในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวควรช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาดและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่นําอาหารและ
เครื่องด่ืมเข้าไปรับประทาน และเมื่อเห็นขยะให้นําเก็บออกมาท้ิง
ทุกครั้ง

Green Tips



ความงดงามท่ีธรรมชาติ
ช่วยสร้างข้ึน

 แกรนด์แคนยอน ราชบุร ีเป็นอีกหน่ึงผลงาน
ประติมากรรมที่ถูกธรรมชาติช่วยสรรค์สรา้งจากการ
ขุดหิน ดิน ทรายของมนุษย์ ผ่านกระบวนการการกัด
กรอ่นและกัดเซาะจากธรรมชาติ เกิดเปน็ทีกั่กเก็บน�าฝน
และกลายเป็นแอ่งทะเลสาบสีเขียวมรกต ประกอบกับ
วิวทิวทัศน์ของภูเขาหิน จึงทําให้ทัศนียภาพของที่น่ีสวย
และงดงาม

 ชว่งเวลาทีแ่นะนําในการมาเทีย่ว คือ ชว่งเยน็
เวลา 16.00 น. - 17.30 น. เพราะอากาศไม่ร้อน
แสงแดดไม่แรงจนเกินไป มีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา
ซึ่งหากเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลในการถ่ายภาพ
ต้องไม่พลาดกับการมาชมความความอลังการของหิน
ภูเขาเหล่าน้ี 



 การเดินทางมายังแกรนด์แคนยอน ราชบุรี
แนะนําให้เดินทางด้วยรถส่วนตัว ใช้ถนนสายหลักและ
มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางหลวงชนบท 4026 เมื่อใกล้ถึงจะมี
จุดสังเกตเป็นป้ายทางเข้าและระหว่างทางจะพบกับแอ่ง
ดินขนาบทั้งสองข้างทางและภูเขาหินรายล้อม

การเดินทาง
พิกัด : แกรนด์แคนยอน ตําบลรางบัว
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดราชบุรี
: 032-919-176-8



อ่างเก็บน้ํา
ห้วยท่าเคย

พักพิงอิงกายริมอ่างเก็บน้ํา 
ชมวิวทิวเขา แลป่าสน

จุดกางเต็นท์ริมน้ํา ชมวิวเขา - ป่าสน
กลางคืนดูดาว ตอนเช้าผิงไอแดด
สัมผัสชีวิตลุ่มน้ําของชาวบ้านคา

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางธรรมชาติ
บรรยากาศดี วิวสวย แหล่งอากาศบริสุทธ์ิ

ให้ความรู้สึกเหมือนเท่ียวต่างประเทศ

ราชบุรี

Highlight



แหล่งชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ ที่พัก รา้นค้า และรา้นอาหารที่อยู่
บรเิวณอ่างเก็บน�า ได้มีนโยบายลดขยะในพืน้ทีอ่่างเก็บน�า นักทอ่งเท่ียว
ต้องพกถุงผ้า กระบอกน�า รวมถึงนําขยะที่ได้หอบห้ิวมา คัดแยก มัดใส่
ถุงดําก่อนทิ้งให้เรยีบรอ้ย และนําไปทิ้งบรเิวณนอกอ่างเก็บน�าในพื้นที่
ทิ้งขยะ

Green Tips

 ถ้าให้นึกถึงอ่างเก็บน�าในดวงใจ หน่ึงในน้ัน
ต้องมี อ่างเก็บน�าห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุร ีเพราะ
เป็นอ่างเก็บน�าเขื่อนดินขนาดใหญ่ ทอดยาวออกไป
ตามแนวภูเขาสูง ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของป่าสน
ผืนน�า และท้องฟ้ากว้าง จึงทําให้ภาพที่ปรากฏตรง
หน้าสวยงามตา จนต้องก้าวเข้ามาสัมผัส

 อ่างเก็บน�าแห่งน้ี มีทําเลที่เหมาะแก่การมา
พักผ่อนหย่อนใจรมิน�า ทั้งการมาน่ังปิกนิก นอนกาง
เต็นท์ พายเรอืแคนู เล่นน�า หรอืตกปลา ก็สามารถมา
ทําได้ นับว่าเป็นอ่างเก็บน�าจากธรรมชาติที่ตอบโจทย์
การพักผ่อนมากที่สุด

อ่างเก็บน้ํา
ห้วยท่าเคย



อ่างเก็บน้ําชุบชีวิต
เกษตรกรรมชาวบ้านคา

 สิ่งหน่ึงท่ีได้จากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อน
ยงัอ่างเก็บน�าห้วยทา่เคย คือ การได้มาเรยีนรูแ้ละสมัผสั
วิถีชีวิตของผู้คนรมิอ่างเก็บน�าจากประสบการณ์จรงิ 

 เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและผู้คนในรุ่งเช้า
จนสว่าง ทําการออกหาปลา หวิดน�าเข้าไร่เข้านา
พรวนดิน หว่านเมล็ด เก็บเก่ียวพืชผัก สําหรบัไว้กินเอง
และค้าขาย เพื่อเสรมิสรา้งรายได้สู่ตนเองและพัฒนา
เศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชน

 เมือ่ก้าวแรกทีม่าเยอืน พลันสายตาได้มาสมัผสั
จะรูส้ึกได้ทันทีเลยว่า อ่างเก็บน�าแห่งน้ี มีบรรยากาศดี
และวิวสวยมาก ด้วยภูเขาลูกใหญ่ที่โอบกอดทะเลสาบ
ดงป่าสนสูงสีเขียวที่ขึ้นเรยีงรายอยู่รายรอบ จนได้รบั
ฉายานามว่า สวิตเซอรแ์ลนด์ของเมืองไทย

 ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ พื้นท่ีโดย
รอบขอบอ่าง จึงเต็มไปด้วยบ้านพัก โฮมสเตย์ และลาน
กางเต็นท์จากชาวบ้านในท้องถ่ิน รวมถึงมีกิจกรรมให้
ทําอย่างสนุกสนาน

พักผ่อนริมอ่างเก็บน้ํา 
ชมวิวทะเลสาบและทิวสน



 เดินทางมุ่งหน้าเขา้สูจั่งหวดัราชบุร ีโดยใชถ้นน
ทางหลวงเพชรเกษม หมายเลข 4 จากน้ันตัดเข้าสู่ถนน
ทางหลวงหมายเลข 3337 และ 3206 ผ่านอําเภอเมือง
จังหวัดราชบุร ีและอําเภอปากท่อ ระยะทางประมาณ
62 กิโลเมตร จากน้ันตัดเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข
4061 อีกประมาณ 16 กิโลเมตร จะพบจดุหมายปลายทาง
อ่างเก็บน�าห้วยทา่เคย

การเดินทาง พิกัด : อ่างเก็บน�าห้วยท่าเคย ตําบลบ้านบึง
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัราชบุรี
:  032-322-028 , 062-595-2307



ชมความสวยของภูเขาหินปูน

สะพานสีแดงขาวทอดยาวข้ามบึงน้ํา

สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามแปลกตา
ล้อมรอบด้วยหุบเขาหินปูนและบึงน้ํา

จุดเช็คอินสุดฮิต จังหวัดราชบุรี

Highlight

อุทยานหินเขางู

เท่ียวเมืองโอ่งมังกร 
เดินสะพานข้ามบึงน้ํา 
กลางหุบเขาหินปูน

ราชบุรี



 ในอดีตอุทยานหินเขางเูปน็เหมอืงหินเก่าทีถ่กู
ปล่อยทิง้รกรา้ง ชมุชนและหน่วยงานในพืน้ที ่ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของผืนดินและผืนน�า จึงรว่มกันพัฒนา
ฟื้ นฟูให้เป็นสวนสาธารณะจากธรรมชาติขนาดใหญ่ 
และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับวิวทิวทัศน์อลัง
การของภูเขาหินปูน ความรม่รืน่จากธรรมชาติ ทําให้
อุทยานหินเขางูกลายเปน็จดุทอ่งเทีย่วและถ่ายภาพยอด
ฮิตในจังหวดัราชบุรี

นอกจากการมาพกัผ่อนทา่มกลางธรรมชาติแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถ
มีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้าและกระบอกน�า เพื่อลด
ขยะภายในพ้ืนที ่ไมส่ง่เสียงดังรบกวนการพกัผอ่นของผูอ่ื้นและสตัวใ์น
พืน้ที ่และงดให้อาหารลิงโดยเด็ดขาด เพือ่ไม่ให้พฤติกรรมการกินของ
ลิงเปล่ียนไป

อุทยานหินเขางู

Green Tips



 อุทยานหินเขาง ูแต่เดิมเปน็เหมอืงระเบิดย่อย
หินที่สําคัญของไทย แต่ต่อมาได้มีการยกเลิกสัมปทาน
ไป จึงทําให้พ้ืนที่บรเิวณน้ีรกรา้งและมีสภาพทรุดโทรม
ทางชุมชนและภาครฐั จึงได้รว่มกันพัฒนาให้กลายเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญก่ลางธรรมชาติของภูเขาหินปูน 

 นอกจากน้ี ภายในอุทยานยงัมีแหล่งทอ่งเทีย่ว
ทางโบราณคดี เช่น ถ�าฤๅษี ถ�าฝาโถ ถ�าจีน ถ�าจาม เปน็ต้น
มจีดุพกัผอ่นศาลารมิทาง เก้าอ้ีม้าน่ัง และกิจกรรมให้ได้
มาพกัผอ่นหย่อนใจ

เหมืองร้างในอดีต
สู่สวนสาธารณะธรรมชาติ

 เดินเล่นซมึซบับรรยากาศจากธรรมชาติ ผา่น
สะพานสีแดงขาวทอดตัวยาวพาดผ่านบึงน�าเพื่อมาชม
ความอลังการของภเูขาหินปูน ชมนก ชมไม้ ให้อาหารปลา
ดูฝูงลิงและธรรมชาติโดยรอบ รวมถึงมีกิจกรรมน่ารกั
อย่างการปั่ นเรอืเป็ด กลางบึงน�า ก่อนกลับสามารถมา
อุดหนุนซ้ือสินค้า ของท่ีระลึก อาหารและเครือ่งด่ืมจาก
ชาวบา้นในพืน้ท่ีตรงตลาดบรเิวณลานจอดรถได้อีกด้วย

เดินเล่นชมธรรมชาติ 
ป่ันเรือเป็ดแสนเพลินใจ



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวัดราชบุร ีไปตามเสน้
ทางหลวงหมายเลข 3087 ถนนสายราชบุร ี- จอมบึง
- สวนผึง้ ห่างจากตัวเมอืงราชบุรไีปทางทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อเจอสี่แยกให้เล้ียวขวา 
แล้วขับตามเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบกับจุด
หมายปลายทาง 

การเดินทาง

พิกัด : อุทยานหินเขางู ตําบลเกาะพลับพลา
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดราชบุรี
: 032-919-176-8



ร้านกาแฟริมน้ํา 
ล่องแพไม้ ไผ่ 
ในบรรยากาศแสนร่ืนรมย์

ร้านกาแฟท่ามกลางกอไผ่

ล่องแพไม้ ไผ่กลางสายน้ํา

Highlight

จิบกาแฟกลางป่า ห้อยขาจุ่มน้ํา
ล่องแพไม้ ไผ่ ท่ามกลางธรรมชาติ
ของภูเขา ลําธารและท้องฟ้าสวย

ธรรมชาติคาเฟ่

ราชบุรี



               Tham•ma•chart Cafe' (ธรรมชาติ คาเฟ่) 
รา้นกาแฟเล็ก ๆ ในสไตล์มินิมอลตกแต่งด้วยโทนสีขาว 
สบายตา ทา่มกลางต้นไมน้้อยใหญส่เีขยีว กอไผส่งู และ
ลําธารน�าใส ซึง่เป็นความต้ังใจของเจ้าของรา้นทีอ่ยากให้
ลูกค้าได้ด่ืมกาแฟรสชาติดี พร้อมสัมผัสและด่ืมด�า
บรรยากาศธรรมชาติของภูเขาและลําธารในอําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ธรรมชาติคาเฟ่

เมื่อมาน่ังพักผ่อนจิบกาแฟด่ืมด�าบรรยากาศแสนสดชื่นจากธรรมชาติ
แล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่นรว่มรกัษาสิง่แวดล้อม ด้วยการพกถงุผา้
สําหรบัใสแ่ก้วน�า เพ่ือลดการใชถ้งุพลาสติก และไมนํ่าขนมหรอืเครือ่งด่ืม
ไปน่ังทานบรเิวณรมิน�า เพื่อป้องกันน�าเน่าเสียจากเศษอาหารที่ตกลงสู่
แหล่งน�า

Green Tips



       ธรรมชาติ คาเฟ ่รา้นกาแฟเล็ก ๆ มาในคอนเซป็ต์
บา้นสขีาวแสนเรยีบง่ายและอบอุ่นทา่มกลางดงกอไผ่
แสนรม่รืน่ บรรยากาศภายในรา้นมีการออกแบบให้
กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติด้วยการนําวัสดุจากไม้ไผ่
ท่ีแก่แล้ว มาสรา้งเป็นกําแพง ทางเดิน แพและท่ีน่ัง
รมิน�า เพือ่ให้นักท่องเทีย่วได้มาจิบเครือ่งด่ืมรสชาติดี
ทานขนมแสนอรอ่ยได้อย่างเพลิดเพลินใจ

จิบกาแฟ ห้อยขาริมลําธาร
ท่ามกลางธรรมชาติดงกอไผ่

              เมื่อแวะมาจิบกาแฟ ทานขนมอรอ่ย ๆ น่ังพักผ่อน
จนอ่ิมหนําสําราญแล้ว อีกหน่ึงกิจกรรมที่ต้องมาทํา คือ 
การถ่อแพไมไ้ผล่่องไปตามลําธารน�าใส ชมนกชมไม ้สมัผสั
สายน�าเย็นฉ�าได้ใกล้ ๆ หรอืมาน่ังเอาเท้าจุ่มน�า แช่น�าเพื่อ
คลายความรอ้นกลางธรรมชาติแสนรม่รืน่และเยน็สบายได้
เชน่กัน

ถ่อแพไม้ไผ่บนลําธารน้ําใส
แช่น้ําเย็นสบาย



          เดินทางทุง่หน้าเข้าสูจั่งหวัดราชบุร ีจากน้ันใชถ้นน
ทางหลวงหมายเลข 3208 และ 3087 เพ่ือเข้าสู่อําเภอ
สวนผึง้ จังหวดัราชบุร ีเมือ่ถึงบรเิวณทีว่า่การอําเภอสว่นผึง้
ให้สงัเกตซอยถนนไฮเวย ์6007 ตรงมาตามซอยประมาณ
750 เมตร ให้สงัเกตรา้นกล้วยปิ้ งอบน�าผึง้ จะมปีา้ยบอก
ทางไปรา้นธรรมชาติ คาเฟ่ เล้ียวเข้ามาตามเส้นทางอีก
ประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบกับจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : ธรรมชาติ คาเฟ่ ตําบลตะนาวศรี
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ธรรมชาติคาเฟ่ 
: 061-495-5989

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดราชบุรี 
: 032-919-176-8



สวนรุกขชาติ
วังก้านเหลือง

หลบร้อนนอนแช่น้ํามรกต
โอเอซิสแห่งเมืองลพบุรี

พักแรมกางเต็นท์ริมลําธาร
อันซีนสระน้ําผุดสีใสมรกต
สะพานแขวนยาวสุดในลพบุรี

นอนพักแรมกางเต็นท์ริมธาร
เล่นสระน้ําผุดจากธรรมชาติ

สีสวยใสเล่นได้ตลอดปี

ลพบุรี

Highlight



เน่ืองจากสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองมีพรรณไม้และดอกไม้เศรษฐกิจ
ในท้องถ่ิน นักท่องเที่ยวต้องช่วยกันดูแลรกัษาความสะอาดในพื้นที่
ไม่นําภาชนะท่ีทําด้วยโฟมหรอืพลาสติกเข้ามาภายในพื้นท่ี และไม่เด็ด
ไม่ตัดหรอืเก็บพรรณไม้ ดอกไม้ออกนอกพื้นที่

 หากกําลังมองหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลาง
ความเงียบสงบของธรรมชาติ บรรยากาศดี อากาศเย็น
สบาย มนี�าตกและลานกางเต็นท ์  ทีส่าํคัญเป็น Hidden
Gem ของลพบุร ีต้องมาเช็คอินที่ สวนรุกขชาติวังก้าน
เหลือง หรอืรูจั้กในชือ่ น�าตกวงัก้านเหลือง เปน็สวนทีร่วบ
รวมพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกในท้องถ่ิน
เพือ่ทําการศกึษา วิจัย และแหล่งพกัผอ่นในจังหวดัลพบุรี

สวนรุกขชาติ
วังก้านเหลือง

Green Tips



 น�าตกวังก้านเหลือง น�าตกที่อยู่ภายในสวน
รุกขชาติวังก้านเหลือง มีขนาดไม่ใหญ่ เกิดจากน�าที่ผุด
ขึน้มาจากห้วยเล็ก ๆ ในหลายจดุ สง่ผลให้น�าไหลคดเค้ียว
และไปบรรจบกันท่ีบรเิวณสนัหินปูน เกิดเป็นน�าตกกวา้ง
20 เมตร และบริเวณใกล้กับน�าตก มีสะพานแขวนที่
ยาวสุดในลพบุร ีด้วยความยาวถึง 66 เมตร สําหรบั
ใช้เป็นทางเดินข้ามน�าตกระหว่างฝั่ งอําเภอชัยบาดาล
กับอําเภอท่าหลวง และมีรา้นค้า รา้นอาหาร รา้นขาย
ของท่ีระลึกจากชาวบ้านในชุมชน

สวนรุกขชาติ 
แหล่งหล่อเล้ียงพืชพรรณ

 สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง เป็นสถานที่ที่มี
การรวบรวมพืชสมุนไพร พรรณไม้ทอ้งถ่ินและพรรณไม้
หายากในจังหวัดลพบุร ีอีกทั้งมีแหล่งน�าจากธรรมชาติ
ตลอดปี คอยหล่อเล้ียงพืชพรรณให้อุดมสมบูรณ์

 นอกจากน้ีทางสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
ได้เปดิแหล่งบรกิารและถ่ายทอดความรูด้้านพฤกษศาสตร์
และพืชพรรณไม้ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้คนหันมารัก
และหวงแหนป่าไม้มากขึ้น

พักผ่อนริมนํ้าตกสีมรกต
เดินสะพานแขวนทอดยาว



 เดินทางมุ่งหน้ามายังตัวเมืองจังหวัดลพบุร ีจากน้ัน
ใช้เส้นทางสายลพบุรี - โคกสําโรง (ทางหลวงหมายเลข 1)
เพื่อมายังอําเภอท่าหลวง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
จะพบป้ายสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง หรอืน�าตกวังก้านเหลือง
ให้ เ ล้ียวซ้ ายตรงไปตามทาง  อีกประมาณ 7  กิ โล เมตร
จะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : น�าตกวังก้านเหลือง ตําบลท่าดินดํา
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัลพบุรี
 : 036-770-096-7



แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
ชมวิวสวยริมสันเข่ือนดิน
ยาวสุดในประเทศไทย

สันเข่ือนดินยาวสุดในประเทศไทย

ทุ่งหญ้าท้ายเข่ือนและฝูงแพะ

ชมเส้นทางรถไฟลอยน้ํา

ลพบุรี

Highlight

เท่ียวทุ่งหญ้าท้ายเข่ือนป่าสัก
ปักหลักปิกนิก นอนกางเต็นท์
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินริมน้ํา

เข่ือน
ป่าสักชลสิทธ์ิ



เน่ืองจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นพื้นที่ต้นน�าลําธารสําหรบัการอุปโภค
และบริโภคของชาวลพบุรี ทั้งเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ 
นักท่องเที่ยวจึงต้องช่วยกันรกัษาความสะอาด ด้วยการไม่ทิ้งขยะหรอื
สิ่งปฏิกูลลงบนพื้นดินและแหล่งน�าเด็ดขาด และช่วยกันเก็บขยะ 
นําไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะให้เรยีบรอ้ย

Green Tips

           เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่หลายคนคงเคยมีโอกาสได้ไปเยือน
กับบรรยากาศธรรมชาติกลางเข่ือน และเส้นทางรถไฟ
ลอยฟ้า 

           โดยช่วงเวลาที่เหมาะมาท่องเท่ียวมากที่สุด 
คือ เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม กับการมาชมผืนน�า
ปา่สักบนเส้นทางรถไฟลอยฟ้า และช่วงเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม กับการมาพักผ่อนหย่อนใจ บนลานพื้น
หญา้สีเขียวกว้าง

เข่ือน
ป่าสักชลสิทธ์ิ



             เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เทศกาลแห่งการท่องเที่ยว
เขือ่นปา่สักชลสทิธิก์ลับมาคึกคักอีกครัง้  ด้วยขบวนรถไฟ
นําเทีย่วสายพเิศษ เสน้ทางกรุงเทพฯ - เขือ่นป่าสกัชลสิทธิ์
แบบเช้าไป เย็นกลับ เพื่อมาชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
เหนือเขื่อน

             ความพเิศษของรถไฟขบวนน้ี จะพาไปท่องเทีย่ว
ในวิถีชุมชนไทยเบิ้ง ซื้อสินค้า OTOP จากคนพื้นเมือง 
ชมฟารม์แกะ ฟารม์แพะ หรอืน่ังรถรางชมวิวบรเิวณ
สันเขื่อน เพื่อไปสักการะพระใหญ่ ในอําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี

           พิกัดของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คือ บรเิวณท้ายเขื่อน
กับบรรยากาศลานทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างไกลจรดสายน�า
ป่าสัก ซ่ึงสามารถพบเห็นได้ในช่วงฤดูรอ้น ระหว่างเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม โดยเป็นพื้นดินแข็งแรง มีต้นหญ้า
สีเขยีวข้ึนกระจายทัว่พืน้ที ่และจะได้พบฝงูแแพะ บรรยากาศ
เหมาะกับการมากางเต็นท์เป็นอย่างมาก
    
           หากให้จินตนาการคงคล้ายกับทุ่งสะวันนาของ
แอฟรกิา นับวา่เปน็อีกหน่ึงสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
และแหล่งพักผ่อนชั้นยอดในจังหวัดลพบุรี

อลังการเส้นทางรถไฟลอยน้ํา
ชมสันเข่ือนสวย

พักผ่อนตากอากาศ ชมวิวฝูงแพะ
พิกัดลับท้ายเข่ือน



           เดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพฯ 
- เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักฤกษ์
สอบถามเพิ่มเติมที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

           และเส้นทางรถ ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังอําเภอ
พฒันานิคม จังหวัดลพบุร ีเมือ่เขา้สูอํ่าเภอพฒันานิคมแล้ว
จะพบปา้ยบอกทางไปเข่ือนปา่สกัชลสิทธิ ์ไปตามเสน้ทาง
ประมาณ 17 กิโลเมตร จะพบจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง

พิกัด : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตําบลหนองบัว 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

เบอร์โทรศัพท์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
: 036-494-291

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดลพบุรี
: 036-770-096-7

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.



เช็คอินถนนสายธรรมชาติ 
ชมวิวทะเลหมอก 
บนยอดเขาเมืองลิง

จุดชมวิวเมืองและหมอก

เส้นทางถนนสายธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้

ลพบุรี

Highlight

ชมถนนลอยฟ้า ด่ืมด่ําผืนป่าสีเขียว
ผจญภัยบนเส้นทางกรวดและหิน
เยือนพ้ืนท่ีต้นแบบอนุรักษ์ผืนป่า

ถนนลอยฟ้า
เขาพระยาเดินธง



         หน่ึงในสถานที่ธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัด
ลพบุรี ที่สายธรรมชาติคงเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้าง 
แต่คนทัว่ไปส่วนใหญอ่าจจะยังไมค่่อยรูจั้กและคุน้เคยนัก
คือ ถนนลอยฟ้า เขาพระยาเดินธง

         ถนนลอยฟา้ เป็นเสน้ทางถนนทอดยาวตามแนวเขา
มุ่งสู่จุดหมายของนักเดินทางท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวเขา
พระยาเดินธง เพื่อรบัลมชมหมอกขาว วิวเมืองลพบุรี
ในยามเช้า ซึมซับบรรยากาศจากธรรมชาติ และด่ืมด�า
แสงแรกของวัน

ถนนลอยฟ้า
เขาพระยาเดินธง

นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
ในการรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า เพื่อลดขยะภายในพื้นที่ 
ไม่นําขยะย่อยสลายได้ยาก เช่น ถุงพลาสติก แก้วน�าพลาสติก ขึ้นมา
บนยอดเขา และนําขยะที่ติดขึ้นมาด้วย กลับลงไปทิ้งในจุดทิ้งขยะ
ด้านล่างด้วยทุกครัง้

Green Tips



          สําหรบัการเดินทางขึ้นมาบนจุดชมวิว มีเส้นทาง
ที่ค่อนข้างยากลําบาก ถนนหนทางเป็นลูกรงัขรุขระและ
มคีวามลาดชนั จึงต้องขึน้ไปด้วยรถสีล้่อ รถกระบะ หรอื
มอเตอรไ์ซค์เกียรธ์รรมดาในสภาพพรอ้มลุย

          ถึงแมว่้าการเดินทางจะยากลําบากเพยีงใด แต่เมือ่
มาถึงจดุชมววิทีต้ั่งใจไว ้กลับคุม้ค่ายิง่นัก เพราะสามารถ
มองเห็นวิวได้กว้างไกล มองเห็นเขื่อนป่าสัก มองเห็น
วิวเมือง  โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว จะได้สัมผัสอากาศ
หนาวและทะเลหมอกสีขาวโพลน

อลังการจุดชมวิวเมือง
และหมอกบนยอดเขา

              เขาพระยาเดินธง นับว่าเป็นแหล่งต้นน�าลําธาร
ที่สําคัญของแม่น�าป่าสักและมีคุณประโยชน์ต่อการดํารง
ชีวิตของพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยลด
ปรมิาณตะกอนก่อนไหลลงสู่แม่น�าป่าสัก ช่วยลดปรมิาณ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ สรา้งออกซิเจน
ให้แก่สตัวป์า่และพรรณพชื เปน็แหล่งท่ีอยูอ่าศยัแหล่งอาหาร
ของคน พืชและสัตว์ และเป็นแหล่งศึกษาเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
ระบบนิเวศและการฟื้ นฟูสภาพป่าไม้ให้แก่เยาวชนและ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย

แหล่งต้นน้ําลําธาร
ของชาวลพบุรี



          เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดลพบุร ีไปทางอําเภอ
พัฒนานิคม โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3017 
เป็นระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร เม่ือถึงแยก
มะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม ให้เดินทางไปตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 3333 ไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร 
ให้สงัเกตปา้ยทางเขาจดุชมววิเขาพระยาเดินธง และตรง
มาตามป้ายบอกทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบ
จุดหมายปลายทาง

การเดินทาง
พิกัด : จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง 
ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 15140

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดลพบุรี
: 036-770-096-7



พักกายกลางธรรมชาติ 
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมทะเล

นอนกระท่อมไม้กลางน้ํา

ไหว้พระขอพรวัดขุนสมุทรทราวาส

ทํากิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Highlight

พักผ่อนโฮมสเตย์กลางสายน้ํา
ดําน้ํา หาหอย ปลูกป่าชายเลน
ไหว้พระขอพรวัดประจําชุมชน

สมุทรปราการ

บ้านขุนสมุทรจีน



Green Tips
นอกจากการได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม สรา้งแนวป้องกันการกัดเซาะของ
น�าทะเลและเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักภายในชุมชนแล้ว ไม่ควร
ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ไม่ขีดเขียนสถานที่หรอืทําลายสถานที่ และ
ไม่บุกรุกลุกล�าที่พักอาศัยของคนในชุมชน

          ในอดีตชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน เป็นชุมชนจีน
ขนาดใหญ่ แหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรอืสําเภาจีนและ
เรอืพาณิชย์ต่างชาติ จนเมื่อเกิดวิกฤติน�าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ งอย่างรุนแรง จึงทําให้เกิดการพังทลายของดิน
และเกิดปญัหาน�าทว่ม ต่อมาชาวบา้นได้รว่มกันต้ังกลุ่ม
อนุรักษ์ชายฝั่ งขึ้น ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรกัษ์มาจนถึงปัจจุบัน

บ้านขุนสมุทรจีน



             นอกจากมีโฮมสเตย์สําหรบัการพักผ่อนภายในชุมชน
ยงัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เชน่
การสกัการะศาลเจ้าหนุ่มลอยชาย ไหว้พระขอพรทีว่ดัขนุสมทุร
ทราวาส ทําบุญตักบาตรยามเช้า ทําบ่อเล้ียงกุง้ ดําน�างมหาหอย
หรอืนักทอ่งเทีย่วสามารถรว่มปลกูปา่ชายเลน เพือ่ปอ้งกันคล่ืน
ทะเลกัดเซาะชายฝั่ งรว่มกับชาวบ้านในพื้นที่ได้

สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท 
ทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน

           ชุมชนบา้นขนุสมทุรจีน มโีฮมสเตยร์องรบัสาํหรบั
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนภายในบ้านพักกระท่อมไม้
รมิน�า โอบล้อมด้วยธรรมชาติของผนืปา่ชายเลน และมนต์
เสน่ห์ของโฮมสเตย์แห่งน้ี คือ การต้อนรบันักท่องเท่ียว
อย่างอบอุ่นและความเป็นอยู่แบบชนบทแสนเรยีบง่ายที่
หาไมไ่ด้จากในเมอืง นอกจากน้ี มอีาหารให้ครบถึง 3 มือ้
 ค่าบรกิารพักโฮมสเตย์เพียงคนละ 600 บาท ซึ่งรายได้
จากนักทอ่งเทีย่วสว่นหน่ึงจะถกูนํามาพฒันาพืน้ทีภ่ายใน
ชุมชน

นอนโฮมสเตย์ริมทะเล 
ฟังเสียงกล่อมจากธรรมชาติ



            การเดินทางให้ใช้เส้นทางบางนา–ดาวคะนอง  
ข้ามสะพานแขวนไปยังถนนสุขสวัสด์ิ จากน้ันมุ่งหน้าไป
ยังอําเภอพระประแดง  เมื่อถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ 
ให้เล้ียวขวาเพื่อไปทางป้อมพระจุล จะพบป้ายเพื่อเล้ียว
เขา้วดัขนุสมทุรจีน ผา่นแหล่งชมุชนเพือ่ไปยงับา้นสาขลา 
ขึ้นเรอืที่ท่าเรอืบ้านป้ารี ่อยู่บรเิวณสะพานปูนก่อนถึง
ชุมชนบ้านสาขลา และน่ังเรือไปต่อยังท่าเรือบ้านขุน
สมุทรจีน 

การเดินทาง
พิกัด :  บ้านขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟ้าผ่า
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
10290

เบอร์โทรศัพท์ บ้านขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์ 
: 085-020-0024

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
: 038-514-009

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 19.00 น.



ลานกางเต็นท์ เนินเขาสวย
ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา

กางเต็นท์นอนบนเนินเขาสวย
ชมดาวบนฟ้าและพระอาทิตย์ข้ึน
พ้ืนท่ีเล้ียงฝูงแพะกลางธรรมชาติ

เปิดพิกัดกางเต็นท์ ใหม่บนเนินเขา
ชมทิวทัศน์สวยของภูเขาและท้องฟ้า

ด่ืมด่ําบรรยากาศดี ๆ ได้รอบตัว

สระบุรี

Highlight

ไร่ฝนเทียม



 ไร่ฝนเทียม จุดกางเต็นท์บนภูเขาหัวโล้น
ต้ังอยู่ในตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุร ีลักษณะเป็นลานหญ้าสีเขียวกว้างบนเนินเขา
โอบล้อมด้วยภูเขาสูงและต้นไม้น้อยใหญ่กระจายอยู่
โดยรอบ ทําให้สามารถชมทิวทัศน์และสัมผัสกับ
ธรรมชาติอันสวยงามได้อย่างใกล้ชิด 

 นอกจากน้ี ภายในไร่ฝนเทียม มีการทํา
เกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว์ คือ ฝูงแพะที่จะปล่อย
ออกมาเล็มยอดหญ้า เดินบนลานดินกว้างได้อย่าง
อิสระเสรี นับได้ว่าไร่ฝนเทียมเป็นสถานที่ธรรมชาติ
ที่ไม่ต้องเติมแต่ง อีกทั้งสวยงามถูกใจนักท่องเที่ยว
สายธรรมชาติที่ชอบความเรียบง่าย

นอกจากการมาพักผ่อนนอนกางเต็นท์และชมวิวธรรมชาติแล้ว
นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดการ
ใช้ภาชนะท่ีเป็นพลาสติกและโฟม เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม เพื่อลด
ปริมาณขยะภายในไร่ หากนําอาหารเครื่องด่ืม ขนม หรือสิ่งของ
ที่ทําให้เกิดขยะเข้าไป ให้นํากลับออกมาด้วยทุกครั้ง และนําไปทิ้ง
ถังขยะให้เรียบร้อย

ไร่ฝนเทียม

Green Tips



 ในอดีต ไรฝ่นเทียม เคยเป็นพื้นที่แห่งการทํา
เกษตรกรรม แต่โดนก่อกวนจากลิงบนภูเขา จึงได้มีการ
ปรบัเปล่ียนมาเล้ียงฝงูแพะแทน ประกอบกับบรรยากาศ
อันแสนเย็นสบาย ลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน รวมถึงมีวิว
ทิวทัศน์จากธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลาย
ฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ตอนเช้าจะพบสายหมอกขาว
ตอนกลางคืนจะพบดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ด้วย
การมีพื้นที่กว้างและทิวทัศน์งาม ทางไรจึ่งจัดสรรพื้นที่
พัฒนามาเป็นลานกางเต็นท์สําหรบันักท่องเที่ยวสาย
ธรรมชาติโดยเฉพาะ

 นอกจากน้ี หากนักท่องเที่ยวต้องการชมวิว
ในมุมสูงที่สุดของไร ่สามารถบอกทางคุณลุงเจ้าของไร่
เพือ่พาเดินไปยงัจุดชมววิได้ โดยทางเดินค่อนขา้งลาดชนั
ต้องมีการปีนป่าย จึงต้องมีการเตรยีมตัวให้พรอ้มทั้ง
เรือ่งของรา่งกายและการแต่งตัวสบาย ๆ ในลักษณะ
ที่พร้อมลุย และเมื่อลงมาจากจุดชมวิว จะได้พบกับ
ฝงูแพะทีอ่อกมาเล็มยอดหญา้ต้ังแต่เชา้จนถึงชว่งสาย ๆ
ของวัน เรยีกได้ว่า การมาท่องเที่ยวบนไรฝ่นเทียม เป็น
การท่องเที่ยวและพักผ่อนที่คลุกคลีและใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ

ต้ังแคมป์บนลานหญ้า ชมฝูงแพะ
และวิวธรรมชาติบนภูเขาหัวโล้น



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุร ีใช้ถนน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร จากน้ันเบีย่งซา้ยเล็กน้อยเพือ่เขา้สูถ่นนหมายเลข
2224 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเล้ียวขวา 
เพือ่เข้าสูอํ่าเภอมวกเหล็ก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมาย 2243 เป็นระยะทาง
45 กิโลเมตร และจะพบกับจดุหมายปลายทางไรฝ่นเทียม

การเดินทาง พิกัด : ไร่ฝนเทียม ตําบลลําสมพุง  อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 30130

เวลาเปิดทําการ : 6.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ไรฝ่นเทยีม : 096-034-5484
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครนายก
: 037-312-282 หรอื 037-312-284



น้ําตกดงพญาเย็น

เท่ียวน้ําตกเย็นฉ่ํา 
น่ังแคร่ริมธาร สําราญหัวใจ

ชมน้ําตกหินปูน

น่ังแคร่ทานอาหารริมน้ํา

ล่องห่วงยางในฤดูฝน

เล่นน้ํากับปลา กินข้าวริมน้ําตก
พักผ่อนกลางป่าเขา วังน้ําใสไหลเย็น

สระบุรี

Highlight



Green TipsGreen Tips
 น�าตกดงพญาเยน็ สถานทีท่อ่งเท่ียวธรรมชาติ
และแหล่งพกัผอ่นหย่อนใจ สําหรบัการเล่นน�าคลายรอ้น
ในจังหวัดสระบุร ีเป็นน�าตกหินปูนขนาดเล็ก ลักษณะ
เปน็แอ่งน�า มท้ัีงหมด 3 ชัน้ บรรยากาศรม่รืน่ มจีดุน่ังเล่น
และพักผ่อนอยู่ท้ังสองฝั่ ง รวมถึงกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง
การมาแช่น�าตก ล่องห่วงยาง น่ังแครท่านอาหารรมิน�า
หรอืนอนพักผอ่นด่ืมด�าทา่มกลางธรรมชาติแสนรม่รืน่

เม่ือนักท่องเท่ียวมาพักผ่อนและทานอาหาร ควรช่วยกันรกัษาความ
สะอาดของสถานที ่ด้วยการเก็บขยะและเศษอาหารมดัใสถ่งุ ปิดให้มดิ
ชดิและนําไปทิง้ในจดุทิง้ขยะ และควรล้างมอืบรเิวณอ่างล้างมอืเทา่น้ัน

น้ําตกดงพญาเย็น



 น�าตกดงพญาเยน็ น�าตกหินปูนขนาดเล็ก
ที่ไหลตกลงมาเป็นชั้น มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกอยู่
บริเวณด้านบนของสะพานไม้ ประกอบด้วยแอ่ง
ลําธารอยู่  2 - 3 แอ่ง ระดับน�าไม่ลึก ชั้นที่สองอยู่
บรเิวณสะพานไม ้มีน�าลึกในบางจดุและหินค่อนข้าง
เยอะ ชัน้ทีส่ามอยูบ่รเิวณใต้น�าตก จดุน้ีระดับน�าค่อน
ขา้งลึก จึงเหมาะสาํหรบัคนท่ีวา่ยน�าเปน็และควรสวม
ใสช่ชีูพขณะเล่นน�าทุกครัง้

สายน้ําตกอันเย็นฉ่ํา 
ไหลลดหล่ันลงมาเป็นช้ัน

 หนีอากาศรอ้นออกไปพักผ่อนรมิน�าตกสวย
ด้วยการมาน่ังทานอาหารบนแครห่รอืซุ้มรมิน�าที่ทาง
ชาวบา้นในพืน้ทีไ่ด้จัดเตรยีมไวใ้ห้ ท่ามกลางบรรยากาศ
ของน�าตกและต้นไม้อันแสนรม่รืน่ หรอืมาพักผ่อนด้วย
การลงเล่นน�าคลายรอ้น ล่องห่วงยางไปตามกระแสน�า
ไหล หรอืมานอนพักผ่อน ซึมซับบรรยากาศใต้รม่เงาไม้
และลมพดัเอ่ือย ๆ ได้ตลอดทัง้วนั

น่ังแคร่ แช่น้ําคลายร้อน
พักผ่อนกลางธรรมชาติ



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุร ีจากน้ัน
เล้ียวขวาที่แยกต่างระดับมิตรภาพขับตรงตามเส้นทาง
ผ่านการไฟฟ้าอําเภอมวกเหล็ก จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้า
ถนน 2224 และตรงตามเส้นทางจนผา่นอุทยานแห่งชาติ
น�าตกเจ็ดสาวน้อย ขับต่อไปอีกประมาณ 400 เมตร 
จะพบกับจดุหมายปลายทางน�าตกดงพญาเยน็

การเดินทาง
พิกัด : น�าตกดงพญาเย็น ตําบลมวกเหล็ก
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา : 035-246-076-7



กางเต็นท์นอนดูดาว
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ริมอ่างเก็บน้ําซับป่าว่าน 

กางเต็นท์ริมน้ํา กลางป่าไม้และใบหญ้า

นอนดูดาวในยามกลางคืน

เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

Highlight

แหล่งพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ
รับสายลมหนาว สูดอากาศบริสุทธ์ิ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

สระบุรี

เจ็ดคดโป่งก้อนเส้า



เจ็ดคดโป่งก้อนเส้า

Green Tips
เมือ่ได้พกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติแล้ว นักทอ่งเท่ียวสามารถมีสว่นรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�า เพื่อลดปัญหาขยะ
ภายในพื้นที่ ไม่ทิ้งขยะหรอืเศษอาหารลงสู่แหล่งน�าลําธาร และไม่ก่อ
กองไฟบนพื้นสนามหญ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและรกัษาความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ

               ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า   
หน่ึงในสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจยอดนิยมของนักทอ่งเทีย่ว
สายแคมป์ปิ้ ง อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักบรหิารพื้นที่
อนุรกัษ์ที ่1 (สาขาสระบุร)ี ถกูจัดให้เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว
เชิงนิเวศน์ สถานท่ีพักแรม สําหรบัต้องการมาพักผ่อน
ทา่มกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์รมิอ่างเก็บน�าซบัปา่ว่าน
และมีเส้นทางธรรมชาติให้ได้เดินศึกษาและเรียนรู้
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด



                    สถานท่ีแคมป์ปิ้ งกลางธรรมชาติแสนเงียบสงบ
ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมด้วยต้นไม้ ลานสนามหญ้ากว้าง
และอ่างเก็บน�าซับป่าว่าน  จึงทําให้บรรยากาศโดยรอบ 
มีความสดชื่น สบายตาเป็นอย่างมาก 

                    เหมาะมากสําหรับการมาพักผ่อนชิล ๆ ด่ืมด�า
บรรยากาศดี ๆ สูดอากาศบรสิุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ และหากมี
เวลาน้อย สามารถมาปิกนิกในช่วงกลางวันริมอ่างเก็บน�า
แบบเช้าเย็นกลับได้เช่นกัน

ต้ังแคมป์พักผ่อน ปล่อยให้
ธรรมชาติเยียวยาหัวใจ

               ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า
มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ด้วยกัน 
3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นจากศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวไป
น�าตกเจ็ดคดเหนือ เส้นทางที่ 2 จากศูนย์บรกิารนักท่อง
เที่ยวไปน�าตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลางและเจ็ดคดใต้ 
และเส้นทางที่ 3 จากศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวไปน�าตก
เจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง เจ็ดคดใต้ และเจ็ดคดใหญ่ 

               ซึง่ในระหวา่งทางจะได้พบกับสตัว์และพรรณไม้
นานาชนิด เช่น กวางป่า ตะกอง ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ 
ไก่ฟ้าหลังขาว เก้ง นกกะรางหัวหงอก และนกกาแวน 
เป็นต้น

เดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติ 
ชมความงดงามของน้ําตก



            เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุร ีจากน้ันเล้ียว
ขวาที่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ หรอืใช้ถนนบายพาส
สระบุรตีะวนัออกเพือ่เล่ียงเมอืง และใชถ้นนมิตรภาพจน
ถึงช่วงอําเภอแก่งคอย จากน้ันใช้สะพานกลับรถตรง
โรงงาน 2 ปูนซเีมนต์นครหลวง แล้วยอ้นเขา้มาทางตลาด
กวางทอง และจะพบที่ทําการศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า

การเดินทาง
พิกัด :  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ตําบลท่ามะปราง 
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี18110

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า 
: 036-670-611 หรอื 089-237-8659

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัด
พระนครศรอียุธยา : 035-246-076-7

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 20.00 น.



จุดกางเต็นท์กลางธรรมชาติ

สัมผัสธารน้ําใส สีมรกตสวย

ล่องห่วงยางตามสายน้ําไหล

หนีความวุ่นวาย มานอนพักผ่อน
ในบรรยากาศสุดชิล ใกล้ชิดธรรมชาติ

ร่มร่ืนด้วยพรรณไม้และธารน้ําสีสวยใส

Highlight

บ้านสวนงาม

จุดกางเต็นท์กลางธรรมชาติ
ริมสระน้ําสีเขียวฟ้ามรกต

สระบุรี 



 หากกําลังมองหาสถานท่ีพกัผ่อน เพ่ือหลีกหนี
จากความวุ่นวายสําหรบัการพักกายและใจ ปล่อยชีวิต
สบาย ๆ ให้อยู่กับธรรมชาติ บ้านสวนงาม เป็นหน่ึงใน
สถานทีท่ี่ควรค่าแก่การมาพกัผอ่นเพราะเปน็ทีพ่กัต้ังอยู่
ทา่มกลางป่าไมอั้นแสนรม่รืน่ มีลําธารน�าใสไหลเย็นเปน็
สเีขยีวฟา้มรกตสวย และสิง่อํานวยความสะดวกมากมาย
ที่จะทําให้รู้สึกถึงความสบาย เมื่อมาพักผ่อนภายใน
สถานทีแ่ห่งน้ี

เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรมกางเต็นท์หรือพักผ่อนภายในพื้นที่
สามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ก่อกองไฟบนพื้นดิน
หรอืพื้นหญ้าโดยตรง ควรใช้เตาแก๊สปิกนิกหรอืเตาถ่านแทน ควรพก
ถงุผา้และกระบอกน�าสว่นตัวมาใช ้เพือ่ลดปัญหาขยะในพืน้ทีแ่ละไมค่วร
สง่เสียงดังรบกวนการพกัผ่อนของผูอ่ื้น

บ้านสวนงาม

Green Tips



 บ้านสวนงาม เป็นท่ีพักและจุดกางเต็นท์
ทา่มกลางธรรมชาติในจังหวดัสระบุร ีทีม่กีารจัดสรรปัน
ส่วนพ้ืนที่ไว้เป็นอย่างดี แบ่งเป็นโซนสําหรับ ที่พัก 
มีบ้านพัก รถบ้าน กระโจมและเต็นท์ โซนรา้นอาหาร
โซนห้องน�าและห้องอาบน�า และบริเวณสําหรับการ
มาพกัผอ่นลงเล่นน�าอยา่งสนุกสนานในลําธารน�าใส ซึง่
การพักผ่อนในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติเพียงเท่าน้ี
ช่วยบําบัดและเยียวยารา่งกายและหัวใจให้มีความสุข
ได้ไมน้่อย

พักผ่อนกลางป่าและสายน้ํา 
ความสุขเล็ก ๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติ

 ความงดงามของธรรมชาติภายในบ้านสวน
งามทีไ่มค่วรพลาด คือ ธารน�าใสสีมรกตทีผ่่านกระบวน
การกรองจากชั้นของกรวด หิน ดิน ทราย ภายใต้ผิวดิน
กลายเป็นน�าสีสวยใสจนมองเห็นฝูงปลาตัวน้อยว่ายวน
เวยีนอยูใ่นลําธาร และเปน็สถานทีท่ีเ่หมาะแก่การลงเล่น
น�าคลายรอ้นชัน้ดี เพราะมท้ัีงโซนต้ืน โซนลึกให้เลือกเล่น
ได้ตามใจชอบและควรสวมใส่ชูชีพตลอดการเล่นน�าทุก
ครัง้ เพือ่ความปลอดภัย

แช่น้ําคลายร้อน
กลางน้ําสีสวยใสแจ๋ว



 เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดสระบุร ีโดยใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 1 จากน้ันตัดเขา้สู่ถนนทางหลวง
หมายเลข 2 เพือ่ไปทางอําเภอแก่งคอยจากน้ันใชท้างแยก
ต่างระดับแก่งคอย เพื่อเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 
3222 ระยะทางอีก 22 กิโลเมตร ให้สังเกตตลาดชุมชน
ตําบลชะอม เล้ียวเข้ามาตามทางหลวงชนบท 3113 อีก 
9 กิโลเมตร  จะพบปา้ยบา้นสวนงามและจุดหมายปลาย
ทางจะอยูท่างซา้ยมอื

การเดินทาง

พิกัด : บ้านสวนงาม  ตําบลชะอม
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ บ้านสวนงาม : 081-911-9653

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานพระนครศรีอยุธยา
: 035-246-076-7



นอนกางเต็นท์ กลางธรรมชาติ 
ชมแสงสีทองพระอาทิตย์ยามเย็น

กางเต็นท์ ป้ิงย่าง ดูดาว

พักผ่อนกลางธรรมชาติสีเขียว

สัมผัสวิถีชีวิตริมอ่างเก็บน้ํา

ลานกางเต็นท์และท่ีพัก 
ในบรรยากาศสีเขียวแสนสดช่ืน 

ริมอ่างเก็บน้ําลําตะเพินอันเงียบสงบ

Highlight

ไร่คงเดือน

สุพรรณบุรี



Green Tips

เน่ืองจากไร่คงเดือนอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน�าซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ
นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและรักษากฏ ดังน้ี
   คัดแยกขยะและนําไปทิ้งไว้  ณ จุดทิ้งขยะ 
   ใช้เตาแก๊สปิกนิกแทนการก่อกองไฟ เพื่อลดมลพิษ และป้อง
   กันไฟป่า
   พกถุงผ้า เพื่อลดขยะพลาสติก

 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีครบในเรื่อง
ของที่พัก ลานกางเต็นท์ ร้านอาหารและกิจกรรม
บรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสี เขียวของ
ภูเขา ป่าไม้  ดอกไม้และใบหญ้า รวมไปถึงความ
สดชื่นเย็นสบายจากอ่างเก็บน�าลําตะเพิน 

 ใน ส่ ว น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม มี ทั้ ง เ จ็ ท ส กี  พ า ย
คายัค  ซับบอร์ด  และเรือ เป็ด  นอกจากน้ีทางไร่
ยังมีสวนผลไม้ให้ได้แวะเวียนเข้าไปเย่ียมชม

ไร่คงเดือนแคมป์ป้ิง



 ลานกางเต็นท์ของไรค่งเดือน มีลักษณะ
เป็นลานสนามหญ้ากว้างรมิอ่างเก็บน�า ซึ่งสามารถ
มาเลือกปักหมดุจดุกางเต็นท์ได้ตามใจชอบ

 โดยบรรยากาศตอนเชา้ หากมาในช่วงฤดู
ฝนและหนาว อาจได้สมัผสักับไอหมอกขาวและสาย
ลมเย็นสบาย ส่วนในตอนกลางคืน สามารถมามอง
ดดูวงดาวทีส่อ่งแสงกระพรบิระยบิระยบับนฟากฟา้
ได้อยา่งชดัเจน 

 หรือโชคดีไปกว่าน้ัน หากสภาพอากาศ 
และทอ้งฟา้เปน็ใจ อาจได้เห็นทางชา้งเผอืกและกลุ่มหมู่
ดาวต่าง ๆ ได้ด้วยตาเปล่า และนอกจากการได้มานอน
พกัผอ่นสบาย ๆ ทา่มกลางธรรมชาติ ยังได้สัมผัสวถีิชวีติ
จากคนในชมุชนบรเิวณอ่างเก็บน�า อยา่งการจับหาปลา
 การทาํไร ่ทําสวน อีกด้วย

 เรยีกได้ว่า ไร่คงเดือน เป็นอีกหน่ึงสถานที่
ที่เหมาะสําหรบัการมานอนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ 
และอากาศบริสุทธิ์ ทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน
อันแสนเรยีบง่ายที่หาไม่ได้จากในเมือง

นอนกางเต็นท์ พักผ่อนริมน้ํา 
ชมวิวธรรมชาติแสนสวย



 การเดินทางไปไรค่งเดือน ให้ขบัมายงัจังหวัด
สุพรรณบุร ีจากน้ันให้ขับไปทางอําเภอด่านช้าง ไปตาม
ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน�าลําตะเพิน 
เมือ่เล้ียวเขา้มาให้สังเกตป้ายไรค่งเดือน และขบัตามปา้ย
เขา้มาจะผา่นถนนทางลกูรงั และจะพบกับทีพ่กัไรค่งเดือน
แคมปป์ิ้ ง

การเดินทาง
พิกัด : ไร่คงเดือน ตําบลองค์พระ 
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ไร่คงเดือน แคมป์ปิ้ ง 
 : 083-441-1118

เบอร์โทรศัพท์ ททท. สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
: 035-525-867 หรือ 035-525-880



อ่างเก็บน้ํา
หุบเขาวง

นอนแพริมน้ํา กลางคืนชมดาว
เช้ามาดูหมอก ซึมซับวิถีชีวิต

พักผ่อนแพกลางน้ํา
พายเรือคายัคชมธรรมชาติ
กลางคืนดูดาว ยามเช้าดูหมอก

ท่องเท่ียวสไตล์คนรักป่า หลงธรรมชาติ
สัมผัสความเรียบง่ายกลางวิถีชุมชน

บ้านน้ําพุร้อน - บ้านหินลาด

สุพรรณบุรี

Highlight



 อ่างเก็บน�าหุบเขาวง เปน็อ่างเก็บน�าขนาดเล็ก
ต้ังอยูใ่นพืน้ทีป่า่ชมุชนบา้นน�าพรุอ้น - บา้นหินลาด และ
อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยขมิ้น ป่าพรุน�ารอ้น
หนองหญ้าไทร และป่าองค์พระ

 และเป็นสถานที่ที่เกิดจากความรว่มมือของ
ชุมชน ในการช่วยกันดูแลและพัฒนาพื้นที่ป่าในหมู่บ้าน
ให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต และแหล่งเรยีนรู้
วิถีชีวิตของคนในชุมชนชาวสุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ําหุบเขาวง

อ่างเก็บน�าหุบเขาวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ
เมื่อมาท่องเท่ียวต้องมีความรบัผิดชอบต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก
ด้วยการไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนในชุมชน ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน�า
ไม่นําขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก โฟม เข้ามาใน
พื้นที่  และไม่ตัดไม้ทําลายป่า

Green Tips



 อ่างเก็บน�าหุบเขาวง สถานท่ีท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ บรรยากาศห้อมล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์
จากธรรมชาติ ภูเขา ปา่ไม ้ผนืน�า ท้องฟา้ และสายหมอก
ทั้งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี รวมถึงวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม จนทาํให้นักทอ่งเทีย่ว ต้ังฉายาอ่างเก็บน�าแห่งน้ี
ให้วา่ ปางอุ๋ง สพุรรณบุรี

 โดยเฉพาะเมื่อดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า
ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยดวงดาวกระพริบระยิบระยับ
อยู่บนฟากฟ้า สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

พักผ่อนในวิถีคนรักษ์ป่า 
ป่ารักชุมชน  ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของอ่างเก็บน�า

หุบเขาวง คือ การได้มาพักผ่อนกลางป่าของชุมชนบ้าน
พุน�ารอ้น - หินลาด ได้ซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติ
และได้สมัผสัวถีิชวิีตความเปน็อยูแ่ละการประกอบอาชพี
โดยตรงจากคนในทอ้งถ่ิน 

 สําหรบัการมาพักแรมที่อ่างเก็บน�า มีบรกิาร
เป็นแพลอยน�าจากชาวบ้านและลานกางเต็นท์ ซึ่งจะ
ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีให้เพียงตะเกียงน�ามันก๊าดเท่าน้ัน และ
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 

 จึงเหมาะกับการหนีความวุ่นวายมานอน
พักผ่อนและใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง



 ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดสุพรรณบุรี
และใช้เส้นทางถนนเล่ียงเมืองสุพรรณบุร ีผ่านตําบลสระ
กระโจม อําเภอดอนเจดีย ์แล้วแยกไปทางอําเภอหนองปรอื
ผา่นวดัพนุ�ารอ้น จากน้ันจะพบกับจดุหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : อ่างเก็บน�าหุบเขาวง ตําบลด่านช้าง
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ป่าชมุชนบา้นพนุ�ารอ้น - หินลาด
: 092-493-3833
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัสพุรรณบุรี
: 035-525-880





          “ภาคตะวันออก” ดินแดนแห่งที่ราบลุ่มแม่น�าและ
ที่ราบชายฝั่ งทะเล ประกอบด้วยหมู่เกาะแก่งน้อยใหญ่
มากมาย ทอ้งทะเลสฟีา้ครามอันแสนสดใส แวดล้อมด้วย
ผืนป่าสีเขียวขจี พรรณไม้นานาชนิดและสวนผลไม้
หลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งอุดมด้วยแรอั่ญมณีที่มีค่า
ระดับโลก อาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงจากท้องทะเล
ให้ได้อ่ิมอรอ่ยตลอดทุกฤดูกาล

          นอกจากน้ี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
หลากหลาย อาทิ ป่า ภู เขา น�าตก ทะเล หมู่ เกาะ 
วัดวาอารามและหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีน่าสนใจมากมาย 
รอคอยต้อนรบันักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ภาคตะวันออก



ชมวิวทะเลกว้าง
สัมผัสกล่ินอายธรรมชาติ
บนดินแดนสุขนิรันดร์

จุดชมวิวซันชายน์บนเกาะเปริด

บันไดทอดยาวลงสู่พ้ืนน้ําทะเล

ท่องเท่ียวชุมชน สัมผัสวีถีพ้ืนบ้าน

จันทบุรี

Highlight

เท่ียวพิกัดลับเมืองจันทบุรี
จุดชมวิวแห่งท้องทะเล

มุมถ่ายรูปเก๋ ท่ีไม่ค่อยมีคนรู้จัก

เกาะเปริด
 ผาสุขนิรันดร์



เน่ืองจากเกาะเปริดต้ังอยู่ในพื้นที่แหล่งชุมชนและในเขตพื้นที่วัด
นักท่องเท่ียวต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวน และช่วยกันรกัษาความสะอาด 
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวน่าอยู่และไม่เป็นการสรา้งขยะให้แก่คนในชุมชน

เกาะเปริด
ผาสุขนิรันดร์

Green Tips

       เกาะเปรดิ ต้ังอยูท่ีอํ่าเภอแหลมสงิห์ จังหวดัจันทบุรี
อยู่ในเขตของวัดเกาะเปรดิ ว่ากันว่าในอดีต เป็นเกาะ
กลางทะเลที่อยู่ใกล้ชายฝั่ ง มีชาวเรอืและชาวประมง
มาต้ังบ้านเรอืนอาศัยอยู่และต่อมาได้มีการสรา้งถนน
เชื่อมต่อระหว่างเกาะและชายฝั่ ง เพื่อการเดินทาง
ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกมากขึ้น

       นอกจากน้ี  ยังเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ อุดมไปด้วย
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งจุดไฮไลท์ คือ จุดชมวิว
ซันชายน์ และผาสุขนิรนัดร์



              จุดชมวิวซันชายน์และผาสุขนิรนัดร ์เป็นจุดชม
วิวบนเกาะเปริด ทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
ติดริมทะเล ที่ถือได้ว่ามีความสวยงามมาก

              เพราะด้วยธรรมชาติบนเกาะ ที่มีความอุดม-
สมบูรณ์  ท้องทะเลสีฟ้ าครามสวย ประกอบกับ
บรรยากาศในยามเย็น เมื่อพระอาทิตย์กําลังตกดิน
ลงสู่ขอบฟ้า ท้องฟ้าจะแปรเปล่ียนเป็นสีชมพูอมม่วง 
ชวนให้น่าไปเยือนอย่างยิ่ง

ชมวิวทะเล 
สูดกล่ินอายของคล่ืนลม

บนเกาะสุดอันซีน

 ทั้งยังมีมุมลับอย่างบันไดเลียบริมหน้าผาท่ี
ทอดยาวลงสู่ทะเล ซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางการขนส่ง
สินค้าและการประมง แต่ในปัจจุบันได้ปิดเส้นทางน้ี 
และกลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดฮิตของนักถ่ายรูป

 นอกจากน้ีบรเิวณใกล้เคียงมตีลาดนัดจากทาง
ชุมชนหรือสามารถขับรถออกไปท่องเที่ยวยังชุมชน
เกาะเปริด เดินเล่น ถ่ายรูป ชมบ้านเรือนและวิถีชีวิต
ของผู้คนเมืองจันทบุรี



         การเดินทางไปเกาะเปริดและผาสุขนิรันดร์
มุ่ งตรงมาทางอําเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อเจอสี่แยกไฟแดงให้เล้ียวขวา ตามเส้นทางป้าย
ไปเกาะเปรดิ ระยะทางประมาณ  16 กิโลเมตร จะผ่าน
โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จากน้ันให้เล้ียวซ้าย ตรงไป
ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงวัดเกาะเปรดิ

การเดินทาง
พิกัด : เกาะเปริด ตําบลเกาะเปริด 
อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
: 039-480-220 หรือ 062-595-1902
(เฉพาะในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.)



ลานหินสีชมพู

จันทบุรี

ดินแดนแสนหวาน 
ลานหินสีชมพู พิกัดลับจันทบุรี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติสุดมันส์

ชมลานหินสีชมพูอมแดง

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน

ท่องเท่ียวเขตอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
ซึมซับบรรยากาศชายหาดริมทะเล

อันซีนหินสีชมพูสวยละมุนสะท้อนแดด

Highlight



Green Tips

 ลานหินสีชมพู  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของจังหวัดจันทบุรี ที่มาพร้อมเส้นทางศึกษาธรรม
ชาติของพรรณไม้และสัตว์ป่า ทั้งทางบกและทาง
ทะเล ทั้ ง มีความสวยงามและโดดเด่นสะดุดตา
ด้วยลานเนินหินกว้างสีชมพู  ประกอบกับบรรยา
ก า ศ ริม ท ะ เ ล  แ ล ะ ม อ ง เห็ น ท้ อ ง ฟ้ า สี สั น ส ด ใ ส  
จึงทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีกําลังมาแรง
และเป็นกระแสมากในโลกโซเชียล

นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อน เรียนรู้ธรรมชาติแล้ว นักท่อง
เที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการทํา
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณโขดหินและชายทะเล 
ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงน�าทะเล และพกถุงผ้า กระบอกน�า 
เพื่อลดขยะภายในพ้ืนที่

ลานหินสีชมพู



 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า คุ้งกระเบน  เป็น
พื้นที่เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาสภาพพื้นที่ชาย
ฝั่ งทางจังหวัดจันทบุร ีโดยมีเส้นทางศึกษาธรรม
ชาติระยะทาง 1,600 เมตร ภายในเส้นทางจะได้
เรยีนรูพ้ืชสมุนไพร พรรณไม้ชนิดต่าง ๆ รวมถึงเป็น
พื้นท่ีอนุรกัษ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลท่ีใกล้สูญพันธุ์
เพื่อให้คนในท้องถ่ินและนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเยี่ยม
ชมและศึกษาธรรมชาติเกิดความรักและความ
เข้าใจในระบบธรรมชาติมากขึ้น

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์

 ไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวในเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคุ้งกระเบน คือ ลานหินสีชมพู โขดหินรมิทะเลท่ี
มีสีแดงอมชมพูเม่ือสะท้อนกับแสงแดดจ้า ประกอบกับ
ววิทวิทศัน์อันงดงามรมิทะเล 

  โดยจะสามารถพบเห็นลานหินน้ี ได้ในฤดแูล้ง
ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ ์- เดือนมถินุายน ช่วงเวลากลางวนั
ตอนทีน่�าลง และจะได้เห็นภาพทีส่วยงามมากข้ึน ในชว่ง
เวลาเย็นก่อนดวงอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้า ท้องฟ้าแปร
เปล่ียนเป็นสีส้มอมชมพู ภาพตรงหน้าจะสวยงามมาก
จนอดไม่ได้ท่ีจะหยิบกล้องเพื่อมาบันทึกภาพเก็บเป็น
ความทรงจํา

ยลความสวยลานหินสีชมพู
ริมทะเลจันทบุรี



 เดินทางมุ่งหน้ามายังเส้นทางจังหวัดจันทบุรี
ใชเ้สน้ทางถนนเฉลิมบูรพาชลทติเป็นหลัก ผา่นหาดเจ้าหลาว
แล้วขบัขึน้เขาไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบกับปา้ยบอก
ทางเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จากน้ันเล้ียวเข้า
ไปประมาณ 200 เมตร จะเจอกับปอ้มสําหรบัติดต่อและ
ห้องจําหน่ายบัตร ให้ทําการซื้อบัตรผ่าน โดยมีอัตราค่า
เข้า ดังน้ี คนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท และชาว
ต่างชาติ 200 บาท

การเดินทาง พิกัด : ลานหินสีชมพู ตําบลคลองขุด
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน
: 039-369-216-8

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
: 039-480-220 หรือ 062-595-1902
(เฉพาะในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.)



อนุสรณ์สถานแห่งรัก
ร่มร่ืนด้วยป่าไม้
แหล่งอาศัยของปลาพลวง

อนุสรณ์สถานแห่งความรัก รัชกาลท่ี 5
ร่ืนรมย์ชมน้ําตกพล้ิวในร่มเงาไม้
เล่นน้ําตก ชมฝูงปลาพลวง

 จากความสวยงามของน้ําตก
สู่ตํานานรักท่ียาวนานของเมืองไทย
ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

จันทบุรี

Highlight

อุทยานแห่งชาติ
น้ําตกพล้ิว



 อุทยานแห่งชาติน�าตกพล้ิว มพีืน้ทีค่รอบคลมุ
ท้องที่ อําเภอเมือง อําเภอแหลมสิงห์ อําเภอขลุง
และอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

 ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับ
ทับซ้อนทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และน�าตก
พล้ิวยังเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และมี เ ส้น
ทางศึกษาธรรมชาติ สภาพของป่าไม้และพืชพันธุ์อัน
อุดมสมบูรณ์
 

นอกจากได้เท่ียวชมศึกษาและเรียนรู้ป่าไม้แล้ว นักท่องเท่ียว
สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถุงผ้า
สําหรับบรรจุสิ่งของและพกกระบอกน�าส่วนตัว เพื่อลดขยะและ
ถุงพลาสติกภายในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติ
น้ําตกพล้ิว

Green Tips



 บรเิวณน�าตกพล้ิวแห่งน้ี ได้มี อลงกรณ์เจดีย์
อนุสรณ์แห่งรกัอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรชักาลที่ 5 และ
พระนางเรอืล่ม เจดีย์ที่สรา้งด้วยศิลาแลง เพื่อเป็นที่
ระลึกในการเสด็จประพาสน�าตกพล้ิวด้วยกันเพียงสอง
พระองค์

 และด้วยตํานานความรกัทีใ่นหลวงรชักาลที ่5 
มีต่อพระนางเรือล่มน้ี ทําให้เกิดเรื่องราวเล่าขานว่า
หากคู่รกัคู่ใดได้มากราบไหว้และอธิษฐานความรกักับ
เจดีย์แห่งน้ี ความรกัจะสมหวังและมั่นคง

 น�าตกพล้ิว เปน็น�าตกขนาดใหญ ่ประกอบด้วย
สายน�า 2 สาย ไหลมาบรรจบกัน โดยไหลมาจากผาสูง
ราว 20 เมตร ลงมาสู่แอ่งน�าใสขนาดใหญ่ ที่มีความลึก
กวา่ 2 เมตร ซ่ึงเต็มไปด้วยฝงูปลาพลวงหินสดํีานับรอ้ยตัว
ว่ายวนเวียนสะท้อนผิวน�าอยู่ในลําธารอย่างสวยงาม

ร่ืนรมย์ชมธรรมชาติ
อลังการน้ําตกพล้ิว

ตามรอยอนุสรณ์สถาน
แห่งความรักอันย่ิงใหญ่



 สําหรับการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ
น�าตกพล้ิว นักท่องเที่ยวสามารถนํารถส่วนตัวไปจอดได้
บรเิวณด้านหน้าอุทยาน จากน้ันเดินเท้าเข้าไปประมาณ 
400 เมตร หรอืใช้บรกิารรถรบั - ส่งของทางอุทยาน
ไปยังน�าตกพล้ิว โดยมีค่าบรกิารคนละ 30 บาท

การเดินทาง
พิกัด : อุทยานแห่งชาติน�าตกพล้ิว
ตําบลพล้ิว อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติน�าตกพล้ิว
: 039-434-528
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
: 039-480-220 หรือ 062-595-1902
(08.30-16.30 น.)



สวนทุเรียนแลนด์

จันทบุรี

เปิดอาณาจักรสวนทุเรียน 
ไหว้พระแม่ธรณีองค์ ใหญ่ 
เล่นกิจกรรมสุดมันส์

น่ังรถเท่ียวชมอาณาจักรสวนผลไม้

สักการะพระแม่ธรณีใหญ่สุดในโลก

สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร

อลังการทุเรียนข้ันบันได เรียนรู้วิถีเกษตรกร
เท่ียวชมสวนผลไม้ ไหว้พระแม่ธรณี

สนุกกิจกรรมแอดเวนเจอร์กลางป่าใหญ่

Highlight



 เมื่อนึกถึงจังหวัดจันทบุรี สิ่ งแรกที่ ต้อง
นึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของผลไม้
เพ ร า ะ เป็ น จั ง ห วั ด ขึ้ น ช่ื อ เรื่อ ง ผ ล ไ ม้ เ มื อ ง ร้อ น  
โดยผลไม้ขึ้นชื่อที่สุดของจันทบุรี คือทุเรียน เงาะ
มังคุด ลองกอง ลําไย สละและระกํา    

 และในจังหวัดจันทบุรีมีสวนผลไม้มาก
มายหลายแห่ง หน่ึงในน้ันคือ สวนทุเรียนแลนด์  
สวนปลูกผลไม้ที่มี พ้ืนที่กว้างใหญ่นับพันไร่

สวนทุเรียนแลนด์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนและ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบรเิวณใกล้เคียง จึงจัดทําระบบรไีซเคิลขยะ
และระบบคัดแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และยังสามารถ
นําเอาขยะรีไซเคิล กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

สวนทุเรียนแลนด์

Green Tips



 สวนทุเรยีนแลนด์ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
และแหล่งชมสวนทุเรยีนขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี
เป็นการผสมผสานระหว่างการทําสวนผลไม้ การท่อง
เที่ยว และการศึกษาความรู ้โดยทั้งหมดอยู่ภายในพื้น
ท่ี 1,200 ไร่ ประกอบด้วย สวนทุเรียน สวนมังคุด
และสวนเงาะ

 นอกจากน้ี ยังเปิดเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรและ
นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชมสวน ดูขั้นตอนการเก็บ
เก่ียว การแพ็คก้ิง  เพื่อให้ความรู้และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรและชุมชน 

อลังการสวนทุเรียนขนาดใหญ่
แหล่งเกษตรกรรมจันทบุรี

 ไฮไลท์ที่สุดของการมาชมสวนทุเรยีนแลนด์ 
คือ การมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยการน่ังรถ
ลากเทีย่วชมสวนผลไม ้แวะสกัการะพระแม่ธรณีบีบมวย
ผม น่ังชิลจิบกาแฟ ทานอาหาร พักผ่อนนอนโฮมสเตย์ 
และเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอรซ์บิไลน์สดุมนัส์ 

  โดยเฉพาะซิปไลน์ที่มีให้สนุกถึง 26 ฐาน
ให้ได้ท้าทายความหวาดเสียวเหนือยอดต้นทุเรียน 
ทีส่าํคัญมีเจ้าหน้าทีค่อยดแูลอยา่งใกล้ชดิ

พักผ่อนกลางสวนผลไม้ 
เล่นกิจกรรมกลางป่าสุดมันส์



 เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดจันทบุร ีใช้เส้น
ทางถนนจันทบุร ี- สระแก้ว หมายเลข 317 มาทางตําบล
มะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีและก่อนถึงตัว
เมืองอําเภอมะขาม ให้สังเกตป๊ัมเชลล์ที่อยู่ด้านซ้ายมือ 
ขับตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบจุดให้กลับรถ 
จากน้ันกลับรถและขับตรงมาอีกประมาณ  800 เมตร
จะพบกับจดุหมายปลายทาง

การเดินทาง พิกัด : สวนทุเรียนแลนด์ ตําบลมะขาม
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ สวนทุเรียนแลนด์ 
: 092-251-6698

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
: 039-480-220 หรือ 062-595-1902
(เฉพาะในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.)



วีว่า ฟอเรสต้า
ฟาร์ม

ฟาร์มสัตว์แปลกแสนน่ารัก
แห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี

ชมสัตว์แปลกหายากนานาชนิด
อลังการกังหันลมขนาดใหญ่
ร้านอาหารและคาเฟ่กลางฟาร์ม

พักผ่อนหย่อนใจ ชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่
ป้อนอาหารแบบใกล้ชิด ท่ามกลางฟาร์มสุดร่มร่ืน

จันทบุรี

Highlight



 วีว่า ฟอเรสต้า ฟารม์ ฟารม์ที่รวบรวมสัตว์
น้อยใหญ่สุดน่ารักและสัตว์แปลกกว่า 300 ตัวแห่ง
เดียวในจังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่กว่า 31 ไร่ แบ่ง
สรรปันส่วนเป็นโซนรา้นอาหารและคาเฟ่ โซนคอกสัตว์ 
โซนสวนดอกไม้ มีมุมถ่ายรูปต่าง ๆ และกังหันลม
ขนาดใหญ่อิงรูปแบบจากประเทศเนเธอรแ์ลนด์ รวมถึง
มีกิจกรรมการป้อนอาหารสัตว์ ชมสัตว์ในระยะใกล้ชิด
และถ่ายรูปคู่ได้อย่างเพลิดเพลินใจ

วีว่า ฟอเรสต้า
ฟาร์ม 

เน่ืองจากวีว่า ฟอเรสต้า ฟารม์เป็นฟารม์เปิดที่มีสัตว์อาศัยอยู่รอบ ๆ
จึงควรรักษากฎระเบียบของฟาร์มอย่างเคร่งครัดด้วยการห้ามดึง
หญ้าในสนามให้สัตว์กิน ไม่ควรวิ่งไล่ แหย่หรอืแกล้งสัตว์ และไม่ควร
เปิดแฟลชขณะถ่ายรูปกับสัตว์
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 ววีา่ ฟอเรสต้า ฟารม์ เปน็ฟารม์ทีร่วบรวม
สัตว์ไว้หลากหลายสายพันธุ์กว่า 300 ตัว อาทิ แกะ
ลามะ เต่าซคูาต้า มา้แคระ ลาแคระ แพะแคระ หมแูคระ
กระต่ายเนเธอรแ์ลนด์ดวอฟ กระต่ายฮอลแลนด์ลอป
นกยูงอินเดียขาว กวางดาวอินเดีย ห่าน หงส ์ปลาคารป์
และนกซนัคอนัวร ์เป็นต้น ซึง่สามาถเขา้ไปชม ถ่ายรูป
ป้อนหญ้า ให้อาหารกับสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด
เพราะสัตว์น่ารกัและเป็นมิตรมาก

ร้านอาหารและคาเฟ่
สไตล์วินเทจสีขาวสบายตา

 ภายใน วีว่า ฟอเรสต้า ฟารม์ นอกจากฟารม์
สัตว์ สวนดอกไม้ กังหันลมและมุมถ่ายรูปต่าง ๆ แล้ว
ยังมีรา้นอาหารและคาเฟ่สีขาวสุดน่ารกั ในสไตล์วินเทจ
ทีช่ือ่วา่ U-nicorn โดยมเีมนูเครือ่งด่ืม ชา กาแฟ อิตาเล่ียน
โซดา เค้ก ขนมปงัปิ้ ง ไอศกรมี รวมถึงอาหารหลากหลาย
เมนูคอยให้บรกิาร อีกทั้งมีบรรยากาศดี ห้อมล้อมด้วย
สวนย่อมหญ้าสีเขียวและสวนดอกไม้สีสันสดใส ให้ได้
มองชืน่ชมอยา่งเพลินตาและสบายใจ เหมาะสาํหรบัการ
พาครอบครวัและเด็กเล็กมาเที่ยวชมภายในฟารม์แห่งน้ี
เป็นอย่างมาก

ชมสัตว์น้อยใหญ่สุดน่ารัก
กว่า 300 ตัว กลางฟาร์มแสนร่มร่ืน



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุร ีมาทาง
อําเภอนายายอาม เม่ือถึงแยกนายายอามให้เลยมา
ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเจอโรงเรยีนนายายอามพทิยาคม
และปั๊ มบางจากอยูท่างซา้ย ให้เล้ียวซา้ยเขา้ซอยทีติ่ดกับปั๊ ม
เข้ามาตามทางประมาณ 3 กิโลเมตร และจะพบกับวีว่า
ฟอเรสต้า ฟารม์ (Viva Foresta Farm)

การเดินทาง พิกัด : วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม ตําบลนายายอาม
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 18.00 น. 

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัจันทบุรี
: 039-480-220 หรอื 062-595-1902
(เฉพาะในเวลา 08.30-16.30 น.)

เบอร์โทรศัพท์ วีว่า ฟอเรสต้า ฟารม์ (Viva Foresta Farm)
: 091-007-7770



เกาะเล็กในเมืองใหญ่ 
แหล่งการเรียนรู้ป่าชายเลน
ท่ีอุดมสมบูรณ์

หอคอยชมวิวในมุมสูง

ล่องเรือชมวิวป่าชายเลน

เพลิดเพลินฝูงนกนานาชนิด

เกาะธรรมชาติกลางลําน้ําบางปะกง 
ชมพรรณไม้หลากสายพันธ์ุ

ส่องนกหายากบนหอคอยสูง

Highlight

เกาะนก

ฉะเชิงเทรา



เกาะนก

Green Tips

 เกาะธรรมชาติท่าข้าม  หรือเรียกกันว่า
เกาะนก  ต้ังอ ยู่บริเวณปากอ่าวแม่น� าบางปะกง 
มี เน้ือที่ประมาณ 125 ไร่  พื้ นที่ ส่ วนใหญ่จะเป็น
ป่าชายเลน ประกอบด้วยพรรณไม้หลากสายพันธุ์
และสัตว์นานาชนิด  อาทิ  ปูก ล้ามดาบ ปลาตีน  
และนกหลากหลายสายพันธุ์

 นอกจากน้ี  ยั ง มีหอคอยชมวิวในมุมสูง
เรียกได้ว่ า  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
สถานที่พักผ่อนที่ ดีที่สุดในอําเภอบางปะกง

บนเกาะนกมีโครงการบรหิารจัดการขยะทางทะเล โดยขยะที่พบมาก
ที่สุด คือ ขวด พลาสติก ขยะทั่วไป เศษอวน และเชือก ดังน้ัน หากพบ
เห็นขยะควรเก็บมาทิง้ และคัดแยกขยะ ก่อนนําไปทิง้ลงถังให้เรยีบรอ้ย
เพื่อรกัษาสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรให้คงอยู่อย่างยาวนาน



 เกาะนก เป็นสถานที่ธรรมชาติทางระบบ
นิเวศ โดยมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพและ
เป็นศูนย์รวมของนกสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น นกกาน�า
นกกระยาง นกปากห่างและค้างคาว เป็นต้น 

 และภายในเกาะนก จะร่มรื่นด้วยร่มเงา
จากต้นไม้ ร่มเย็นด้วยสายน�าจากแม่น�าบางปะกง
ซึ่งสามารถมาเดินเล่นศึกษาธรรมชาติ ชมนก ชมไม้
ล่องเรือชมเกาะได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีกิจกรรม
ปลูกป่าและกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะให้ได้ทําสนุก ๆ
อีกด้วย

เพลิดเพลินชมธรรมชาติ
ทํากิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ

วิถีชีวิตผู้คนท่ีอยู่กับน้ํา
ริมปากอ่าวบางปะกง

 เมื่อมาท่องเท่ียวยังเกาะนก อีกสิ่งหน่ึงที่จะได้เห็น 
คือ วิถีชีวิตของผู้คนที่แสนจะเรียบง่ายริมแม่น�าบางปะกง 
ทัง้บา้นเรอืนทีอ่าศยัอยูติ่ดรมิน�าและการประกอบอาชีพประมง
โดยการน่ังเรอืหางยาวไปทอดแหจับกุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อมา
ทาํกินและค้าขาย 

 ถือได้ว่าแม่น�าบางปะกงเป็นแม่น�าสายสําคัญที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ คอยหล่อเล้ียงชีวิตให้กับชาวบางปะกงมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจบุนั



 ให้เดินทางมุง่หน้ามายงัอําเภอบางปะกงจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ข้ามสะพานแม่น�าบางปะกง เล้ียวกลับรถ
บรเิวณช่องกลับรถที ่2 (กม.53) ชดิซา้ยเข้าสู่ทางคู่ขนาน
จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้าสี่แยกศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบาง
ปะกง ไปทางท่าเรอืและติดต่อเรอืทอ่งเทีย่ว เพือ่เดินทาง
ขา้มฟากไปยังเกาะนก

การเดินทาง
พิกัด : เกาะนก ตําบลบางปะกง
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
: 038-514-009



ปักหลักพักผ่อนริมอ่างเก็บน้ํา
พายเรือชมวิวภูเขาสวย

นอนกางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ํา

พายเรือคายัคชมธรรมชาติ

ป่ันจักรยานรอบเข่ือน

ฉะเชิงเทรา

Highlight

แหล่งน้ําหล่อเล้ียงชาวบ้าน
กลางความสมบูรณ์ของป่าไม้
มาพร้อมวิวทิวทัศน์อันงดงาม

อ่างเก็บน้ํา
คลองสียัด



อ่างเก็บน�าคลองสยีดั เปน็แหล่งต้นน�า ในการอุปโภคบรโิภคของชาวบา้น
อีกทัง้ยงัเปน็แหล่งอาหารและน�าของสตัวป์า่ในบรเิวณน้ัน นักทอ่งเทีย่ว
ต้องชว่ยกันรกัษาความสะอาด โดยไมท่ิง้ขยะหรอืสิง่ปฏิกลูลงในแหล่งน�า

Green Tips

               อ่างเก็บน�าคลองสียัด หรอื เขื่อนสียัด แหล่ง
กักเก็บน�าสําหรบัเกษตรกรรม และเป็นจุดชมธรรมชาติ
ที่สวยงาม กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของชาวฉะเชิงเทราและนักท่องเที่ยว

               โดยเฉพาะเม่ือเข้าสู่ฤดูรอ้น กิจกรรมที่ผู้คน
นิยมมาทํา คือ การมาพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ น่ังปิกนิก
กางเต็นท์ ตกปลา และปั่ นจักรยานรอบแนวสันเขื่อน 
สาํหรบัช่วงฤดูหนาวบรเิวณเขือ่นจะเต็มไปด้วยฝงูนกน�า
 เช่น นกยางเปีย เป็ดแดง เป็นต้น

อ่างเก็บน้ํา
คลองสียัด



            อ่างเก็บน�าคลองสียัด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ท่ามกลางธรรมชาติของภูเขา สายน�าและท้องฟ้าแสน
สดชืน่ เหมาะมาน่ังปิกนิก นอนกางเต็นทช์มววิอ่างเก็บน�า
ปั่ นจักรยานรอบเขื่อน แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขากา 
สิ่งศักด์ิสิทธิท์ี่ชาวท่าตะเกียบนับถือหรอืจะลัดเลาะตาม
ถนนรอบอ่างเก็บน�า เพื่อชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
และเก็บภาพความประทับใจ

                บรเิวณ อ่างเก็บน�าคลองสียัด ได้มีเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแนวผจญภัย เพื่อพลิกฟื้ นคืน
คลองที่รกรา้งให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ 

                โดยจัดเป็นกิจกรรมพายเรอืคายัค พรอ้มกับ
เรยีนรูก้ารอนุรกัษ์แม่น�าลําคลองไปในตัว เพ่ือส่งเสรมิ
ให้เกิดการอนุรกัษ์และรกัษาสิง่แวดล้อม ซึง่การพายเรอื
จะเริม่ต้ังแต่บรเิวณใต้อ่างเก็บน�าคลองสียัดไปจนถึง
ฝายวังวุ้งอยู่บริเวณบ้านวังวุ้น อําเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พักพิงอิงกาย
 ริมอ่างเก็บน้ําแสนสดช่ืน

เส้นทางท่องเท่ียว
ปลุกชีวิตลําน้ําชาวท่าตะเกียบ



         ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอ
ทา่ตะเกียบ และขบัตรงต่อไปประมาณ 12 กิโลเมตร จาก
น้ันใช้ถนนหมายเลข 3259 (เส้นท่าตะเกียบ - วังน�าเย็น)
ระหวา่งทางให้สงัเกตป้ายอ่างเก็บน�าคลองสยัีด เมือ่เล้ียว
เข้าไปจะเจอเป็นสันเขื่อน โดยทางขวามือเป็นโครงการ
ส่งน�าและบํารุงรกัษาคลองสียัด และสุดปลายสันเขื่อน
จะมีพื้นที่ให้ได้แวะพักผ่อน

การเดินทาง
พิกัด : อ่างเก็บน�าคลองสียัด ตําบลคลองตะเกรา
อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
: 038-514-009



เส้นทางผจญภัยธรรมชาติ 
ตามล่าหมอกขาวบนยอดเขา

น่ังรถโฟร์วิลบนเส้นทางสุดโหด
ชมทะเลหมอกสีขาวโพลน
ต้ังแคมป์ป้ิงบนยอดเขาสูง

ออกท่องเท่ียวเส้นทางสุดมันส์
น่ังรถกระบะ สัมผัสทะเลหมอก

และธรรมชาติบนยอดเขา

ชลบุรี

Highlight

จุดชมวิวเขาระเบิด



 หากกําลังมองหาแหล่งทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
ชอบข้ึนเขาลงห้วย ต้องไม่พลาดการผจญภัยบนเส้นทาง
ขึ้นเขาสุดโหด ชมวิวทะเลหมอกและป่าไม้บนยอดเขา
ในจังหวัดชลบุรี
 
 จุดชมวิวเขาระเบิด ลักษณะเป็นลานกว้าง
ไว้สําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ต้ัง
ของสนามกีฬาทางอากาศ อยู่ ในความดูแลของ
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดชมวิวเขาระเบิด

นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า พกกระบอก
น�าส่วนตัว ใช้แก๊สปิกนิกแทนการก่อกองไฟ และนําขยะต่าง ๆ ที่ขึ้น
ไปกลับลงมาทิ้งถังขยะด้านล่าง

Green Tips



 และลองนึกภาพตาม หากมองลงมาจากจุดชมวิวบน
หน้าผา จะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติสีเขียวที่อยู่เบื้อง
ล่าง ซึ่งหากวันไหนโชคดี ในช่วงเช้าจะได้พบหมอกขาวจาง ๆ
ลอยละล่องมาให้ได้เชยชม 

 เหมาะสาํหรบัคนทีช่อบการทอ่งเทีย่วแนวผจญภัย เพราะ
นอกจากจะได้มาชมววิสวยบนยอดเขาแล้ว ยงัจะได้รบัประสบการณ์
การเดินทางสุดมันส์ที่ไม่อาจลืมเลือน

 ใครจะคิดว่าจังหวดัชลบุรทีีคุ่น้เคย จะมภีเูขาสงู
และจุดชมวิวที่สวยงาม ทั้งยังสามารถมาเล่นกิจกรรม
Extreme อย่างการโรยตัวบนหน้าผา ป่ันจักรยานเสือ
ภูเขา ขับมอเตอรไ์บค์ และออฟโรด
    
 นอกจากน้ี ยังสามารถมานอนกางเต็นท์พัก
แรมได้ ซึ่งจะต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน
เน่ืองจากในพื้นที่มีช้างป่าและสัตว์ป่าอาศัยอยู่

น่ังรับลม ชมหมอก 
เล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์

สุดท้าทาย



 ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางพิเศษ
ฉลองรชั จากน้ันใช้ทางหลวงหมายเลย 3245 หนองใหญ่ - บ่อทอง
เพื่อมายังปั๊ มปตท.อําเภอหนองใหญ่ ซ่ึงเป็นจุดนัดหมายในการจอด
เปล่ียนรถ เพื่อน่ังรถโฟรว์ิลของชาวบ้านขึ้นไปยังเขาระเบิด

การเดินทาง พิกัด : เขาระเบิด ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ร.ต.อ. มงกุฎ ปรีชา (ครูเปีย) 
: 091-019-8972
เบอร์โทรศัพท์ หมวดวัลลภ 
: 081-264-1264
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ ททท. สํานักงานพัทยา
: 038-427-667 / 038-428-750 /038-423-990



เหมืองหินเก่าอายุ 100 ปี
ท่ามกลางความงดงาม
ของธรรมชาติสุดอันซีน

เหมืองหินเก่าอายุนับร้อย

ชมวิวแกรนด์แคนยอน 360 องศา

บ่อน้ําสวยสีมรกตกลางหินภูเขาสีขาว

ชลบุรี

Highlight

ชมความงดงามท่ีมนุษย์สร้าง
ธรรมชาติช่วยเสกสรรค์

เกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม

แกรนด์แคนยอน คีรี



แกรนด์แคนยอน คีรี

Green Tips

นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มสีว่นรว่มในการรกัษาสิง่แวดล้อม ด้วยการพกถงุผา้ กระบอกน�าสว่นตัว
เพือ่ลดปรมิาณขยะภายในพืน้ที ่และนําขยะทิง้ลงถังตามจดุทีไ่ด้จัดวางไว้

            เหมืองหินคีรนีคร หรอืรูจั้กกันในชื่อ แกรนด์
แคนยอน คีร ีเดิมเคยเป็นเหมอืงเก่า ในพืน้ทีก่วา่ 100 ไร่
ถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและต้นไมน้้อยใหญ ่แต่ด้วยความ
โดดเด่นของภเูขาหินท่ีมสีเีทา อันเกิดจากการขดุเหมอืงแร ่
ทาํให้เมือ่มองดูจะคล้ายกับหิมะสขีาวโพลน ประกอบกับ
มีบ่อน�าสีเขียวฟ้ามรกต เกิดเป็นความสวยงามแปลกตา 
จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในจังหวัดชลบุรี



              นอกจากน้ี ภายในบรเิวณแกรนด์แคนยอน ยังมีรา้น
อาหารและรา้นค้าขายเครือ่งด่ืมเป็นซุ้มเล็ก ๆ จากชาวบ้านใน
พื้นที่ และมีมุมเก้าอ้ีน่ังสําหรบัการพักผ่อน

              หากต้องการมาชมธรรมชาติในแบบอันซีนและได้
ถ่ายภาพสวย ๆ เก็บความประทับกลับบ้าน ต้องไม่พลาดการ
มาเยือนที่ แกรนด์แคนยอย คีร ีจังหวัดชลบุรี

           แกรนด์แคนยอน คีร ีเปน็เหมอืงหินเก่าทีป่จัจุบนั
ปิดทําการไปแล้ว แต่ด้วยทัศนียภาพและวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม มีบ่อน�าสีมรกตขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยหิน
ดิน ทราย และต้นไมสี้เขียวขจี รวมไปถึงลวดลายแปลกตา
บนหินภเูขาทีเ่กิดจากการขุดเจาะเหมืองแรเ่มือ่ครัง้ก่อน
ทําให้พื้นที่แห่งน้ีได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และจุดถ่ายภาพสุดอลัง

มนุษย์สร้าง
ธรรมชาติช่วยเสกสรรค์



          ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดชลบุรี ใช้เส้น
ทางพิเศษฉลองรชั มายังถนนเล่ียงเมืองชลบุร ีเข้าซอย
ทุ่งสระ และเมื่อใกล้ถึงสถานที่จะมีจุดสังเกตเป็นป้าย
แกรนด์แคนยอนตลอดทางจนถึงท่ีหมาย และสามารถ
นํารถมาจอดได้ทีบ่รเิวณลานจอดรถ มค่ีาบรกิารจอดรถ
20 บาท โดยจะมีชาวบ้านในพื้นที่ช่วยดูแล

การเดินทาง
พิกัด : แกรนด์แคนยอน คีรี ตําบลห้วยกะปิ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานพัทยา
: 038-427-667, 038-428-750,
 038-423-990



คลายร้อนรับลม ชมธรรมชาติ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยและอาหาร
ของสัตว์น้อยใหญ่

ทุ่งหญ้าเขียวสด สีสวยเม่ือน้ําลด
สูดอากาศบริสุทธ์ิ กลางธรรมชาติ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านบางพระ

พักผ่อนริมอ่างเก็บน้ํา 
ด่ืมด่ําบรรยากาศสุดชิล

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านหลังเข่ือน

ชลบุรี

Highlight

อ่างเก็บน้ําบางพระ



 เมื่อเดินทางมายังจังหวัดชลบุรี หลายคน
ส่วนใหญ่มักมุ่งหน้าไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวสุดฮิต
อย่างบางแสนและพัทยา ซึ่งน้อยคนที่จะรูว้่า ทางผ่าน
อย่างอําเภอศรรีาชา มีแหล่งท่องเท่ียวและธรรมชาติ
ที่สําคัญอย่างมาก คือ อ่างเก็บน�าบางพระ

 โดยสรา้งขึ้นเพื่อกักเก็บน�า ไว้สําหรบัใช้ด้าน
อุตสาหกรรม การประปา และการบรโิภค ทั้งยังเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชาและนักท่อง
เที่ยวจากต่างแดน

นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนรว่มในการรกัษาสิ่งแวดล้อมและรกัษาความสะอาด ด้วยการ
ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน�าลําธารเด็ดขาด ควรทิ้งขยะในจุดทิ้งขยะ 
เพื่อไม่ให้น�าเน่าเสีย

อ่างเก็บน้ําบางพระ

Green Tips



 บรรยากาศของ อ่างเก็บน�าบางพระ จะมถีนน
รอบอ่างเก็บน�า ตลอดแนวสองข้างทางจะเรยีงรายด้วย
ต้นเสลา ทีพ่อถึงเวลาออกดอกสขีาวอมมว่งในชว่งเดือน
กมุภาพนัธ ์ชาวศรรีาชาและนักทอ่งเทีย่วจะพรอ้มใจกัน
มาเพือ่ชมความสวยงาม

 และในช่วงฤดูร้อนที่น�าลด ระหว่างเดือน
มนีาคม - พฤษภาคม จะสามารถมาแวะพักผ่อนหยอ่นใจ
น่ังปิกนิก นอนกางเต็นท์ ถ่ายรูปเล่น และส่องนกใน
บริเวณน้ีได้ สัมผัสชีวิตชาวประมงน้ําจืด

ริมอ่างเก็บน้ําบางพระ
 ในช่วงเวลาเช้ามืดจนไปถึงช่วงสายของวัน
บรเิวณหลังอ่างเก็บน�าบางพระ จะได้พบเห็นวิถีชีวิต
จากชาวบ้านบางพระในท้องถ่ิน พายเรือ ทอดแห
ออกจับหาปลาเพื่อเล้ียงชีพ

 นอกจากน้ียังจะได้เห็นการทําเกษตรกรรม
ทําไรอ้่อย มันสําปะหลังและแปลงผักต่าง ๆ รวมไปถึง
วิถีชีวิตการดํารงอยู่ของสัตว์ป่าและสัตว์น�าอีกกว่า
130 ชนิด

เท่ียวชมธรรมชาติ
ริมอ่างเก็บน้ําสุดโรแมนติก



 ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดชลบุร ีใช้เส้น
ทางพิเศษฉลองรชัและทางพิเศษบูรพาวิถี มายังถนน
หมายเลข 3144 จากน้ันสังเกตป้ายอ่างเก็บน�าบางพระ
และขับมาตามทางจะพบถนนรอบอ่างเก็บน�าที่ทอดยาว
ไปทางท้ายอ่างเก็บน�า

การเดินทาง พิกัด : อ่างเก็บน�าบางพระ ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เวลาเปิดทําการ : 05.00 น. - 18.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานพัทยา
: 038-427-667 / 038-428-750 /038-423-990



เกาะไผ่

ชลบุรี

เท่ียวเกาะน้ําใส หาดทรายสีขาว
ชมปลาสวยงามใต้ท้องทะเล

พักผ่อนชายหาด เล่นน้ําทะเลใส

ดําน้ําดูปลา ชมแนวปะการัง

พายคายัค เล่นซับบอร์ด ถ่ายรูปหมูแคระ

ออกไปพักผ่อน นอนรับวิตามินดี
ชมความสวยงามของท้องทะเล

ด่ืมด่ําความสมบูรณ์บนเกาะธรรมชาติ

Highlight



Green Tips

เกาะไผ่

 สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะและทะเลที่
ใกล้กรุงเทพฯ เ ดินทางสะดวก มีความสวยงาม
และยังรักษาความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้อง
ทะเลได้เป็นอย่างดี น่ันคือ เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี
เกาะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวในยุคอินเทรนด์   

 ที่ สํ า คั ญ บ ร ร ย า ก า ศ บ น เก า ะ  มี ค ว า ม
สงบและเป็นส่วนตัว เหมาะมาพักผ่อน นอนอาบ
แดด ดําน�า ดูปะการัง เล่นกิจกรรมทางน�าสุดมันส์
และมาชมความน่ารักของลูกหมู

เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตัว
ตามข้อปฏิบัติและข้อห้ามของสถานที่  ได้แก่ ไม่ทิ้งขยะ ไม่หัก 
เด็ด ทําลาย หรือเปล่ียนแปลงธรรมชาติ และไม่ทําร้ายสัตว์ทุก
ชนิดทั้งบริเวณพื้นที่บนเกาะและใต้ท้องทะเล



พักผ่อนนอนรับลมทะเล
ถ่ายรูปเล่นกับหมูแคระ

  เกาะไผ ่ชลบุร ีสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
 ธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยกองทัพเรอื
 ทําให้พ้ืนท่ีบนเกาะมีหาดทรายขาว น�าทะเลใส และ
 มคีวามอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ทอ้งทะเล 

 ความพิเศษของเกาะไผ่ คือ การมาพัก
 ผ่อนแบบ One Day Trip มาเดินเล่นชายหาด นอน
 อาบแดดรบัวติามนิดีปกินิกรมิทะเล สนุกกับกิจกรรม
 ทางน�าอยา่งพายคายคั เล่นแพดเดิลบอรด์ และไฮไลท ์
 ท่ีพลาดไม่ได้กับการมาชมความน่ารกั และถ่ายรูป
 เล่นกับหมแูคระตัวน้อย 

 เน่ืองจาก เกาะไผ่ เป็นเกาะท่องเที่ยวในเชิง
อนุรกัษ์ ทําให้ธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเล มีความ
อุดมสมบูรณ์และสวยงามอย่างมาก โดยปะการงัที่พบ
มากบรเิวณน้ี ได้แก่ ปะการงัโขด ปะการงัดอกกระหล�า
กลุม่ปลาสลิดหินเทาหางพริว้ และสตัวท์ะเลนานาชนิด

 จึงเหมาะสําหรบัการดําน�าแบบ Snorkeling
และการดําน�าแบบ Scuba Diving เพราะนอกจากจะ
ได้แหวกวา่ยท่ามกลางท้องทะเล ยงัได้ชมธรรมชาติแสน
ล�าค่าทางภาคตะวนัออกอย่างท่ีไมเ่คยเห็นมาก่อน

ดําน้ําใส ดูปะการัง
ชมความงามโลกใต้ทะเล



 ให้เดินทางมุ่งหน้ามายังท่าเรอืแหลมบาลีฮาย
จังหวัดชลบุร ีหากนํารถส่วนตัวมาให้จอดไว้ท่ีท่าเรอื 
มีค่าบรกิารเริม่ต้นคันละ 100 บาทต่อคืน หลังจากน้ัน
ติดต่อเรอื Speed Boat จากทางบรษัิททวัร ์เพือ่ข้ามฟาก
ไปยังเกาะไผ่ อัตราค่าโดยสาร เริม่ต้นที่ 3,000 บาท - 
5,000 บาทต่อลํา สามารถบรรจุได้ 5 - 8 คน

การเดินทาง
พิกัด : เกาะไผ่ ตําบลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20180

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานพัทยา 
: 038-427-667, 038-428-750
038-423-990



เท่ียวเกาะสวย หาดทรายขาว
สัมผัสน้ําทะเลใส
บนดินแดนแห่งความสงบ

น้ําทะเลสีฟ้าใสราวคริสตัล
ดําน้ําต้ืน ดูปลา ชมปะการัง
น่ังสะพานไม้ มองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 การพักผ่อนท่ีแสนวิเศษ
กลางเกาะสวรรค ์ดําน้ํา ดูปลา
ฟังเสียงคล่ืนกระทบชายหาด

เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลก

ตราด

Highlight

เกาะระย้ัง



 จะดีแค่ไหน ? หากได้หนีจากความวุ่นวาย
ไปนอนพักผ่อนบนเกาะส่วนตัว ที่มีแต่ความเงียบสงบ
ล้อมรอบไปด้วยน�าทะล หาดทรายและความอุดม
สมบูรณ์จากใต้ท้องทะเล

 เกาะระยั้ ง  แบ่งออกเป็น 2 เกาะ ได้แก่
เกาะระยั้งใน เป็นเกาะที่ไม่มีทั้งหาดและที่พัก แต่
สามารถมาดําน�าชมปลา ดูปะการังได้ และเกาะ
ระยั้งนอก เป็นเกาะที่มีหาดทรายและที่พักหน่ึงเดียว
คือ  Rayang Private Island

ทางเกาะระยั้งมีนโยบายในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดขยะ
พลาสติกที่ไม่พึงประสงค์ นักท่องเที่ยวควรพกถุงผ้า กระบอกน�า
หรอืแก้วน�าส่วนตัว และงดเปิดแอรใ์นที่พักช่วงเวลากลางวัน เพื่อช่วย
กันประหยัดพลังงานและรกัษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้คงอยู่ยาวนาน

เกาะระย้ัง

Green Tips



 เกาะระยั้ง ถือว่าเป็นเกาะที่รกัษาธรรมชาติ
ของโลกใต้ท้องทะเลไว้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะมี
ปะการงั ดอกไม้ทะเล และสัตว์ทะเลอาศัยอยู่กันอย่าง
มากมาย นับว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักดําน�าต้ืนที่ต้อง
การมายลความงามของโลกใต้ท้องทะเล

 วิวพระอาทิตย์ตกดินของเกาะระยั้ง จะอยู่
บรเิวณท้ายเกาะ เป็นสะพานไม้ทอดยาวออกไปบรเิวณ
หน้าหาด หรอืบรเิวณรมิทะเล มาน่ังพักบนหาดทราย
ดพูระอาทติยท์ีกํ่าลังลาลับขอบฟา้ สวยงามตากว่าทีเ่คย
ได้มอง ราวกับวา่ชว่งเวลาเยน็ของวันน้ัน เหมอืนได้หลดุ
ไปอยู่ในโลกอีกใบที่ทั้งเงียบสงบและแสนงดงาม

น่ังชมวิวพระอาทิตย์
ตกดิน สวยเกินย้ังใจ

ดูปะการัง ดําน้ําต้ืน
ท่องโลกใต้ท้องทะเลสวย



 การเดินทางมายังเกาะระยั้ง ให้เดินทาง
มุ่งหน้ามายังท่าเรือแหลมงอบ จังหวัดตราด หลัง
จากน้ันน่ังเรือ Speed Boat ต่อไปยังเกาะระยั้ง
ค่าบริการเรือโดยสารเริ่มต้นท่ี 450 บาทต่อคนต่อ
เที่ยว ซึ่งสามารถดูตารางเวลาการเดินเรือได้ที่ท่า
เรือแหลมงอบ

การเดินทาง
พิกัด : เกาะระยั้ง ตําบลเกาะหมาก
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60



เกาะกูด

ตราด

ร่ืนรมย์ชมทะเลใส
สัมผัสวิถีชาวประมง
มหัศจรรย์เกาะกลางทะเล

หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลใสแจ๋ว

สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายชาวประมง

ป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์

พักผ่อนกลางธรรมชาติ
สัมผัสความงามของท้องทะเล
หลงมนต์เสน่ห์ ในวิถีชาวประมง

Highlight



 เกาะกูด  เกาะที่ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศไทย มีเน้ือท่ี 105 ตารางกิโลเมตร มีภูเขา
และที่ราบสันเขา ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน�าลําธาร
และน�าตก และอีกฝั่ งทางตะวันตกของเกาะกูด
จะเป็นทะเล ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวตลอดริมทาง

 น อ ก จ า ก น้ี  ยั ง มี ป่ า ช า ย เ ล น แ ล ะ แน ว
ปะการัง หลากหลายชนิดอยู่ใต้ท้องทะเล

บนเกาะกูดมีนโยบายลดจํานวนขยะที่ไม่พึงประสงค์ นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเท่ียวควรพกถุงผ้าสําหรบับรรจุสิ่งของ และพกกระบอกน�า
หรอืแก้วน�าส่วนตัว เพ่ือลดปรมิาณขยะบนเกาะ

เกาะกูด

Green Tips



 มนต์เสน่ห์ทีทํ่าให้ เกาะกดู กลายเปน็สวรรค์ของ
คนรกัทะเล คือ ทะเลสีเทอรค์อยส์และความเงียบสงบ
ทา่มกลางวิถีชวีติเรยีบงา่ยของชาวประมง

 นอกจากน้ียังมีรสีอรต์ทีเ่ปดิให้บรกิารอยูโ่ดย
รอบ มชีมุชนชาวประมงและการทาํเกษตรกรรมบนเกาะ
และแหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติอีกมากมาย

 จึงเป็นอีกหน่ึงเกาะที่น่ามาท่องเที่ยวและ
พกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดสดุสปัดาห์

ดินแดนมหัศจรรย์
บนเกาะกลางทะเล

 บ้านอ่าวสลัด เป็นหมู่บ้านชาวประมง ต้ังอยู่
ทางฝั่ งตะวันออกของเกาะกูด ซึ่งคนในชุมชนยังคง
ประกอบอาชีพประมง ออกเรอืหาปลากันเป็นกิจวัตร
ประจําวัน นับได้ว่าบรเิวณน้ี เป็นอู่ข้าวอู่น�า เพราะอุดม
ไปด้วยอาหารทะเลสด ๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา รวมไปถึง
ปลาย�าสวาท ปลาประจําถ่ินทีห่าซือ้ได้จากทีน่ี่เทา่น้ัน

เยือนหมู่บ้านชาวประมง
สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล



 การเดินทางไปยังเกาะกูด ให้มุ่งหน้ามายัง
ท่าเรอืแหลมศอก จังหวัดตราด โดยจะมีบรกิารเรอืจาก
บรษัิททัวรต่์าง ๆ เพ่ือเดินทางข้ามฟากไปยังเกาะกูด 
โดยค่าบรกิารโดยสารเรอืเฟอรร์ี ่เริม่ต้น คนละ 350 บาท
ต่อเทีย่ว หรอื เรอื Speed Boat คนละ 450 บาทต่อเทีย่ว

การเดินทาง
พิกัด : เกาะกูด ตําบลเกาะกูด
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60



เกาะลับทะเลตราด หาดทรายขาว
น้ําทะเลใส ปะการังสวย 
สวรรค์ภาคตะวันออก

นอนติดเกาะท่ามกลางวิวหลักล้าน
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมทะเล
กิจกรรมปล่อยเต่า ปลูกปะการัง

สวรรค์ของคนรักทะเล
แหล่งพักผ่อนช้ันดีของคนรักความสงบ

โอบล้อมด้วยธรรมชาติแสนร่ืนรมย์

ตราด

Highlight

เกาะหวาย



เน่ืองจากทางเกาะหวายมีไฟฟ้าและน�าค่อนข้างจํากัด นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนควรช่วยกันประหยัดไฟฟ้าและใช้น�าเท่าที่จําเป็น ที่สําคัญ
ควรช่วยกันลดขยะบนเกาะ ด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�า เพื่อรกัษา
ธรรมชาติบนเกาะให้คงอยู่อย่างสวยงาม

Green Tips
 หากนึกถึงจังหวัดตราด หลายคนคงนึกถึง
แหล่งท่องเท่ียวอย่างเกาะกูดและเกาะช้าง แต่น้อย
คนนักที่จะรูจั้กกับ เกาะหวาย เกาะเล็ก ๆ แสนเงียบ
สงบ ที่ซุกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 

 เป็นเกาะที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ในเขตอุทยาน
หมู่เกาะช้าง มีพื้นท่ีราว ๆ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีหาด
ทรายขาว น�าทะเลใสสะอาด และแหล่งแนวปะการงั
อันอุดมสมบูรณ์

เกาะหวาย



 อีกหน่ึงเกาะที่ขึ้นชื่อเรือ่งของความสงบและ
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรบัการมาพักผ่อนหา
ความสงบจากธรรมชาติ นอนฟงัเสยีงคล่ืนกระทบชายฝั่ ง
ฟังเสียงลมกระทบใบไม้ กินอาหารรสชาติสดใหม่จาก
ทะเล และได้ใช้ชีวิตช้า ๆ ในวิถีของชาวประมง

เกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อน
ของคนรักในความสงบ

ผจญภัยใต้นํ้า ชมความงาม
ของฝูงปลาและแนวปะการัง

 การดําน�า เกาะหวาย เป็นอีกหน่ึงสิ่งที่ไม่ควร
พลาด เพราะจุดดําน�าอยู่ใกล้กับบรเิวณชายหาด โดย
มีปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่นและ
ปะการังพุ่ม นอกจากน้ียังมีหอย ปลาและสัตว์ทะเล
นานาชนิด

 สําหรบันักท่องเที่ยวสายอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
หลงรักในธรรมชาติ ที่น่ีมีกิจกรรมยอดฮิตอย่างการ
ปลูกปะการงั ปล่อยเต่าทะเล ให้ได้ทําอีกด้วย สามารถ
ติดต่อได้ทีศ่นูยอ์นุรกัษ์การเรยีนรู ้ICEF หรอืติดต่อผา่น
ทางรสีอรต์บนเกาะ



 การเดินทางมายังเกาะหวาย ให้เดินทางมุ่ง
หน้ามายงัทา่เรอืแหลมงอบ จังหวดัตราด หากนํารถยนต์
มา ให้มาจอดไวท้ีท่า่เรอื มค่ีาบรกิารจอดรถคันละ 50 บาท
ต่อคืน  และหลังจากน้ัน น่ังเรือ Speed Boat คนละ
450 บาทต่อเที่ยว ต่อไปยังเกาะหวาย

การเดินทาง
พิกัด : เกาะหวาย ตําบลเกาะช้างใต้
อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60



เกาะขาม

สัมผัสความสงบแห่งทะเลตราด
แลความงามหินภูเขาไฟ

ดําน้ําต้ืน ดูปลา ปะการัง

ปล่อยเต่าทะเลสู่โลกกว้าง

ผ่อนคลายบนหาดทรายขาว 
ชมน้ําทะเลสวยสีเขียวมรกต

สวรรค์การพักผ่อนของคนรักทะเล

ตราด

Highlight



เกาะขาม

Green Tips

 ตราด จังหวัดที่มีความสวยงามของทะเล
และมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมาย หน่ึงในน้ัน คือ 
เกาะขาม เกาะเล็ก ๆ ที่ ต้ังอยู่กลางทะเลอ่าวไทย
ในบรรยากาศเงียบสงบ พร้อมวิวอันงดงาม เหมาะ 
แก่การมาพักผ่อน ไม่ว่าเล่นน�า พายเรือคายัค
ดําน�าดูปลา ชมแนวปะการัง
     
 โดยมีค่าบริการบนเกาะคนละ 100 บาท
และนําไปแลกเปล่ียนเป็นอาหารและเครื่องด่ืมบน
เกาะได้

นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อน นักท่องเที่ยวสามารถร่วม
กันอนุรักษ์พันธุ์ เต่าทะเลและปล่อยเต่าลงสู่ทะเลได้ในทุก ๆ ปี  
และสามารถมสีว่นรว่มรกัษาสิง่แวดล้อม  ด้วยการพกถงุผา้ กระบอกน�า
เพื่อลดปรมิาณขยะในพื้นที่



พักผ่อนบนเกาะสวย
หาดทรายขาว น้ําทะเลใส

 ไข่มุกแห่งทะเลอ่าวไทย มรกตแห่งทะเล
ตราด นับว่าเป็นคํานิยามที่การนัตีความงดงามของ
เกาะขามได้เป็นอย่างดี ด้วยน�าทะเลใสสีเขียวมรกต
ชายหาดสีขาว และกลุ่มหินภูเขาไฟสีดําที่วางตัว
เรียงรายตัดกับน�าทะเลสีสวย
 
 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาแวะพักผ่อน 
ดําน�า นอนอาบแดดหรือเล่นกิจกรรมทางทะเลบน
เกาะแห่งน้ีได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งมีรา้นค้า รา้นอาหาร
และร้านเครื่องด่ืมจากชาวบ้านในท้องถ่ินคอยให้
บริการ

 สิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
เกาะขาม คือ แนวปะการงัสีสวยท่ีกระจายตัวอยู่รอบเกาะ
และพืชพรรณ สัตว์น�ามากมาย เหมาะกับกิจกรรมการดํา
น�าต้ืน เพื่อมาชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล เรยีกได้ว่า 
เป็นเกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อนของท้องทะเลตราด

 และสําหรับในช่วงฤดูการวางไข่ของเต่าทะเล
จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างการปล่อยเต่ากลับคืนสู่
ท้องทะเล เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ

เพลิดเพลินกิจกรรมสนุก 
ตะลุยโลกใต้ทะเล



 การเดินทางไปยังเกาะขาม ต้องน่ังเรอืไปยัง
เกาะหมากก่อน แล้วซื้อต๋ัวโดยสารเรอืได้ท่ี เกาะหมาก 
รสีอรต์ เพื่อน่ังเรอืต่อไปยังเกาะขาม หรอืหากพักอยู่ท่ี
เกาะหมากสามารถติดต่อที่พัก เพื่อพาไปท่องเท่ียวยัง
เกาะขาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ค่าเรอืโดย
สาร ราคาประมาณ 200 บาท - 300 บาทต่อคน ขึน้อยู่
ค่าบรกิารของแต่ละรสีอรต์

การเดินทาง
พิกัด : เกาะขาม ตําบลเกาะหมาก
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60



ดําน้ําดูปะการัง ชมฝูงปลาหลากสี

เดินสะพานไม้ทอดยาวขนานน้ําทะเล

ทํากิจกรรมเก็บขยะ ปลูกผัก ปล่อยเต่าทะเล

เกาะแห่งการพักผ่อนแสนเงียบสงบ
สัมผัสบรรยากาศของท้องทะเล
เล่นกิจกรรมทางน้ําแสนเพลินใจ

Highlight

เกาะหมาก

นอนชิลชมวิวทะเล ดําน้ําดูปะการัง
ทํากิจกรรม Low Carbon

ตราด



 เกาะหมาก หน่ึงในเกาะที่มากล้นด้วยเสน่ห์
ของธรรมชาติ หาดทรายขาว น�าทะเลใส ปะการงัสวย 
ฝงูปลาน้อยใหญอ่าศยัอยู่กันอยา่งหนาแน่น ทัง้ยงัรม่รืน่
ด้วยสวนมะพรา้ว สวนผลไม้และสวนยาง ท่ามกลาง
บรรยากาศอันแสนเงียบสงบ เน่ืองจากบนเกาะไม่มี
สถานบันเทงิหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วหวอืหวา และสภาพบน
เกาะยงัคงเดิมเหมอืนท่ีเคยเป็นมาเกือบ 100 เปอรเ์ซน็ต์

เมื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อนบนเกาะแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
รว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทํากิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ทําจิตอาสา
เก็บกวาดขยะ ใช้ไฟฟ้าและน�าบนเกาะอย่างประหยัดและรูคุ้ณค่าให้
มากที่สุด และใช้จักรยานเดินทางรอบเกาะ แทนการขี่มอเตอรไ์ซค์
เพื่อรกัษาทรพัยากรบนเกาะและธรรมชาติให้อยูอ่ยา่งยาวนาน

เกาะหมาก

Green Tips



 เกาะหมาก เกาะขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่ระหว่าง
เกาะช้างกับเกาะกูด โดยมีจุดเด่นด้วยต้นมะพรา้วสูง
เรยีงยาวไปตามแนวหาดทรายสีขาวนวลเคียงคู่กับน�า
ทะเลใสแจ๋วอุดมสมบูรณ์ด้วยฝูงปลาและแนวปะการงั
เหมาะสําหรบัการมาพักผ่อน ดําน�าแบบ Snorkeling
หรอืดําน�าต้ืนเปน็อยา่งมาก และอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ไมค่วร
พลาดกับการมาเดินบนสะพานไมท้อดยาวออกไปกลาง
ทะเล น่ังชมพระอาทติยต์กดินในยามเยน็

เกาะทะเลสวย หาดทรายขาว
น้ําใสแจ๋ว ท้องฟ้าสีคราม

 เน่ืองจากบนเกาะหมากมีความอุดมสมบูรณ์
และมีนักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก 
จึงทําให้ชาวบ้านบนเกาะรวมกลุ่มกันเพื่อดูแลรกัษาสิ่ง
แวดล้อมบนเกาะให้มีความย่ังยืนและส่งเสรมิการท่อง
เทีย่วแบบ Low Carbon เน้นการเทีย่วเพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยท่ีสุด สรา้งขยะให้
น้อยทีส่ดุและใช้พลังงานต่าง ๆ ให้น้อยทีสุ่ด เชน่ กิจกรรม
การเก็บขยะ ปลกูผกั ปลกูขา้ว ปล่อยเต่าทะเล ทาํผ้ามดั
ยอ้ม เปน็ต้น เพ่ือปลกูจิตสาํนึกนักทอ่งเท่ียวให้เขา้ใจคณุ
ค่าและหันมาอนุรกัษ์ธรรมชาติมากขึน้

ท่องเท่ียววิถี Low Carbon
สร้างความสุขท่ีย่ังยืน



 เดินทางมุง่หน้าไปยงัอําเภอแหลมงอบ จังหวดั
ตราด หากมาทางจันทบุร ี- ตราด ให้ใช้ถนนทางหลวง
หมายเลย 3156 ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร เมือ่เข้า
สู่เขตชุมชนประมงบ้านหนองเตียน ให้สังเกตป้ายซอย
อนุสรณ์สถานเล้ียวเขา้มาตามซอย ประมาณ 3 กิโลเมตร
และจะพบท่าเรอืแหลมงอบ จากน้ันน่ังเรอืสปีดโบ๊ตเพ่ือ
ขา้มฟากไปเกาะหมากจากบรษัิททวัร ์ซึง่ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 45 - 60 นาที และจะถึงจุดหมายปลายทางท่ี
เกาะหมาก

การเดินทาง

พิกัด : เกาะหมาก ตําบลเกาะหมาก
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ Slowlifeatkohmak
: 090-130-7655

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60



เกาะกระดาด

มหัศจรรย์เกาะสวยกลางทะเล
ซาฟารีของท้องทะเลเมืองไทย

ถ่ายรูปคู่เหล่าฝูงกวางบนเกาะนับร้อยตัว

ข้ามทะเลไปติดเกาะหัวเราะในตํานาน

ท่องเท่ียวธรรมชาติ พักผ่อนกลางท้องทะเล
ถ่ายรูปคู่ฝูงกวาง แลต้นมะพร้าวสูงนับร้อย

สีสันธรรมชาติแห่งท้องทะเลตะวันออก

ตราด 

Highlight

น่ังรถแทรกเตอร์ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ



Green TipsGreen Tips

 นักท่องเท่ียวหลายคนอาจจะยงัไม่รูจั้กหรอืคุน้
เคยชื่อของเกาะกระดาด จังหวัดตราดกันมากนักกับ
เกาะกลางทะเลทีม่คีวามมหัศจรรยข์องทรพัยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ด้วยลักษณะของเกาะที่
แตกต่างจากเกาะอ่ืน ๆ คือ เม่ือมองจากมุมสูงทั้งเกาะ
จะแบนราบเหมือนกับกระดาษที่ลอยอยู่กลางทะเลโอบ
ล้อมด้วยน�าทะเลใสและหาดทรายสีขาว อีกทั้งมีแนว
ปะการงักระจัดกระจายอยู่รอบเกาะ เกิดเป็นความสวย
งามของธรรมชาติทีส่รา้งสรรค์ได้อยา่งลงตัว

นอกจากการมาท่องเทีย่วและพกัผอ่นแล้ว นักท่องเทีย่วสามารถมสีว่น
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการลดการนําพลาสติก กล่องโฟม
กระป๋องเครือ่งด่ืมน�าอัดลมเข้ามาภายในเกาะ ควรใช้สิ่งของท่ีรกัษ์สิ่ง
แวดล้อม อาท ิถงุผา้ กระเป๋าผา้ กระบอกน�าสว่นตัว เพือ่ลดจํานวนขยะ
บนเกาะและไมค่วรให้อาหารกวางโดยพลการ เพราะจะทาํให้พฤติกรรม
การหากินของกวางเปล่ียนแปลงไปและสง่ผลเสียต่อระบบนิเวศ

เกาะกระดาด



 การท่องเที่ยวบนเกาะกระดาดจะต้องน่ัง
รถแทรกเตอรข์องชาวบา้นในพืน้ทีเ่พือ่เทีย่วชมทศันีย
ภาพบนเกาะ ถ่ายรูปคู่ต้นมะพรา้วนับรอ้ยท่ีเอนเอียง
ตามลู่แรงลมของท้องทะเล ชมฝูงกวางนับรอ้ยตัวที่
อาศยัอยูต่ามธรรมชาติ รวมถึงสมัผสัวถีิชวีติของชาว
บา้นบนเกาะทีย่งัคงประกอบอาชพีชาวประมง ทาํสวน
มะพร้าว ด้วยความสวยงามลงตัวของธรรมชาติ
เหล่าน้ีทําให้เกาะกระดาดได้รบัฉายาว่าเป็นซาฟารี
กลางทอ้งทะเล

น่ังรถแทรกเตอร์เท่ียวชมฝูงกวาง
และทิวมะพร้าวสูงบนเกาะ

 ในปจัจบุนัเกาะกระดาดมีสถานะเปน็เกาะสว่น
ตัว เพราะมสีถานทีพ่กัสาํหรบัการพกัผ่อนเพียงแห่งเดียว
คือ เกาะกระดาด รสีอรต์ ซึ่งทางที่พักได้รว่มมือกันกับ
ชาวบ้านในพื้นที่ จัดทําโปรแกรมทัวรท์่องเที่ยวภายใน
เกาะและบรเิวณเกาะใกล้เคียง อาท ิการน่ังรถแทรกเตอร์
กินลมชมววิและฝงูกวางบนเกาะ ดําน�าดปูะการงับรเิวณ
เกาะขามและขา้มทะเลไปเยอืนเกาะขายหัวเราะเพือ่ชมพระ
อาทติยต์กกลางทะเล

พักผ่อนบนเกาะส่วนตัว
สนุกกิจกรรมตามเกาะใกล้เคียง



 เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดตราด จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 3148 เพือ่เดินทางมายังอําเภอ
แหลมงอบ จังหวดัตราด เปน็ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
จะพบท่าเรอืแหลมงอบ ให้โดยสารเรอืเพือ่ไปยังเกาะหมาก
เมือ่ถึงบนเกาะหมากให้โทรติดต่อทางทีพ่กัเพือ่สง่เรอืมา
รบัและข้ามไปยังเกาะกระดาดจุดหมายปลายทางของ
การทอ่งเทีย่ว

การเดินทาง
พิกัด : เกาะกระดาด ตําบลเกาะหมาก
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60

เบอร์โทรศัพท์ เกาะกระดาดรีสอร์ต
: 088-500-0667 หรือ 086-322-7010



หาดทรายดํา

มหัศจรรย์หาดทรายดํา
แหล่งสปาจากธรรมชาติ
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

อันซีนทรายสีดําริมชายฝ่ังทะเล

แช่ตัว นวดสปาบนหาดทรายดํา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

พักผ่อนริมทะเล ชมหาดทรายสีดํา
เดินเล่น ถ่ายรูป เรียนรู้ ป่าชายเลน

บําบัดร่างกายด้วยสปาจากธรรมชาติ

ตราด

Highlight



 ในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ชายหาดสีขาวเพียง
เท่าน้ัน แต่ยังมีหาดทรายสีดําซึ่งต้ังอยู่ในพื้นป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม อําเภอแหลมงอบ จังหวดัตราด
ชือ่วา่ หาดทรายดํา เปดิเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วและเสน้ทาง
ศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน โดยมีความยาว 1.7
กิโลเมตร อีกทัง้มีการทาํสปาหาดทราย เพือ่ชว่ยรกัษาโรค
บรรเทาอาการปวดเมือ่ยตามรา่งกาย และมีการนวดแผน
ไทยคลายเสน้ด้วยสตูรนวดของบา้นยายมอ่ม

นอกจากการทอ่งเทีย่วและพักผ่อน นักทอ่งเทีย่วสามารถมส่ีวนรว่มรกัษา
สิง่แวดล้อมได้ด้วยการไมเ่ด็ดหรอืหักพันธุไ์มต่้าง ๆ และไม่ควรจับสัตว์
กลับไปเปน็ทีร่ะลึก ควรใชก้ารถ่ายภาพแทนเพือ่บันทกึเปน็ความทรงจํา
เพือ่ไมใ่ห้ระบบนิเวศธรรมชาติเกิดความเสียหาย พนัธุไ์มแ้ละสตัว์ต่าง ๆ
ได้เจรญิเติบโตในทีเ่หมาะสม 

หาดทรายดํา

Green Tips



 นอกจากการมาชมความมหัศจรรยข์องหาดทรายดํา
แล้ว บรเิวณหาดทรายดํามีการจัดกิจกรรมนวดสปาประมาณ
30 นาท ี- 1 ชัว่โมง เพราะเช่ือว่าหากได้มานอนแชตั่วหรอืหมก
ตัวในเม็ดทรายสีดํา จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ตามรา่งกายและรกัษาโรคต่าง ๆ ได้ อีกทัง้มกีารทาํสปากะลา
หน้าเด้ง ด้วยการใชโ้คลนพอกหน้า เพือ่ดดูสารพิษและขับของ
เสยีออกจากผวิหน้า ทาํให้หน้าสะอาดและเนียนเด้ง

บําบัดร่างกายด้วยสปาหาดทรายดํา
กลางธรรมชาติแสนร่มร่ืน

 หาดทรายดํา จังหวดัตราด เป็นชายหาดทอด
ตัวยาวราว 1 กิโลเมตร ตลอดแนวชายหาดประกอบด้วย
เม็ดทรายสีดําละเอียด ซ่ึงเกิดจากการยุบสลายของเศษ
เหมืองเปลือกหอย การผุกรอ่นของเหล็กผสมด้วยแร่
ควอตซ์ และสายลมได้พัดพาเอาเม็ดทรายเหล่าน้ีมาทับ
ถมกันเป็นเวลานาน จนปรากฏเป็นหาดทรายสีดําสนิท
อันสวยงาม

 นอกจากน้ียงัมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติปา่ชาย
เลนในระยะทางสัน้ ๆ 1.7 กิโลเมตร ระหวา่งทางเดินจะมี
ป้ายบอกข้อมูลพันธุ์ไม้และสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ต้นโกงกาง
ต้นแสม ปูแสม ปูก้ามดาบ นก หอย ปลาตีน เปน็ต้น

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
ชมป่าโกงกาง สัมผัสหาดทรายดํา



เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น. เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดตราด จากน้ันใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 3148 เพ่ือเดินทางเข้าตําบล
แหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ เป็นระยะทางประมาณ 
16 กิโลเมตร เม่ือเจอองค์การบรหิารสว่นตําบลแหลมงอบ
ให้สงัเกตซอยด้านขา้งจะมีป้ายบอกทางไปหาดทรายดํา
จากน้ันเข้ามาตามทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบจุด
หมายปลายทางหาดทรายดํา

การเดินทาง
พิกัด : หาดทรายดํา ตําบลแหลมงอบ
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ
หาดทรายดําและป่าชายเลน : 039-510-841 
หรือ 039-510-962

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตราด
: 039-597-259-60



อุทยาน
วังตะไคร้

พักผ่อนหย่อนใจ 
เมืองแห่งนํ้าตก 
เล่นสวนสนุกกลางป่า

แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
ล่องแก่งห่วงยางฤดูน้ําหลาก
เล่นลอยตัวบนหอคอยสูง

ชมความสวยงามของธรรมชาติ
เล่นนํ้าตก ล่องแก่งห่วงยาง

กลางเมืองแห่งสายนํ้า นครนายก

นครนายก

Highlight



 อุทยานวังตะไคร้ สถานท่ีธรรมชาติและ
แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจระดับตํานานในจังหวัดนครนายก
ภายในยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์
ประกอบไปด้วย ต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดอัดแน่น
อยู่รอบบรเิวณพื้นที่

 และมีธารน�า 2 สายสําคัญ คือ คลองมะเด่ือ
และคลองตะเคียนไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่มา
บรรจบกัน กลายเป็นแอ่งน�าวังตะไคร้ก่อนไหลลงสู่
แม่น�านครนายก

นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อน เล่นกิจกรรมสุดมันส์แล้ว นักท่อง
เที่ยวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า กระบอก
น�า ภาชนะสําหรบัใส่อาหารมาจากท่ีบ้าน เพื่อลดปัญหาขยะภายใน
พื้นที่

อุทยานวังตะไคร้

Green Tips



 อุทยานวังตะไคร ้หรอืเรยีกอีกชื่อสั้น ๆ ว่า
น�าตกวังตะไคร ้สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของนครนายก
ที่มีธรรมชาติสวย อุดมสมบูรณ์ด้วย ต้นไม้ ดอกไม้
และลําธารน�าใสจากธรรมชาติไหลผ่าน  คอยให้ความ
รม่เย็น เหมาะสําหรบัการมาพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน�า
ล่องแก่ง น่ังปิกนิกทานอาหาร นอนกางเต็นท์ และ
บริเวณใกล้เคียง มีบ้านเรือนไทยโบราณหลายหลัง
อาทิ บ้านธารทิพย์ บ้านแก่งบ้านเกาะ ซึ่งสามารถเข้า
ไปเยี่ยมชมและเรยีนรูเ้สน่ห์วิถีไทยได้

เล่นน้ําตก ล่องแก่งแพยาง
ผจญภัยกลางธรรมชาติ

 ไฮไลท์ของ อุทยานวังตะไคร้ คือ การมา
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม เพราะมีฝนตกชุก น�าในลําธารจะไหลเชี่ยว
ทําให้เกิดกิจกรรมล่องแก่งแพยางสุดสนุก ควบคู่ไปกับ
การชมธรรมชาติ 

 และอีกหน่ึงกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การ
เหินฟา้ทา้สายน�า ลอยตัวบนหอคอยสงูจากระดับพืน้ดิน
12 เมตร เพือ่ขา้มลําน�าไปอีกฝั่ ง หากไมช่อบความท้าทาย
สามารถเล่นน�าตก แช่น�าคลายรอ้นชิล ๆ ได้

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ของชาวนครนายก



 เดินทางมุง่หน้ามายงัจังหวดันครนายก โดยใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 305 (รงัสติ-องครกัษ์-นครนายก)
ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร เพือ่เขา้สูตั่วเมอืงนครนายก
จากน้ันสงัเกตปา้ยบอกทางไปน�าตกสารกิา น�าตกนางรอง
ตามเสน้ทางถนนหมายเลข 3049 ประมาณ 11 กิโลเมตร
จากน้ันเล้ียวขวา ขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบ
จุดหมายปลายทางน�าตกวังตะไคร้

การเดินทาง พิกัด : อุทยานวังตะไคร้ ตําบลสาริกา
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานวงัตะไคร ้: 037-385-164
เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครนายก
: 037-312282 หรอื  037-312-284



พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ํา
ชมความสวยงามธรรมชาติยามเช้า

ชมวิวภูเขาและธารน้ําใส
จุดกางเต็นท์และลานปิกนิก

แช่น้ําใสไหลเย็นกลางธรรมชาติ
บรรยากาศดี วิวสวย แหล่งอากาศบริสุทธ์ิ

ในดินแดนเขียวขจี เมืองแห่งสายน้ํา

นครนายก

Highlight

อ่างเก็บน้ํา
ทรายทอง



 จังหวัดนครนายก ว่ากันว่าเป็นเมืองแห่ง
สายน�า เพราะนอกจากจะมีเข่ือนขนาดเล็กจนไปถึง
ขนาดใหญ่ ยังมีอ่างเก็บน�าน้อยใหญ่อีกหลายแห่ง
ซึ่งอ่างเก็บน�าที่มีธรรมชาติงาม วิวทิวทัศน์สวย และ
มีน�าตลอดปี คือ อ่างเก็บน�าทรายทอง

 อ่างเก็บน�าทรายทอง เป็นอ่างเก็บน�าขนาด
เล็ก โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ ทุ่งหญ้า
กว้างและแหล่งน�าลําธารอันอุดมสมบูรณ์

อ่างเก็บน้ํา
ทรายทอง

เน่ืองจากอ่างเก็บน�าทรายทองเป็นพื้นที่แหล่งน�าสําหรบัการอุปโภค
และบริโภคของชาวบ้านและเป็นแหล่งอาหารและน�าของสัตว์ป่า
เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวควรช่วยกันรกัษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ
หรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน�า เพ่ือช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป

Green Tips



แหล่งน้ําเกษตรกรรม
สัมผัสวิถีชาวบ้านแห่งสายน้ํา

 อ่างเก็บน�าทรายทอง บ้านวังร ีเป็นโครงการ
ในพระราชดํารขิองรชักาลที่ 9 เพ่ือให้มีแหล่งน�ากักเก็บ
ไว้ใช้สําหรับการอุปโภคและบริโภค และช่วยเหลือ
เกษตรกรในการปลูกพืชช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงทํา
ให้เมื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อนยังอ่างเก็บน�าทรายทอง
จะสามารถพบเห็นวถีิชวีติของคนในชมุชน การทาํอาชพี
เกษตรปลกูพชืผกัรมิน�า ออกประมงหาปลาน�าจืดสาํหรบั
การประกอบอาชีพและเล้ียงชีพในครวัเรอืน

 บรรยากาศของ อ่างเก็บน�าทรายทอง ล้อม
รอบด้วยภูเขาสูงใหญ่ ดอกไม้ ต้นไม้และใบหญ้าสีเขียว
มีสายน�าจากน�าตกไหลมาบรรจบเป็นผืนน�ากว้าง และ
ท้องฟ้าสีครามสีสันสดใส ด้วยองค์ประกอบเหล่าน้ี
ทําให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะเป็นแหล่งพักผ่อน
นอนหลับ น่ังปิกนิก และถ่ายรูปเล่น

 และความพิเศษของอ่างเก็บน�าทรายทอง
คือ อ่างจากุชช่ีกลางแจ้ง ท่ามกลางธรรมชาติ โดย
บรเิวณน้ี จะมีลําธารใสไหลผ่านและมีการวางหินก้ัน
คล้ายฝายชะลอน�า สามารถลงมาเล่นน�า แช่น�าได้

น่ังปิกนิก ริมน้ํา 
ชมวิวธรรมชาติสวย



 เดินทางมุ่งหน้ามายังถนนเส้นหลักนครนายก
2011 จะพบกับปา้ยอ่างเก็บน�าห้วยปรอื ให้เดินทางเขา้มา
ตามป้าย จากน้ันเมื่อพบทางเข้าอ่างเก็บน�าห้วยปรือ
ให้ขับผ่านไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร สังเกตป้ายซอย
ทรายทอง 1 และเล้ียวเข้าไปในซอยและตรงไปตามทาง
จะพบกับอ่างเก็บน�าทรายทอง

การเดินทาง พิกัด : อ่างเก็บน�าทรายทอง บ้านวังรี อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครนายก 
: 037-312282 หรอื 037-312-284



อ่างเก็บน้ํา
คลองกลาง

พักผ่อนริมอ่างเก็บน้ําบรรยากาศดี
เดินชมวิวป่าเขาและผาหินงาม

ลัดเลาะทุ่งหญ้าริมอ่างเก็บน้ํา
ชมหน้าผาหินสีดําสวยสะดุดตา
แหล่งพักผ่อนท่ีเท่ียวได้ตลอดท้ังปี

เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดชิล
ชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ํา

แหล่งน้ําท่ีหล่อเล้ียงป่าเขาและชาวบ้าน

นครนายก

Highlight



นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการทํากิจกรรมร่วมกับสํานักงาน
ประมงจังหวัดนครนายกและชาวบ้านในพื้นที่ ปล่อยพันธุ์ สัตว์ น�า
เพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์ น�าจืด  เพื่อเรียนรู้การสร้างสมดุลและคืน
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ และหากพบเห็นขยะควรช่วยกัน
เก็บออกมาทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อย

 อ่างเก็บน�าคลองกลาง หน่ึงในโครงการ
อ่างเก็บน�าของจังหวัดนครนายกอันเน่ืองมาจาก
โครงการพระราชดํารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 ต้ังอยู่
ที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 36.10 เมตร ยาว 380 เมตร
และมีความจุ 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน�าสําหรบัใช้อุปโภคบรโิภคและทําการเกษตร
ของชาวบ้านในช่วงฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ในเขตพื้นที่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลาน�าจืดขนาดย่อมเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ํา
คลองกลาง

Green Tips



 เมื่อเข้ามาภายในอ่างเก็บน�าคลองกลาง สิ่ง
หน่ึงท่ีโดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกล คือ ภูเขาหินปูนสีดํา
ต้ังเรยีงรายโอบล้อมผืนอ่างเก็บน�าแห่งน้ีไว้ ประกอบ
กับต้นไม้น้อยใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างขวาง ซึ่งจะ
เผยให้เห็นเมื่อเข้าสู่ปลายฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูฝน
ประมาณเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม หลังจากน้ัน
บรเิวณน�าในอ่างเก็บน�าจะมรีะดับน�าทีเ่พิม่สงูขึน้จากฝน
ที่ตกลงมาตลอดระยะเวลาในช่วงฤดูฝน

 อีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ภาพรวมธรรมชาติที่สวย
สดงดงามของภูเขาหินปูนสีดํา ป่าไม้สีเขียวขจีและ
สายน�าอันน่ิงสงบ บรรยากาศรม่รืน่เย็นสบาย มีลมพัด
ผ่านจากช่องเขาตลอดเวลา จึงทําให้ชาวบ้านในพื้นที่
นักท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างถ่ินจะพากันมาพักผ่อน
หย่อนใจ เดินเล่น ถ่ายรูปตามสันเขื่อนหรอืลัดเลาะลง
ไปตามเส้นทางก้อนหิน เพื่อลงไปปิกนิก ตกปลารมิน�า
ได้ใกล้ ๆ ช่วงเวลาที่ควรมา คือ ช่วงเช้าเวลา 07.00 น.
- 09.00 น. หรอืช่วงเย็นเวลา 16.00 น. - 18.00 น.

พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ํา
ชมผาหินสีดําและผืนหญ้าสีเขียว



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวัดนครนายก ใชท้าง
ลาดพิเศษบางปะอิน เพือ่ไปตามถนนหมายเลข 305 เปน็
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร จะพบทางแยกให้เล้ียว
ไปตามถนนหมายเลข 33 ไปอีก 7 กิโลเมตร เล้ียวเข้าสู่
ถนนหมายเลข 3288 และไปต่ออีกประมาณ 4 กิโลเมตร
จะพบจุดหมายปลายทางอ่างเก็บน�าคลองกลางทางขวามอื

การเดินทาง พิกัด : อ่างเก็บน�าคลองกลาง ตําบลนาหินลาด
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

เวลาเปิดทําการ : 06.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครนายก
: 037-312-282 หรอื 037-312-284



ทานก๋วยเต๋ียว จิบกาแฟและขนมครก

ชมวิวท้องนาและขุนเขาเขียวขจี

ซ้ือสินค้าจากแหล่งเกษตรกรรม

พักผ่อนหย่อนใจ ริมท้องนานับสิบไร่
ทานก๋วยเต๋ียว จิบกาแฟและขนมครก

ซ้ือสินค้าผลผลิตเกษตรกรรมจากชาวบ้าน

Highlight

ทุ่งนาตานันท์

ท่องเท่ียวธรรมชาติบนผืนนากว้าง
โอบล้อมด้วยม่านแห่งขุนเขา

นครนายก



 ตําบลเขาพระเป็นหน่ึงในตําบลของจังหวัด
นครนายก ทีม่สีภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปทางตอนบนเปน็ภเูขา
สูง ตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วน
ใหญ่เป็นดินรว่นปนทรายเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม
จึงทําให้ในบรเิวณตําบลเขาพระมแีปลงนาขา้วขนาดใหญ่
ชื่อว่า ทุ่งนาตานันท์ แปลงปลูกนาข้าวและรา้นอาหาร
ฉบับชาวบ้านของเกษตรกร อีกทั้งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์
ของทอ้งนาและแนวเทอืกเขา

นอกจากการทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่นรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการไม่เด็ดต้นข้าวหรอืเก็บเมล็ดข้าว เพ่ือให้
ต้นข้าวเจรญิเติบโตอย่างสมบูรณ์ ออกผลผลิตให้กับเกษตรกรในท้อง
ถ่ินนําไปจําหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และควรเดินตามเส้นทางบน
สะพานไม้หรอืคันดินไม่ควรเดินลงไปในแปลงนา เพราะอาจเหยียบย�า
ต้นขา้วและสัตวเ์ล็ก ๆ ได้

ทุ่งนาตานันท์

Green Tips



 ทุ่งนาตานันท์ คือ เพิงรา้นอาหารเล็ก ๆ ข้าง
ทางที่มาพรอ้มกับแปลงนาข้าวนับสิบไร ่เกิดจากความ
ต้ังใจของลุงนันท์และภรรยาที่ต้องการพัฒนาผืนดิน
ด้วยการทํานาทําไรแ่ละทําสวน รวมถึงทํารา้นอาหาร
ขายก๋วยเต๋ียว ขนมครก เครือ่งด่ืมและสินค้าทางการ
เกษตรจากคนในชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา
ในช่วงวันเสารแ์ละวันอาทิตย์ ได้มาแวะเวียนจับจ่ายใช้
สอยกันท่ีทุ่งนาแห่งน้ี ซึ่งหากต้องการชมแปลงนาอย่าง
ใกล้ชดิ สามารถเดินลงไปตามสะพานไม้ขนาดยอ่ม เพ่ือ
ชมววิและถ่ายรูปเล่นได้อย่างเต็มที่

ร้านอาหารเพิงไม้ไผ่ริมนา
ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาสูง

 สาํหรบัชว่งเวลาทีเ่หมาะสมแก่การมาท่องเทีย่ว
ทีทุ่ง่นาตานันท ์ควรมาในช่วงฤดฝูนถึงฤดหูนาว ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม - เดือนธนัวาคม เพราะเมือ่เขา้สูฤ่ดฝูน
จะเริม่มกีารไถนา ดํานา หวา่นเมล็ดขา้ว จนต้นขา้วเติบ
โตอยา่งเต็มทีอ่อกรวงขา้วอยา่งสวยงามและเมือ่เขา้สูฤ่ดู
หนาวต้นข้าวจะแก่และแห้งเป็นสีเหลืองทองอรา่มไปทั่ว
ทัง้ผนืนา เปน็ภาพของธรรมชาติสองชว่งฤดทูีง่ดงามควร
ค่าแก่การมาสัมผสั



 เดินทางมุง่หน้าเขา้สูจั่งหวัดนครนายก จากน้ัน
ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3049 เมื่อถึงบรเิวณแยก
สพุรรณิการ ์ให้ใช้ถนนทางหลวงชนบท 2011 และเม่ือถึง
บรเิวณหมูบ่า้นสวนวงัทพิย์ ให้ใช้ถนนนครนายก - เขาทเุรยีน
ไปตามปา้ยบอกทางอ่างเก็บน�าห้วยปรอื ก่อนถึงอ่างเก็บน�า
ให้สงัเกตขา้งทางฝั่ งขวา จะพบจดุหมายปลายทางทุ่งนา
ตานันท์

การเดินทาง

พิกัด : ทุ่งนาตานันท์ ตําบลเขาพระ
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

เบอร์โทรศัพท์ ทุ่งนาตานันท์ : 081-652-0133

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครนายก
: 037-312-282 หรือ 037-312-284



แคมป์ป้ิงกลางป่าไผ่ 
ริมคลองบ้านนาแสนเงียบสงบ

ท่ีพักกลางดงป่าไผ่และริมคลอง

กิจกรรมซับบอร์ดสุดสนุก

ดูหนังกลางแปลงใต้แสงดาว

นครนายก

Highlight

นอนพักผ่อนกลางดงป่าไผ่
เล่นซับบอร์ด ป้ิงย่างหมูกระทะ

ดูหนังกลางแปลงใต้แสงดาว

The Bamboo
Camp & Cafe'



            เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและฤดูหนาว ธรรมชาติจะมี
ความสวยงามและเติบโตอย่างเต็มที่ จึงเป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะสําหรับการออกไปนอนพักผ่อนท่ามกลาง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะกระแสท่ีพักสไตล์แคมป์ปิ้ งที่
มาแรง จนได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
The Bamboo Camp & Cafe' นครนายก เป็นอีกหน่ึง
ที่พักแคมป์ปิ้ งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
เพราะบรรยากาศดี อยู่กลางดงป่าไผ่ ติดริมแม่น�า
ลําคลอง อีกทัง้มกิีจกรรมพายซบับอรด์ ดูหนังกลางแปลง

The Bamboo 
Camp & Cafe'

นอกจากการมาพักผ่อน ทํากิจกรรมสนุก ๆ แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมกับทางท่ีพักและชุมชน ได้ด้วยการไม่ทิ้ง
ขยะหรอืสิ่งปฏิกูลลงแม่น�าลําคลอง หากเจอขยะติดตามชายฝั่ งให้เก็บ
ขึ้นมาทิ้งถังขยะให้เรยีบรอ้ย เพื่อไม่ให้แหล่งน�าเน่าเสีย และไม่ควร
ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน เพราะจะสรา้งความเดือดรอ้นราํคาญแก่ผู้อ่ืน

Green Tips



             The Bamboo Camp & Cafe' ท่ีพักและ
คาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้ ง โอบล้อมด้วยป่าไผ่และสายน�า
จากคลองชมุชนบ้านนา บรรยากาศรม่รืน่ ลมพดัโชย
มาตลอดทั้งวัน ในส่วนของการตกแต่งจะเน้นใช้
วัสดุจากธรรมชาติด้วยการใช้ไม้ไผ่ กองฟางมาทํา
เฟอรนิ์เจอรต่์าง ๆ เพ่ือช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศ
แสนสบาย อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน
ส่วนของที่พัก มีทั้งลานกางเต็นท์ เต็นท์กระโจม
แบบสามเหล่ียมและสี่เหล่ียม รวมถึงรถบ้านขนาด
กะทัดรดั

ท่ีพักสไตล์แคมป์ป้ิงท่ามกลางป่าไผ่ 
ชมวิวคลองบ้านนา

           นอกจากการพักผ่อนหย่อนใจภายใต้ธรรมชาติของ
กอไผ่และสายน�าไหลเย็นแล้ว ภายในท่ีพักได้จัดกิจกรรม
คอยบริการตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการพายซับบอร์ด
ตามคลองบ้านนา เพื่อชมธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวบ้าน
รมิคลอง ตกเย็นกินหมูกระทะรอ้น ๆ จากเตาหน้าท่ีพัก
พลบค�านอนดูหนังกลางแปลง กินป๊อปคอรน์ใต้แสงดาว
และต่ืนเช้ามาเก็บหน่อไม้ตามต้นไผ่ เรียกได้ว่า หากได้
มาที่  The Bamboo Camp & Cafe' แห่งน้ี จะได้ทั้ง
การพักผ่อน อ่ิมท้อง และความสนุกสนานกลับไป

สนุกกิจกรรมเก็บหน่อไม้
พายซับบอร์ด

ดูหนังกลางแปลง 



             เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครนายก โดยใช้
ถนนทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสุววรณศร) เพื่อ
เดินทางมายังอําเภอบ้านนา เมื่อถึงบรเิวณหน่วยบรกิาร
ทางหลวงบ้านนา ให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3222 
(ถนนบา้นนา - แก่งคอย) ประมาณ 7 กิโลเมตร ให้สงัเกต
ซอยข้างวัดหนองเค่ียม จากน้ันตรงเข้ามาประมาณ
700 เมตร จะพบจุดหมายปลายทาง The Bamboo 
Camp & Cafe'

การเดินทาง พิกัด : The Bamboo Camp & Cafe' 
ตําบลเขาเพิ่ม อําเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 26110

เบอร์โทรศัพท์ The Bamboo Camp & Cafe'
: 098-265-9752

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครนายก
: 037-312-282 หรอื 037-312-284

เวลาเปิดทําการ : 07.00 น. - 22.00 น.



เยือนสะพานไม้ ชมวิวกลางทุ่งนา 
สัมผัสความเรียบง่าย 
เรียนรู้เกษตรพอเพียง

เดินสะพานไม้พราวภูฟ้าชมท้องนา

เรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านในอดีต

เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง

Highlight

ท่องเท่ียวท้องถ่ิน กินลมชมวิวทุ่งนา
เยือนชุมชน เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง

นครนายก

ภูกะเหร่ียง



ภูกะเหร่ียง

Green Tips
เมื่อมาท่องเที่ยวพักผ่อนและทํากิจกรรมสนุก ๆ แล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่เข้าไปใกล้บรเิวณ
แปลงนาขา้ว เพือ่ให้นาข้าวเจรญิเติบโตออกรวงเมล็ดข้าวอยา่งสวยงาม
และรว่มกันรกัษาวัฒนธรรมด้ังเดิมให้คงอยู่อย่างยาวนาน ด้วยการมา
เรยีนรู ้อนุรกัษ์และบอกต่อสู่คนรุน่หลัง

          ภูกะเหรีย่ง แหล่งท่องเที่ยวในวิถีธรรมชาติและ
แหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตามรอยโครงการ
ของในหลวงรชักาลที่ 9 โดยจัดสรรปันส่วนที่ดิน 60 ไร ่
แบ่งเป็นท้องนา สวนผลไม้ บ่อปลา เล้าเป็ด เล้าไก่ 
พพิธิภัณฑ์ของสะสม และสะพานไมพ้ราวภฟูา้ทีท่อดยาว
ไปจนสดุปลายนา นอกจากน้ีมโีซนสาํหรบัไวท้าํกิจกรรม
กับชุมชนอีกมากมาย



        สิง่ท่ีพลาดไมไ่ด้สาํหรบัการมาภูกะเหรีย่ง คือ การเดินเล่น
บนสะพานไม้พราวภูฟ้า สะพานไม้ทอดยาวพาดผ่านท้องนา
สีเขียว ซึ่งแต่เดิมเป็นสะพานไม้ไผ่แบบโบราณ ต่อมาได้มีการ
ปรบัปรุงให้เปน็สะพานโครงเหล็ก เพือ่ให้แขง็แรงคงทนมากขึน้
รวมถึงออกแบบให้กลมกลืนเขา้กับธรรมชาติผนืน้ีอยา่งสวยงาม 
เพือ่ให้เหล่านักทอ่งเทีย่วได้เก็บภาพความประทบัใจผา่นกล้อง
คู่ใจไว้เป็นที่ระลึก

สูดอากาศดีริมท้องนา 
ชมสะพานไม้ทอดยาวสุดปลายนา

               ภูกะเหรีย่ง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วฒันธรรม ท่ีเปิดให้นักทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม ศกึษาหา
ความรูแ้ละทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยยดึหลักการทาํนา ทาํไร่
ทาํสวน และเล้ียงสัตว ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง อาทิ
การสีข้าวโบราณ การทําไข่เค็มดินสอพองใบเตยและ
การปลูกข้าวหอมมะลิในกระถาง 

               นอกจากน้ีมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรตันจันซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กสําหรบัเก็บสะสมข้าวของเครือ่งใช้
สําหรบัประกอบอาชีพของเกษตรกร ช่างไม้ และแพทย์
แผนโบราณในอดีต

ชมวัฒนธรรมบ้านเขากะเหร่ียง 
สนุกกิจกรรมเชิงเกษตร



             เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครนายก ไปทาง
ถนนหมายเลข 3239 ตามป้ายบอกทาง ตําบลศรนีาวา 
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวขวาไปตาม
ป้ายบอกทางศูนย์การเรียนรู้ภูกะเหรี่ยงอีกประมาณ
1 กิโลเมตร จะพบกับจุดหมายปลายทาง

การเดินทาง
พิกัด :  ภูกะเหรีย่ง ตําบลศรนีาวา 
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
26000

เบอร์โทรศัพท์  ภูกะเหรีย่ง 
: 098-827-0794 หรอื 087-361-5821

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครนายก
: 037-312-282 หรอื 037-312-284

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.



อ่างเก็บน้ําพระราชา 
แหล่งพักผ่อนช้ันดี 
ชุบชีวิตชาวปราจีน

อลังการสันเข่ือนยาวสุดสายตา
ชมวิวเขาสูงโอบล้อมธรรมชาติ

พักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวสันเข่ือนสวย
ในโครงการพระราชดําริอันย่ิงใหญ่

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9

ปราจีนบุรี

Highlight

อ่างเก็บน้ํา
นฤบดินทรจินดา



 อ่างเก็บน�านฤบดินทรจินดา หน่ึงในโครง
การห้วยโสมง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาน�าท่วมและช่วย
บรรเทาภัยแล้ง การขาดแคลนน�าจืด และช่วยในการ
รกัษาระบบนิเวศ ผลักดันน�าเค็ม น�าเน่าเสีย ในแม่น�า
ปราจีนบุรแีละแม่น�าบางปะกง ให้ผืนป่าและแหล่งน�า
มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม

นอกจากมาท่องเที่ยวและพักผ่อน นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้าและกระบอกน�าส่วนตัว เพื่อลด
ขยะในพื้นที่อ่างเก็บน�า และไม่ควรทิ้งขยะหรอืสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน�า
เด็ดขาด เพื่อให้น�ามีสภาพดี ไม่เน่าเสีย

อ่างเก็บน้ํา
นฤบดินทรจินดา

Green Tips



 จากความทุกข์ยากในอดีตของชาวปราจีนบุรี
ทีต้่องเผชญิปญัหาน�าทว่ม ปญัหาภัยแล้ง ปญัหาน�าเค็ม
รุกล�า และปญัหาน�าเน่าเสยีในทกุป ีจนถึงขัน้ไมส่ามารถ
ผลิตน�าประปาส่งให้ชุมชนได้ ซึ่งหลังจากที่สรา้งอ่าง
เก็บน�านฤบดินทรจินดา เพื่อกักเก็บน�าสําหรบัแก้ไข
ปัญหาน�าท่วม บรรเทาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศ
ของแหล่งน�าแล้ว ทําให้ปัญหาทุกอย่างบรรเทาลง
และสามารถส่งน�าประปาให้แก่ชุมชน เพื่อใช้ด่ืม ใช้กิน
และประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติ

 นอกจากน้ี อ่างเก็บน�านฤบดินทรจินดา
ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวปราจีนบุรแีละ
นักท่องเท่ียวต่างถ่ินที่ต้องการมาชมความอลังการของ
อ่างเก็บน�าที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ป่าไม้สีเขียวและ
ความยาวของสันเขื่อนทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา
เรียกได้ว่า เป็นอีกหน่ึงสถานที่ ท่ีเหมาะมาพักผ่อน
เดินเล่น ชมวิวและถ่ายรูปในวันหยุดสุดสัปดาห์

อ่างเก็บน้ํา
ชุบชีวิตชาวปราจีน

อลังการสันเข่ือนยาว
ชมวิวภูเขาสวย



 เดินทางมุง่หน้ามายังจังหวัดปราจีนบุร ีใชท้าง
หลวงหมายเลข 304 กบินทรบุ์ร ี- ปักธงชัย ระยะทาง
22 กิโลเมตร ผ่านสถานีอนามัยทุ่งโพธิ์และสวนนงนุช
ปราจีนบุร ีจากน้ันกลับรถทีกิ่โลเมตรที ่22 แล้วเล้ียวซา้ย
มายงัถนนทางหลวงชนบท สก. 3039 ตรงไปตามเสน้ทาง
แล้วเล้ียวซ้ายเข้าสู่โครงการห้วยโสมง เดินทางต่อไปอีก
5 กิโลเมตร จะพบอ่างเก็บน�านฤบดินทรจินดา

การเดินทาง พิกัด : อ่างเก็บน�านฤบดินทรจินดา ตําบลแก่งดินสอ
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครนายก 
: 037-312-282 หรอื 037-312-284



สวนพฤกษศาสตร์

ระยอง

ชมเงาไม้พันปีสะท้อนน้ํา
ล่องเรือเรียนรู้ระบบนิเวศสวย

เท่ียวแหล่งศึกษาระบบนิเวศ

พายคายัคกลางดงป่าใหญ่

อันซีนเสม็ดขาวและแพหญ้าหนังหมา

สูดอากาศบริสุทธ์ิใจกลางป่าใหญ่
ชมพันธ์ุ ไม้หายาก อายุยาวนานนับพันปี

Highlight



Green Tips

  สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง  เป็นสวนป่า
ที่ มี พ้ืนที่มากกว่า  3,000 ไร่ ก่อ ต้ังเพ่ือเป็นศูนย์
ศึกษา วิ จัยและรวบรวมพรรณไม้จากทางภาค
ตะวันออกของไทย โดยเฉพาะระบบนิเวศวิทยา
ของพื้นที่ชุ่มน�าและป่าเสม็ด  

 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมให้ทําหลากหลาย
อาทิ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ล่องเรือ พายคายัค
และปั่ นจักรยาน

ด้วยทางสวนพฤกษศาสตรม์ีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จึงได้มีการจัดบรเิวณ
ที่ทิ้งขยะตามจุดต่าง ๆ นักท่องเที่ยวควรนําขยะทิ้งตามบริเวณที่
กําหนดไว้ และไม่เด็ด ตัดหรอืทําลายป่าไม้เด็ดขาด

สวนพฤกษศาสตร์



 คุณประโยชน์ของสวนพฤกษศาสตร์มี
หลากหลาย อาทิ แหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ไม้ สัตว์บก
สัตว์น�านานาชนิด ช่วยลดการพังทลายของชายฝั่ ง 
ช่วยป้องกันน�าทะเลทะลักเข้ามาภายในพื้นที่ และเป็น
พื้นที่ศึกษา อนุรักษ์ แ ล ะ วิ จั ย พั น ธุ์ ไ ม้ ท้ อ ง ถ่ิ น ห า
ยากและใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิดในเมืองไทย

พายเรือแลป่าเสม็ดพันปี
กลางบึงน้ําขนาดใหญ่

   โดยกิจกรรมที่ห้ามพลาด คือ การล่องเรือ
ท้องแบนหรอืการมาพายคายัคเข้าไปในบึงสํานักใหญ่
หรอืหนองจํารุง หนองน�าธรรมชาติ  ทีม่พีืน้ท่ีกวา้งใหญ่
ไปพรอ้มกับการชมปา่เสมด็ดึกดําบรรพ ์เสม็ดขาวผนืสดุ
ท้ายของภาคตะวันออกเมืองไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์
มากทีส่ดุ จนได้รบัฉายาวา่ ปา่เสมด็พนัปี



 การเดินทางมายังสวนพฤกษศาสตร ์ระยอง
ให้เดินทางมุง่หน้ามายงัจังหวดัระยองทางถนนหมายเลข
361 แล้วขับตรงไป ใช้ทางออกอําเภอบ้านบึง แล้วเล้ียว
ขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3648 มุ่งหน้าไปยังเทศบาล
สนุทรภู ่และจะพบปา้ยแหล่งทอ่งเทีย่วสวนพฤกษศาสตร์
จังหวดัระยอง

การเดินทาง
พิกัด : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตําบลชากพง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190

เวลาเปิดทําการ : 08.30 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง 
: 038-638-880

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดระยอง
: 038-655-420-1



ลานกางเต็นท์ริมน้ํา 
ชมวิวภูเขามุมกว้าง
สุดประทับใจ

นอนกางเต็นท์สุดชิล ริมน้ํา
เล่นซับบอร์ด พายเรือคายัค
ป่ันจักรยานสํารวจป่าไม้

พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ
ล้อมรอบด้วยภูเขา สายน้ํา

และอากาศแสนบริสุทธิ์

ระยอง

Highlight

เขาจุกฟาร์ม
สามหนุ่ม



 เขาจุกฟาร์มสามหนุ่ม  ลานกางเต็นท์ใน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่พึ่งเปิดตัวได้ไม่นาน
มีบรรยากาศดี ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ท่ามกลาง
ธรรมชาติของภูเขา ป่าไม้และอ่างเก็บน�า 

 ทั้งยังมีกิจกรรมอย่างซับบอร์ด พายเรือ
คายัค ปั่ นจักรยาน ตกปลา และเล่นน�า ถือได้ว่าเป็น
อีกหน่ึงสถานที่พักผ่อนของสายแคมป์ปิ้ งและสายป่า
ที่ไม่ควรพลาด

นอกจากการมาท่องเที่ยวพักผ่อน ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติ
แล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการรักษาความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ขยะเปียกมัด
ถุงให้เรียบร้อย ไม่ ทิ้ ง ก้นบุหรี่หรือเศษอาหารลงบนพื้นสนาม
หญ้าและแหล่งน�า

เขาจุกฟาร์ม
สามหนุ่ม

Green Tips



 หากต้องการหนีความวุ่นวาย มาพักผ่อนรบั
อากาศบรสิทุธิก์ลางธรรมชาติ ต้องไมพ่ลาด เขาจกุฟารม์
สามหนุ่ม ลานกางเต็นท์และท่ีพัก ท่ีนอกจากจะมี
บรรยากาศและอากาศที่ดีแล้ว ยังมีความเงียบสงบ
และมีความเป็นส่วนตัว

 เพราะด้วยความที่จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว
ในการเขา้พกัไมเ่กิน 10 - 15 เต็นท ์จึงทาํให้มคีวามเงียบ
สงบ ดแูลได้อยา่งทัว่ถึง และธรรมชาติไม่บอบช�าเหมอืน
จุดกางเต็นท์ใหญ่ ๆ

 แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าได้ต่ืนมาจิบกาแฟรมิน�า
พร้อมกับชมวิวธรรมชาติและภู เขาท่ีอยู่ตรงหน้า
เล่นกิจกรรมพายเรอื ซับบอรด์ ปั่ นจักรยานชิล ๆ หรอืจะ
ลงเล่นน�าคลายรอ้น ตกปลา ก็สามารถทําได้

 นับว่า เขาจุกฟาร์มสามหนุ่ม เป็นอีกหน่ึง
สถานที่ของการพักผ่อนและได้มาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติอย่างแท้จริง

นอนกางเต็นท์ริมน้ํา
ชมวิวทัศนียภาพอันสวยงาม



 การเดินทางไปเขาจกุฟารม์สามหนุ่ม ให้ขบัมุง่
หน้าไปทางอําเภอแกลง จังหวดัระยอง จากน้ันขบัมาตาม
เส้นทางหมายเลข 344 จะเจอกับจุดหมายปลายทางเขา
จุกฟารม์สามหนุ่ม

การเดินทาง
พิกัด : เขาจุกฟาร์มสามหนุ่ม ตําบลกองดิน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ เขาจุกฟาร์มสามหนุ่ม
: 094-094-9745

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดระยอง
: 038-655-420-1



เท่ียวสวนบนเนินเขาเล็ก ๆ
ท่ามกลางกุหลาบหลากสีสัน

พักผ่อนนอนกางเต็นท์
จิบกาแฟ ชิลคาเฟ่
ชมสวนดอกไม้หลากสี

หลงใหลไปกับความสวยงาม 
และบรรยากาศดี ๆ

ของสวนย่อมกลางธรรมชาติ

ระยอง

Highlight

สวนเย็นเซ



 หากนึกถึงจังหวัดระยอง แน่นอนว่าต้อง
นึกถึงทะเล ลองเปล่ียนบรรยากาศจากทะเล มาสูด
ไอดิน ชมทะเลหมอก สัมผัสความเขียวของธรรมชาติ
พรอ้มกับลมเย็นที่พัดโชยมา
 
 สวนเย็นเซ ลานกางเต็นท์และคาเฟ่ ที่ต้ังอยู่
บริเวณเนินเขาเล็ก ๆ ท่ามกลางบรรยากาศของ
ธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยความเขียวชะอุ่มของต้นไม้
และสีสันของดอกไม้หลากสี

นอกจากการพักผ่อนและด่ืมด�ากับธรรมชาติแล้ว นักท่องเท่ียว
สามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่เด็ด ไม่ตัดดอกไม้
และทิ้งขยะในพื้นที่ให้ทิ้งขยะ เพื่อความสะอาดและความสวยงาม
ของสถานที่

สวนเย็นเซ

Green Tips



 สายแคมป์ป้ิงไม่ควรพลาดกับลานกางเต็นท์
บนเนินเขาเล็ก ๆ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังล้อม
รอบไปด้วยสวนดอกไม้และภูเขา ตกเย็นดูพระอาทิตย์
ตกดิน ต่ืนเชา้มาชมหมอกจาง ๆ พรอ้มกับชมพระอาทิตย์
ขึ้นได้จากหน้าเต็นท์ 

  นอกจากน้ียังมีนกยูงที่ทางสวนได้เล้ียงไว้
พร้อมจะรําแพนหางอวดปีกสีม่วงเข้มตัดสีเขียวอัน
สวยงามให้ได้เชยชม

พักผ่อนชมวิวธรรมชาติ
และสีสันของสวนดอกไม้งาม

 สวนเย็นเซ มีส่วนของคาเฟ่เล็ก ๆ บนเนินเขา
อยู่ไม่ไกลจากลานกางเต็นท์ โดยเป็นรา้นกาแฟที่นําเอา
ผลิตผลจากทางสวน คือ ดอกกหุลาบ มาทําเปน็สว่นผสม
ในเครือ่งด่ืมและอาหาร อาทิ ชากุหลาบ ไซหรบักุหลาบ
และแยมกุหลาบ ซ่ึงเป็นดอกกุหลาบที่ทางเจ้าของและ
เกษตรกร ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จิบกาแฟ ชมสวนธรรมชาติ
พร้อมสายลมเย็นท่ีพัดโชย



 สําหรบัการเดินทางไปสวนเย็นเซ จากจังหวัด
ระยอง ให้ขบัไปยงัถนนหมายเลข 344 ก่อนถึงอําเภอแกลง
ตัดขึน้ไปทางซา้ยเหนือเขือ่นประแสร ์จะพบกับเนินเขาเล็ก ๆ
ทีม่าพรอ้มแหล่งพกัผอ่นและความสวยงามของธรรมชาติ

การเดินทาง
พิกัด : สวนเย็นเซ ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง 21110

เวลาเปิดทําการ : 10.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดระยอง
: 038-655-420-1



อันซีนธรรมชาติ 
เรียนรู้ธรณีวิทยา
ดินแดนภาคตะวันออก

น่ังรถอีแต๊ก เท่ียววิถีชุมชน
ชมมหัศจรรย์เสาหินจากธรรมชาติ

น่ังรถอีแต๊ก เท่ียวแหล่งชุมชน
ชมปรากฏการณ์ของดิน ลมและน้ํา

บนดินแดนมหัศจรรย์ ท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน

สระแก้ว

Highlight

ละลุ



 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด
สระแก้ว ที่มีความมหัศจรรย์และถูกสร้างสรรค์โดย
ธรรมชาติ คือ ละลุ ในตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา

 สถานที่ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิด
จากน�าฝนกัดเซาะหน้าดิน จนเกิดการพังทลายและยุบ
ตัวลง กลายเป็นดินที่มีรูปรา่งลักษณะแปลกตาสวยงาม
คล้ายกับหน้าผาและกําแพงเมือง

ละลุ

ละลุ ต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน จึงมีนโยบายให้นักท่องเที่ยวน่ัง
รถอีแต๊กจากทางชุมชนเข้าไปท่องเที่ยวภายในพื้นที่ เพื่อช่วยลด
ความแออัดของรถและจํานวนคน รวมไปถึงลดมลพิษจากฝุ่น
และควันดําให้ชุมชนในพื้นที่

Green Tips



 และในพื้นที่ของละลุ มีการทํานาปลูกข้าว
ทําไรพ่รกิ ทําบ่อเล้ียงปลา ปลูกพืชผักสวนครวั รวมถึง
มกีารแสดงโปงลาง ราํวงพืน้บา้น จากชาวบา้นในชุมชน
บา้นเนินมะขามและบา้นคลองยาง 

 หากสนใจสามารถเช่าจักรยานหรือน่ังรถ
อีแต๊กจากศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว เพื่อเข้าไปชมละลุ
ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนได้ และจะมีมัคคุเทศก์
ยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน มาให้ข้อมูลความรูเ้ก่ียวกับละลุ
และชุมชนภายในพื้นท่ี

 ละลุ  เป็นภาษาเขมร แปลว่า  ทะลุ  เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน�าฝนกัดเซาะ
เกิดการยุบตัวและพังทลายของดิน จึงทําให้มีลักษณะ
เป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยแปลกตา มองดูคล้ายหน้าผา
ผ้าม่านและกําแพงเมืองตามจินตนาการของแต่ละคน

 ซึ่งในทุก ๆ ปี ละลุจะเปล่ียนรูปร่างไปตาม
สภาพอากาศของลมและน�าฝน ก่อเกิดเปน็ความสวยงาม
โดยไมต้ั่งใจ

เรียนรู้ธรณีวิทยา 
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

 



 เดินทางมุ่งหน้ามายังจังหวัดสระแก้ว ขับตาม
เส้นทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3485 ไปประมาณ 35
กิโลเมตร จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3393
ขบัตามเสน้ทางไปอีกประมาณ 27 กิโลเมตร และเล้ียวซา้ย
เขา้สูถ่นนบา้นโคกลาน - หนองผกัแวน่ และนํารถไปจอด
ไว้ที่ศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวละลุ เพื่อใช้บรกิารรถอีแต็ก
จากศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยวของชุมชน

การเดินทาง พิกัด : ละลุ บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง
ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
27180

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครนายก 
: 037-312-282 และ 037-312-284



เลาะเท่ียวดินแดนภาคตะวันออก 
พักผ่อนริมอ่างเก็บน้ํา

น่ังซุ้มแพทานอาหารริมน้ํา

เล่นน้ํา ล่องห่วงยาง ป่ันเรือเป็ด

ชมพระอาทิตย์ตกริมอ่างเก็บน้ํา

Highlight

โลเคช่ันท่องเท่ียวสีเขียว แหล่งเกษตรกรรม
ท่ามกลางธรรมชาติพ้ืนดินและผืนน้ําอันงดงาม

อ่างเก็บน้ํา
ท่ากระบาก

สระแก้ว



อ่างเก็บน้ํา
ท่ากระบาก

Green Tips
อ่างเก็บน�าท่ากระบากเป็นแหล่งน�าที่สําคัญของชาวบ้านและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน เมื่อมาท่องเที่ยวควรช่วยกันรักษาความ
สะอาด ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน�า เพื่อคงสภาพน�าที่ดี
และไม่ทําให้น�าเน่าเสีย

         อ่างเก็บน�าทา่กระบาก เปน็อ่างเก็บน�าขนาดใหญ่
ในจังหวัดสระแก้ว มีจุดเริม่ต้นมาจากพระราชดํารขิอง
รชักาลที ่9 ในการปรบัปรุงระบบชลประทานในเขตพืน้ที่
ราบเชิงเขา เพื่อใช้เป็นแหล่งน�าสําหรับเกษตรกรใน
การอุปโภคและบรโิภคได้ตลอดทั้งปี

         นอกจากน้ีเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สามารถมา
เล่นน�า น่ังชลิทานอาหารบนซุม้แพ รวมไปถึงการมาชมววิ
ธรรมชาติสวยงามจากภูเขา ท้องฟ้าและผืนน�ากว้าง



                   โดยเฉพาะในยามเย็นที่ดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า
ทอ้งฟา้แปรเปล่ียนเปน็สทีองอมชมพเูหนือผนืน�า พรอ้มด้วยววิ
ธรรมชาติของภูเขาและต้นไม้ ช่างเป็นภาพท่ีสวยงาม ชวนให้
น่ามาพักผ่อน อีกทั้งบรเิวณน้ี มีความสําคัญต่อเกษตรกรใน
ท้องถ่ิน เพราะต้องใช้น�าสําหรบัการทําการเกษตร เพาะปลูก
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�าจืด อาทิ ปลาตะเพียน ปลา
ยี่สกเทศ และปลาสวาย เป็นต้น

           อ่างเก็บน�าท่ากระบาก เป็นเขื่อนดินที่มีความสูง
ประมาณ 18 เมตร มคีวามยาวกวา่ 720 เมตร สรา้งเพือ่
กักเก็บน�าไว้ใช้สําหรบัอุปโภค บรโิภค และถือว่าเป็น
สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจของชาวสระแก้วและนักทอ่งเทีย่ว
ต่างถ่ิน เพราะมีกิจกรรมให้ทํามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การเล่นน�าคลายรอ้น ล่องห่วงยาง ปั่ นเรอืเป็ด และการ
น่ังซุ้มแพรมิน�าพรอ้มกับการรบัประทานอาหาร ชมวิว
ธรรมชาติงามไปคู่กัน

พักผ่อนริมอ่างเก็บน้ํา 
ชมธรรมชาติ แลวิถี

ชีวิตเกษตรกร



         เดินทางมุง่หน้ามายงัจังหวัดสระแก้ว จากน้ันใชถ้นน
หมายเลข 3462 ขับไปประมาณ 27 กิโลเมตร เมื่อพบ
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ให้ขบัเขา้สูถ่นนหมายเลข 3485 
จะพบปา้ยบอกทางไปอ่างเก็บน�าทา่กระบาก จากน้ันเล้ียว
เขา้สูอ่่างเก็บน�า และจะพบกับจดุหมายปลายทางลานดิน
ของอ่างเก็บน�าท่ากระบาก

การเดินทาง
พิกัด : อ่างเก็บน�าท่ากระบาก ตําบลหนองตะเคียนบอน
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27000

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดนครนายก
: 037-312-282 และ 037-312-284





          “ภาคใต้” ดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม 
อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ด้วยภูเขา ผืนป่าและแหล่งน�าตาม
ธรรมชาติ ไม่เพียงเท่าน้ัน ยังมีศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาวใต้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป่ียมด้วยเสน่ห์
วิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถ่ินที่อาศัยอยู่รว่มกับท้องทะเล
มาเกือบทั้งชีวิต

          รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นยอดที่
ถูกขนาบข้างด้วยผืนน�าทะเลของอ่าวไทยและอันดามัน 
มาชมความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของโลกใต้ทอ้งทะเล
ประเทศไทยทีโ่ด่งดังจนมชีือ่เสยีงติดอันดับต้น ๆ ของโลก

ภาคใต้



น่ังเคร่ืองบินขนาดเล็กทางอากาศ

ชมวิวสวยของหมู่เกาะกระบ่ีและพังงา

  กิจกรรมน่ังเครือ่งบินชมทิวทัศน์ทางอากาศในจังหวัด
กระบี่และพังงา ด้วยการใช้เครื่องบินขนาดเล็ก 12 ที่ น่ัง แบบ 
Grand Caravan 208b ผลิตโดยบรษัิท Cessna ประเทศสหรฐั
อเมริกา ซึ่ ง เป็นเครื่องบินที่ เหมาะสําหรับใช้บินชมทิวทัศน์
ทางอากาศ มีบรษัิท Avanti Air Charter เป็นผู้ให้บรกิารเที่ยวบิน
ชมทิวทัศน์ กําหนดเที่ยวใน 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 คือ Krabi 
Landmark Air Tour ผ่านจุดเด่นสําคัญของจังหวัดกระบี่ เช่น 
วัดถ�าเสือ เขาขนาบน�า อ่าวไรเ่ลย์ เป็นต้น เส้นทางที่ 2 Phi Phi
Island Tour บินจากกระบ่ีไปยังหมู่เกาะพีพี เกาะยุง และเกาะไผ่
และเสน้ทางที ่3 Jame Bond Island Tour บนิจากกระบ่ีไปยงัอ่าวพงังา

กระบ่ี

Highlight

ชมวิวทิวทัศน์อันดามัน
ทางอากาศ



เมื่อนักท่องเที่ยวโดยสารอยู่บนเครือ่งบิน ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อยา่งเครง่ครดัด้วยการไมนํ่าแบตเตอรี ่เครือ่งใชไ้ฟฟา้ วตัถไุวไฟ หรอืสิง่
ของสมัภาระต่าง ๆ ขึน้ไปบนเครือ่งบนิ เพ่ือป้องกันอุบติัเหตหุรอือันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทางอากาศ ควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง 
เพื่อความปลอดภัย

Green Tips

           เปิดประสบการณ์ใหม่ในการน่ังเครือ่งบินเล็ก
ทะยานสู่ฟากฟ้าอันดามัน ชมภูมิทัศน์เกาะแก่งน้อย
ใหญ่ในทะเลกระบีแ่ละอ่าวพงังาสวยงามไมแ่พท่ี้ไหน
ในโลก บรกิารเที่ยวบินโดย Avanti Air Charter ใน
เส้นทางบินชมทิวทัศน์ที่หลากหลาย ได้แก่ เส้นทาง
บนิชมอ่าวพงังา เสน้ทางบนิชมแลนด์มารค์เมอืงกระบี่
และเส้นทางบินชมวิวหมู่เกาะพีพี โดยใช้เครือ่งบิน
ขนาดเล็ก แบบ Cessna Grand Caravan 208B 
ขนาด 12 ทีน่ั่ง ปีกอยูด้่านบนตัวเครือ่งทาํให้ไม่บงัสายตา
มีหน้าต่างบานใหญ่ให้ชมวิว และบินในระดับเพดาน
บินต�า เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวมุมสูงได้
อย่างชัดเจน

น่ังเคร่ืองบินทางอากาศ 
ชมทิวทัศน์ทะเลอันดาในมุมสูง

พิกัด : ท่าอากาศยานกระบี่ ตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดกระบี่
: 075-663-246

เบอร์โทรศัพท์ Avanti Air Charter
: 082-639-9951 



ถ้ําคลัง

ถ้ําสวยอันดับสองของเอเชีย
อลังการหินงอกหินย้อย
สระน้ํามรกตในห้องโถงลึก

 ถ�าคลัง ถ�าภูเขาหินปูนที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา
โดยมีทั้งหมด 2 ถ�า ซึ่งถ�าแรกเป็นถ�าน�าที่ต้องอาศัยการดําน�าแบบ
Scuba เข้าไปในระยะทาง 187 เมตร และผู้ที่จะดําน�าเข้าไปต้อง
ได้รบัการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ส่วนถ�าที่สองเป็นถ�าทั่วไป สามารถ
เดินเท้าเข้ามาเยี่ยมชมภายในได้ โดยด้านในประกอบด้วย หินงอก
หินย้อย ทํานบถ�าและสระน�ามรกต ซึ่งหากต้องการมาชมถ�าต้อง
มีเจ้าหน้าที่นําทางไปด้วยทุกครัง้

กระบ่ี

Highlight



เน่ืองจากระบบนิเวศถ�ามีความเปราะบาง จึงต้องจํากัดจํานวน
นักท่องเที่ยว เพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวในระยะยาว โดยทางชุมชนท่ีบริหารจัดการท่อง
เที่ยวได้กําหนดให้มี จํานวนนักท่องเที่ยวไม่ เกินวันละ 60 คน
และไม่เกินกลุ่มละ 8 คน

Green Tips

 ถ�าคลัง หน่ึงในลิสต์ถ�าสวยอันดับต้น ๆ
ทีค่วรค่าแก่การมาเยีย่มชม เพราะภายในโถงถ�าแห่งน้ี
ได้รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจเก่ียวกับธรณีวิทยาไว้หลาย
อย่างในถ�าเดียว ทั้งหินงอกหินย้อนรูปรา่งสวยงาม
เสาหินสงูใหญท่ี่ใชเ้วลาก่อกําเนิดนานนับพันป ีทาํนบ
หินปูนที่ดูคล้ายกําแพงเมืองจีนขนาดจ๋ิว ผลึกหิน
สวยงามดคูล้ายแนวปะการงั และสระมรกตทีม่นี�าใส
ด่ังกระจก

อลังการหินงอกหินย้อย
และสระน้ําสีมรกต

พิกัด : ถ�าคลัง ตําบลอ่าวลึกน้อย อําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ 81110

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดกระบี่
: 075-663-246



ทุ่งหยีเพ็ง

ชมสวนยางพาราต้นไม้ถ่ินภาคใต้

น่ังเรือแจวย้อนยุคชมป่าชายเลน

เสิร์ฟอาหารพ้ืนบ้านบนเรือแจว

 บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชนขนาดกลางที่อยู่ทางฝั่ งตะวัน
ออกของเกาะลันตาใหญ ่โดยในอดีตคนในชมุชนมอีาชพีตัดไม้ทําฟนื
ทําให้ป่าไม้เสื่อมโทรม จึงเลิกตัดไม้ทําฟืน หันมาปลูกป่าทดแทน 
จึงทาํให้มีปา่ชายเลน ท่ีอยูร่อบ ๆ หมูบ้่านบรเิวณกวา้งกวา่ 7,000 ไร่
นอกจากน้ี มีการจัดการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ มีกิจกรรมล่องเรอืชม
ป่าชายเลน โดยใช้เรอืแจวที่ดัดแปลงมาจากเรอืขนถ่านให้มีหลังคา
และทีน่ั่งสะดวกสบาย เพือ่เขา้ชมระบบนิเวศปา่ชายเลนในลําคลอง
สายเล็ก ๆ อันแสนรม่รืน่

กระบ่ี

Highlight



เมือ่มาทอ่งเทีย่วล่องเรอืชมปา่ชายเลน นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่นรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทํากิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อช่วยป้องกัน
หน้าดินพังทลาย ป้องกันการกัดเซาะจากชายฝั่ ง รวมถึงเพิ่มออกซิเจน
ให้แก่ชุมชน และทํากิจกรรมเก็บขยะตามป่าชายเลนและแหล่งน�าเพ่ือ
รกัษาความสะอาดให้ธรรมชาติและชมุชน

Green Tips

 ทุ่งหยีเพ็งเป็นหมู่บ้านอันเงียบสงบในดิน
แดนฟากตะวันออกของเกาะลันตา มีธรรมชาติของ
ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์นับพันไร ่ทําให้ทางหมู่
บ้านได้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ด้วยการ
ล่องเรอืชมปา่ชายเลน เนรมติเรอืแจวให้กลายเปน็เรอื
แจวลําสวยงาม ตกแต่งด้วยมา่นสแีดงสดและผา้บาติก
ลายท้องถ่ินสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 
และเสิรฟ์อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องทะเล เพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวได้อ่ิมเอมระหว่างการเดินทาง ซึ่ง
สามารถมาล่องเรอืชมปา่ชายเลนได้ทกุเวลา 

ล่องเรือแจวย้อนยุค
ชมป่าชายเลนของเกาะลันตา

พิกัด : ทุ่งหยีเพ็ง ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ 81150

เวลาเปิดทําการ : 07.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดกระบี่
: 075-663-246



บ้านแหลมสัก

ล่องเรือหางยาวชมเกาะ

ปลูกกล้วยไม้คืนธรรมชาติ

สัมผัสชีวิตประมงพ้ืนบ้าน

 บ้านแหลมสัก เป็นชุมชนที่ต้ังรกรากอยู่บรเิวณปลาย
แหลมด้านทศิตะวนัออกของอ่าวพงังา มีอาณาเขตเชือ่มต่อกับจังหวดั
พงังา และเคยเปน็เมืองท่าด่านขนาดกลางในสมัยทียั่งมีการค้าด้วย
การเดินเรอื ทาํให้หมู่บา้นแห่งน้ี มีทัง้ชาวไทยมสุลิมและชาวจีนโพ้น
ทะเลอาศัยอยู่ โดยอาชีพของคนในชุมชนทําสวนยางและประมง
พื้นบ้าน นอกจากน้ีมีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยกิจกรรมล่อง
เรอืหางยาวชมทวิทัศน์ของทะเลและหมูเ่กาะโดยรอบ รวมถึงจัดกิจ
กรรมปลูกกล้วยไม้รว่มกับชุมชนเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ธรรมชาติ

กระบ่ี

Highlight



นอกจากการทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมีสว่นรว่ม
รกัษาสิง่แวดล้อมรว่มกับทางชมุชนได้ด้วยการทาํกิจกรรมปลกูกล้วยไม้
รองเทา้นารเีหลืองกระบ่ี เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ นอก
จากน้ีสามารถชว่ยลดขยะในชมุชน ด้วยการพกถงุผา้ กระบอกน�าสว่นตัว
และไมนํ่าขยะยอ่ยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟม เข้ามาภายในชมุชน

Green Tips

 หมู่บ้านแหลมสัก เป็นหมู่บ้านที่มีการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ด้วยการพาล่องเรอื
เทีย่วชมเกาะแก่งน้อยใหญบ่รเิวณหมูเ่กาะอ่าวพังงา 
พาไปชมเขาเหล็กโคน ภเูขารูปรา่งแปลกตาท่ีดูคล้าย
กับตะปู จากน้ันไปดูกระชังกลางทะเล ดูฟารม์หอย
นางรมและการเล้ียงสาหรา่ยพวงองุ่น ปิดท้ายด้วย
การพาไปทํากิจกรรมดี ๆ อย่างการปลูกกล้วยไม้
รองเทา้นารเีหลืองกระบี ่เพือ่คืนความสมบูรณ์แก่ผนื
ปา่และความสวยงามของธรรมชาติสบืต่อไป

ล่องเรือชมวิวทะเลและเกาะ
ปลูกกล้วยไม้คืนความสมบูรณ์สู่ผืนป่า

พิกัด : บ้านแหลมสัก ตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ 81110

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
: 089-997-8915 

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดกระบี่
: 075-622-163 หรือ 075-612-811-2



บึงหนองทะเล

พายเรือคายัคกลางบึงน้ํา
ชมพระอาทิตย์ข้ึนกลางเขาหินปูน
จุดถ่ายภาพสุดฮิตของช่างภาพ

 บึงหนองทะเล เดิมเคยเป็นบึงน�าที่มีขนาดเล็กกว่า
ปัจจุบัน แต่มีการขุดลอกให้มีความลึกและพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้
เป็นแหล่งกักเก็บน�าสําหรบัเกษตรกรรมและน�ากินน�าใช้ โดยจุด
เด่นของบึงหนองทะเล คือ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ซึ่งมีภูเขาหินปูน
หลายลูกในละแวกใกล้เคียงเป็นฉากหลัง ทําให้ช่างภาพต่างนิยม
มาถ่ายภาพเป็นจํานวนมาก ภายหลังได้มีการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์จากชุมชนบ้านหนองทะเล โดยจัดกิจกรรมพายเรือ
คายัคกลางบึงน�าเพื่อชมความงามของธรรมชาติ

กระบ่ี

Highlight



เน่ืองจากบึงหนองทะเลเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน�า
และไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
อนุรักษ์ความงดงามของธรรมชาติน้ี ให้คงอยู่ในสภาพเดิมอย่าง
ยาวนานสืบต่อไป

Green Tips

 พักผ่อนหย่อนใจไปกับการพายเรอืคายัค
กลางบงึน�า ชมทวิทศัน์ของภเูขาหินปูนทีส่ลับทบัซอ้น
อย่างสวยงาม เมื่อเงาของทิวเขาหินปูนตกกระทบ
ลงบนผวิน�าอันเรยีบน่ิงสะทอ้นภาพเสมอืนกระจกเงา
ราวกับภาพวาดระบายส ีอีกทัง้เพลิดเพลินกับการมา
ชมพระอาทิตย์ทอแสงในยามเช้า ที่มาพรอ้มกับไอ
หมอกจาง ๆ เหนือผิวน�าและรม่รืน่ด้วยธรรมชาติ
จากต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ ทําให้บรรยากาศ
ตรงหน้าสวยสดงดงาม จนได้ชื่อว่า เป็นสถานที่
ขวัญใจของนักถ่ายภาพมืออาชีพและสมัครเล่น

พายคายัคกลางบึงน้ําจืดกว้าง
และทิวเขาหินปูนของเมืองกระบ่ี

พิกัด : บึงหนองทะเล ตําบลหนองทะเล
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20230

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดักระบี่
: 075-622-163 หรอื 075-612-811-2

เบอร์โทรศัพท์ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล
: 061-280-1014



คลองเล็ก ๆ ท่ีไหลผ่านแนวภูเขา

ชมความอัศจรรย์ของร่องผาลึกสีคล้ําเข้ม

 คลองหินดํา เป็นคลองน�าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านตามแนว
ภูเขาท่ีลาดชัน ด้วยกระแสน�าที่ไหลลัดเลาะผ่านซอกหินและถูกกัด
เซาะเปน็ระยะเวลานาน เกิดเปน็รอ่งหน้าผาลึกประมาณ 2 - 5 เมตร
โดยชัน้หินสว่นใหญ ่มลัีกษณะสีคล�าเขม้ จึงเปน็ทีม่าของชือ่ลําคลอง
แห่งน้ี ด้วยภูมิทัศน์ที่แปลกตาอลังการของหินและสายน�า ได้ถูก
ขนานนามจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวว่าเป็นแกรนด์
แคนยอนชุมพร

ชุมพร

Highlight

พักผ่อน ล่องห่วงยางตามลําคลอง

คลองหินดํา



นอกจากการมาท่องเท่ียวพักผ่อนแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
เพือ่ลดขยะภายในพืน้ที ่และไมนํ่าอาหารหรอืเครือ่งด่ืมเขา้ไปรบัประทาน
ใกล้แหล่งน�า ควรรบัประทานในจุดที่กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้เศษอาหาร
ตกหล่นสู่แหล่งน�าอันก่อให้เกิดน�าเน่าเสีย

Green Tips

           ชมภูมิทัศน์สุดมหัศจรรย์ที่เกิดจากพลังของ
สายน�าที่ไหลกัดเซาะชั้นหินจนกลายเป็นรอ่งผาลึก
สีคล�าเข้ม ขนาบสองข้างลําธารที่ไหลคดเค้ียวอยู่
เบือ้งล่าง เปน็มมุถ่ายภาพท่ีสวยงามแปลกตา และยงั
สามารถมาสนุกกับการเล่นห่วงยางล่องไปตามสายน�า
หรือสามารถมาน่ังพักผ่อนหย่อนใจ ด่ืมด�าไปกับ
ธรรมชาติอันแสนร่มรื่นและเงียบสงบ ช่วงเวลาท่ี
เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวคลองหินดํา เริ่มต้ังแต่
ปลายเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

ชมความอลังของภูเขาหิน
และสายน้ําไหลตามร่องหิน

พิกัด : คลองหินดํา ตําบลเขาค่าย 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 14.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ คลองหินดํา : 096-651-8897

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดชุมพร
: 077-502-775-6 หรือ 077-501-831



น้ําตกคลองเพรา

น้ําตกห้าช้ันในหุบเขาลึก
ชมพรรณไม้จากป่าดิบช้ืน
มีสายน้ําไหลตลอดท้ังปี

 น�าตกคลองเพรา เกิดจากคลองเพราซึ่งเป็นลําน�าสาขา
ของแม่น�าตะโก แม่น�าสายสําคัญของจังหวัดชุมพร โดยตัวน�าตก
มีทั้งหมด 5 ชั้น มีความสูงไม่มากนัก ซึ่งชั้นที่สวยที่สุดคือ ช้ันที่ 3
เป็นผาสูงประมาณ 40 เมตร และมีสายน�าไหลเป็นม่านลงสู่แอ่ง
น�าต้ืน ๆ ด้านล่าง เหมาะสําหรบัการลงเล่นน�าเป็นอย่างมาก

ชุมพร

Highlight



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�าส่วนตัว
เพื่อลดขยะภายในบริเวณน�าตก และไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงใน
แหล่งน�าตกเด็ดขาด เพื่อให้ต้นน�าลําธารมีความใสสะอาดอยู่เสมอ

Green Tips

 น�าตกคลองเพรา เป็นน�าตกท่ีซ่อนตัวอยู่
ในหุบเขาลึกลับ เดินทางไปไม่ยาก เพียงแค่เดินทาง
ไปตามทางป่า เลียบลําธาร ข้ามสะพานแขวน และ
จะพบกับน�าตกสวยทั้ง 5 ชั้น โดยชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่
สวยที่สุด นอกจากน้ีมีลานรมิลําธารให้น่ังพักผ่อน
เพือ่ด่ืมด�าและซมึซบับรรยากาศของธรรมชาติสเีขียว
แสนสดชื่นรอบด้าน

สัมผัสความเขียวขจี
และน้ําตกอันชุ่มฉ่ําของผืนป่าแดนใต้ 

พิกัด : น�าตกคลองเพรา ตําบลตะโก อําเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร 86220

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์  ททท.สํานักงานจังหวัดชุมพร
: 077-511-730



สันทรายบางเบิด

สันทรายขนาดใหญ่แห่งเดียวในไทย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติปูด้วยแผ่นหิน

ชมวิวบนจุดสูงสุดของเนินสันทราย

 สันทรายบางเบิดเป็นสันทรายธรรมชาติขนาดใหญ่แห่ง
เดียวที่พบในเมืองไทย มีความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร และมี
ความยาวตามแนวชายฝั่ งประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมพ้ืนที่บรเิวณน้ี
เป็นอ่าวเว้าเข้าไปในแผ่นดิน มีระดับความลึกของทะเลไม่มากนัก
และมีตะกอนทรายอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงภายหลังเกิดการยกตัว
ของชายฝั่ ง ทาํให้เกิดเนินทรายขนาดใหญโ่ผล่พน้น�าทะเล นอกจาก
น้ีมเีสน้ทางเดินศกึษาธรรมชาติในระยะทาง 1 กิโลเมตร

ชุมพร

Highlight



นอกจากการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วน
รว่มรกัษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�าส่วนตัว ไม่นําถุง
พลาสติกหรอืเศษขยะเข้าไปในพ้ืนท่ีสันทราย เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนท่ีติด
ทะเลที่มีคล่ืนลมแรง จึงอาจทําให้ภายในพ้ืนท่ีสกปรกและทําลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

Green Tips

 สันทรายบางเบิด มีกระบวนการเกิดที่
มหัศจรรย์ เกิดจากการยกตัวของชายฝ่ังจนทําให้
ตะกอนทรายใต้ทะเลถกูยกขึน้มาเป็นเนินทรายเต้ีย ๆ
และเมือ่เวลาผา่นไป กระแสลมได้พดัพาเมด็ทรายอีก
มากมายขึ้นมาทับถมจนกลายเป็นเนินทรายสูงใหญ่
เทา่ตึกหลายชัน้ นับว่า เปน็สนัทรายธรรมชาติท่ีใหญ่
สุดในเมืองไทย โดยช่วงเวลาที่เหมาะสําหรบัการมา
เท่ียวชมสนัทรายบางเบิด คือ ตอนเชา้ตรูแ่ละตอนเย็น 
สามารถมาเดินชมธรรมชาติผ่านทางเดินแผ่นหินปู
เรยีงรายบนเนินสนัทรายหรอืถอดรองเทา้เดินเหยยีบ
ไปบนทรายทีนุ่่มละเอียดก็สามารถทาํได้ 

อลังการสันทรายธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย

พิกัด : สันทรายบางเบิด ตําบลปากคลอง
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดชุมพร
: 077-502-775-6 หรือ 077-501-831



กองปะการังเทียม
เกาะลิบง

ชมดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน
แหล่งดําน้ําลึกสวยอลังการ
กองปะการังเทียมสวยสุดในไทย

 กองปะการงัเทียม เกาะลิบง เป็นกองปะการงัที่สรา้ง
จากการนําแท่งคอนกรีตมาวางใต้พ้ืนทะเลประมาณ 20 กอง
เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ซึ่งเมื่อเวลา
ผ่านไป กองปะการังเทียมแห่งน้ี เต็มไปด้วยปะการังอ่อนและ
ดอกไม้ทะเลสีสันสดใส อีกทั้งมีฝูงปลาทะเลและสัตว์ทะเลมาอาศัย
อยู่มากมาย ทําให้โลกใต้ท้องทะเลกลับมามีชีวิตชีวาและสวยงาม
อีกครัง้จนได้ชื่อว่า ปะการงัเทียมที่สวยสุดในประเทศไทย

ตรัง

Highlight



เมื่อดําน�าดูปะการังเทียมอันงดงามแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่สัมผัส ไม่หัก ไม่เด็ดและไม่นําปะการังที่มี
อยู่ในท้องทะเลขึ้นมา และไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน�า เพราะนอกจากทําลาย
ธรรมชาติแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์น�าอีกด้วย

Green Tips

 เกาะลิบง เป็นจุดดําน�าที่มีความโดดเด่น
ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทย เน่ืองจากมีกองปะ
การงัเทียมอยู่ในระดับความลึก 11 - 14 เมตร มีดอก
ไม้ทะเลและปะการงัอ่อนเติบโตขึ้นบนกองปะการงั
เทียมอยู่จํานวนมาก จึงทําให้เหล่านักดําน�าต่าง
ต้องการลงไปชมความสวยงามด้วยตาตัวเอง 
โดยจะต้องใช้วิธีการดําน�าลึก ด้วยการใช้อุปกรณ์
ช่วยหายใจเท่าน้ัน เหมาะจะมาชมความสวยงาม
ในชว่งทีน่�าทะเลใสหรอืชว่งขึน้ 7 - 13 และแรม 7 - 13 ค�า
ไม่ควรมาในช่วงฤดูมรสุม

ดําน้ําลึก
ชมกองปะการังเทียม

สวยสุดในไทย

พิกัด : กองปะการงัเทียม ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง
จังหวัดตรงั 92110

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท. สาํนักงานจังหวดัตรงั
: 075-570-541 หรอื 075-570-541

เบอร์โทรศัพท์ เลตรัง ไดฟ์วิ่ง (ดําน�าลึก)
: 081-968-7597



ร่องน้ําค่ันกลางระหว่างสองเกาะ

ผืนน้ําทะเลสีเทอร์ควอยสวยงาม

  เกาะเหลาเหลียง เกาะแห่งการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา มีลักษณะ
เป็นเกาะแฝด 2 เกาะ มีรอ่งน�าค่ันกลางระหว่างเกาะเหลาเหลียงพี่
และเกาะเหลาเหลียงน้อง ห่างกันประมาณ 300 เมตร โดยเกาะ
เหลาเหลียงพี่ มีหมู่บ้านขนาดเล็กของชาวประมง และเป็นเขต
สมัปทานรงันกนางแอ่น มชีายหาดสวยงาม สว่นเกาะเหลาเหลียงน้อง
มีชายหาดสวยงาม และเป็นที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชม เล่นน�า และ
ทานอาหารกลางวันได้

ตรัง

Highlight

ดําน้ําต้ืนและน้ําลึก ชมปะการังและกัลปังหา

เกาะเหลาเหลียง



เน่ืองจากเกาะเหลาเหลียงอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา และมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ
มีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันขนขยะกลับฝั่ ง เพื่อความ
สะอาดบนเกาะ และเมือ่ดําน�า พืน้ท่ีบางจุดจะมีระดับความลึกน้อยมาก
ต้องระวังตัวไม่ให้เผลอเหยียบปะการงัและสัตว์ทะเล

Green Tips

           ชื่อของ เกาะเหลาเหลียง อาจยังไม่ค่อยคุ้นหู
หรอืเป็นที่รูจั้กในวงกว้าง แต่หากได้มาเยือนต้อง
ตกหลุมรกัแน่นอน เพราะสามารถเห็นทิวทัศน์หาด
ทรายขาวที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาหินปูนสูง ผืนน�า
สีเทอรค์วอยสีสวยสดใส อีกทั้งใต้ผืนน�าของเกาะมี
แนวปะการงัที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ อุดมด้วยปะการงัอ่อน
สีสวยและกัลปังหารูปทรงสวยงามในระดับความลึก
ไม่ก่ีเมตร ทําให้สามารถมองเห็นได้จากผิวน�า หรอื
ต้องการชมความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลที่มี
มิติมากขึ้น สามารถมาดําน�าลึกบรเิวณน้ีได้เช่นกัน

สัมผัสสีสันทะเลตรัง 
ชมปะการังอ่อนและกัลปังหา

พิกัด :  เกาะเหลาเหลียง ตําบลเกาะสุกร
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น..

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
: 074-740-272

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดตรงั
: 075-215-867 , 075-211-058 หรอื 075-211-085



เกาะผ้า

เกาะเนินทรายโผล่พ้นน้ําทะเล
น่ังปิกนิก เล่นน้ําแบบส่วนตัว
ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น

 เกาะผ้า เกาะเนินทรายมหัศจรรย์ซึ่งเกิดจากคล่ืนลม
พัดพาทรายมาทับถมจนเป็นเนินทรายโผล่พ้นน�า โดยมีพื้นที่เฉล่ีย
20 - 70 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาน�าขึ้น น�าลง แต่เดิมใน
อดีตพ้ืนท่ีบรเิวณน้ี มีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุมไปทั่วเกาะ จน
กระทั่งเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทําให้ต้นไม้บนเกาะถูกซัดโค่นหาย
เหลือเพียงเนินทรายท่ีโผล่พ้นน�า โอบล้อมด้วยน�าทะเลสีใสราว
กระจก ทั้งมีปะการงัและปลาการต์ูนสีสันสวยงาม

พังงา

Highlight



เมื่อได้พักผ่อนบนเกาะเนินทรายอันสวยงามแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�า
ส่วนตัว ไม่นําขยะที่ย่อยสลายได้ยากเข้ามาบนเกาะแห่งน้ี เพื่อไม่ให้
มีขยะตกค้างบนเกาะและลงสู่ทะเล และเม่ือดําน�าไม่ควรหักหรือ
นําปะการงัขึ้นมาจากน�า เพราะนอกจากทําลายธรรมชาติ ยังส่งผล
กระทบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอีกด้วย

Green Tips

 เกาะผา้ หน่ึงในเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในเมอืงไทย
เพราะเป็นเพียงเนินทรายโผล่พ้นน�าทะเลเพียงแค่
20 - 70 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาน�าขึ้นน�าลง
โดยเมื่อน�าทะเลขึ้นสูง จะมีพื้นที่ไม่ก่ีตารางเมตร
แต่หากน�าลงจะพบกับหาดทรายสีขาวกว้างใหญ่
ท่ามกลางน�าทะเลใส ซึ่งด้วยพื้นที่อันจํากัด ทําให้
บนเกาะมีความเป็นส่วนตัว นักท่องเที่ยวจึงนิยมมา
พักผ่อน ปิกนิก นอนอาบแดด ดําน�ารอบเกาะ และ
ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามจากมุมเกาะแห่งน้ี

ท้าสายลมและแสงแดดบนเกาะลับ
มหัศจรรย์กลางทะเล

พิกัด : เกาะผ้า ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะก่ัวป่า
จังหวัดพังงา 82190

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัพงังา
: 076-413-400-2 หรอื 076-413-403

เบอร์โทรศัพท์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมบนบนเกาะคอเขา
: 098-020-2742



ขุมน้ําท่าแตง

แหล่งน้ําจืดตามธรรมชาติ

สามารถดําน้ําได้ตลอดท้ังปี

ทุ่งสาหร่ายสีเขียวใต้น้ํา

  ขุมน�าท่าแตง ในอดีตเคยเป็นเหมืองแรเ่ก่าและได้ปิด
กิจการลงทําให้กลายสภาพเป็นบึงน�าจืด แหล่งน�าตามธรรมชาติ
และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนหมู่บ้านท่าแตง ซึ่งสิ่งที่
น่าสนใจ คือ การมาดําน�าสํารวจบึงน�าท่าแตง ชมพืชน�า สาหรา่ย
ทีข่ึน้ปกคลมุเปน็ทุง่กวา้ง และรอ่งรอยเสาไมแ้ละสิง่ก่อสรา้งในอดีต 

พังงา

Highlight



เมือ่มาดําน�าชมความสวยงามใต้น�าแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมสีว่นรว่ม
รกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่สัมผัส ไม่หัก ไม่เด็ด ไม่ทําลายก่ิงไม้หรอื
พืชใต้น�า รวมถึงควรปฏิบัติตามกฎของการดําน�าอย่างเครง่ครดั ต้องมี
นักดําน�าระดับ Dive Master หรอื Instructor ไปด้วย

Green Tips

 เปิดประสบการณ์การดําน�าที่แปลกใหม่
ไม่เหมือนที่ไหน กับการดําน�าในบึงน�าจืดสีมรกต 
แหล่งดําน�าจืดท่ีมีความปลอดภัย เพราะมีความลึก
ไม่มาก ไรค้ล่ืนลมและกระแสน�า วิวทิวทัศน์สวยงาม
มีพืชใต้น�า สาหร่ายขึ้นเป็นทุ่งกว้างสวยอยู่ใต้น�า 
รอ่งรอยเสาไม้ สิ่งก่อสรา้งในอดีตและซากต้นไม้ที่
จมอยูใ่ต้น�า โดยนักดําน�าสามารถใชบ้รกิารรา้นดําน�า
ในย่านหาดนาใต้ ซึ่งให้บริการเช่าอุปกรณ์ดําน�า
ถังอากาศ และไกด์ดําน�า

ดําน้ําใต้บึงน้ําจืด ชมพืชน้ํา
และทุ่งสาหร่ายสีเขียว

พิกัด : ขุมน�าท่าแตง ตําบลนาเตย 
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดพังงา
: 076-4509-123 หรือ 076-4509-123

เบอร์โทรศัพท์ Natai Diving
: 099-362-4545 



จุดดําน้ําหาดนาใต้

จุดดําน้ําใต้สะพานท่าเรือ
ปะการัง ฝูงปลา ตามเสาปูน
สามารถมาดําน้ําได้ทุกฤดู

 หาดนาใต้ เป็นแนวชายหาดทางตอนใต้ของจังหวัด
พังงา โดยกิจกรรมที่ควรมาทําคือ ดําน�าลึกที่หาดนาใต้ เน่ืองจาก
เป็นจุดดําน�าที่เดินทางง่าย ไม่ต้องใช้เรือ สามารถเดินลงจาก
ชายหาดไปตามแนวใต้สะพานท่าเรอืได้ ซึ่งเป็นสะพานที่มีโครง
สรา้งเสาปูนปักลงสู่ทะเล มีปะการงัและฝูงปลาจํานวนมากอาศัย
อยู่กลายเป็นจุดดําน�าที่มีความสมบูรณ์และสวยงาม

พังงา

Highlight



เมื่อมาดําน�าดูปะการัง ฝูงปลาและสัตว์ทะเลแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการดําน�าอย่างระมัดระวัง
ไม่เดินหรือเหยียบย�าบนปะการัง ไม่หัก ไม่เด็ด ไม่เก็บปะการัง
และไม่ทําลายแนวปะการัง และควรปฏิบัติตามกฏของการดําน�า
อย่างเคร่งครัด

Green Tips

 จุดดําน�าหาดนาใต้ เป็นจุดดําน�าท่ีได้รบั
ความนิยมแห่งหน่ึงในจังหวดัพงังาเปน็สะพานท่าเรอื
ที่มีโครงสรา้งเสาปูนปักลงในทะเล และเสาเหล่าน้ี
ได้กลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมากมาย ทั้งปะการงั
ฝูงปลาและสัตว์ทะเลนานาชนิดจํานวนมากมายที่
ว่ายวนเวียนเป็นเส้นสายน�าดูสวยงาม และต้องสวม
ชุดอุปกรณ์ว่ายน�าที่ปลอดภัย เพื่อลงสู่ความลึกใต้
ผิวน�า

จุดดําน้ํา ดูปลาและปะการัง
ใต้สะพานเสาหินปูน 

พิกัด : หาดนาใต้ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุ่ง
จังหวัดพังงา 82140

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดพังงา
:  076-4509-123 หรือ 076-4509-123



จุดชมวิวพระอาทิตย์ทิวทัศน์อลังการ

เดินเท้าเส้นทางผจญภัยเลียบโขดหิน

  แหลมกระทิง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกในจังหวัดภูเก็ต 
มีลักษณะเป็นไหล่เขายื่นออกไปในทะเลอันดามันทางฝั่ งตะวันตก 
เชน่เดียวกับแหลมพรหมเทพ บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยทุง่หญา้
สเีขียวชะอุ่มขึน้ตามแนวเขาลาดลงสูท่ะเลและมโีขดหินแกรนิตแทรก
เปน็ระยะ โดยการเดินทางไปทีแ่หลมกระทงิจะต้องเดินเทา้เลียบภเูขา
เป็นระยะทาง 1,200 เมตร โดยจุดไฮไลท์ คือ ยอดหินรูปทรงคล้าย
เรอืใบสวยแปลกตา นับว่าเป็นสถานท่ีของเหล่านักท่องเที่ยวและ
คนรกัธรรมชาติทีไ่มค่วรพลาด

ภูเก็ต

Highlight

มุมถ่ายรูปยอดฮิตกับหินรูปร่างแปลกตา

แหลมกระทิง



เน่ืองจากแหลมกระทิงเป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่ไม่มีถังขยะไว้ให้บรกิาร
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่มรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า
สาํหรบัใสข่องทีจํ่าเปน็ ไมท่ิง้ขยะไวบ้รเิวณจุดชมวิวและนําสิ่งของหรอื
ขยะกลับมาทิง้ทีจ่ดุทิง้ขยะด้านนอก นอกจากน้ีระหวา่งการเดินทางไมค่วร
เด็ดหรอืทาํลายต้นไม้ใบหญา้ เพือ่ให้ธรรมชาติคงอยูอ่ยา่งสวยงามสบืต่อไป
 

Green Tips

           เส้นทางเดินสู่แหลมกระทิงค่อนข้างมีความ
สมบุกสมบนัพอสมควร โดยช่วงแรกเปน็เสน้ทางเดิน
ลงไปยังหาดเล็ก ๆ ช่ืออ่าวเสน จากน้ันเดินลัดเลาะ
ไปตามทางเลียบทะเลมุง่หน้าสูท่ศิตะวนัตก ชว่งครึง่
แรกเป็นแนวโขดหินรมิทะเล ส่วนช่วงที่สองจะเป็น
ทางเดินแคบ ๆ บนเนินลาดทุ่งหญ้ารมิทะเล จนถึง
จดุชมวิวทีม่ไีฮไลต์เปน็ก้อนหินขนาดใหญมี่ยอดแหลม
คล้ายเรอืใบ และเปน็จดุชมววิพระอาทติยต์กอีกหน่ึง
จุดในจังหวัดภูเก็ต ที่มีวิวทิวทัศน์อลังการสวยงาม 
มีความเงียบสงบและส่วนตัว

ผจญภัยทางเดินสุดท้าทาย
เพ่ือพบวิวทิวทัศน์อันเลอค่า

พิกัด : แหลมกระทิง ตําบลกะรน 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 
: 076-211-036 หรือ 076-212-213



ล่องแพชายแดน
แม่น้ํากระบุรี

ล่องแพกลางแม่น้ําระหว่างชายแดน
ทํากิจกรรมห่อข้าวด้วยใบเร็ด
ทานกุ้งแม่น้ํากระบุรีและอาหารพ้ืนเมือง

 ล่องแพชายแดน แม่น�ากระบุร ีเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยว
ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชน จัดทํากิจกรรม
ล่องแพไม้ไผ่ในแม่น�ากระบุรี ซึ่งเป็นแม่น�าที่แบ่งพรมแดนไทย
และเมียนม่าร์ ในระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้แพไม้ไผ่
หรอืแพประยุกต์ท่อพีวีซีขนาดกลาง ล่องไปตามลําน�า  โดยสภาพ
สองฝั่ งเป็นป่าดงดิบ มีนกอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก และมีพันธ์ุไม้
ที่น่าสนใจอยู่หลายชนิด นอกจากน้ียังมีกิจกรรมห่อข้าวด้วยใบ
เล็ดนําไปย่างด้วยถ่าน เพื่อทานกับอาหารพื้นเมืองหลังจาก
กิจกรรมล่องแพแล้วเสรจ็ 

ระนอง

Highlight



เน่ืองจากกิจกรรมล่องแพชายแดน แม่น�ากระบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชน
นักท่องเที่ยวควรให้เกียรติสถานที่  ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างชายแดนไทย
และเมียนมาร์ ด้วยการไม่รุกล�าความเป็นส่วนตัวของเพ่ือนบ้านอีกฝ่ัง
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน และไม่ควรทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน�า
เพื่อความสะอาดของสถานที่และให้ธรรมชาติคงความสวยงามต่อไป

Green Tips

 เปิดประสบการณ์ล่องแพไม้ไผ่ที่ใช้เพียง
แรงคนถ่อ เดินทางล่องไปตามสายน�าแสนเงียบสงบ
เพื่อชมบรรยากาศผืนป่าอันสมบูรณ์สองฝั่ งรมิน�า
ชมพรรณไม้ที่น่าสนใจนานาชนิด ฟังเรือ่งราวความ
เป็นมาของสถานที่จากมัคคุเทศก์หรอืผู้นําทาง รวม
ถึงสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่ งลําน�าไทยและ
เมียนมาร์ เมื่อสิ้นสุดการล่องแพแล้ว สามารถมา
รับประทานอาหารพื้นบ้าน ท่ีมีกุ้งแม่น�ากระบุรี 
ซึ่งว่ากันว่า เป็นกุ้งแม่น�าที่อร่อยท่ีสุด มีเน้ือแน่น
และหวานฉ�า

ล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติริมฝ่ัง
สัมผัสวิถีชีวิตพ้ืนเมือง

พิกัด : แม่น�ากระบุร ีตําบลปากจ่ัน
อําเภอกระบุร ีจังหวัดระนอง 85110

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัชมุพร
: 077-502-775-6 หรอื 077-501-831

เบอร์โทรศัพท์ วิสาหกิจชุมชนล่องแพลําน�ากระบุรี
: 088-385-6766



ล่องแพเปียก
คลองลัดโนด

น่ังเรือพลีทล่องลําคลองสายเล็ก

สันทรายรูปม้าน้ําริมทะเล

กินซีฟู้ดบนกระชังกลางน้ํา

 กิจกรรมล่องแพเปยีกคลองลัดโนด เป็นกิจกรรมทีดํ่าเนิน
การโดยชุมชนทอ่งเทีย่วชุมชนตําบลมว่งกลวงอยู่ในพืน้ท่ีป่าชายเลน
ขนาดใหญ ่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอยา่ง คือ น่ังเรอืพรที ซึง่เปน็
เรอืไมข้นาดเล็ก โดยใช้เครือ่งยนต์หางยาวสามารถน่ังได้ 2 - 3 คน
ล่องไปตามแม่น�าลําคลองสายเล็ก เพื่อไปชมสันทรายรูปรา่งคล้าย
ม้าน�า ทํากิจกรรมปลูกป่าชายเลน น่ังทานอาหารบรเิวณกระชัง
เล้ียงหอยนางรมของทางชุมชน และล่องแพเล่นน�าบรเิวณสันทราย
ปึ้ งกือ

ระนอง

Highlight



เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัระนอง
:  077-810-695

เบอร์โทรศัพท์ ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด
: 087-885-796

เมือ่มาท่องเท่ียวและพกัผอ่นแล้ว นักทอ่งเทีย่วสามารถมสีว่นรว่มรกัษา
สิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้า กระบอกน�า ทดแทนการใช้ถุงและแก้ว
แบบพลาสติก เพื่อช่วยลดขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และรว่มทํากิจกรรม
ปลกูปา่ชายเลน เพ่ือฟื้นฟธูรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์สวยงามอยา่งยัง่ยนื

Green Tips

 ชุมชนม่วงกลวงอยู่ภายในบริเวณพื้นที่
ทะเลและปา่ชายเลนเปน็สว่นใหญ่ จึงจัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ด้วยการใช้เรอืท้องแบนลําเล็ก
หรอืเรยีกกันว่า เรอืพรที (พรที แปลว่า ล่ืน) เพราะ
สามารถแล่นไปบนผืนน�าดินโคลนและทรายได้อยา่ง
ไหลล่ืน น่ังเรอืไปชมปา่โกงกาง ปลกูป่าชายเลน เดิน
เล่นบนสันทรายม้าน�า และปดิทา้ยกับการทานอาหาร
ทะเลบนกระชงักลางน�า เรยีกได้ว่า ได้มาชมธรรมชาติ
ทํากิจกรรมสนุก ๆ และอ่ิมท้องอย่างมีความสุขกลับ
ไปแบบประทบัใจ

น่ังเรือพรีทชมธรรมชาติ 
ปลูกป่าชายเลน

กินซีฟู้ดบนกระชัง

พิกัด : ล่องแพเปียกคลองลัดโนด ตําบลม่วงกลวง
อําเภอกะเปอร ์จังหวัดระนอง 85120

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 18.00 น.



เกาะบุโหลนเล

ธรรมชาติป่าดิบอุดมสมบูรณ์
ปะการังน้ําต้ืนหน้าหาดทราย
สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวทะเล

 เกาะบุโหลนเลเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตราและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเกาะเดียวกันกับเกาะบุโหลน
ไม้ไผ่ และเกาะบุโหลนดอน โดยเกาะบุโหลนเลเป็นเกาะที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในระแวกเกาะอ่ืน ๆ บนเกาะมีหมู่บ้านชาวทะเลอาศัย
อยู่หนาแน่น มีรสีอรต์เปิดให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยว ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะมีภูเขาสูง ทางด้านทิศตะวันออกมีชายหาด
สวยงาม และทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวปะการงัน�า
ต้ืนอันอุดมสมบูรณ์อยู่ด้านหน้าชายหาด

สตูล

Highlight



เมื่อดําน�าดูปะการังเทียมอันงดงามแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่สัมผัส ไม่หัก ไม่ เด็ด ไม่นําปะการังที่มี
อยู่ในท้องทะเลขึ้นมา และไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน�า เพราะนอกจากทําลาย
ธรรมชาติแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์น�าอีกด้วย

Green Tips

 เกาะบุโหลนเล เกาะในฝัน สวรรค์ของคน
รักทะเลที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก เป็นเกาะที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากหรอืเรยีกได้ว่า
มบีรรยากาศเหมอืนได้ยอ้นอดีตไปเยอืนเกาะหลีเป๊ะ
เมื่อ 20 - 30 ปีท่ีแล้ว เพราะมีชายหาดขาว น�าทะเล
สีสวยใส วิวทิวทัศน์งาม อีกทั้งบรเิวณด้านหน้าหาด
สามารถมาดําน�าชมปะการงัอันอุดมสมบูรณ์ได้ทุก
เมือ่ทีต้่องการ นอกจากน้ียังมหีมู่บา้นชาวทะเลเล็ก ๆ
และรสีอรต์เพียงไมก่ี่แห่ง เรยีกได้วา่เปน็เกาะทีม่คีวาม
อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และส่วนตัวที่สุดแห่งหน่ึงใน
ทะเลไทย

ด่ืมด่ํากล่ินอายทะเล
ดําน้ําชมความงามของปะการัง

พิกัด : เกาะบุโหลนเล ตําบลปากน�า อําเภอละงู
จังหวัดสตูล 91110

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดัสตลู
:  074-740-724 

เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
: 074-740-272



หินขาว

กองหินขนาดเล็กโผล่พ้นน้ํา

ปะการังหินอ่อนหลากสีสัน

แหล่งดําน้ําสวยระดับโลก

 หินขาว เป็นกองหินขนาดเล็กที่มียอดหินโผล่พ้นน�า
จํานวน 2 ก้อน ความสูงประมาณ 3 เมตร อยู่ใกล้กับเกาะอายัม
เกาะบุโหลนเล และห่างจากชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 25 
กิโลเมตร สามารถเดินทางมาจากท่าเรือปากบารา อําเภอละงู 
จังหวดัสตลู และใชเ้วลาเดินทางโดยเรอืหางยาว ประมาณ 1 ชัว่โมง
โดยบรเิวณน้ีมีกองปะการงัหินอ่อนจํานวนมากและมีหลากสีสัน
ซึ่งหาพบได้ยากในจุดดําน�าอ่ืน ๆ

สตูล

Highlight



เมือ่มาท่องเทีย่วดําน�าชมกองปะการงั ฝงูปลาและสัตว์ทะเล นักท่องเทีย่ว
ควรปฏิบัติตามกฎการดําน�าอย่างเครง่ครดั นอกจากน้ีต้องมีความรบั
ผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมด้วยการไมห่ยบิ ไมจั่บ ไมเ่หยยีบบนกองปะการงั
เพื่อป้องกันปะการงัแตกหักหรอืตายได้และควรรกัษาระยะห่างจาก
สัตว์ทะเลเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ทะเล

Green Tips

 กองหินขาว เป็นจุดดําน�าที่โดดเด่นด้วย
ก้อนหินขนาดใหญ่โผล่พ้นขึ้นมาจากน�า เมื่อมอง
ดูอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่หากดําด่ิงลึกลงไปใต้
ผิวน�า จะพบกองหินขนาดใหญ่อุดมไปด้วยปะการงั
แข็ง ปะการงัอ่อน และกัลปังหา โดยเฉพาะปะการงั
อ่อนหลากส ีทัง้สแีดง สมีว่ง สนี�าเงนิ รวมทัง้สเีหลือง 
และสีขาวจํานวนมากที่ขึ้นปกคลุมไปท่ัวบริเวณ 
นอกจากน้ีมฝีงูปลาและสตัว์ทะเลมากมายทีม่าอาศยั
อยู่ในแนวกองปะการงัหินขาว

ชมกองปะการังและหินขาว
อุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

พิกัด : กองหินขาว ตําบลปากน�า 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดสตูล
: 074-740-724



ตาน้ําผุดจากธรรมชาติ

สระน้ําสีมรกตสวยใส

  ปา่ต้นน�าบา้นน�าราด เปน็พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ทีม่คีวามอุดม
สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีตาน�าผุดซึ่งเกิด
จากโครงสรา้งของรากต้นไม้และพื้นดินท่ีมีรูพรุน จนกลายเป็น
แอ่งน�าธรรมชาติที่ใสสะอาด หากมองด้วยตาเปล่า น�าจะเป็นสี
อมฟา้ใสด่ังกระจก เน่ืองจากภายในชัน้ใต้ดินก่อนทีน่�าจะผดุออกมา
ได้ผ่านกระบวนการกรองจากกรวด หิน ดินและทรายเสรจ็สิ้นแล้ว
ด้วยสภาพความสมบูรณ์และสวยงาม จึงทาํให้ชาวบา้นและหน่วยงาน
ในพื้นที่ได้รวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรกัษ์และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานี

Highlight

ป่าต้นน้ําบ้านน้ําราด

เล่นน้ําคลายร้อน พายเรือคายัค



นอกจากการมาท่องเท่ียวพักผ่อนแล้ว นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนรว่ม
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่นําอาหาร เครือ่งด่ืม ขวดน�าพลาสติก 
ถงุพลาสติก เข้าไปด้านใน เพือ่รกัษาความสะอาดของพืน้ที ่โดยทางชาวบา้น
ได้มกีารจัดสรรตูร้บัฝากของไวท้ีด้่านหน้าทางเข้าและขอความรว่มมือจาก
นักท่องเท่ียวทุกคนปฏิบัติตามกฏของชาวบ้านในชุมชนอย่างเครง่ครดั

Green Tips

           มาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติของ
ปา่ไมส้เีขยีวแสนรม่รืน่และสระน�าสใีสมรกต ทีเ่กิดจาก
ตาน�าผุดธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มีการจัด
การท่องเที่ยวในเชิงอนุรกัษ์ โดยมีพื้นที่น่ังรมิขอบ
สระน�าและลําธาร มีกิจกรรมพายเรอืชมป่าต้นน�า
สองข้างลําธาร และเล่นน�าคลายรอ้นได้อย่างช่ืนใจ 
นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความ
สวยงามของแหล่งน�าแล้ว ยังเป็นแหล่งน�ากินน�าใช้ที่
สาํคัญ ทางชาวบา้นในชมุชนจึงมกีฏเกณฑท์ีเ่ครง่ครดั
สาํหรบันักทอ่งเทีย่ว เพ่ือรกัษาให้ปา่ต้นน�าบา้นน�าราด
เป็นสถานที่ที่สวยงามทรงคุณค่าตลอดไป

พักผ่อนกลางธรรมชาติ 
พายเรือชมความงามสระน้ําสีมรกต

พิกัด : ป่าต้นน�าบ้านน�าราด ตําบลบ้านทําเนียบ
อําเภอคีรรีฐันิคม จังหวัดสุราษฏรธ์านี 84180

เวลาเปิดทําการ : 08.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สํานักงานจังหวัดสุราษฏรธ์านี 
: 077-288-817-9

เบอร์โทรศัพท์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรกัษ์บ้านน�าราด 
: 096-859-4503 หรอื 080-696-1166



ล่องแก่ง
คลองน้ําใส

ล่องแก่งกลางธารน้ําใส
พักผ่อนรีสอร์ตริมน้ํา

 ล่องแก่งคลองน�าใส หรอืรูจั้กในชือ่ ล่องแก่งหนานมดแดง
โดยภายในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมล่องแก่งในพื้นท่ีคลองน�าใส
ด้านใต้ของอ่างเก็บน�าห้วยน�าใสจึงทําให้มีน�าตลอดทั้งปี และ
สามารถควบคุมปริมาณน�าได้ จุดเริ่มต้นล่องแก่งจะอยู่บริเวณ
ใกล้กับประตูระบายน�าของอ่างเก็บน�าและล่องไปตามลําคลอง
ในระยะทาง 4 - 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ตลอด
สองข้างทางจะรม่รืน่และอุดมไปด้วยป่าไม้นานาชนิด นอกจากน้ี
ริมคลองน�าใสทั้งสองฝั่ งจะเรียงรายไปด้วยรีสอร์ตกว่าสิบแห่ง
ให้ได้เลือกสรรพักผ่อนตามใจชอบ

พัทลุง

Highlight



เมื่อมาพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมล่องแก่งแล้ว นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาดในพื้นที่ ไม่นําขยะ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน�า เข้าไปใน
พื้นที่  เพื่อไม่ให้แหล่งน�าเกิดการเน่าเสีย ขณะล่องแก่งควรปฏิบัติ
ตามกฎจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและ
ความสนุกสนาน

Green Tips

 คลองน�าใส คือ ชื่อท่ีบ่งบอกเอกลักษณ์
ของลําธารสายน้ี เพราะคลองน�าใสแห่งน้ีเป็นจุด
ล่องแก่งชื่อดัง ซึ่งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดพัทลุง
โดยมีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ เวลา
ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดยจุดเริม่ต้นการล่องแก่ง
จะอยู่ที่บรเิวณใต้ประตูระบายน�าอ่างเก็บน�าห้วย
น�าใส ใช้เรือคายัคขนาด 2 คน ออกแรงพายผ่าน
แก่งน้อยใหญ่ ซ่ึงความสนุกสนานของการล่องแก่ง
ขึ้นอยู่กับระดับกระแสน�าและแก่งหินตามจุดต่าง ๆ
เรยีกได้ว่า ไม่มีความอันตรายอย่างแน่นอน เพราะ
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการล่องแก่งกระจายตามจุด
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

เพลิดเพลินการล่องแก่ง
ในคลองน้ําใสท่ีไหลเย็น

พิกัด : ล่องแก่งคลองน�าใส ตําบลลานข่อย
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

เวลาเปิดทําการ : 09.00 น. - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ ททท.สาํนักงานจังหวดันครศรธีรรมราช
: 075-346-515-6

เบอร์โทรศัพท์ ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง
: 081-082-0206 หรือ 081-370-2123



ฝ่ายสินค้าการท่องเท่ียว
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพ่ิมเติม


