




จังหวัดสุร ินทร ์ข ึ ้นช ื ่อว ่าเป ็นเม ืองช้างและมีหมู ่บ ้านคนเล ี ้ยงช ้างขนาดใหญ่
ติดอันดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม เป็นหมู่บ้านของกลุ่ม
ผู้เล้ียงช้างท่ีเรียกตัวเองว่า ชาวกูย และเป็นที่ตั้งของศูนย์คชศึกษา มีช้างจากพื้นที่ต่าง ๆ 
มารวมตัวกันกว่า 200 เชือก โดยได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตระหว่างช้างกับควาญ 
เพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาวกูยโบราณ และอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คชศึกษา
สุรินทร์



จังหวัดท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเล็กท่ีสุดอย่าง สมุทรสงคราม เป็นท่ีต้ังของตลาดน้ำาอัมพวา ตลาดน้ำา
ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิม ในคลองยังมีเรือพาย
ขายอาหาร ชาวบ้านยังอาศัยอยู่ในบ้านไม้ริมคลอง จะคึกคักทุกวันศุกร์-อาทิตย์ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. นักท่องเที่ยวนิยมมา
เลือกซื้อของฝากและรับประทานอาหารท้องถิ่น พร้อมชมทัศนียภาพของชุมชนริมน้ำาที่
สวยงาม

ตลาดน้ำาอัมพวา
สมุทรสงคราม



จังหวัดตราดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีต้ังของเกาะท่ีสวยงามจำานวนมาก
จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเกาะคร่ึงร้อย หน่ึงในน้ันคือ เกาะช้าง เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเล
ตะวันออก ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน บนเกาะมีป่าดิบช้ืนอุดมสมบูรณ์ซ่ึงเป็นต้นน้ำาของน้ำาตก
หลายแห่ง มีหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่าย และมีชายหาดที่สวยงาม 
เช่น หาดคลองสน หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้

เกาะช้าง
ตราด



ตลาดนัดรถไฟ รัชดา ตั้งอยู่ใกล้ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม เป็นแหล่งรวมสินค้าวินเทจ
ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ถ้วยชาม ของสะสม ไปจนถึงของชิ้นใหญ่
อย่างอะไหล่รถคลาสสิกและรถโบราณ รวมไปถึงสินค้าแฟชั่น ของอร่อยทั้งอาหารไทย 
อีสาน เกาหลี ญ่ีปุ่น เมนูอาหารทะเลสด ๆ และของหวานอีกนานาชนิด ไม่เว้นแม้แต่ร้านตัดผม 
ร้านสัก และร้านทำาเล็บก็มีให้บริการ ตลาดนัดรถไฟ รัชดา เปิดทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น.

ตลาดนัดรถไฟ รัชดา
กรุงเทพมหานคร



บ้านสนวนนอกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำาเภอห้วยราช ชาวบ้านยังคงดำารงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างเรียบง่าย ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถ่ิน และสืบสานการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาต้ังแต่อดีต 
ปัจจุบันมีการเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าไหมของชุมชน นักท่องเที่ยวที่สนใจ
สามารถเรียนรู้วิธีการผลิตได้ทุกข้ันตอน ต้ังแต่การปลูกหม่อน เล้ียงไหม ฟอกไหม ทอผ้าไหม 
และการแปรรูป รวมถึงสินค้าพื้นบ้านอื่น ๆ เช่น กระดิ่งไม้ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
และงานจักสาน เป็นต้น

บ้านสนวนนอก
บุรีรัมย์



น้ำาตกเขาสามหล่ัน เป็นน้ำาตกขนาดใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติน้ำาตกสามหล่ัน เคยเป็นฐานทัพ
ญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ต้นน้ำาลำาธาร มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด และมีน้ำาตกท่ีสวยงาม น้ำาตกเขาสามหล่ันมีลักษณะ
เป็นลานหินกว้างลดหล่ันลงมา 3 ช้ัน และมีแอ่งน้ำาด้านล่าง ช่วงเวลาท่ีสวยท่ีสุดคือ ประมาณ
เดือนกรกฎาคม-กันยายน น้ำาตกจะมีสายน้ำาไหลลงมาสวยงาม เหมาะสำาหรับการเล่นน้ำา
และดื่มด่ำาธรรมชาติ

น้ำาตกสามหลั่น 
สระบุรี



วัดพระธาตุหริภุญชัย สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองลำาพูน และเป็นหนึ่งในพระธาตุสำาคัญ 
แห่งดินแดนล้านนาองค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา หุ้มทองจังโกสี
ทอง ภายในพระธาตุประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และเป็นพระธาตุประจำาปีเกิดปีระกา
ส่วนในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐาน พระมหามุนศีรีหริภุญชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัยสี
ทององค์ใหญ่ที่ชาวลำาพูนต่างเคารพศรัทธา

วัดพระธาตุหริภุญชัย
ลำาพูน



ย่านเมืองเก่าสงขลามีอายุกว่า 200 ปี สวยคลาสสิกด้วยสถาปัตยกรรมโบราณทั้งสไตล์
จีน ชิโนยูโรเปียน และสไตล์ผสมผสาน ประกอบด้วยถนน 3 สายหลักคือ ถนนนครนอก 
ถนนนครใน และถนนนางงาม มีจุดสำาคัญอย่าง หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวสีแดงขนาดใหญ่
ท่ีเปล่ียนเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวร บ้านนครใน บ้านเก่าท่ีเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ 
อนุรักษ์ของเก่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ศาลเจ้าพ่อกวนอู และสตรีตอาร์ตริมกำาแพง
ที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวสงขลา

ย่านเมืองเก่าสงขลา
สงขลา



จุดชมวิวควนนกเต้นเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดังในอำาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นักท่องเท่ียว
นิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้น ดื่มด่ำาความสวยงามของวิวขุนเขาสลับซับซ้อน และทะเลหมอก
เหนือผืนป่าเขียวขจี พร้อมมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร และที่พักให้บริการ โดยช่วงปลายฝน
ต้นหนาวเป็นช่วงเวลาน่าเที่ยว

ควนนกเต้น
พัทลุง



วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี โดดเด่นด้วยพระอุโบสถเงิน ภายในประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อ 
มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ตกแต่งด้วยหัตถกรรมเคร่ืองเงินลวดลายอ่อนช้อย สะท้อนถึง
อัตลักษณ์ของชุมชนวัวลายท่ีต้ังอยู่ใกล้วัด ซ่ึงเป็นชุมชนทำาหัตถกรรมเคร่ืองเงินเล่ืองช่ือ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจออกแบบอุโบสถเงิน เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
และเพ่ืออนุรักษ์เคร่ืองเงินวัวลายให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป

วัดศรีสุพรรณ 
เชียงใหม่



องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช หรือ ปู่ศรีมุกดา คือพญานาคองค์ใหญ่สีน้ำาเงิน
เหลือบเขียว ประดิษฐานอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์และ
แลนด์มาร์คอันวิจิตรสวยงามของจังหวัดมุกดาหาร เช่ือว่าหากได้สักการะจะโชคดี สุขภาพ
แข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัย และม่ังค่ังร่ำารวย ทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านบนภูเขา 
และเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองมุกดาหารและแม่น้ำาโขงที่สวยงาม

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
มุกดาหาร



คลองท่าปอมมีระบบนิเวศสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นลำาธารยาว 5 กิโลเมตร กำาเนิด
มาจากน้ำาผุดบนเขาช่องพระแก้วและไหลลงสู่ทะเลทะเลอันดามัน ช่วงที่น้ำาทะเลหนุนสูง 
น้ำาในคลองจะเป็นน้ำาเค็ม และในช่วงที่น้ำาทะเลลดต่ำา น้ำาในคลองจะเป็นน้ำาจืด แวดล้อม
ด้วยป่า 3 ชนิด ได้แก่ ป่าพรุ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน โดดเด่นด้วยรากของต้นชมพู่
น้ำาท่ีข้ึนอยู่จำานวนมาก เป็นภาพธรรมชาติท่ีแปลกตาซ่ึงพบได้เฉพาะท่ีท่าปอมคลองสองน้ำา

ท่าปอมคลองสองน้ำา
กระบี่



วัดสำาคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ หน้าตัก
กว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร จัดสร้างข้ึนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยมีการอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สก” ข้ึนประดิษฐานท่ีหน้าองค์หลวงปู่ทวด 
เป็นที่เคารพบูชาของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที่สำาคัญของเมืองหัวหิน”

วัดห้วยมงคล
ประจวบคีรีขันธ์



พระนครคีรี หรือที่ชาวเพชรบุรีเรียกว่า เขาวัง สร้างอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร ด้านบน
เป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงวัด พระธาตุ 
พระที่นั่ง และพระตำาหนัก ส่วนใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิก
ผสมสไตล์จีน กรมศิลปากรได้ใช้พื้นที่พระราชวังบางส่วนจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครคีรี เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่งมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง

พระนครคีรี 
เพชรบุรี



สะพานข้ามแม่น้ำาแคว เป็นสะพานรถไฟทอดยาวข้ามแม่น้ำาแคว ยาวประมาณ 300 เมตร 
สร้างข้ึนในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร ์
ที่มีระยะทางรวมถึง 415 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่น มีจุดเริ่มต้นจากสถานีชุม
ทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ไปสู่สถานีปลายทางที่เมืองทันบูซายัค ประเทศเมียนมา 
ปัจจุบันกลายเป็น 30 แลนด์มาร์คสำาคัญของกาญจนบุรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว
กาญจนบุรี



สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อยู่ภายใต้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 3,800 ไร่ ลักษณะเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาขนาดใหญ่ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย และถือเป็นศูนย์ศึกษาวิจัย
และรวบรวมพันธ์ุไม้ประจำาภูมิภาคตะวันออก โดยเฉพาะป่าเสม็ดพันปี รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
ระยอง



วัดสำาคัญและเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากร โดดเด่นด้วยพระปรางค์ที่สูงใหญ่ที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัด
ที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานผ้า
พระกฐินทางชลมารค ทั้งยังเป็นวัดประจำารัชกาลที่ 2 และเป็นสัญลักษณ์สำาคัญของ
กรุงเทพฯ ที่แสดงถึงความเป็นไทยและความวิจิตรปราณีตด้านพุทธศิลป์

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร



ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา มีประวัติยาวนานต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี เป็นย่านที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างความเป็นไทย จีน และโปรตุเกส มีจุดเด่นในเร่ือง
อาหารสยามโปรตุเกส ขนมฝร่ัง และวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำาเจ้าพระยา โดยมีโบสถ์ ศาลเจ้า 
และวัด เป็นศูนย์กลางยึดเหน่ียวจิตใจ ซึ่งแม้ว่าจะมีความเชื่อความศรัทธาที่หลากหลาย แต่
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ย่านกุฎีจีน
กรุงเทพมหานคร



แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ำาเต็มไปด้วยร้านอาหาร
หลากหลายประเภท และร้านค้าร้านของฝากมากมาย มีจุดเด่นที่บึงบัวแดงขนาด 24 ไร่ 
ประกอบด้วยบัว 2 สายพันธุ์ คือ บัวแดงสายพันธุ์ดั้งเดิม และบัวแดงมะเหมี่ยวที่จะสลับ
กันบานทั้งวันตลอดปี สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวนครปฐมที่มีอาชีพทำานาบัว และยังเป็น
ดอกไม้ที่แสดงถึงความเป็นไทย

ตลาดน้ำาทุ่งบัวแดง
นครปฐม



วัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงและวัดสำาคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดประกอบ
ด้วย พระปรางค์ประธานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระวิหารหลวง พระอุโบสถ 
วิหารราย พระปรางค์ เจดีย์ราย และจุดอันซีนอย่าง เศียรพระในรากไม้ วัดมหาธาตุเป็น
ส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดก
โลกเมื่อปี 2534 ในชื่อ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ
พระนครศรีอยุธยา



บ้านถ้ำารงค์เป็นชุมชนคนทำาตาลที่สืบสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น เต็มไปด้วย
สวนตาลขนาดใหญ่ และมีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนดให้เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้น
บ้านเกี่ยวกับการทำาตาล ตั้งแต่วิธีการปลูก การปีนต้นตาล การเก็บน้ำาตาล ไปจนถึงการ
แปรรูปเป็นน้ำาตาลปี๊บ น้ำาตาลสด อาหารคาวหวาน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จักสานใบตาล 
ซึ่งน้ำาตาลโตนดถือเป็นของดีประจำาจังหวัด จนเมืองเพชรได้รับสมญานามว่าเป็น เมือง
หลวงแห่งขนมหวานของไทย

บ้านถ้ำารงค์
เพชรบุรี



บ้านบ่อสร้างเป็นชุมชนทำาร่มแห่งแรกของไทย มีร่มบ่อสร้างเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และมีศูนย์กลางอยู่ที่ ศูนย์อุตสาหกรรม
ทำาร่มบ่อสร้าง ก่อตั้งโดย ถวิล บัวจีน เพื่อรวบรวมช่างทำาชิ้นส่วนร่มจากทุกหมู่บ้านให้มา
รวมกันในจุดเดียว และเปิดให้นักท่องเที่ยวชมกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การทำา
กระดาษสา การขึ้นโครงไม้ไผ่ และลงสีวาดลาย เป็นการอนุรักษ์สัญลักษณ์ประจำาถิ่นไม่
ให้สูญหายไป

ศูนย์อุตสาหกรรมทำาร่มบ่อสร้าง
เชียงใหม่



พิพิธภัณฑ์มีชีวิตท่ีรวบรวมเร่ืองราวของชามตราไก่ และวิถีชีวิตของชาวลำาปางไว้อย่างครบถ้วน
จัดแสดงกระบวนการผลิตชามตราไก่และผลิตภัณฑ์เซรามิคทุกข้ันตอน ต้ังแต่การข้ึนรูป ชุบเคลือบ 
การเผา และเขียนลาย โดยเฉพาะเทคนิคการวาดลายไก่แบบโบราณท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวในไทย 
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีก่อตั้งโดยทายาทของโรงงานธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาว
ในจังหวัดลำาปาง และเป็นผู้บุกเบิกการทำาชามตราไก่ ก่อนจะกลายผู้ผลิตสินค้าเซรามิค
ส่งออกไปขายท่ัวประเทศ

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
ลำาปาง



ย่านปากน้ำาประแสต้ังอยู่ท่ีตำาบลปากน้ำาประแส อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง บริเวณปากแม่น้ำา
เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย  ชาวบ้านประกอบอาชีพทำาเกษตร 
การประมงพื้นบ้าน และยังมีธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวแหลมสน จุดชม
พระอาทิตย์ตกที่สะพานประแสสิน กิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำาคืน และจุดสำาคัญ
อย่าง เรือรบหลวงประแส  เรือรบหลวงเก่าที่กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานและสัญลักษณ์
ของปากน้ำาประแส

ปากน้ำาประแส
ระยอง



ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำาจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในชุมชน
ยังมีอาคารเก่า สไตล์ชิโนโปรตุกีส และบ้านเรือนท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมไทย จีน ยุโรป 
มีบ้านหลังสำาคัญที่ บ้านหลวงราชไมตรี บ้านเลขที่ 69 (ศูนย์การเรียนรู้ริมน้ำาจันทบูร) 
ร้านขายยาโบราณจังกวนอัน โรงเจ และฝั่งตรงข้ามของชุมชนยังเป็นที่ตั้งของ วัดแม่
พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกาโรมันคาทอลิก ที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย

ชุมชนริมน้ำาจันทบูร
จันทบุรี



บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีสำาคัญของไทย ต้ังอยู่ท่ีอำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
เป็นแหล่ง ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หม้อดินเผาเขียนสีโบราณ 
และข้าวของเครื่องใช้โบราณที่บอกถึงการทำาเกษตรกรรม และสะท้อนถึงวิวัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมเมื่อกว่า 5,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันบ้านเชียงกลายเป็นสถานที่
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับงานศิลปะ โดยเฉพาะการทำาหม้อดินเผาและการ
เขียนลวดลายโบราณแบบบ้านเชียง

บ้านเชียง
อุดรธานี



แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก อำาเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
มีผืนน้ำากว้างใหญ่กว่า 1 แสนไร่ มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อย
ใหญ่นานาชนิด แต่เดิมชื่อว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์
ทั้งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำาเพื่อการเพาะปลูก บรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่ง
ประมงน้ำาจืดของชาวบ้าน และที่สำาคัญคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของสุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา
สุราษฏร์ธานี



อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของไทย ต้ังอยู่ตอนล่าง
สุดของภาคกลาง หรือด้านเหนือสุดของภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย 
โดดเด่นด้วยเกาะหินปูนมากมายท่ีต้ังเรียงรายใกล้ชายฝ่ัง และมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย
ทั้งทะเล ชายหาด ภูเขา ถ้ำา และป่าชายเลน รวมถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำาคัญอย่าง 
พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ พลับพลาในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ภายในถ้ำาพระยานคร

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์



อำาเภอเบตงตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองในหุบเขาเหมือนแอ่งกระทะที่โอบล้อม
ด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ทำาให้มีอากาศเย็น และมีหมอกตลอดปี เมืองเบตงมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สำาคัญอย่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อุทยานแห่งชาติบางลาง 
และจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง รวมทั้งยังเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำาคัญเนื่องจาก
มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย

เมืองเบตง
ยะลา



อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปี เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวท่าแร่ ชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์
คล้ายเรือลำาใหญ่ เพ่ือระลึกถึงการอพยพข้ามน้ำามาต้ังถ่ินฐานของคริสต์ชนชาวเวียดนาม 
ผู้เป็นบรรพบุรุษของชาวท่าแร่ในปัจจุบัน โดยทุกวันท่ี 25 ธันวาคมของทุกปี ชุมชนท่าแร่
จะจัดงานแห่ดาวเพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างย่ิงใหญ่ และมีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
สกลนคร



เกาะที่อุดมไปด้วยธรรมชาติพื้นที่บริเวณรอบเกาะมีชายหาดสลับกับโขดหิน มีหาดทราย
ที ่สวยงามหลายแห่งอย่าง อ่าวใหญ่ อ่าวเขาควาย อ่าวกวางปีบ อ่าวหินขาว อ่าวไม้ไผ่ 
และอ่าวมุก ส่วนพื้นที่ตอนกลางของเกาะเป็นภูเขา และป่าไม้ทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ
นกหลากชนิด ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตการทำาประมงและทำาสวนมะม่วงหิมพานต์ รวมทั้ง
มีหมู่บ้านชาวมอแกนที่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพิงท้องทะเล

เกาะพยาม
ระนอง



““

วัดเก่าแก่และสำาคัญของเมืองน่าน มีสถาปัตยกรรมสำาคัญคือ พระอุโบสถจตุรมุข ที่ได้รับ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นโบราณสถาน ภายในประดิษฐานพระจตุรทิศ หรือ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์บนฐานชุกชี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามล้ำาค่า 
แสดงเรื่องราวชาดก ตำานานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีตภาพ โดย
เฉพาะภาพปู่ม่านย่าม่าน หรือภาพกระซิบรัก ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์
น่าน



สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำาปาง มีสถาปัตยกรรมท่ีสำาคัญประกอบด้วย วิหารหลวง
ที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกต วิหารกู่พระเจ้าล้านทองซึ่งประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์และพันธุ์พฤกษา และองค์พระธาตุสีทอง
อร่าม สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนาผสมทรงลังกา 
และเป็นที ่ประดิษฐานพระบรมสารีร ิกธาตุเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

วัดพระธาตุลำาปางหลวง
ลำาปาง



วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า พระปฐมเจดีย์ เป็นพระสถูปเจดีย์
ทรงระฆังคว่ำา ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สันนิษฐาน
ว่า สร้างข้ึนต้ังแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซ่ึงองค์ปัจจุบันเป็นเจดีย์ท่ีสร้างครอบพรปฐม
เจดีย์องค์เดิมไว้ รวมทั้งภายในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธ
รูปเก่าแก่สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 6 เป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวนครปฐมเคารพศรัทธาอย่างย่ิง

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม



อ่างเก็บน้ำาห้วยตึงเฒ่าเป็นโครงการตามพระราชดำาริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 สร้างขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาที่ใช้ในศูนย์เกษตรกรรมทหารฯ และชุมชนบริเวณใกล้
เคียง ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติจึงกลายมาเป็นแหล่งพัก
ผ่อนหย่อนใจของชาวเชียงใหม่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใกล้ตัวเมือง มีกิจกรรมทั้ง
การพายเรือ เล่นเรือถีบ โหนสลิง และยังมีหุ่นฟางคิงคองยักษ์เป็นแลนด์มาร์คต้อนรับนัก
ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำาห้วยตึงเฒ่า
เชียงใหม่



ไร่ชาชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ปลูกบนพื้นที่กว่า 600 ไร่บนเนินเขาที่ลดหลั่นกันเป็น
ขั้นบันไดสวยงาม ทั้งชาอัสสัม ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำา ทั้งยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสไร่ชา ชิมชา และอาหารคาวหวานที่มีส่วนผสมของใบชาชั้นดี ไร่ชา
ฉุยฟงนับเป็น 1 ใน 3 ไร่ชาของบริษัท ฉุยฟงที จำากัด ผู้ผลิตชารายใหญ่ที่มีแปลงปลูก
ในเชียงรายทั้งหมดกว่า 1,000 ไร่ และผลิตชาได้มากถึงปีละ 1,000 ตัน

ไร่ชาฉุยฟง
เชียงราย



พิพิธภัณฑ์บ้านดำา หรือ บ้านดำา เป็นสถานท่ีรวบรวมงานศิลปะอันล้ำาค่าของ อาจารย์ถวัลย์ 
ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ จัดแสดงงานศิลปะหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นภาพ
จิตรกรรม งานประติมากรรม และงานสถาปัตยกรรม เช่น หอคำา ศาลาพระสี่อิริยาบถ 
ศาลาพระทองไสยาสน์ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ที่จะสลับสับเปลี่ยนตลอดปี

พิพิธภัณฑ์บ้านดำา
เชียงราย



บ้านผาหมี อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่
เป็นชาวอาข่าทำาอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกกาแฟ มีจุดเริ่มต้นจากกาแฟต้น
แรกท่ีโครงการหลวงมอบให้ชาวบ้านตามพระราชดำารัสของในหลวง รัชกาลท่ี 9 เพ่ือสร้าง
อาชีพท่ีย่ังยืน ปัจจุบันบ้านผาหมีเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว มีเส้นทางเรียนรู้เก่ียวกับกาแฟ
ตั้งแต่การเก็บเมล็ด ล้าง ตาก กะเทาะเปลือก คั่ว บด และดริปเป็นกาแฟสดรสชาติดีมี
เอกลักษณ์

บ้านผาหมี 
เชียงราย



เกาะแสมสารเป็นเกาะที่มีความสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีหาด
ทรายขาวละเอียดหลายแห่ง ท้ังหาดเทียน หาดลูกลม หาดน้ำาหนาว หาดนางรำา หาดนางรอง 
มีกิจกรรมทางทะเลหลากหลายประเภทอย่างพายเรือคายัค ดำาน้ำาตื้นชมปะการัง และนั่ง
เรือท้องกระจก พร้อมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทยให้ศึกษาเรียนรู้
เรื่องท้องทะเลไทยและเป็นจุดชมวิวเกาะแสมสารที่สวยงาม

เกาะแสมสาร
ชลบุรี



แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการนำาเสนอวิถีชีวิตชาวนาไทยในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นการทำานา ปลูกข้าว การจัดแสดงแปลงนาสาธิตลักษณะพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิด
พันธ์ุ ตลอดจนการถ่ายทอดเร่ืองราวด้านวิถีชีวิตภายในเรือนศูนย์รวมดวงใจไทยท้ังชาติ 
เรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต ทำาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักข้าวและเข้าใจ
อาชีพชาวนา รวมท้ังเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร

นาเฮียใช้
สุพรรณบุรี



บ้านวิชาเยนทร์ หรือบ้านหลวงรับราชทูต เป็นโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้น
เมื่อปี 2228 เพ่ือใช้ต้อนรับคณะทตูจากประเทศฝร่ังเศส โดยทางด้านทิศตะวันตกเป็นบ้านพัก
ของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ สมุหนายกชาวกรีกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบัน
เหลือเพียงซากปรักหักพังให้เห็นโครงสร้างของบ้าน หอระฆัง โบสถ์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม
แบบยุโรปยุคเรเนซองส์ กลายเป็นสถานท่ี เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดลพบุรี 

บ้านวิชาเยนทร์ 
ลพบุรี



แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน และศูนย์กลางของวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชน
เชิงเกษตรบ้านมหาสอน เป็นสถานท่ีเรียนรู้วิถีธรรมชาติ และชมความสวยงามของลุ่มน้ำา
บางขาม มีฐานการเรียนรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน การเล้ียงกุ้ง
ก้ามแดง การสร้างบ้านไส้เดือน การแช่น้ำาสมุนไพรบำาบัดโรค การทำาไข่เค็มสมุนไพรใบเตย 
และการทำาอาหารท้องถ่ินโดยใช้วัตถุดิบจากสวน เพื่อให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

บ้านสวนขวัญ
ลพบุรี



ถนนศรีจันทร์นับเป็นย่านสร้างสรรค์แห่งแรกของขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น 
ร่วมกับ TCDC Khon Kaen และกรมธนารักษ์ ได้ร่วมกันปลุกย่านเก่าบนถนนศรีจันทร์
ให้กลับมาคึกคัก โชว์เสน่ห์หลากหลายท้ังบรรยากาศของตึกเก่าอายุคร่ึงศตวรรษ วิถีชีวิต
ของผู้คนท่ียังอยู่อาศัย และมีร้านค้าร้านอาหารท่ีน่าสนใจอย่างร้านกาแฟเก่าแก่ ร้านก๋วยเต๋ียว
เน้ือน้ำาใส น้ำาเต้าหู้ร้อยป ีน้ำาเต้าหู้ร้อยปี ร้านขายสมุนไพร และร้านเบเกอรี่เจ้าเก่า รวมถึงมี
สตรีทอาร์ตตามตรอกซอกซอยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

ถนนศรีจันทร์
ขอนแก่น



หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
ในอำาเภอเนินมะปราง ด้วยคุณสมบัติของภูเขาหินปูนทำาให้มีถ้ำาหลายแห่งทั้งถ้ำาค้างคาว 
ถ้ำานางมัทรี ถ้ำานางสิบสอง ถ้ำาเดือน-ถ้ำาดาว ทั้งยังมีการค้นพบฟอสซิลสัตว์ทะเลโบราณ
เป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งบอกว่าแผ่นดินนี้เคยเป็นทะเล ตลอดจนมีวิวทิวทัศน์ของ
ทุ่งนา แปลงเกษตร และทุ่งดอกไม้ แสดงให้เห็นวิถีเกษตรกรรมของชาวบ้านที่เรียบง่าย
และสวยงาม

บ้านมุง
พิษณุโลก



อาข่า อ่ามา เป็นแบรนด์กาแฟเพื่อสังคม ก่อตั้งโดย อายุ จือปา ชาวอาข่าที่ต้องการผลิต
กาแฟคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอาข่าไปพร้อมกัน พิถีพิถันทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การปลูก คั่วบดจนกลายเป็นแบรนด์กาแฟที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของต่าง
ประเทศ ปัจจุบันมีร้านกาแฟ 3 สาขา หนึ่งในนั้นคือ ร้านกาแฟอาข่า อ่ามา ลีฟวิ่ง แฟกทอร่ี 
อำาเภอแม่ริม ที่เปิดเวิร์คช็อปเรื่องกาแฟและการทำาธุรกิจเพื่อสังคม

ร้านกาแฟอาข่า อ่ามาร้านกาแฟอาข่า อ่ามา
เชียงใหม่เชียงใหม่



ปราสาทเมืองต่ำาตั้งอยู่ในชุมชนโคกเมือง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 
เพื่อถวายแด่พระศิวะ มีศิลปะแบบปาปวนที่สวยงาม โดดเด่นด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์บน
ฐานศิลาแลงเดียวกัน และลวดลายจำาหลักบนหินทรายที่วิจิตรบรรจง โดยเฉพาะหน้า
บัน จำาหลักรูปพระอินทร์ประทับนั่งเหนือช้างเอราวัณสามเศียร รวมถึงมีบารายรอบตัว
ปราสาท และพญานาคหินทราย 5 เศียรเป็นเอกลักษณ์

ปราสาทเมืองต่ำา
บุรีรัมย์



ชุมชนขนมแปลกตั้งอยู่ริมคลองหนองบัว อำาเภอเมืองจันทบุรี เป็นชุมชนที่ยังคงรักษา
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เรื่องอาหารคาวหวานที่ไม่เหมือนใครและหาชิมยาก ไม่ว่า
จะเป็นหมูชะมวงย่าง ล่าเตียง หอยครก ตะไล สาวน้อยร้อยงา ขนมควยลิง ขนมติดคอ 
น้ำาเยี่ยววัว รวมไปถึงขนมไทยอีกมากมาย ชาวบ้านจะวางขายให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง 
ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว
จันทบุรี



สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชุมชนควนขนุน ชุมชนทำาหัตถกรรมจากกระจูดโดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณี ที่สืบทอดทักษะภูมิปัญญามาถึง
รุ่นที่ 5 ปัจจุบันได้พัฒนาสู่แบรนด์ VARNI CRAFT มีการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด
ให้มีความ ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และคำาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
วัตถุดิบจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปราศจากสารเคมี ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณี
พัทลุง



เกาะกลางอยู่ใกล้ตัวเมืองกระบี่ เป็นเกาะเล็ก ๆ ถูกล้อมรอบด้วยป่าชายเลน มีชาวบ้าน
อาศัยอยู่กว่า 5,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพประมง ทำานา เกษตรกรรม
รวมถึงทำาการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำาเรือหัวโทงจำาลอง การทำาผ้า
ปาเต๊ะ การปลูกข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ ตลอดจนกิจกรรม
วางลอบปู การขุดหอย และการนั่งรถพ่วงข้าง เที่ยวรอบเกาะ สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย
ของชาวเกาะกลาง

เกาะกลาง
กระบี่



แพะเมืองผีมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่สวยแปลกตา มีหน้าผาและเสาดินรูปทรงประหลาด
เกิดจากกระบวนการของน้ำาท่ีกัดเซาะช้ันดิน ทำาให้เกิดการเว้าแหว่งไปตามสภาพของดินท่ี
มีความแข็งแรงไม่เท่ากัน และด้วยรูปทรงที่ดูประหลาดตาทำาให้คนโบราณมองแพะเมืองผี
เป็นสถานที่ลี้ลับ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของชาวทุ่งโฮ้ง ต้ังอยู่ภายในเขตวนอุทยานแพะเมืองผีซ่ึงมีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 167 ไร่

แพะเมืองผี
แพร่



วัดหินแท่นลำาภาชีมีความวิจิตรตระการตาด้วยอุโบสถสำาเภาแก้วร้อยล้านสถาปัตยกรรม
รูปทรงเรือเด่นเป็นสง่า ทาสีขาวทั้งหลัง ประดับประดาด้วยกระจกสะท้อนแสงระยิบระยับ 
รูปทรงเรือสุพรรณหงส์ หมายถึง การนำาพามนุษย์ข้ามวัฏสงสารสู่พุทธภูมิ ส่วนสีขาวบริสุทธ์ิ 
หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเปล่งประกายไปท่ัวโลกมนุษย์และจักรวาล 
และด้านหน้าพระอุโบสถได้ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านหินแท่นนับถือ

วัดหินแท่นลำาภาชี
กาญจนบุรี



หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดังของจังหวัดภูเก็ต เป็นท่ีพูดถึงอย่างมากจากการเป็นชายหาด
ที่สามารถถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินที่กำาลังจะลงจอดได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็นชายหาดที่
คนนิยมมาพักผ่อน ทะเลสีสวย น้ำาใส หาดทรายขาวละเอียด มีบรรยากาศที่สงบเงียบ และ
นับเป็นชายหาดท่ียาวท่ีสุด ของเกาะภูเก็ต ตลอดจนเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลท้ังเต่าตนุ
เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง สะท้อนให้เห็นความเงียบสงบและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

หาดไม้ขาว
ภูเก็ต



วัดปากน้ำาโจ้โล้เป็นที่ตั้งของอุโบสถสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีลวดลายปูนปั้นทาสีทอง
แทนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวบ้านเคารพบูชา และบริเวณฐานพระประธานได้สร้างเป็นช่องสามารถลอดฐานพระ
ประธานเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ทั้งยังมีพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็น
อนุสรณ์สถานระลึกถึงการสู้รบกับกองทัพพม่าจนได้รับชัยชนะ

วัดปากน้ำาโจ้โล้
ฉะเชิงเทรา



เยาวราช หรือไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ยุคที่ชาวจีนอพยพเข้า
มาแบบเส่ือผืนหมอนใบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันกลายเป็นย่านการค้าขนาดใหญ่
ของคนไทยเชื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นร้านทอง ร้านยาจีน ภัตตาคารจีน ร้านขายสินค้านำาเข้า
จากจีน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของกรุงเทพฯ ตื่นตาไปกับร้านรถเข็นแนวสตรี
ทฟู้ดมากมาย โดยตลอดสองข้างทางถนนเยาวราชจะเร่ิมคึกคักต้ังแต่ช่วงเย็นไปจนถึงค่ำาคืน

เยาวราช
กรุงเทพมหานคร



จากตลาดดอกไม้บนฟุตบาธ ปัจจุบันปากคลองตลาดมีการจัดระเบียบร้านค้าและปรับโฉม
ตลาดให้เป็นอาณาจักรดอกไม้และกล้วยไม้นานาชาติ โดยได้รวม 3 ตลาดเก่าไว้ในที่เดียว 
ได้แก่ ตลาดปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน และตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ซึ่งยังคง
เป็นตลาดค้าดอกไม้แห่งใหญ่ของไทย ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชมความสวยงาม
ของดอกไม้จากทั่วทุกภาคของไทยและนำาเข้าจากต่างประเทศ

ปากคลองตลาด
กรุงเทพมหานคร



สวนดอกมากาเร็ตสีม่วงสดใสให้บรรยากาศเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ในต่างประเทศ เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวแนวสวนดอกไม้ในอำาเภอแม่ริม ซึ่งนอกจากอาชีพชาวสวนขายดอกไม้ตัดดอก
แล้ว สวนป้าจวนลุงใจ๋ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ พร้อมมีบริการอุปกรณ์ประกอบ
ฉากและมุมถ่ายภาพท่ีสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสะพานไม้ไผ่ กองฟาง และโต๊ะเก้าอ้ีกลาง
สวน โดยจะเปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี

สวนดอกไม้ป้าจวนลุงใจ๋
เชียงใหม่



สามเหลี่ยมทองคำา เป็นชื่อเรียกพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และประเทศ
เมียนมา โดยมีแม่น้ำาโขงตัดผ่านเป็นพรมแดนธรรมชาติ นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพ
กับทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำาโขงและวิวธรรมชาติของฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน รวม
ถึงไปสักการะพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ พระพุทธรูปสีทององค์
ใหญ่ริมแม่น้ำาโขง รวมถึงยังเป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่คึกคัก เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่าย
สินค้าที่สำาคัญแห่งหนึ่งของไทย

สามเหลี่ยมทองคำา
เชียงราย



วัดร่องขุ่นเป็นงานช้ินเอกของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(จิตรกรรม) ผู้รังสรรค์พระอุโบสถอย่างวิจิตรสวยงาม โดดเด่นด้วยลวดลายอ่อนช้อยอัน
เป็นเอกลักษณ์ สร้างอยู่บนเนินดิน ล้อมรอบด้วยสระน้ำา มีสะพานข้ามผ่านขุมนรกและ
เขี้ยวพญามารสู่พระอุโบสถหรือดินแดนพุทธภูมิ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม
บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแบบร่วมสมัย นับเป็นวัดที่มีความสำาคัญและเป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงราย

วัดร่องขุ่น
เชียงราย



พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ต้ังอยู่ท่ีบ้านข้ีเหล็กใหญ่ อำาเภอโซ่พิสัย ก่อต้ังโดย สุทธิพงษ์ สุริยะ 
เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และหวังพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยัง
เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ภาพวาดพญานาคกราฟฟิตี้กว่า 100 ตัว บนผนังบ้าน วัด ร้านค้า 
และจุดต่าง ๆ ในชุมชน สะท้อนเรื่องราวพญานาคกับวิถีชีวิตชาวอีสาน เป็นจุดขายเพื่อ
ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
บึงกาฬ



อดีตย่านค้าขายของชาวจีนที่มีความคึกคัก ปัจจุบันกลายเป็นย่านเก่าและแหล่งท่องเที่ยว
ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา มีส่ิงท่ีน่าสนใจอย่าง อาคารบ้านเรือนสไตล์จีน ศาลเจ้าโจวซือกง ศาลเจ้า
เก่าแก่ที่สุดในตลาดน้อย ร้านค้าอะไหล่เครื่องยนต์เก่า ร้านอาหารเจ้าเก่า และสตรีตอาร์
ตบนกำาแพงที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวตลาดน้อย

ย่านตลาดน้อย
กรุงเทพมหานคร






