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แม้ต้องไต่ระดับความสูงและลัดเลาะไปตามโค้งเขานับ
พันโค้งจนหลายคนอาจเมารถ แต่อาการวิงเวียนจะ
หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อไปถึงทุ่งดอกบัวตอง ทุ่งดอกไม้สี
เหลืองอร่ามที่พร้อมใจกันบานบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่
บนดอยแม่อูคอ เต็มขุนเขาสลับซับซ้อน เป็นภาพน่า
ประทับใจกว้างไกลสุดสายตา การเบ่งบานของดอก 
บัวตองคือสัญญาณบ่งบอกถึงการเข้าสู ่ฤดูหนาว
อย่างเป็นทางการ บนดอยแม่อูคอมจีุดชมวิวทีม่องเหน็ 
วิวได้แบบพาโนรามา จุดนัน้จะเหน็ภาพถนนทีค่ดเคีย้ว
ไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองทอง นั่นแหละ
คือเส้นทางที่พวกเราไต่กันขึ้นมา 

j ทุ่งดอกบัวตอง 
ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ฤดูท่องเที่ยว : กลางเดือนพฤศจิกายน - สิ้นเดือนพฤศจิกายน 
ติดต่อ : 0-5369-1110, 0-5361-9823

ทุ่งดอกบัวตอง 
จ.แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ภูชี้เพ้อ, น้ำ�ตกแม่อูคอ, น้ำ�ตกแม่สุรินทร์
การเดินทาง : 
aส�ม�รถขึ้นได้ที่ สน�มบินดอนเมือง
และสน�มบินสุวรรณภูมิ เส้นท�ง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
b ส�ม�รถข้ึนได้ท่ีสถ�นีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน  
www.transport.co.th 
" เดินท�งโดยก�รเช่�รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ
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น�า้เก๊กฮวยทีเ่ราดืม่แล้วชุม่คอชืน่ใจนัน้มดีอกสขีาวฟู ๆ   
บานเป็นทุ่งดอกไม้สีขาวพราว พร้อมส่งกลิ่นหอม
อ่อน ๆ เต็มทุ่งและเนินเขาของบ้านอมลอง โดยดอก
เก๊กฮวยจะบานปีละครัง้เท่านัน้  ชาวบ้านจะเริ่มปลกูช่วง
ปลายฤดูฝน ดอกเก๊กฮวยจะเริ่มบานช่วงปลายเดือน
กันยายนไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายน แต่ช่วงเวลา
ที่ดอกเก๊กฮวยจะบานและสวยที่สุด คือช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเริ่มหนาว ถ้าไปถึง
ช่วงเช้าซ่ึงเป็นช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุ จะได้เหน็ภาพทุง่ดอกไม้
สีขาวเบ่งบานรับเช้าวันใหม่ที่มีสายหมอกนุ่ม ๆ ลอย
อ้อยอิ่งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสีฟ้าใส แนะน�าว่าเคลียร์
พื้นทีใ่นมอืถอืและกล้องถ่ายรปูให้ว่างเข้าไว้ เพราะหนัไป 
มุมไหนก็สวยงามน่าถ่ายรูปไปหมด

j ทุ่งดอกเก๊กฮวย 
บ.อมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
ฤดูท่องเที่ยว : เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
ติดต่อ : 0-5348-7116

ทุ่งดอกเก๊กฮวย 
จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
สวนสตรอว์เบอร์รี, โป่งน้ำ�ร้อนโป่งกว�
การเดินทาง :
a ส�ม�รถขึ้นได้ที่สน�มบิน
ดอนเมืองและสน�มบินสุวรรณภูมิ    
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นท�ง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.transport.co.th 
> ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีรถไฟ
หัวลำ�โพง เส้นท�ง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช่�รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com

ทุ่งดอกเก๊กฮวย สะเมิง



10

ใครที่ชอบความเขียวของต้นไม้  และความสวยหวาน
ของดอกไม้ แค่เหน็ปากทางเข้าร้านก็สดชืน่แล้ว เพราะที่ 
Keep In Touch เน้นการตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้
ประดบั  ภายในร้านสว่างด้วยแสงธรรมชาต ิและอบอุ่น
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ ไม้เก่า เป็นการผสมผสานระหว่าง
สไตล์รัสติกและทรอปิคัล เปิดให้บริการสองช่วงเวลา 
คอืมือ้กลางวนัและมือ้เยน็ เมนอูาหารมทีัง้อาหารยโุรป 
อาหารไทย ของหวาน และเครื่องดื่มต่าง ๆ 

j Keep in Touch 
24/21 ถ.ชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ช่วงเวลา : ทุกวัน Lunch เวลา 10.05 น. - 17.05 น.
Dinner เวลา 17.05 น. - 22.05 น. 
ติดต่อ : 08-9999-0509  
FB : KeepintouchChiangmai

Keep in Touch 
จ.เชียงใหม่ 

       

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม), บ�้นข�้งวัด
การเดินทาง : 
a ส�ม�รถขึ้นได้ที่สน�มบินดอนเมืองและสน�มบิน
สุวรรณภูมิ เส้นท�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b ส�ม�รถขึ้นได้ที่ สถ�นีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.transport.co.th 
> ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง 
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช่�รถยนต์ส่วนตัว ส�ม�รถติดต่อ
เช่�ได้ที่สน�มบิน แนะนำ� www.avisthailand.com

Keep in Touch เชียงใหม่
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ร้านกาแฟในสวนภายในบริเวณบ้านไม้ที่ผสมผสาน
ทั้งความร่วมสมัยและกลิ่นอายล้านนา ตกแต่งอย่าง
ใส่ใจในรายละเอียด แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเรียบง่าย  
ทั้งด้วยบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสวนสีเขียว 
ดอกไม้ และแสงธรรมชาต ิรวมถงึของตกแต่ง ทัง้งานไม้ 
และงานผ้า ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเจ้าของบ้าน ศิริงาม  
ยาวิราช ทีเ่ปิดบริเวณบ้านส่วนหนึง่ตกแต่งเป็นร้านกาแฟ
แสนน่ารัก นอกจากชากาแฟแล้ว บ้านงามแสงเดือน
ยังมีอาหารและขนมไทยบริการ โดยเมนูแต่ละวันจะไม่
เหมือนกัน แล้วแต่วัตถุดิบที่ได้มา ภายในร้านยังมีงาน 
คราฟต์ สร้างสรรค์จากผ้าพื้นเมือง ทั้งเสื้อ กางเกง 
ผ้าพันคอ และหมอน ซึ่งมีลูกค้าประจ�าโดยเฉพาะชาว
ญี่ปุ่นแวะเวียนมาเลือกชมอยู่เสมอ 

j บ้านงามแสงเดือน 
ซ.สุขาภิบาลแม่ริมบ้านหมื่นถ้อย 2 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ช่วงเวลา : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
ติดต่อ : 08-7181-2954  
FB : บ้านงามแสงเดือน

บ้านงามแสงเดือน 
จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
น้ำ�ตกแม่ส�, ป�งช�้งแม่ส�, ม่อนแจ่ม
การเดินทาง : 
aส�ม�รถข้ึนได้ท่ีสน�มบินดอนเมืองและสน�มบิน
สุวรรณภูมิ เส้นท�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
www.transport.co.th 
>  เดินท�งโดยรถไฟ ส�ม�รถขึ้นได้ที่
สถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง เส้นท�ง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com

บ้�นง�มแสงเดือน
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มาดูบัว ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศส แต่เป็นภาษาไทย มีความ
หมายตรงตัวคอืเชิญชวนให้มาดสูระบวักนั มาดบูวัเป็น
ร้านอาหารและคาเฟ่ภายในโรงแรม At Panta โรงแรม
เรือนไม้ไทยโบราณ  ซึง่สร้างล้อมรอบสระบวัวิกตอเรีย
หรือบัวกระด้ง บัวขนาดใหญ่ที่สุด มีล�าต้นใต้ดินเป็น 
หวัใหญ่ เมื่อโตมาก ๆ  เราสามารถขึ้นไปยืนบนใบบัวได้ 
โดยบัวที่มีขนาดใหญ่และโตเต็มที่ สามารถรับน�้าหนัก
ได้ถึง 80 กิโลกรัม ทดลองยืนบนใบบัวและถ่ายรูปกัน
แล้ว อย่าลืมชิมเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ซึ่งปรุงจากก้าน
บัววิกตอเรีย อาทิ ก้านบัวต้มกะทิปลาทู หลนก้านบัว
กุ้งสด ก้านบัวผัดพริกเกลือ ของหวานจากก้านบัวก็
มเีช่นกนั ได้แก่ พานาคอตต้า ก้านบวัเชือ่มและบวัลอย
ไม่ลอยเก้อ

j มาดูบัว 
310/51 ม.1 ถ.บ้านดอน - เชิงทะเล ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 22.00 น. 
ติดต่อ : 0-7627-5002, 06-3593-9939  
FB : madoobuaphuket

มาดูบัว 
จ.ภูเก็ต  

สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : ห�ดไม้ข�ว, 
ร้�นฉลองเบย์รัม, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ�้นบ�งโรง
การเดินทาง : 
a ส�ม�รถขึ้นได้ที่สน�มบินดอนเมืองและสน�มบิน
สุวรรณภูมิ เส้นท�ง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b  ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีขนส่งส�ยใต้ใหม่ 
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต www.transport.co.th 
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว ส�ม�รถติดต่อเช่�
ได้ที่สน�มบิน แนะนำ� www.avisthailand.com

ม�ดูบัว
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ไปทะเลทั้งทีต้องไม่พลาดการเดินเท้าเปล่าย�่าไปบน 
พ้ืนทราย และถ้าได้นั่งกินอาหารทะเลสด ๆ รสชาติ 
เยี่ยมใต้เวิ้งฟ้าที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีส้มไล่เฉดอ่อนแก่
ราวศิลปินก�าลังปาดพู่กันลงบนเฟรมผ้าใบผืนใหญ่
แล้วล่ะก็ ทริปหัวหินของคุณย่อมเป็นอีกหนึ่งวันดี ๆ ที่
ชวนจดจ�าไปอกีแสนนาน บรรยากาศรื่นรมย์ท่ามกลาง
กลิ่นสะอาดของท้องทะเลแบบนี ้รวมอยูใ่นร้าน 1d+day 
artist ร้านอาหารและคาเฟ่บนพื้นทราย ตกแต่งสไตล์  
All about black & white ที่ให้อารมณ์วันหยุดตาก
อากาศสดุแสนผ่อนคลายกบัยามเยน็ทีม่บีาร์บคีวิป้ิงย่าง 
และเมนอูาหารทะเลน่าอร่อยให้เลอืกมากมาย ทกุจาน
เสิร์ฟพร้อมผักสดไฮโดรโปนิกส์ 

อาหารแนะน�า : ข้าวไข่ข้นต้มย�ากุ้ง

j 1d+day artist 
เขารอด ซ.1 - วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 08-7656-9995  
FB :1dDayArtist 

1d+day artist 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วนอุทย�นปร�ณบุรี, ห�ดเข�กะโหลก
การเดินทาง : 
b ส�ม�รถข้ึนได้ท่ีสถ�นีขนส่งส�ยใต้ใหม่ 
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - หัวหิน 
และกรุงเทพฯ - หัวหิน - ปร�ณบุรี  
www.transport.co.th 
> ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง 
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - หัวหิน 
www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ�  www.avisthailand.com

1d+day artist
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เช้าตรูค่อืช่วงเวลาทีด่อกบวัค่อย ๆ เบ่งบานรบัแสงแดด
ท่ามกลางนกกระสาและนกกระยางที่คอยร่อนลงโฉบ
ปลาในบงึ ทีน่ีค่อืหนองหาน ทะเลสาบน�า้จืดขนาดใหญ่
ของอ.กุมภวาปีที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นเิวศน์ตามธรรมชาต ิซึง่ละลานตาไปด้วยทะเลดอกบวั
สีแดงอมชมพูกว้างไกลสุดสายตา ราวกับมีใครมาปู
พรมแดงไว้บนผืนน�้า ดอกบัวแดงหรือบัวสายเริ่มแตก
ใบเป็นดอกตมูในช่วงเดอืนตลุาคม และจะบานข้ึนเรื่อย ๆ  
จนบานเต็มที่ช่วงเดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม ช่วง
ปลายปีชาวบ้านเดียมจะร่วมแรงร่วมใจเก็บสาหร่าย 
ในบงึ เพื่อให้ดอกบวัได้โผล่พ้นน�า้ขึ้นมาเบ่งบานต้อนรบั 
การมาเยอืนของนกัท่องเทีย่ว มบีริการล่องเรือชมทะเล
บัวแดงรอบละ 1 ชั่วโมงครึ่ง  

j ทะเลบัวแดง 
ท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ฤดูท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 
เวลา 06.00 น. - 11.00 น. 
ตดิต่อ : 0-4233-4446, 08-9395-0871

ทะเลบัวแดง 
จ.อุดรธานี

สิ่งอ�านวยความสะดวก : 
บริการล่องเรือชมทะเลบัวแดง เวลา 06.00 น. - 11.00 น. 
- เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2-3 คน คิดค่าบริการคนละ 150 บาทต่อเที่ยว 
- เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน ราคาล�าละ 600 บาท
- ใช้เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ
บ�้นเชียง, วัดคำ�ชะโนด
การเดินทาง : 
aส�ม�รถขึ้นได้ที่สน�มบิน
ดอนเมืองและสน�มบิน
สุวรรณภูมิ เส้นท�ง 
กรุงเทพฯ - อุดรธ�นี
b ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นี
ขนส่งหมอชิต 2 เส้นท�ง 
กรุงเทพฯ - อุดรธ�นี  

www.transport.co.th 
> ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นี
รถไฟหัวลำ�โพง เส้นท�ง 
กรุงเทพฯ - อุดรธ�นี  
www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช�่
รถยนต์ส่วนตัว ส�ม�รถ
ติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน แนะนำ� 
www.avisthailand.com

ทะเลบัวแดง
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บ้านนาคาเฟ่  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียง 15 นาที 
เป็นร้านอาหารสไตล์โรงนาและคาเฟ่ในเรือนกระจก 
เป็นจุดหมายที่ใครไปเยือนอุดรธานีแล้วต้องไม่พลาด 
ร้านอาหารล้อมรอบด้วยทุ่งนา บ่อน�้า และสีเขียวของ
ต้นไม้ ใหญ่ บรรยากาศและการตกแต่งว่าดีงามแล้ว 
เบเกอรี่ของทีร้่านว่ากันว่าดงีามย่ิงกว่า  จนเป็นทีร่�า่ลอื 
ไปไกล สายหวานมาถึงเป็นต้องใจเต้น เพราะตู้เค้ก
ละลานไปด้วยเค้กหน้าตาน่ากนิเตม็ตู ้บางเมนดูดัแปลง
จากขนมไทย เช่น เค้กกล้วยบวชชี และเค้กหม้อแกง 
ทาร์ตฝรัง่รสเลศิกม็ ีเช่น ทาร์ตลิ้นจี่กุหลาบ ทาร์ตส้มยูซุ 
ในโซนของร้านอาหาร เสร์ิฟอาหารสขุภาพปลอดเนือ้สตัว์ 
รับประทานง่าย ตรงคอนเซ็ปต์รักสุขภาพ

อาหารแนะน�า : เค้กมะพร้าว, ทาร์ตเบอรี่, มะกรูดอัญชันมะนาวโซดา

j บ้านนาคาเฟ่ 
95 ม.1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ช่วงเวลา : เวลา 09.00 น. - 18.30 น. 
(หยุดวันพุธแรกและพุธที่สามของเดือน) 
ติดต่อ : 09-5426-4624 
FB : Barnaacafe 

บ้านนาคาเฟ่ 
จ.อุดรธานี 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
สวนส�ธ�รณะหนองประจักษ์, ทะเลบัวแดง
การเดินทาง : 
a ส�ม�รถขึ้นได้ที่สน�มบินดอนเมืองและสน�มบิน
สุวรรณภูมิ เส้นท�ง กรุงเทพฯ - อุดรธ�นี
b ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีขนส่งหมอชิต 2 เส้นท�ง 
กรุงเทพฯ - อุดรธ�นี  www.transport.co.th 
> ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง 
เส้นท�ง กรุงเทพฯ - อุดรธ�นี www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช่�รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com

บ�้นน�ค�เฟ่
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เมื่อความเจริญของเมืองรุกคืบเข ้าไปในทุกพื้นที่ 
บรรยากาศท้องร่องริมสวนซึง่เคยเป็นวิถชีวีิตปกตขิอง
ชาวสวน จึงกลายเป็นความคูลที่ใครก็อยากไปสัมผัส 
ส�าหรับร้านกาแฟ After the Rain ร้านเล็ก ๆ ในเรือน
กระจกที่แม้จะมีที่น่ังภายในร้านไม่มากนัก และตกแต่ง
อย่างเรียบง่าย แต่จุดขายทีใ่คร ๆ ตัง้ใจไปเยือน คอืโซน
เอาต์ดอร์ที่อยู่ติดท้องร่องของสวนมะพร้าว มะนาว  
และต้นหมาก ซ่ึงทางร้านได้เตรียมเรือพลาสตกิสเีหลอืง 
สดใสไว้ให้แขกได้พายลดัเลาะไปในท้องร่อง ให้ลองสมัผสั
ประสบการณ์ของชาวสวนมะพร้าวกนัด ูส่วนเมนขูองที ่
ร้านใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วนผสมหลัก อาทิ อัญชัน
สาคู กาแฟมะพร้าว น�า้อัญชันมะนาว เป็นต้น 

j After The Rain Coffee & Gallery 
45 ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
ช่วงเวลา : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 18.30 น. 
ติดต่อ : 09-5535-5424  
FB : aftertherainshop

After The Rain 
Coffee & Gallery 
จ.นครปฐม 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : ตล�ดดอนหว�ย, วัดไร่ขิง
การเดินทาง : 
b ส�ม�รถข้ึนได้ท่ีอนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิ เส้นท�ง กรุงเทพฯ - นครปฐม (ส�ยใหม่)
> ส�ม�รถขึ้นได้ที่สถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง เส้นท�ง กรุงเทพฯ - นครปฐม 
www.railway.co.th
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com

After The Rain Coffee & Gallery
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Floral Cafe at Napasorn คาเฟ่ในร้านดอกไม้ที่หอมกรุ่น 
ไปด้วยกลิ่นดอกไม้ กลิ่นชากาแฟ และเบเกอรี่โฮมเมด นภสร
เป็นร้านดอกไม้เก่าแก่ในย่านปากคลองตลาดที่คนรักดอกไม้ 
รูจ้กักนัด ีเจ้าของร้านคอืภวูนาถ ชุม่ศรีขรินทร์ หนึง่ในฟลอริสต์ 
ชื่อดังของเมืองไทย ชั้นล่างเป็นร้านดอกไม้ ส่วนคาเฟ่อยู่บน
ชั้นสอง ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงเปี่ยมไปด้วยรายละเอียด 
ทั้งโคมไฟระย้า เฟอร์นิเจอร์ วินเทจ สัตว์สตัฟฟ์ แจกันเครื่อง
เคลือบ และดอกไม้ ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ความนุ่มนวล 
อ่อนหวานของดอกไม้ และความอลังการของเครื่องใช้และ 
ของตกแต่ง ได้รับการออกแบบให้สมดุลด้วยการผสมผสาน
ความรัสติกของก�าแพงปูนที่กะเทาะผิวออก เผยให้เห็นแนว
ก�าแพงอิฐด้านใน เมนูชาของที่ร้านเป็นชาดอกไม้กลิ่นเฉพาะที่
เบลนด์ขึ้นเอง ใครที่ชื่นชอบของตกแต่ง ขอให้เดินขึ้นไปชั้นสาม
ซึง่เป็นโซนจ�าหน่ายของใช้แนววินเทจ บางชิ้นเป็นของสะสมของ
เจ้าของร้าน 

j Floral Cafe at Napasorn 
 67 ถ.จักรเพชร แขวงวงับูรพาภริมย์ เขตพระนคร จ.กรงุเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น. 
ติดต่อ : 0-2222-6895  
FB : floralcafe.napasorn

Floral Cafe 
at Napasorn 
จ.กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : ป�กคลองตล�ด, วัดพระแก้ว
การเดินทาง :
b เดินท�งรถโดยส�รส�ธ�รณะ แท็กซี่, ตุ๊กตุ๊ก, รถประจำ�ท�ง ส�ย 73, 73 ก.
P เดินท�งโดยเรือโดยส�ร ลงที่ท�่เรือยอดพิม�น
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com

Floral Cafe at Napasorn
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บ้านสองช้ันสไตล์โคโลเนียลอายุนับร้อยปีในสวนสวย 
คือพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ หรือ The Museum  
of Floral Culture ก่อตั้งโดย สกุล อินทกุล นักจัด
ดอกไม้ทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงไทย ภายในห้องทัง้เจด็ของ 
พิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวของดอกไม้ ซึ่งผูกพัน 
เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
และศาสนา จดัแสดงผ่านนทิรรศการ ต�าราการจดัดอกไม้
ภาพถ่าย และศลิปะการจดัดอกไม้  รอบ ๆ  บริเวณบ้านคอื 
สวนแสนสดช่ืนและดอกไม้นานาพนัธุ ์บตัรเข้าชมคนละ 
150 บาท หรือซื้อเป็นแพ็คเกจในราคา 350 บาท รวม 
ค่าเข้าชมและของว่างเป็นชุดชาดอกไม้เสิร์ฟพร้อม 
ขนมไทยโบราณ 

กิจกรรมท่องเที่ยว : ชมห้องจัดแสดงเรื่องราวของดอกไม้ มีทั้งหมด 7 ห้อง, 
กิจกรรมเวิร์คชอปงานดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ, นั่งจิบชากาแฟในสวน

j พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ 
315 ถ.สามเสน ซ.28 เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. 
เปิดให้เข้าชมรอบแรกเวลา 10.30 น. วนัละ 7 รอบ 
ใช้เวลารอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ติดต่อ : 0-2669-3633  
FB : TheMuseumofFloralCulture

พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมดอกไม้ 
จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ท�่พระอ�ทิตย์, ถนนข�้วส�ร
การเดินทาง :
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com
b รถโดยส�รส�ธ�รณะ แท็กซี่, 
รถประจำ�ท�ง ส�ย 16, 30, 32, 64, 66
> เดินท�งโดย MRT สถ�นีบ�งซื่อ, 
MRT สถ�นีกำ�แพงเพชร

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
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The Blooming Gallery Tea Cafe and Bar คาเฟ่ชา
ที่แอบซ่อนตัวในมุมหนึ่งของ Ei8ht Thonglor ตกแต่ง
โดยได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดทิวทัศน์ของโมเน่ต์ 
บรรยากาศภายในร้านเป็นกลาสเฮาส์ดอกไม้สไตล์
องักฤษผสมญีปุ่น่ เพดานสงูโปร่งโล่ง เมือ่บวกกบัแสง
ธรรมชาติที่ส่องผ่านเรือนกระจกเข้ามา ท�าให้ภายใน
ร้านมีชีวิตชีวาและเปี่ยมด้วยพลัง ด้วยความหลงใหล
ในกลิ่นและรสของชาของสองสาวผู้ก่อตั้ง ที่ร้านจึงมี
ชาให้เลือกมากถึง 22 ชนิด และมีชาที่เบลนด์ขึ้นเป็น
สูตรเฉพาะของทางร้านอีก 5 ชนิด นอกจากชาและ 
ขนมแล้ว ยังมีเมนูอาหารที่สร้างสรรค์อย่างใส่ใจต่อ
สขุภาพ  โดยทกุเมนปูระดบัตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม
น่ารับประทาน 

j The Blooming Gallery Tea Cafe and Bar 
ช้ัน LG The Ei8ht Thonglor Plaza สขุุมวิท 55 จ.กรงุเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น. 
ติดต่อ : 0-2063-5508  
FB : thebloominggallery 

The Blooming Gallery 
Tea Cafe and Bar 
จ.กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ห้�งสรรพสินค้�เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์
การเดินทาง :
" เดินท�งโดยก�รเช�่รถยนต์ส่วนตัว 
ส�ม�รถติดต่อเช�่ได้ที่สน�มบิน 
แนะนำ� www.avisthailand.com
b  รถโดยส�รส�ธ�รณะ แท็กซี่, 
รถจักรย�นยนต์รับจ�้ง, รถประจำ�ท�ง 
ส�ย 1, 25, 60
>  เดินท�งโดย BTS สถ�นีทองหล่อ 

 The Blooming Gallery 
Tea Cafe and Bar
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สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง: 
ถนนคนเดินท่าแพ, ถนนคนเดินวัวลาย, วัดเจดีย์หลวง
การเดินทาง :  
a สามารถข้ึนได้ท่ีสนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่  www.railway.co.th 
" สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

วัดพันเตา 

วัดพันเตา
จ.เชียงใหม่
j วัดพันเตา 
ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : 0-5381-4689

วัดพันเตา เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ จุด 
เด่นคือวิหารหอคำาหลวงสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง 
เหนือซุ้มประตูประดับด้วยไม้แกะสลักรูปนกยูงอัน 
งดงาม เป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ เดิม
เป็นท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ 
เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 ต่อมาพระเจ้าอินทร 
วิชยานนท์ เจ้าหลวงองค์ท่ี 7 ดำาริให้ร้ือถวายเป็น
วิหารวัด ในวันสำาคัญทางศาสนาพุทธ ท่ีวัดจะมี 
พิธีเวียนเทียน ภายในวัดจะสว่างไสวสวยงามไป 
ด้วยแสงเทียนที่จุดเต็มลานวัดและรอบบ่อน้ำา 
ส่วนช่ือวัดพันเตาน้ันนอกจากเพ้ียนมาจากคำาว่า 
“พันเท่า” ซ่ึงสะท้อนความเช่ือว่าเม่ือมาทำาบุญท่ีน่ี 
จะได้บุญกลับไปเป็นพันเท่าแล้ว ในอดีตบริเวณ
วัดเคยใช้เป็นที่ตั้งเตาหลอมพระพุทธรูปที่ยืน 
ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดเจดีย์หลวง เน่ืองจาก 
องค์พระมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เตานับพันเพ่ือหล่อ
ให้เสร็จพร้อมกัน
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วดัต้นเกว๋น เป็นวดัเก่าแก่ขนาดเลก็ทีม่ลีกัษณะงดงาม
ทางด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทั้งตัววิหารและ
ศาลาจัตุรมุขยังคงรักษาคุณค่าของศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมล้านนาไว้อย่างดีเยี่ยม แม้จะผ่านการ
บูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง สมาคมสถาปนิกสยาม
จึงประกาศให้เป็นอาคารอนรุกัษ์ดีเด่นเมือ่ พ.ศ. 2532 
คำาว่า “ต้นเกว๋น” เป็นภาษาเหนือแปลว่าต้นตะขบ ซึ่ง 
ช่วงก่อสร้างวดัเมือ่ พ.ศ. 2399 บริเวณวดัมต้ีนเกว๋น 
ขึ้นเป็นจำานวนมากจึงได้ชื่อนี้มา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
วัดอินทราวาส แต่ชาวบ้านยังเรียกชื่อเดิมอยู่ด้วย
ความคุ้นเคย ความงดงามของวิหารวัดต้นเกว๋น
เป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกใช้เป็นต้นแบบในการ
ออกแบบหอคำาหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

วัดต้นเกว๋น
จ.เชียงใหม่

j วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) 
บ.ต้นเกว๋น ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานเชียงใหม่ 
0-5324-8604, 08-1884-9566 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์, วัดพระธาตุ
ดอยคำา, อุทยานแห่งชาติออบขาน
การเดินทาง : 
a สามารถข้ึนได้ท่ีสนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
หัวลำาโพง เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่  www.railway.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

วัดต้นเกว๋น
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดพระธาตุดอยคำา, บ้านข้างวัด, 
ดอยสุเทพ
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบิน
ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
หัวลำาโพง เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.railway.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ 
จ.เชียงใหม่

j วัดอุโมงค์ 
135 ม.10 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ติดต่อ : 0-5381-1100

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดสำาคัญแห่งหนึ่ง
ของเชยีงใหม่ มเีอกลกัษณ์งดงามแตกต่างจากวดัอืน่ 
บริเวณอุโมงค์เป็นอาคารก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียมมีทางเข้า
ออก 4 ช่อง สามารถเดินทะลุถึงกันได้ อุโมงค์แห่งนี้ 
พระเจ้ากือนาทรงให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจนัทร์
ใช้เป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐาน ภายในอุโมงค์มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 500 ปีอยู่บนเพดานโค้ง 
เป็นภาพดอกบัว ดอกโบตั๋น และนก บรรยากาศ
ภายในวดัสงบร่มรื่น ด้านหลงัเป็นสวนป่าและสวนสตัว์
ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูนกที่ 
น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดมหาธาตุ, อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย
การเดินทาง : 
a  สามารถข้ึนได้ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุโขทัย
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุโขทัย 
www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์
สโุขทยั ภายในวิหารเป็นท่ีประดษิฐานของพระอจนะ 
พระพุทธรูปกลางแจ้งเก่าแก่ พระพักตร์แฝงด้วย
รอยยิ้มและเมตตา มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นพระพูดได้ 
ทีม่าคอืเมือ่ครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงยก 
กองทพัไปปราบกบฏทีเ่มอืงสวรรคโลก ได้มาชมุนุม
ทีว่ดัศรีชมุก่อน การรบครัง้นัน้เป็นการรบระหว่าง
คนไทยด้วยกนั ทำาให้เหล่าทหารไม่มีกำาลังใจ สมเดจ็ 
พระนเรศวรมหาราชจึงวางแผนสร้างขวญัและกำาลงัใจ
ให้ทหาร โดยให้ทหารนายหน่ึงปีนบันไดขึ้นไปทาง
ด้านหลงัขององค์พระพุทธรปู และพูดให้กำาลังใจแก่ 
เหล่าทหาร 

วัดศรีชุม
จ.สุโขทัย

j วัดศรีชุม 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง 
จ.สุโขทัย ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 06.00 น. - 17.30 น.
ติดต่อ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
0-5569-7527, 0-5567-9310
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สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
จุดชมวิวอ่าวไร่เลย์, กิจกรรมปีนผา
อ่าวไร่เลย์, เขาหงอนนาค
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
หรือสายใต้ใหม่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
กระบี่ www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ท่าเรือน้ำาเมา 

ศาลพระนาง คือศาลของเทพธิดาผู้หญิงท่ีชาวประมง 
และคนในท้องถ่ินให้ความเคารพ โดยมักจะมากราบ 
ไหว้ขอพรให้โชคดีและปลอดภัยก่อนออกทะเลเพ่ือ 
ทำาการประมง หากใครได้มาบนบานกราบไหว้แล้ว
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา จะมาแก้บนด้วยการนำา 
ปลัดขิกหรือศิวลึงค์มาถวายพระนาง ทำาให้บริเวณ
หน้าศาลพระนางเต็มไปด้วยปลัดขิกจำานวนมาก
ที่มีผู้นำามาแก้บนจนล้นออกมานอกถ้ำา ตัวโถงถ้ำามี
หินงอกหินย้อย และบริเวณหน้าถ้ำาคือหาดทรายขาว
ละเอียดและทะเลอันดามันที่มีน้ำาใสสะอาด

ศาลพระนาง 
จ.กระบี่

j ศาลพระนาง
หาดถ้ำาพระนาง บริเวณอ่าวไร่เลย์ ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่  
ช่วงเวลา : ตลอดทั้งวัน
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานกระบี่ 0-7562-2163, 
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สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง : ทะเลน้อย, 
ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ
การเดินทาง : 
a สามารถข้ึนได้ท่ีสนามบิน 
ดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูมิ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ 
แล้วต่อรถตู้ที่สถานีขนส่ง
หาดใหญ่ไป จ.พัทลุง
b สามารถขึ้นได้ที่สถานี
ขนส่งสายใต้ใหม่ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - พัทลุง 
www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานี
รถไฟหัวลำาโพง
เส้นทาง กรุงเทพฯ - พัทลุง 
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่า
รถยนต์ส่วนตัว สามารถ
ติดต่อเช่าได้ท่ีสนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

วัดท่าแค
โนราโรงคร ู เป็นศลิปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้ของไทย ถอืเป็นมรดกวฒันธรรม
ที่มีความเป็นมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายทีส่วยงาม เครื่องดนตรี ท่าร่ายรำา 
ทีม่เีสน่ห์น่าทึง่และมมีนต์ขลงั  นอกจากในภาคของศลิปะการแสดงเพื่อความบนัเทิงแล้ว 
“โนราโรงคร”ู ยงัเป็นการแสดงประกอบพิธกีรรมทีแ่ฝงไปด้วยวิถวีฒันธรรม ความเชือ่ 
และความศรัทธาที่สืบสานต่อกันมาอย่างเคร่งครัดของชาวปักษ์ ใต้ เพื่อแสดงถึง 
ความเคารพและความกตญัญตู่อวิญญาณบรรพบรุษุ  รวมถงึการแก้บน การครอบครู 
และการรกัษาโรคภัยไข้เจ็บ นกัท่องเทีย่วสามารถตดิตามดกูารแสดงได้ตามแถบจงัหวดั
ตรงั พทัลงุ นครศรีธรรมราช และสงขลา แต่โนราโรงครทูี่โด่งดังเป็นอับดับต้น ๆ คือ 
โนราโรงครูวัดท่าแค จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนพิธีกรรมที่เป็นแบบฉบับ 
ของตัวเอง  และมีการจัดงานเทศกาลใหญ่ที่สุด เพราะเชื่อกันว่าเป็นสถานที่กำาเนิด
โนรา กำาหนดการการจดังานตดิตามได้ใน Facebook Fanpage

โนราโรงครู 
จ.พัทลุง

j โนราโรงครู 
งานประเพณีประจำาปี วัดท่าแค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 
ติดต่อ : 08-9381-5975, 08-324-9429
FB : Rongkruthakhae
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ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบ่อที่มีนำ้าใต้ดินพุ่งออกมาตลอดเวลา 
เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาล ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของพญาศรีสุทโธนาคราช จึงเป็นจุดที่คนนิยม
เข้ามาสรงนำ้าจากรูปปั้นพญานาค และตักใส่ขวดเพื่อ 
เกบ็กลบัไปสกัการะ โดยเชือ่ว่าเป็นสริิมงคลแก่ชวีิต นอก 
เหนือจากความเชือ่ในเรื่องโชคลาภแล้ว วดัป่าคำาชะโนด 
ยงัมีลักษณะทางภมิูศาสตร์ท่ีแปลกตา เป็นเกาะลอยนำา้ 
ที่มีต้นชะโนดเขียวครึ้ม ให้สมัผสัทีส่ดชืน่เยน็สบาย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ถนนคนเดินชุมชนบ้านเชียง, ทะเลบัวแดง
การเดินทาง : 
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินสนามบินดอนเมืองและ
สุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี www.transport.co.th
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี  www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่า
ได้ที่สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com 

วัดคำาชะโนด

วดัคำาชะโนด เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีรู่จ้กักนัดใีนเรื่อง
ของอภนิหิาร การขอพร ขอโชคขอลาภแล้วได้ผล ทำาให้
ผู้คนจากทั่วสารทิศมีความเล่ือมใสศรัทธา สถานท่ี
แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานลี้ลับมากมาย และเชื่อ
กันว่าเป็นดินแดนของพญานาค และมีตำานานเรื่อง
เล่าเก่ียวกับเมืองบาดาล วัดคำาชะโนดถือเป็นพื้นที่
ธรรมชาติที่มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในเมืองไทย หากได้
เข้าไปแล้ว สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเดินไปยังบ่อนำ้า

วัดคำาชะโนด 
จ.อุดรธานี

j วัดคำาชะโนด 
ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : ศูนย์อำานวยการคำาชะโนด 09-8215-9325
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ปราสาทหินเมืองต่ำา, วัดเขาอังคาร
การเดินทาง : 
aสามารถข้ึนได้ท่ีสนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
บุรีรัมย์ www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
หัวลำาโพง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 
www.railway.co.th

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิท
แล้ว เป็นปราสาทหินขอมของไทยที่มีขนาดใหญ่และ
ชื่อเสียงมากที่สุด ก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 การ
เดินชมโบราณสถานท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงมีอายุกว่า 500 ปี       
มักชวนให้ตั้งคำาถามด้วยความอัศจรรย์ ใจว่าคน
สมยัโบราณขนหนิก้อนใหญ่ขึ้นภเูขามาด้วยวิธใีด และ
ก่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่นี้ได้อย่างไร ไฮไลต์การ
เยี่ยมชมปราสาทหินพนมรุ้ง คือปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่แสงของพระอาทิตย์ ในช่วงข้ึนและตก จะ
สาดส่องทะลุช่องประตู 15 ช่องของปราสาท โดยทุก
ปีจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าว 4 ครั้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
จ.บุรีรัมย์
j อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
หมู่ 2 บ.หนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : 0-4466-6251



50

เทศกาลผีตาโขน หรือเรียกอีกอย่างว่า
ประเพณีบุญหลวง เป็นหนึ่งในเทศกาลของ
ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก ถือเป็นประเพณีและ
ศิลปะพื้นบ้านของชาวอำาเภอด่านซ้ายที่มี
เอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร จัดข้ึนเพื่อบูชา
บรรพบุรุษและขอความอุดมสมบูรณ์จาก
ธรรมชาต ิชาวบ้านเชือ่ว่าหากปีใดไม่จดังาน 
ปีนั้นจะเกิดความแห้งแล้ง ภายในงานมีการ
ประกวดหน้ากากผีตาโขนท่ีประดิษฐ์ขึ้นจาก
หวดข้าวเหนียว ซึ่งเป็นเครื่องใช้ ในครัวของ
ชาวบ้าน มีขบวนแห่ผีตาโขนสุดยิ่งใหญ่ สสีนั
สะดุดตา พร้อมด้วยขบวนนางรำาท่ีมีเสียง
ดนตรีดังครึกครื้นไปทั่วถนน สร้างความ
สนุกสนานให้กับทุกคนที่มาเยี่ยมชม 

เทศกาลผีตาโขน 
จ.เลย

j เทศกาลผีตาโขน 
งานประเพณีประจำาปี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ช่วงเวลา : ปีละ 1 ครั้ง เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
ติดต่อ : เทศบาลตำาบลด่านซ้าย 0-4289-1231

สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง: 
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, วัดเนรมิตวิปัสสนา, 
ถนนคนเดินเชียงคาน
การเดินทาง : 
a  สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

เทศบาลตำาบลด่านซ้าย
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เทศกาลบั้งไฟพญานาค เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อ 
ให้ประชาชนได้มาร่วมชมบั้งไฟพญานาค ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ท่ีลูกไฟสีแดงจะพวยพุ่ง
ขึ้นจากแม่นำ้าโขง แล้วดับหายไปในอากาศ ลูกไฟจะ 
เริ่มปรากฏให้เห็นตัง้แต่พระอาทิตย์ตกดนิ จนถงึเวลา 
เท่ียงคืนของวันออกพรรษา หรือทุกวันขึ้น 15 คำ่า 
เดอืน 11 ของทุกปี ประชาชนท้ังฝ่ังไทยและฝ่ังลาวจะ 
มาเฝ้ารอเพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์นี้กัน
อย่างคึกคัก สำาหรบัลูกไฟท่ีเห็นน้ัน คนสองริมฝ่ังโขง 
เชื่อว่าพญานาคออกมาแสดงความยินดีในวันที่ 
พระพุทธเจ้าเสดจ็กลบัลงมาจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
จุดท่ีสามารถชมบ้ังไฟ อาทิ บริเวณพุทธอุทยาน
นานาชาติวัดไทย และริมแม่นำ้าโขงตลอดตัวเมือง
โพนพิสัย และบ้านหนองกุ้ง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ถ้ำาพญานาค หรือถ้ำาเมืองบาดาลจำาลอง, วัดผาตากเสื้อ
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบิน 
สุวรรณภูมิ เส้นทางกรุงเทพฯ - อุดรธานี แล้วติดต่อสนามบินเพื่อ
ขึ้นรถตู้ไป จ. หนองคาย
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - หนองคาย www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - หนองคาย www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com

วัดไทย

เทศกาลบั้งไฟพญานาค
จ.หนองคาย

j เทศกาลบั้งไฟพญานาค 
งานประเพณีประจำาปี อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
ช่วงเวลา : ปีละ 1 ครั้ง เดือนตุลาคม
ติดต่อ : ท่ีทำาการปกครอง อ.โพนพิสัย 0-4247-1712
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ถำ้าเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ
ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นถำ้าหินปูนขนาดกว้างใหญ่ มีหินงอก
หินย้อยระยบิระยบัสวยงาม ภายในถำา้ประดษิฐานพระพุทธรปู 
สำาคัญ ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถำ้าเขาหลวง คือการได้ชมแสง
อาทิตย์ส่องลงมาจากปล่องของเพดานถำา้ เป็นลำาแสงรูปหวัใจ
ที่ให้ความสว่างแก่พระพุทธไสยาสน์และหลวงพ่อโต ซึ่งเป็น
พระพุทธรปูศักดิสิ์ทธิข์องท่ีน่ี ทำาให้ผู้ท่ีมากราบไหว้บูชาได้เหน็
ภาพทีน่่าอศัจรรย์และงดงาม ช่วงทีม่แีสงส่องลงมามากทีส่ดุคือ
เวลาประมาณ 09.30 น. - 10.30 น.  โดยลกัษณะของลำาแสงจะ 
แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง), 
ซิเคด้า มาร์เก็ต
การเดินทาง : 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - หัวหิน www.railway.co.th
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เพชรบุรี 
www.transport.co.th
b รถตู้โดยสารสาธารณะ  สามารถขึ้นได้ที่
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - หัวหิน
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

ถ้ำาเขาหลวง 

ถ้ำาเขาหลวง

j ถ้ำาเขาหลวง 
ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ช่วงเวลา : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานเพชรบุรี 03-2471-0056

จ.เพชรบุรี 
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สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
หุบป่าตาด, ถ้ำาพุหวาย
การเดินทาง : 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ -
กำาแพงเพชร (สถานีคลองลาน) 
www.transport.co.th
b เดินทางโดยรถตู้โดยสาร 
สาธารณะ สามารถขึ้นได้ที่
สถานีขนส่งหมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - อุทัยธานี 
แนะนำา ชฎา อุทัยธานีทัวร์
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com 

วัดท่าซุง

วัดท่าซุงหรือวัดจันทาราม ถือเป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีช่ือ 
เสียงของจังหวัดอุทัยธานี มีส่ิงปลูกสร้างท่ีวิจิตร 
งดงาม รวมถึงช่ือเสียงและแรงศรัทธาของชาวพุทธ 
ที่มีต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำา หลังการมรณภาพ
ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย  จึงมีการเก็บรักษา
สังขารร่างของท่านไว้ภายในโลงแก้ว และมีผู้คน
เดินทางมาสักการะบูชา รวมถึงเย่ียมชมความงาม 
ของวัดเป็นจำานวนมาก จุดเด่นของท่ีน่ีคือวิหารแก้ว 
ภายในประดับตกแต่งด้วยกระจกทำาให้เกิดแสง
ระยิบระยับงดงาม ซึ่งวิหารแก้วเป็นที่เก็บร่างของ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำาด้วย วัดท่าซุงยังเป็นท่ีบอกต่อ
กันว่าพระคาถาเงินล้านของท่านน้ัน เช่ือกันว่าย่ิง
สวดมากยิ่งได้ลาภ

วัดท่าซุง 
จ.อุทัยธานี

j วัดท่าซุง (วัดจันทาราม) 
ต.น้ำาซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ : 08-9668-8671, 0-5650-2506
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62 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
กาดข่วงเมืองน่าน, วัดภูมินทร์
การเดินทาง : 
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - น่าน
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - น่าน  
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เด่นชัย จ.แพร่ 
จากนั้นนั่งรถตู้ต่อไปยัง จ.น่าน  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

ผ้าทอมอืเมอืงน่านหรือซิ่น  คอืเอกลกัษณ์การแต่งกาย
ของผู้หญิงเมืองน่านมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  ดังจะเห็นได้
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ การทอผ้า
จึงเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต 
ส�าหรับลายทอที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้าน
ซาวหลวงนัน้คอืลายบ่อสวก เป็นลายที่ได้แรงบนัดาลใจ 
จากรูปไหดินเผาที่ขุดพบในพื้นที่ต�าบลบ่อสวก อายุ
มากกว่า 750 ปี ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากสวมใส่ผ้าทอ
ลวดลายนี้จะมั่งคั่งร�่ารวย 

ผ้าทอมือเมืองน่าน 
จ.น่าน

j กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
166 ม.5 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ : 08-8454-1005 
FB : น่านเน้อเจ้า 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดพระธาตุหริภุญไชย, วัดจามเทวี
การเดินทาง : 
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ หลังจากนั้นนั่ง
รถทัวร์โดยสารสาธารณะ หรือเช่า
รถยนต์ส่วนตัวต่อไปจังหวัดลำาพูน 
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลำาพูน
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลำาพูน  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

ผ้ายกดอกล�าพูน  มรดกทางหัตถกรรมที่ถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  ลักษณะเด่นของ 
ผ้ายกดอกคอืมลีายดอกไม้นนูข้ึนมา ซึง่กรรมวิธกีารทอ
ผ้ายกดอกนัน้ท�าโดยเลอืกยกบางเส้นขึ้นและข่มบางเส้น 
ลงแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงิน 
หรือดิ้นทอง ท�าให้เกิดความนูนข้ึนเฉพาะลวดลาย
ที่ออกแบบไว้ ซ่ึงลายยกหรือลายนูนรูปดอกไม้คือ
เอกลักษณ์ของจังหวัดล�าพูน มีหลายลาย เช่น ลาย
ดอกพิกลุ ลายกลบีล�าดวน ลายใบเทศ ลายเมด็มะยม 
ลายพุ่มข้าวบณิฑ์ 

ผ้าลายยกดอกลำาพูน 
จ.ลำาพูน

j สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
ม.2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำาพูน
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ : 0-5356-0144
FB : สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 
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แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
บ้านทุ่งโฮ้ง, วัดพระธาตุช่อแฮ
การเดินทาง :
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - แพร่
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - แพร่  
www.transport.co.th 
r เดินทางโดยรถไฟ สามารถขึ้นได้ที่
สถานีรถไฟหัวลำาโพง เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - แพร่  www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

บ้านมัดใจ

ผ้าม่อฮ่อม บ้านมัดใจ ห่างจากตัวเมืองแพร่เพียง 
15 นาที ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และเวิร์กช็อปท�าผ้ามัดย้อม 
สามารถพักดื่มกาแฟและขนมเค้กโฮมเมดได้ ภายใน
บริเวณบ้านมดัใจมกีารท�าผ้ามดัย้อม โดยมผ้ีาให้เลอืก
สองแบบ เป็นผ้าพันคอผืนยาวกับผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ 
สนกุกบัการสร้างสรรค์ลายผ้าด้วยการมดัด้วยไม้ และ
ผูกลวดลายด้วยหนังยาง จากนั้นจุ่มลงในหม้อฮ่อม 
เพียงเท่านี้ก็จะได้ผ้ามัดย้อมสีน�้าเงินเข้มที่มีเพียงผืน
เดียวในโลกจากฝีมือตัวเอง หากติดใจอยากได้ผ้ามัด
ย้อมท่ีเป็นของฝากจากเมืองแพร่กลับบ้าน ทางร้าน
มีโซนจ�าหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ “มัดใจย้อม” ให้เลือกซื้อ  
ทัง้เสื้อผ้า กระเป๋า ถุงผ้า ผ้าพันคอ 

ผ้าม่อฮ่อม
จ.แพร่

j บ้านมัดใจ
88 ม.13 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
ช่วงเวลา : วนัองัคาร - วนัอาทติย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
ติดต่อ : 09-5493-0909  
FB : บ้านมัดใจ-Banmatjai-homemade-cafe 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
การเดินทาง  :  
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุโขทัย 
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุโขทัย  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำา

ผ้าทอมือลายโบราณไทพวน เป็นผ้าทอมือของชาว
ไทพวน บ้านหาดเสี้ยว เรียกว่าผ้าทอตีนจกเก้าลาย  
ซ่ึงสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�าได้จัดแสดงเรื่องราว
ของผ้าทอมือลายโบราณ มีทั้งผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาค 
ด้วยขบวนช้าง และผ้าที่ใช้ ในพิธีแต่งงาน นอกจากนี้ 
ยังจัดแสดงผ้าซิ่นทองค�าโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็น 
ผ้าซ่ินทองค�าจากราชส�านกัเชยีงตงุ ราคา 150,000 บาท 
และผ้าซิ่นทองที่ทอขึ้นใหม่ มูลค่า 380,000 บาท 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรี หลังจากชมผ้าทอ
โบราณแล้ว สามารถเลือกซื้อผ้าทอลวดลายงามตา
ที่ทางร้านมีจ�าหน่าย

ผ้าทอมือโบราณ
ไทพวน 
จ.สุโขทัย

j สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำา
477/2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 18.30 น.
ติดต่อ : 0-5567-1143  
FB : sathorngoldtextilemuseum
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดถ้ำาเสือ, หาดไร่เลย์
การเดินทาง :
a สามารถข้ึนได้ท่ีสนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่
b  สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่ 
www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ชุมชนบ้านเกาะกลาง

ผ้าปาเต๊ะบ้านเกาะกลาง ลวดลายผ้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนทางภาคใต ้
ของไทย เป็นการผสมผสานกันระหว่างการท�าผ้า 
ปาเต๊ะของชาวมาเลย์ กบัวิธกีารท�าผ้าบาตกิ เมือ่มาทีน่ี ่
จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผ้าปาเต๊ะ ต้ังแต่การน�า 
แม่พิมพ์ซ่ึงท�าจากบล็อกโลหะจุ่มลงในเทียนร้อน แล้ว
พิมพ์ลงบนผ้าขาว จากนัน้น�าสีมาแต้ม ระบาย หรือย้อม 
ก่อนน�าไปต้มในอ่างเกลอืเพื่อให้สตีดิทนทาน นกัท่องเทีย่ว
สามารถทดลองท�าผ้าปาเต๊ะ และชอปปิงสนิค้าจากผ้า
ปาเต๊ะกลบัไปเป็นของทีร่ะลกึ ไม่ว่าจะเป็นผ้านุง่ ผ้าคลมุ
ไหล่ กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า และเสื้อผ้า 

ผ้าปาเต๊ะ
บ้านเกาะกลาง
จ.กระบี่

j ชุมชนบ้านเกาะกลาง
บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 08-9875-0697, 08-7264-0347
FB : Ecotourismbaankohkanghomestay
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ชายหาดหัวหิน, ชิเคด้า มาร์เก็ต
การเดินทาง : 
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งสายใต้ใหม่  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ 
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - หัวหิน  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ร้านโขมพัสตร์

ผ้าโขมพัสตร์ แบรนด์ผ้าพิมพ์มือของไทยที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานกว่า 70 ปี จากยุคก่อต้ังรุ ่น 
คุณตาคุณยาย โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
บวรเดช กฤดากร และหม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร 
ปัจจุบันโขมพัสตร์บริหารงานโดยทายาทรุ่นที่ 3 ซึ่ง
นอกจากยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแบรนด์เรื่อง
การพิมพ์ผ้า แบบซิลก์สกรีนด้วยมือ และสืบทอดลาย
พิมพ์แบบไทย ๆ อันเป็นลายดั้งเดิมแล้ว โขมพัสตร์ยัง
พัฒนาลายกราฟิกใหม่ ๆ ให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้น รวมถึง
ยังแตกไลน์ออกมาเป็น “โขม” แบรนด์ลูกที่ดัดแปลงให้
มีความสนุกสนานด้วยสีสันและลวดลายที่ลดทอน
ความเป็นไทยลง ออกแบบตัดเย็บเป็นชุดส�าเร็จรูป  
สวมใส่สบาย ดไีซน์เก๋ รวมไปถงึข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ทั้งหมอนอิง ตุ๊กตา กระเป๋าคลัตช์ ถือเป็นหนึ่งในของ
ฝากคุณภาพประจ�า อ.หัวหินมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ผ้าโขมพัสตร์ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

j ร้านโขมพัสตร์ และโรงงานพิมพ์ผ้าโขมพัสตร์
218 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ช่วงเวลา : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
วันอาทติย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
ตดิต่อ : 0-3251-1250, 0-3251-3506  
FB : Khomapastrfabrics
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
กลุ่มผ้าย้อมครามนาดี, วัดพระธาตุเชิงชุม
การเดินทาง : 
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สกลนคร
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สกลนคร  
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สกลนคร  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ครามสกล

ครามสกล เป็นแบรนด์ผ้าย้อมครามทอมือจากสี 
ธรรมชาตทิีม่ชีือ่เสยีงของ จ.สกลนคร ทีมุ่ง่มัน่พฒันา 
คุณภาพการย้อมครามควบคู ่ ไปกับการพัฒนา
งานออกแบบ ส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิมในการย้อม 
ครามและความแขง็แกร่งของชมุชนผ้าคราม จ.สกลนคร 
ภายในบริเวณร้านเป็นบ้านไม้ มีสินค้าย้อมคราม 
ธรรมชาติจ�าหน่ายหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสื้อผ้า 
กระเป๋า หมวก ผ้าพนัคอ ไปจนถงึปลอกหมอนและผ้าปู 
ที่นอน ครามสกลเป็นแหล่งเรียนรู้ครามที่เปิดโอกาส 
ให้ผูส้นใจเรียนรูก้รรมวิธกีารย้อมคราม ทัง้การมดัย้อม 
แบบง่าย ๆ ไปจนถึงเวิร์กชอปเชิงลึก 

ผ้าย้อมคราม
จ.สกลนคร

j ครามสกล
212 บ.พะเนาว์ ม.2 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ติดต่อ : 08-0582-6655  
FB : KhramSklkramsakon   
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ตลาดผ้าบ้านนาข่า, ทุ่งดอกบัวแดง
การเดินทาง :
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี  
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุดรธานี  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com
 กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก

ผ้าย้อมบวัแดง จากวตัถดุบิในพื้นที ่จ.อุดรธาน ีสูก่าร
ย้อมผ้าด้วย “ดอกบัว” ซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอกได้
ค้นพบด้วยความบังเอิญเมื่อปี 2558 โดยน�าดอกบัว
มาประกอบอาหารแล้วพบว่าให้สีอมชมพู ทางกลุ่ม
จึงต่อยอดไปสู่การย้อมผ้าโดยน�าดอกบัวและก้านบัว
มาต้มนานหนึ่งชั่วโมง แล้วจึงน�าเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม
ลงย้อม ดอกบัวให้สีทอง ก้านบัวให้สีเงิน ดอกบัวผสม
น�้ามะนาวสดให้สีชมพู ดอกแห้งให้สีเข้มกว่าดอกสด 
กรรมวิธกีารย้อมทัง้หมดไม่ใช้สารเคม ี ในส่วนการทอ
นัน้ยงัคงทอด้วยกีแ่บบโบราณ โดยประยกุต์ลวดลายให้ 
ทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงอนุรักษ์ลายทอแบบดั้งเดิมไว้ 
วางลายมัดย้อมถักทอทีละเส้น ท�าให้ผ้าแต่ละผืนไม่ซ�้า
กัน ผ้าที่ได้รับรางวัลระดับประเทศคือ ผ้าขิดไหม ลาย
สายธารนาคเชียงรวง 

ผ้าย้อมบัวแดง 
จ.อุดรธานี

j กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอก
63 ม.18 ต.หนองนาคำา อ.เมือง จ.อุดรธานี
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อ : 06-1942-8808 
FB : กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, 
วัดเขาอังคาร
การเดินทาง :
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 
www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม - ผ้าฝ้าย
บ้านเจริญสุข

ผ้าภอูคัน ีผ้าสส้ีมอฐิทีเ่กดิจากการน�าดนิลาวาภเูขาไฟ
มาย้อม โดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านเจริญสขุ
น�ามาจากเขาองัคาร ซึง่เป็นหนึง่ในหกภเูขาไฟทีม่อดดบั 
แล้วในจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมวิธีการย้อม โดยน�าดิน
ภเูขาไฟผสมน�า้ กรองเศษตะกอนออก น�าเส้นฝ้ายหรือ 
เส้นไหมลงย้อม จากนั้นน�าไปต้มกับน�้าเปลือกประดู่
เพื่อให้สตีดิทนนาน เป็นการคดิค้นทดลองน�าวตัถดุบิ
ท้องถิ่นมาใช้ จนเกิดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของ
บ้านเจริญสุข จนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC หรือ 
OTOP Village Champion ผลิตภัณฑ์จากผ้าภูอัคนี
มมีากมาย อาท ิเสือ้ผ้า กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์  
ผ้าคลุมไหล่ หมวก เป็นต้น

ผ้าภูอัคนี 
จ.บุรีรัมย์

j กลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านเจริญสุข
35 หมู่ 1 บ.ชุมชนเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ติดต่อ : 08-0017-4955, 08-5632-7629



80
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ศูนย์คชศึกษา, ปราสาทสีขรภูมิ
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุรินทร์
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุรินทร์  
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุรินทร์ 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

กลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา

ผ้าไหมยกทองของบ้านท่าสว่างต้องเรียกว่าเป็นการ
ทอผ้าชนิดอลังการ เพราะความวิจิตรบรรจงของ
ลวดลายที่ออกแบบนั้น ท�าให้ต้องใช้กี่ทอผ้าที่มีตะกอ
มากถึง 1,416 ตะกอ แตกต่างจากก่ีทอผ้าปกติทั่วไป
ที่มีไม่เกิน 10 ตะกอ จึงต้องใช้ช่างทอที่มีทักษะการทอ
ถึง 4 คนทอไปพร้อม ๆ กนั โดยคนแรกท�าหน้าทีท่อ อีก
สองคนยกตะกอ และคนสุดท้ายอยู่ด้านล่างท�าหน้าที่
สอดไม้ การทอผ้าไหมยกทองโบราณจึงต้องยกพื้นสงู 
แล้วเจาะช่องด้านล่างลึกลงไป 2-3 เมตร เพื่อรองรับ
ความยาวของตะกอที่ห้อยลงมาจากกี่ให้เป็นระเบียบ 
ความละเอยีดและขัน้ตอนทีซั่บซ้อนเช่นนี ้ท�าให้แต่ละวนั
สามารถทอผ้าได้เพียง 4-5 เซนติเมตรเท่านั้น ถึงแม้
จะไม่ได้ซื้อผ้าติดไม้ติดมือกลับไป เพียงได้ ไปเย่ียมชม
กรรมวิธีการทอผ้าไหมยกทองที่บ้านท่าสว่างก็คุ้มค่า
กับการไปเยือนแล้ว

ผ้าไหมยกทองโบราณ
บ้านท่าสว่าง 
จ.สุรินทร์

jกลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา
บ.ท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ติดต่อ : 08-6996-5482  
FB : หมู่บ้านทอผ้าไหม จ.สุรินทร์ 



82 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
พิพิธภัณฑ์สิรินธร, วัดวังคำา
การเดินทาง : 
aสามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ขอนแก่น จากนั้น
ต่อรถโดยสารหรือเช่ารถยนต์ส่วนตัว
เดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์  
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุรินทร์ 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย 
ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

ผ้าไหมแพรวา มีลวดลายงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นราชินี
แห่งไหมไทย เป็นผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ภูไทหรือผู้ ไท ค�าว่าผ้าแพรวา หมายถึงผ้า
ที่มีความยาวประมาณหนึ่งวาของผู้ทอ ลักษณะเป็น
ผ้าสไบใช้คลุมไหล่เป็นสไบเฉียง ใช้ ในโอกาสเทศกาล
งานบญุ การทอผ้าแพรวานัน้ใช้การแต่งลายด้วยการ
เกาะและการล่วง (การจกและการขิด) มีลวดลายที่ผูก
ขึ้นจากทักษะและความคิดสร้างสรรค์ถึง 60 ลาย ชาว
กาฬสนิธุถ์อืว่าผ้าแพรวาเป็นมรดกทีม่คีณุค่าชิ้นหนึง่
ของครอบครัวที่ส่งต่อให้ลูกหลาน จากที่เคยมีความ 
กว้างราวหนึง่ฟุต ปัจจุบนัผ้าแพรวามหีน้ากว้าง 1 เมตร 
ซ่ึงเป็นพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่
ต้องการส่งเสริมการทอผ้าแพรวาให้เป็นอาชีพได้จริง

ผ้าไหมแพรวา 
จ.กาฬสินธุ์

j ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
176 ม.2 ต.โพน อ.คำาม่วง จ.กาฬสินธุ์
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ติดต่อ : 0-4301-9936  
FB : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ ไทย ผ้าไหมแพรวาฯบ้านโพน



84

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :
เส้นทางรถไฟเลียบหน้าผา ถ้ำากระแซ, 
สวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์
การเดินทาง : 
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี 
www.transport.co.th 
r สามารถข้ึนได้ท่ี สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว

ผ้าขาวม้า ผ้าสารพัดประโยชน์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของคนไทยตั้งแต่ตื่นจนเข ้านอน ใช ้ตั้งแต่ 
คาดเอว ห่อข้าวไปนา โพกศีรษะ นุ่งอาบน�้า เช็ดเหง่ือ 
และผูกเป็นเปลนอนให้ทารก จากผ้าฝ้ายลายตาราง
ไม่กี่สี กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองขาวได้รวมตัวกันทอ 
ผ้าขาวม้าของดีบ้านท่าม่วง พัฒนาให้มีลวดลายและ 
สีสันสดใส โดยยังคงวิธีการทอแบบดั้งเดิมด้วยก่ี
กระตุก ผสมกลมกลืนระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยใช้ด้ายกว่า 
100 สี เกิดเป็นผ้าขาวม้าร้อยสีที่ต่างคนต่างผูกลาย
และทอสตีามความคดิสร้างสรรค์ แต่ละผนืจึงไม่ซ�า้กนั 
นอกจากจะจ�าหน่ายผ้าผืนแล้ว ยังมีสินค้าแปรรูปจาก
ผ้าขาวม้าเป็นชุดเดรส กระเป๋าสตางค์ หมวก ถุงผ้า  
และตุ๊กตา ให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกด้วย

ผ้าขาวม้าร้อยสี 
จ.กาญจนบุรี

j กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
10 ม.1 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ติดต่อ : 08-9612-2553
FB : phakoawmarroisi
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดร่องเสือเต้น, บ้านดำา, ไร่บุญรอด
การเดินทาง : 
a  สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและ 
สนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงราย
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงราย www.transport.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อ
เช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com 

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมสีขาวบริสุทธิ์ ตั้งเด่นสง่า
บนเนื้อที่ 12 ไร่ เป็นงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มี 
ชื่อเสียงของไทย สร้างข้ึนด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น
รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาถวายเป็นพุทธ
บูชา ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถสีขาวบริสุทธิ์ 
แต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินเป็นเชิงชั้นลดหลั่น 
กันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลก
ตา ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถเป็นฝีมอื
ของ อ.เฉลมิชยั โฆษติพิพฒัน์ ซึง่ปรารถนาให้สถานที ่
แห่งนีเ้ป็นผลงานพุทธศลิป์ประจ�ารชักาลที ่9  นอกจาก 
นี้ยังมีห้องแสดงภาพวาดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 
และศึกษาศิลปะไทยอีกด้วย 

วัดร่องขุ่น 
จ.เชียงราย

j วัดร่องขุ่น 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 
ช่วงเวลา : ทุกวัน 08.00 น. - 18.00 น. 
ติดต่อ : 0-5367-3579
FB : วัดร่องขุ่น - Wat Rong Khun - White Temple 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ทะเลแหวกบ้านหินร่ม, จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี
การเดินทาง :
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - พังงา www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถ
ติดต่อเช่าได้ท่ีสนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com
D ที่พักมีบริการรับส่งถึงสนามบินภูเก็ต

Sametnangshe.boutique

เสมด็นางชบีทูคี เป็นทีพ่กัทีต่ัง้อยูท่่ามกลางธรรมชาติ 
ทะเล ภูเขา และป่าโกงกาง ถอืเป็นจุดชมวิวพระอาทติย์
ขึ้นที่สวยที่สุดใน จ.พังงา มีบริการห้องพักสุดหรูและ
เต็นท์ที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีร้านกาแฟและร้าน
อาหารที่มีทั้งเมนูอาหารใต้และซีฟู้ด ทั้งในรูปแบบ
ดั้งเดิมและฟิวช่ัน เมนูแนะน�าคือกุ้งสวรรค์แช่น�้าปลา 
กุ้งผัดพริกเกลือ เมี่ยงปลากะพง กิจกรรมเสริมที่
ช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่คือกิจกรรม
ล่องเรือช่ืนชมธรรมชาติ พายเรือแคนูบริเวณเกาะสี่ 
อ่าวพงังา หรือจะเลอืกเดนิเล่นส�ารวจหนิงอกหนิย้อย
ที่ถ�้าแก้ว ไม่ว่ากิจกรรมไหนก็ ได้สัมผัสธรรมชาต ิ
แบบเต็มอิ่มทั้งนั้น

เสม็ดนางชีบูทีค 
จ.พังงา

j เสม็ดนางชีบูทีค
90 ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ช่วงเวลา: ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 18.00 น
ติดต่อ : 06-5508-8655
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สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง : 
The Upsidedown House 
of Phuket, 
ถนนคนเดินหลาดใหญ่
การเดินทาง :
a สามารถข้ึนได้ท่ีสนามบิน 
ดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูมิ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b สามารถขึ้นได้ที่ท่า
รถสายใต้ใหม่ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 
www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่า
รถยนต์ส่วนตัว สามารถ
ติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา 
www.avisthailand.com

เมืองเก่าภูเก็ต

สตรีทอาร์ต
จ.ภูเก็ต

j สตรีทอาร์ต
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ช่วงเวลา : ตลอดท้ังวัน
ติดต่อ : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานภูเก็ต 0-7621-1036, 0-7621-2213

เดนิชมตกึสไตล์ชโินโปรตกุสีรอบเมอืงเก่าพร้อม ๆ  กบัการแกะรอย
ลายแทงเพื่อตามล่า 12 ภาพกราฟฟิตีท้ีเ่ป็นสตรีทอาร์ตซซีัน่แรก
ในตวัเมอืงจงัหวดัภเูกต็ จากจุดเริ่มต้นที่ได้รบัการจดัอนัดบัโดย
ยเูนสโกให้เป็นเมอืงสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารเมือ่ปี 2015 
โครงการ Food Art Old Town จึงเกดิขึ้นโดยการเชญิศลิปินทีม่ชีือ่
เสียงแนวกราฟฟิต้ี ทัง้ Alex Face, รกักจิ ควรหาเวช และ P7 มา
เพ้นต์ภาพลงบนผนงัก�าแพงรอบตวัเมอืงเพื่อน�าเสนอวฒันธรรม
ท้องถ่ิน อาหาร และขนมพื้นเมอืงภเูกต็ผ่านงานศลิปะ ทกุภาพจึง
ซ่อนเรื่องราวอาหารขึ้นชือ่ของภเูกต็ไว้ สตรีทอาร์ตภเูกต็ม ี2 ซซีัน่ 
รวม 20 จุด ยงัไม่รวมผลงานของศลิปินอิสระอีกหลายจุด แกะรอย
ลายแทงสตรีทอาร์ตแล้ว อย่าลืมตามไปชิมเมนูเด็ดจานอร่อยที่
ซ่อนความหมายอยู่ในภาพกราฟฟิตีกั้นด ู เป็นการท�าความรูจ้กั
วิถกีารกนิการอยูข่องชาวภเูกต็ครบทัง้รปู รส กลิ่น และเสยีง
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เขื่อนรชัชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งทีส่องของ
ภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานในการเพาะปลูก 
บรรเทาอุทกภัย ผลิตไฟฟ้า แก้ ไขน�า้เสีย ผลักดันน�า้
เคม็ และเพื่อการท่องเทีย่ว บริเวณเข่ือนและอ่างเก็บน�า้
มีทิวทัศน์ที่งดงามแปลกตาด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่
พ้นน�้าข้ึนมามากมาย ท�าให้ ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลิน
เมืองไทย” ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องวิวทะเลหมอกกลางภูเขา
หินปูน ภายในเข่ือนมีที่พักแบบแพไว้รองรับนักท่อง
เที่ยว และมีกิจกรรมเอาต์ดอร์มากมาย ทั้งล่องเรือดู
นก ชมหมอก ชมวิถสีตัว์ป่า เดนิป่าตะลยุถ�า้ หรือเทีย่ว
น�้าตก สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี โดยเลือกช่วงเวลา
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมจะดีที่สุด

เขื่อนรัชชประภา 
จ.สุราษฎร์ธานี

j เขื่อนรัชชประภา 
ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานสุราษฎร์ธานี 0-7728-8817-9

สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
เกาะสมุย, เกาะเต่า, เกาะพะงัน, 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
การเดินทาง :
a  สามารถขึ้นได้ที่สนามบิน
ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 
www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
หัวลำาโพง เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี  
www.railway.co.th
D ติดต่อที่พักเพื่อขอรับบริการ
รับส่งถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

เขื่อนรัชชประภา 
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One Day Trip หมูเ่กาะอ่างทอง แพก็เกจทวัร์ทะเลฝ่ัง 
มหาสมทุรอ่าวไทย ซึง่เป็นหมูเ่กาะทีม่คีวามมหศัจรรย์
ทางธรรมชาต ิมเีกาะเลก็เกาะน้อยกว่า 42 เกาะ ทวัร์น�า 
เทีย่วจะพานกัท่องเทีย่วไปยงัจุดส�าคญัต่าง ๆ เช่น จุดชม 
วิวบนเกาะววัตาหลับทีส่ามารถชมทวิทศัน์ ได้รอบทศิ  
หรือจะเป็นความงดงามของทะเลสเีขียวมรกต โอบล้อม 
ด้วยขุนเขา ณ ทะเลในบนเกาะแม่เกาะซึง่เป็นไฮไลต์ของ 
ทีน่ี ่นอกจากทวัร์เกาะต่าง ๆ  แล้ว ยงัมกีจิกรรมเอาต์ดอร์ 
ให้เลอืกอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพายเรือ เดนิเขา ด�าน�า้ 
ดปูะการงั หรือเลอืกนอนนิ่ง ๆ อาบแดดชมบรรยากาศ  
กท็�าได้ตามอธัยาศยั แพค็เกจทวัร์แบบ One Day Trip 
มีโปรแกรมและกิจกรรมให้เลือกได้หลากหลาย โดย
ภายในเรือจะมไีกด์คอยให้ข้อมลู และดูแลนักท่องเที่ยว
ตลอดทริป 

One Day Trip หมู่เกาะอ่างทอง
จ.สุราษฎร์ธานี

j อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 18.00 น. 
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานสุราษฎร์ธานี 0-7728-8817- 9

สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
เกาะพะงัน, หาดบางปอ, 
หมู่บ้านชาวประมงบ่อผุด
การเดินทาง : 
a  สามารถขึ้นได้สนามบิน
ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 
หรือกรุงเทพฯ - เกาะสมุย 
(แพ็กเกจการเดินทางของสายการบิน)
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี   
www.transport.co.th
r สามารถขึ้นได้ท่ีสถานีรถไฟ
หัวลำาโพง เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
สุราษฎร์ธานี www.railway.co.th
P สามารถขึ้นได้ที่ท่าเรือ
ดอนสัก หรือท่าเรือท่าทอง
D ติดต่อที่บริษัททัวร์เพื่อ
ขอรับบริการรับส่งถึงสนามบิน
สุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ชุมชนริมน้ำาจันทบูร, 
สวนผลไม้ตามฤดูกาล
การเดินทาง :
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งเอกมัย 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - จันทบุรี 
www.transport.co.th 
b เดินทางโดยรถสองแถว
จันทบุรี - ขลุง, จันทบุรี - แหลมสิงห์ 
ค่าโดยสารประมาณ 35 บาท ลงที่
บริเวณหน้าปากทางเข้าอุทยานแห่ง
ชาติน้ำาตกพลิ้ว
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

อุทยานแห่งชาติน้ำาตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบาย
และมีน�้าตกตลอดทั้งปี ความโด่งดังของที่นี่คือน�้าที่
ใสสะอาดจนเห็นฝูงปลาแหวกว่าย ปลาดาวเด่นของ
น�า้ตกพลิ้วคอืปลาพลวงหนิ ซึง่มหีนาแน่นชกุชมุมาก 
นกัท่องเทีย่วสามารถลงเล่นน�า้ถ่ายภาพกบัฝงูปลาได้ 
นอกจากนีย้งัมเีส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิมดีอกไม้
พืชพนัธุต่์าง ๆ  มากมายให้ชม ส�าหรบัผูท้ีต้่องการพกั
ค้างคืน ก็มีบริการจุดกางเต็นท์ และบ้านพักรับรอง
ไว้บริการ อัตราค่าเข้าอุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว
ส�าหรับชาวต่างชาติ ผู้ ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

อุทยานแห่งชาติน้ำาตกพลิ้ว 
จ.จันทบุรี

j อุทยานแห่งชาติน้ำาตกพลิ้ว 
41 หมู่12 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติน้ำาตกพล้ิว 0-3943-4528
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เส้นทางรถไฟเลียบหน้าผา ถ้ำากระแซ 
จ.กาญจนบุรี

รถไฟขบวนพิเศษสู่สถานีถ�้ากระแซ คือเส้นทางนั่ง
รถไฟชมทิวทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจเส้นทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะยามที่รถไฟค่อย ๆ ลัดเลาะเลียบเชิงผาไป 
กับแม่น�้าแควน้อย โดยตลอดระยะทาง 400 เมตร
เป็นสะพานโค้งเลียบแม่น�้า และที่น่าอัศจรรย์ ไม่น้อย
ไปกว่ากันก็คือ เส้นทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นเส้นทางรถไฟที่มีอายุนับ
ร้อยปี ซ่ึงถือเป็นไฮไลต์ของที่นี่ สถานีถ�้ากระแซมีจุด 
ชมแม่น�า้แควทีส่วยทีส่ดุ  เมือ่ลงทีส่ถานนีีแ้ล้ว นกัท่อง 
เที่ยวสามารถเดินบนรางรถไฟ ไปได้เรื่อย ๆ  จนถึง 
บริเวณถ�า้กระแซ  ใกล้ ๆ กันมตีลาดให้เลอืกซือ้ของฝาก 
ติดไม้ติดมือกลับไปด้วย 

j สถานีรถไฟถำ้ากระแซ
ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ช่วงเวลา : ทุกวัน 08.30 น. - 16.30 น. 
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานกาญจนบุรี 0-3451-1200

การเดินทาง : 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
สังขละบุรี www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
หัวลำาโพง เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
ถ้ำากระแซ www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ใน
จังหวัดกาญจนบุรี
แนะนำา www.avisthailand.com



104

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
จุดชมวิวถ้ำาฤๅษี, วัดเจติยาคีรีวิหาร 
(วัดภูทอก), น้ำาตกถ้ำาพระ
การเดินทาง : 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
บึงกาฬ  www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
หัวลำาโพง เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
อุดรธานี  www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าผ่านเว็บไซต์ 
www.groupcarrent.com

Forest Ranger Headquarters 
Entrance to 3 Whale Rock

หินสามวาฬ 
จ.บึงกาฬ

j หินสามวาฬ 
ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 05.30 น. - 18.30 น. 
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานอุดรธานี 0-4232-5406-7

หินสามวาฬ หรือ Tree Rock Whale เป็นหินสาม
ก้อนขนาดมหมึา มองจากมมุสงูจะเหน็เป็นหนิรปูร่าง
คล้ายวาฬพ่อแม่ลูก 3 ตัว จึงเรียกกันว่าหินสามวาฬ 
นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิข้ึนไปบนหนิก้อนกลาง หรือ
วาฬพ่อ และหินด้านซ้ายหรือวาฬแม่ ส่วนก้อนเล็ก
สุดหรือวาฬลูกนั้น ไม่มีทางเดินข้ึน จุดชมวิวถ่ายรูป
ได้สวยที่สุดคือหินก้อนกลาง หากไปช่วงเช้าจะเป็น
จุดชมพระอาทติย์ขึ้นทีส่วยงามน่าประทบัใจ มองเหน็
ทศันยีภาพของป่าภวูวั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาด
ทรายแม่น�า้โขง ในวนัทีท้่องฟ้าสดใสสามารถมองเหน็
ไปจนถึงภูเขาเมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว 
จ.หนองคาย
การเดินทาง : 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
หนองคาย www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - หนองคาย 
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว
ในจังหวัดหนองคาย 
www.groupcarrent.com

วัดผาตากเสื้อ

จุดชมวิววัดผาตากเสื้อ 
จ.หนองคาย

j จุดชมวิววัดผาตากเสื้อ
ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
ติดต่อ : จุดบริการนักท่องเท่ียว 09-1862-3462

จุดชมวิววัดผาตากเสื้อ จุดชมวิวกระจกใสแห่งแรก 
ของประเทศไทย สร้างเป็นรูปเกือกม้ายื่นออกไป 
จากหน้าผา 6 เมตร ค�่าคืนที่มีฝนตกและในช่วง
ฤดูหนาว ยามเช้า ณ จุดชมวิววัดผาตากเสื้อจะ
มีทะเลหมอกหนาแน่นนุ ่มฟู ลอยอ้อยอิ่งอยู ่เหนือ
ล�าน�้าโขงเบื้องหน้า หน้าผาของวัดผาตากเสื้อนับ
เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ส่วนในยามเย็นที่อากาศสดใส จะมอง
เหน็ทศันยีภาพล�าน�า้โขงของ อ.สงัคม ซึง่อยูเ่บือ้งล่าง 
และเห็นไกลไปถึงฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นเมืองสังข์ทอง 
สปป.ลาว ส�าหรับสกายวอล์กสร้างจากกระจกใส 
เทเปอร์ลามิเนตที่ ได ้รับมาตรฐานความแข็งแรง
ปลอดภัย
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
Warehouse 30 ซ.เจริญกรุง 30, 
วัดมังกรกมลาวาส
การเดินทาง :
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
ตุ๊กตุ๊ก, รถประจำาทาง สาย 1, 7, 8, 
37, 49, 75
r เดินทางโดย MRT 
สถานีวัดมังกร ทางออก 1
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ท่ีสนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ถนนเยาวราช 

ย่านเยาวราช เป็นย่านคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทย
ที่มีความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถือ
เป็นถนนสายธุรกิจที่มีทั้งการเงิน การธนาคาร และ
ร้านค้าทองมากมาย จนได้รบัสมญานามว่าถนนสาย
ทองค�า เยาวราชหรือย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย
มีสีสันและบรรยากาศคึกคักไม่ต่างจากไชน่าทาวน์ 
ทั่วโลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของคนจีนไม่ว่าอยู่ 
ในประเทศใดก็ตาม ไชน่าทาวน์มักเป็นแหล่งการค้า     
และอาหารการกนิ ถนนเยาวราชในยามค�า่คนืกเ็ช่นกนั 
ตลอดสองข้างทางและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย 
ร้านอาหารหลายร้อยร้าน นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินหาของกินแสนอร่อยจากร้านสตรีทฟู้ดข้ึนชื่อ ไป
พร้อม ๆ กับการเดินถ่ายรูปสีสันยามค�่าคืนได้อย่าง
เพลิดเพลิน

ย่านเยาวราช กลางคืน  
จ.กรุงเทพมหานคร

j ย่านเยาวราช กลางคืน 
ถ.เยาวราช แขวงเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. - 23.00 น.
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานกรุงเทพมหานคร  
0-2276-2720-1



110

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ไปรษณีย์กลางบางรัก, ATT 19 
Multi Art Space ซ.เจริญกรุง 30
การเดินทาง :
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
ตุ๊กตุ๊ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง  
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ถ.เจริญกรุง, ถ.ทรงวาด, 
ย่านตลาดน้อย, ถ.สี่พระยา

สตรีทอาร์ตกลางกรุง เหมาะส�าหรับนักท่องเที่ยวที่
มีเวลาแค่ในกรุงเทพฯ และรักการเดินชมเมือง สตรีท 
อาร์ตในกรุงเทพฯ สร้างสรรค์โดยศิลปินจากทั่วโลก 
ท�าให้กรุงเทพฯ มีสีสันและชีวิตชีวามากขึ้น ผลงาน
ศลิปะกระจายอยูต่ามย่านเมอืงเก่า โดยซอยเจริญกรงุ 
32 ด้านข้างไปรษณีย์กลางบางรัก เป็นจุดที่มีสตรีท 
อาร์ตมากที่สุดแทบทั้งซอย อีกจุดคือหน้าสถานทูต 
โปรตุเกส ใกล้ซอยเจริญกรุง 30 ลักษณะเป็นวอลล์
อาร์ตขนาดใหญ่ ผลงานของอเล็กซานเดอร์ ฟาร์โต 
หรือ Vhils ที่คิดค้นเทคนิคการแกะสลักก�าแพงขึ้น 
นอกจากเช็คอินถ่ายภาพกราฟฟิตี้สวย ๆ แล้ว การ
เดนิเล่นยงัท�าให้ ได้ลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอยซึง่มี
ร้านอาหารและคาเฟ่เล็ก ๆ ตกแต่งน่ารัก บรรยากาศ
ดีให้เลือกนั่งจิบชา กาแฟ และกินขนมโฮมเมด

สตรีทอาร์ตกลางกรุง  

j สตรีทอาร์ตกลางกรุง 
ถ.เจริญกรุง, ถ.ทรงวาด, ตลาดน้อย, ถ.ส่ีพระยา จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ตลอดทั้งวัน
ติดต่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานกรุงเทพมหานคร  
0-2276-2720-1

จ.กรุงเทพมหานคร
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
พิพิธภัณฑ์รถไฟ, Bangkok Story, 
บ้านดวงตะวัน
การเดินทาง : 
b เดินทางโดยรถประจำาทาง 
สาย 15, 16, 162, 77, 187, 34
r เดินทางโดย BTS สถานีช่องนนทรี 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

KingPowerMahanakhon

มหานคร สกายวอล์ค 
จ.กรุงเทพมหานคร

j คิง เพาเวอร์ มหานคร
114 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 24.00 น. 
ติดต่อ : 0-2677-8721 
FB : KingPowerMahanakhon
www.kingpowermahanakhon.co.th

คุณเป็นคนกลัวความสูงหรือไม่ ถ้าไม่! อยากชวนไปสัมผัสประสบการณ์น่าหวาด 
เสยีวเลก็ ๆ บนยอดตกึของอาคารคงิ เพาเวอร์ มหานคร อาคารทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย 
(2559-2561) กับการเดินไปบนพื้นกระจกลอยฟ้า  (Glass Tray) ซึ่งเป็นพื้นกระจก
ใสขนาดใหญ่ที่สร้างยื่นออกไปนอกตัวอาคาร ณ ความสูง 310 เมตร บนชั้น 78 เมื่อ 
เดนิไปบนพื้นกระจกลอยฟ้า ซึง่จะมองเหน็ตกึต่าง ๆ และพื้นถนนอยูใ่ต้ฝ่าเท้า ราวกบั 
ก�าลังเดินอยู่ในอากาศ หวาดเสียวพอให้ใจเต้นแรงเสร็จแล้ว ชวนมาน่ังพักชมความ
สวยงามของมหานครยามพระอาทติย์ก�าลงัจะลบัขอบฟ้าบน The Peak ณ ความสูง 
314 เมตร กบัวิวพาโนรามาแบบไม่มอีะไรมาบดบงั ระหว่างการเข้าถงึพื้นท่ีของมหานคร 
สกายวอล์ค นกัท่องเทีย่วจะได้พบกบัความพิเศษรอบตวัตลอดเส้นทางเดนิ ท้ังเรื่อง 
ราวของกรุงเทพมหานครฉบับย่อส่วน ที่เชื้อเชิญให้หยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพ
กรุงเทพฯ ในมุมกลับหัวกลับหาง ภายในอาคารยังมี คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ร้านขาย
ของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกนหรือวัดบ้านเด่น, 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, ม่อนแจ่ม
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
b  สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
www.transport.co.th 
> สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

 Buakaw Village

บวัขาววิลเลจ คอืค่ายมวยกลางทุง่นาของ บวัขาว บญัชาเมฆ 
แชมเปี้ยนมวยคนดังเจ้าของเข็มขัดแชมป์หลายเวที ที่นี่น่าจะ
เป็นค่ายมวยที่สวยที่สุด อากาศดีที่สุด และใหญ่ที่สุด เพราะ
มีอาณาบริเวณมากถึง 100 ไร่ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ค่ายบัญชาเมฆเปิดบริการส�าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการฝึกมวยไทย มีคอร์สให้นักท่องเที่ยว
สมัครเรียนมวยไทย อีกทั้งยังได้ร่วมฝึกซ้อมมวยไทยไปกับ
อดีตแชมป์มวยโลกซูเปอร์สตาร์ชาวไทยแบบใกล้ชิดและเป็น
กนัเอง นอกจากเป็นค่ายมวยแล้ว ภายในบริเวณยงัมห้ีองพกั 
ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อน ส�าหรับคนที่
อยากมาชมบรรยากาศภายในบวัขาววิลเลจ  ทีน่ีม่ร้ีานอาหาร
ในรูปแบบอาหารปลอดสารพิษไว้บริการ โดยข้าว ผัก และไข่ 
ล้วนมาจากในฟาร์มภายในพื้นที่ 100 ไร่แห่งนี้ 

บัวขาววิลเลจ
จ.เชียงใหม่

j บัวขาววิลเลจ
5/1 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 07.00 น.- 20.00 น.
ติดต่อ : 09-6627-5499  
FB : Buakaw Village
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
น้ำาตกร้อนคลองท่อม, เกาะจำา, 
เขาหงอนนาค
การเดินทาง :
a สามารถขึ้นได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่
b  สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่ 
www.transport.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

 Real Rocks Climbing
j Real Rock Climbing
 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : 08-0718-1351 
www.realrocksclimbing.com

ที่ ไร่เลย์ยิ่งสูงยิ่งเห็นวิวกว้างขึ้น กิจกรรมปีนผาที่อ่าวแห่งนี้นับเป็นกิจกรรม 
เอาต์ดอร์ทีม่ช่ืีอเสียงโด่งดงัระดบัโลก ดงึดดูผูค้นทกุเชือ้ชาตใิห้มาท้าทายความสงู
ชนัของหน้าผาหนิปนูริมทะเล ทีน่ีจ่ึงไม่ได้มเีพียงหาดทรายสขีาวและน�า้ทะเลสีคราม
เท่านัน้ แต่หน้าผาหนิปนูคอืหนึง่ในเป้าหมายหลกัของการมาเยอืนไร่เลย์ และแม้จะ
ไม่มปีระสบการณ์การปีนผาสกัครัง้ในชวีิต มอืใหม่ทกุคนสามารถทดลองปีนผาได้ 
ไร่เลย์มีร้านปีนผาให้บริการมากมาย และมคีรฝึูกคอยป้องกันไว้ด้วยการดงึเชอืก
อยู่ด้านล่าง เมื่อปีนขึ้นไปถึงความสูงระดับหนึ่ง  ภาพวิวทะเลมุมกว้างคือรางวัลที่
ช่วยให้หายเหนื่อย อีกจุดหนึ่งที่นักปีนผาจะได้สัมผัสประสบการณ์น่าหวาดเสียว 
คอืการโรยตวัจากปากถ�า้บนหน้าผา ซึง่บนนัน้เป็นจุดชมวิวทีส่วยงามน่าประทับใจ 
อีกจุดหนึ่ง  เป็นจุดชมทิวทัศน์หาดพระนางและหาดน�้าเมา 

ปีนผาโรยตัว อ่าวไร่เลย์ 
จ.กระบี่
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
สระมรกต, เขาขนาบน้ำา, เกาะรอก
การเดินทาง : 
a  สามารถขึ้นได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - กระบี่  
www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว ติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

 Mangrove Bay Krabi 

j Mangrove Bay Krabi
72 ม.3 ถ.เขาทอง ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
ช่วงเวลา : ทุกวัน
ติดต่อ : 08-7612-4588 (ติดต่อจองล่วงหน้า)
www.mangrovebaykrabi.com

พายเรือคายคัเป็นโปรแกรม one day trip หมูเ่กาะห้อง 
ที่ได้อรรถรสที่สุด เพราะตลอดเส้นทางที่พายไปตาม
เกาะแก่งนั้น จะผ่านหน้าผาที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย 
และเมื่อถึงจังหวะที่หัวเรือค่อย ๆ  แล่นเข้าไปยังปากทาง 
เข้าเกาะห้อง จะได้ความรู้สึกเหมือนค่อย ๆ เปิดประตู
เข้าไปยังห้องที่เงียบสงบ เป็นลากูนที่โอบล้อมด้วย
ขุนเขา ใกล้ ๆ กันยังมีเกาะผักเบี้ยและเกาะไร่ให้พายไป
เทีย่วชมความงามกนัต่อ เวลาน�า้ลงเตม็ทีจ่ะมสีนัทราย
ปรากฏเป็นแนวยาวเชื่อมทั้งสองเกาะ สามารถเดินถึง 
กนัได้ นอกจากนีย้งัสามารถแวะเทีย่วเกาะใกล้เคยีงอืน่ ๆ 
อกี เช่น เกาะเหลาล่าดงิ หรือเกาะพาราไดซ์ บรรยากาศ
เงียบสงบ เหมาะกับการเล่นน�้า ด�าดูปะการังน�้าต้ืน 
และฝูงปลาหลากสี

พายเรือคายัค หมู่เกาะห้อง 
จ.กระบี่
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
สถานท่ีเล่นกีฬาทางน้ำาอีก 2 แห่ง ได้แก่
International Wake Park Phuket 
และ Anthem Wake Park
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 
 www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com 

 Phuket Wake Park

กิจกรรมทางน�้าส�าหรับวันพักผ่อนในภูเก็ตมีให้เลือก
มากมาย ใครทีช่อบกฬีาแนว X-Treme ชอบความเรว็
และความท้าทาย ต้องลองเล่นเวคบอร์ด กีฬาที่จัดอยู่
ในประเภทสกีน�้า แต่ผสมผสานความผาดโผนด้วย
การกระโดดและการตีลงักากลางอากาศ โดยผูเ้ล่นยนื
ทรงตัวบนเวคบอร์ด มือจับสายเคเบิ้ลซึ่งจะถูกลากไป
ด้วยความเร็ว 30-40 กม./ชม. ส�าหรับมือใหม่ เพียง
ยนืทรงตวับนผวิน�้าให้ ได้กส็นกุแล้ว ทีภ่เูกต็ เวค พาร์ค 
มบีงึน�า้ขนาดใหญ่ และเคเบิ้ล 3 เส้น สามารถเล่นได้อย่าง
ปลอดภัยพร้อมกันหลายคน มีเจ้าหน้าที่คอยสอน 
มอีุปกรณ์ให้เช่าครบชดุ นอกจากนีย้งัมร้ีานขายอุปกรณ์
กีฬาทางน�้า ร้านอาหาร และโรงแรมให้บริการ 

เวคบอร์ด
จ.ภูเก็ต

j ภูเก็ต เวค พาร์ค 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.30 น.
ติดต่อ : 0-7620-2525
FB : Phuket Wake Park
www.phuketwakepark.com
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ร้าน PHUKETSURF, ร้าน Freedom 
Board Sport, Andaman Sea Surf
การเดินทาง : 
a สามารถข้ึนได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - พังงา  
www.transport.co.th
ถึงสนามบินภูเก็ต
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ท่ีสนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

Pakarang Surf School

ชายหาดปะการังริมทะเลฝั่งอันดามันของไทยนับว่า
เป็นสวรรค์ของนกัโต้คล่ืน เพราะเป็นพื้นทีท่ีม่คีลืน่พดั
มาโดยตรงท�าให้มีลูกคลื่นสูง เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟ
บอร์ดได้ตลอดทัง้ปี  จนชายหาดแห่งนี้ได้รบัความนยิม
จากนกักฬีาเซิร์ฟมอือาชีพจากทัว่โลก ร้าน Pakarang 
Surf School เซร์ิฟแคมป์กลางป่าสน เป็นแหล่งรวมตวั 
ของเหล่าเซร์ิฟเฟอร์อนัดบัต้น ๆ ของเมอืงไทย บางคน 
เริ่มเล่นเซร์ิฟทีน่ี ่หลายคนต้องมนต์เสน่ห์ของทะเลแห่งนี้ 
จนกลายเป็นที่ประจ�า Pakarang Surf School มี
บริการตั้งแต่สอนพื้นฐานให้รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ การ
เริ่มต้นใช้กระดานโต้คลื่น การทรงตัว และรายละเอียด
ต่าง ๆ ส�าหรับมือใหม่ สอนโดยผู้ฝึกสอนที่มีดีกร ี
นักกีฬาเซิร์ฟโดยตรง 

j Pakarang Surf School 
 หาดปะการัง บ.เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : 08-6403-6564, 09-3578-5846 
FB : Pakarang Surf School presented by Quiksilver
www.pakarangsurfshop.com

Pakarang Surf School 
จ.พังงา
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
เกาะนางยวน, หาดทรายรี, 
จุดชมวิวจอห์นสุวรรณ
การเดินทาง : 
a สามารถข้ึนได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เกาะสมุย
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่และสถานีหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี  
www.transport.co.th 
P สามารถข้ึนได้ท่ีท่าเรือดอนสัก
หรือท่าเรือท่าทอง
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ท่ีสนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

เกาะเต่า

มาเยือนเกาะเต่าทั้งที ไม่ควรพลาดประสบการณ์ด�าน�้าชม
ความงดงามของโลกใต้ทะเล เกาะเต่านับว่าเป็นจุดด�าน�้าที่
โด่งดงัระดบัโลก ดงึดดูนกัท่องเทีย่วและนกัด�าน�า้ให้เดนิทาง
มาประเทศไทย เพราะมีสถาบันสอนด�าน�้าที่ ได้มาตรฐาน
มากมายให้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนด�าน�้าลึก
หรือสคูบ้าไดฟ์เวอร์ ซึง่มทีัง้คอร์ส 1 วนั 2 ไดฟ์ ผูเ้รียนจะได้ 
เรียนรูเ้ทคนคิการด�าน�า้เบือ้งต้น  ฝึกในสระแล้วจึงออกทะเล
จริงท่ีความลึก 12 เมตร ถ้ามีเวลามากข้ึนก็สามารถเลือก
เรียนหลักสูตร Open Water เป็นคอร์ส 4 วัน 4 ไดฟ์ที่ 
ความลึกถึง 18 เมตร ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นกีฬา
ที่ชอบไปพร้อมกับการชมธรรมชาติในทะเลไทย 

j แนะนำาโรงเรียนสอนดำานำ้า :
Coral Grand Divers ติดต่อ www.coralgranddivers.com
Ban’s Diving, Koh Tao ติดต่อ www.bansdivingresort.com
ซีโซนไดฟ์เวอร์ ติดต่อ www.czonediver.com

ดำาน้ำาเกาะเต่า 
จ.สุราษฎร์ธานี  
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
หาดยะนุ้ย, จุดชมวิวเขารัง, บ้านตีลังกา
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 
www.transport.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน  
แนะนำา www.avisthailand.com

Paddle Phuket

Stand Up Paddle Boarding หรือทีเ่รียกกันว่าซบั (SUP) คอืบอร์ดยืนพาย เป็น
กฬีาพายเรือทีเ่ล่นกลางน�า้นิ่ง ไม่ต้องการคลืน่ ใช้การทรงตวัโดยยืนพายบนบอร์ด 
ที ่Paddle Phuket มทีวัร์ SUP ไว้บริการหลากรปูแบบ ตัง้แต่พายไปดพูระอาทิตย์
ตกทีห่าดในหาน โดยเริ่มพายห้าโมงเยน็ เมือ่ไปถงึกลางอ่าวกเ็ป็นช่วงทีพ่ระอาทติย์ 
ตกพอดี การเฝ้ารอชมแสงสุดท้ายของวันค่อย ๆ ลับหายไปจากเส้นขอบฟ้า 
เป็นความงามที่น่าประทับใจ ทัวร์ SUP ยังมีทัวร์แบบครึ่งวัน เต็มวัน และแบบสอง 
วันหนึ่งคืน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะพายไปด�าน�้าสนอร์เกิล ไปชมป่า
โกงกาง หรือพายลัดเลาะไปส�ารวจอ่าวต่าง ๆ โดยทั้งหมดนี้มีผู้ฝึกสอนก่อนเริ่ม
พาย และมีไกด์คอยดูแลตลอดทริป 

j Paddle Phuket
29/22 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ช่วงเวลา : ทุกวัน 
ติดต่อ : 08-4889-1278 (ติดต่อจองล่วงหน้า)
www.paddlephuket.com

Stand Up 
Paddle Boarding
จ.ภูเก็ต
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ทะเลแหวก เกาะพะงัน - เกาะม้า, 
อ่าวธารเสด็จ, ร้านเกาะราฮัม หาดสน
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ  เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน 
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี  
www.transport.co.th 
> สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 
www.railway.co.th
P  เดินทางโดยเรือโดยสาร สามารถข้ึน
ได้ท่ีท่าเรือดอนสักหรือท่าเรือท่าทอง 
"  เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

 Orion Healing Center

ลืมฟูลมูนปาร์ตี้ไปก่อนแล้วลองมาดีท็อกซ์กัน ที่รีทรีต
เซ็นเตอร์บนเกาะพะงันแห่งนี้มุ่งเน้นการคืนความสมดุล
ให้ร่างกายและจิตใจด้วยศาสตร์ด้านตะวนัออกอันเก่าแก่ 
อาท ิคอร์สฝึกโยคะ ท�าสปาทรีตเมนต์ การขจัดสารพิษ 
ออกจากร่างกายด้วยคอร์สดีท็อกซ์ และการบ�าบดัด้วย
พลงัเรก ิOrion Healing Center ตั้งอยู่ที่อ่าวศรีธนูอัน
เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาต ิส�าหรบัผูท้ีร่กัการฝึก
โยคะ ที่นี่มีคลาสโยคะหลากหลายส�าหรับผู้ฝึกทุกระดับ 
ตัง้แต่หฐโยคะ อษัฎางคโยคะ หยนิโยคะ และดทีอ็กซ์โยคะ 

Orion Healing Center 
(Detox & Yoga)
จ.สุราษฎร์ธานี

j Orion Healing Center ( Detox & Yoga )
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น. 
ติดต่อ : 0-7744-5966, 08-9038-0085
FB : OrionHealingCenter 
www.orionhealing.com 



134 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน, วนอุทยาน
เขากระโดง, ตลาดเซราะกราว บุรีรัมย์
การเดินทาง : 
a สามารถข้ึนได้สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 
www.transport.co.th 
> สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์  
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ท่ีสนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

บุรีรัมย์ อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 

บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์
นานาชาติ FIA เกรด 1 เป็นสนามที่อนุญาตให้จัดการแข่งขันรถยนต์สูตร 1 หรือ
รถฟอร์มลู่า 1 รวมถงึได้รบัการรบัรองจากสมาพนัธ์จกัรยานยนต์นานาชาติ (FIM) 
ว่าเป็นสนามแข่งรถมาตรฐานทีส่ามารถจดัการแข่งขนัโมโตจีพี หรือจกัรยานยนต์
ทางเรียบ โดยภายในพื้นที่ 1,200 ไร่ของสนาม มีระยะทางต่อรอบ 4.554 กม. 
ทิศทางการวิ่งเป็นแบบตามเข็มนาฬิกา ประกอบด้วยจ�านวนโค้งทั้งสิ้น 12 โค้ง 
แบ่งเป็นขวา 7 โค้ง และซ้าย 5 โค้ง จุผู้ชมได้ 50,000 คน จุดเด่นของสนามคือผู้ชม
สามารถมองเหน็ทกุส่วนของแทรก็เมือ่อยูบ่นแกรนด์สแตนด์ นบัว่าเป็นสนามเดยีว
ในโลกที่สามารถมองเห็นการแข่งขันทั้งสนามได้ 100% 

มอเตอร์ สปอร์ต 
จ.บุรีรัมย์

j บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
444/5 ม.15 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ช่วงเวลา : เฉพาะช่วงจัดงานการแข่งขัน
ติดต่อ : 0-4460-4200
www.bric.co.th
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท้องฟ้า
จำาลองกรุงเทพมหานคร, ห้างเอ็มโพเรียม, 
อุทยานเบญจสิริ
การเดินทาง : สาขาเอกมัย  
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
รถประจำาทาง สาย 2, 23, 25, 38, 40, 
48, 98, 133, 501, 508
> เดินทางโดย BTS สถานีเอกมัย 
ทางออก 4
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

Gateway Ekamai

Fit Fac Muay Thai Academy มียิมต่อยมวยกระจายอยู่ในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 10 สาขา และอีก 2 สาขาอยู่ที ่จ.ระยอง 
และขอนแก่น ท�าเลที่ตั้งส่วนใหญ่สะดวกต่อการเดินทาง เช่น สาขา
เอกมัย ต้ังอยู่ภายในห้างเกตเวย์ เอกมัย ซึ่งติดกับสถานีรถไฟฟ้า
เอกมัย เป็นยมิทีเ่น้นการออกก�าลงักายกระชบัสดัส่วนตามดชันมีวลกาย 
หรือ Body Mass Index และมีคลาสมวยไทย นักท่องเที่ยวที่ไม่เคย 
ต่อยมวยมาก่อน สามารถประเดิมการต่อยมวยครั้งแรกที่นี่ได้อย่าง
ปลอดภัย เพราะความพิเศษของที่นี่คือมีนักมวยไทยมืออาชีพและ
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู ้
ออกแบบคลาสเรียนให้เหมาะสม นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกทีจ่ะเรียน
คลาสมวยไทยธรรมดา หรือการออกก�าลังกายแบบ Emotional 
Involvement Training (EIT) ที่มีหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการ
ออกก�าลังกายแบบ High Interval Intensity Training (HIIT) ซึ่งช่วย
ให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกติเพื่อช่วยกระชับสัดส่วน

j Fit Fac Muay Thai Academy
มีทั้งหมด 12 สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10 สาขา ได้แก่
สาขาพระราม 9, สาทร, เอกมัย, เมืองทองธานี, รังสิต, รามอินทรา,
ศรีนครินทร์, ราชพฤกษ์, เพลินจิต, ตลิ่งชัน
ต่างจังหวัดอีก 2 สาขา คือ สาขา จ.ระยอง และ จ.ขอนแก่น
ช่วงเวลา : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 21.30 น.
         วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 21.30 น.
ติดต่อ : 08-9890-5995  www.fitfacmuaythai.com 

Fit Fac Muay Thai Academy
จ.กรุงเทพมหานคร
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สนามกอล์ฟในเมืองไทยได้ถูกพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และนักกีฬาที่ต้องการพัฒนาวงสวิง และฝึก 
ซ้อมการตีสโตรกได้ที่สนามฝึกซ้อม ปัจจุบันหลายสนามมีโปรกอล์ฟ 
ผูฝึ้กสอนสามารถให้ค�าปรึกษาแก่นกักอล์ฟทีต้่องการพฒันาทกัษะการ 
ตกีอล์ฟ เช่น สอนวงสวิงให้ถูกหลกัตามเบสคิ แก้วงสวิงให้ดขีึ้น หรือการ 
สโตรกไกล ด้วยสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพ การออกแบบสนามโดย 
ผูเ้ชีย่วชาญ พร้อมการบริการทีค่รอบคลมุ ทัง้สนามไดร์ฟกอล์ฟ, ร้าน
อาหาร, คลับเฮาส์, ที่พัก, สระว่ายน�้า ด้วยความพร้อมของสนามใน
ด้านต่าง ๆ จึงท�าให้มีนักกอล์ฟทั้งมือโปรและมือใหม่เดินทางเข้ามาใช้
บริการกันอย่างต่อเนื่อง 

สนามกอล์ฟ 

j Bangkok Golf Club
สนามกอล์ฟมาตรฐานบนเนื้อ 
ที่ประมาณ 350 ไร่ ออกแบบ 
เลย์เอาต์ของสนามในแต่ละหลุม
ได้หลากหลาย ท้าทายความ
สามารถนักกอล์ฟ อีกทั้งยังมี
บริการการออกรอบกลางคืน 
หรือ Night Golf เป็นทางเลอืกให้
ผู้ที่สะดวกในช่วงเวลากลางคืน 
www.mbkgolf.com

j เดอะวินเทจ คลับ 
สนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน 18 
หลุม พาร์ 72 ความยาว 6,720 
หลา ออกแบบ โดย Arthur Hills 
and Associates นายกสมาคม
นักออกแบบสนามกอล์ฟแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนัก
ออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ผู้หนึ่ง สนามกอล์ฟ ได้รับการ
ออกแบบสไตล์ Nature Design 
ในลกัษณะ Rolling Terrain เพื่อ
ให้นักกอล์ฟทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกระดับความสามารถเล่นได้
อย่างสนุกสนาน
www.vintagegolfthai.com

j ภูเก็ต คันทรี คลับ 
สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลมุ 
จ�านวนพาร์ 72 มแีฟร์เวย์ทีเ่ขียว
ชอุ่ม ทุกหลุมมีความท้าทายใน
ตัวของตัวเอง
www.phuketcountryclub.com

สนามกอล์ฟที่แนะนำา :
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ปัจจุบนัการวิ่งเป็นกฬีาที่ได้รบัความนยิมไปทัว่โลก 
ประเทศไทยกเ็ช่นกนั โดยมงีานวิ่งจดัขึ้นทกุสปัดาห์  
มีทั้งงานวิ่งทางเรียบและวิ่งเทรลหลายร้อยงาน
ตลอดปี รวมถึงอีเวนต์ ใหญ่ ๆ ที่จัดติดต่อกัน
จนเป็นประเพณี  ได้แก่

j Bangkok Marathon 
งานวิ่งกลางเมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มจัด 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2531 มาจนถึงปัจจุบนั โดยก�าหนด 
จัดการแข่งขันในวนัอาทติย์ สปัดาห์ที ่3 ของเดอืน
พฤศจิกายน 

j Amazing Thailand Marathon 
หรือวิ่งผ่าเมือง เป็นงานวิ่งที่ปิดการจราจรทั่ว
กรุงเทพฯ ตลอดเส้นทางวิ่ง 

j Chombueng Marathon 
งานวิ่งมาราธอนระดับต�านานของ อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี มีสโลแกนว่า “มาราธอนชาวบ้าน 
มาตรฐานสากล” ก�าหนดจดังานในเดอืนมกราคม

j Bangsaen 42 
งานวิ่งฟูลมาราธอนระยะเดียวเลียบชายทะเล
จงัหวดัชลบรุี ผ่านการรบัรองมาตรฐานเส้นทาง 
การแข่งขันและระยะวิ่งจาก  AIMS/IAAF Course  
Measurement นักวิ่งสามารถน�าผลการวิ่ง 
ในสนามนี้ เพื่อใช้รับรองในการสมัครวิ่งงาน
มาราธอนระดบัโลกอย่างงานบอสตนัมาราธอน
ได้ ก�าหนดจัดงานวันอาทิตย์แรกของเดือน
พฤศจิกายน

j Buriram Marathon 
เป็นงานวิ่งทีช่าวบรุีรมัย์ ในพื้นทีอ่อกมาต้อนรบั
นกัวิ่งอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทาง เป็นอกีหนึง่งาน 
วิ่งมาตรฐานสากล ก�าหนดจัดงานอาทิตย์ที่ 2 
ของเดือนกุมภาพันธ์

งานวิ่งในประเทศไทย

งานวิ่งที่มีมาตรฐานในการจัดงานและจัดขึ้นในทุก ๆ ปี
เช็คตารางงานวิ่งได้ที่ :
1. www.thailandtrileague.com
2. www.wingnaidee.com
3. www.teelakow.com
4. www.runningconnect.com
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งานวิ่งสไตล์สร้างสรรค์และงานวิ่งเทรลที่มี 
คอนเซ็ปต์โดดเด่น มีมาตรฐานในการจัดงาน 
ได้แก่

j Centralfestival Bikini Beach Race 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก�าลังกายและสร้างสีสันให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ
ความสนุกสนาน ความบันเทิง เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจในการดูแลสุขภาพและรูปร่าง 

j RUN FOR HEROES
“วิ่งเพื่อผู ้พิทักษ์ป ่า” คอนเซ็ปต์งานว่ิงเพื่อ
รณรงค์ ให้สังคมตระหนักถึงการท�างานของ 
ผู ้พิทักษ์ป ่า เพื่อสร ้างขวัญและก�าลังใจให ้ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างไม่ต้อง “ห่วงหน้า 
พะวงหลัง” 

j Tanaosri Trail 
ถอืเป็นงานวิ่งเทรลทีโ่หดทีส่ดุงานหนึง่ในเมอืงไทย 
เป็นเส้นทางวิ่งบนเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่
ชายแดนประเทศไทยและประเทศพม่า เน่ืองจาก
สภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขาสงูชนัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยระยะทางว่ิงสงูสดุ คอื 110 กโิลเมตร ความชนั 
ที่ 6,380 เมตร ก�าหนดจัดงานสัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือนธันวาคม

j Amazing Cosplay Fun Run 
งานว่ิงท่ีรวมตัวเหล่านักว่ิงในชุดแฟนซี ซ่ึง
นอกจากจะมาแข่งขันความเร็วกันแล้ว ยังมา
ประชันการแต่งตัวในชุดคอสเพลย์ เส้นทางว่ิง
คือ ถ.ธนะรัชต์ กม.8 (ถนนทางขึ้นอุทยานฯ เขา
ใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

j The North Face 100  
ถือว่าเป็นซีรีส์ Ultra Trail เส้นทางธรรมชาติที่
เป็นสญัลกัษณ์ในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก เป็นงาน
ว่ิงเทรลที่สองข้างทางคือไร่อ้อยและไร่ข้าวโพด 
เป็นงานวิ่งที่มีแดดเจิดจ้า ท้าทายก�าลังกายและ
ก�าลังใจของนักวิ่งอย่างมากอีกงานหนึ่ง 

งานวิ่งในประเทศไทย
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดพระธาตุดอยกองมู, สะพานชูตองเป้
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน  www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com

 ภูโคลนคันทรีคลับ

ภูโคลนคันทรีคลับ 
จ.แม่ฮ่องสอน

นอกจากทะเลสาบเดดซีในอิสราเอลและจอร์แดน และ
แหล่งโคลนจากลาวาภูเขาไฟ ในโรมาเนียแล้ว แหล่ง
โคลนธรรมชาตหินึง่ในสามของโลกอยูท่ี ่จ.แม่ฮ่องสอน 
ซึ่งภูโคลนคันทรีคลับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และให้ 
บริการด้านสุขภาพและความงามจากสายน�้าแร ่
ธรรมชาติใต้พื้นดิน และโคลนบริสุทธิ์ ปราศจากกลิ่น
ก�ามะถัน มีบริการสุขภาพและความงามมากมาย 
อาท ิแช่เท้า แช่ตัวในบ่อน�า้ร้อน พอกผวิหน้าด้วยโคลน
ธรรมชาติ นวดแผนไทย นวดน�้ามัน นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโคลนและน�้าแร่ธรรมชาติ
หลากชนดิให้ ได้เลอืกซือ้ รวมทัง้ยังสามารถเข้าชมบ่อ
โคลนต้นสายของวัตถุดิบ

j ภูโคลนคันทรีคลับ 
ต.หมอกจำาแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.30 น. 
ติดต่อ : 0-53258-2579  
www.phuklon.co.th

แนะน�ำ : 
แช่เท้าและพอกหน้าด้วยโคลน แช่ตัวในบ่อน�้าแร่ 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : ถนนนิมมานเหมินท์, ห้าง Maya
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถข้ึนได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.transport.co.th 
> เดินทางโดยรถไฟ สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com

Fah Lanna Spa

Fah Lanna Spa 
จ.เชียงใหม่

Fah Lanna Spa บริการสปาเพื่อสขุภาพและความผ่อน
คลาย สถานทีท่ัง้ห้องสปาและสถาปัตยกรรมออกแบบ
โดยผสมผสานอัตลักษณ์ล้านนาและดีไซน์ร่วมสมัย 
ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวเข้าประต ู ฟ้า
ล้านนาสปามโีปรแกรมสปาให้เลอืกหลากหลาย ทั้งการ
นวดไทยแผนโบราณ อโรมาเธอราพี นวดผ่อนคลาย 
นวดเพื่อความงาม และการบริการแวกซ์จุดต่าง ๆ  
แนะน�า Signature Treatments คือ Fah Lanna 
Wisdom นวดแผนไทยล้านนา นวดด้วยลูกประคบ
สมุนไพร และนวดดัชนีนาง ซึ่งท่านวดออกแบบให้
เคลื่อนไหวในลักษณะท่าร่ายร�าของไทย

j Fah Lanna Spa 
สาขาในเขตเมืองเก่า 57/1 ถ.เวียงแก้ว จ.เชียงใหม่
สาขานิมมาน 4/1 ถ.นิมมานเหมินท์ ซ.15 จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 0-5341-6191 
www.fahlanna.com

แนะน�ำ : 
แพ็กเกจ Fah Lanna Wisdom
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ย่านเมืองเก่าวัดเกต, ประตูท่าแพ
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.transport.co.th 
> สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อ
เช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

ปันนา สปา ผสมผสานอารยธรรมล้านนาทั้งด้าน
สถาปัตยกรรมและการบริการ  ตกแต่งภายในด้วย 
เฟอร์นิเจอร์ ไม้ทั้งหมด ให้ความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิด 
ธรรมชาติ ความโดดเด่นของทีน่ีค่อืการน�าผลติภณัฑ์
จากข ้าวมาใช ้ ในการท�าสปาส�าหรับผิวกายและ 
ผิวหน้า เป็นแนวคิดของการน�าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
มาผสมผสานกบัทรีตเม้นต์ โดยเริ่มจากการอาบด้วย 
น�้านมข้าว หรือจะเป็นการนวดมวยไทย ซึ่งได้พัฒนา
ต่อยอดมาจากศิลปะท่วงท่าของมวยไทย และการใช ้
น�้ามันร�าข้าวเพื่อการนวดบ�าบัดกล้ามเนื้อ เป็นการ
ฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสและกระชับรูขุมขน

j โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
36 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : 0-5329-4656  
www.siripanna.com

แนะน�ำ : 
Muay Thai Spa Package

ปันนา สปา 
จ.เชียงใหม่ 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
นาซิ จำาปู๋, น้ำาพุร้อนสันกำาแพง
การเดินทาง : 
aสามารถขึ้นได้ทีส่นามบนิดอนเมอืงและสนามบนิ
สุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2  
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
www.transport.co.th 
> สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ศิราสปา

ศิราสปา สปาความงามและสปาเพื่อสุขภาพที่ให้
บริการนวดแผนไทย นวดน�้ามันอโรมา ที่ ให ้คุณ
ได้สัมผัสกับความสุขและความผ่อนคลายในสไตล์ 
“สยามล้านนา” ซ่ึงเป็นแนวคิดและความรู้ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลความงาม
พร้อมกบัการรกัษา เพื่อความงามและสขุภาพร่างกาย
ด้วยการดูแลผิวด้วยสมุนไพร และเทคนิคการนวดที ่
ไม่เหมอืนใคร ศริาสปายงัพาทกุคนเดนิทางย้อนเวลา 
กลับไปสู่ยุคล้านนาเก่า และสัมผัสความลับที่สืบทอด
มาจากรุ่นสู่รุ่นของการรักษา ซึ่งช่วยน�าพาร่างกาย 
ไปสู่การเปิดรับความรู้สึกทางสายตา เสียง กลิ่น รส 
และสัมผัสด้วยสุนทรียภาพ 

j ศิราสปา
8/1 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น. 
ติดต่อ : 0-5322-2288
อีเมล์ : zira.secret@gmail.com  
FB: ziraspa

แนะน�ำ : 
Zira Spa Experience

ศิราสปา
จ.เชียงใหม่ 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
หาดป่าตอง, ร้านฉลองเบย์รัม
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อ
เช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com

Ryn Spa

Ryn Spa ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความหมายของ
สปา คือการใช้ “น�า้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการบ�าบัด
ดแูลสขุภาพควบคูไ่ปกบัวิถขีองแพทย์ทางเลอืก  โดยใช้ 
ศาสตร์สมัผสัทัง้ห้าทีใ่ห้ความรูส้กึผ่อนคลายและสบาย 
โดยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว เริ่มตั้งแต่ท่านวดที่ได้ 
ผู้เช่ียวชาญด้านกายวิภาควิทยามาเป็นที่ปรึกษาใน
การออกแบบท่านวดซกิเนเจอร์ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจุด ผลติภณัฑ์ทัง้หมด
ของริน (Ryn) เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่คัดสรรส่วน
ประกอบอย่างพิถีพิถนั ปราศจากสารเคมทีีท่�าร้ายผวิ
ในระยะยาว

j Ryn Spa 
1 ซ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 0-7623-1999  
www.grandmercurephuketpatong.com

แนะน�ำ : 
แพก็เกจ Ryn Signature Wellbeing Massage เป็นแพก็เกจส�าหรบั
ผู้มีปัญหาเรื่องการนอน และ Free as a Bird ส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ผ่อนคลายความเครียดจากการท�างานหนัก

Ryn Spa
จ.ภูเก็ต
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : หาดเฉวง, หมู่เกาะอ่างทอง
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี หรือกรุงเทพฯ - เกาะสมุย
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี www.transport.co.th 
b เดินทางเพ่ือไปเกาะสมุย โดยเดินทางจากสนามบินจะมีรถมินิบัส 
(รถตู้) บริการรับส่งถึงท่าเรือดอนสัก ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com

Tamarind Springs

Tamarind Springs 
จ.สุราษฎร์ธานี 

Tamarind Springs สถานที่ที่มีมนต์ขลังผสมผสาน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม มที�าเลทีต่ัง้โดดเด่นบนล�าห้วยภเูขาหนิแกรนติ
ขนาดใหญ่ พร้อมน�า้ตกและสระน�้าหิน นอกเหนือจาก
แพก็เกจนวดแผนไทย นวดน�า้มนั นวดหน้า และนวดตวั 
ด้วยหินร้อนแล้ว ยังมีโปรแกรมการนวดเอาต์ดอร์
ท่ามกลางธรรมชาติ ล่องลอยไปในสายน�้าภายในถ�้า 
เป็นโปรแกรมการนวดแบบอบไอน�้าด้วยสมุนไพรและ
สระหนิเยน็  โดยเปิดบริการเวลา 10.00 น. - 17.00 น. 
ดแูลโดยนกับ�าบดัมอือาชพีซึง่ได้รบัการฝึกฝนในระดบั
สากลในเทคนิคแบบตะวันออกและตะวันตก 

j Tamarind Springs 
205/7 ต.ท่องตะเคียน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อ : 08-5926-4626   
FB : Tamarind Springs
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ตึกคิง เพาเวอร์ มหานคร, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
การเดินทาง :
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา www.avisthailand.com
b เดินทางโดยแท็กซี่, รถจักรยานยนต์รับจ้าง, 
รถประจำาทาง สาย ปอ.40, ปอ.504, ปอ.508, ปอ.511 
>  BTS สถานีสุรศักดิ์

Divana Virtue Spa

Divana Virtue Spa 
จ.กรุงเทพมหานคร

ปลดปล่อยความเหนื่อยล้า แล้วมาผ่อนคลายกับ 
แพ็กเกจสปาที่  Divana Virtue Spa ท่ามกลาง
บรรยากาศสงบเป็นส่วนตัว ด้วยแพ็กเกจที่มีให้เลือก
หลากหลาย ทั้งโปรแกรมนวดตัว นวดหน้า การท�า
ทรีตเมนต์ด้วยหนิร้อนหรืออญัมณ ีซึง่ช่วยขบัสารพิษ
ออกจากร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนของระบบต่าง ๆ 
และผ่อนคลายความตึงเครียดที่สะสมอยู่ ผลิตภัณฑ์
และน�า้มนัหอมระเหยทกุชนดิทีใ่ช้ คดัสรรและผลติจาก
วัตถุดิบออร์แกนิกภายใต้คอนเซ็ปต์ The Oriental 
Organic Spa 

j Divana Virtue Spa 
10 ถ.ศรีเวียง สีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 23.00 น. ( ปิดจอง 21.00 น.)
ติดต่อ : 0-2236-6788
www.divanavirtuespa.com

แนะน�ำ : 
แพก็เกจ White orchid - krishna มหศัจรรย์ความงามทีเ่ป็นอมตะ
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดโพธิ์, ปากคลองตลาด
การเดินทาง : 
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
ตุ๊กตุ๊ก, รถประจำาทาง สาย 47, 53, 82
P เดินทางโดยเรือโดยสาร 
ลงที่ท่าเรือท่าเตียน
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

นวดแผนไทย วัดโพธิ์

นวดแผนไทย วัดโพธิ์ คือต้นฉบับการนวดแผนไทยที่
โด่งดงัรูจ้กักนัไปทัว่โลก มปีระวตัคิวามเป็นมาเริ่มตัง้แต่
สมัยรัชกาลที่ 1 ที่มีการปั้นรูปฤาษีดัดตนกว่า 80 ตน
ภายในวดัโพธิ ์ ต่อมาจึงมผีูน้�าไปเขียนเป็นต�ารานวด และ 
พฒันามาเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทย ควบคูไ่ปกบั 
การให้บริการนวดแผนไทยในแบบฤาษดีดัตน หรือนวด 
ตามเส้นประธานสบิ ซึง่เป็นทางเดนิของลมอันเป็นพลงั 
หล่อเล้ียงร่างกายให้ท�างานได้ตามปกติ นอกจาก
บริการนวดคลายเส้นแก้ปวดเมื่อยแล้ว วัดโพธิ์ยังเป็น
โรงเรียนนวดแผนโบราณทีเ่ปิดสอนการนวดไทยให้กบั
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

j นวดแผนไทย วัดโพธิ์ 
2 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 18.00 น. 
ติดต่อ : 0-2226-0335 
FB : watphonews

นวดแผนไทย วัดโพธิ์ 
จ.กรุงเทพมหานคร
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :
ห้างเอ็มโพเรี่ยม, The Blooming 
Gallery
การเดินทาง : 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถประจำาทาง 
สาย 2, 38
> BTS สถานีพร้อมพงษ์

บางกอก โอเอซิส สปา

บางกอก โอเอซิส สปา สปาที่สงบร่มรื่นในบ้านสไตล ์
โคโลเนยีลใจกลางกรงุ แวดล้อมด้วยสวนสเีขียวสบายตา 
เสมอืนหลกีหนจีากความวุน่วายมาสูโ่อเอซสิสมกบัชือ่
ของสปา ภายในตกแต่งด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรม
ล้านนา ให้บรรยากาศเย็นใจและนิ่งสงบ บางกอก โอเอซสิ 
สปา คิดค้นสูตรการดูแลสุขภาพ และผิวพรรณโดย
ผสมผสานศาสตร์แบบตะวันออกและตะวันตก ใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่คัดสรรมาเพื่อช่วยให้ 
ผ่อนคลายจากความเหนือ่ยล้าและกลบัคนืสูค่วามสมดลุ

j บางกอก โอเอซิส สปา 
64 สุขุมวิท 31 ซ.สวัสดี แยก 4 จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 0-2262-2122  
www.bangkokoasis.com

แนะน�ำ : 
King of Oasis Signature Massage เน้นนวดลงน�า้หนกัเฉพาะจุด 
โดยเฉพาะบริเวณส่วนหลงัและบัน้เอว บรรเทาอาการล้าและปวดตงึ
กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี 

บางกอก โอเอซิส สปา 
จ.กรุงเทพมหานคร
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ห้างสยามพารากอน, เกสรวิลเลจ
การเดินทาง : 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถประจำาทาง สาย 2, 
25, 40, 48, 501, 508, 511 
> เดินทางโดย BTS สถานีเพลินจิต, 
BTS สถานีชิดลม

ระรินจินดา เวลเนส สปา

ระรินจินดา เวลเนส สปา ศูนย์รวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
วงการสปาที่ผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทย
ควบคูไ่ปกบัการใช้สมนุไพร เป็นสปาระดบัพรีเมยีมทีใ่ห้
บริการความสงบผ่อนคลายบนตึกสงูกลางกรงุเทพฯ 
ทรีตเม้นต์มทีัง้นวดแผนไทย นวดศาสตร์อายรุเวทแบบ 
ดั้งเดิม นวดศาสตร์ตะวันตกแบบผสมผสาน รวมถึง 
ทรีตเม้นต์พิเศษที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับสปาบ�าบัด 
อาทิ คอร์สเตรียมตัวเจ้าสาว Bridal Treatment  
Ultratone กระชบัสดัส่วนทัง้ร่างกายและใบหน้า ทรีตเม้นต์ 
Hydro Booster ท�าความสะอาดผวิหน้าได้อย่างล�า้ลกึ 
ด้วยเทคโนโลยีจากเกาหลี เป็นต้น

แนะน�ำ : 
RarinJinda Royal Touch นวดน�้ามันอโรมาสี่มือ 
และประคบตามกล้ามเนื้อด้วยลูกประคบสมุนไพรสด

ระรินจินดา เวลเนส สปา 
จ.กรุงเทพมหานคร

j ระรินจินดา เวลเนส สปา 
ชั้น 30 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต 
ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำาริ จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 24.00 น. 
ติดต่อ : 0-2651-5225  
www.rarinjinda.com
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ห้างเซ็นทรัลเวิลด์, ห้างสยามพารากอน
การเดินทาง :
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง, 
รถประจำาทาง สาย 17, ปอ.17, ปอ.177  
> เดินทางโดย BTS สถานีชิดลม
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

Panpuri Wellness Spa

Panpuri Wellness Spa 
จ.กรุงเทพมหานคร

Panpuri Wellness Spa โอเอซสิใจกลางกรงุ ออกแบบ 
อย่างโปร่งสบาย เรียบหรู โดใช้โทนสีอุ่นของไม้และ 
สีขาวสะอาดตา ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลาย เปิดรับ 
แสงธรรมชาตแิละวิวบนตกึสงู มองเหน็ความเคลือ่นไหว
ของเมอืง แต่เหมอืนตดัขาดจากความวุน่วายภายนอก 
ปัญญ์ปุริ เวลเนส สปา ให้บริการด้านเวลเนสแบบ
องค์รวมและครบวงจรโดยเธอราพิสมืออาชีพมาก
ประสบการณ์ นอกจากแพ็กเกจนวดที่หลากหลาย 
ปัญญ์ปรุิ เวลเนส สปา ยงัมบ่ีอออนเซน็ ทัง้แบบบ่อรวม 
และแบบส่วนตวัให้บริการ  ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ผลติจากวตัถุ 
ดบิออร์แกนกิคณุภาพสงู โดยมไีลน์ผลติภณัฑ์ซกิเนเจอร์ 
สกัดจากดอกบัว ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ คืนความ
อ่อนเยาว์ ลบเลือนริ้วรอยหมองคล�า้ 

j Panpuri Wellness Spa 
127 Gaysorn Tower ถ.ราชประสงค์ จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 23.00 น.
ติดต่อ : 0-2253-8899  
FB : panpuriofficial 

แนะน�ำ : 
LOTUS DEFENSE™ Skin Radiance Facial, 
PANPURI Signature Mind & Body Revitalizer
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กาดโกโก้
การเดินทาง :
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com
b รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่, 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง, 
รถประจำาทาง สาย 2, 38
> เดินทางโดย MRT สถานีสุขุมวิท, 
BTS สถานีทองหล่อ

Organika secret spa

Organika Secret Spa ออกแบบและตกแต่งโดยได ้
แรงบนัดาลใจจากนวนยิายเรื่อง The Secret Garden 
ซึ่งเป็นเรื่องราวของการค้นพบสวนลับที่มีพลังในการ
เยยีวยารกัษาจิตใจและร่างกายของหนนู้อยแมรี่ ภายใน 
ออร์กานิก้า ซีเคร็ต สปา จึงแวดล้อมด้วยสีเขียวของ
ต้นไม้ และอบอวลไปด้วยพลังของกลิ่นหอม ซึ่งทาง 
ออร์กานิก้าได้ศึกษาส่วนผสมออร์แกนิกนับพันชนิด 
คัดสรรออกมาเป็นศาสตร์แห่งกลิ่นบ�าบัด 5 กลิ่น 
ซิกเนเจอร์ ได้แก่ Into the Wood, Secret Rose  
Garden, Ocean of Dreams, Memories of Sunrise 
และ Kisses of Jasmine โดยมุ่งเน้นความผ่อนคลาย
และคืนสมดุลให้แก่ร่างกาย

j ORGANIKA Secret Spa 
ชั้น 5 ตึก A พิมาน 49 ซ.สุขุมวิท 49 จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น. 
ติดต่อ : 0-2665-1899  
www.organikahouse.com

ORGANIKA

จ.กรุงเทพมหานคร
Secret Spa
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง, 
น้ำาพุร้อนสันกำาแพง
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบิน
ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ www.transport.co.th 
r เดินทางโดยรถไฟ สามารถขึ้นได้ที่
สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ตลาดฉำาฉา

ตลาดฉำาฉา อีกหน่ึงตลาดแฮนด์เมดเก๋ ๆ ของเชียงใหม่ 
ในชุมชนโหล่งฮิมคาว พ่อค้าแม่ขายตั้งร้านขายของ 
ภายใต้ร่มเงาของต้นฉำาฉา จึงเป็นที่มาของชื่อตลาด  
สินค้าท่ีจำาหน่ายมีหลากหลายสไตล์ ต้ังแต่งานทำามือ 
สินค้าหัตถกรรม เส้ือผ้าท่ีถักทอจากเส้นใยธรรมชาติ 
เคร่ืองประดับ ของแต่งบ้าน จักรยานโบราณ ของสะสม 
ของโบราณ กล้องฟิล์ม ต้นไม้ เป็นต้น ภายในตลาด
ยังมีอาหาร ร้านกาแฟ เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี ไอศกรีม และ 
มีดนตรีโฟล์กซองเปิดหมวกบรรเลงเพลงเพราะ ๆ เข้า
กับบรรยากาศธรรมชาติและการเดินเล่นสบาย ๆ อีกด้วย

ตลาดฉำาฉา
จ.เชียงใหม่

j ตลาดฉำาฉา
ซ.11 ต.สันกลาง อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 
ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
ติดต่อ : 0-5324-8604-5, 08-8268-2441
FB : ChamchaMarket
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : พิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติเชียงใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ
การเดินทาง : 
aสามารถข้ึนได้ท่ีสนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

ตลาดจริงใจมาร์เก็ต

ตลาดจริงใจมาร์เก็ต ตลาดสองสไตล์ในร่มเงาไม้ใหญ่ภายในพ้ืนท่ีกว่า 40 ไร่ ประกอบ 
ไปด้วย Farmer’s Market เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของเชียงใหม่ เป็นแหล่ง 
รวมพืชผักปลอดสารพิษและอาหารออร์แกนิก สินค้าท่ีวางจำาหน่ายทุกร้านผ่าน 
มาตรฐานการตรวจสอบสารตกค้างจากสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือส่งเสริมการลด
การใช้สารเคมีในหมู่เกษตรกร และการจำาหน่ายสินค้าปลอดภัยสดใหม่ส่งตรง 
จากไร่ถึงผู้บริโภค ส่วนอีกตลาดหนึ่งคือ Rustic Market เป็นตลาดนัดสินค้า 
แฮนด์เมดของแบรนด์เล็ก ๆ ที่มากไปด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ สินค้ามี 
ตั้งแต่ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า และงานทำามือหลากหลายรูปแบบ นอกจากงาน
แฮนด์เมดแล้ว บรรยากาศโดยรวมก็ส่งเสริมให้การเดินตลาดนัดเต็มไปด้วยความ
รื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีที่ร้องและเล่นโดยพ่อค้าแม่ค้า เบเกอรี่โฮมเมด ชา 
กาแฟ และ Food Truck ซึ่งมีให้เลือกอร่อยมากมาย มาเดินเล่นที่นี่อย่าลืมพก
ถุงผ้ามาด้วย เพราะตลาดนี้งดใช้ถุงพลาสติก

ตลาดจริงใจ
จ.เชียงใหม่

j ตลาดจริงใจ
ถ.คำาเที่ยง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ช่วงเวลา : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. - 14.00 น.
ติดต่อ : 0-5324-8604
FB : jingjaimarketchiangmai
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดศรีสุพรรณ, ถนนคนเดินท่าแพ
การเดินทาง : 
a สามารถขึ้นได้ที่สนามบินดอนเมืองและ
สนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.transport.co.th 
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง 
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ถนนคนเดินวัวลาย

ถนนคนเดินวัวลาย ถนนสายน้ีจะปิดการจราจรทุกวัน
เสาร์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ 
ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น และซื้อหาของ 
ที่ระลึกซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย ถนนคนเดินวัวลาย 
มีความยาวราว 1 กิโลเมตร มีแผงค้าหลายร้อยแผง 
เป็นตลาดนัดที่อบอวลด้วเสน่ห์ของงานอาร์ต สินค้า 
ที่วางขายมีทั้งของที่เป็นพื้นเมืองอารมณ์ชาวเหนือ 
งานแฮนด์เมดหลากหลายสไตล์ ท้ังสมุดบันทึก เส้ือผ้า 
กระเป๋า ตุ๊กตา มีแผงวาดรูปพอร์เทรตท้ังแบบเหมือนจริง 
และแบบภาพล้อเลียน บรรยากาศการเดินเล่นคลอด้วย
เสียงเพลงจากวงดนตรีท่ีมาเปิดการแสดงกันแบบสด ๆ 
ในส่วนของกินก็มีมากมายให้เลือกชิม พลาดไม่ได้คือ
ไข่ป่าม หรือไข่ย่างในกระทงใบตอง 

ถนนคนเดินวัวลาย 
จ.เชียงใหม่

j ถนนคนเดินวัวลาย 
ถ.วัวลาย ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. - 21.00 น. 
ติดต่อ : 0-5324-8604-5
FB : WuaLaiWalkingStreet 
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ตลาดน้ำาทุ่งบัวแดง ตลาดน้ำาแนวใหม่ละลานตาไปด้วย
ทุ่งดอกบัวแดง เป็นแหล่งพักผ่อน ชอปปิง และแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอด
ทั้งปี ภายในบึงซึ่งมีอาณาบริเวณถึง 24 ไร่นี้ มีบัว 2 
สายพันธุ์ คือบัวสายพันธุ์ดั้งเดิม บานช่วงเช้าก่อน
เวลา 09.00 น. อีกสายพันธ์ุคือบัวแดงมะเหม่ียวจะบาน 
ตลอดท้ังวัน ในส่วนของโซนตลาดกว้างขวางถึง 20 ไร่ 
ภายในมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านของที่ระลึก 
มากมาย มาถึงทุ่งดอกบัวแล้วต้องไม่พลาดชิมเม่ียงคำา 
กลีบบัว ยำากลีบบัว และชุดชาร้อนเกสรบัวหลังจากเดิน 
เล่นและถ่ายรูปกับมุมสวย ๆ ทั่วตลาดแล้ว แนะนำาให ้
น่ังเรือชมบัวแดงและสูดอากาศบริสุทธ์ิยามเช้า น่ังพัก
กินข้าว ดื่มกาแฟ ชมบัวแดงยามบ่าย หรือจะมาช่วง
เย็นน่ังรอชมพระอาทิตย์ตกก็ได้บรรยากาศโรแมนติก
ต่างกันไปคนละแบบ 

ตลาดน้ำาทุ่งบัวแดง 
จ.นครปฐม

j ตลาดนำ้าบัวแดง ณ บางเลน
ม.6 10/2 ถ.การประปานครหลวง ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 
ช่วงเวลา : ทุกวันตลาดนำ้าบัวแดง เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ทุ่งบัวแดง เวลา 08.00 น. ติดต่อ : 08-1259-7667
FB : RedLotusFloatingMaket 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ตลาดน้ำาลำาพญา, Tree & Tide cafe
การเดินทาง :  
b สามารถขึ้นได้ที่ด้านข้างเซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า เส้นทาง กรุงเทพฯ - บางเลน 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ตลาดน้ำาทุ่งดอกบัวแดง
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ตลาดน้ำาอัมพวา ตลาดน้ำายามเย็นท่ีเป่ียมด้วยเสน่ห์
ของบ้านเรือนเก่าแก่และภาพชีวิตริมน้ำา เกิดจากความ
ร่วมมือของผู้คนในชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ของชุมชนริมน้ำาเอาไว้ บ้านเรือนตลอดแนวคลองได้รับ 
การปรับปรุงเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของท่ีระลึก  
ขณะท่ีบริเวณริมน้ำามีเรือแจวจำาหน่ายอาหารคาวหวาน 
สุดคึกคัก สายกินมาแล้วฟินแน่นอน       ยามแดดร่มลมตก 
อย่าพลาดการนั่งเรือล่องแม่น้ำาแม่กลอง และไหว้พระ 
ตามวัดริมแม่น้ำา ส่วนไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ คือการเช่า
เรือดูหิ่งห้อยในยามค่ำา ค่าบริการคนละ 60-80 บาท
 

ตลาดน้ำาอัมพวา
สมุทรสงคราม

j ตลาดน้ำาอัมพวา 
ริมคลองใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม
ช่วงเวลา : วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 15.00 น. - 21.00 น. 
ติดต่อ : 0-3475-1359
FB : Amphawa Floating Market

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
พิพิธภัณฑ์ขนมไทย, วัดบางกุ้ง
การเดินทาง :
b สามารถขึ้นรถที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ - อัมพวา
r สามารถขึ้นได้ที่สถานีรถไฟ
วงเวียนใหญ่ไปลงสถานีรถไฟมหาชัย 
หลังจากนั้นต่อรถโดยสารประจำาทาง
ไปยังอัมพวา www.railway.co.th
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ตลาดน้ำาอัมพวา
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้
สามพราน, วัดสามพราน
การเดินทาง : 
b สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครปฐม 
www.transport.co.th 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ตลาดน้ำาดอนหวาย

ตลาดน้ำาดอนหวาย ต้องยกให้ตลาดดอนหวายเป็น
สวรรค์ของนักกิน เพราะท่ีน่ีคือตลาดของกินขนาดใหญ่
ท่ีมีอาหารหลากหลาย ท้ังคาวหวาน ของสด ของแห้ง 
ผลไม้สารพัดชนิด แหล่งรวมขนมไทยโบราณ และร้าน 
อาหารเจ้าดังมากมาย โดยเฉพาะเป็ดพะโล้ซ่ึงเป็นของ 
ขึ้นชื่อ ใครมาตลาดนี้แล้วกลับไปมือเปล่าและท้องว่าง 
จิตใจต้องแข็งแกร่งมาก ๆ นอกจากมีอาหารมากมาย 
ให้เลือกอร่อยทุกประเภทแล้ว     เสน่ห์ของท่ีน่ีคือตัวตลาด 
เก่าท่ีเป็นอาคารไม้โบราณต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ต้ังอยู่ 
ริมแม่น้ำาท่าจีน เป็นบ้านไม้อายุกว่าร้อยปีท่ีหลงเหลือ
ให้ชมไม่มากนักในเมืองไทย หลังจากเดินเท่ียวตลาดแล้ว 
หากอยากสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำาก็สามารถล่องเรือเท่ียวได้

ตลาดน้ำาดอนหวาย 
จ.นครปฐม

j ตลาดน้ำาดอนหวาย 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 18.00 น.
ติดต่อ : 0-3432-1038, 08-1448-8876, 08-1659-5805
FB : ตลาดนำ้าดอนหวาย
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, 
ตลาดวังหลัง
การเดินทาง :  
b รถโดยสารประจำาทางสาย 146   
P เดินทางโดยเรือโดยสาร 
ลงที่ท่ารถไฟ 
r เดินทางโดย BTS สถานีบางหว้า 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม

หากอยากกินอาหารไทยอร่อย ๆ และเที่ยวแบบชิล ๆ 
ไม่ควรพลาดที่นี่อย่างเด็ดขาด มีทุกอย่างครบครัน 
เที่ยวจบ One day trip แบบเพลิดเพลิน ตลาดน้ำา
คลองลัดมะยมนี้เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน 
ชุมชนริมคลองลัดมะยม ซ่ึงช่วยกันพัฒนาชุมชนเพ่ือ 
อนุรักษ์ลำาคลองและวิถีชีวิตด้ังเดิมเอาไว้ จนกลายมา 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุกวันนี้ บอกเลยว่าแน่น
ไปด้วยของกินเพียบ จะหันซ้าย หันขวา หันหน้า หรือ
หันหลัง ก็มีแต่ของกินรายล้อมตัว ไฮไลต์เด็ดของที่นี่ 
คืออาหารทะเล ท้ังกุ้งเผาตัวโต ปลาเผา ปลาหมึกย่าง 
ปูเนื้อเน้น ๆ ชุดทะเลรวมมิตร

ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม
จ.กรุงเทพมหานคร

j ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม 
ม.15 30/1 ถ.บางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ติดต่อ : 0-2422-4270
FB : taladnamkhlongladmayom
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
เซ็นทรัล พระราม 9, เอสพลานาด
การเดินทาง : 
b รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซ่ี, รถตุ๊กตุ๊ก 
r  เดินทางโดย MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.avisthailand.com

ตลาดรถไฟรัชดา

ตลาดรถไฟรัชดา เป็นตลาดนัดใจกลางเมืองหลวง
ในยามค่ำาคืน เป็นแหล่งรวมของกิน ร้านน่ังชิล และของ 
ชอปมากมาย ใครมาเดินแบบท้องว่างรับรองหายห่วง 
เพราะมีของกินให้เลือกจุใจ เมนูไฮไลต์คือน้ำาแตงโมป่ัน 
ท้ังลูก กุ้งถัง เล้งต้มแซ่บถ้วยใหญ่ ถ้ากระเพาะยังรับไหว 
ให้ตบท้ายด้วยบะหมี่จอมพลัง อิ่มท้องแล้วมีแรงเดิน 
ชอปปิงสินค้าซ่ึงมีมากมาย ท้ังยังมีของแฮนด์เมด งาน 
คราฟต์ เสื้อผ้าแฟชั่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมสตรีท
แฟช่ันราคาสบายกระเป๋าแหล่งหน่ึงเลยทีเดียว ได้ของ 
ครบแล้ว ก่อนกลับหากอยากเก็บภาพมุมสูงของตลาด 
ซ่ึงจะมองเห็นหลังคาเต็นท์หลากสีต้ังเรียงราย สามารถ 
ข้ึนไปขอบันทึกภาพได้ที่อาคารจอดรถเอสพลานาด 
แค่นี้คุณก็มีรูปหลังคาเต็นท์สีสวย ๆ อัพโซเชียลอวด
เพื่อน ๆ แล้ว

ตลาดรถไฟรัชดา 
จ.กรุงเทพมหานคร

j ตลาดรถไฟรัชดา
ด้านหลังศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 17.00 น. - 01.00 น.
ติดต่อ : 09-2713-5599 
FB : taradrodfi.Ratchada 
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สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : 
The Jam Factory, Street Art เจริญกรุง
การเดินทาง :  
b รถแท็กซี่, รถตุ๊กตุ๊ก
r BTS สถานีสะพานตากสิน, 
BTS สถานีกรุงธนบุรี
P มีบริการเรือรับส่งฟรีด้วย Shuttle Boat 
ของ ICONSIAM เรือออกทุก ๆ 10 - 15 นาที 
(วิ่งตลอดวัน 09.00 - 23.00 น.) ท่าเรือ
สาทร, ท่าเรืออาคาร กสท. โทรคมนาคม 
(CAT Telecom), ท่าเรือสี่พระยา 
และท่าเรือราชวงศ์ 
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์ส่วนตัว 
สามารถติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com  

ICON SIAM

ICON SIAM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำา 
เจ้าพระยา ประกอบด้วยศูนย์การค้า 2 อาคารท่ีเห็น 
โดดเด่นเมื่อนั่งเรือข้ามฟาก ออกแบบภายใต้แนวคิด 
“เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์” ตัวอาคาร
ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากกระทง บายศรี และ 
สไบ ภายในประกอบด้วยสยามทาคาชิยาม่าซึ่งเป็น
ห้างสรรพสินค้าสาขาแรกในไทย, สุขสยาม  จำาลอง 
บรรยากาศตลาดของไทยโบราณ, River Museum 
Bangkok พิพิธภัณฑ์มาตรฐานสากลแห่งแรกของ
ประเทศไทยท่ีอยูภ่ายในศูนย์การค้า, Apple Store สาขา 
แรกในประเทศไทยและเป็นสาขาท่ีสองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจากน้ียังมีร้านค้าท่ีเป็นแบรนด์เนมช้ันนำา
ระดับโลกมากมาย

ICON SIAM  
จ.กรุงเทพมหานคร

j ICON SIAM
ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 0-2495-7080
FB : Iconsiam 



194

สถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง : ตลาดวังหลัง, 
Warehouse 30
การเดินทาง :  
x รถแท็กซี่, รถตุ๊กตุ๊ก
> BTS สถานี
สะพานตากสิน 
" เดินทางโดยการเช่า
รถยนต์ส่วนตัว สามารถ
ติดต่อเช่าได้ที่สนามบิน 
แนะนำา www.
avisthailand.com  

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์
ฟร้อนท์

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์
จ.กรุงเทพมหานคร

j เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 17.00 น. - 24.00 น.
ติดต่อ : 09-2246-0812
FB : Asiatique the Riverfront

จากท่าเรือระหว่างประเทศแห่งแรกของสยาม สู่แหล่งชอปปิงริมแม่น้ำาเจ้าพระยาขนาดใหญ่
กว่า 30 ไร่ การเดินเล่นภายในเอเชียทีคจึงเสมือนได้ย้อนกลับไปยังยุคล่าอาณานิคม 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสร้างท่าเรือบริษัท อีสต์ เอเชียติกแห่งน้ี ภายในโครงการสร้างโดยใช้รูปแบบ 
การปรับปรุงอาคารเก่า และได้รักษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิมไว้เกือบท้ังหมด 
ดังน้ันนอกจากจะเดินเล่นซ้ือสินค้าท่ีมีกว่า 1,500 ร้านค้า และกินอาหารแล้ว ยังสามารถ 
เดินชมโครงสร้างอาคารเดิมท่ียังเก็บรักษาไว้ อาทิ หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกคร้ัง 
ที่ 2 รถรางโบราณ โรงเลื่อยเก่า เครนโรงเลื่อยซุ้มโกดังสินค้า ท่าเรือประวัติศาสตร์  
และเครนยกของริมน้ำา โดยภายในพื้นที่ทั้งหมดของเอเชียทีคแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ 
Charoenkrung District, โรงละครหุ่นกระบอกเล็กโจหลุยส์และโรงละครคาลิปโซกรุงเทพ, 
Town Square District, Factory District และ Waterfront District 
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สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
สวนจตุจักร, สวนรถไฟ, 
ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
การเดินทาง :  
b รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก
> MRT สถานีจตุจักร,  
BTS สถานีหมอชิต ทางออก 1
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com  

ตลาดนัดจตุจักร

ตลาดจตุจักร ตลาดนัดกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
ไทย นิยมเรียกส้ัน ๆ ว่า “เจเจ” ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมสินค้า 
แทบทุกประเภท ภายในโครงการแบ่งออกเป็นท้ังหมด 
27 โครงการ มีต้ังแต่โซนสัตว์เล้ียง โซนต้นไม้ งานฝีมือ  
งานอดิเรก เฟอร์นิเจอร์ ของสะสมหายาก เคร่ืองประดับ 
เส้ือผ้า โซนของมือสอง ร้านอาหาร และคาเฟ่ หากมา 
ท่ีน่ีคุณจะได้ของครบทุกอย่าง เลือกซ้ือสินค้าได้อย่าง
จุใจ ที่นี่ถือว่าเป็นตลาดอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมา
เช็คอินเมื่อมากรุงเทพมหานคร

ตลาดนัดจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

j ตลาดจตุจักร
สวนจตุจักร ถ.กำาแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
จ.กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลา : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 
ติดต่อ : 0-2272-4440-1, 0-2272-4615-6 
FB : JatujakMarket
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สถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง : 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน, 
MBK Center, Central World, 
Central Embassy
การเดินทาง :  
b รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก
> BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
" เดินทางโดยการเช่ารถยนต์
ส่วนตัว สามารถติดต่อเช่าได้ที่
สนามบิน แนะนำา 
www.avisthailand.com

siamdiscovery

Siam Discovery ห้างสรรพสินค้าทันสมัยใจกลางเมือง 
เดินทางสะดวกสบาย ชอปปิงได้เพลิดเพลินใจ ออกแบบ 
และตกแต่งภายใต้แนวคิด Lifestyle Shopping โดย
แต่ละชั้นแบ่งตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค มีทั้งแฟชั่น 
เทคโนโลยี สินค้าแนวสตรีท และสินค้าอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  
นอกจากน้ันแล้วคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับสินค้า 
แบรนด์ช้ันนำาท้ังไทยและต่างประเทศ มาชอปปิงท่ีเดียว
จบครบในตัว นอกจากนี้ยังมีฟิตเนสระดับโลก คุณ
สามารถมาออกกำาลังกายที่นี่ได้อีกด้วย

SIAM DISCOVERY
จ.กรุงเทพมหานคร

j Siam Discovery
989 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา : ทุกวัน เวลา 10.00 น. - 22.00 น.
ติดต่อ : 0-2658-1000
FB : siamdiscovery




