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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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เชยีงใหม ่- สรุาษฎรธ์านีแผนท่ีการเดินทางขา้มจังหวดั
ด้วยระบบขนสง่สาธารณะ



1day
เชีียงใหม่่ - ท่่าแพ

เช้้า กาแฟอาข่่าอามา
เริ�ม วันด้วยกาแฟื้ท้่องถิ�นข้องช่าวอาข่้า ท่่�ผั่าน
กระบวนการผัลิต้ช่ั�นด่ท่่�ส่ามารถดึงเอกลักษณ์ และ
รส่ช่าติ้ข้องเมล็ดกาแฟื้ออกมาได้อย่างส่มบูรณ์แบบ 
พื่รอ้มเริ�มต้้นวันพื่กัผ่ัอนได้อยา่งส่มบูรณ์แบบ

เดินเท้าต่อมายังย่านสามกษัตรยิ์
ระยะทางประมาณ 650 เมตร
ใชเ้วลาเดินประมาณ 8 นาที

อนุสาวร่ย์สามกษัตริย์
กราบไห่ว้อน้ส่าวรย์่ข้องกษัต้รยิ์ทั่�ง 3 ซึ่ึ�งเป็นผัู้ก่อตั้�ง 
เม่องเช่่ยงให่ม่อย่าง พื่่อข้้นรามคำาแห่งมห่าราช่ 
(พื่ญารว่ง) พื่ญางำาเม่อง และพื่ญามังราย 

ย่านสามกษัตริย์
รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�น 
เจ้ึาเด็ดท่่�มใ่ห่เ้ล่อกห่ลากห่ลายภายในย่านส่ามกษตั้รยิ์

ห่อศิลปวัฒนธรรมเช่ยงให่ม่
อาคารท่รงต้ะวันต้กท่่�ส่วยงาม ภายในจัึดแส่ดง
นทิ่รรศการความเปน็มาและวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวเช่ย่งให่ม่

เดินเท้าต่อมายังประตทู่าแพ
ระยะทางประมาณ  650 เมตร
ใชเ้วลาเดินประมาณ 8 นาที
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

บ่่าย

ประตูท่่าแพ
ประตู้เม่องโบราณท่่�เป็นเส่ม่อนส่ัญลักษณ์ข้องเม่อง
เช่ย่งให่ม่ 1 ใน 5 ประต้เูม่องช่ั�นในท่่�รายล้อมไปด้วย 
รา้นอาห่าร รา้นค้าและคาเฟื้่ เรย่งรายต้ลอดแนว
กำาแพื่งท่่�ท่อดยาว นอกจึากน่� ยั ง เป็นท่่� ตั้� งข้อง 
ถนนคนเดิินท่่าแพ ถนนคนเดนิท่่�ยาวท่่�ส่ด้ในเช่ย่งให่ม ่
ซึ่ึ�งเต็้มไปด้วยส่ินค้าห่ลากห่ลายทั่�งข้องกิน ข้องใช่ ้ 
ข้องฝาก งานศิลปะ งานฝีม่อ ไปจึนถึงการแส่ดง 
ดนต้รเ่ปดิห่มวก

เย็น

ประตูท่่าแพ

7 DAYS 6 NIGHTS !
9
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

บ่่าย

2day
เชีียงใหม่่ - ดอยสุุเท่พ

นั่่�งรถสองแถวสแีดง จากหนั่า้สวนั่สต่วเ์ชียีงใหม่ ่
ไปยง่วด่พระธาตดุอยสเุทพราชีวรวหิาร 
ราคาประมาณ 60 บาท 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที

วัดิพระธาตุดิอยสุเท่พราชวรวิห่าร
ส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ตั้�งอยู่คู่บ้านคู่เม่องเช่ย่งให่ม่มานาน 
กว่า 500 ปี โดยจึากจ้ึดจึอดรถแดง นักท่่องเท่่�ยว
ส่ามารถเล่อกวิธ่การเดินท่างข้ึ�นไปส่กัการะพื่ระธาต้ฯ้ 
ได้ส่องวิธ่ ได้แก่ การเดินข้ึ�นบันไดนาคเจ็ึดเศ่ยร 
ความยาวกว่า 300 ข้ั�น ห่รอ่การนั�งรถรางไฟื้ฟ้ื้า

นั�งรถสองแถวสแีดง จากวดัพระธาตดุอยสเุทพ
ราชวรวหิาร ไปยงั บ้า้นม้งดอยปุย
ราคาประมาณ 60-70 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 25 นาที

บ้้านม้งดิอยปุย
ตั้�งอยูใ่นอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ดอยส่เ้ท่พื่-ปย้ มอ่ากาศห่นาว
เย็นและช่่�นต้ลอดทั่�งปี ท่่�น่�ม่รา้นค้าข้ายข้องจึากฝีม่อ
ช่าวเข้าห่ลากห่ลายให่้เล่อกซึ่่�อ และยังม่พิื่พื่ิธภัณฑ์์
ช่าวเข้าบ้านแม้วดอยป้ยและส่วนนำาต้กดอยป้ยให่ ้
ผัู้มาเย่อนได้เข้้าไปเรย่นรูวิ้ถ่ช่วิ่ต้ช่าวเข้าและเย่�ยมช่ม
พื่ช่่ไมเ้มอ่งห่นาวอ่กด้วย

เช้้า

11

นั�งรถสองแถวสแีดง จากบ้า้นมง้ดอยปยุ ไป วดัพระธาตุ
ดอยสเุทพราชวรวหิาร
ราคาประมาณ 60-70 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 25 นาที

ต่อรถสองแถวสแีดง จากวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวร- 
วหิาร ไปยงั สวนสตัวเ์ชยีงใหม่
ราคาประมาณ 60 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 20 นาที

นั�งรถประจำาทางสาย B1 หรอืสาย 2 ไปยงั กาดหนา้มอ
ราคาประมาณ 10-15 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2-3 นาที

กาดิห่น้ามอ ห่รือกาดิมาลิน
ต้ลาดนัดท่่�ช่าวเช่ย่งให่ม่และนกัศึกษามช่. ไว้ใจึ เพื่ราะ
เต็้มไปด้วยทั่�งอาห่ารมากมายในราคาส่บายกระเปา๋

เย็น

B1

2

วัดิพระธาตุดิอยสุเท่พราชวรวิห่าร

7 DAYS 6 NIGHTS !
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บ่่าย

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

นั�งรถสองแถวสาย เชยีงใหม่-สะเมงิใต้  ไปยงั ปางชา้งแมส่า
สามารถข้ึ้�นได้ 2 จุด ได้แก่
1. ข้ึ้�นรถจากกาดหลวง สายเชยีงใหม่-สะเมงิใต้ 
2. ข้ึ้�นรถจากสถานีขึ้นสง่ชา้งเผืือก
สายเชยีงใหม-่บ้า้นวดัจันทร-์สายเชยีงใหม่-บ้า้นบ้อ่แก้ว
ราคาประมาณ 40-140 บาท 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที  

ปางช้างแม่สา
ปางช่า้งท่่�ม่จึำานวนช่า้งอาศัยอยูม่ากท่่�ส่ด้ในภาคเห่น่อ 
ซึ่ึ�งตั้�งอยู่ท่่ามกลางป่าท่่�เข้่ยวช่อ้่มและข้้นเข้า และ
ม่กิจึกรรมท่่�ท่ำามากมายไม่ว่าจึะเป็นการนั�งช่้าง 
เดินป่า การให่อ้าห่ารช่า้ง การอาบนำาช่า้ง การแส่ดง
ช่า้งแส่นรู ้ฯลฯ

นั�งรถสองแถว สายเชยีงใหม่-สะเมงิใต้
หรอื สายเชยีงใหม-่สะเมงิใต้-บ้า้นวดัจันทร ์
หรอื สายเชยีงใหม-่บ้า้นบ้อ่แก้ว จากปางชา้งแมส่า
ไปยงั สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิิติ� 
ราคาประมาณ 40-140 บาท
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 นาที 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็ิจพระนางเจ้าสิริกิติ�
ส่ถานท่่�รวบรวมพื่รรณไม้นานาช่นิดทั่�งไท่ยและ
ต่้างประเท่ศเอาไว้มากมาย พื่รอ้มทั่�งจึำาลองส่ภาพื่
แวดล้อมท่่�คล้ายกับส่ถานท่่�อยู่เดิม เช่น่ ป่าดงดิบ 
ส่วนกห้่ลาบส่ไต้ล์อังกฤษ ท่ะเลท่ราย ฯลฯ  

เช้้า

3day
เชีียงใหม่่ - แม่่สุา

ปางช้างแม่สา

7 DAYS 6 NIGHTS !
13
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

15

นั�งรถสองแถว สายเชยีงใหม่-สะเมงิใต้
หรอื สายเชยีงใหม-่บ้า้นวดัจันทร์
จากสวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิิติ� 
ไปยงั กาดหลวง
ราคาประมาณ 40-140 บาท
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที

กาดิห่ลวง ห่รือกาดิวโรรส
ต้ลาดส่ดพื่่� นเม่องท่่�ให่ญ่ท่่�ส่้ดในจัึงห่วัดเช่่ยงให่ม่
ซึ่ึ� งรวบรวมส่ินค้าพื่่� นเม่องห่ลายช่นิดเอาไว้ให่ ้
นักท่่องเท่่�ยวได้เล่อกซึ่่�อไม่ว่าจึะเป็น นำาพื่ริกห่น้่ม 
แคปห่มู แห่นม ไส่อั้�ว ปอู่อง  ฯลฯ

เย็น

กาดิห่ลวง

เดินทางจากท่าอากาศยานเชยีงใหม่
ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติสรุาษฎรธ์านี
นั�งเครื�องบ้นิตรง
ราคาประมาณ 3,000-4,000 บาท
ใชเ้วลาประมาณ 1 ช่�วโมง 50 นาที

หรอืเปลี�ยนเครื�อง (DMK/BKK) 
ราคาประมาณ 2,500-4,000 บาท
ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ช่�วโมง

จากสนามบ้นิ 
นั�งรถสาย 8244 ไปลงแยกศรวีชิยั 
และต่อรถสาย 3 สรุาษฎร-์พนุพนิ 
หรอืสาย 8525 เขึ้า้ตัวเมือง
ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 30 นาที

4day
เชีียงใหม่่ - สุุราษฎรธ์านีี

8244

3

8525

7 DAYS 6 NIGHTS !
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ชุมชนบ้างใบ้ไม้
ล่องเร่อช่มบรรยากาศคลองรอ้ยส่าย ลอดอ้โมงค์ 
ใบจึากพื่รอ้มถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่่�ระลึก

นั�งรถตู้สาย 8423 จากชมุชนบ้างใบ้ไม้
ไปยัง สะพานศรตีาปี 
ราคาประมาณ 20-90 บาท
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 นาที 

สะพานศร่ตาปี
พื่ักผั่อนส่บายๆ ด้วยการนั�งช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดิน
ใกล้ สะพานศร่ตาปี ท่่�ส่ามารถมองเห่น็ได้อยา่งช่ดัเจึน
และส่วยงามจึากบรเิวณ เกาะลำาพู ส่วนส่าธารณะ 
ซึ่ึ�งเปน็ส่ถานท่่�พื่กัผัอ่นห่ย่อนใจึ

ย่านท่่าเรือริมแม่นำ�าตาปี
รบัประท่านอาห่ารเย็นจึากรา้นค้าส่ต้รต่้ฟื้ดูและพื่กัผัอ่น
ต้ามอัธยาศัย

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

ศาลห่ลักเมืองจังห่วัดิสุราษฎร์ธาน่
ศูนย์รวมจิึต้ใจึและส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ�แห่่งห่นึ�งข้อง 
ช่าวส่ร้าษฎรธ์าน่ 

ตำาห่นักอ๋องฮกเก่�ยน
ศาลจ่ึนเก่าแก่คูป่ากนำาต้าป ีส่รา้งข้ึ�นเพื่่�อเปน็ท่่�ยดึเห่น่�ยว 
จิึต้ใจึข้องช่าวไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึนช่าวส่ราษฎรธ์าน่ ท่่�มอ่ยู่
เปน็จึำานวนมากตั้�งแต่้อด่ต้จึนถึงปัจึจ้ึบนั

นั�งรถตู้สาย 8423 บ้รเิวณแยกสตรี
ไปยงั ชมุชนบ้างใบ้ไม้ 
ราคาประมาณ 20-90 บาท
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 นาที  

5day
สุุราษฎรธ์านีี

เช้้า

ตำาห่นักอ๋องฮกเก่�ยน สะพานศร่ตาปี

เย็น

8423

บ่่าย

8423

7 DAYS 6 NIGHTS !
17
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

บ่่าย

นั�งรถตู้หรอืรถบ้สัสาย 8244
(สนามบ้นิสรุาษฎรธ์านี-เกาะสมุย)
จากสถานีขึ้นสง่ผืู้โดยสารสรุาษฎรธ์านี 
ไปยงั ท่าเรอืดอนสกั
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 60 นาที 

แล้วนั�งเรอืขึ้า้มไปเกาะสมุย
ราคาประมาณ 260 บาท (รวมค่าเรอืแล้ว)
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที 

เกาะสมุย
เกาะส่วรรค์กลางอ่าวไท่ยท่่�ให่ญ่ท่่�ส่ด้เปน็อันดับ 3 ข้อง
ประเท่ศซึ่ึ�งอ้ดมไปด้วยความส่มบูรณ์ท่างธรรมช่าติ้
และวัฒนธรรมโดยการเดินท่างบนเกาะส่ามารถเล่อก
ใช่บ้รกิารรถรบัจ้ึางห่รอ่จึะเช่า่มอเต้อรไ์ซึ่ค์ข้่�บนเกาะ
ก็ได้เช่น่กัน

ห่าดิเฉวง
ช่ายห่าดยอดนิยมข้องเกาะส่ม้ยซึ่ึ�งเป็นท่่� ตั้�งข้อง 
หิ่นตายาย พื่รอ้มแวะซึ่่�อข้องฝากพื่่�นถิ�นอย่าง กาละแม

ห่าดิละไม
อ่กห่นึ�งในช่ายห่าดยอดนิยมและส่ถานท่่�เล่นก่ฬาท่างนำา
ไม่ว่าจึะเป็น การข้่�เจ็ึท่ส่ก่ เล่นบานาน่าโบ๊ท่ ห่ร่อ
แล่นเรอ่ใบก็ต้าม พื่รอ้มรบัประท่านอาห่ารเย็นส่ดๆ 
จึากท่ะเล

6day
เกาะสุมุ่ย

เช้้า

8244

ห่าดิเฉวง

ห่าดิละไม

7 DAYS 6 NIGHTS !
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 7 ว่น 6 คืืน

7day
เกาะสุมุ่ย - สุุราษฎรธ์านีี

เช้้า

บ่่าย

เจด่ิย์ศร่สุคตค่ร่ 
เจึด่ย์วัดเข้าห่ัวจ้ึก เพ่ื่�อส่ักการะรอยพื่ระพื่้ท่ธบาท่
จึำาลองท่่�ประดิษฐานอยู่ นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังส่ามารถ 
ข้ึ�นไปช่มทิ่วทั่ศน์รอบๆ เกาะส่ม้ยท่่�ส่ามารถมองเห่็น 
ห่าดเฉวง เกาะพื่ะงัน รวมถึงบรรยากาศแบบ 360 องศา  

นั�งรถรบั้จา้งบ้นเกาะหรอืเชา่รถขัึ้บ้เอง 
ไปยงั ท่าเรอืเกาะสมุยซีีทรานเฟอรี�
เพื�อนั�งเรอืข้ึ้ามไปฝั่่� งท่าเรอืดอนสกั

แล้วต่อรถตู้หรอืรถบ้สั
สาย 8244 (สนามบ้นิสรุาษฎรธ์านี-เกาะสมุย)
เพื�อเดินทางกลับ้ 
ราคาประมาณ 260 บาท (รวมค่าเรอ่แล้้ว) 
ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 40 นาที 

8244
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เจด่ิย์ศร่สุคตค่ร่

7 DAYS 6 NIGHTS !




