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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 ?

CHUMPHON
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ของขวัญัชุุมพร140

สารบญั
เก่ี่�ยวักัี่บชุุมพร

สัญัลัักี่ษณ์์
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โซนหาดทรายร่

โซนปะทิวั

โซนเมอืงชุุมพร

โซนสัวั่

โซนทุ�งตะโกี่

โซนบางหมากี่

ห่าดท่รายร่
ศาลกรมห่ลวงช่ม้พื่ร เข้ต้อด้มศักดิ� และเรอ่รบ
จ้ึดช่มวิวห่าดผัาแดง
กาแฟื้โรบสั่ต้้า ถำาส่งิห่ ์วิส่าห่กิจึช่ม้ช่นกล้่มกาแฟื้บา้นถำาส่งิห่์
จ้ึดช่มวิวเข้ามทั่ร่
เจ่ึยฟื้ารม์
ช่ม้ช่นบา้นอ่เล็ต้

ห่าดท่้่งวัวแล่น
เข้าดินส่อ
ช่ม้ช่นคลองบางส่น

KIN-GANIC
ช่ม้พื่รไนท์่พื่ลาซ่า่
Inmilk Shop by Farminpleang

วัดพื่ระบรมธาต้้ส่ว่
ช่ม้ช่นบา้นบ่อคา
ช่ม้ช่นบา้นอ่าวคราม
ช่ม้ช่นบา้นท้่องต้มให่ญ่่

ส่วนนายดำา
ผัลไม ้ส่วนนายดำา

ช่้มช่นบางห่มาก

กี่ารเดินทาง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร

148

142

ขอ้มูลัสัถานท่�

เสัน้ทางเเนะนำา



ประต้สูู่ภ่าคใต้้ ได้ท่่�รบัคำานยิามว่าเปน็ดินแดนประมงและดงเกษต้รกรรม
ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องประเท่ศไท่ยด้วยความอด้มส่มบูรณข์้องท่รพัื่ยากรธรรมช่าติ้
ห่ลากห่ลายรูปแบบ ไม่ว่าจึะเป็นช่ายห่าด ห่มู่เกาะ อ่าว ภูเข้า นำาต้ก  
ป่าช่ายเลน ภูเข้า ป่าไม้ รงันก และส่วนผัลไม้นานาช่นิด ซ่ึ�งส่่งผัลให่ ้
ช่าวช่้มพื่รส่่วนให่ญ่่ประกอบอาช่่พื่การท่ำาประมงและเกษต้รกรรม 
เปน็อาช่พ่ื่ห่ลัก

ช่้มพื่รอยู่ห่่างจึากกร้งเท่พื่มห่านครประมาณ 460 กิโลเมต้ร และเป็น
จัึงห่วัดท่่�ม่เอกลักษณ์ด้วยภมูิประเท่ศท่่�เป็นแนวยาวตั้�งข้นานกับอ่าวไท่ย
ต้ามแนวด้ามข้วาน นอกจึากน่�ยังเต็้มไปด้วยธรรมช่าติ้ท่่�ส่วยงาม โดย
เฉพื่าะเกาะและช่ายห่าด รวมไปถึงแนวปะการงัท่่�อ้ดมส่มบูรณ์ ปัจึจ้ึบัน
ช่้มพื่รจึึงไม่ใช่จั่ึงห่วัดท่างผั่านท่่�เป็นประตู้ข้องภาคใต้้อ่กต่้อไป แต่้กลาย
มาเปน็แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่ำากิจึกรรมยอดนิยมข้องนักท่่องเท่่�ยวส่มดังคำาข้วัญ่
จัึงห่วัด ‘ประต้ภูาคใต้้ ไห่ว้เส่ด็จึในกรม ช่มไรก่าแฟื้ แลห่าดท่รายร ่ด่กล้วย
เล็บมอ่ ขึ้�นช่่�อรงันก’

7

ชุมพร



สญัลักษณ์
แผนท่ี

สญัลักษณ์
ในสถานท่ี

สญัลักษณ์
ขนสง่สาธารณะ
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ตลาด

ร้า้นอาหาร้

อนุสาวร้ยี์์

สวนสาธาร้ณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธร้ร้มชาติ

ชุมชน

วัด

โบสถ์์

มัสย์ิด

สถ์านทีี่�ร้าชการ้

โร้งละคร้

กิจกร้ร้ม

ร้า้นอาหาร้

ถ่์าย์ภัาพิ

ทีี่�พิัก

ช็อปปิง

เคร้่�องบิน

ร้ถ์ปร้ะจำาที่างร้ถ์ทัี่วร้/์ร้ถ์บัส

ร้ถ์สองแถ์ว

ร้ถ์เเท็ี่กซี่ี�

เร้อ่ข้้ามฟาก

ร้ถ์ไฟ

ร้ถ์ต้้โดย์สาร้

ร้ถ์สามล้อ

ร้ถ์จักร้ย์านย์นต์
ร้บัจ้าง

สญั
ลัก
ษณ
์

ห้องนำ�า
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รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั

10

มบ่รกิารจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

มส่่ามล้อเคร่�องให่บ้รกิารเฉพื่าะนักเรย่น/นักศึกษา

ร้ถ์สามล้อ

ร้ถ์ทัี่วร้/์ร้ถ์บสั
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และจัึงห่วัดอ่�นในภาคใต้้มายงัส่ถานข่้นส่ง่
ช่ม้พื่รและส่ามารถต่้อรถตู้้เข้า้ยา่นกลางเมอ่งได้ภายใน 10 นาท่่ 
ห่รอ่เดินท่างมายงัจ้ึดจึอดรถข้องบรษิทั่ทั่วรภ์ายในเมอ่ง

ม่รถบัส่ให่้บริการในจัึงห่วัดไปยังส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวต่้างๆ  
ทั่�งเข้า ช่ายห่าด ท่่าเรอ่รวมถึงเดินท่างระห่ว่างจัึงห่วัดในภาคใต้้ 
เช่่�อมต่้อกับส่ถานข่้นส่ง่จัึงห่วัดช่ม้พื่รและเมอ่งช่ม้พื่ร

ร้ถ์ทัี่วร้/์ร้ถ์บสั

รถไฟ
ส่ถาน่รถไฟื้ช่้มพื่ร เป็นจ้ึดเติ้มนำามันจ้ึดแรกข้องรถไฟื้ส่ายใต้้ 
เส่น้ท่างธนบร้-่ส่ไ้ห่งโกลก

ส่ามารถเดินท่างไปยังส่ถานใ่กล้เค่ยงและลงใต้้ไปถึงส่ไ้ห่งโกลก

ร้ถ์ไฟ

เคร้่�องบนิ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากส่นามบินดอนเม่อง ม่มินิบัส่และรถตู้้
จึากส่นามบนิเข้า้ตั้วเมอ่งช่ม้พื่รระยะท่างประมาณ 30 กิโลเมต้ร 
ราคาประมาณ 90-150 บาท่

การเดินทางมาชุมพร

ร้ถ์จักร้ย์านย์นต์ร้บัจ้าง

เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคใต้้และภาคกลางมายังส่ถาน่ข้นส่่ง
ช่ม้พื่รและส่ามารถต่้อรถตู้เ้ข้้ายา่นกลางเมอ่งห่รอ่เดินท่างมายงั
จ้ึดจึอดรถข้องบรษิทั่ข้นส่ง่ในเมอ่ง

รถตู้โดยสัาร

ม่รถตู้้เดินท่างไปยังจัึงห่วัดในภาคกลางและภาคใต้้ให่้บรกิาร 
ท่่�ส่ถาน่ข้นส่ง่ช่ม้พื่ร ส่ถานร่ถไฟื้ช่ม้พื่ร และกลางเมอ่งช่ม้พื่ร

รถตู้โดยสัาร

ม่รถส่องแถวให่้บริการผ่ัานกลางตั้วเม่อง ส่ถาน่รถไฟื้และ
บรเิวณต้ลาดช่ม้พื่รไปยงัส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวต่้างๆ

รถสัองเเถวั

ม่บรกิารแท็่กซ่่�เอกช่นท่่�คิดราคาต้ามมิเต้อร ์ ขึ้�นได้ท่่�บรเิวณ 
จ้ึดจึอดห่น้าการประปาส่ว่นภมูภิาค จัึงห่วัดช่ม้พื่ร

รถเเท็กี่ซ่�
ม่เรอ่ข้้ามฟื้ากจึากฝั่ั� งจัึงห่วัดช่ม้พื่ร ไปยังเกาะท่่าเรอ่ เกาะเต่้า 
และเกาะนางยวน โดยส่ามารถนั�งรถโดยส่ารไปยงัท่่าเรอ่ได้จึาก
เมอ่งช่ม้พื่ร ห่รอ่ส่ถานข่้นส่ง่ช่ม้พื่ร

เร้อ่ข้า้มฟาก
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ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญั่ลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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เเผนท่ีี่เเละสาย์ร้ถ์ข้นสง่สาธาร้ณะ

2

3

474

1785

8214

8208

8356

ชุุมพร - สุุราษฎร์ฯ

ชุุมพร - ปะทิิว

หลัังสุวน - ปากนำ� า

ท่ิาเรือลัมพระยา - ท่ิาเรือเกาะเต่่า

รถไฟไทิย (สุายใต้่) 
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สาย 2 
รอบเมืืองสายใน
ต้้นท่าง: โรงพื่ยาบาลช่ม้พื่ร 
เข้ต้อด้มศักดิ�
ปลายท่าง: รอบเมอ่ง

เวลาเดินรถ: 08.00-15.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่ 
บจึ. ช่ม้พื่รท่รานส่มารน่
09 3773 8774

สาย 3
รอบเมืืองสายนอก
ต้้นท่าง: โรงพื่ยาบาลช่ม้พื่ร 
เข้ต้อด้มศักดิ�
ปลายท่าง: รอบเมอ่ง

เวลาเดินรถ: 08.00-15.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่ 
บจึ. ช่ม้พื่รท่รานส่มารน่
09 3773 8774

สาย 474
ชุุมืพร-ห่ลัังสวน
ต้้นท่าง:
คิวรถตู้้ไนท์่พื่ลาซ่า่ช่ม้พื่ร
ปลายท่าง:
ส่ถาน่รถไฟื้ห่ลังส่วน

เวลาเดินรถ: 07.00-17.30 
ค่ารถโดยส่าร: 70 บาท่ 
บจึ. ส่ว่ช่ม้พื่รเดินรถ
0 7757 2021

สาย 1785
ชุุมืพร-ห่าดท่รายร่
ต้้นท่าง: คิวรถส่องแถว 
ห่นา้ไปรษณย์่ จึ.ช่ม้พื่ร
ปลายท่าง: ห่าดท่รายร่

เวลาเดินรถ: 07.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 20-30 บาท่ 
บจึ. ส่ว่ช่ม้พื่รเดินรถ
08 6280 3951

สาย 8208
สว่-บ่อคา
ต้้นท่าง: ต้ลาดส่ว่
ปลายท่าง: บา้นบอ่คา

 เวลาเดินรถ:  08.00-16.00 
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่ 
บจึ. บอ่คาข้นส่ง่
08 1979 6259

สาย 8214
ชุุมืพร-ทุ่่งคา-เชิุงกระ
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ผัูโ้ดยส่าร
ปฐมพื่ร จึ.ช่ม้พื่ร
ปลายท่าง: บ้านเช่งิกระ

บจึ. ช่ม้พื่รรวมใจึ

สาย 8356
ชุุมืพร-สะพล่ั
ต้้นท่าง: ต้ลาดเท่ศบาลช่ม้พื่ร
ปลายท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้ส่ะพื่ล่

เวลาเดินรถ: 06.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 30 บาท่ 
บจึ. ท่่าเส่มด็เดินรถ
08 9971 1681

สาย ชุุมืพร – 
สุราษฎร์ธาน่
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ไนท์่พื่ลาซ่า่
ปลายท่าง: คิวรถตู้้ 
ต้ลาดเกษต้ร2

เวลาเดินรถ: 06.00-17.30
ค่ารถโดยส่าร: 170 บาท่ 
บจึ. ส่ว่ช่ม้พื่รเดินรถ
0 7757 2021

สาย ชุุมืพร-ปะทิ่ว
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ช่ม้พื่ร-ปะทิ่ว
ปลายท่าง: ปะทิ่ว

เวลาเดินรถ: 08.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 50 บาท่ 
บจึ. ท่่าเส่มด็เดินรถ
08 9971 1681

สาย ห่ลัังสวน-ปากนำ�า
ต้้นท่าง: ห่นา้ห่า้งอวยช่ยั 2
ปลายท่าง: ต้ลาดส่ดปากนำา
ห่ลังส่วน

เวลาเดินรถ: 08.30-16.30 
ค่ารถโดยส่าร: 25-30 บาท่ 
บจึ. เท่พื่ประกาศิต้ ข้นส่ง่
08 7710 0690

เรือเร็วลัมืพระยา
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่ลมพื่ระยา
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่เกาะเต่้า

เวลาเดินเรอ่: 08.00
ค่ารถโดยส่าร: 650 บาท่ 
บจึ. เรอ่เรว็ ลมพื่ระยา
09 9190 8338

ข้อ้ม้ลร้ถ์โดย์สาร้

รถไฟไท่ย 
สายใต้้

การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690
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กาแฟโรบัสต้้า ถำ�าสิงห์

จุุดชมูวิวิิเข้ามูทัี่ร่

เจุย่ฟารม์ู

ชุมูชนบา้นอ่เล็ต้

4
5
6
7

หาดที่รายร่

ศาลกรมูหลวิงชุมูพร
เข้ต้อุดมูศักดิ� และเรอืรบ

จุุดชมูวิวิิหาดผาแดง

1

2

3

ย่านท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ำาคัญ่ข้องจัึงห่วัดช่ม้พื่ร เพื่ราะ
เต็้มไปด้วยส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวข้ึ�นช่่�อ ไม่ว่าจึะเป็น
ห่าดท่รายรข่้าวเน่ยนละเอ่ยดและเรอ่รบห่ลวง
ช่้มพื่รซ่ึ�งเป็นอ่กห่นึ�งส่ัญ่ลักษณ์ท่่�ส่ำาคัญ่ข้อง
จัึงห่วัด ซ่ึ�งคอยต้้อนรบันักท่่องเท่่�ยวจึากทั่�วท่้ก
ส่ารทิ่ศท่่�เดินท่างมาเพื่่�อส่กัการะศาลกรมห่ลวง
ช่้มพื่รฯ ห่รอ่พื่ลเรอ่เอก พื่ระบรมวงศ์เธอกรม
ห่ลวงช่ม้พื่ร เข้ต้อด้มศักดิ� ผัูไ้ด้รบัการยกย่องว่า
เปน็บดิาท่ห่ารเรอ่ไท่ยอยูเ่ส่มอ

โซน
หาดทรายรี



เปิดทีุ่กวัน

หาดทรายรี
Google Map

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี

1

ห่าดท่รายร ่ ห่นึ�งในห่าดท่รายช่่�อดังข้องจัึงห่วัดช่้มพื่ร  
ท่่�ม่เน่� อท่รายข้าวเน่ยนละเอ่ยดตั้ดกับส่่นำาท่ะเลส่ดใส่ 
ในอด่ต้ บรเิวณห่าดท่รายรเ่คยเป็นพื่ระต้ำาห่นกัท่่�ประทั่บ
ข้องกรมห่ลวงช่้มพื่ร แต่้ปัจึจ้ึบันเห่ล่อเพื่่ยงเรอ่รบห่ลวง
ช่้มพื่รท่่�ปลดระวาง และศาลกรมห่ลวงช่้มพื่รฯ ซ่ึ�งอยู่
บรเิวณเช่งิเข้าไว้ให่ผู้้ัมาเยอ่นได้กราบไห่ว้
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รอบบรเิวณม่ท่่�พื่ักและรา้นอาห่ารห่ลากห่ลายคอยต้้อนรบัช่าวช่้มพื่ร
และนักท่่องเท่่�ยว นอกจึากน่�ยังม่กิจึกรรมท่่�น่าส่นใจึอย่างการพื่าย 
ซ่ับบอรด์จึากบรเิวณห่าดท่รายรไ่ปยังเกาะมะพื่รา้ว ใช่เ้วลาประมาณ 
30 นาท่่ โดยเกาะมะพื่รา้วนั�นเปน็เกาะส่มัปท่านรงันกท่่�มน่ำาท่ะเลส่ะอาด
ใส่มองเห่น็ตั้วปลาและปะการงัได้อยา่งช่ดัเจึนแมไ้มต้่้องดำานำา
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เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

08.00 - 20.00

ศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ และเรอืรบ

Google Map

2

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี
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ศาลกรมห่ลวงช่ม้พื่ร ฯ ห่รอ่ท่่�ช่าวบา้นเรย่กกันว่า ‘ศาลเส่ด็จึเต่้�ย’ ถกูส่รา้ง
ข้ึ�นเพื่่�อระลึกถึงพื่ลเรอ่เอกพื่ระบรมวงศ์เธอกรมห่ลวงช่ม้พื่รเข้ต้อด้มศักดิ� 
(บดิาท่ห่ารเรอ่ไท่ย) ผัูส้่ถาปนากองทั่พื่เรอ่ส่มยัให่มใ่ห่แ้ก่ประเท่ศไท่ย

ตั้วศาลตั้�งอยูบ่นเช่งิเข้าบรเิวณห่าดท่รายรแ่ละห่นัห่นา้ออกท่ะเล ส่ามารถ
มองเห่น็ทิ่วทั่ศน์ข้องห่าดท่รายรไ่ด้อย่างช่ดัเจึน ลักษณะศาลเป็นอาคาร
ท่รงไท่ยห่นิอ่อนทั่�งห่ลัง ถกูออกแบบให่อ้ยูบ่นเรอ่รบห่ลวงพื่ระรว่งจึำาลอง 
เม่�อเดินลงมาท่่�ห่าดจึะพื่บกับเรอ่รบห่ลวงช่้มพื่ร ต้อรป์ิโดประจัึญ่บาน
ส่มัยส่งครามอินโดจ่ึนลำาส่้ดท้่ายในโลกท่่�ยังห่ลงเห่ล่ออยู่ จึอดเอาไว้ให่ ้
ผู้ัมาเยอ่นได้ช่ม

โซนหาดทรายรี
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กรมห่ลวงช่้มพื่รฯ เป็นท่่�เคารพื่รกัข้องเห่ล่าท่ห่ารเรอ่และ ช่าวประมง 
โดยเฉพื่าะช่าวช่ม้พื่ร มค่วามเช่่�อว่า ก่อนออกเรอ่ท่ก้ครั�งให่น้กึถึงท่่านเพื่่�อ
จึะได้เดินท่างปลอดภัย ปจัึจ้ึบัน มผ่ัูค้นมากราบไห่ว้และข้อพื่รเป็นจึำานวน
มาก บรเิวณศาลกรมห่ลวงช่ม้พื่รฯ จึึงมักเต็้มไปด้วยเส่ย่งจ้ึดประทั่ดแก้บน
และดอกกห้่ลาบ ซ่ึ�งว่ากันว่าเปน็ดอกไมท่้่�ท่่านช่่�นช่อบนั�นเอง

โซนหาดทรายรี



เปิดทีุ่กวัน เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้้าพิัก (มีค่าบร้กิาร้จุดกางเต็นท์ี่)

จุดชมววิ
หาดผาเเดง

33

Google Map

โซนหาดทรายรี

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี

จ้ึดช่มวิวห่าดผัาแดง เป็นจ้ึดช่มวิวท่่�ม่ความสู่งจึากระดับนำาท่ะเล  
กว่า 100 เมต้ร และม่ลักษณะพื่ิเศษค่อม่แนวห่น้าผัาท่่�ม่ความยาว 
กว่า 1 กิโลเมต้ร ห่ันห่น้าไปท่างทิ่ศต้ะวันออก ตั้�งต้ระห่ง่านท้่าคล่� น 
ลมท่ะเล โดยห่น้าผัานั�นม่เน่� อดินเป็นส่่แดง เม่� อกระท่บแส่งแดด 
และท้่องท่ะเลจึึงส่ะท้่อนส่่แดงส่ดส่วยงาม เห่มาะแก่การถ่ายภาพื่ 
ส่มช่่�อ ‘ห่าดผัาแดง’
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รอบบรเิวณยงัมร่า้นอาห่ารท่่�ส่ามารถรบัประท่านอาห่าร พื่รอ้มกับช่มวิว
ท่ะเลในเวลาพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดิน และยังม่ลานกางเต็้นท์่เอาไว้ให่้บรกิาร
ส่ำาห่รบัผัูท่้่�อยากรอช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ข้ึ�นในยามเช่า้ต้รูร่มิท่ะเลอ่กด้วย



กาแฟโรบสัต้าถำ�าสงิห์ 
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

07.00 - 19.00

Google Map

4

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี
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กาแฟื้โรบัส่ต้้าค้ณภาพื่เย่�ยมท่่�ช่าวช่้มพื่รดูแลกระบวนการผัลิต้เอง 
ท่้กขั้�นต้อน ตั้�งแต่้การคัดเล่อกเมล็ดพัื่นธ้์ท่่� เห่มาะส่มมาเพื่าะปลูก 
ในพื่่�นท่่�ต้ำาบลถำาส่ิงห่์ จัึงห่วัดช่้มพื่ร ซ่ึ�งม่ภูมิประเท่ศเป็นดินภูเข้าไฟื้ 
ท่่�ม่ความอ้ดมส่มบูรณ์และม่แรธ่าต้้สู่ง เห่มาะแก่การปลูกกาแฟื้โรบัส่ต้้า
ท่่�ส่ด้ ไปจึนถึงการคั�วเองและช่งให่ท้่านกันแบบส่ด ๆ  นอกจึากน่�ยงัต่้อยอด
ด้วยการนำาไปแปรรูปออกมาเปน็กาแฟื้ปร้งส่ำาเรจ็ึเกรดพื่รเ่ม่�ยมท่่�การนัต่้
คณ้ภาพื่ด้วยการส่ง่ออกไปข้ายทั่�วโลกอ่กด้วย

โซนหาดทรายรี



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

06.00 - 21.00 

จุดชมววิเขามทัรี * จุุดชมวิวิิเมอืงชุมพร 
แบบ 360 องศา

Google Map

5

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี
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จ้ึดช่มวิวเข้ามัท่ร ่ ค่อจ้ึดช่มวิวท่่�ส่ามารถมองเห่็นได้ทั่�งพื่ระอาทิ่ต้ย์ขึ้�น 
และต้ก เพื่ราะส่ามารถมองเห่น็เม่องช่ม้พื่รจึากม้มส่งูได้แบบ 360 องศา 
พื่รอ้มทั่�งทิ่วทั่ศนข์้องเกาะนอ้ยให่ญ่ ่ห่าดภราดรภาพื่ ช่ม้ช่นปากนำาช่ม้พื่ร
และบรรดาเรอ่ประมงท่่�มาจึอดเท่่ยบท่่า

บรเิวณใกล้เค่ยงม่รูปปั� นพื่ระโพื่ธิส่ัต้ว์อวโลกิเต้ศวรปางมห่าราช่ล่ลา  
(เจ้ึาแมก่วนอิม) นั�งห่นัออกไปท่างท่ะเล โดยช่าวช่ม้พื่รเช่่�อว่าท่่านนั�นคอย
ช่ว่ยปกป้องคนเดินเรอ่ให่้เดินท่างได้อย่างปลอดภัย นอกจึากน่�ยังม่รา้น
อาห่ารและรา้นกาแฟื้ให่บ้รกิารอยูด้่านบนอ่กด้วย

โซนหาดทรายรี



มีบีริกิาริริถริบัส่ง่ขึ้้�นเขึ้ามีทัริ ีริาคาเริิ�มีต้้นที� 10 บาท
(ริาคาอาจปริบัเปลีี่�ยนต้ามีส่ภาพอากาศ)

44 45CHUMPHON โซนหาดทรายรี

Tips



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

09.00 - 18.00 

เจียฟารม์
6

47

Google Map

โซนหาดทรายรี

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี
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เจ่ึยฟื้าร์ม ร้านข้องฝั่ากจึากช่้มพื่รท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงมายาวนานกว่า 40 ป ี 
เพื่ราะรวบรวมอาห่ารท่ะเลแห่้งห่ลากห่ลายช่นิดให่้ค้ณได้เล่อกซ่่�อ 
โดยเฉพื่าะข้องข้ึ�นช่่�ออย่างก้้งอบแห่้งซ่ึ�งท่างรา้นเล่อกใช่วั้ต้ถ้ดิบส่ดให่ม่
มาแปรรูปโดยไม่เจ่ึอส่่ แต่้งกลิ�น ห่รอ่ใส่่วัต้ถ้กันเส่่ย จึนได้ออกมาเป็น 
ก้ง้อบแห่ง้ช่ั�นเย่�ยมท่่�เห่มาะแก่การนำาไปรบัประท่าน ถ้าใครมองห่าข้องฝั่าก
จึากท่ะเลช่ม้พื่รแท้่ๆ คณ้ภาพื่ด่ บอกเลยว่าพื่ลาดท่่�น่�ไมไ่ด้จึรงิๆ 

โซนหาดทรายรี



ชุนชนบา้นอีเล็ต
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

16.00 - 18.30
Google Map

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี
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ช่้มช่นประมงท้่องถิ�นท่่�ม่การรวมกล้่มกันเพื่่� ออน้รักษ์ธรรมช่าติ้และ 
ท่่�ท่ำากิน ผั่านการจัึดตั้�งธนาคารปูเพื่่�อเพื่าะพื่ันธ้์ปู ปล่อยค่นสู่่ธรรมช่าติ้ 
ส่ร้างความส่มด้ลข้องระบบนิเวศ และเม่�อเว้นว่างจึากการท่ำาประมง 
ซ่ึ�งเป็นอาช่่พื่ห่ลัก ก็ห่ันมาท่ำาการท่่องเท่่�ยวเป็นอาช่่พื่เส่ริม โดยดึง
เส่น่ห่์ข้องธรรมช่าติ้ท่่�ช่าวบ้านช่ว่ยกันอน้รกัษ์ไว้มานำาเส่นอ จึนเกิดเป็น 
ความผูักพัื่นธ์ข้องคนในช่้มช่นและธรรมช่าติ้ท่่�ผัส่านกันเป็นห่นึ�งเด่ยว 
มาต้ลอดห่ลายปี

โซนหาดทรายรี
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นอกจึากน่�ท่างช่้มช่นยังม่โปรแกรมมากมายให่้นักท่่องเท่่�ยวได้ลอง
เข้้าไปส่ัมผััส่กับวิถ่ช่าวบ้าน ตั้�งแต่้การพื่ักโฮมส่เต้ย์ริมนำา เย่�ยมช่ม 
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่น รว่มรบัประท่านอาห่ารพื่่�นบา้นแส่นอรอ่ย และการล่องเรอ่
ช่มอ้โมงค์โกงกาง ส่ัมผััส่ความเข้่ยวข้จ่ึ กับพื่่�นท่่�ส่่เข้่ยวท่่�ช่าวบ้านอ่เล็ต้
ได้ช่ว่ยกันอน้รกัษ์เอาไว้เป็นอย่างด่ท่่�เรย่งรายเล่ยบส่องฝั่ั� งคลองอ่เล็ต้ 
ปดิท้่ายข้องวันด้วยการดแูส่งต้ะวันต้กดิน ณ ห่าดอ่ก๋อยท่่�ท่ำาให่ใ้ครห่ลาย
คนประทั่บใจึไม่รูล่้ม ดังนั�นห่ากใครช่อบการท่่องเท่่�ยวเช่งิอน้รกัษ์และ 
ช่้มช่นแบบน่�  อย่าล่มมาสู่ดอากาศบริส่้ท่ธิ� เต็้มปอดและเร่ยนรู้วิถ่ 
ช่วิ่ต้ด่ๆ ท่่�ลงตั้วท่่�ช่ม้ช่นบ้านอ่เล็ต้

โซนหาดทรายรี



กิจกรรม

ต้าริางกิจกริริมีจะอ้างอิงต้ามีฤดููกาลี่ ริวมีถ้ง 
ปริากฎการิณ์์ทางธริริมีชาติ้อย่างนำ�าขึ้้�นแลี่ะนำ�าลี่ง 
ดัูงนั�นควริส่อบขึ้้อมูีลี่เพิ�มีเติ้มีก่อนทำากิจกริริมี 
ทกุคริั�ง
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Tips

 - รว่มปล่อยปเูพื่่�อเพื่ิ�มท่รพัื่ยากรปจูึากการเพื่าะเล่�ยง
    ในธนาคารปูช่ม้ช่นบ้านอ่เล็ต้

-  ล่องเรอ่ช่มคลองอ่เล็ต้และช่มอโ้มงค์โกงกางในห่นา้นำา

-  ล่องเรอ่ห่าห่อยกับช่าวบ้านอ่เล็ต้ในห่นา้แล้ง

โซนหาดทรายรี



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

10.00 - 20.00

ย่านในตั้วเม่องช่ม้พื่รไม่เพื่่ยงเป็นช่้มช่นท่่�อยู่อาศัยข้นาดให่ญ่่ แต่้ยังเป็น 
การอยูอ่าศัยรว่มกับธรรมช่าติ้ท่่�อด้มส่มบรูณ์ ดังนั�นไม่ว่าจึะเปน็ต้ลาดนดั 
ท่่� เป็นศูนย์กลางการจัึบจ่ึาย ส่ถานท่่�พื่ักผั่อนห่ย่อนใจึแบบร่วมส่มัย 
ถูกใจึคนร้่นให่ม่ ห่ร่อการท่่องเท่่�ยววิถ่ช่้มช่นก็ส่ามารถมาส่ัมผััส่
ประส่บการณ์ได้ท่่�ย่านเม่องช่้มพื่รแห่่งน่�เช่น่กัน

KIN-GANIC
KIN-GANIC

ชุมูพรไนท์ี่พลาซา่ 

Inmilk Shop
by Farminpleang

1
2
3

1

Google Map
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โซนเมอืงชุมพร

สุาย 2 รอบเมืองสุายใน
สุาย ชุมพ

ร -  สุราษฎร์ธานี
สุาย 474 ชุมพ

ร - หลังสุวน
สุาย 3 รอบเมืองสุายนอก



รา้นข้ายส่ินค้าเพื่่�อส่้ข้ภาพื่ส่่งต้รงจึากฟื้ารม์ออรแ์กนิคข้องท่างรา้น และ
กล้่มกส่ิกรรมออรแ์กนิคทั่�วประเท่ศไท่ย ซ่ึ�งคัดส่รรมาเพื่่�อคนรกัส่้ข้ภาพื่
โดยเฉพื่าะห่ลากห่ลายรูปแบบ ไม่ว่าจึะเปน็อาห่าร อย่าง ผักัส่ด ผัลไม้ส่ด 
อาห่าร เคร่�องด่�ม และเบเกอร่�แบบค่โต้เพื่่�อส่ข้้ภาพื่ รวมถึงผัลิต้ภัณฑ์์จึาก
ธรรมช่าติ้อ่�น ๆ  ท่่�ผัา่นมาต้รฐาน และได้รบัการรบัรองว่าเปน็ส่นิค้าออรแ์กนคิ 
เช่น่ ส่บู ่แช่มพื่ ู ฯลฯ เอาไว้ให่เ้ห่ล่าคนรกัส่ข้้ภาพื่และส่ิ�งแวดล้อมได้เล่อกซ่่�อ 
กันอ่กด้วย
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เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

16.00 - 23.00

ชุมพรไนท์พลาซา่
Google Map

2

สุาย 2 รอบเมืองสุายใน

สุาย 3 รอบเมืองสุายนอก

สุาย 474 ชุมพ
ร - หลังสุวน

สุาย ชุมพ
ร - สุราษฎร์ธานี

สุาย หลังสุวน - ปากน ำ �า

สุาย ชุมพ
ร - ปะทิว



ช่ม้พื่รไนท์่พื่ลาซ่า่ ต้ลาดโต้้ร้ง่ท่่�เป็นแห่ล่งฝั่ากท้่องยามคำาค่นข้องช่าวช่ม้พื่ร
ซ่ึ�งตั้�งอยูบ่รเิวณถนนกรมห่ลวงช่ม้พื่ร คนท้่องถิ�นจึึงเรย่กกันจึนติ้ดปากว่า  
‘ต้ลาดถนนกรมห่ลวง’ ห่รอ่บา้งก็เรย่กว่า ‘ถนนผัดัไท่ย’ เน่�องจึากทั่�งถนนนั�น 
เต็้มไปด้วยร้านผััดไท่ยเจ้ึาเด็ดตั้�งข้ายเร่ยงรายอยู่เป็นจึำานวนมาก 
จึนกลายเปน็จ้ึดเด่นข้องถนนเส่้นน่�
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ในยามคำาค่น ท่่�น่�จึะคึกคักเป็นพื่ิเศษ โดยเฉพื่าะค่นวันเส่ารแ์ละอาทิ่ต้ย ์
ส่ังเกต้ได้จึากรา้นอาห่ารท่่�คึกคักไปด้วยผัู้คนต้ลอดแนวถนน ไม่ว่าจึะ
เป็นรา้นผััดไท่ย ห่อยท่อด รา้นอาห่ารพ่ื่�นเม่อง รา้นอาห่ารท่ะเลส่ด ฯลฯ 
โดยห่ลังกินจึนอิ�มแล้วค้ณยังส่ามารถเดินช่มส่ต้ร่ต้อาร์ต้ท่่�บอกเล่า 
เร่�องราวข้องจัึงห่วัดช่ม้พื่รได้ต้ลอดท่างอ่กด้วย

ต้ลาดโต้้ร้่งตั้�งอยู่ห่่างจึากส่ถาน่รถไฟื้ช่้มพื่รประมาณ 600 เมต้ร  
โดยคณ้ยงัส่ามารถแวะไปเดินช่มพื่พิื่ธิภัณฑ์์กลางแจ้ึง ดหู่วัรถจัึกรโบราณ
ซ่ึ�งตั้�งเด่นอยูก่ลางถนนได้อ่กด้วย
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Inmilk Shop
by Farminpleang
เปิดทีุ่กวัน 09.00 - 21.00

เข้้าชมฟร้ี

Google Map

3

สุาย 2 รอบเมืองสุายใน
สุาย 3 รอบเมืองสุายนอก

สุาย 474 ชุมพ
ร - หลังสุวน

สุาย ชุมพ
ร - สุราษฎร์ธานี



ผัลิต้ภัณฑ์์โคนมจึากฟื้ารม์อินท่รแ์ปลง ฟื้ารม์โคนมท้่องถิ�นประจึำาเม่องช่ม้พื่ร
ท่่�แปรรูปนมส่ดจึากเต้้าให่ก้ลายเปน็ส่นิค้าอรอ่ยๆ ให่ผ้ัูม้าเย่อนได้เล่อกซ่่�อ 
ไปรบัประท่าน ไมว่่าจึะเปน็นมส่ด นมพื่าส่เจึอรไ์รส่ ์ โยเกิรต์้ ช่ส่่ ครม่ส่ด 
ครม่ช่ส่่ และเนย นอกจึากน่�ยงัมข่้องห่วานส่ตู้รเด็ด อยา่งไอศกรม่เจึลาโต้้
ห่อมมนัเข้ม้ข้น้ห่ลากห่ลายรส่ช่าติ้ให่เ้ล่อกช่มิกันอ่กด้วย
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ชุมูชนบางหมูาก1

เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

08.00 - 17.00

ชุมชนบางหมาก

ความเง่ยบส่งบข้องธรรมช่าติ้ซ่ึ�งตั้�งอยู่ห่่างจึากใจึกลางเม่องเพื่่ยง 
3 กิโลเมต้ร รายล้อมไปด้วยความส่วยงามข้องธรรมช่าติ้รมิฝั่ั� งแม่นำา 
ท่่าต้ะเภาท่่�แส่นอด้มส่มบูรณ์ นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องช่ม้ช่นบางห่มาก 
ช่ม้ช่นเกษต้รกรรมท่่�เปิดให่ผู้้ัมาเยอ่นได้เรย่นรูผ่้ัานการลงมอ่ท่ำาการเกษต้ร
ด้วยตั้วเองอ่กด้วย

1

Google Map
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โซนบางหมาก

สุาย  1785  ชุมพ
ร - หาดทิรายรี



*
*

*

ชมการสาธิติสอนลิิงเก็บมะพรา้วิ

จุบิกาแฟพนัธุิ�ไทยชั�นดีที�
Villa Varich

ชมิ ขนมหัวัิล้ิาน - ขา้วิต้มญวิน 
ขนมหัวิานที�หัาทานได้ที�ชุมชน 
บา้นบางหัมากเท่านั�น

ช่้มช่นบ้านบางห่มาก ช่้มช่นท่่�รายล้อมไปด้วยธรรมช่าติ้ริมฝัั่� งแม่นำา 
ท่่าต้ะเภา ภายใต้้บรรยากาศแส่นส่งบซ่ึ�งตั้�งอยูไ่มไ่กลจึากใจึกลางเมอ่ง

ภายในช่้มช่นม่โรงแรม Villa Varich โรงแรมเล็กๆ ท่่�ตั้�งอยู่ท่่ามกลาง 
ส่วนมะพื่รา้วและส่วนปาล์ม เปิดให่้บรกิารท่่�พื่ักแก่นักท่่องเท่่�ยว โดยม ่
จ้ึดข้ายอยูท่่่�กิจึกรรมส่มัผััส่วิถ่แบบช่าวบา้น

ห่ลังจึากรว่มกิจึกรรมมากมายต้ลอดทั่�งวันแล้ว คณ้ยงัส่ามารถนั�งพื่กัผัอ่น
จิึบกาแฟื้พัื่นธ้ไ์ท่ยท่่�รมินำากันต่้อได้อ่กด้วย โดยกาแฟื้ข้องท่่�น่�นั�นรบัประกัน
ว่าเปน็กาแฟื้ช่ม้พื่รแท้่ๆ การนัต่้คณ้ภาพื่และความห่อมได้เลย
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ปั่่� นจุกัรยานลัิดเลิาะไปั่ตามบา้นเรอืน

ล่ิองเรอืชมปั่า่โกงกาง

ชมการสาธิติสอนลิิงปั่นีต้นมะพรา้วิ 
เพื�อฝึึกใหัเ้ก็บมะพรา้วิ แลิะนำามะพรา้วิ 
สว่ินหัน่�งมาแปั่รรูปั่เปั่น็ผลิิตภััณฑ์� 
มะลิิสปั่า (MALISPA)

เรยีนรูว้ิธิิกีารทำานำ�ามนัมะพรา้วิสกัดเยน็
แลิะผลิิตภััณฑ์�ที�เกี�ยวิกับสปั่าอื�นๆ ที�ได้
วิตัถุดิุบมาจุากมะพรา้วิในชุมชน

เรยีนทำาขนมพื�นบา้นที�ทำาจุากมะพรา้วิ 
อยา่งขนมหัวัิล้ิาน แลิะขา้วิต้มญวิน
ซึ่่�งหัาทานได้เฉพาะที�ชุมชนบา้นบางหัมาก
เท่านั�น

กิจกรรม
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78 CHUMPHON

หาดทีุ่่งวิวัิแล่น

เข้าดินสอ

ชุมูชนคลองบางสน

1
2
3

ปะทิ่วเปน็เมอ่งเล็กๆ แส่นเง่ยบส่งบท่่�มค่วามเปน็
มายาวนานตั้�งแต่้ในส่มยักร้งศรอ่ยธ้ยา ปจัึจ้ึบนั
เป็นย่านช่้มช่นท่่�อยู่อาศัยร่วมกับธรรมช่าติ้
อย่างลงตั้ว โดยในพื่่� นท่่�ม่ส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยว 
ท่างธรรมช่าติ้ท่่�เป็นจ้ึดเด่นห่ลายแห่่ง ทั่�งภูเข้า
และช่ายห่าด จึนกลายเป็นอ่กห่นึ�งย่านท่่�ดึงดูด
นกัท่่องเท่่�ยวเข้า้มาอยา่งไมข่้าดส่าย

โซนปะทิว



เปิดทีุ่กวัน

หาดทุ่งววัแล่น

เข้้าชมฟร้ี

Google Map

1

สุาย 8356 ชุมพ
ร - สุะพ

ลั
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ห่าดท่้่งวัวแล่น ช่่�อน่�มาจึากต้ำานานเล่าข้านกันว่า ในอด่ต้ ช่ายห่าดน่� 
เคยเป็นท่่�อยู่อาศัยข้องส่ัต้ว์มากมาย จึนกระทั่�งวันห่นึ�ง ม่นายพื่ราน 
เข้้ามาล่าส่ัต้ว์และยิงวัวตั้วห่นึ�ง แต่้วัวตั้วนั�นกลับไม่ต้ายและวิ�งเต้ลิด 
ห่ายไปจึากช่ายห่าดแห่่งน่� จึนกลายเป็นท่่�มาข้องช่่�อ ‘ห่าดท่้่งวัวแล่น’ 
และอน้ส่าวรย์่รูปวัวป่าท่่�ตั้�งเด่นอยูก่ลางช่ายห่าดจึนกลายเป็นจ้ึดส่นใจึข้อง
นกัท่่องเท่่�ยวมาจึนถึงปัจึจ้ึบัน

โซนปะทิว
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ด้วยห่าดท่รายท่่�น้่มละเอ่ยด และระดับนำาท่่�ไม่ลึกจึนเกินไป ท่ำาให่้ผู้ัคน
นิยมมาเล่นนำาท่่�น่� เป็นอย่างมาก โดยท่างใต้้ข้องห่าดม่ลักษณะเป็น 
ภเูข้าห่นิจึำานวนมาก และยงัเปน็แห่ล่งดำานำาต่้�นยอดนยิมส่ำาห่รบัคนท่่�เพิื่�ง
เริ�มต้้นห่ดัดำานำา เพื่ราะมป่ะการงั ดอกไมท้่ะเล และปลาห่ลากห่ลายช่นดิ 
ให่ช้่มในบรเิวณนำาต่้�น ห่รอ่ถ้าใครไมอ่ยากลงนำา จึะเล่อกปั� นจัึกรยานเล่ยบ
ช่ายห่าด ช่มวิวท่ะเลแท่นก็ได้เห่มอ่นกัน

โซนปะทิว



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

06.00 - 18.00

เขาดินสอ ชมเหัยี�ยวิอพยพนบัล้ิานตัวิ ในชว่ิง 
เดือนกันยายน - ตลุิาคม ของทกุปั่ี

จุุดชมวิวิิที�สงูที�สดุในอำาเภัอปั่ะทิวิ
Google Map

2

สุาย ชุมพ
ร - ปะทิว



88 89CHUMPHON

เข้าดินส่อ ค่อจ้ึดช่มวิว 360 องศาบนเท่่อกเข้าท่่�สู่งท่่�ส่้ดในอำาเภอปะทิ่ว 
จัึงห่วัดช่้มพื่ร โดยจ้ึดเด่นข้องท่่�น่�ค่อการเป็นแห่ล่งช่มการอพื่ยพื่ข้อง 
ฝัู่งเห่ย่�ยวท่่�ห่น่อากาศห่นาวเย็นจึากไซ่บ่เรย่ ญ่่�ป่้น และจ่ึน ลงมาท่างใต้้ 
ในระยะท่างไกลกว่า 4,000 กิโลเมต้ร

โดยเข้าดินส่อนั�นถ่อเป็นจ้ึดช่มเห่ย่�ยวท่่�ส่ำาคัญ่ระดับโลกเลยท่่เด่ยว 
เพื่ราะเห่ย่�ยวท่่�ส่ามารถช่มได้ท่่�น่�นั�นม่จึำานวนมากถึง 28 ส่ายพัื่นธ้์ ห่รอ่ 
รวมกว่าห่นึ�งล้านตั้วเลยท่่เด่ยว

โซนปะทิว



ชว่งเวลี่าที�เหมีาะแก่การิชมีฝููงเหยี�ยวคือในชว่ง
เดืูอนกันยายน-ต้ลุี่าคมีขึ้องทกุปี เวลี่าปริะมีาณ์ 
08.00-10.00 น. แลี่ะ 16.00 น. เปน็ต้้นไป ซึ่้�งเปน็ 
เวลี่าที�ฝููงเหยี�ยวจะบนิต้ำ�าแลี่ะส่ามีาริถส่งัเกต้เหน็ 
ไดู้ง่าย

ควริส่ำาริวจตั้วเองใหพ้ริอ้มีก่อนเดิูนขึ้้�นเขึ้าเพริาะ
ดู้านบนไมีม่ีสี่ิ�งอำานวยความีส่ะดูวกมีากนกั

การิชมีเหยี�ยวส่ามีาริถมีองเห็นไดู้ดู้วยต้าเปล่ี่า 
แต่้หากต้้องการิเห็นริายลี่ะเอียดูบนตั้วเหยี�ยว
อย่างชัดูเจน ควริเต้ริียมีกล้ี่องส่่องทางไกลี่ 
มีาดู้วย
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Tipsในการเดินข้ึ�นเข้าจึะใช่เ้วลาประมาณ 1 ช่ั�วโมง โดยก่อนข้ึ�นไปด้านบน
จึะม่การให่้ความรูเ้ก่�ยวกับเห่ย่�ยว พื่รอ้มแผันท่่�การเดินข้ึ�นเข้าบรเิวณ
พื่พิื่ธิภัณฑ์์กลางแจ้ึง

ต้ลอดเส่้นท่างข้ึ�นเข้านั�นเป็นท่างลาดท่่�เดินส่ะดวกและม่ท่่�นั�งพื่ักระห่ว่าง
ท่างส่มำาเส่มอ โดยเม่�อข้ึ�นมาถึงส่ด้ท่างแล้วจึะเจึอกับลานกว้างท่่�ปกคลม้
ด้วยผัน่ห่ญ่า้ท่่�มฉ่ากห่ลังเปน็วิวท่ะเลส่ลับกับทิ่วเข้าอยา่งซ่บัซ่อ้นส่วยงาม 
นอกจึากน่�ยงัส่ามารถมองเห่น็ห่าดท่้่งวัวแล่นอยูไ่กลๆ ได้อ่กด้วย

โซนปะทิว



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

08.00 - 17.00

ชุมชนคลองบางสน
Google Map

3

สุาย ชุมพ
ร - ปะทิว

รถไฟ
สุายใต่  สุถานีปะทิว
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ช่้มช่นคลองบางส่น ช่้มช่นรมิคลองท่่�เง่ยบส่งบและอ้ดมส่มบูรณ์ ซ่ึ�งเป็น 
แห่ล่งธนาคารปมูา้ท่่�ช่าวบ้านช่ว่ยกันเพื่าะเล่�ยงก่อนจึะปล่อยค่นสู่ ่ธรรมช่าติ้ 
เพื่่�อให่ม้ป่มูา้ภายในช่ม้ช่นต้ลอดทั่�งปี

ช่าวบ้านช่้มช่นคลองบางส่นได้ช่ว่ยกันพื่ัฒนาช่้มช่นและฟื้้� นฟืู้ระบบนิเวศ 
ป่าช่ายเลน ผั่านการเช่่�อมโยงระห่ว่างกล้่มเร่อประมงช่ายฝั่ั� งและ 
กล้่มแปรรูปผัลิต้ภัณฑ์์อาห่ารท่ะเลและฝั่ากข้องเข้้าด้วยกัน เพื่่�อช่ว่ยกัน
ส่รา้งรายได้ในช่้มช่น นอกจึากน่�ยังม่การท่ำาโฮมส่เต้ย์ช่้มช่นเพื่่�อต้้อนรบั
นกัท่่องเท่่�ยวพื่รอ้มกิจึกรรมมากมายอ่กด้วย

โซนปะทิว



ควริจองที�พักแลี่ะกิจกริริมีล่ี่วงหน้า 15 วนั
ก่อนการิเดิูนทาง เพื�อให้ทางชุมีชนเต้ริยีมี 
การิดูแูลี่ไดู้อยา่งส่มีบูริณ์ที์�ส่ดุู โดูยส่ามีาริถ
ติ้ดูต่้อผ่า่นทางชุมีชนไดู้เลี่ย

Tips
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กิี่จกี่รรม
- ดำานำาต่้�นท่่�เกาะไข่้ ช่มส่ส้่านปะการงัอันเล่�องช่่�อ

- กิจึกรรมห่าห่อยพู่ื่ต้กห่มกึมาท่ำาอาห่าร

- ปลกูปา่ช่ายเลน

- ท่ำาบา้นปลาและอน้บาลปู

- เก็บห่อยรมิปา่ช่ายเลน

- นั�งเรอ่ช่มห่ิ�งห่อ้ยยามพื่ลบคำา

โซนปะทิว
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ชุมูชนบา้นอ่าวิครามู

ชุมูชนบา้นท้ี่องต้มูใหญ่่

วิดัพระบรมูธีาต้สุวิ่

ชุมูชนบา้นบอ่คา
3
4

1
2

เช่่นเด่ยวกันกับย่านอ่� นๆ ข้องจัึงห่วัดช่้มพื่ร 
ส่ว่แห่่งน่�เป็นย่านท่่�ม่ธรรมช่าติ้อันอด้มส่มบูรณ ์
ไม่ว่าจึะเป็นภูเข้า ท่ะเล ห่ร่อปะการัง อ่กทั่�ง 
ยังเป็นแห่ล่งรวมช่้มช่นเก่าแก่อ่กมากมายท่่�ม ่
วิถ่ช่วิ่ต้อันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพื่าะวิถ่ช่วิ่ต้ 
การประมงท่่� เปิดโอกาส่ให่้นักท่่องเท่่�ยวเข้้า
มาส่ัมผััส่และร่วมเป็นส่่วนห่นึ� งกับกิจึกรรม 
ต้ามวิถ่พื่่�นบ้าน นอกจึากน่�ยงัมส่่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว 
Unseen ท่่�ส่วยงามอย่างเกาะก้ลา รอต้้อนรบั 
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�มาเยอ่นอ่กด้วย

โซนสวี



วดัพระบรมธาตสุวี
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

08.00 - 16.30

Google Map

สุาย 474 ชุมพ
ร - หลังสุวน

สุาย ชุมพ
ร - สุราษฎร์ธานี

รถไฟ
สุายใต่  สุถานีสุวี



* พระธิาตเุจุดีย�เก่าแก่อายุกวิา่ 700 ปั่ี
หัน่�งในจุตธุิรรมธิาต ุหัรอืพระธิาตุ
ศักดิ�สทิธิิ�แหัง่แดนใต้ฝ่ึ� งอ่าวิไทย
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วัดพื่ระบรมธาต้้ส่ว่ โบราณส่ถานท่่�งดงามและม่ความส่ำาคัญ่ท่าง
ประวัติ้ศาส่ต้รแ์ห่่งจัึงห่วัดช่้มพื่ร ซ่ึ�งเป็นวัดเก่าแก่ท่่�ส่ันนิษฐานว่าส่รา้ง
ข้ึ�นตั้�งแต่้ส่มัยอย้ธยา ห่รอ่กว่า 700 ปีมาแล้ว ทั่�งยังเป็นท่่�ประดิษฐาน 
ส่ิ�งศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ท่่�มค่ณ้ค่าและส่ำาคัญ่กับช่าวช่ม้พื่รเปน็อยา่งมาก

โซนสวี
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ม่ต้ำานานเล่าว่า เม่�อครั�งพื่ระเจ้ึาศรธ่รรมาโศกราช่เส่ด็จึยกทั่พื่มาพัื่กท่่�
วัดรา้งแห่ง่ห่นึ�ง ได้พื่บฝัู่งกาท่่�เกาะอยู่บนกองอิฐ กระพื่่อปีกรอ้งเส่ย่งดัง 
พื่ระองค์จึึงส่ั�งให่ร้่�อกองอิฐออก จึนได้พื่บฐานเจึด่ยใ์ห่ญ่ ่และเม่�อข้ด้ลึกลง
ไปก็พื่บกับผัอบท่่�บรรจ้ึพื่ระบรมส่ารร่กิธาต้ ้ จึึงส่รา้งเจึด่ย์ให่ม่ข้ึ�นแท่นท่่�
ข้องเดิม พื่รอ้มพื่ระราช่ท่านช่่�อว่า ‘พื่ระบรมธาต้ก้าว่ปกี’ ท่่�มค่วามห่มายว่า 
กระพื่อ่ปกี และเพื่่�ยนมาเปน็ ‘พื่ระธาต้ส้่ว่’ ในปจัึจ้ึบนั

พื่ระธาต้้ส่ว่ ได้รบัอิท่ธิพื่ลมาจึากพื่ระมห่าธาต้้เจึด่ย์นครศรธ่รรมราช่ 
เป็นเจึด่ย์ท่รงระฆัังตั้�งอยู่บนฐานส่่�เห่ล่�ยมส่องช่ั�น ประดับกระเบ่�องโมเส่ก
ส่่ท่อง และม่เจึด่ย์ข้นาดเล็กประจึำาม้มทั่�งส่่� โดยพื่ระธาต้้ส่ว่เป็นห่นึ�งใน 
จึต้ธ้รรมธาต้ ้ ห่รอ่พื่ระธาต้ศั้กดิ�ส่ทิ่ธิ�แห่ง่แดนใต้้ฝัั่� งอ่าวไท่ย ท่่�ควรค่าแก่
การมาส่กัการะเพื่่�อเป็นส่ริมิงคลส่กัครั�งในช่วิ่ต้

โซนสวี



บริเิวณ์ใกล้ี่กันมีีพิพิธภัณ์ฑ์์วัดูพริะบริมีธาตุ้ส่ว ี
เป็นแหล่ี่งริวบริวมีขึ้้อมูีลี่ทางปริะวัติ้ศาส่ต้ริ์
ทั�งหมีดูภายในวดัู ส่ามีาริถเขึ้้าชมีไดู้

Tips
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ภายในวัดม่ ‘ศาลพื่ระเส่่� อเม่อง’ ท่่�ช่าวช่้มพื่รเคารพื่นับถ่อในฐานะ 
ส่ิ�งศักดิ�ส่ทิ่ธิ�คู่พื่ระธาต้ส้่ว่ โดยมต่้ำานานเล่าว่า ห่ลังจึากพื่ระเจ้ึาศรธ่รรมา-
โศกราช่ ส่รา้งพื่ระบรมธาต้ก้าว่ปกีเส่รจ็ึส่ิ�นแล้ว ก่อนยกทั่พื่กลับ ได้ถาม
ห่านายท่ห่ารท่่�ส่มัครใจึจึะอยู่ดูแลรกัษาองค์พื่ระธาต้้ และม่ ‘นายเม่อง’ 
รับอาส่า จึึงถูกตั้ดศ่รษะเพื่่� อเซ่่นส่รวงกลายเป็นดวงวิญ่ญ่าณรักษา 
พื่ระธาต้ส้่บ่ไป

โซนสวี



ชุมชนบา้นบอ่คา
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

08.00 - 17.00
Google Map

2

สุาย 8208 สุวี - บ่อคา
รถไฟ

สุายใต่  สุถานีสุวี
สุาย 474 ชุมพ

ร - หลังสุวน
สุาย ชุมพ

ร -  สุราษฎร์ธานี



*

*

ชุมชนชาวิปั่ระมงแลิะบา้นไมเ้คี�ยมเก่าแก่ซึ่่�ง 
มอีายุกวิา่รอ้ยปั่ี

สมัผสัควิามสวิยงามของปั่ระตหูันิธิรรมชาติ 
ที�ปั่ระตมูหัาสมุทร บา้นบอ่คา
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ช่้มช่นบ้านบ่อคา ช่้มช่นช่าวประมงเก่าแก่อาย้กว่ารอ้ยปี บ้านส่่วนให่ญ่่
ส่ร้างด้วยไม้เค่�ยม บรรยากาศภายในช่้มช่นเง่ยบส่งบและม่เส่น่ห่์ท่่� 
เร่ยบง่าย ภายในช่้มช่นม่ร้านอาห่าร ร้านกาแฟื้ และร้านข้นมห่วาน 
มิต้รอาภรณ์ท่่�เปิดมานานกว่า 40 ปี โดยม่บรเิวณส่ะพื่านปูนท่่�ท่อดยาว 
ลงสู่ท่่ะเลเปน็เส่มอ่นศนูยร์วมเห่ล่าช่าวประมงในช่ม้ช่น

BAAN
BO KHA

โซนสวี
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ห่ากเดินไปจึนถึงท้่ายช่้มช่น ค้ณจึะได้พื่บกับเส่้นท่างเดินเล่ยบช่ายท่ะเล
ซ่ึ�งม่้งห่น้าไปสู่่ท่่� ตั้�งข้อง ‘ประตู้มห่าส่ม้ท่ร บ้านบ่อคา’ ซ่้้มประตู้ห่ิน
ธรรมช่าติ้ท่่�ส่วยงามแห่่งห่นึ�งซ่ึ�งถ่อเป็นส่ัญ่ลักษณ์ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องช่้มช่น 
โดยช่าวบ้านบางส่่วนยังเร่ยกประตู้มห่าส่ม้ท่รด้วยอ่กช่่� อห่นึ� งว่า 
‘บว่งแรว้’ จึากลักษณะข้องห่นิท่่�คล้ายกับบว่งดักจัึบส่ตั้ว์อ่กด้วย

โซนสวี



ชุมชนบา้นอ่าวคราม
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

08.00 - 17.00
Google Map

3

สุาย 8208 สุวี - บ่อคา
รถไฟ

สุายใต่  สุถานีสุวี
สุาย 474 ชุมพ

ร - หลังสุวน
สุาย ชุมพ

ร -  สุราษฎร์ธานี



* รูจุ้กัการทำาบามหัมก่ ภัมูปิั่ญ่ญาท้องถิุ�นของชุมชน 
พรอ้มลิิ�มรสหัมก่สดๆ จุากทะเลิ
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บ้านอ่าวคราม ค่อช่้มช่นช่าวประมงพื่่�นบ้านในบรเิวณอ่าวครามท่่�ยังคง
ม่ลมห่ายใจึและรกัษาวิถ่ช่วิ่ต้แบบดั�งเดิมเอาไว้ โดยส่่บท่อดภูมิปัญ่ญ่า
ช่ม้ช่นอย่างการจัึบห่มึกกลางท่ะเล ห่รอ่ท่่�ช่าวบ้านเรย่กว่า ‘การท่ำาบามห่มึก’ 
ให่ก้ลายมาเป็นทั่�งอาช่พ่ื่และกิจึกรรมยอดนิยมยามคำาค่นข้องนักท่่องเท่่�ยว 
ท่่�อยากเข้า้มาเรย่นรูวิ้ถ่ช่ม้ช่นไปพื่รอ้มๆ กับการลิ�มลองรส่ช่าติ้ปลาห่มกึส่ดๆ 
จึากท่ะเล

โซนสวี



118 119CHUMPHON

ปจัึจ้ึบนับ้านอ่าวครามมบ่รกิารโฮมส่เต้ย์ในช่ม้ช่น 2 แห่ง่ 
ค่อ ‘อ่าวครามโฮมส่เต้ย์’ และ ‘แดนโดมโฮมส่เต้ย์’ 
พื่รอ้มบรกิารอาห่ารพื่่�นถิ�นท่่�มค่วามพื่เิศษแต้กต่้างกัน
ออกไปในแต่้ละวัน ข้ึ�นอยูกั่บวัต้ถดิ้บท่่�ห่าได้ในวันนั�นๆ  
จึึงรบัรองความอรอ่ยและส่ดให่มไ่ด้เปน็อยา่งด่

HOME
STAY

โซนสวี
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นอกจึากน่�ยังม่กิจึกรรมพื่าล่องเร่อช่มอ่าวคราม ส่ัมผััส่กับวิถ่ช่่วิต้ 
ช่าวประมงพ่ื่�นบ้าน ช่มวิวเท่่อกเข้าห่นิปูน โดยห่ากส่นใจึยังส่ามารถนั�งเรอ่
ไปยงัเกาะกล้า ซ่ึ�งตั้�งอยูห่่า่งจึากช่ม้ช่นเพื่ย่ง 15 นาท่่ได้อ่กด้วย

โซนสวี



เหมีาเริอืเล็ี่กเพื�อเดิูนทางไปเกาะกลุี่า 1,000 บาท

เหมีาเริอืใหญ่เ่พื�อเดิูนทางไปยงัเกาะลัี่งกาจวิ
ไป-กลัี่บ 2,500 บาท ไมีเ่กิน 10 ท่านต่้อลี่ำา
ใชเ้วลี่าเดิูนทางปริะมีาณ์ 4 ชั�วโมีง

ส่ามีาริถมีาเที�ยวไดู้ทกุเดืูอน 
ยกเวน้เดืูอนพฤศจกิายนแลี่ะธนัวาคมี

ชว่งเดืูอนมีนีาคมี-เมีษายน เปน็หนา้หมีก้ 
เหมีาะแก่การิมีาลี่องบามีหมีก้
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ชุมชนบา้น
ท้องตมใหญ่

เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

08.00 - 17.00

เรยีนรูว้ิถีิุชวีิติชาวิปั่ระมง 
ผา่นกิจุกรรมตกหัมก่กลิางทะเลิ

เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์�ธิรรมชาติ 
ทางทะเลิด้วิยกิจุกรรมสรา้ง 
บา้นปั่ลิาแลิะบา้นมา้นำ�า

4

125

Google Map

โซนสวี

สุาย 8208 สุวี - บ่อคา
รถไฟ

สุายใต่  สุถานีสุวี
สุาย 474 ชุมพ

ร - หลังสุวน
สุาย ชุมพ

ร -  สุราษฎร์ธานี



ควริส่อบถามีส่ภาพอากาศจากทางชุมีชน 
ล่ี่วงหน้าก่อนเดิูนทางเส่มีอเพื�อหลีี่กเลีี่�ยง 
การิไปท่องเที�ยวในฤดูมูีริส่มุี

Tips
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บ้านท้่องต้มให่ญ่่ เป็นช่้มช่นท่่�อาศัยอยู่ร่วมกับ 
ป่าช่ายเลนและท้่องท่ะเลมาอย่างยาวนาน ช่าวบ้าน
ส่่วนให่ญ่่ประกอบอาช่่พื่ประมงพื่่� นบ้าน ในข้ณะท่่�
บางบ้านเปิดเป็นโฮมส่เต้ย์เพื่่�อต้้อนรบันักท่่องเท่่�ยว 
ท่่�ม่บรกิารทั่�งอาห่ารท่ะเลแบบส่ดๆ และกิจึกรรมส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่้มช่น

เช่น่ การต้กห่มกึกลางท่ะเลต้อนกลางค่น ส่รา้งบ้านปลา
และบ้านม้านำาเพื่่�ออน้รกัษ์ธรรมช่าติ้ รวมถึงกิจึกรรม
ประจึำาปท่ี่�นา่ส่นใจึอยา่ง ‘การบวช่ท่ะเล’ ห่รอ่การส่รา้ง
ซ่ั�งปลาให่้เป็นท่่�อยู่ข้องส่ัต้ว์นำา และท่ำาท่้่นกั�นกำาห่นด
เข้ต้ห่า้มท่ำาการประมง พื่รอ้มนิมนต์้พื่ระส่งฆั์มาท่ำาพื่ิธ่
งานบญ้่บรเิวณส่ะพื่านปลาในห่มูบ่า้น

นอกจึากน่� ท่างโฮมส่เต้ยย์งัมบ่รกิารเรอ่คายคั รวมถึง
การพื่านักท่่องเท่่�ยวออกไปดำานำาดูปะการงัและส่ัต้ว์
นำานานาช่นิด โดยห่ากโช่คด่ยังม่โอกาส่ได้เห่็นม้านำา 
ท่่�ใต้้ถน้บา้นรมิท่ะเลในต้อนกลางวันอ่กด้วยนะ



สวินนายดำา

ผลไมู ้สวินนายดำา

1
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

07.30 - 17.30

สวนนายดำา

ท่้่งต้ะโกเป็นย่านท่่�ม่ความอ้ดมส่มบูรณ์พื่่ช่ผัลท่างการเกษต้ร อ่กทั่�งยัง
เป็นย่านท่่�ม่ประวัติ้ศาส่ต้รใ์นย้คส่งครามโลกครั�งท่่�ส่องจึึงท่ำาให่้ท่้่งต้ะโก
เป็นย่านท่่�ม่จ้ึดเด่นทั่�งส่ิ�งก่อส่รา้งท่่�ม่ค้ณค่าท่างประวัติ้ศาส่ต้รร์วมไปถึง
ยังม่แห่ล่งผัลผัลิต้ท่างการเกษต้รท่่�ม่ค้ณภาพื่การนัต่้ด้วยช่่�อเส่่ยงทั่�งใน
ประเท่ศและส่ง่ออกอ่กด้วย

1

Google Map
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โซนทุ่งตะโก

สุาย ชุมพ
ร - สุราษฎร์ธานี

สุาย 474 ชุมพ
ร - หลังสุวน



ส่วนนายดำา ส่วนผัลไม้ท่่�เปิดรบันักท่่องเท่่�ยวให่ไ้ด้เข้้า
มาใกล้ช่ดิกับธรรมช่าติ้ ภายใต้้พื่่�นท่่�ส่วนรวมกว่า 300 ไร ่
อันเป็นแห่ล่งรวมผัลไม้นานาช่นิด เช่น่ มะละกอท่่าต้ะโก 
แก้วมังกร ท่เ้รย่น มะยงช่ดิ เงาะ และส่ม้โช่กน้ ผัลไม้ 
ข้ึ�นช่่�อข้องส่วนนายดำา
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ท่่�น่�ไม่ได้ม่เพ่ื่ยงแค่ผัลไม้เท่่านั�น แต่้ยังม่พื่ันธ้์ไม้ต่้างๆ 
ท่่�ช่ว่ยฟื้อกอากาศและส่รา้งบรรยากาศท่่�ร่�นรมยใ์ห่กั้บ
ส่วน พื่รอ้มทั่�งพ่ื่�นท่่�จัึดแส่ดงส่ว้มข้นาดยกัษใ์นรูปแบบ
ต่้าง ๆ ต้ามไอเด่ยข้อง ‘นายดำา ฉิ�งส่ว้รรณ’ เกษต้รกร
ช่าวห่ลังส่วนโดยกำาเนิดซ่ึ�งเป็นเจ้ึาข้องส่วนแห่่งน่� 
ท่่�ตั้�งใจึอยากส่ร้างส่ถานท่่�ปลดท่้กข้์ท่่�แปลกให่ม่จัึด
แส่ดงเอาไว้ทั่�วทั่�งส่วน เช่น่ ส่ว้มคณ้ช่าย ส่ว้มคณ้ห่ญ่งิ 
ส่้วมเส่มอภาค ส่้วมค้ณท่องก้อน โดยแต่้ละส่้วมก็ม่
แนวคิดเบ่�องห่ลังท่่�แต้กต่้างกันไป ส่อดแท่รกอารมณข์้นั
และคติ้เต่้อนใจึไปต้ลอดท่าง
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ภายในส่วนยังม่บรกิารครวัส่วนนายดำา ท่่�พื่รอ้มเส่ริฟ์ื้อาห่ารปักษ์ใต้้แท้่ๆ 
รส่ช่าติ้จัึดจ้ึาน เช่น่ แกงส่ม้ แกงเล่ยงก้้งส่ด ส่ม้ต้ำาไข่้เค็มไช่ยา ใบเห่ล่ยง
ผััดไข่้ นำาส่ม้โช่กน้ เปน็ต้้น

โดยก่อนกลับ ส่ามารถซ่่�อผัลไม้ส่ดต้ามฤดกูาล ผัลไม้แปรรูป ห่รอ่ส่นิค้า
ขึ้�นช่่�อข้องช่ม้พื่รได้ท่่�ศนูยจ์ึำาห่นา่ยข้องฝั่ากส่นิค้า OTOP ภายในส่วน ท่่�น่� 
จึึงถ่อเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดแวะพัื่กท่่�ส่ามารถจิึบกาแฟื้ ช่ิมส่้ม ช่มส่วนส่้วม 
พื่รอ้มทั่�งซ่่�อข้องฝั่ากกลับบา้นได้ในท่่�เด่ยว
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สวนผลไมน้ายดำา
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟร้ี

07.30 - 17.30 

นอกจึากส่วนนายดำาจึะเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวเช่งิเกษต้รท่่�น่าส่นใจึแล้ว 
ท่่�น่�ยงัเปน็ส่วนผัลไมท่้่�คนรกัผัลไมไ้มค่วรพื่ลาด โดยนกัท่่องเท่่�ยวส่ามารถ
มาเล่อกซ่่�อผัลไม้ส่ดๆ ส่่งต้รงจึากส่วนได้ท่้กวัน ไม่ว่าจึะเป็นมะละกอ 
มงัคด้ ท่เ้รย่น ช่มพืู่ ่ลำาไย และท่่�ข้าดไมไ่ด้ก็ค่อ ส่ม้โช่กน้ ผัลไมข้้ึ�นช่่�อข้อง 
ส่วนนายดำาท่่�ได้รับการยกย่องว่าม่รส่ช่าติ้ด่ท่่�ส่้ดในโลก นอกจึากน่� 
ภายในส่วนยังม่ร้านกาแฟื้และร้านอาห่ารให่้ค้ณนั�งท่านกันช่ิลล์ๆ  
ท่่ามกลางบรรยากาศอันเง่ยบส่งบข้องธรรมช่าติ้อ่กด้วย
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ของขวญัชุมพร
CHUMPHON

กาแฟื้ถำาส่งิห่์
ต้.ถำาส่งิห่์
อ.เมอ่ง

เจ่ึยฟื้ารม์
ต้.ท่่ายาง
อ.เมอ่ง

นมสด
พาสเจอร์ไ์ร์ส์

กาแฟโร์บััสต้้า
สำาเร์จ็รู์ป 
ชนิดเกล็็ด 

ก้้งอบัแห้้ง
4 5

ส่วนนายดำา 
ต้.ต้ะโก
อ.ท่้่งต้ะโก 

Kin Ganic 
Fiew Fight Organic Farm 
ต้.วังต้ะกอ
อ.ห่ลังส่วน

Inmilk Shop 
by Farminpleang 
ต้.ท่้่งคา 
อ.เมอ่ง

กล้็วยต้ากแผ่น่ 
อบันำ�าผ่้�ง

ผ่ักสลั็ด
ออร์แ์กนิก

1 2 3

1

2

5

3

4
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1day

เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน

3 DAYS 2 NIGHTS !

2ปะทิิว
day

1785

1785

เช้้า เดินท่่องเท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง จุุดชุมืวิวเขามัืท่ร่ ส่ถานท่่� 
ช่มทิ่วทั่ศน์เม่องช่้มพื่รแบบ 360 องศา แล้วยังมองเห่็น
ห่มู่เกาะน้อยให่ญ่่จึำานวนมากในม้มสู่งได้อ่กด้วย พื่รอ้ม
แวะซ่่�อข้องฝั่ากข้ึ�นช่่�ออย่าง กาแฟถำ�าสิงห์่ กาแฟื้โรบัส่ต้้า
ค้ณภาพื่เย่�ยมท่่�ปลูกในพื่่�นท่่�ต้ำาบลถำาส่ิงห่์ จัึงห่วัดช่้มพื่ร 
ซ่ึ�งมภ่มูปิระเท่ศเปน็ดินภเูข้าไฟื้ 

นั่่�งรถสองแถวสาย  1785 (ชุมุพร-หาดทรายร)ี  
จากจุดชุมววิเขามท่ร ีไปยง่ศาลกรมหลวงชุมุพร 
เขตอดุมศก่ดิ� 
ราคาประมาณ 30 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 11 นาที  

ไปกันต่้อท่่� ศาลักรมืห่ลัวงชุุมืพร เขต้อุดมืศักดิ� ส่ถานท่่�
ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ข้องช่าวช่ม้พื่รและส่รา้งข้ึ�นเพื่่�อรำาลึกถึงผัูส้่ถาปนา
กองทั่พื่เรอ่ส่มัยให่ม่ให่้แก่ประเท่ศไท่ย แล้วเดินส่ำารวจึ 
เรอ่ห่ลวงช่ม้พื่ร เรอ่รบท่่�ปลดประจึำาการแล้วห่ลังส่งคราม
ในอด่ต้ ก่อนจึะถกูนำามาตั้�งไว้ท่่�บรเิวณใกล้ศาลแห่ง่น่�

เดินั่เท้าต่อไปยง่ หาดทรายร ี

ห่าดท่รายท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงอ่กห่นึ� งแห่่งข้องจัึงห่วัดช่้มพื่ร 
ในอด่ต้บรเิวณห่าดท่รายรเ่คยเป็นพื่ระต้ำาห่นักท่่�ประทั่บ
ข้องกรมห่ลวงช่้มพื่ร อ่กด้วย และส่ามารถรบัประท่าน
อาห่ารกลางวันท้่องถิ�นด้วยวัต้ถดิ้บจึากปากนำาช่ม้พื่รได้ท่่�น่�

ช้มพร์-ห้าดทิร์ายร์ี

บ่่าย

เย็น

เช้้า

นั่่�งรถสองแถวสาย  1785 (ชุมุพร-หาดทรายร)ี  
จากศาลกรมหลวงชุมุพร เขตอดุมศก่ดิ� ไปย่งต่วเมืองชุมุพร
ราคาประมาณ 30 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ  27 นาที  

เดินั่เท้าต่อมายง่สถานีั่รถไฟชุมุพร 
ประมาณ 1 กิิโล้เมตร 
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 16 นาที

และเดินั่เท้าต่อไปยง่ชุมุพรไนั่ท์พลาซ่่า 
ประมาณ 500 เมตร
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 6 นาที

พื่ักผั่อนส่บายๆ ด้วยการนั�งช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดินท่่� 
ริมท่างรถไฟื้ส่ถาน่ช่้มพื่ร และปิดท้่ายวันด้วยการรับ
ประท่านอาห่ารเย็นจึากรา้นค้าส่ต้รต่้ฟืู้ดท่่� ชุุมืพรไนท์่
พลัาซ่่า และพัื่กผ่ัอนต้ามอัธยาศัย

นั่่�งรถสาย 8356 (ชุมุพร-สะพลี) จากบรเิวณตลาดสด 
เทศบาลเมืองชุมุพร ไปยง่หาดทุ่งวว่แล่นั่
ราคาประมาณ 30 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 23 นาที 

8356
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เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน

3 DAYS 2 NIGHTS !

8356

บ่่าย

เช้้า

เท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง ห่าดทุ่่งวัวแล่ัน ช่ายห่าดท่่�มช่่่�อ
เส่่ยงแห่่งห่นึ�งในปะทิ่ว และถ่ายรูปคู่กับอน้ส่าวรย่์วัวป่า 
ท่่�เปน็ส่ญั่ลักษณต์้ามต้ำานานข้องช่ายห่าดน่�

นั่่�งรถสาย 8356 (ชุมุพร-สะพลี)  
จากหาดทุ่งวว่แล่นั่ไปยง่สามแยกยายรวย
ราคาประมาณ 30 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 4 นาที  

แล้วต่อรถต้้สายชุมุพร-ปะทิวไปยง่ วด่ดอนั่ตะเคีียนั่
ราคาประมาณ 50 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 20 นาที  

จากนั่่�นั่ต่อรถรบ่จา้งไปยง่ชุมุชุนั่คีลองบางสนั่ 
หรอืสามารถนั่่�งรถนั่ำาเที�ยวท้องถิ�นั่ก็ได้
ราคาเริ�มต้น 50 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 20 นาที  

รบัประท่านอาห่ารกลางวันแบบท้่องถิ�นท่่� ชุุมืชุนคลัอง
บางสน แล้วเต้ร่ยมตั้วให่้พื่ร้อมเพื่่� อท่่องเท่่�ยวไปยัง 
เขาดินสอ แห่ล่งศึกษาธรรมช่าติ้และช่มเห่ย่�ยวอพื่ยพื่ 
นบัล้านท่่�ส่ำาคัญ่ข้องโลก ในช่ว่งกันยายน-ต้ล้าคมข้องท่ก้ป ี
โดยส่ามารถเดินท่างด้วยรถนำาเท่่�ยวข้องช่ม้ช่นได้

เพื่ลิดเพื่ลินไปกับ กิจึกรรมพื่ายคายัคล่อง คลัองบางสน 
ช่มบรรยากาศส่บายๆ ยามเย็น พื่รอ้มรบัประท่านอาห่าร
เย็นส่ดๆ จึากปากอ่าว และส่ามารถพื่ักค้างค่นท่่�โฮมส่เต้ย ์
ช่้มช่น ห่ากโช่คด่ค้ณอาจึได้ช่มห่ิ�งห่้อยส่องฝั่ั� งคลอง 
ในยามพื่ลบคำาอ่กด้วย

ช่มแส่งแรกข้องวนัพื่รอ้มผัอ่นคลายกับบรรยากาศรมิคลอง
ยามเช่า้ แล้วรบัประท่านอาห่ารเช่า้ท่่�โฮมส่เต้ย์ ก่อนออก
เดินท่างไปยงัส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ

นั่่�งเรอืรบ่จา้งในั่ชุมุชุนั่เพื�อขา้มไปยง่เกาะไข ่
ราคาประมาณ 1,000 บาท (ไปแล้ะกิลั้บ) 
เม่�อข้ึ้�นเรอ่เเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 40 นาที  

ช่มวิถ่ช่วิ่ต้ช่าวประมงและท่่องเท่่�ยวท่ะเลอ่าวไท่ยผ่ัานการ 
นั�งเรอ่รบัจ้ึางในช่้มช่น ห่ากยังม่เวลาเห่ล่ออยู่ก็ส่ามารถ 
แวะท่่องเท่่�ยวท่่� เกาะไข่ เพ่ื่�อท่ำากิจึกรรมดำานำาต่้�น ห่รอ่จึะ
นั�งช่มบรรยากาศห่าดท่รายข้าวตั้ดกับส่่ฟื้้าข้องนำาท่ะเล 
ท่่�ส่วยงามจึากบนเกาะก่อนเดินท่างกลับได้เช่น่กัน

นั่่�งรถต้้สายชุมุพร-ปะทิว ขาเขา้ชุมุพร 
ไปยง่บรเิวณสถานีั่ขนั่สง่ปะทิว เพื�อกล่บไปที�เมืองชุมุพร
ราคาประมาณ 50 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 33 นาที  

บ่่าย

บ่่าย

เย็น

3ปะทิิว
day
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ศาลักรมืห่ลัวงชุุมืพร 
เขต้อุดมืศักดิ� แลัะเรือรบ
0 7750 1831-2
0 7750 2775-6

ชุุมืชุนบางห่มืาก
08 1543 0344

เขาดินสอ
0 7759 1167

ชุุมืชุนคลัองบางสน
08 0779 1650

ชุุมืชุนบ้านท้่องต้มืให่ญ่่
08 1345 6743

ชุุมืชุนบ้านบ่อคา
09 8534 3155

ชุุมืชุนบ้านอ่าวครามื
08 4745 5278

เกาะกุลัา
0 7755 8144-6

วัดพระบรมืธาตุ้สว่
08 1087 6539

สวนนายดำา
08 9652 0736




