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การท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย
ด้้วยขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื
?

เป็็นสิ่่�งท่ี่�เราเชื่่�อว่่าคงเป็็นเร่�องท่ี่�คาใจใครหลายคนมาโดยตลอด เราเอง 
ก็็เชื่น่กั็น แต่ในขณะเด่ยว่กั็น สิ่่�งหน่�งท่ี่�แน่นอน และป็ฏ่ิเสิ่ธไม่ได้ ก็็ค่อ 
คว่ามสิ่ว่ยงามและมหัศจรรย์ของสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ต่างๆ ท่ี่�ซ่่อนตัว่อย่่
แที่บทีุ่ก็มุมของป็ระเที่ศไที่ย ซ่่�งหาก็นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�ไม่ม่รถยนต์สิ่่ว่นตัว่ 
ไมส่ิ่ามารถเด่นที่างเขา้ถ่งได้ ก็็คงเป็น็เร่�องท่ี่�นา่เสิ่ย่ดายไม่ใชื่น่อ้ย

ททท. หรืือ การืท่องเท่�ยวแห่งปรืะเทศไทย (Tourism Authority of  
Thailand) จ่งตัดสิ่่นใจสิ่ร้างสิ่รรค์เสิ่้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว่ด้ว่ยระบบ 
ขนสิ่่งสิ่าธารณะใน 15 จังหวั่ดทัี่�ว่ป็ระเที่ศไที่ย เพ่ื่�อใชื่โ้อก็าสิ่น่�ในก็าร 
นำารอ่งค้นหาคำาตอบ และสิ่รา้งคว่ามเป็น็ไป็ได้ใหม่ๆ   ท่ี่�จะที่ำาใหก้็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ด้ว่ยระบบขนสิ่ง่สิ่าธารณะในป็ระเที่ศไที่ยเก่็ดข่�นจรง่ได้ในท่ี่�สิ่ดุ

ผ่่านก็ารรว่บรว่มข้อม่ลสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่และขนสิ่่งสิ่าธารณะจาก็ทัี่�ง
หนว่่ยงานต่างๆ ในพ่ื่�นท่ี่� ผ้่่ใชื่ง้าน และคนท้ี่องถ่�น รว่มถ่งก็ารที่ดลองเป็็น 
นัก็เด่นที่างด้ว่ยตัว่เอง เพื่่�อสิ่รา้งเสิ่้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว่จาก็ขนสิ่่งสิ่าธารณะ
ท่ี่�สิ่ามารถใชื่ง้านได้จรง่ ป็ระก็อบไป็ด้ว่ยข้อมล่ท่ี่�ทัี่นสิ่มยั และมค่ำาแนะนำา
ในก็ารใชื่ง้านท่ี่�ชื่ว่่ยให้ทีุ่ก็คนสิ่ามารถออก็แบบก็ารเด่นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ของตัว่เองใหร้าบร่�น และป็ลอดภััยท่ี่�สิ่ดุ

แน่นอนว่่าก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่ด้ว่ยระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะในป็ระเที่ศไที่ยนั�น
ยังคงไม่สิ่มบ่รณ์แบบ และยังม่สิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ด่ๆ อ่ก็มาก็มาย ท่ี่�เรา
ยังไม่สิ่ามารถพื่าคุณไป็ได้ในวั่นน่� แต่เราหวั่งว่่าก็ารพื่ัฒนาเสิ่้นที่าง 
ท่ี่องเท่ี่�ยว่ในครั�งน่�จะเป็็นจุดเร่�มต้นของก็ารพื่ัฒนาระบบขนสิ่ง่สิ่าธารณะ 
ในฐานะโครงสิ่รา้งพ่ื่�นฐานของป็ระเที่ศไที่ยอย่างจรง่จัง และเป็็นระบบ  
ไม่เฉพื่าะแค่ในเม่องหลว่งของป็ระเที่ศไที่ยอย่างก็รุงเที่พื่มหานครเท่ี่านั�น 
แต่ครอบคลุมทัี่�ว่ถ่งทัี่�งก็ารเชื่่�อมต่อระหว่่างจังหวั่ด และภัายในจังหวั่ด 
ทีุ่ก็พ่ื่�นท่ี่�ทัี่�ว่ป็ระเที่ศ เพ่ื่�อให้ก็ารเข้าถ่งสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�สิ่ว่ยงาม และ 
มค่ณุค่าของป็ระเที่ศไที่ยก็ลายเป็น็เร่�องของที่กุ็คนได้อยา่งแท้ี่จรง่

การืท่องเท่�ยวแห่งปรืะเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand)

ขอ้มล่ล่าสิ่ดุ ณ วั่นท่ี่�  9 มถ่นุายน 2564
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10 การเดิินทาง
ขั�นตอนก็ารด่ระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะ
เเผ่นท่ี่�เเละสิ่ายรถขนสิ่่งสิ่าธารณะ
ข้อม่ลรถโดยสิ่าร

เก่�ยวกับชลับุร ่- ระยอง

ของขวญัชลับุร ่- ระยอง166
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โซนอ่างศิิลัา
ตลาดของฝาก็อ่างศ่ลา
สิ่ะพื่านป็ลาอ่างศ่ลา
พ่ื่พื่่ธภััณฑ์์เฉล่มพื่ระเก่็ยรต่ 72 พื่รรษามหาราชื่
ย่านอ่างศ่ลา
รา้นล่�เซ่่�ยงฮว่ด รุน่แรก็
ว่่หารเที่พื่สิ่ถ่ตพื่ระก่็ต่เฉล่ม (ศาลเจ้าหน่าจาซ่าไท้ี่จ่�อ)

โซนพนสัันคิม
ย่านตลาดจัก็สิ่าน พื่นัสิ่น่คม
ศ่นย์เคร่�องจัก็สิ่านใหญ่่ท่ี่�สิุ่ดในโลก็
ศ่นย์สิ่่งเสิ่รม่ฝีม่อจัก็สิ่านด้ว่ยไม้ไผ่่

โซนบางแสัน
ชื่ายหาดบางแสิ่น
แม่น่ยม ข้าว่หลามเผ่าฟืืน

โซนเกาะล้ัาน
เก็าะล้าน

โซนพทัยา
ชื่ายหาดเม่องพัื่ที่ยา

โซนเกาะสัช่งั
เก็าะสิ่่ชื่งั
ชืุ่มชื่นเก็าะสิ่่ชื่งั
สิ่่นค้างานบาต่ก็และงานป็ัก็ ว่่สิ่าหก่็จชืุ่มชื่นเก็าะสิ่่ชื่งั

โซนเมอืงระยอง 
ตลาดนำาเก็าะก็ลอย
ล่ลาฝ้าย
พื่่พื่่ธภััณฑ์์เม่องระยอง
ย่านยมจ่นดา

โซนเกาะเสัมด็ิ

โซนอำาเภอแกลัง

หาดแม่รำาพื่่ง
จุดชื่มว่่ว่เขาแหลมหญ่้า
เก็าะเสิ่ม็ด

สิ่ว่นพื่ฤก็ษศาสิ่ตรร์ะยอง
อนุสิ่าว่รย่์สิุ่นที่รภั่่
พื่่พื่่ธภััณฑ์์บ้านคร่กั็ง
แหลมแม่พื่่มพื่์
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ขอ้มูลัติิดิต่ิอ

เสัน้ทางเเนะนำา



ชื่ลบุร่และระยองเป็็น 2 จังหวั่ดต่ดต่อท่ี่�ตั�งอย่่ในภัาคตะวั่นออก็ของ
ป็ระเที่ศไที่ย นอก็จาก็จะมแ่หล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�มช่ื่่�อเสิ่ย่งมาก็มายท่ี่�รอต้อนรบั
นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่จาก็ทัี่�ว่โลก็มาเย่อนแล้ว่ ยังเป็็น 2 จังหวั่ดท่ี่�ม่คว่ามสิ่ำาคัญ่
ที่างเศรษฐก่็จเป็็นอย่างมาก็ ทัี่�งในที่างด้านอุตสิ่าหก็รรม เก็ษตรก็รรม  
พื่าณช่ื่ยก็รรม และเก็ษตรก็รรม 

โดยในอด่ตเพื่ราะเป็น็พื่่�นท่ี่�ต่ดที่ะเล  ชื่ลบรุแ่ละระยองจ่งเป็รย่บเสิ่มอ่นเมอ่งท่ี่า 
ท่ี่�ม่คว่ามสิ่ำาคัญ่มาก็ เพื่ราะเป็น็ท่ี่�ตั�งของท่ี่าเรอ่เศรษฐก่็จหลาก็หลายแหง่ 

และยังเป็็นแหล่งพื่บป็ะท่ี่� ชื่าว่จ่นซ่่�ง ล่องเร่อสิ่ำาเภัาเข้ามาค้าขาย 
ในก็รุงสิ่ยามจะมาถ่งเป็็นจุดแรก็ๆ ก่็อนท่ี่�คว่ามสิ่ำาคัญ่ของก็ารคมนาคม
ที่างนำาจะลดลงและเป็ล่�ยนทัี่�ง 2 จังหวั่ดให้ก็ลายมาเป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่
ยอดน่ยมมาจนถ่งป็จัจุบนั

คำาว่่า ‘ระยอง’ นั�นเพื่่�ยนมาจาก็ ‘ราย็อง’ ภัาษาชื่อง ท่ี่�มค่ว่ามหมาย 2 อย่าง 
ค่อ เขตแดน หรอ่ไมป้็ระด่่ สิ่ว่่น ‘ชื่ลบรุ’่ นั�นก็็ถก่็ตั�งข่�นอยา่งตรงตัว่อยา่ง
ภัม่ป่็ระเที่ศท่ี่�รายล้อมไป็ด้ว่ยนำา หรอ่คำาว่่า ‘ชื่ล’ นั�นเอง
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สญั
ลัก
ษณ
์

สัญัลัักษณ์์
แผนท่ี่�

สัญัลัักษณ์์
ในสัถานท่ี่�

สัญัลัักษณ์์
ขนสัง่สัาธารณ์ะ
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ตลาด

อนุุสาวรียี์์

ธรีรีมชาติ

ชุมชนุ

วัด

โบสถ์์

มัสย์ิด

สถ์านุทีี่�รีาชการี

โรีงละครี

กิจกรีรีม

ถ่์าย์ภาพ

ทีี่�พัก

ห้้องนุำ�า

เครี่�องบินุ รีถ์ไฟ

รีา้นุอาห้ารีรีา้นุอาห้ารี

ช็อปปิงพิพิธภัณฑ์์

สวนุสาธารีณะ

รีถ์ปรีะจำาที่างรีถ์ทัี่วรี/์รีถ์บัส

เรีอ่ข้้ามฟากรีถ์เเท็ี่กซี่ี�

รีถ์ต้้โดย์สารี

รีถ์จักรีย์านุย์นุต์
รีบัจ้าง

รีถ์สองเเถ์ว
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เครื่่�องบินิ

รถขนส่ง่ส่าธารณะ
ภายในจัังหวัดั

การีเดิินทางมา
ชลบุุรี ี- รีะยอง

รีถ์ทัี่วรี/์รีถ์บสั

รถไฟ

มร่ถต่้จาก็หลายจุดในก็รุงเที่พื่ และจังหวั่ดอ่�นๆ
มายงัสิ่ถานข่นสิ่ง่

เด่นที่างจาก็ก็รุงเที่พื่ฯ และจังหวั่ดอ่�นในภัาคใต้มายงัสิ่ถานข่นสิ่ง่
ชื่ลบรุ ่พื่ทัี่ยา และระยอง และสิ่ามารถต่อรถสิ่องแถว่ไป็ยงัแหล่ง
ท่ี่องเท่ี่�ยว่ภัายในเมอ่งได้จาก็ตัว่สิ่ถาน่

ม่สิ่ถาน่รถไฟืชื่ลบุรแ่ละพัื่ที่ยา ให้บรก่็ารจาก็สิ่ถาน่ก็รุงเที่พื่ฯ 
ในเสิ่น้ที่างรถไฟืสิ่ายตะวั่นออก็ ป็ลายที่างท่ี่�บา้นพื่ลต่าหลว่ง

รถติู้โดิยสัาร

สายการืบิินรืะหว่างปรืะเทศ
ม่เท่ี่�ยว่บ่นตรงจาก็เว่่ยดนาม มาเลเซ่่ย และจ่น มาลงท่ี่� 
ท่ี่าอาก็าศยานอ่่ตะเภัา 

สายการืบิินในปรืะเทศ 
ม่เท่ี่�ยว่บ่นใหบ้รก่็ารจาก็ก็รุงเที่พื่ฯ และสิ่นามบ่นภัม่่ภัาคหลาย
แห่ง ได้แก่็ อุดรธาน่ เชื่ย่งใหม่ หาดใหญ่่ ภั่เก็็ต เก็าะสิ่มุย 
เชื่ย่งใหม ่นครศรธ่รรมราชื่ สิ่ก็ลนคร อบุลราชื่ธาน ่และสิ่ามารถ
เด่นที่างต่อไป็ยงัพื่ทัี่ยา สิ่ตัหบ่ ระยองได้ด้ว่ยรถมน่บั่สิ่

CHONBURI - RAYONG

มร่ถเมล์ และมน่บั่สิ่ใหบ้รก่็ารขา้มไป็ยังอำาเภัอต่างๆ
จาก็สิ่ถานข่นสิ่ง่ได้

รีถ์ปรีะจำาที่าง

ม่เร่อข้ามฟืาก็ไป็ยังเก็าะต่างๆ เชื่่น เก็าะล้าน เก็าะสิ่่ชื่ัง  
เก็าะแสิ่มสิ่าร เก็าะเสิ่ม็ด โดยใชื่เ้ว่ลาเด่นที่างไม่เก่็น 1 ชื่ั�ว่โมง  
และมร่ถสิ่องแถว่ไป็สิ่ง่ถ่งท่ี่าเรอ่

เรีอ่ข้า้มฟาก

สิ่ามารถเด่นที่างไป็ยงัสิ่ถาน่ใก็ล้เค่ยง
และไป็ป็ลายที่างท่ี่�สิ่ถาน่บา้นพื่ลต่าหลว่ง (ชื่ลบรุ)่

รีถ์ไฟ

รีถ์แท็ี่กซี่ี�
ชื่ลบรุ ่พื่ทัี่ยาและระยองมแ่ท็ี่ก็ซ่่�มเ่ตอรใ์หบ้รก่็าร
โดยราคาเร่�มต้นท่ี่� 40 บาที่

รีถ์จักรีย์านุย์นุต์รีบัจ้าง
มบ่รก่็ารว่่นมอเตอรไ์ซ่ค์ตามจุดต่างๆ ในเมอ่ง 

มส่ิ่องแถว่หลายสิ่ายใหบ้รก่็ารทัี่�งตัว่เมอ่ง ชื่ลบรุ ่
พื่ทัี่ยา และระยอง

รีถ์สองเเถ์ว

มท่่ี่ารถต่้ใหบ้รก่็ารขา้มไป็ยังอำาเภัอต่างๆ จาก็สิ่ถานข่นสิ่ง่
และจุดจอดรถต่้ตามแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่ เชื่น่ พัื่ที่ยา 

รีถ์ต้้โดย์สารี
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ขั้้�นตอนการีดิรูีะบุบุขั้นส่ง่ส่าธารีณะ

1. แผนท่ี่�
แสิ่ดงสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�สิ่ามารถเด่นที่างได้โดยระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะ 
เลขสิ่ายรถโดยสิ่ารสิ่าธารณะ และเสิ่น้ที่างก็ารเด่นรถตั�งแต่ต้นที่าง-ป็ลายที่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แสิ่ดงข้อม่ลเลขสิ่าย ชื่่�อสิ่าย เสิ่้นที่างก็ารเด่นรถ (ต้นที่าง-ป็ลายที่าง) 
เว่ลาเด่นรถ ค่าโดยสิ่าร ผ่่ใ้หบ้รก่็าร และเบอรต่์ดต่อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
หน้าแรก็ของสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่แต่ละแห่งจะแสิ่ดงข้อม่ลระบบขนสิ่่ง
สิ่าธารณะท่ี่�สิ่ามารถโดยสิ่ารไป็สิ่่่จุดหมายได้ โดยเเต่ละสิ่ถานท่ี่�อาจจะม่
มาก็ก็ว่่า 1 สิ่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แสิ่ดงตำาแหนง่สิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�อย่่ในบรเ่ว่ณเด่ยว่กั็น ชื่่�อถนน ชื่่�อสิ่ถานท่ี่�
บรเ่ว่ณใก็ล้เค่ยง

สิ่ญั่ลัก็ษณป์็ระเภัที่
ขนสิ่ง่สิ่าธารณะ

เลขสิ่าย

ชื่่�อสิ่าย

แบบท่ี่�  1 แบบท่ี่�  2
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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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เเผนุทีี่�เเละ 
สาย์รีถ์ข้นุสง่สาธารีณะ
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4

5 (พััทยา)

5 (ระยอง)

6 (ชลบุุรี)

6 (พััทยา) 

7

8

303

318

1631ค

1631จ (รถตู้้� )

1631จ (สองแถว)

1633ข

1641ก

1641ค

6049

6088

6237
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สาย 5 ม.เจริืญรัืตน์พััฒนา-
นาจอมเท่ยน
ต้นที่าง: หม่บ่า้นเจรญ่่รตันพ์ื่ฒันา 
ป็ลายที่าง: หาดจอมเท่ี่ยน
(นาจอมเท่ี่ยน2)

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
สิ่หก็รณเ์ด่นรถพัื่ที่ยา
08 3768 4990

สาย 7
พััทยาเหนือ-พััทยากลาง
ต้นที่าง: สิ่ถาน่ขนสิ่ง่พื่ัที่ยา 
ป็ลายที่าง: หาดจอมเท่ี่ยน 
(ถนนชื่ยัพื่ฤก็ษ)์

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
สิ่หก็รณ์เด่นรถพื่ัที่ยา
08 3768 4990

สาย 6
วัดกลาง-ตลาดอ่างศิลา
ต้นที่าง: ตลาดวั่ดก็ลาง 
ป็ลายที่าง: บ่�ก็ซ่อ่่างศ่ลา

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
สิ่หก็รณเ์ด่นรถชื่ลบรุ่

สาย 1
เคหะชลบิุรื่-วัดบิุญญรืาศรื่
ต้นที่าง: โรงพื่ยาบาลเอก็ชื่ล 
ป็ลายที่าง: วั่ดบญุ่ญ่ราศร่

เว่ลาเด่นรถ: 08.00-17.30 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10 บาที่
ชื่ลบุรร่อบเม่อง

สาย 4
แหลมบิาล่ฮาย-บิางละมุง
ต้นที่าง: ท่ี่�ว่่าก็ารอำาเภัอบางละมงุ 
ป็ลายที่าง: ท่ี่าเรอ่แหลมบาล่ฮาย 

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
สิ่หก็รณเ์ด่นรถพัื่ที่ยา
08 3768 4990

สาย 6
วงกลมพััทยา
ต้นที่าง: ว่งก็ลมพื่ทัี่ยา
ป็ลายที่าง: ถนนคนเด่นพัื่ที่ยา

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
สิ่หก็รณเ์ด่นรถพัื่ที่ยา
08 3768 4990

สาย 5
รืะยอง-ปากนำ�า (แหลมเจริืญ)
ต้นที่าง: สิ่ถานข่นสิ่ง่ 1 (บขสิ่.เก่็า)
ป็ลายที่าง: แหลมเจรญ่่

เว่ลาเด่นรถ: 05.00-21.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
บจ. สิ่หก็รณเ์ด่นรถป็าก็นำาระยอง
09 4323 0342

สาย 1631ค
หนองมน-ศร่ืรืาชา
ต้นที่าง: ตลาดหนองมน
ป็ลายที่าง: รพื่. สิ่มเด็จ-
พื่ระบรมราชื่เที่ว่่

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่

สาย 8
วัดกลาง-วัดตาลล้อม
ต้นที่าง: ตลาดวั่ดก็ลาง 
ป็ลายที่าง: วั่ดตาลล้อม

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
สิ่หก็รณเ์ด่นรถชื่ลบรุ่

CHONBURI - RAYONG

สาย 1633ข
ชลบุิร่ื-พันัสนิคม-ปรืกฟ้้า
ต้นที่าง: แยก็เฉล่มไที่ย 
ป็ลายที่าง: ตลาดพื่นสัิ่นค่ม 

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-50 บาที่

สาย 1631จ
ชลบิุรื่-สัตห่บิ
ต้นที่าง: สิ่ถานข่นสิ่ง่ 1 (บขสิ่.เก่็า)
ป็ลายที่าง: แหลมเจรญ่่

เว่ลาเด่นรถ: 05.00-21.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่
บจ. สิ่หก็รณเ์ด่นรถป็าก็นำาระยอง
09 4323 0342

สาย 303
ชลบุิร่ื-รืะยอง
ต้นที่าง: จุดจอดแยก็เฉล่มไที่ย 
ป็ลายที่าง: บขสิ่.ระยองใหม่
เว่ลาเด่นรถ: 05.30-20.00 

ค่ารถโดยสิ่าร:
พื่ทัี่ยา 80 บาที่
สิ่ตัหบ่ 100 บาที่
ชื่ลบรุ ่- ระยอง 110 บาที่
บจ. สิ่ขุมุว่่ที่เด่นรถ 

สาย 318
ชลบุิร่ื-รืะยอง-บ้ิานเพั
ต้นที่าง: แยก็เฉล่มไที่ย 
ป็ลายที่าง: บา้นเพื่
เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00
 

ค่ารถโดยสิ่าร:
พื่ทัี่ยา 80 บาที่
สิ่ตัหบ่ 100 บาที่
ชื่ลบรุ ่- ระยอง 110 บาที่
รถต่้ชื่ลบรุร่ะยองสิ่ายใหม ่318 
08 2475 4394 (ชื่ลบรุ)่
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สาย 6237 (ส่ฟ้้า)
รืะยอง-วัดในไร่ื
ต้นที่าง: สิ่ถานข่นสิ่ง่ 1 (บขสิ่.เก่็า)
ป็ลายที่าง: วั่ดในไร่

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-25 บาที่  
บจ. สิ่หก็รณเ์ด่นรถหาดแมร่ำาพ่ื่ง
09 8924 8719

สาย 1641ค
แหลมแม่พิัมพ์ั-แกลง
ต้นที่าง: สิ่ถานข่นสิ่ง่ 1 (บขสิ่.เก่็า)
ป็ลายที่าง: โรงเรย่นวั่ดวั่งหว้่า

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-50 บาที่
บจ. สิ่หก็รณเ์ด่นรถระยอง
08 7141 7102

สาย 6049
รืะยอง-นิคมพััฒนา
ต้นที่าง: สิ่ถานข่นสิ่ง่ 1 (บขสิ่.เก่็า)
ป็ลายที่าง: นค่มซ่อย 13

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-35 บาที่
บจ. สิ่หก็รณเ์ด่นรถนค่มพื่ฒันา
ระยอง 08 7599 2709

สาย 6088 
ชลบุิร่ื-บิางแสน
ต้นที่าง: ตลาดหนองมน 
ป็ลายที่าง: สิ่ะพื่านราชื่นาว่่

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-20 บาที่

สาย 1641ก
รืะยอง-บ้ิานเพั-แหลมแม่พิัมพ์ั
ต้นที่าง: สิ่ถานข่นสิ่ง่ 1 (บขสิ่.เก่็า)
ป็ลายที่าง: แหลมแมพ่ื่ม่พ์ื่

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยสิ่าร: 10-50 บาที่
บจ. สิ่หก็รณเ์ด่นรถระยอง
08 7141 7102

CHONBURI - RAYONG
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โซนอ่างศิิลา
ย่านชืุ่มชื่นไที่ยเชื่่�อสิ่ายจ่นเก่็าแก่็ท่ี่� เล่� องล่อ 
ไป็ด้ว่ยอาหารที่ะเลสิ่ดรสิ่แซ่บ่หลาก็หลายรา้น 
ท่ี่�ที่อดยาว่ตลอดร่มถนนเล่ยบที่ะเลอ่าว่ไที่ย
และหม่่บ้านที่ำาครก็ห่นท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยคว่ามลำาค่า 
ทัี่�งที่างป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร ์และว่่ถ่ชื่ว่่่ตท่ี่�ตั�งอย่่ไม่ไก็ล
จาก็ตัว่เมอ่งชื่ลบุรร่อใหน้กั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่มาสิ่มัผ่สัิ่

1
2
3

ตลาดข้องฝากอ่างศิิลา

สะพานปลาอ่างศิิลา

พพิธิีภััณฑ์์เฉลิมูพระเก่ยรติ  
72 พรรษามูหาราช

4
5
6

ยา่นอ่างศิิลา

รา้นล่�เซ่�ยงฮวิด ร่น่แรก

วิหิารเที่พสถิตพระกิติเฉลิมู 
(ศิาลเจ้้าหนา่จ้าซาไท้ี่จ้ื�อ)



08.00 - 19.00เปิดทีุ่กวันุ

ตลาดิขั้องฝาก 
อ่างศิิลา

1

สาย 6 สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ
 วัด

ก
ลาง-ตู้

ลาด
อ่างศิ

ลา
สาย 8 สีขาว ตู้

ลาด
วัด

ก
ลาง-วัด

ตู้
าลล �อม

Google Map
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ตลาดของฝาก็อ่างศ่ลาตั�งอย่่ใก็ล้กั็บสิ่ะพื่านป็ลา 
อ่างศ่ลา หาก็คุณก็ำาลังมองหาของฝาก็ต่ดไม้ต่ดม่อ
ก็ลับบ้านหลังก็ารมาเท่ี่�ยว่ชื่ลบุร ่ เราขอแนะนำาให้มา
ท่ี่�น่�ด่สิ่ัก็ครั�ง เพื่ราะท่ี่�น่�รว่บรว่มสิ่่นค้าท้ี่องถ่�นเอาไว้่
หลาก็หลาย แพื่็ก็ก็ล่�นอายแบบชื่ลบุรร่ว่มใสิ่ก่็ล่องเอา
ไว้่ใหค้ณุเล่อก็ซ่่�อก็ลับไป็ฝาก็คนท่ี่�บา้นอยา่งครบครนั

25โซนอ่่างศิิลา
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นอก็จาก็จะม่ของฝาก็ของท่ี่�ระล่ก็ขายตามชื่่�อแล้ว่ ท่ี่�น่�
ยังเป็็นแหล่งรว่บรว่มอาหารที่ะเลแหง้ท่ี่�แป็รร่ป็สิ่ำาเรจ็
มาแล้ว่ จะซ่่�อไป็ฝาก็หรอ่ซ่่�อไป็ก่็นชื่ล่ๆ รม่ชื่ายหาด
ก็็ได้ทัี่�งนั�น เร่ยก็ได้ว่่าถ้ายังก่็นอาหารที่ะเลสิ่ดๆ 
ได้ไม่สิ่ะใจก็็สิ่ามารถมาเล่อก็ชื่่มเล่อก็ชื่็อป็กั็นต่อ 
ท่ี่�ตลาดของฝาก็อ่างศ่ลาแห่งน่�ได้เลย



เปิดทีุ่กวันุ 06.00 - 19.00 

2
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ส่ะพานปลา 
อ่างศิิลา

สาย 6 สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ
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ถ้าพ่ื่ดถ่งชื่ลบรุก็่็ต้องน่ก็ถ่งที่ะเล แล้ว่ถ้าหาก็พื่ด่ถ่งที่ะเล
คุณจะค่ดถ่งอะไร แน่นอนว่่าคงจะหน่ไม่พื่้นอาหาร
ที่ะเลสิ่ดๆ แสิ่นอรอ่ย สิ่ะพื่านป็ลาแหง่น่�เป็็นท่ี่�รว่บรว่ม
ผ่ล่ตภััณฑ์์ท้ี่องถ่�นและอาหารที่ะเลสิ่ดราคาถ่ก็เอาไว้่
มาก็มาย

ในชื่ว่่งเชื่า้ตลาดจะครก่็คร่�นไป็ด้ว่ยก็ุ้ง หอย ป็ ่ป็ลาสิ่ดๆ 
ท่ี่�พื่่�งยก็ข่�นมาจาก็เรอ่ จ่งรบัป็ระกั็นคว่ามสิ่ดใหม่ได้
อย่างเต็มท่ี่� โดยนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่จะแว่ะมาเล่อก็ซ่่�อไป็ 
นั�งก่็นกั็นร่มที่ะเลหร่อซ่่�อก็ลับบ้านไป็เป็็นของฝาก็ 
จาก็ชื่ลบุรก็่็ย่อมได้ ดังนั�นถ้าคุณชื่่�นชื่อบอาหารที่ะเล 
อยา่ล่มแว่ะมาท่ี่�สิ่ะพื่านป็ลาอ่างศ่ลาใหไ้ด้นะ

โซนอ่่างศิิลา



Tips

ถ้าไปชว่ิงสายๆ ตลาดอาจ้จ้ะวิาย
เพราะคนเลือกซื�อไปกันตั�งแต่เชา้แล้วิ

นอกจ้ากอาหารที่ะเลสด ท่ี่�น่�ยงัมู่
อาหารแหง้กับข้องท่ี่�ระลึกข้ายด้วิยนะ
ลองไปเดินดกัูนได้

ท่ี่�น่�เปน็สถานท่ี่�ข้ายข้องข้ึ�นชื�อข้อง
อ่างศิิลาอ่กจ่้ดหนึ�ง นั�นคือ ครกหนิ
และหนิแกะสลัก

30 31CHONBURI – RAYONG โซนอ่่างศิิลา



เปิดทีุ่กวันุ 08.00 - 17.00

3

พพิธิภ้ัณฑ์์เฉลิมพรีะเกียรีติ 
72 พรีรีษามหารีาช

33

สาย 6 สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ
 วัด

ก
ลาง-ตู้

ลาด
อ่างศิ

ลา

ต่ก็ราชื่น่่ หรอ่ ต่ก็แดง อาคารอ่ฐถ่อป็่น 2 ชื่ั�น ที่รงป็ั� นหยายก็จั�ว่สิ่่แดง 
ท่ี่�ผ่สิ่มสิ่ถาป็ัตยก็รรมแบบไที่ย จ่น และตะวั่นตก็เข้าด้ว่ยกั็นเป็็นอย่างด่ 
ตั�งอย่เ่ค่ยงค่่กั็บ ต่ก็ขาว่ หรอ่ ต่ก็มหาราชื่ ในฐานะพื่ระตำาหนกั็ตาก็อาก็าศ
ของเจ้าดารารศัม่ พื่ระสิ่นมเอก็ในรชัื่ก็าลท่ี่� 5 มาตั�งแต่ในอด่ต ป็ัจจุบัน 
ถก่็ป็รบัใหก้็ลายเป็น็พ่ื่พ่ื่ธภััณฑ์์ชื่มุชื่นอ่างศ่ลา

ภัายในจัดแสิ่ดงน่ที่รรศก็ารและเคร่�องม่อเคร่�องใชื่ท่้ี่�เก่็�ยว่ข้องกั็บว่่ถ่ชื่ว่่่ต
และก็ารป็ระก็อบอาชื่พ่ื่ของชื่มุชื่นอ่างศ่ลาในอด่ต เชื่น่ เคร่�องครวั่ อปุ็ก็รณ์
ป็ระมง อปุ็ก็รณ์ที่อผ้่า ฯลฯ โดยชื่่�อ 'อ่างศ่ลา' ของชื่มุชื่นนั�นก็็ม่ท่ี่�มาจาก็
บอ่นำาจ่ดเก่็าแก่็หลังต่ก็แดงนั�นเอง

โซนอ่่างศิิลา

Google Map
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ย่านหม่่บ้านชื่าว่ป็ระมงร่มที่ะเลท่ี่�ม่ชื่่�อเสิ่่ยงด้านก็ารที่ำาครก็ห่นและ
ผ่ล่ตภััณฑ์์จาก็อาหารที่ะเล โดยนอก็จาก็จะเต็มไป็ด้ว่ยรา้นอาหารที่ะเล
ท่ี่�ตั�งเร่ยงรายยาว่ตลอดแนว่ถนน 3134 แล้ว่ ท่ี่�น่�ยังเป็็นแหล่งผ่ล่ต 
'ครก็ห่นอ่างศ่ลา' ผ่ล่ตภััณฑ์์ข่�นชื่่�อของอ่างศ่ลาท่ี่�ผ่ล่ตจาก็ห่นแก็รน่ต 
ท่ี่�ม่สิ่่ขาว่นว่ลและสิ่่เหล่องมันป่็เป็็นเอก็ลัก็ษณ์ ซ่่�งม่คุณสิ่มบัต่ท่ี่�แข็งแรง 
ไม่เหม่อนครก็ห่นจาก็ท่ี่�ไหนๆ จนได้รับก็ารข่�นที่ะเบ่ยนสิ่่�งบ่งชื่่�ที่าง
ภั่ม่ศาสิ่ตร์จาก็ก็รมที่รัพื่ย์สิ่่นที่างป็ัญ่ญ่าเลยท่ี่เด่ยว่ ถ้าซ่่�อก็ลับบ้าน 
ไป็ตำานำาพื่รก่็รสิ่เด็ดที่านค่่กั็บอาหารที่ะเลสิ่ดใหม่ท่ี่�ซ่่�อจาก็ตลาดป็ระมง 
พื่่�นบ้าน ก็็ถ่อเป็น็ไอเด่ยก็ารจับค่่ท่ี่�นา่สิ่นใจไมน่อ้ยเลย

โซนอ่่างศิิลา



08.00 - 18.00

5
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รีา้นลี�เซี�ยงฮวดิ 
รุีน่แรีก

สาย 8 สีขาว ตู้
ลาด

วัด
ก

ลาง-วัด
ตู้

าลล �อม
สาย 6 สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ

 วัด
ก

ลาง-ตู้
ลาด

อ่างศิ
ลา

ครก็หน่อ่างศ่ลาป็ดิฝา รา้นล่�เซ่่�ยงฮว่ด 1 ใน 3 ของตระก็ล่ชื่า่งหน่จาก็เมอ่งจ่น 
ท่ี่�เด่นที่างมายังอ่างศ่ลา โดยเอก็ลัก็ษณ์โดดเด่นของครก็อ่างศ่ลาก็็ค่อ 
สิ่่สิ่ันของครก็ท่ี่�สิ่ว่ยงามแป็ลก็ตาเพื่ราะเป็็นสิ่่ขาว่และสิ่่มันป่็ นอก็จาก็น่� 
ยงัมก่็ารที่ำาครก็ที่รงป็ระยกุ็ต์ในร่ป็แบบใหม่ๆ  เชื่น่ ครก็ท่ี่�มฝ่าปิ็ดครก็และ
ร่สิ่าก็ ซ่่�งออก็แบบใหตั้ว่ฝาสิ่ามารถใชื่เ้ป็น็ท่ี่�บดยาและบดงาได้อ่ก็ด้ว่ย

ครก็หน่อ่างศ่ลาผ่ล่ตด้ว่ยม่อทัี่�งใบโดยชื่า่งฝีม่อผ่่้ชื่ำานาญ่งานเท่ี่านั�น และ
เม่�อก็ระบว่นก็ารผ่ล่ตไมผ่่่านคว่ามรอ้น คณุสิ่มบต่ัคว่ามแขง็แก็รง่ของหน่
จ่งยงัคงอย่อ่ย่างสิ่มบร่ณ ์เก่็ดเป็น็ครก็ท่ี่�มค่ว่ามคงที่นสิ่ว่ยงามและสิ่ามารถ
ใชื่ง้านได้อยา่งยาว่นาน

โซนอ่่างศิิลา

Google Map
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6

จันุที่รี ์- ศุุกรี์
เสารี ์- อาทิี่ตย์์

08.00 - 17.00
08.00 - 18.00

เข้้าชมฟรีี

พระแม่ธ่รณีทีีี่�ใหญ่ที่ี่�สุดุในโลก

ศาลเจ้้าทีี่�ใหญ่ที่ี่�สุดุในชลบุุรี*
*
* รูปป้� นม่งักร 2,840 ตััว  

ทีี่�ประดับุอยูู่ทั่ี่�วทัี่�งศาลเจ้้า

45

วหิารีเทพส่ถิิตพรีะกิติเฉลิม 
(ศิาลเจ้้าหนา่จ้าซาไท้จ้้�อ)

สาย 6 สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ
 วัด

ก
ลาง-ตู้

ลาด
อ่างศิ

ลา

โซนอ่่างศิิลา

Google Map



นอกจากเดิินชมรอบๆ แล้้วเราแนะนำาให้คุ้ณุ
ล้องเดิินขึ้้�นไปชมด้ิานบนวหิ้ารด้ิวย เพราะ
นอกจากตล้อดิทางจะเต็มไปด้ิวยคุวามสวยงาม
ขึ้องประติมากรรมแล้ะศิิล้ปะแบบจนีแล้้ว 
ยิ�งสงูยิ�งล้มเยน็สบาย แถมที�ช้�นบนสดุิ 
ยง้มองเห้น็ววิทะเล้สวยๆ จากที�สงูด้ิวยนะ
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Tips

ศาลเจ้าท่ี่�ใหญ่แ่ละมช่ื่่�อเสิ่ย่งมาก็ท่ี่�สิ่ดุของจังหวั่ดชื่ลบุร่
จาก็ทัี่�งคว่ามศัก็ด่�สิ่่ที่ธ่�และสิ่ถาปั็ตยก็รรมท่ี่�สิ่ว่ยงาม
แป็ลก็ตาหาชื่มยาก็ เพื่ราะศาลเจ้าแห่งน่�ม่ลัก็ษณะ
เป็น็ว่่หารสิ่ง่ 4 ชื่ั�น ท่ี่�ป็ระดับป็ระดาไป็ด้ว่ยร่ป็ป็ั� นมงัก็ร 
มาก็ถ่ง 2,840 ตัว่ ซ่่�งสิ่ร้างข่�นด้ว่ยศ่ลป็ะแบบจ่น 
อยา่งย่�งใหญ่แ่ละป็ระณต่

โดยนอก็จาก็องค์เที่พื่เจ้าหน่าจาซ่าไท้ี่จ่�อ ท่ี่�ม่ชื่่�อเสิ่่ยง
โด่งดังในก็ารอำานว่ยพื่รให้ร่มเย็นเป็็นสิุ่ข ที่ำาธุรก่็จ 
ได้เจร่ญ่รุ่งเร่องและที่ำามาค้าคล่องแล้ว่ ท่ี่�น่�ยังม ่
องค์ไท้ี่สิ่ว่่ยเอ่�ยมาก็ถ่ง 60 องค์ เจ้าแม่ก็ว่นอ่มพื่ันม่อ  
และยังม่พื่ระแม่ธรณ่ท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สิุ่ดในโลก็ให้สิ่ัก็ก็าระ 
อ่ก็ด้ว่ย สิ่มชื่่�อ 'ว่่หารเที่พื่สิ่ถ่ตพื่ระก่็ต่เฉล่ม' ซ่่�งม ่
คว่ามหมาย 'ท่ี่�สิ่ถ่ตของเหล่าเที่พื่เจ้า' จรง่ๆ

โซนอ่่างศิิลา



เปิดทีุ่กวันุ 08.00 - 17.00

1

1
2
3

เม่องป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร ์ ชืุ่มชื่นน่าอย่่ ผ่่้คนน่ารกั็ ท่ี่�แฝงไป็ด้ว่ยว่่ถ่ชื่ว่่่ตลำาค่า  
โดดเด่นด้ว่ยตลาดและศ่นย์พื่ัฒนาฝีม่อก็ารจัก็สิ่านท่ี่� โด่งดังไป็ถ่ง 
ต่างป็ระเที่ศท่ี่ามก็ลางบ้านเร่อนโบราณว่่นเที่จและแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ที่างป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร์

ยา่นตลาดจั้กสาน พนสันิคมู

ศูินยเ์ครื�องจ้กัสานใหญ่ท่่ี่�สด่ในโลก

ศูินยส์ง่เสรมิูฝีมูอืจั้กสานด้วิยไมูไ้ผ่
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โซนพนส้่นิคม

ยา่นตลาดิจ้้กส่าน 
พนส้่นคิม

สาย 1633ข รถ
เม

ล์ฟ้
า ชลบุ

รี-พั
น้ำ

สน้ำ
ค

ม
-ป

รก
ฟ้

า

Google Map
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แหล่งผ่ล่ตเคร่�องจัก็สิ่านแห่งสิ่ำาคัญ่ของป็ระเที่ศท่ี่�ตั�ง
อย่่บรเ่ว่ณถนนเก็าะแก้็ว่ หลังตลาดสิ่ดเที่ศบาลเม่อง
พื่นัสิ่นค่ม (ตลาดเก่็า) ซ่่�งเป็ล่�ยนลำาไมไ้ผ่ก่็ลมๆ ธรรมดา
ท่ี่�คุ้นตาให้ก็ลายเป็็นงานหัตถก็รรมชื่ั�นเล่ศท่ี่�สิ่ว่ยงาม
แป็ลก็ตา และม่คณุป็ระโยชื่น์ในก็ารใชื่ส้ิ่อยท่ี่�แตก็ต่าง
หลาก็หลาย

โดยนอก็จาก็เคร่�องใชื่จ้ำาเป็็นในครวั่เรอ่นแล้ว่ ท่ี่�น่�ยัง
ม่ก็ารผ่ล่ตงานหัตถก็รรมจัก็สิ่านด้ว่ยไม้ไผ่่ใหญ่่ท่ี่�สิุ่ด 
ในโลก็ข่�นป็ีละ 1 ชื่่�นงาน เพื่่�อรว่่มงานบุญ่ก็ลางบ้าน
ป็ระจำาป็ีและเปิ็ดให้ป็ระชื่าชื่นทัี่�ว่ไป็ได้เข้ามาศ่ก็ษา
หาคว่ามร่เ้ก่็�ยว่กั็บงานหตัถก็รรมจัก็สิ่านไมไ้ผ่่

โซนพนัสนิคม



Tips

ที�นี�มกีารจด้ิงานประเพณ ีบุญกล้างบา้น
ในวน้ศุิกร ์เสาร ์แล้ะอาทิตย ์แรกขึ้องเดืิอน
พฤษภาคุม ภายในงานมกิีจกรรมทำาบุญ 
การล้ะเล่้นท้องถิ�น แล้ะออกรา้นขึ้ายสนิคุ้า
ห้ต้ถกรรมจากกลุ้่มอาชพีต่างๆ

ในยา่นนี�มจุีดิถ่ายรูปที�สวยงามอีกห้ล้ายแห้ง่ 
ไมว่า่จะเปน็สตรตีอารต์ ศิาล้เจา้จนี
ห้รอืแมแ้ต่ตามอาคุารบา้นเรอืนต่างๆ 

2

เปิดทีุ่กวันุ
ค่าเข้้าชมพิพิธภัณฑ์์

08.00–17.00 
10.-
50.-ค่าเข้้าชมชุดไที่ย์จักสานุ
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ศูินยเ์ครี้�องจ้้กส่าน
ใหญ่ที่�ส่ดุิในโลก

สาย 1633ข รถ
เม

ล์ฟ้
า ชลบุ

รี-พั
น้ำ

สน้ำ
ค

ม
-ป

รก
ฟ้

า

Google Map
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แหล่งเรย่นร่ภ้ั่ม่ป็ัญ่ญ่าท้ี่องถ่�นท่ี่�รว่บรว่มองค์คว่ามร่แ้ละป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร์
ก็ารจัก็สิ่านไม้ไผ่่ท่ี่�ข่�นชื่่�อของชื่าว่พื่นัสิ่น่คมเอาไว้่ให้ทีุ่ก็คนศ่ก็ษาใน 
ท่ี่�เด่ยว่ ด้ว่ยก็ารต่อยอดจาก็ก็ารผ่ล่ตงานหัตถก็รรมจัก็สิ่านด้ว่ยไม้ไผ่่
ท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สิุ่ดในโลก็ป็ีละ 1 ชื่่�นงาน เพื่่�อนำาไป็เข้ารว่่มงานบุญ่ก็ลางบ้าน
ป็ระจำาป็ี ให้ก็ลายเป็็นเอก็ลัก็ษณ์ของชืุ่มชื่น ผ่่านก็ารนำามาจัดแสิ่ดง
ร่ว่มกั็บเร่�องราว่ต่างๆ ท่ี่�เก่็�ยว่ข้อง เพื่่� ออนุรัก็ษ์งานเคร่�องจัก็สิ่านให ้
คงอย่ไ่มส่ิ่ญ่่หายไป็

โซนพนัสนิคม



พพิธิภััณีฑ์์สุิ�งของโบุราณี

พ้�นทีี่�จ้ดัแสุดงเคร้�องจ้กัสุานขนาดใหญ่ ่
เชน่ บุา้นจ้กัสุาน ตัะกรา้สุาน ครุฑ์ 
กล่องขา้วน้อยู่ ฯลฯ

*

*
*
*
*

โซนการเรยีู่นรูแ้ละสุาธติัการจ้กัสุาน

โซนแสุดงและจ้ำาหนา่ยู่สุนิค้า

ตััวอยู่า่งการพฒันาเคร้�องจ้กัสุาน

ภัายในพื่่�นท่ี่�ป็ระก็อบด้ว่ย

56 57CHONBURI – RAYONG โซนพนัสนิคม



เปิดทีุ่กวันุ
เข้้าชมฟรีี

08.00 - 17.00

3

ศูินยส์่ง่เส่รีมิฝมีอ้
จ้้กส่านด้ิวยไมไ้ผ่่

สาย 1633ข รถ
เม

ล์ฟ้
า ชลบุ

รี-พั
น้ำ

สน้ำ
ค

ม
-ป

รก
ฟ้

า

Google Map
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จาก็ก็ารรว่มก็ลุ่มชื่า่งฝีม่อจัก็สิ่าน ข้าว่ของเคร่�องใชื่้
ธรรมดาๆ ได้ถ่ก็พื่ัฒนาฝีม่อจาก็รุน่สิ่่่รุน่จนก็ลายมา
เป็น็ก็ระเป๋็าสิ่านท่ี่�มเ่อก็ลัก็ษณล์ายดอก็พื่ก่็ลุสิ่นัไข ่งาน
จัก็สิ่านฝีม่อคนไที่ยท่ี่�ถ่ก็ป็รบัป็รุงให้สิ่ว่ยงามทัี่นสิ่มัย 
ก็ารนัต่ด้ว่ยก็ารเป็็นผ่ล่ตภััณฑ์์ OTOP ระดับ 5 ดาว่ 
ป็ระจำาจังหวั่ดชื่ลบุร ่ ตามมาพื่่สิ่่จน์สิุ่ดยอดฝีม่อของ 
ชื่่างไที่ยได้ท่ี่�ศ่นย์สิ่่งเสิ่ร่มฝีม่อจัก็สิ่านด้ว่ยไม้ไผ่่
พื่นสัิ่นค่ม

โซนพนัสนิคม
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เปิดทีุ่กวันุ

1

1
2

ชายหาดบางแสน

แมูน่ยิมู ข้า้วิหลามูเผาฟืนื

ยา่นท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�สิ่ำาคัญ่แหง่ชื่ลบรุซ่่่�งเป็น็ท่ี่�ตั�งของชื่ายหาดบางแสิ่นท่ี่�ค่ก็คัก็
ไป็ด้ว่ยเหล่านัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ทัี่�งไที่ยและต่างชื่าต่ พื่รอ้มทัี่�งรา้นอาหารที่ะเล 
รสิ่เด็ดเล่�องชื่่�อ โดยมต่ำานานเขาสิ่ามมขุและภัม่ป่็ญั่ญ่าเก่็าแก่็มาก็มาย เชื่น่ 
ก็ารที่ำาขา้ว่หลามและผ่า้ที่อมอ่ ซ่อ่นตัว่อย่่ท่ี่ามก็ลางเมอ่งแหง่สิ่ส่ิ่นั
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โซนบุางแส่น

ชายหาดิบุางแส่น

สาย 6088 สีแด
ง ชลบุ

รี-หน้ำ
องม

น้ำ
-บุ

างแสน้ำ
สาย 303 ชลบุ

รี-ระยอง

Google Map
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B
A
N
G
S
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A
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B
E
A
C
H

ไม่ว่่าจะผ่่านไป็ก่็�ยุคก่็�สิ่มัย ชื่ายหาดบางแสิ่นก็็ยังอ้าแขนรอต้อนรับ 
นกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ด้ว่ยคว่ามเป็น็มต่รและเป็น็กั็นเองอย่เ่สิ่มอ ด้ว่ยก็ารเด่นที่าง 
ท่ี่�ใชื่เ้ว่ลาเพื่่ยงไม่ก่็�ชื่ั�ว่โมงจาก็ก็รุงเที่พื่ฯ ก็็สิ่ามารถเป็ล่�ยนบรรยาก็าศ 
ไป็รบัลมเยน็ๆ  ท่ี่�รม่ที่ะเลได้ จ่งไมน่า่แป็ลก็ใจท่ี่� 'บางแสิ่น' จะเป็น็ตัว่เล่อก็
อันดับต้นๆ ท่ี่�ใครต่อใครนก่็ถ่ง

ตลอด 80 ปี็ ท่ี่�ผ่่านมา นับตั�งแต่ป็ี พื่.ศ. 2486 บางแสิ่นยังคงเป็็นหน่�ง
ในชื่ายหาดยอดน่ยมของเม่องไที่ยมาโดยตลอด โดยเฉพื่าะหลังก็ารป็รบั 
ภั่ม่ทัี่ศน์และจัดระเบ่ยบรม่ชื่ายหาดใหม่ให้ม่คว่ามสิ่ะอาดและสิ่ว่ยงาม  
ซ่่�งลบภัาพื่ชื่ายหาดบางแสิ่นชื่ายท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยขยะและม่นำาที่ะเลเป็็น 
สิ่น่ำาตาลขุน่ในอด่ตได้อยา่งหมดจด

โซนบางแสน
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ป็ัจจุบันบร่เว่ณชื่ายหาดม่เสิ่้นที่างป็่นท่ี่�สิ่องข้างที่างร่มร่�นไป็ด้ว่ย 
ต้นมะพื่ร้าว่ป็ล่ก็ยาว่เป็็นท่ี่ว่แถว่ เหมาะแก็่ก็ารเด่นหร่อปั็� นจัก็รยาน 
เล่ยบชื่ายหาด ระหว่่างที่างเรย่งรายไป็ด้ว่ยรา้นขายอาหารที่ะเลในราคา
ไม่แพื่งท่ี่�สิ่ามารถสิ่ั�งไป็นั�งที่านบรเ่ว่ณเต่ยงผ่้าใบรม่หาดได้ นอก็จาก็น่�
ยังม่หาดว่อนนภัา หรอ่ชื่ายหาดใหม่ที่างตอนใต้ถัดจาก็หาดบางแสิ่น 
ซ่่�งมบ่รรยาก็าศท่ี่�เง่ยบสิ่งบเป็น็อ่ก็หน่�งตัว่เล่อก็ใหกั้็บนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่อ่ก็ด้ว่ย

โซนบางแสน
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06.00 - 20.00เปิดทีุ่กวันุ

71

แมน่ยิม 
ขั้า้วหลามเผ่าฟืนื

สาย 1631ค
 สีส �ม

 หน้ำ
องม

น้ำ
-ศิ

รีราชา
สาย 8 สีขาว ตู้

ลาด
วัด

ก
ลาง-วัด

ตู้
าลล �อม

สาย 318 ชลบุ
รี-ระยอง-บุ �าน้ำ

เพั
สาย 303 ชลบุ

รี-ระยอง

มาถ่งเมอ่งชื่ล ต้องมารา้นข้าว่หลามแม่นย่ม หน่�งในรา้นข้าว่หลามหนองมน 
ท่ี่�เป็ดิมายาว่นานก็ว่่า 40 ป็ ีมเ่อก็ลัก็ษณโ์ดดเด่นด้ว่ยว่่ธก่็ารเผ่าเตาถ่าน
กั็บก็าบมะพื่รา้ว่แบบโบราณ ที่ำาให้ข้าว่หลามของท่ี่�รา้นม่คว่ามหอมก็รุน่
ต่ดจมก่็จนแค่ได้ก็ล่�นก็็นำาลายสิ่อ

โซนบางแสน

Google Map
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ข้าว่หลามของท่ี่�น่�ม่ใหเ้ล่อก็ที่านทัี่�ง แบบก็ระบอก็ยาว่
ท่ี่�ม่ทัี่�งข้าว่เหน่ยว่ขาว่และข้าว่เหน่ยว่ดำาเน่�อนุ่ม โรย
หน้าด้ว่ยหลาก็หลายไสิ่้ และข้าว่หลามชื่อ็ต ก็ระบอก็
เล็ก็ก็ะทัี่ดรดัพื่รอ้มที่านได้ทีุ่ก็ท่ี่� ซ่่�งหน้าก็ะท่ี่จะเยอะ
ก็ว่่าข้าว่หลามแบบก็ระบอก็ยาว่ เหมาะสิ่ำาหรบัคนท่ี่�
หลงใหลในคว่ามหอมมันเป็็นพ่ื่เศษ นอก็จาก็น่�ยังม่
ขนมหม้อแก็งรสิ่ชื่าต่ก็ลมก็ล่อมหว่านก็ำาลังด่ให้ลอง
ชื่ม่กั็นอ่ก็ด้ว่ย 

โซนบางแสน



1

สิ่ถานท่ี่�พื่ัก็ตาก็อาก็าศชื่่�อดังท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยธรรมชื่าต่ท่ี่�งดงามและคุณค่า
ของสิ่ถาปั็ตยก็รรมรว่่มสิ่มัยอย่าง พื่ระจุฑ์าธุชื่ราชื่ฐาน ล้อมรอบไป็ด้ว่ย
ที่ะเลสิ่ฟ่ื้าครามชื่ว่นหลงใหล สิ่ถานท่ี่�พื่ัก็ผ่่อนหย่อนใจท่ี่�หลายคนเล่อก็ใชื่ ้
ในวั่นหยดุ

1
2

เกาะสช่งั

ช่มูชนเกาะสช่งั

สนิค้างานบาติกและงานปกั
วิสิาหกิจ้ช่มูชนเกาะสช่งั

ค่าข้้ามเรีอ่
เปิดทีุ่กวันุ

(ควรีตรีวจสอบรีอบเรีอ่ล่วงห้นุ้าก่อนุการีเดินุที่าง)

40.-
07.00 - 18.00
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โซนเกาะส่ชีง้

เกาะส่ชีง้

สาย 1631ค
 สีส �ม

 หน้ำ
องม

น้ำ
-ศิ

รีราชา
สาย 318 ชลบุ

รี-ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

สาย 303 ชลบุ
รี-ระยอง

Google Map
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*

*

ศิาลเจ้้าพอ่เข้าใหญ่ ่สถานท่ี่�ศัิกดิ�สทิี่ธีิ�ท่ี่�
คนจ่้นทัี่�งในและนอกพื�นท่ี่�เคารพบูชา
ชม่พระอาทิี่ตัยู่ต์ักดินทีี่�บุรเิวณี
หาดถ้ำำ�าเขาพงัและชอ่งเขาขาด

โซนเกาะสชีังั

*

*

สุะพานอัษฎางค์ สุะพานขาวม่นิมิ่อล
จุ้ดถ่้ำายู่รูปยู่อดฮิิตัทีี่�สุดุของเกาะ
พพิธิภััณีฑ์์พระจุ้ฑ์าธุชราชฐาน
อดีตัพระราชวงัแหง่เดียู่วทีี่�ตัั�งอยูู่บุ่นเกาะ
ของประเที่ศไที่ยู่



เก็าะเด่ยว่ในป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�ม่พื่ระราชื่วั่งหรอ่เขตพื่ระราชื่ฐานอย่่บนเก็าะ 
ตั�งอย่ใ่นอำาเภัอสิ่ช่ื่งั อำาเภัอท่ี่�มข่นาดเล็ก็ท่ี่�สิ่ดุของป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�มด่่ก็ว่่าแค่
ที่ะเลสิ่ว่ย นำาใสิ่ แต่ยงัมป่็ระวั่ต่ศาสิ่ตร ์งานศ่ลป็ะ และว่่ถ่ชื่ว่่่ตท่ี่�นา่หลงใหล 
จนเราอยาก็ชื่ว่นใหค้ณุมาลองสิ่มัผ่สัิ่

ก็ารเด่นที่างมาท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�เก็าะสิ่่ชื่งันั�นค่อนข้างสิ่ะดว่ก็สิ่บาย และยังม่
บรรยาก็าศสิ่ดุผ่อ่นคลายท่ี่�พื่รอ้มเป็ดิใหน้กั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ที่กุ็เพื่ศที่กุ็วั่ยเขา้มา 
ใชื่เ้ว่ลาชื่า้ๆ ไป็ด้ว่ยกั็น สิ่ำาหรบัคนท่ี่�ชื่่�นชื่อบก็ารถ่ายร่ป็ เก็าะสิ่ช่ื่งัค่อสิ่ว่รรค์
ของคณุ 

เพื่ราะท่ี่�น่�มจุ่ดถ่ายร่ป็สิ่ดุ Unseen ทัี่�งท่ี่�เก่็ดข่�นเองตามธรรมชื่าต่และสิ่่�งท่ี่�
มนุษยส์ิ่รา้งข่�น ซ่กุ็ซ่อ่นอย่่บนเก็าะมาก็มาย ไม่ว่่าจะเป็น็ ก็ารแว่ะไป็เชื่ค็อ่น
ท่ี่� 'สิ่ะพื่านอัษฎางค์' สิ่ะพื่านไมส้ิ่ข่าว่ท่ี่�ที่อดยาว่ลงสิ่่ท่ี่ะเล จุดถ่ายร่ป็ยอด
ฮต่ของนกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ พื่รอ้มเด่นชื่ม 'พ่ื่พ่ื่ธภััณฑ์์พื่ระจุฑ์าธชุื่ราชื่ฐาน' อด่ต
พื่ระราชื่วั่งแหง่เด่ยว่ท่ี่�ตั�งอย่บ่นเก็าะของป็ระเที่ศไที่ย และเคยถก่็ใชื่เ้ป็็นท่ี่�
ป็ระทัี่บแป็รพื่ระราชื่ฐานของรชัื่ก็าลท่ี่� 5
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Tips

บนเกาะมูอ่ากาศิค่อนข้า้งรอ้น
ควิรเตรย่มูหมูวิกเก๋ๆ ติดกระเปา๋

ข้องกินข้องใชบ้นเกาะราคาไมูแ่พง
คนงบน้อยก็เอาอยู!่

แล้ว่แว่ะสิ่ัก็ก็าระสิ่่�งศัก็ด่�สิ่่ที่ธ่�ท่ี่� 'ศาลเจ้าพื่่อเขาใหญ่่' 
ซ่่�งเป็็นท่ี่�เคารพื่บ่ชื่าของชื่าว่ไที่ยเชื่่�อสิ่ายจ่นทัี่�งในและ
นอก็พ่ื่�นท่ี่� จาก็นั�นจ่งไป็เด่นที่อดน่องชื่มบรรยาก็าศ
ยามเย็นท่ี่� 'หาดถำาเขาพัื่ง' ชื่ายหาดที่อดยาว่ท่ี่�เหมาะกั็บ 
ก็ารเล่นนำาและชื่มว่่ว่เก็าะ หรอ่แว่ะไป็ท่ี่� 'ชื่อ่งเขาขาด' 
จุดถ่ายร่ป็แนว่เขาท่ี่�ยาว่เหม่อนป็ราสิ่าที่รม่นำา ซ่่�งทัี่�ง
สิ่องจุดนั�นล้ว่นแล้ว่แต่เป็น็จุดชื่มว่่ว่พื่ระอาท่ี่ตยต์ก็และ
มองเหน็ท่ี่ว่ทัี่ศนร์อบเก็าะสิ่ช่ื่งัได้สิ่ว่ยงามมาก็
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2

เปิดทีุ่กวันุ

ชุมชนเกาะส่ชีง้

08.00 - 17.00

*

*

*

*

กิจ้กรรมูการท่ี่องเท่ี่�ยวิเชงิสรา้งสรรค์ 
เรย่นรูก้ารที่ำาผา้บาติกเยบ็มูอื

ชมิ่ขนม่ปง้ 100 ป ี

เลือกซื�อข้องท่ี่�ระลึกลาย ‘กระรอกข้าวิ’ 
หรอืสตัวิป์ระจ้ำาเกาะสช่งั

ปลกูปะการงัและปล่อยู่ปูม่า้

สาย 1631ค
 สีส �ม

 หน้ำ
องม

น้ำ
-ศิ

รีราชา
สาย 318 ชลบุ

รี-ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

สาย 303 ชลบุ
รี-ระยอง

Google Map



ชืุ่มชื่นเก็าะสิ่่ชื่งัยังม่สิ่่�งท่ี่�นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ไม่คว่รพื่ลาดค่อ 
ก็ารที่ำาก่็จก็รรมท่ี่�ว่่สิ่าหก่็จท่ี่องเท่ี่�ยว่โดยชื่มุชื่นเก็าะสิ่ช่ื่งั 
เชื่น่ เว่่รก์็ชื่อ็ป็เพ้ื่นท์ี่ผ่้าบาต่ก็ ก็ารเรย่นร่ง้านป็ัก็และ
เย็บผ่้าเป็็นพื่ว่งก็ญุ่แจ จาก็ก็ลุ่มสิ่าว่น้อยสิ่าว่ใหญ่่ชื่าว่
สิ่ช่ื่งัท่ี่�มารว่มตัว่กั็นเพื่่�อสิ่อนนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ใหไ้ด้ที่ดลอง
สิ่รา้งสิ่รรค์ผ่ลงานบาต่ก็ด้ว่ยฝมีอ่ตัว่เอง

โดยม่ร้าน  F lowerBlue  Coffee & B istro  
เป็็นจุดนัดหมายในก็ารที่ำาก่็จก็รรมและจำาหน่าย
สิ่่นค้าชืุ่มชื่นซ่่�งเป็็นงานคราฟืต์ทัี่�งหมด ทัี่�งงานบาต่ก็
และงานเย็บปั็ก็ด้ว่ยม่อในร่ป็แบบต่างๆ เชื่น่ก็ระเป็๋า 
พื่ว่งก็ุญ่แจ แม่เหล็ก็ต่ดต่้เย็น ซ่่�งชื่ว่่ยสิ่รา้งม่ลค่าและ
คว่ามแตก็ต่างของงานบาต่ก็ท่ี่�น่�ให้เป็็นมาก็ก็ว่่าแค่
ผ่้าธรรมดา นอก็จาก็น่�ยังม่ก็ารใสิ่่เอก็ลัก็ษณ์ท้ี่องถ่�น
อยา่ง ‘ก็ระรอก็ขาว่’ ซ่่�งเป็น็สิ่ตัว์่ป็ระจำาเก็าะสิ่ช่ื่งัเอาไว้่
ในลว่ดลายอ่ก็ด้ว่ย
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*

*

*

*

*

*

เรย่นรูป้ระวิติัศิาสตร ์ท่ี่�หลักศิิลาจ้ารกึ
และแวิะชมูควิามูงามูข้องต้นร่กชาต 
แหง่เกาะสช่งั

ใหอ้าหารกระรอกขาว สุตััวป์ระจ้ำาเกาะสุชีงั 
ทีี่�ท่ี่ายู่ายู่ทิี่ม่

ชมิ่ขนม่ปง้ 100 ป ีของดีประจ้ำาเกาะสุชีงัทีี่� 
สุว่นกี�เบุอเกอรี�

แวะชม่ความ่สุวยู่งาม่ของธรรม่ชาติั
ทีี่�จุ้ดชม่ววิชอ่งเขาขาดและหาดหนิกลม่

ปลกูปะการงัและปล่อยู่ปูม่า้ ทีี่�ศูนยู่ว์จิ้ยัู่
วทิี่ยู่าศาสุตัรที่างที่ะเล ของสุถ้ำาบุนัวจิ้ยัู่
ที่รพัยู่ากรที่างนำ�า

ไหวเ้จ้้าพอ่เขาใหญ่เ่สุรมิ่สุริมิ่งคล

กิจ้กรีรีม



นอก็จาก็จะเป็น็แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่ชื่่�อดังแล้ว่ เก็าะสิ่ช่ื่งัยัง
ม่ผ่ล่ตภััณฑ์์ท่ี่�นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ไม่คว่รพื่ลาด นั�นค่อสิ่่นค้า
งานบาต่ก็และงานปั็ก็จาก็ว่่สิ่าหก่็จชื่มุชื่น ซ่่�งจะแตก็ต่าง 
จาก็งานผ้่าบาต่ก็ท่ี่�อ่� นเพื่ราะไม่ได้เป็็นก็ารขายผ้่า 
ทัี่�งผ่่น แต่ชื่าว่บ้านได้นำาเศษผ้่าบาต่ก็ท่ี่�เหล่อจาก็งาน
หลายๆ มาที่ำาเป็น็พื่ว่งก็ญุ่แจขนาดเล็ก็และก็ระเป็า๋เก๋็ๆ 
ด้ว่ยเที่คนค่ด้นมอ่ท่ี่�เป็น็งานแฮนด์เมดล้ว่น ทัี่�งก็ระเป๋็า
และพื่ว่งก็ุญ่แจจ่งม่ เอก็ลัก็ษณ์ท่ี่� แตก็ต่างกั็นไป็ 
ในที่กุ็ชื่่�น นอก็จาก็น่�ท่ี่�น่�ยงัมก่่็จก็รรมเว่่รก์็ชื่อ็ป็ท่ี่�เปิ็ดให้
นกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ได้ที่ดลองที่ำาพื่ว่งก็ญุ่แจและลงสิ่ผ้่่าบาต่ก็
ด้ว่ยตัว่เองอ่ก็ด้ว่ย
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ส่นิค้างานบุาติก
และงานปกั
วสิ่าหกิจ้ชุมชน
เกาะส่ชีง้

โซนเกาะสชีังั



90 91CHONBURI – RAYONG โซนเกาะสชีังั



1 ชายหาดเมูอืงพทัี่ยา

92 CHONBURI - RAYONG

แหล่งรว่มสิ่ถานบันเท่ี่งสิ่ดุค่ก็คัก็ท่ี่�เป็็นจุดหมาย
หมายป็ลายที่างระดับโลก็ซ่่�งใครๆ ก็็อยาก็
ลองมาเย่อนสิ่ัก็ครั�งในชื่ว่่่ต ภัายในเต็มไป็ด้ว่ย
โรงแรมและท่ี่�พื่ัก็ระดับโลก็ตั�งเรย่งรายขนาน
ไป็กั็บที่ะเล นอก็จาก็น่�พื่ัที่ยายังม่สิ่ถานท่ี่�ท่ี่อง
เท่ี่�ยว่หลาก็หลายร่ป็แบบให้เล่อก็ชื่ม ไม่ว่่าจะ
เป็น็สิ่ว่นไมด้อก็ไมป้็ระดับท่ี่�สิ่ว่ยต่ดอันดับ 1 ใน 
10 ของโลก็อย่างสิ่ว่นนงนุชื่ หรอ่ชืุ่มชื่นเก่็าแก่็
เชื่่�อสิ่ายไที่ย-จ่นเล็ก็ๆ ท่ี่�ม่เร่�องราว่และก่็จก็รรม
ท่ี่�นา่สิ่นใจมาก็มาย

โซนพท้ยา



1

ชายหาดิ
เมอ้งพท้ยา
เปิดทีุ่กวันุ

สาย5 หม้่
บุ �าน้ำ

เจริญ
รัตู้

น้ำ
พั

ฒ
น้ำ

า-น้ำ
าจอม

เที
ยน้ำ

สาย 7 พั
ท

ยาเหน้ำ
อ-พั

ท
ยาก

ลาง
สาย 6 วงก

ลม
พั

ท
ยา

Google Map



Tips

แนะนำาใหมู้าเดินเล่นท่ี่�น่�ในชว่ิงเยน็ๆ 
จ้ะด่ท่ี่�สด่ เพราะแดดไมูร่อ้นจ้นเกินไป
นอกจ้ากน่�ยงัอาจ้ได้เจ้อเพื�อนใหมู ่
ชาวิต่างชาติท่ี่�มูกัจ้ะเริ�มูออกมูาเดินเท่ี่�ยวิ 
กันอยา่งคึกคักในชว่ิงน่�ข้องวินัด้วิย

หน่�งในชื่ายหาดไที่ยท่ี่�มช่ื่่�อเสิ่ย่งระดับโลก็ ป็ระก็อบไป็
ด้ว่ยหาดพัื่ที่ยาเหน่อ พื่ทัี่ยาก็ลาง และ พื่ทัี่ยาใต้ ตั�งอย่ ่
ในตัว่เมอ่งพื่ทัี่ยา โดยมโ่รงแรมและสิ่ถานบนัเท่ี่งบรก่็าร
ตลอดระยะที่างทัี่�งหมดป็ระมาณ 3 ก่็โลเมตร และม่
ถนนเล่ยบชื่ายหาดยาว่ไป็ตลอดที่างชื่ว่นให้มาเด่น 
รบัลมชื่มว่่ว่

โดยล่าสิุ่ดได้ม่ก็ารป็รบัป็รุงชื่ายฝั� งพื่ัที่ยาให้สิ่ว่ยงาม
ย่�งข่�น ด้ว่ยก็ารถมที่รายใหม่ให้ล่ก็ลงไป็ในที่ะเลอ่ก็  
35 เมตร เพ่ื่�อให้ม่พ่ื่�นท่ี่�ในก็ารที่ำาก่็จก็รรมร่มที่ะเล 
มาก็ย่�งข่�นและไมแ่ออัดจนเก่็นไป็ นอก็จาก็น่�ยงัรายล้อม 
ไป็ด้ว่ยบรรดาร้านอาหารชื่่�อดังและท่ี่�พื่ัก็ว่่ว่ที่ะเล 
หลาก็หลายสิ่ไตล์ใหเ้ล่อก็พื่กั็ผ่่อน
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1

หล่ก็หน่จาก็เม่องท่ี่�แสิ่นวุ่่นว่าย มายังเก็าะล้าน เก็าะท่ี่องเท่ี่�ยว่ชื่่�อดังใก็ล้
ตัว่เม่องพัื่ที่ยา ท่ี่�ใครๆ ต่างก็็ตก็หลุมรกั็ ด้ว่ยหาดที่รายมาก็มายท่ี่�ที่อด
ยาว่ไป็ตามตัว่เก็าะ สิ่ลับกั็บเขาสิ่ง่ท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยธรรมชื่าต่อัดแน่น พื่รอ้ม
ทัี่�งอาหารที่ะเลรสิ่เด็ด และก่็จก็รรมที่างที่ะเลอ่ก็เพื่่ยบท่ี่�พื่รอ้มต้อนรบั 
นกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่อย่างจุใจ 

1 เกาะล้าน
07.00 – 18.00

เกาะล้าน
Google Map
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โซนเกาะล้าน

เปิดทีุ่กวันุ
ควรีตรีวจสอบรีอบเรีอ่ล่วงห้นุ้าก่อนุการีเดินุที่าง

สาย 4 ท่าเรือแหลม
บ

าลีฮาย-ท่ �ว่าการือ ำาเภ
อบ

างละมุ
ง



เก็าะล้านเป็็นเก็าะท่ี่องเท่ี่�ยว่แห่งหน่� งของพื่ัที่ยา 
ท่ี่�ไม่ห่างจาก็ตัว่เม่องพื่ัที่ยามาก็นัก็ ที่ำาให้สิ่ามารถ 
เด่นที่างได้ง่ายและถ่ก็สิุ่ดๆ ท่ี่�น่�จ่งเหมาะแก่็ก็ารเป็็น
ท่ี่�พื่ัก็ผ่่อนหย่อนใจสิ่ำาหรับคนท่ี่�อยาก็เท่ี่�ยว่ที่ะเล 
ในงบจำากั็ด 

ก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่บนเก็าะล้านก็็คงหน่ไม่พื่้นหาดใสิ่ที่ะเล
สิ่ว่ย โดยบนเก็าะล้านม่หาดสิ่งบให้คุณเล่อก็พื่ัก็ผ่่อน
ถ่ง 7 หาด ทัี่�งหาดขนาดเล็ก็ท่ี่�ใหค้ว่ามร่ส้ิ่ก่็ไมต่่างจาก็
หาดสิ่่ว่นตัว่ไป็จนถ่งหาดที่รายยาว่เก่็อบก่็โลท่ี่�ม่รา้น
ขายของท่ี่�ระล่ก็รม่หาดให้ได้เล่อก็ซ่่�อก็ลับบ้านไป็เป็็น
ของฝาก็กั็นอยา่งค่ก็คัก็
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นอก็จาก็หาดที่รายสิ่งบๆ แล้ว่เก็าะล้านยังม่จุดชื่มว่่ว่อ่ก็สิ่องจุดให ้
นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ได้ชื่่�นชื่มกั็บบรรยาก็าศ ทัี่�งจุดชื่มว่่ว่เขานมและจุดชื่มว่่ว่
กั็งหันลมท่ี่�ม่ว่่ว่กั็งหันลมสิ่ว่ยๆ ตั�งเร่ยงรายให้ได้ถ่ายร่ป็กั็นแบบชื่ล่ๆ 
ดังนั�นไม่ว่่าจะเป็็นสิ่ายพัื่ก็ผ่่อน สิ่ายที่ำาก่็จก็รรม หร่อสิ่ายถ่ายร่ป็ 
ก็็คว่รมาลองเท่ี่�ยว่เก็าะล้านด้ว่ยตัว่เองกั็นสิ่ัก็ครั�ง
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1
2

ตลาดนำ�าเกาะกลอย

ล่ลาฝ้าย

สิ่ำารว่จคว่ามคลาสิ่สิ่่ก็ กั็บบรรยาก็าศบ้านเรอ่นสิุ่ดว่่นเที่จ ไป็กั็บย่าน 
ก็ลางเม่องระยอง ชืุ่มชื่นเก่็าแก่็ท่ี่�แฝงไป็ด้ว่ยแง่มุมที่างป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร ์
ซ่่�งรอคอยให้นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่มาสิ่ัมผ่ัสิ่ ผ่่านบ้านเรอ่นโบราณและว่่ถ่ชื่ว่่่ต 
ชื่าว่ตะวั่นออก็ท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยเสิ่น่หข์องก็าลเว่ลา โดยไม่ว่่าจะเป็น็ย่านชื่มุชื่น 
สิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ที่างธรรมชื่าต่ หรอ่แหล่งอาหารรสิ่เด็ดก็็ม่ใหเ้ล่อก็ครบ 

3
4

พพิธิีภััณฑ์์เมูอืงระยอง

ยา่นยมูจิ้นดา

107106 CHONBURI – RAYONG
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10.00 – 21.00เปิดทีุ่กวันุ

1

ตลาดินำ�า
เกาะกลอย

สาย 6049 สีขาว ระยอง-น้ำ
ค

ม
พั

ฒ
น้ำ

า
สาย 318 ชลบุ

รี-ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

สาย 303 ชลบุ
รี-ระยอง

Google Map



'ตลาดนำาเก็าะก็ลอย' ตลาดนำาสิ่ไตล์ย้อนยุคท่ี่�รว่มเอา
ทัี่�งของก่็นอรอ่ยๆ และแหล่งชื่อป็ปิ็งหลาก็สิ่ไตล์ใหค้ณุ
เล่อก็ซ่่�อของฝาก็ก็ลับบ้านได้ในท่ี่�เด่ยว่

ถ่งแม้ตลาดจะมพ่ื่่�นท่ี่�ไมม่าก็นกั็ แต่จัดสิ่รรพื่่�นท่ี่�ใชื่ส้ิ่อย
ได้อย่างด่เย่�ยม ก็ารตก็แต่งเรอ่นแพื่ไม้ก็ลางสิ่ระนำา
ขนาดใหญ่ด่่งดด่นกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่และคนในพื่่�นท่ี่�ใหม้าเด่น
ชื่มชื่ม่ชื่อ็ป็กั็นแบบสิ่บายๆ นอก็จาก็น่�ยงัมก่็ารจัดพื่่�นท่ี่�
สิ่ว่ยๆ เอาไว้่ใหเ้ป็น็มมุถ่ายร่ป็กั็นอ่ก็ด้ว่ย
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สามูารถใหอ้าหารปลาในสระนำ�าได้
โดยมูอ่าหารปลาจ้ำาหนา่ยในราคาถง่ละสบิบาที่ 
หรอืจ้ะไปถ่บเรอืเปด็เล่นก่อนกลับก็ได้เชน่กัน

ตลาดจ้ะปดิเฉพาะวินัพ่ธีท่ี่� 2 และ 4 ข้องเดือน 
ยกเวิน้วินันกัข้ตัฤกษ์

Tips

Google Map

2

10.00 - 22.00เปิดทีุ่กวันุ
(ควรีติดต่อล่วงห้นุ้าห้ากต้องการีที่ำากิจกรีรีม)

ลีลาฝา้ย

สาย 6049 สีขาว ระยอง-น้ำ
ค

ม
พั

ฒ
น้ำ

า
สาย 318 ชลบุ

รี-ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

สาย 303 ชลบุ
รี-ระยอง



ผ่า้ฝ้ายหมกั็โคลนที่ะเลด้ว่ยสิ่ธ่รรมชื่าต่และเที่คนค่ Eco Printing หรอ่ก็าร
พื่ม่พื่ล์ายใบไม้จรง่ๆ ลงบนเน่�อผ่า้ ท่ี่�ตั�งใจอยาก็ผ่สิ่มผ่สิ่านคว่ามเป็น็ท้ี่องถ่�น 
และเอก็ลัก็ษณ์ของจังหวั่ดต่ดชื่ายฝั� งออก็มาผ่่านโคลนที่ะเลและใบไม ้
ในท้ี่องถ่�น เขา้กั็บงานออก็แบบท่ี่�มค่ว่ามรว่่มสิ่มยั ล่ลาฝา้ย จ่งก็ลายเป็น็
สิ่น่ค้าท่ี่�โดดเด่นอ่ก็หน่�งผ่ล่ตภััณฑ์์ของอำาเภัอบา้นฉาง จังหวั่ดระยอง

หาก็สิ่นใจร่ว่มชื่มว่่ธ่ก็ารที่ำาผ่้าหมัก็โคลนที่ะเลหร่อเข้าร่ว่มก่็จก็รรม 
เว่่รก์็ชื่อ็ป็ สิ่ามารถเข้าไป็ดท่่ี่�หนา้รา้นสิ่าขาหลัก็ได้เลย สิ่ว่่นสิ่าขาท่ี่�เซ่น็ที่รลั
ระยองนั�นจะเป็น็หนา้รา้นท่ี่�ขายสิ่น่ค้าเป็น็หลัก็เท่ี่านั�น
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3

เปิดทีุ่กวันุ
เข้้าชมฟรีี

09.00 - 18.00

117

พพิธิภ้ัณฑ์์ 
เมอ้งรีะยอง

สาย 6237 สีฟ้
า ระยอง-แม่

ร ำาพั
ง-ใน้ำ

ไร่
แหลม

แม่
พั

ม
พั

-แก
ลง

สายสีน้ำ ำ �าเงิน้ำ
เข �ม

 ระยอง-ป
าก

น้ำ ำ �าระยอง
สาย 1641ก

 ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

-แหลม
แม่

พั
ม

พั
 (สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ

)

* สุถ้ำาปต้ัยู่กรรม่ทีี่�สุวยู่งาม่ของตััวพพิธิภััณีฑ์์
ทีี่�เคยู่เปน็ทัี่�งบุา้น ทัี่�งโรงภัาพยู่นตัร ์ทัี่�งโรงสุี
หรอ้แม่ก้ระทัี่�งอู่ต่ัอเรอ้ม่าแล้ว 

โซนเมือ่งระยอ่ง

Google Map



Tips
วินัเสาร-์อาทิี่ตย ์ท่ี่�มูถ่นนคนเดิน
พพิธิีภััณฑ์์จ้ะเปดิถึงชว่ิงเวิลา
ประมูาณ 21.30 น. 

พื่่พื่่ธภััณฑ์์ในหอ้งแถว่เก่็าแก่็อายุก็ว่่า 100 ป็ี รม่ถนน 
ยมจ่นดาซ่่�งเป็ล่�ยนบ้านเด่มของขุนศร่อุทัี่ยเขตร ์ 
(โป็๊ง สิ่ัตย์อุดม) ให้ก็ลายเป็็นพื่่พื่่ธภััณฑ์์ท่ี่�บอก็เล่า 
เร่�องราว่ของเม่องโดยชื่มรมอนุรัก็ษ์ฟืื� นฟื่เม่องเก่็า
ระยอง 

ภัายในพื่่�นท่ี่�จัดแสิ่ดงทัี่�งสิ่องชื่ั�นเปิ็ดให้นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่
เย่�ยมชื่มได้อย่างอ่สิ่ระ ในสิ่่ว่นของชื่ั�นล่างจะเป็็นพื่่�นท่ี่�
จัดแสิ่ดงของโบราณ ตั�งแต่เคร่�องใชื่ช้ื่่�นเล็ก็ชื่่�นใหญ่ ่
ท่ี่�หลายคนอาจไม่เคยพื่บเหน็มาก่็อน รว่มไป็ถ่งร่ป็ภัาพื่
ขาว่ดำาท่ี่�บันท่ี่ก็ว่่ถ่ชื่ว่่่ตชื่าว่ระยองเอาไว่้ได้เป็็นอย่างด่ 
ท่ี่�ดไ่ป็ก็็เท่ี่ไมแ่พ้ื่ร่ป็โพื่ลารอยด์ในสิ่มยัน่�เลย

ชื่ั�น สิ่ อ ง จั ด แ สิ่ ด ง ห้ อ ง น อ น สิ่ มั ย โ บ ร า ณ พื่ ร้อ ม
เฟือรน์่เจอรไ์ม้คลาสิ่สิ่ก่็และผ่นังสิ่ข่าว่สิ่ะอาดตาท่ี่�ดไ่ป็
ก็็แอบดม่น่น่อลสิ่บายตาน่าอย่ไ่มใ่ชื่น่อ้ย ถ้าใครชื่อบจะ
ดไ่ว้่เป็น็ไอเด่ยแล้ว่ก็ลับมาแต่งหอ้งตัว่เองดก็่็ได้เชื่น่กั็น
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

09.00 - 18.00

4

ยา่นยมจิ้นดิา

สาย 6237 สีฟ้
า ระยอง-แม่

ร ำาพั
ง-ใน้ำ

ไร่
แหลม

แม่
พั

ม
พั

-แก
ลง

สายสีน้ำ ำ �าเงิน้ำ
เข �ม

 ระยอง-ป
าก

น้ำ ำ �าระยอง
สาย 1641ก

 ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

-แหลม
แม่

พั
ม

พั
 (สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ

)

Google Map



ย่านยมจ่นดา เป็็นย่านชืุ่มชื่นเม่องเก่็าท่ี่�เคยเป็็นถ่งย่านก็ารค้าแห่งแรก็ 
ของเม่องระยอง ภัายในเรย่งรายไป็ด้ว่ยบ้านไม้สิ่ไตล์ว่่นเที่จท่ี่�ถก่็อนุรกั็ษ์
เอาไว้่เป็็นอย่างด่ เด่มท่ี่ ย่านยมจ่นดาเคยเป็็นแหล่งชืุ่มชื่นท่ี่�ครก่็คร่�น
ด้ว่ยผ่่้คน เน่�องจาก็พ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ที่อดตัว่ยาว่ขนานกั็บแม่นำาระยอง อันเป็็น 
เสิ่้นที่างสิ่ัญ่จรที่างนำาท่ี่�สิ่ำาคัญ่ของจังหวั่ดระยอง แต่เม่� อร่ป็แบบก็าร 
เด่นที่างเป็ล่�ยนไป็ ย่านเก่็าท่ี่�เคยค่ก็คัก็จ่งก็ลายมาเป็็นชืุ่มชื่นสิ่โลว์่ไลฟ์ื 
ท่ี่�ยังคงอนุรัก็ษ์ว่่ถ่ชื่่ว่่ตแบบดั�งเด่มไว้่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นมนต์เสิ่น่ห ์
เหม่อนในป็ัจจุบัน และถ้าใครยังอยาก็ร่้จัก็เม่องระยองมาก็ก็ว่่าน่� 
ต้องเด่นต่อไป็ท่ี่� ‘พื่่พ่ื่ธภััณฑ์์เม่องระยอง’ ซ่่�งจัดแสิ่ดงสิ่่�งของโบราณ 
และแก็ลลอร่�ภัาพื่ถ่ายในอด่ตเอาไว้่ใหค้นท่ี่�ผ่่านไป็มาได้แว่ะที่ำาคว่ามร่จั้ก็
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* ถ้ำนนคนเดินยู่ม่จ้นิดา เปดิวนัเสุาร-์อาทิี่ตัยู่ ์
ชว่งเวลา 16.00-22.00 น. 
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เปิดทีุ่กวันุ

1

1
2
3

เท่ี่�ยว่ชื่มเก็าะแก้็ว่พื่่สิ่ดาร ต้นแบบเก็าะในตำานานเล่าขานจาก็ว่รรณคด่
เล่�องชื่่�อของสิ่นุที่รภั่ท่่ี่�อดุมไป็ด้ว่ยต้นเสิ่มด็อันเป็น็เอก็ลัก็ษณ์ ตามด้ว่ยหาด
ที่รายขาว่เน่ยนละเอ่ยดสิ่ลับกั็บท่ี่ว่เขาน้อยใหญ่่และหม่่ป็ะก็ารงัใต้ที่ะเล 
พื่รอ้มก่็จก็รรมมาก็มายท่ี่�อัดแน่นจนก็ลายเป็็นจุดหมายป็ลายที่างระดับ
โลก็ ท่ี่�นกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ทัี่�งไที่ยและต่างชื่าต่ต่างก็็ป็ระทัี่บใจไมร่่ล่้ม

หาดแมูร่ำาพงึ

จ่้ดชมูวิวิิเข้าแหลมูหญ้่า

เกาะเสมูด็

126 CHONBURI – RAYONG

โซนเกาะเส่มด็ิ

หาดิแมร่ีำาพงึ

สาย 6237 สีฟ้
า ระยอง-แม่

ร ำาพั
ง-ใน้ำ

ไร่

Google Map



อ่ก็หน่�งหาดยอดนย่ม ท่ี่�ตั�งอย่่หา่งจาก็ตัว่เมอ่งเพื่ย่ง 11  ก่็โลเมตร ซ่่�งโดดเด่น 
ด้ว่ยที่รายสิ่่ขาว่เน่�อเน่ยนละเอ่ยด นอก็จาก็น่�ยังเป็็นชื่ายหาดท่ี่�ยาว่ท่ี่�สิุ่ด
ของฝั� งที่ะเลด้านตะวั่นออก็อ่ก็ด้ว่ย

บรเ่ว่ณโดยรอบมทั่ี่�งรา้นอาหาร โรงแรม และรส่ิ่อรท์ี่มาก็มายใหน้กั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
เล่อก็พัื่ก็ผ่อ่นได้ตามต้องก็าร โดยชื่ว่่งก็ลางหาดแม่รำาพื่ง่ นั�นมล่านหน่ขาว่ 
ท่ี่�ม่ก็ารจัดว่างสิ่ว่นหน่เอาไว้่อย่างสิ่ว่ยงาม เหมาะสิ่ำาหรบัก็ารนั�งพื่ัก็ผ่่อน 
และรับป็ระที่านอาหารที่ะเลสิ่ด ๆ พื่ร้อมชื่มคว่ามสิ่ว่ยงามของที่ะเล 
เป็็นอย่างย่�ง หรอ่ถ้าอยาก็ใก็ล้ชื่ด่ที่ะเลข่�นอ่ก็หน่อย จะเล่อก็ซ่่�อของสิ่ด 
มานั�งป็ิ� งยา่ง รม่ชื่ายหาดก็็ได้เหมอ่นกั็น

ชื่ว่่งเย็นยำาใก็ล้เว่ลาพื่ระอาท่ี่ตย์ตก็ แนะนำาให้ออก็มาเด่นเล่นชื่มว่่ว่ท่ี่� 
รม่ชื่ายหาด หรอ่จะเชื่า่จัก็รยานป็ั� นเล่ยบถนนรม่หาดก็็ได้บรรยาก็าศท่ี่�
ผ่่อนคลายไป็อ่ก็แบบ
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Tips

ไมูค่วิรเล่นนำ�าในบรเิวิณ
ท่ี่�ปดิปา้ยหา้มูเล่น

ไมูค่วิรเล่นนำ�าหา่งไกลชายฝั� ง
มูากจ้นเกินไป

ไมูแ่นะนำาใหมู้าหาดแมูร่ำาพงึ
ในหน้าฝน

นำาข้ยะไปทิี่�งและรกัษา 
ควิามูสะอาดเสมูอ 
ที่ะเลจ้ะได้สะอาด  
สวิยงามูแบบน่� ไปนานๆ
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200.- 100.- 

เปิดทีุ่กวันุ ชาวไที่ย์
ผู้้�ใหญ่่

ชาวต่างชาติ

เด็็ก

08.00 - 18.00

40.- 20.- 

เขั้าแหลมหญ้่า
2

สาย 6237 สีฟ้
า ระยอง-แม่

ร ำาพั
ง-ใน้ำ

ไร่

Google Map



แค่ได้เหน็ภัาพื่บ้านไม้หลังน้อยสิ่ข่าว่และสิ่ะพื่านไม้ย่�น
ไป็ก็ลางที่ะเล เราก็็เชื่่�อว่่าคณุคงอยาก็รบ่เก็็บก็ระเป็๋า
มาเท่ี่�ยว่เขาแหลมหญ่้ากั็นสิ่ัก็ครั�ง เพื่ราะบรรยาก็าศ
นา่รกั็คล้ายหลดุออก็มาจาก็ภัาพื่ว่าดแบบน่�มอ่ย่จ่รง่ท่ี่�น่�

เขาแหลมหญ่้าเป็็นภั่เขาเต่�ยต่ดที่ะเลท่ี่�ข่�นชื่่�อในเร่�อง
ของก็ารเป็็นจุดก็างเต็นท์ี่แคมป์็ป็ิ� งรม่ที่ะเลท่ี่�ไม่จำาเป็็น
ต้องแบก็เต็นท์ี่ไป็เอง เพื่ราะที่างอุที่ยานม่บร่ก็าร 
ให้เชื่า่ในราคาสิ่บายก็ระเป๋็า ดังนั�นในชื่ว่่งก็ลางวั่น 
คุณจ่งสิ่ามารถไป็เท่ี่�ยว่ชื่มธรรมชื่าต่ในบรรยาก็าศ 
สิุ่ดชื่ล่ นอนอาบแดดและเล่นนำาที่ะเลให้ชืุ่ม่ฉำาได้แบบ
ตัว่ป็ล่ว่ไม่ต้องขนสิ่มัภัาระมาก็มาย
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*

*
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บุา้นไม่สุ้ขีาวรมิ่ที่ะเล 
ทีี่�เหม่าะแก่การถ่้ำายู่รูปเปน็ทีี่�สุดุ

สุะพานไม่ท้ี่อดยู่าวไปกลางที่ะเล

ประสุบุการณี์กางเต็ันท์ี่แคม่ปป์ิ� ง 
รมิ่ที่ะเลสุกัครั�งในชวีติั

โซนเกาะเสม็ด
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Tips

ตอนกลางวินัแดดค่อนข้า้งรอ้น 
แนะนำาใหเ้ตรย่มูหมูวิก
และที่ากันแดดก่อนเท่ี่�ยวิ

หากมูาในชว่ิงเยน็ จ้ะได้เหน็
วิวิิพระอาทิี่ตยลั์บข้อบฟืา้
ท่ี่�บรรจ้บกับที่ะเล

139โซนเกาะเสม็ด



เกาะเส่มด็ิ
เปิดทีุ่กวันุ 08.00 – 17.00

(ควรีตรีวจสอบรีอบเรีอ่ล่วงห้นุ้าก่อนุการีเดินุที่าง) 200.- 100.- 

ชาวไที่ย์
ผู้้�ใหญ่่

ชาวต่างชาติ

เด็็ก

40.- 20.- 

3

แหลม
แม่

พั
ม

พั
-แก

ลง
สาย 1641ก

 ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

-แหลม
แม่

พั
ม

พั
 (สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ

)
สาย 318 ชลบุ

รี-ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

Google Map



หาดสิ่ว่ยที่ะเลใสิ่ เก็าะสิ่ดุฮอตของป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�เหมาะ
แก่็ก็ารพื่กั็ผ่อ่น เพื่ราะตั�งอย่ไ่มไ่ก็ลจาก็ชื่ายฝั� งมาก็นกั็ 
จ่งเด่นที่างได้ง่าย ใชื่เ้ว่ลาไม่นาน และเป็็นท่ี่�น่ยมของ 
นกั็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ทัี่�งชื่าว่ไที่ยและชื่าว่ต่างชื่าต่

หาดท่ี่�เป็็นท่ี่�น่ยมของเก็าะเสิ่ม็ดค่อหาดฝั� งตะวั่นออก็ 
เน่�องจาก็ม่รา้นอาหาร สิ่ถานบันเท่ี่ง และรส่ิ่อรท์ี่เป็็น
จำานว่นมาก็ แต่หาก็ใครมองหาหาดสิ่งบๆ อ่ก็ฝั� งของ
เก็าะก็็เป็็นที่างเล่อก็ท่ี่�ด่เชื่น่กั็น ดังนั�นไม่ว่่าจะชื่อบ 
พื่ัก็ผ่่อนในสิ่ไตล์ไหนเก็าะเสิ่ม็ดก็็ม่ตัว่เล่อก็ให้คุณ 
ได้เสิ่มอ นอก็จาก็น่�ภัายในเก็าะยงัมก่่็จก็รรมมาก็มาย
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*

*

*
ทัี่วิรด์ำานำ�าเกาะกฎ่่ี

ชมูวิวิิพระอาทิี่ตยต์กดินท่ี่�อ่าวิพรา้วิ
ซึ�งเปน็จ่้ดท่ี่�มูองเหน็วิวิิพระอาทิี่ตยต์ก
ได้สวิยงามูท่ี่�สด่

ชมูการแสดงควิงกระบองไฟื
รมิูหาดยามูคำ�าคืน

กิจ้กรีรีม

*

*

บรกิารพายเรอืคายคั 
ท่ี่�มูใ่นหลายๆ หาด

ไดหมูกึหรอืตกหมูกึ 
ยามูคำ�าคืนบนอ่าวิทัี่บทิี่มู

โซนเกาะเสม็ด
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Tips

อาจ้มูมู่รสมู่และคลื�นลมูแรง 
ควิรเชก็สภัาพอากาศิ
ก่อนออกเดินที่าง

ชว่งเด้ิอน
พฤษภัาคม-
ก้นยายน

147โซนเกาะเสม็ด



เปิดทีุ่กวันุ
เข้้าชมฟรีี

08.30 - 16.30

1

1
2
3
4

ตามหาท่ี่�มาของสิุ่นที่รภั่่ ก็ว่่เอก็แห่งก็รุงรตันโก็สิ่่นที่รท่์ี่�ย่านเม่องเก่็า
ป็าก็นำาป็ระแสิ่ แหล่งชืุ่มชื่นโบราณค่่วั่ฒนธรรมท่ี่�ที่รงคุณค่าและเต็มไป็
ด้ว่ยเสิ่นห่ท่์ี่�คณุคาดไมถ่่ง ไมว่่่าจะเป็น็ ชื่มุชื่นโบราณ อาหารพื่่�นบา้นอรอ่ย ๆ  
คว่ามงดงามของที่ะเลตะวั่นออก็ หม่เ่ก็าะ และป่็าชื่ายเลน 

สวินพฤกษศิาสตรร์ะยอง

อนส่าวิรย่ส์น่ที่รภัู่

พพิธิีภััณฑ์์บา้นครูกัง

แหลมูแมูพ่มิูพ์

148 CHONBURI – RAYONG

โซนอำาเภัอแกลง

ส่วนพฤกษศิาส่ตรี์
รีะยอง

แหลม
แม่

พั
ม

พั
-แก

ลง
สาย 1641ก

 ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

-แหลม
แม่

พั
ม

พั
 (สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ

)

Google Map



ระยองไม่ได้ม่ด่แค่ที่ะเล หาก็ใครเบ่�อที่ะเลแต่ยังอยาก็
สิ่ัมผ่ัสิ่ธรรมชื่าต่ท่ี่�สิ่ว่ยงามไม่แพื่้กั็น เราอยาก็ชื่ว่นให้
แว่ะมาท่ี่� 'สิ่ว่นพื่ฤก็ษศาสิ่ตรร์ะยอง' ศ่นย์ศ่ก็ษาว่่จัย
และรว่บรว่มพื่รรณไม้ ท่ี่�เปิ็ดให้นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่เข้ามา
ท่ี่องเท่ี่�ยว่เชื่ง่ระบบน่เว่ศพื่รอ้มเรย่นร่เ้ร่�องราว่เก่็�ยว่
กั็บระบบน่เว่ศว่่ที่ยาของพื่่�นท่ี่�ชืุ่ม่นำาและป่็าเสิ่ม็ดได้
ตลอดทัี่�งป็ี

นอก็จาก็น่�ในชื่ว่่งหนา้ฝนคณุยงัสิ่ามารถพื่ายเรอ่คายคั 
เข้าไป็ในป็่า เพ่ื่�อชื่มป่็าเสิ่ม็ดโบราณและต้นย่านล่เภัา
ได้ด้ว่ยตัว่เองอ่ก็ด้ว่ย บอก็เลยว่่าเม่�อต้นไม้ สิ่ะท้ี่อนกั็บ
ผ่่ว่นำาแล้ว่สิ่ะท้ี่อนเงาข่�นมาเหม่อนก็ระจก็ จะเป็็นชื่ว่่ง
เว่ลาท่ี่�ถ่ายร่ป็ได้สิ่ว่ยแบบสิุ่ดๆ แต่ป็ราก็ฎก็ารณ์แบบ
น่�มเ่พ่ื่ยงป็ลีะครั�งเท่ี่านั�น
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แต่ถ้าใครพื่ลาดโอก็าสิ่ไป็ก็็อย่าน้อยใจเพื่ราะท่ี่�น่�ยังม ่
ก่็จก็รรมอ่�นๆ ใหเ้ล่อก็ที่ำาอ่ก็มาก็มาย เชื่น่
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ปั� นจ้กัรยาน

สอ่งนก

เดินปา่

กิจ้กรีรีม

*

*
พายเรอืคายคัในหนองจ้ำาร่ง

กิจ้กรรมูการเรย่นรู้
ด้านพฤกษศิาสตร์

โซนอ่ำาเภอ่แกลง



เปิดทีุ่กวันุ

2

อนสุ่าวรียีส์่นุทรีภัู่

แหลม
แม่

พั
ม

พั
-แก

ลง

Google Map



อนสุิ่าว่รย่ท่์ี่�สิ่รา้งข่�นเพื่่�อระล่ก็ถ่ง 'สิ่นุที่รภั่่' ก็ว่่เอก็ของ 
ไที่ยในสิ่มัยรัตนโก็สิ่่นที่ร์ตอนต้น ม่ลัก็ษณะเป็็น 
ร่ป็หล่อของสิุ่นที่รภั่่ท่ี่�ก็ำาลังแต่งโคลงก็ลอนอย่่หน้า 
สิ่ระนำาโดยม่ร่ป็หล่อตัว่ละครจาก็ว่รรณคด่เร่�องเด่น
อย่าง 'พื่ระอภััยมณ่' ตั�งอย่่เค่ยงข้างถ่ง 3 ตัว่ละคร 
อันได้แก่็ พื่ระอภััยมณ่ นางผ่่เสิ่่�อสิ่มุที่ร และนางเง่อก็ 
ออก็แบบโดยศาสิ่ตราจารย ์ศ่ลป์็ พื่ร่ะศร่

สิุ่นที่รภั่่หรอ่พื่ระสิุ่นที่รโว่หารเป็็นก็ว่่ท่ี่�ม่ชื่่�อเสิ่่ยง และ
มค่ว่ามชื่ำานาญ่ในก็ารป็ระพื่นัธบ์ที่ก็ลอน โคลง นร่าศ 
จนได้รบัก็ารยก็ยอ่งใหเ้ป็น็เชื่ก็็สิ่เป็ยีรแ์หง่ป็ระเที่ศไที่ย 
เพ่ื่�อยก็ย่องเก่็ยรต่คณุของท่ี่าน นอก็จาก็จะมวั่่นสิ่นุที่รภั่่ 
เก่็ดข่�นแล้ว่ ก็็ยังม่อนุสิ่าว่รย์่สิุ่นที่รภั่่แห่งน่�ท่ี่�คุณคว่ร 
ได้ไป็ลองเย่�ยมชื่มดส่ิ่กั็ครั�ง
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3

เปิดทีุ่กวันุ
09.00 - 16.00 150.- 80.- 

ชาวไที่ย์
ผู้้�ใหญ่่ กำ�นัันั

ชาวต่างชาติ

เด็็ก

80.- 100.- 30.- 

แหล่งเรย่นร่ ้ ท่ี่�รว่บรว่มของเก่็าโบราณท่ี่�หาชื่มได้ยาก็
ในป็ัจจุบัน จาก็ก็ารเก็็บสิ่ะสิ่มของ 'คร่ก็ัง บุญ่เก่็ยรต่' 
อด่ตข้าราชื่ก็ารคร่ ภัายในพ่ื่พ่ื่ธภััณฑ์์ม่ข้าว่ของเคร่�อง
ใชื่น้บัหม่�นชื่่�น บนเน่�อท่ี่�เก่็อบ 2 ไร่

ตัว่พ่ื่พ่ื่ธภััณฑ์์เป็็นโครงบ้านไม้เก่็าโบราณ จัดแสิ่ดง
ของเก่็าโดยแบ่งออก็เป็น็สิ่ดัเป็น็สิ่ว่่นก็ว่่า 20 หอ้ง เร่�ม
ตั�งแต่ รา้นโชื่ห่ว่ย ห้องก็ระป็ุก็ออมสิ่่น รา้นซ่าลอน 
ร้านบาเบอร์ และอ่� นๆ อ่ก็มาก็มาย ซ่่�งแต่ละโซ่น 
จะม่เอก็ลัก็ษณ์ท่ี่�แตก็ต่างกั็นไป็ ไม่ว่่าจะเป็็นเก้็าอ่�นั�ง 
โบราณ อปุ็ก็รณตั์ดแต่งที่รงผ่ม ซ่่�งที่กุ็ชื่่�นยงัคงสิ่ามารถ
ใชื่ง้านได้จรง่
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จุดเด่นของท่ี่�น่�ค่อของชื่น่ดเด่ยว่กั็นจะม่ใหช้ื่มหลายรุน่
หลายสิ่มยั ที่ำาใหผ้่่ม้าเยอ่นได้ต่�นตาไป็กั็บว่่วั่ฒนาก็าร
ของเคร่�องใชื่ป้็ระเภัที่ต่างๆ ท่ี่�ม่ตั�งแต่ เคร่�องใชื่ทั้ี่�ว่ไป็
ภัายในบ้าน ธนบัตร ตะเก่็ยง รถเข็น เคร่�องดนตร ่ 
ไป็จนถ่งรถโบราณ ท่ี่�ใชื่เ้ว่ลาสิ่ะสิ่มมายาว่นานก็ว่่า 50 ป็ ี
ด้ว่ยเหตุผ่ลท่ี่�ว่่าคร่กั็งไม่อยาก็เก็็บไว้่ด่คนเด่ยว่และ
อยาก็ถ่ายที่อดไป็ยังคนรุ่นหลังจ่งเก่็ดเป็็นไอเด่ย 
ในก็ารสิ่รา้งพื่่พื่่ธภััณฑ์์แห่งน่�ข่�นมาเพื่่�อเปิ็ดโอก็าสิ่ให ้
นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ได้ย้อนเว่ลาก็ลับไป็ในอด่ตผ่่านสิ่่�งของ
เหล่าน่�
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เปิดทีุ่กวันุ

แหลมแมพ่มิพ์

แหลม
แม่

พั
ม

พั
-แก

ลง
สาย 1641ก

 ระยอง-บุ �าน้ำ
เพั

-แหลม
แม่

พั
ม

พั
 (สีน้ำ ำ �าเงิน้ำ

)

Google Map



Tips

แหลมแม่พื่่มพื่์เป็็นหาดชื่่�อดังป็ระจำาจังหวั่ดระยองท่ี่�ม่คนมาเท่ี่�ยว่อย่าง
สิ่มำาเสิ่มอตลอดทัี่�งป็ ีด้ว่ยบรรยาก็าศสิ่ว่ยงามของหาดที่รายขาว่ท่ี่�ที่อดยาว่
ถ่ง 4 ก่็โลเมตร และนำาที่ะเลใสิ่สิ่ะอาดตา เค่ยงค่่ไป็กั็บท่ี่ว่สิ่นและต้นหก่็ว่าง 
โดยชื่ว่่งต้นหาดจะเง่ยบสิ่งบและมม่า้นั�งใหช้ื่มว่่ว่ธรรมชื่าต่ตั�งอย่เ่ป็น็ระยะ 
ในขณะท่ี่�ฝั� งก็ลางหาดถ่งป็ลายหาดนั�นรายล้อมไป็ด้ว่ยรา้นอาหาร รส่ิ่อรท์ี่ 
และบรก่็ารต่างๆ เพื่่�อรองรบันัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ แม้ก็ระทัี่�งตลาดสิ่ดก็็ม่ให้คุณ
เล่อก็ซ่่�ออาหารที่ะเลได้ดั�งใจ ดังนั�นไมว่่่าคณุจะเป็น็คนรกั็สิ่งบหรอ่รกั็สิ่นกุ็
ก็็สิ่ามารถเล่อก็พื่กั็ผ่่อนได้ตามสิ่ไตล์ตัว่เอง บอก็เลยว่่าใครมาระยองแล้ว่
ไมไ่ด้มาแหลมแม่พ่ื่มพ์ื่ก็็เหมอ่นยงัมาไมถ่่ง

หา่งออกไปราวิ 3 กิโลเมูตร
มูส่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิอื�นๆ เชน่
อ่าวิมูะข้ามูปอ้มู แหลมูตาล เปน็ต้น
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รูปป้� นเจ้้าแม่ก่วนอิม่ ทีี่�เคารพและศรทัี่ธา
ของคนในท้ี่องทีี่�และนกัท่ี่องเทีี่�ยู่ว*



ขั้องขั้วญ้่ชลบุุรี ี- รีะยอง
CHONBURI - RAYONG

ขนมไทย

ผ่ล่ตภััณฑ์์จัก็สิ่านไมไ้ผ่ ่ 
ศน่ยจั์ก็สิ่านใหญ่ท่่ี่�สิ่ดุในโลก็
ต.พื่นัสิ่น่คม อ.พื่นัสิ่นค่ม

รา้นแม่นย่ม
ต.แสิ่นสิ่ขุ
อ.เมอ่งชื่ลบรุ่

ผลิิตภััณฑ์์
จัักสานไม้ไผ ่ 

ข้าวหลิามเผาฟืืน 
1 2 3

1

2

ว่่สิ่าหก่็จชื่มุชื่นเก็าะสิ่ช่ื่งั
ต.ท่ี่าเที่ว่ว่งษ ์
อ.เก็าะสิ่ช่ื่งั

รา้นขนมไที่ยคณุยาย อ่างศ่ลา
ต.อ่างศ่ลา
อ.เมอ่งชื่ลบรุ่

สินค้้างานบาติก
แลิะงานปััก 

4 5

รา้นล่�เซ่่�ยงฮว่ดรุน่แรก็
ต.อ่างศ่ลา
อ.เมอ่งชื่ลบรุ่

ค้รกอ่่างศิิลิา 

4

5

3
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1day

7

4

เช้้า

3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

ชลิบุรี

เด่นท่ี่องเท่ี่�ยว่ชื่มคว่ามสิ่ว่ยงามของ ชายหาดพััทยา
หน่�งในชื่ายหาดไที่ยท่ี่�มช่ื่่�อเสิ่ย่งระดับโลก็ ป็ระก็อบไป็ด้ว่ย
หาดพื่ทัี่ยาเหนอ่ พื่ทัี่ยาก็ลาง และพัื่ที่ยาใต้ ซ่่�งแต่ละโซ่นนั�น
จะม่ก่็จก็รรมอย่างก็ารเล่นสิ่ปี็ดโบ๊ที่ หรอ่เก้็าอ่�ชื่ายที่ะเล 
ใหบ้รก่็ารอย่ต่ลอดแนว่ชื่ายหาด 

นั่่�งรถสองแถวสาย 7 จากชายหาดพ่ัทยา ไปยง่ Terminal 21
ร�ค�ประม�ณ 10 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัรถเเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 10 นั�ที  

แล้้วต่่อรถสองแถวพัท่ยาสาย 4
ไปยง่ท่าเรอืแหล้มบาลี้ฮาย-เกาะล้้านั่ 
ร�ค�ประม�ณ 20 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัรถเเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 30 นั�ที 

นั่่�งเรอืข้า้มฟากแหล้มบาลี้ฮาย-เกาะล้้านั่
ไปล้งบนั่เกาะบรเิวณท่าเรอืหนั่า้บา้นั่
ร�ค�ประม�ณ 30 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัเรอ่เเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 45 นั�ที

ไป็ต่อกั็นท่ี่� เกาะล้าน และรบัป็ระที่านอาหารก็ลางวั่น 
จาก็รา้นอาหารท้ี่องถ่�นบนเก็าะ จาก็นั�นเด่นไป็ตามแนว่ 
สะพัานไม้ ซ่่�งเชื่่�อมต่อจาก็ท่ี่าเรอ่ขา้มแนว่โขดหน่ไป็จนถ่ง 
หาดสังวาลย์ หาดที่รายขาว่เล็ก็ๆ ตัดกั็บบรรยาก็าศที่ะเล
สิ่ค่รามสิ่ว่ยงาม และเด่นต่อไป็ยัง หาดตาแหวน ได้เพื่่ยง 
150 เมตร ชื่ายหาดท่ี่�ได้รบัคว่ามน่ยมมาก็ท่ี่�สิุ่ดแห่งหน่�ง
บนเก็าะ โดยสิ่ามารถเด่นที่างไป็สิ่ถานท่ี่�อ่�นๆ ในเก็าะได้
ด้ว่ยรถรบัจ้างท้ี่องถ่�นหรอ่เชื่า่มอเตอรไ์ซ่ค์บนเก็าะได้ตาม
คว่ามเหมาะสิ่ม

บ่่าย

4

6

เช้้า

2day
ชลิบุร ี- ระยอ่ง

นั�งพื่ัก็ผ่่อนคลายชื่มว่่ว่พื่ระอาท่ี่ตย์ตก็ด่นท่ี่�  จุดชมวิว 
พัรืะใหญ่ หน่�งในจุดชื่มว่่ว่บนเก็าะล้าน ท่ี่�สิ่ามารถมอง
เห็นท่ี่ว่ทัี่ศน์ของหาดตาแหว่นและสิ่ามารถนมัสิ่ก็าร 
หลว่งป็่ท่ี่ว่ดองค์ใหญ่บ่นนั�นได้อ่ก็ด้ว่ย ป็ดิท้ี่ายวั่นด้ว่ยก็าร 
รบัป็ระที่านอาหารเยน็สิ่ไตล์ซ่ฟ่่ืดและพื่กั็ผ่อ่นตามอัธยาศัย 
บนเก็าะล้าน

นั่่�งเรอืข้า้มฟากเกาะล้้านั่-แหล้มบาลี้ฮาย 
ไปล้งบนั่เกาะบรเิวณท่าเรอืแหล้มบาลี้ฮาย
ร�ค�ประม�ณ 30 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัเรอ่เเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 45 นั�ที 

แล้้วต่่อรถสองแถวพ่ัทยาสาย 4 
หรอืเดินั่เท้าประมาณ 900 เมต่ร ไปยง่ แยกสื�อสาร
ร�ค�ประม�ณ 10 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัรถเเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 5 นั�ที 

นั่่�งรถสองแถวสาย 6 จากแยกสื�อสาร ไปยง่ แยกพ่ัทยาใต้่ 
ร�ค�ประม�ณ 10 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัรถเเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 10 นั�ที  

นั่่�งรถต่้้ชล้บุร-ีพัท่ยา-ระยอง ไปยง่ บข้ส. ระยองแหง่ที� 1 
ร�ค�ประม�ณ 110 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัรถเเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 60 นั�ที 

เย็น
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นั่่�งรถสองแถวสายระยอง-ปากนั่ำาระยอง  
จากบข้ส.ระยองแหงที� 1 ไปล้งที� ถนั่นั่ยมจนิั่ดา
ร�ค�ประม�ณ 10 บ�ท 
เม่�อข้ึ้�นัรถเเล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 5 นั�ที  

รบัป็ระที่านอาหารก็ลางวั่นแบบท้ี่องถ่�นท่ี่� ย่านยมจินดา 
พื่รอ้มเด่นชื่มว่่ถ่ชื่ว่่่ตของชื่มุชื่น และเรย่นร่ค้ว่ามเป็็นมาของ
จังหวั่ดได้ท่ี่� พิัพิัธภััณฑ์์เมืองรืะยอง อด่ตสิ่ถานท่ี่�ท่ี่�เคยเป็น็
โรงภัาพื่ยนตร ์โรงสิ่ ่หรอ่แมก้็ระทัี่�งเป็น็อ่่ต่อเรอ่มาแล้ว่ 

เดินั่เท้าไปยง่ วด่ลุ้่มมหาชย่ชมุพัล้
ระยะท�งประม�ณ 600 เมตร 
ใช้�เวล้�เดิ็นัประม�ณ 8 นั�ที

วัดลุ่มมหาชัยชุมพัล หรอ่วั่ดลุม่ มป่็ระวั่ต่ว่่าเคยเป็น็ท่ี่�ป็ระทัี่บ 
ค้างแรมของสิ่มเด็จพื่ระเจ้าตาก็สิ่น่มหาราชื่ในชื่ว่่งนำาที่หาร 
จำานว่น 500 คน ต่ฝ่าว่งลงล้อมพื่ม่าออก็จาก็ก็รุงศรอ่ยุธยา
และได้มาตั�งค่าย ณ ท่ี่�แห่งน่�โดยได้ตั�งชื่่�อค่ายว่่า ชืุ่มพื่ล 
จ่งได้ก็ลายมาเป็น็ชื่่�อวั่ดในป็จัจุบนั ภัายในวั่ดมศ่าลสิ่มเด็จ
พื่ระเจ้าตาก็สิ่่นมหาราชื่ให้เหล่าผ่่้คนท่ี่�แว่ะเว่่ยนได้เข้าไป็
สิ่กั็ก็าระ

เด่นเล่นภัายในเม่องระยอง พื่รอ้มรบัป็ระที่านอาหารเย็น
และพื่กั็ผ่อ่นตามอัธยาศัย

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

3 DAYS 2 NIGHTS !

สวนพฤษศิาสตรร์ะยอ่ง
day 3

นั่่�งรถสองแถวสาย 1641ก หรอืสายแหล้มแม่พัมิพั-์แกล้ง
จากบข้ส. ระยองแหง่ที� 1 ไปยง่ สวนั่พัฤกษศาสต่รร์ะยอง
ร�ค�ประม�ณ 10-50 บ�ท
เม่�อข้ึ้�นัรถแล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 40 นั�ที

เป็ล่�ยนบรรยาก็าศจาก็ที่ะเลมาเป็็นก็ารสิ่ัมผ่ัสิ่ธรรมชื่าต่
ด้ว่ยก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่เชื่ง่ระบบน่เว่ศ ณ สิ่ว่นพื่ฤก็ษศาสิ่ตร์
ระยอง ท่ี่�ได้เปิ็ดให้นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ได้เข้ามาเรย่นร่เ้ร่�องราว่
ของระบบน่เว่ศว่่ที่ยาของพื่่�นท่ี่�ชืุ่ม่นำาและป่็าเสิ่ม็ดได้แบบ
ตลอดทัี่�งป็ี นอก็จาก็น่�ยังม่ก่็จก็รรมมาก็มายให้ได้ที่ำากั็น
อ่ก็ด้ว่ยไมว่่่าจะเป็น็ ป็ั� นจัก็รยาน พื่ายเรอ่คายคั เด่นป็า่ ฯลฯ

นั่่�งรถสองแถวสาย 1641ก หรอืสายแหล้มแม่พัมิพั-์แกล้ง
จากสวนั่พัฤกษศาสต่รร์ะยอง ไปยง่ บข้ส. ระยองแหง่ที� 1
ร�ค�ประม�ณ 10-50 บ�ท
เม่�อข้ึ้�นัรถแล้�ว ใช้�เวล้�เดิ็นัท�งประม�ณ 40 นั�ที

day

เช้้า

บ่่าย

1641ก
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ขั้อ้มูลส่ถิานที�
ศูนย์เครืื�องจักสาน
ใหญ่ท่�สุดในโลก
08 6017 2450

ชุมชนเกาะส่ชัง
08 1305 5544

พิัพิัธภััณฑ์์เมืองรืะยอง
08 4945 3939

เกาะเสม็ด
0 3864 4094

จุดชมวิวเขาแหลมหญ้า
0 3865 3034

สวนพัฤกษศาสตร์ืรืะยอง
0 3863 8880

อนุสาวร่ืย์สุนทรืภู่ั
0 3863 8789

พิัพิัธภััณฑ์์บ้ิานครูืกัง
08 7129 9405

ศูนย์ส่งเสริืมฝีีมือจักสาน
ด้วยไม้ไผ่่
0 3846 1313

ครืกอ่างศิลา
ร้ืานล่�เซ่ี้�ยงฮวดรุ่ืนแรืก
08 1327 2917

ข้าวหลามเผ่าฟื้น ร้ืานแม่นิยม
08 9544 7337

สินค้างานบิาติกและงานปัก 
วิสาหกิจชุมชนเกาะส่ชัง
08 1305 5544

ร้ืานล่ลาฝ้ีาย
08 6853 2828
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