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

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

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

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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ส่วนส่ัต้ว์นครราช่ส่่มา
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โคราช่จึึงม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์ท่่�ส่ำาคัญ่มากมาย เช่่น
อท้่ยานประวัติ้ศาส่ต้รพ์ื่มิาย ประต้ชู่ม้พื่ล และโบราณส่ถานท่่�กระจึายตั้ว
อยู่ทั่�วจัึงห่วัด นอกจึากน่�ด้วยความอ้ดมส่มบูรณ์ข้องแรธ่าต้้และป่าไม ้
โคราช่จึึงม่ช่่�อเส่่ยงในด้านการป้� นเคร่�องป้� นดินเผัาและยังเป็นท่่�ตั้�งข้อง
อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้เข้าให่ญ่่ รวมถึงส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้
มากมายอ่กด้วย เม่�อโคราช่เป็นส่่วนผัส่มท่่�ห่ลากห่ลายแต่้ลงตั้วเช่น่น่� 
จึึงไม่แปลกท่่�โคราช่จึะเป็นจ้ึดห่มายปลายท่างท่่�ใครห่ลายคนเล่อก
จึะมาท่่องเท่่�ยวและพัื่กผ่ัอนอยูต่้ลอดทั่�งปี

นครราช่ส่ม่า ห่รอ่  โคราช่ ประต้สูู่ภ่าคอ่ส่าน ดินแดนท่่�เต็้มไปด้วยอารยธรรม
เก่าแก่ตั้�งแต่้ส่มยัก่อนประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละแห่ล่งท่รพัื่ยากรธรรมช่าติ้อันอด้ม-
ส่มบรูณ ์ท่่�พื่ฒันาอยา่งไมห่่ยด้ยั�งและกลายมาเปน็อ่กห่นึ�งเมอ่งศนูยก์ลาง
ข้องภาคอ่ส่านตั้�งแต่้อด่ต้เร่�อยมาจึนถึงปจ้ึจ้ึบนั

จัึงห่วัดนครราช่ส่่มาตั้�งอยู่ในภาคต้ะวันออกเฉ่ียงเห่น่อห่รอ่ภาคอ่ส่าน
ต้อนล่าง มลั่กษณะภมูปิระเท่ศส่ว่นให่ญ่เ่ปน็ท่่�ราบเห่มาะแก่การอยูอ่าศัย 
จึึงท่ำาให่ม้ผ่ัูค้นตั้�งรกรากอยูใ่นพื่่�นท่่�มาช่า้นาน
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เคร้่�องบิน

ร้ถ์ทัี่วร้/์ร้ถ์บัส

ร้ถ์สองแถ์ว

ร้ถ์แท็ี่กซี่ี� ร้ถ์จักร้ย์านย์นต์
ร้บัจ้าง

ร้ถ์ไฟ

ร้ถ์ต้้โดย์สาร้

ร้ถ์สามล้อ



รถขนสีง่สีาธารณะ
ภายในจัังหวัดั

ร้ถ์ทัี่วร้์ ร้ถ์บสั
ม่รถบัส่จึากส่ถาน่ข้นส่่งนครราช่ส่่มาแห่่งท่่� 2 ไปยังส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ่ เช่น่ ปราส่าท่ห่นิพื่มิาย และเข้าให่ญ่ ่รวมถึง
ส่ามารถเดินท่างไปยงัอำาเภออ่�นๆ ได้อ่กด้วย

รถไฟ
ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถาน่ปากช่อ่ง ส่คิ่�ว ช่ม้ท่างถนนจิึระ เข้่�อน
ปา่ส่กัฯ ได้ ด้วยรถข้บวนท้่องถิ�น

เดินท่างไปยังปากช่อ่ง ส่คิ่�ว วังนำาเข้่ยว พิื่มาย โดยจึะม่คิวรถ 
อยูท่่่�ส่ถาน่ข้นส่ง่นครราช่ส่ม่าแห่ง่ท่่� 2 เป็นห่ลัก

รถตูู้้โดิยสีาร

ร้ถ์ทัี่วร้์ ร้ถ์บสั
รถโดยสารภายในประเท่ศ
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภูมิภาคอ่�นๆ มายังส่ถาน่ข้นส่่ง
นครราช่ส่่มาแห่่งท่่� 2 และต่้อรถตู้้ไปยังส่ถาท่่�ท่่องเท่่�ยวห่รอ่
จัึงห่วัดใกล้เค่ยงได้

รถโดยสารระห่ว่างประเท่ศ
ม่รถส่าย 6 นครราช่ส่่มา-เว่ยงจัึนท่น์ ไปยังประเท่ศลาวได้  
จึากส่ถานข่้นส่ง่นครราช่ส่ม่าแห่ง่ท่่� 2

รถไฟ
ม่รถไฟื้จึากส่ถาน่กร้งเท่พื่ และส่ามารถเดินท่างไปอ่ส่านเห่น่อ
ผั่านข้อนแก่น อด้รธาน่ ห่นองคาย และอ่ส่านใต้้ ผ่ัานบ้รร่มัย ์
ส่ร้นิท่ร ์ศรส่่ะเกษ อบ้ลราช่ธานไ่ด้

ส่ามารถเดินท่างมายังนครราช่ส่ม่าด้วยรถตู้้โดยจึากกร้งเท่พื่ฯ 
ห่ร่อจัึงห่วัดใกล้เค่ยงได้ โดยจึะม่คิวรถอยู่ ท่่�ส่ถาน่ข้นส่่ง
นครราช่ส่ม่าแห่ง่ท่่� 2 เปน็ห่ลัก

รถตูู้้โดิยสีาร

เคร้่�องบนิ
สายการบิินภายในประเท่ศ
มเ่ท่่�ยวบนิให่บ้รกิารจึากทั่�งส่นามบนิดอนเมอ่ง ส่ว้รรณภมู ิและ
ส่นามบินเช่ย่งให่ม่ โดยส่นามบินอยู่ห่า่งจึากตั้วเม่องประมาณ 
30 กิโลเมต้ร ส่ามารถเดินท่างได้ด้วยรถแท็่กซ่� ห่ร่อรถตู้้ 
จึากเซน็ท่รลัโคราช่

การเดินทางมา
นครราชสีมีา
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มร่ถส่องแถวให่บ้รกิารห่ลายส่ายส่ำาห่รบัเดินท่างไปยังจ้ึดส่ำาคัญ่
ต่้างๆ ภายในตั้วเมอ่ง โดยราคาเริ�มต้้นอยูท่่่� 8 บาท่

รถสีองเเถว

มบ่รกิารแท็่กซ่�เอกช่นท่่�คิดราคาต้ามมิเต้อร ์และม่แอปพื่ลิเคช่นั
ช่ว่ยเรย่กรถ ราคาเริ�มต้้นท่่� 40 บาท่ และกิโลเมต้รละ 5 บาท่

รถเเท็กซ่�

มทั่่�งรถถ่บส่ามล้อ และส่ามล้อเคร่�องให่บ้รกิารในยา่นท่่องเท่่�ยว 
เช่น่ อน้ส่าวรย่ย์า่โม

รถสีามล้ัอ

มบ่รกิารรถจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง

รถจัักรยานยนต์ู้รบัจ้ัาง
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เเผนทีี่�เเละสาย์ร้ถ์ขนสง่สาธาร้ณะ
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ข้อ้มููลรถโดยสาร

16

สาย 11
(เข่ียวแดง)

ต้้นท่าง: วัดพื่ายพัื่
ปลายท่าง: บช่ร.2
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่

สาย 17
(ขีาว-ม่่วง)
ต้้นท่าง: มท่ส่.
ปลายท่าง: บข้ส่.ให่ม่

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่

สาย 4129
สวนสัตว์

ต้้นท่าง: เดอะมอลล์
ปลายท่าง: ส่วนส่ตั้ว์
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่ 

สาย 1317 เขีาให่ญ่่
ต้้นท่าง: ปากช่อ่ง
ปลายท่าง: 
อท้่ยานแห่ง่ช่าติ้เข้าให่ญ่่

ค่ารถโดยส่าร: 40 บาท่

สาย 2
(เลืือดห่มู่-ขีาว)
ต้้นท่าง: รร.บญ้่วัฒนา
ปลายท่าง: ศ่รษะละเลิง

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
บจึ. ราช่ส่ม่าไต้รมติ้ร 

สาย 6
(ขีาวแดง)

ต้้นท่าง: บา้นเก่า
ปลายท่าง: การเคห่ะฯ 

สาย 2
(เลืือดห่มู่) 
ต้้นท่าง: แยกอัมพื่วา
ปลายท่าง: รร.ดส้่ติ้ปรนิเซส่

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
บจึ. ราช่ส่ม่าไต้รมิต้ร

สาย 6
(ขีาว-แดง-ม่่วง)
ต้้นท่าง: จึอห่อ
ปลายท่าง: การเคห่ะฯ

เวลาเดินรถ: 06.00-18.45
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
บจึ. ประกิจึยนต์้ 

สาย 7 
(ขีาว-นำ�าเงิน)
ต้้นท่าง: ห่วัท่ะเล 
ปลายท่าง: ประโดก

เวลาเดินรถ: 05.20-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 8-10 บาท่
บรษิทั่ บ้ญ่เก่ยรติ้ จึำากัด 

สาย 1
ม่ห่าชััย-สุรนาร่วิลืเลืจ

ต้้นท่าง: มห่าช่ยั 
ปลายท่าง: ส่ร้นารวิ่ลเลจึ

สาย 1 ซอย30กันยา-
สุรนาร่วิลืเลืจ 
ต้้นท่าง: ซอย30กันยา
ปลายท่าง: ส่ร้นารวิ่ลเลจึ

เวลาเดินรถ: 06.00-19.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
บจึ. ร้ง่เรอ่งกิจึกังวาฬ 
ท่รานส่ปอรต์้ 

สาย 1 ซอย30กันยา-
สาม่แยกปักฯ
ต้้นท่าง: ซอย30กันยา
ปลายท่าง: ส่ามแยกปก้ฯ

เวลาเดินรถ: 06.00-19.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่ 
บจึ. ร้ง่เรอ่งกิจึกังวาฬ 
ท่รานส่ปอรต์้ 

NAKHON RATCHASIMA

สาย 4619
ราชัส่ม่า-วังนำ�าเข่ียว
ต้้นท่าง: บข้ส่.ให่ม่
ปลายท่าง: วังนำาเข้ย่ว

เวลาเดินรถ:
โคราช่ 07.10-18.20
ศาลเจ้ึาพื่อ่ 05.20-16.10
บจึ. ปก้ธงช่ยัรว่มใจึเดินรถ
08 1878 0712

ปากช่ัอง-โคราชั
ต้้นท่าง: ปากช่อ่ง
ปลายท่าง: โคราช่

เวลาเดินรถ: 
ปากช่อ่ง 05.15-18.15
โคราช่ 06.40-20.00
ค่ารถโดยส่าร: 66 บาท่  
บจึ. ราช่ส่ม่า-ปากช่อ่งเดินรถ
09 8184 3263

รถบัิส บิขีส.-โชัคชััย
ต้้นท่าง: บข้ส่.ให่ม่
ปลายท่าง: โช่คช่ยั

เวลาเดินรถ: 06.10-19.00
ค่ารถโดยส่าร: 15-20 บาท่ 
 

ราชัส่ม่า-พิิม่าย-ชุัม่พิวง
ต้้นท่าง: บข้ส่.ให่ม่
ปลายท่าง: ช่ม้พื่วง

เวลาเดินรถ: 
โคราช่ 09.00-17.00
พื่มิาย 07.30-15.30
ค่ารถโดยส่าร: 50 บาท่
บจึ. นครราช่ส่ม่าพื่มิายเดินรถ
0 4447 1145

รถไฟไท่ย 
สายตะวันออกเฉ่ียงเห่นือ

การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690
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ตลาดเซฟวันั

สวันนำ�าบุ่่�งตาหลั�วั

บุ่า้นประโดก

ขนมจีน่นำ�ายาประโดก

4
5
6

อนส่าวัรย่ท้์ี่าวัสร่นาร ่

ประตชูุ่มพล 

วัดัพายพั

หอชุมเมอืง

แผนท่ี่�เมอืงนครราชุสม่า แผนท่ี่�บุ่า้นประโดก

1

2
3

ย่านศนูย์กลางเม่องโคราช่ท่่�ม่ความเจึรญิ่ร้ง่เรอ่ง เต็้มไปด้วยวิถ่ช่วิ่ต้ข้อง
คนท่่�ห่ลากห่ลาย ศิลปะและวัฒนธรรมท่่�ม่เอกลักษณ์ โบราณส่ถานและ
วัดวาอารามมากมาย รวมไปถึงเมนูอาห่ารเลิศรส่ท่่�ข้ึ�นช่่�อข้องช่าวเม่อง
โคราช่นั�นค่อ ห่ม่�ผััดโคราช่ ส่้มต้ำาโคราช่ และข้นมจ่ึนประโดกท่่�ส่่บท่อด
ส่ตู้รการท่ำาข้นมจ่ึนจึากร้น่สู่ร้่น่ อ่กทั่�งยงัเปน็ท่่�ตั้�งข้องอน้ส่าวรย่ท้์่าวส่ร้นาร่
ห่รอ่ยา่โม ท่่�เป็นท่่�เคารพื่นับถ่อข้องช่าวเมอ่งโคราช่อ่กด้วย

โซนเมอืง
นครราชสีมีา



อนสุีาวัรยีท้์าวัสีรุนารี
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

1

สาย 2 แยกอัมพ
วา - รร.ดุสิตปรินเซส 

สาย 1 มหาชัย - สุรนารีวิลเลจ
สาย 1 ซอัย30กันยา - สุรนารีวิลเลจ

สาย 1 ซอัย30กันยา - สามแยกปักฯ

สาย 2 รร.บุญ
วัฒ

นา - ศรีษะละเลิง 

สาย 6 จอัหอั - การเคหะฯ

สาย 6 บุานเก่า - การเคหะฯ

สาย 7 หัวทะเล - ประโดุก
สาย 11 วัดุพ

ายัพ
 - บุชัร.2

สาย 4129 สวนสัตว์

Google Map



‘ท้่าวสุรนาร่’ ห่รอ่ ‘ยา่โม่แห่่งเม่อืงโคราชั’ ค่อว่รส่ต้รผ่ัูเ้ส่ย่ส่ละ กล้าห่าญ่
และเข้้มแข็้ง ส่ามารถปกปอ้งเมอ่งนครราช่ส่ม่าจึากกองทั่พื่ศัต้รู จึนได้รบั
การยกยอ่งและเปน็ท่่�เคารพื่ข้องลกูห่ลานโคราช่ส่บ่ต่้อมาจึนถึงป้จึจ้ึบนั

อน้ส่าวรย์่ท้่าวส่ร้นาร ่ส่รา้งขึ้�นเพ่ื่�อยกย่องว่รกรรมอันยิ�งให่ญ่ข่้องท้่าวส่ร้นาร ่
ผัูซ้ึ�งถกูกวาดต้้อนไปเป็นเช่ลยศึกรว่มกับช่าวโคราช่อ่กห่ลายช่วิ่ต้ ห่ลังจึาก
กองทั่พื่อน้วงศ์แห่ง่เว่ยงจัึนท่นไ์ด้เข้้าต่้เมอ่งนครราช่ส่ม่าในปี พื่.ศ. 2369 
โดยท้่าวส่ร้นารไ่ด้รวบรวมช่าวบา้นเพื่่�อต่้อต้้านกบฏเจ้ึาอน้วงศ์ ช่ว่ยให่ฝ่้่าย
ไท่ยส่ามารถกอบกูเ้มอ่งนครราช่ส่ม่ากลับค่นมาได้ส่ำาเรจ็ึ และปอ้งกันไม่ให่้
ยกทั่พื่มาต่้กร้งเท่พื่ฯ ได้ในท่่�ส่ด้
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ทุุกวัันทุ่� 23 มี่นาคมี-วัันทุ่� 3 เมีษายน 
จะมี่การจัดงานวัันฉลองชััยชันะ ของ 
ทุ้าวัสุรุนาร ่บรเิวัณหนา้ศาลากลางจงัหวัดั
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โซนเมืืองนครราชสีมีืา



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ประตูชุูมพล

NAKHON RATCHASIMA

เม่�อมาเย่�ยมอนส้่าวรย์่ท้่าวส่ร้นารแ่ล้ว ก็ไม่ควรพื่ลาดซ้ม้ประต้ชู่ม้พื่ลซึ�งตั้�ง
อยูด้่านห่ลังอนส้่าวรย์่ เพื่ราะท่่�น่�ค่อห่นึ�งในประต้เูมอ่งอันแข้ง็แกรง่ส่มเปน็
ประต้เูมอ่งด่านห่น้า ท่่�ถกูส่รา้งข้ึ�นในส่มยัส่มเด็จึพื่ระนารายณม์ห่าราช่ โดย
มช่่า่งช่าวฝ่รั�งเศส่เปน็ผู้ัออกแบบ

แรกเริ�มเดิมท่่ม่ทั่�งห่มด 4 ประตู้ด้วยกัน เป็นส่ถาป้ต้ยกรรมแบบไท่ย
อย้ธยา ม้งห่ลังคาด้วยกระเบ่�องดินเผัา ม่ช่อ่ฟื้้าใบระกาท่้กประตู้ แต่้
ป้จึจ้ึบันได้ผั้พื่ังลงไปต้ามกาลเวลา เห่ล่อเพ่ื่ยงประต้เูม่องช่ม้พื่ลเท่่านั�นท่่�
ยงัคงส่ภาพื่เดิมไว้ให่ค้นร้น่ห่ลังได้เห่น็

ในอด่ต้เช่่�อกันว่า ห่ากพื่ลท่ห่ารลอดผ่ัานประต้ชู่ม้พื่ลเพื่่�อออกไปท่ำาศึกแล้ว 
จึะกลับมาได้อย่างปลอดภัย แต่้เม่�อย้คส่มัยเปล่�ยนแปลงไป ป้จึจ้ึบันช่าว
โคราช่เช่่�อว่า ถ้าใครได้ลอดประต้นู่� 1 ครั�ง จึะได้กลับมาโคราช่ในอ่กไมน่าน
ถ้าลอด 2 ครั�งจึะได้มาท่ำางานห่รอ่มาอยู่อาศัยท่่�น่�ถาวร และถ้าลอดถึง
3 ครั�งก็จึะได้คนรกัเป็นช่าวโคราช่ นอกจึากน่�ถ้าใครมาลอดประต้ชู่ม้พื่ล
กับคนรกั ก็ยังม่ความเช่่�อว่าจึะท่ำาให่ค้วามรกันั�นมั�นคงไปต้ลอดกาลด้วย
แต่้จึะจึรงิไห่มต้้องลองมาพื่สิ่จูึน์กันด้วยตั้วเอง
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06.00 - 18.00

วัดัพายพั
เปิดทีุ่กวัน
ไม่มีค่าเข้าชม

2

สาย 2 แยกอัมพ
วา - รร.ดุสิตปรินเซส 

สาย 1 มหาชัย - สุรนารีวิลเลจ
สาย 1 ซอัย30กันยา - สุรนารีวิลเลจ

สาย 1 ซอัย30กันยา - สามแยกปักฯ

สาย 2 รร.บุญ
วัฒ

นา - ศรีษะละเลิง 

สาย 6 จอัหอั - การเคหะฯ

สาย 6 บุานเก่า - การเคหะฯ

สาย 11 วัดุพ
ายัพ

 - บุชัร.2
สาย 4129 สวนสัตว์

Google Map



ถ้ำำ��หินิงอกหินิย้อ้ย้วัดัพ�ย้พั 
ถ้ำำ��จำำ�ลองสุดุ unseen ท่ี่�ตัั้�งอย่้�
ใจำกล�งเมือืงนครร�ชสุม่ื�

*

มาโคราช่อย่าล่มแวะ ‘วัดพื่ายัพื่’ มาช่มความงดงาม
ข้องพื่ระอารามห่ลวงช่ั�นต้รท่่่�ถูกส่รา้งข้ึ�นในส่มัยเด่ยว
กับกำาแพื่งเมอ่งโคราช่ ด้วยส่ถาปต้้ยกรรมแบบอยธ้ยา
ท่่�ส่วยงามแปลกต้าไมเ่ห่มอ่นใคร รูปท่รงข้องพื่ระอโ้บส่ถ
เป็นเร่อส่ำาเภาประดับห่ินแกรนิต้ทั่�งห่ลัง ด้านใน
ประดับประดาไปด้วยลวดลายบนกระจึกใส่ ส่มกับเปน็
พื่ระอารามห่ลวงแห่ง่ทิ่ศพื่ายพัื่

เม่�อลงมาจึากพื่ระอโ้บส่ถแล้ว เราแนะนำาให่ค้ณ้เดินไป
ด้านห่ลัง แวะส่ักการะอน้ส่าวรย์่ส่มเด็จึพื่ระนารายณ์
พื่รอ้มกับช่มความให่ญ่่โต้ข้องต้้นศรม่ห่าโพื่ธิ�ท่่�ได้เช่ญิ่
มาจึากห่น่อพื่ท้่ธคยา ประเท่ศอินเด่ย
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ไฮไลต์้ส่้ดท้่ายท่่�จึะไม่พืู่ดถึงไม่ได้เลยก็ค่อ ‘ถำาห่ินงอกห่ินย้อยวัดพื่ายัพื่’ 
ซึ�งถกูส่รา้งขึ้�นโดยพื่ระราช่วิมลโมล่ถำาจึำาลองท่่�มค่วามส่วยงามเส่มอ่นจึรงิ
โดยใช่วั้ส่ดห้่นิยอ้ยข้องจึรงิ โดยมพ่ื่ระพื่ท้่ธรูปโบราณศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ประจึำาเมอ่ง
นครราช่ส่่มาอาย้กว่า 300 ปี ประดิษฐานอยูภ่ายใน ถำาจึะเปดิให่บ้รกิาร 
ในช่ว่งเวลา 08.30-16.30 น.
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เปิดทีุ่กวัน
ไม่มีค่าเข้าชม

10.30 - 20.30

หอชมเมอืง

สาย 7 หัวทะเล - ประโดุก
สาย 17 มทส. - บุขส.ใหม่

3

ปากชัอัง - โคราชั
บุขส. - โชัคชัย

Google Map



ห่อช่มเม่องท่่�ซ่อนอยู่บนห่้างส่รรพื่ส่ินค้าข้นาดให่ญ่่ใจึกลางเม่องโคราช่
ห่รอ่ Terminal 21 ท่่�ออกแบบห่อช่มเม่องให่้ดูคล้ายห่อบังคับการบิน 
โดยค้ณส่ามารถข้ึ�นไปช่มภาพื่เม่องโคราช่ทั่�งวิวกลางวันและกลางค่น
แบบ 360 องศา บนความสู่ง 110 เมต้ร ห่รอ่เท่่ากับตึ้ก 14 ช่ั�น แบบฟื้ร่ๆ  
ไม่ม่ค่าใช่จ่้ึาย และยังม่กล้องส่่องท่างไกลประจึำาจ้ึดให่้มองห่าแลนมารก์ 
ห่รอ่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ่ๆ ได้ด้วย
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4

Google Map

ตูลาดเซฟวันั
สาย 6 จอัหอั - การเคหะฯ

ปากชัอัง - โคราชั
สาย 6 บุานเก่า - การเคหะฯ

15.00 - 22.00เปิดทีุ่กวัน

ต้ลาดนัดท่่�ให่ญ่่ท่่�ส่้ดในภาคอ่ส่าน ม่ส่ินค้าห่ลากห่ลาย
ห่มวดห่มูใ่ห่เ้ล่อกส่รร และยังมก่ารจัึดแบง่โซนอยา่งเปน็
ระเบย่บเพื่่�อให่ง่้ายต่้อการเล่อกช่อ็ป ไมว่่าจึะเป็น

โซนห่ลักท่่�ตั้�งอยูด้่านห่น้าข้องต้ลาดซึ�งมร่า้นค้ามากถึง 
800 ล็อค เน้นข้ายข้า้วข้องเคร่�องใช่ใ้นช่วิ่ต้ประจึำาวันใน
ราคายอ่มเยา เช่น่ เส่่�อผ้ัา กระเปา๋ รองเท้่า ฯลฯ

โซนพ�วัลิเล่�ย้น

ความพื่ิเศษอยู่ต้รงท่่�รา้นข้ายข้องโซนน่�เก่อบทั่�งห่มด
จึะมาในรูปแบบข้อง ‘รถวินเท่จึเปดิท้่ายข้ายข้อง’ ส่ว่น
ส่นิค้าก็มใ่ห่เ้ล่อกทั่�งเส่่�อผัา้มอ่ 1 มอ่ 2 ข้องวินเท่จึ ข้อง
เล่น ฟิื้กเกอร ์ ไปจึนถึงแบรนด์เล็กๆ ออกแบบเองท่่�ม่
ส่ไต้ล์โดดเด่นไมซ่ำาใคร

โซนเปิดิท้ี่�ย้ข�ย้ของ

เต็้มไปด้วยรา้นอาห่ารห่ลากห่ลายประเภท่ ทั่�งข้องคาว
ข้องห่วาน นำาด่�มและผัลไม้ จึะท่านระห่ว่างเดินช่อ็ป
ก็ได้ ห่รอ่อยากนั�งท่านก็มโ่ต๊้ะจัึดเต้รย่มไว้ให่ ้นอกจึาก
อาห่ารปร้งส่ำาเรจ็ึแล้วโซนน่�ยังม่วัต้ถดิ้บส่ดให่ม่ให่ค้ณ้
ซ่�อติ้ดไม้ติ้ดม่อกลับไปท่ำาอาห่ารท่่�บ้านได้แบบไม่ต้้อง
แวะห่ลายต้ลาดด้วยนะ

โซนอ�หิ�ร
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ใครมาเท่่�ยวโคราช่นอกจึากส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส่วยๆ ถ้านึกไม่ออกว่าจึะไปเดิน
ช่อ็ปปงิกันท่่�ไห่น อยา่ล่มแวะไปท่่�ต้ลาดนดัเซฟื้วัน รบัรองว่าไมผ่ัดิห่วังแนน่อน
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เพราะอากาศไมีร่อ้นจนเกินไป และควัรเผื่่�อเวัลา
เดินชัมีเพราะพ่�นทุ่�กวั้างและมี่สุินค้าให้เล่อก 
เยอะมีาก แนะนำาใหม้ีาในวันัทุ่�มีเ่วัลาในการเดินดู
สุนิค้าอยา่งต่ำำ�า 2 ชัั�วัโมีง!

ควัรมาชว่ังเยน็ๆ 
หรอืหัวัคำ�า



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

05.00 - 20.00

สีวันนำ�าบุง่ตูาหลั�วั
5

สาย 11 วัดุพ
ายัพ

 - บุชัร.2

Google Map



สุะพ�นแขวันข�้มืบึงึนำ�� ท่ี่�นอกจำ�กจำะบึรรย้�ก�ศด่ลมืเย้น็
สุบึ�ย้น��ถ้ำ��ย้ร่ปิแล้วั ย้งัสุ�มื�รถ้ำใหิอ้�หิ�รปิล�ได้อ่กด้วัย้*

กิจำกรรมืปิ่� นจำกัรย้�น*

กิจำกรรมืพ�ย้เรอืค�ย้คั*

ส่วนส่าธารณะท่่�ให่ญ่่ท่่�ส่ด้ในโคราช่ เป็นเส่ม่อนปอดข้องเม่องเลยก็ว่าได้  
ท่่�น่�มพ่่ื่�นท่่�ส่เ่ข่้ยวท่่�ให่ร้ม่เงาและอากาศบรสิ่ท้่ธิ� และยังเปน็ส่ถานท่่�ส่ำาห่รบั
ออกกำาลังกายพัื่กผ่ัอนห่ยอ่นใจึข้องช่าวโคราช่ท่ก้เพื่ศท่ก้วัย

ภายในประกอบไปด้วยบึงนำาข้นาดให่ญ่่ ท่่�ม่กิจึกรรมพื่ายเร่อคายัค 
และให่อ้าห่ารปลาได้ มลู่วิ่�งและลูจั่ึกรยานรวมระยะท่างยาวกว่า 3 กิโลเมต้ร 
ลานกิจึกรรมกลางแจ้ึง ส่นามเด็กเล่น ลานแอโรบิค อ่ก 2 จ้ึด ท่่�เปิดให่เ้ต้้น 
จึนล่มเห่น่�อย และยงัมก่ารแบ่ง Dog Zone ส่ำาห่รบัผัูท่้่�นำาส่ตั้ว์เล่�ยงมาด้วย 
นอกจึากนั�นยังม่กิจึกรรมวาดรูประบายส่่บนผั้าใบแคนวาส่ และปูนป้� น 
ให่นั้�งจัึบกล้่มกันแส่ดงฝี่มอ่รมิบงึนำาอ่กด้วย
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เรอืคายคัมค่�าบุ่รกิาร
ชุั�วัโมงละ 50 บุ่าที่

จีกัรยานมค่�าบุ่รกิาร
ชุั�วัโมงละ 20 บุ่าที่

ส่วนนำาบ้่งต้าห่ลั�ว จึึงเป็นมากกว่าแค่ส่วนส่าธารณะ แต่้เป็นอ่กห่นึ� ง
ตั้วเ ล่อกท่่� เปิดให่้ ทั่� งช่าวเม่องและนักท่่องเท่่�ยวแวะมาพื่ักผั่อนเติ้ม 
พื่ลังกายและพื่ลังใจึผ่ัานกิจึกรรมห่ลากห่ลายรูปแบบกันได้อย่างเต็้มท่่�
ในท่ก้ๆ วัน
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บา้นประโดก
08.00 - 17.00เปิดทีุ่กวัน

ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม
มีค่ากิจกร้ร้มที่ำาขนมจีนแบบโบร้าณ 1,000 บาที่

6

สาย 7 หัวทะเล - ประโดุก

Google Map



ข้องกินข้ึ�นช่่�อข้องโคราช่นอกจึากห่ม่�ผััดโคราช่ และส่้มต้ำาโคราช่ แล้วยังม่
ข้นมจ่ึนประโดกจึากช่้มช่นบ้านประโดก ซึ�งตั้�งอยู่ในตั้วเม่องโคราช่น่�เอง

ช่้มช่นบ้านประโดกเป็นห่มู่บ้านท่่�ขึ้�นช่่�อเร่�องการท่ำาข้นมจ่ึน ซึ�งถ่ายท่อด
ภมูปิญ้่ญ่าท้่องถิ�นกันมาจึากร้น่สู่ร้่น่ โดยการท่ำาเส่น้ข้นมจ่ึนประโดกจึะใช่แ้ปง้
ข้้าวห่มักส่ตู้รลับเฉีพื่าะ ไรส้่ารกันบูด รส่ช่าติ้ข้องแป้งและส่มัผััส่ข้องเส่น้ท่่�ได้
จึึงม่ความเห่น่ยวและน้่มกำาลังด่ 

ถึงแม้ข้นมจ่ึนประโดกจึะโด่งดังจึนได้ท่ำาส่่งข้ายนอกช่้มช่นวันละมากๆ
แต่้ต้ลอดเส่น้ท่างในห่มูบ้่านก็มร่า้นข้ายข้นมจ่ึนนำายาตั้�งอยู่ต้ลอดส่องข้า้งท่าง 
เรย่กได้ว่าถ้ามาท่่�น่�คณ้จึะได้กินข้นมจ่ึนประโดกถึงต้้นกำาเนดิกันเลยท่่เด่ยว
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นำ�ายาขนมีจน่มีใ่หเ้ล่อกทัุ�งหมีด 4 ชันดิ ค่อ นำ�ายา
ปลากะทิุ นำ�ายาแกงป่า นำ�ายาแกงไก่ และนำ�ายา 
นำ�าพรกิหวัาน สุามีารถสุั�งเปน็ชุัดรวัมีนำ�ายาได้

นอกจากน่�ยงัมีเ่มีนเูสุรมิีอ่�นๆ เชัน่ ไก่ทุอด สุม้ีต่ำำา
โคราชั และหมี่�ผื่ดัโคราชั เอาไวักิ้นกับเมีนขูนมีจน่
นำ�ายาอ่กด้วัย

หากจะเข้ามีาทุ่�หมูี่บ้าน ควัรนัดหมีายกำานันโชัค 
ไวั้ล่วังหน้า เพ่�อให้เต่ำรย่มีสุาธิิต่ำการทุำาขนมีจ่น
แบบโบราณและได้ชัิมีขนมีจ่นเสุ้นสุดกับนำ�ายา  
4 ชันดิ อรอ่ยไมีรู่ล่้มี!

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี
มีค่ากิจกร้ร้มที่ำาขนมจีนแบบโบร้าณ 1000 บาที่

ขนมจีันนำ�ายา
ประโดก 

นอกจึากห่ม่�โคราช่แล้ว เมนูเส่้นท่่�อรอ่ยไม่แพื่้กันค่อ ‘ข้นมจ่ึนบ้านประโดก’ 
ช่ม้ช่นเก่าท่่�อด่ต้เคยเต็้มไปด้วยห่าบเรข่้ายข้นมจ่ึน ป้จึจ้ึบันเป็นแห่ล่งผัลิต้เส่น้
ข้นมจ่ึนข้ึ�นช่่�อข้องจัึงห่วัดโคราช่ ด้วยความเห่น่ยว น้ม่ ข้องเส่น้ และรส่ช่าติ้ท่่�
แต้กต่้างจึากข้นมจ่ึนต้ามท้่องต้ลาดทั่�วไป ท่ำาให่ห้่ลายคนต้้องยกนิ�วให่ข้้นมจ่ึน
บา้นประโดก ท่านคูกั่บนำายา 4 ช่นิดต้ำารบัคนโคราช่ ไม่ว่าจึะเป็น นำายาแกงป่า
นำายาปลากะทิ่ นำายาแกงไก่ และนำายานำาพื่ริกห่วาน ก็ยิ�งเส่ริมรส่อร่อย
ข้ึ�นไปอ่ก เส่้นข้นมจ่ึนผัลิต้จึากแป้งข้้าวห่มัก ไรส้่ารกันบูด เห่มาะส่ำาห่รบั
ซ่�อเปน็ข้องฝ่ากส่ามารถเก็บไว้ได้ไมเ่กิน 5 วัน
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สวันสตัวัน์ครราชุสม่า

อ่โมงค์ต้นไม ้มหาวัทิี่ยาลัยเที่คโนโลยส่ร่นาร่

หมู�บุ่า้นเครื�องป้� นดินเผา
ด�านเกวัย่น

เครื�องป้� นดินเผาด�านเกวัย่น
บุ่า้นผูใ้หญ่�เม่�ยน

1
2
3

หมู�บุ่า้นที่�องเท่ี่�ยวัวัฒันธรรม
ไหม บุ่า้นจีะโปะ

ผา้ไหม บุ่า้นจีะโปะ

หมี่่�โคราช จากกลุ่่�มี่อาชพ่
สหกรณ์ผ์ัดัหมี่่�เมี่อืงปักั

4

5
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แห่ล่งดินด่ช่่�อดังข้องจัึงห่วัดนครราช่ส่่มา ท่่�ม่
ส่นิค้า OTOP อย่างเคร่�องป้� นดินเผัาท่่�ม่คณ้ภาพื่
และเอกลักษณท่์่�โดดเด่นไม่เห่ม่อนท่่�ไห่น นอกจึากน่�
ยงัม่ส่วนส่ตั้ว์นครราช่ส่ม่าท่่�รวบรวมส่ตั้ว์นานาช่นิด
ไว้ให่น้กัท่่องเท่่�ยวได้มาเท่่�ยวช่มและเรย่นรูอ่้กด้วย

โซนโชคชยั -
ปกัธงชยั



เปิดทีุ่กวัน
ค่าเข้าชม ผ้้ใหญ่
ค่าเข้าชม เด็ก 
(ส้งไม่เกิน 135 ซี่ม.)

100.-

20.-

08.00 - 17.00

สีวันสีตัูวัน์ครราชสีมีา
1

สาย 4129 สวนสัตว์

Google Map



ส่วนส่ตั้ว์นครราช่ส่ม่ามพ่ื่่�นท่่�กว้างกว่า 500 ไร ่บรรยากาศรม่ร่�น ส่มัผัสั่ส่ตั้ว์ปา่
ได้อย่างใกล้ช่ดิ เต็้มไปด้วยกิจึกรรมห่ลากห่ลาย เช่น่ การแส่ดงสั่ต้ว์ กิจึกรรม
ให่อ้าห่ารส่ตั้ว์ รวมไปถึงส่วนส่นก้และส่วนนำาเล็กๆ  ท่่�จึะท่ำาให่ค้ณ้ได้ยอ้นวัย
กลับไปเปน็เด็กอ่กครั�ง

นั�งรถ้ำร�งหิรอืปิ่� นจำกัรย้�นสุมัืผัสัุปิระสุบึก�รณ์ ์
ใกล้ชดิสุตัั้วัป์ิ�่ ปิล�อย้กวั�งเดินโชวัตั์ั้วัอย้��งอิสุระ *

* ชมื 5 สุตัั้วัด์�วัเด�นปิระจำำ�สุวันสุตัั้วัโ์คร�ช 
และแสุดงควั�มืสุ�มื�รถ้ำของสุตัั้วั์
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ส่วนส่ัต้ว์โคราช่ม่ส่ัต้ว์ในการดูแลมากถึง 2,000 ช่วิ่ต้
กว่า 218 ช่นดิ โดยม ่5 ดาวเด่นประจึำาส่วนส่ตั้ว์ มาไกลจึาก
ท่้ง่ห่ญ้่าแอฟื้รกิา อันได้แก่ เส่อ่ดำา เส่อ่ดาว ส่งิโต้ แรดข้าว
ช่า้งแอฟื้รกิา และควายป่าแอฟื้รกิา เรย่กได้ว่าม่ครบทั่�ง
ส่ัต้ว์ป่าจึากแดนไกล ส่ัต้ว์เล่� อยคลาน ส่ัต้ว์โลกใต้้นำา
โดยท่างส่วนส่ตั้ว์จัึดพื่่�นท่่�อาศัยให่อ้ยา่งกว้างข้วางอยูส่่บาย
และปรบัให่เ้ห่มาะส่มกับส่ภาพื่ความเป็นอยู่เดิมข้องส่ตั้ว์
แต่้ละช่นดิอ่กด้วย

โซนเด่นๆ ข้องส่วนส่ัต้ว์แห่่งน่�ได้แก่โซน The Big Five
โซนนกัล่า Predator โซนนกกระเรย่นโลก โดยเราแนะนำา
ให่น้ั�งรถรางช่มส่วนส่ตั้ว์ส่กัรอบ ก่อนจึะเช่า่รถกอล์ฟื้ห่รอ่
จัึกรยานมาป้� นช่มวิวและส่มัผััส่กับส่ตั้ว์ต่้างๆ อยา่งใกล้ช่ดิ
โดยเฉีพื่าะกวางท่่�ท่างส่วนส่ัต้ว์ปล่อยให่้ออกมาเดิน
อยูเ่ต็้มพื่่�นท่่� รอให่น้กัท่่องเท่่�ยวเข้า้มาทั่กท่ายและให่อ้าห่าร

60 61NAKHON RATCHASIMA โซนโชคชยั - ปัักธงชยั



สามารถติดตามกิจีกรรมพิเศษ ได้ท่ี่� 
เวับ็ุ่ไซต์สวันสตัวัน์ครราชุสม่า

การแสดงโชุวัค์วัามสามารถของสตัวั์
วัันจัันทร์-์ศุกุร์ ์วัันละ 2 ร์อบ:  11.00, 14.00

วัันเสาร์-์อาทิตย์ ์วัันละ 4 ร์อบ: 10.30, 11.30, 13.30, 15.30

จ่ีดเดิ�นกวัาง เปน็จ่ีดท่ี่�สามารถใหอ้าหาร 
กวัางได้ มก่วัางเปน็ฝููง แต�จีะเปดิใหเ้ขา้ 
เฉพาะวันัเสาร-์อาทิี่ตย ์และหา้มใหก้วัาง 
กินอาหารคนเด็ดขาด
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อุโมงค์ตู้นไม้
มหาวัทิยาลัยเทคโนโลยสีีรุนารี
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

สาย 17 มทส. - บุขส.ใหม่

2

Google Map



ต้้นจึามจ้ึรท่่่�ปลกูโดยนักศึกษาและบค้ลากร มห่าวิท่ยาลัยเท่คโนโลยส่่ร้นาร ่
ตั้�งแต่้เม่�อราว 20 ปก่ีอน ปจ้ึจ้ึบันได้แต้กกิ�งก้านแผัข่้ยายเปน็รม่เงายิ�งให่ญ่่
เกิดเป็นอ้โมงค์ต้้นไม้ท่อดยาวต้ามถนนภายในมห่าวิท่ยาลัยในระยะท่าง
กว่า 500 เมต้ร และกลายเป็นจ้ึดนำาส่ายต้าท่่�ส่วยงาม เห่มาะกับการถ่ายรูป
เปน็ท่่�ส่ด้ โดยเฉีดส่แ่ละบรรยากาศโดยรอบข้องอโ้มงค์ต้้นไมจ้ึะแต้กต่้างกัน
ออกไปในแต่้ละฤดกูาล 

อ้โมงค์ต้้นไม้มห่าวิท่ยาลัยเท่คโนโลย่ส่้รนาร ่ ตั้�งอยู่บรเิวณประตู้ 3 และ
ประต้ ู4 ข้องมห่าวิท่ยาลัยและตั้�งอยูห่่า่งจึากตั้วเมอ่งโคราช่เพื่ย่งแค่ 20 กม.
ห่ากใครอยากส่ัมผััส่กับธรรมช่าติ้โดยไม่ต้้องไปไกลถึงเข้าให่ญ่่ อ้โมงค์
ต้้นไม้แห่ง่น่�พื่รอ้มให่ค้ณ้เข้า้มาเดินเล่นและป้� นจัึกรยานช่มวิวได้ท่ก้วัน

Tips

สุำาหรบัผืู่้ทุ่�ชั่�นชัอบการถ่ายรูปควัรมีาในชัว่ังเชัา้ 
และชัว่ังเยน็ เพราะเปน็ชัว่ังเวัลาทุ่�แสุงกำาลังสุวัย
เหมีาะกับการถ่ายรูป

ฤดฝูนค่อชัว่ังทุ่�อุโมีงค์ต้่ำนไมีม้ีสุ่เ่ขย่วัชัอุ่มีสุดชั่�น

สุวัมีหมีวักกันน็อคทุกุครั�งเมี่�อข่�รถจกัรยานยนต์่ำ 
เน่�องจากเปน็กฎของทุางมีหาวัทิุยาลัย

สุำาหรบัใครทุ่�หามุีมีถ่ายรูปไมี่ได้แนะนำาให้ดูจาก 
คนทุ่�มีาเชัก็อินก่อนหน้า รบัรองวัา่ได้มุีมีด่ๆ กลับ
ไปแนน่อน
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หมูบ่า้นเครื�องปั� น
ดินเผาด่านเกวัยีน

08.00 - 17.00เปิดทีุ่กวัน
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

รถบุส บุขส - โชัคชัย

3

Google Map



นอกจึากการท่ำาเคร่�องป้� นดินเผัาแล้ว ท่่�น่�ยงัมก่ารจัึดตั้�ง
โฮมส่เต้ยเ์พื่่�อต้้อนรบันกัท่่องเท่่�ยวท่่�ส่นใจึเคร่�องป้� นดินเผัา
ให่้เข้้ามาพื่ักผั่อนพื่รอ้มเรย่นรูก้ารป้� นและส่ัมผััส่วิถ่ช่วิ่ต้
ข้องช่าวช่ม้ช่นท่่�มเ่อกลักษณเ์ฉีพื่าะตั้ว จึะได้เห่น็บรรยากาศ
รา้นค้าดินเผัาเต็้มส่องฝ่้� งถนน

ความโดดเด่นข้องเคร่�องป้� นดินเผัาด่านเกว่ยนค่อดิน 
โดยดินท่่�ใช่ป้้� นจึะเปน็ดินส่แ่ดงจึากแม่นำามลู ม่แรเ่ห่ล็ก
ผัส่มอยู ่จึึงมค่ณ้ส่มบติั้ท่นท่านไมแ่ต้กห่กัง่าย นอกจึาก
น่�ยังม่การออกแบบท่่�ห่ลากห่ลายส่วยงาม ท่ำาเป็นกระ
ถางต้้นไม ้โอ่ง เคร่�องประดับ ห่รอ่ภาช่นะดินเผัา

ห่มู่บ้านเคร่�องป้� นดินเผัาด่านเกว่ยน ค่อช่้มช่นผัลิต้
เคร่�องป้� นดินเผัาท่่�ม่ค้ณภาพื่โดดเด่นไม่เห่ม่อนใคร
จึนมช่่่�อเส่ย่งไปไกลถึงต่้างแดน ตั้�งอยูไ่มไ่กลจึากตั้วเมอ่ง
โคราช่ด้วยระยะท่างเพื่ย่ง 15 กิโลเมต้ร 

ท่่�บ้านผัู้ให่ญ่่เม่�ยน เป็นจ้ึดศูนย์เรย่นรูช้่้มช่นท่่�ม่เต้าเผัา
โบราณ ข้ึ�นรูปดินและเผัาดินด้วยกรรมวิธ่แบบโบราณ 
ส่ท่่่�ได้จึึงไม่เส่มอกันขึ้�นอยูกั่บความรอ้นในเต้าเผัา ใช่เ้วลา
กว่า 3 วันจึึงเส่รจ็ึส่ิ�น

ที่ดลองปิ่� นเครื�องปิ่� นดินเผั�
ด้วัย้มือืตัั้วัเอง

นั�งรถ้ำร�งชมืสุถ้ำ�นท่ี่�
ตั้��งๆ ภ�ย้ในหิม่ื�บึ�้น* *
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Tips

ชมืสุ�ธิติั้ก�รปิ่� นเครื�องปิ่� นดินเผั� 
และฝึึกปิ่� นเครื�องปิ่� นดินเผั�

ชมืก�รรำ�พื�นบึ�้น รอ้งเพลงตั้�อแหิล�
และฟัง่ก�รเล��ปิระวัติัั้ควั�มืเปิน็มื�
ของบึ�้นด��นเกวัย่้น

ข่�จำกัรย้�นหิรอืนั�งรถ้ำร�งชมืทัี่ศนย่้ภ�พ
ของหิม่ื�บึ�้น

ชมืเตั้�เผั�โบึร�ณ์ แหิล�งดิน 
และชมืกังหินัวัดินำ��ภม่ืปิิญ่ญ�ช�วับึ�้น

เข�้ชมืพพิธิิภัณ์ฑ์์ด��นเกวัย่้น
และซื�อของฝึ�ก

*

*

*

*

*

กิจักรรม

ท่ก้วัน วันละ 5 รอบ:  10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00 น.

รถรางนำาเท่ี่�ยวั

กิจีกรรมป้� นดินเผาคนละ 200 บุ่าที่
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เครื�องปั� นดินเผา
ด่านเกวัยีน 
บา้นผู้ใหญเ่มี�ยน

เคร่�องป้� นดินเผัาด่านเกว่ยน เคร่�องป้� นดินเผัาค้ณภาพื่สู่งระดับ OTOP
แห่่งห่นึ�งข้องประเท่ศไท่ยท่่�ท่ำาข้ึ�นจึากดินเห่น่ยวแม่นำามูลท่่�ม่ความละเอ่ยด
อด้มส่มบรูณไ์ปด้วยแรเ่ห่ล็ก จึึงท่ำาให่เ้คร่�องป้� นดินเผัาท่่�น่�ข้ึ�นรูปง่าย มค่วาม
แข้ง็แรงคงท่น และมอ่ายก้ารใช่ง้านยาวนาน ในห่มูบ้่านด่านเกว่ยนเต็้มไปด้วย 
รา้นข้ายเคร่�องป้� นดินเผัาต้ลอดส่องข้้างท่าง ห่ลากรูปแบบ ห่ลายราคา 
ส่ามารถเล่อกซ่�อได้ต้ามต้้องการ และยังม่แห่ล่งเรย่นรูใ้นช่้มช่นท่่�เปิดให่้
ผัู้ส่นใจึเข้้ามาเร่ยนรู้วิธ่การป้� นเคร่�องป้� นดินเผัา เช่่น บ้านผัู้ให่ญ่่เม่�ยน 
ห่นึ�งในศิลปนินกัป้� นท่่�มช่่่�อเส่ย่งข้องห่มูบ้่าน โดยส่ามารถนำากลับบา้นไปเปน็
ท่่�ระลึกได้อ่กด้วย

NAKHON RATCHASIMA

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

08.00 - 18.00

โซนโชคชยั - ปัักธงชยั



เปิดทีุ่กวัน
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อที่ำากิจกร้ร้ม

08.00 - 17.00

หมูบ่า้นท่องเที�ยวั 
วัฒันธรรมไหม บา้นจัะโปะ

4

สาย 4619 ราชัสีมา  - วังน ำ �าเขียว

Google Map



เฮืือนกระตั้กุซุกย่้ ้ชมืกระบึวันก�รที่อไหิมื 
ลวัดล�ย้ตั้��งๆ ด้วัย้ก่�กระตั้กุ 
พรอ้มืเลือกซื�อผั�้ไหิมืจำ�กช�วับึ�้น
ผั่ผ้ัลิตั้โดย้ตั้รง 

พพิธิิภัณ์ฑ์์ชุมืชนท่ี่�บึอกเล��เรื�องของ
ชุมืชนและเก็บึรกัษ�ผั�้ไหิมืโบึร�ณ์ 
อ�ยุ้กวั�� 100 ปิี

*

*

*
*

*

ชมืก�รย้อ้มืเสุน้ไหิมืจำ�กวัสัุดธุิรรมืช�ติั้

เรย่้นร่ก้�รที่ำ�ขนมืด�ดและก�รปิระดิษฐ์์
ดอกไมืจ้ำ�กผั�้

กร�บึพระน�คปิรกในศิลปิะแบึบึบึ�ย้น 
สุมืยั้พุที่ธิศตั้วัรรษท่ี่� 18

ห่มู่บ้านเก่าแก่ท่่�ยังคงห่ลงเห่ล่อกลิ�นอายอารยธรรม
มอญ่ให่้เห่็นอยู่ในช่วิ่ต้ประจึำาวัน ไม่ว่าจึะผั่านวิถ่ช่วิ่ต้ 
การใช่ภ้าษาท่่�ม่ลักษณะแต้กต่้างจึากท่่�อ่�น และอย่างยิ�ง 
‘การท่อผ้ัาไห่ม’ ซึ�งเป็นเอกลักษณ์ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องห่มู่บ้าน 
เพื่ราะบ้านจึะโปะนั�นเปน็ห่มูบ้่านท่่�ข้ึ�นช่่�อในเร่�องการเป็น
แห่ล่งท่อผัา้ไห่มคณ้ภาพื่ด่ จึนได้ไปอยูใ่นคำาข้วัญ่ประจึำา 
จัึงห่วัดนครราช่ส่่มา อย่าง ‘เม่องห่ญ่ิงกล้า ผั้าไห่มด่ 
ห่ม่�โคราช่ ปราส่าท่ห่นิ ดินด่านเกว่ยน’ 
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ช่าวบา้นส่ว่นให่ญ่ใ่นช่ม้ช่นประกอบอาช่พ่ื่ท่อผัา้เปน็อาช่พ่ื่ห่ลักและมช่่่�อเส่ย่ง
ในด้านการย้อมผั้าด้วยวัส่ด้ธรรมช่าติ้ กิจึกรรมท่่�น่าส่นใจึในการมาเย่อน
บา้นจึะโปะจึึงเป็นการเท่่�ยวช่มกระบวนการท่อผ้ัา การข้ึ�นลาย และการย้อมผ้ัาไห่ม
ในบรรยากาศอันอบอ้่นนั�นเอง

ภายในช่ม้ช่นม่ส่ถานท่่�เก่าแก่และนา่ส่นใจึมากมาย เช่น่ ศาลต้าปู ่ศาลคู่ช่ม้ช่น
บ้านจึะโปะ ท่่�ม่อาย้กว่า 300 ปี พื่ิพื่ิธภัณฑ์ช่ม้ช่นท่่�ม่การจัึดแส่ดงเคร่�องม่อ 
การท่อผ้ัาไห่มแบบดั�งเดิม ข้า้วข้องเคร่�องใช่โ้บราณ และผัา้ไห่มอายก้ว่า 200 ปี 
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เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ผ้าไหม
บา้นจัะโปะ

Tips

อย�าลืมแวัะที่านอาหารและขนมข้�นชุื�อ
ของชุ่มชุนบุ่า้นจีะโปะ อย�าง ผดัหม่� 
ใส�ปลาย�างและขนมดาด

ห่นึ�งในแห่ล่งผัลิต้ผั้าไห่มท่่�ให่ญ่่ท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ยนั�นค่อ บ้านจึะโปะห่รอ่
บ้านธงช่ยั ด้วยลักษณะเด่นข้องเน่�อผั้าไห่มท่่�ม่ความมันวาวและเงางาม
เม่�ออยูใ่นรม่เปน็ส่ห่่นึ�ง และเม่�อออกไปอยูก่ลางแดดก็มองเห่น็เปน็อ่กส่ห่่นึ�ง 
นอกจึากน่�ยังม่ลวดลายท่่�ส่วยส่ดงดงามให่้เล่อกห่ลากห่ลาย ประกอบกับ
ความละเม่ยดละไมในกระบวนการท่อแบบโบราณ จึึงท่ำาให่้ห่มู่บ้านแห่่งน่�
ม่ช่่�อเส่ย่งในเร่�องการท่ำาผ้ัาไห่มท่่�ม่คณ้ภาพื่เป็นท่่�ยอมรบัในระดับนานาช่าติ้ 
และเปน็ท่่�ถกูอกถกูใจึข้องใครห่ลายๆ คน
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Google Map

สาย 4619 ราชัสีมา  - วังน ำ �าเขียว

เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

09.00 - 17.00

หมี�โคราช จัากกลุ่มอาชพี
สีหกรณผ์ดัหมี�เมอืงปกั

6



ห่ม่�โคราช่ส่ำาเรจ็ึรูปเส่น้เห่นย่วน้ม่พื่รอ้มส่ำาห่รบัปร้งส่ก้ ท่่�มาพื่รอ้มซอส่ผัดัห่ม่� 
สู่ต้รเข้้มข้้นพื่ิเศษ จึากกล้่มอาช่พ่ื่และส่ห่กรณ์ผััดห่ม่�เม่องป้ก (ห่ม่�โคราช่ 
ต้ราห่้าดาว) รส่ช่าติ้กลมกล่อม ห่อมกลิ�นห่อมแดงและกระเ ท่่ยม 
จึนท่ก้คนต่้างยกนิ�วให่กั้บความอรอ่ย

เคล็ดลับการผััดอยู่ท่่�ต้้องผัส่มนำากับซอส่ในกระท่ะ ก่อนนำาเส่้นลงไปผััด 
โดยไม่ต้้องแช่เ่ส่้นก่อน บรรจ้ึภัณฑ์ส่วยงามเกินราคา ส่ามารถนำาไปเป็น 
ข้องฝ่ากให่้ญ่าติ้ผัู้ให่ญ่่ได้ ส่ำาห่รบัใครท่่�ติ้ดใจึรส่ช่าติ้ห่ม่�ผััดโคราช่ส่ามารถ
ห่าซ่�อได้ต้ามร้านข้ายข้องฝ่ากในจัึงห่วัดนครราช่ส่่มา ห่ร่อจึะมาซ่�อถึง 
ท่่�ท่ำาการกล้ม่อาช่พ่ื่ส่ห่กรณฯ์ ในเมอ่งปก้ธงช่ยัก็ได้เช่น่กัน รบัรองว่าอรอ่ยส่มช่่�อ 
ระดับห่า้ดาวแน่นอน
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เปิดทีุ่กวัน
ค่าเข้าชม คนไที่ย์

07.00 - 18.00

อุทยานประวัติัูศาสีตูร์
พมิาย

1
2

อ่ที่ยานประวัติัศาสตรพ์มิาย

พพิธิภััณฑสถานแห�งชุาติพมิาย

เมอ่งเก่าศนูยก์ลางท่างศาส่นาส่ำาคัญ่ในอด่ต้ เปน็ท่่�ตั้�งข้องปราส่าท่ห่นิพื่มิาย
ศาส่นส่ถานท่่�ส่รา้งข้ึ�นจึากห่ินท่รายส่่ข้าวข้นาดให่ญ่่ ตั้�งเด่นต้ระห่ง่าน
อยู่ใจึกลางเม่อง อ่กทั่�งยังเป็นท่่�ตั้�งข้องพิื่พื่ิธภัณฑส่ถานแห่่งช่าติ้พื่ิมาย
ท่่�รวบรวมโบราณวัต้ถจ้ึากจัึงห่วัดต่้างๆ ในภาคต้ะวันออกเฉ่ียงเห่นอ่เอาไว้
ให่ไ้ด้เข้า้มาเย่�ยมช่มและศึกษาอ่กด้วย

1

88 NAKHON RATCHASIMA
ราชัสีมา - พิ

มาย - ชัมพ
วง

โซนพมิาย

Google Map



*

*

*

สุะพ�นน�คร�ช จุำดเชื�อมืตั้�อระหิวั��งโลกและสุวัรรค์
ส่รา้งด้วยห่ินท่ราย ม่ผัังเป็นรูปกากบาท่ ม่การออกแบบราวส่ะพื่าน
เป็นรูปนาคราช่ชู่คอแผั่พื่ังพื่าน 7 เศ่ยร ต้ามความนิยมข้องศิลปะ
เข้มรแบบนครวัด

ปราส่าท่ห่ินท่รายส่่ข้าวข้นาดให่ญ่่ โบราณส่ถานส่ำาคัญ่ข้องจัึงห่วัด
นครราช่ส่่มา เป็นศาส่นส่ถานในพื่้ท่ธศาส่นานิกายมห่ายาน ส่รา้งข้ึ�นช่ว่ง
กลางพื่้ท่ธศต้วรรษท่่� 16 และได้ก่อส่รา้งเพื่ิ�มเติ้มในส่มัยพื่ระเจ้ึาช่ยัวรมัน 
ท่่� 7 ท่ำาให่ป้ราส่าท่ห่นิพิื่มายแห่ง่น่�ปรากฎศิลปะเข้มรแบบบาปวนและนครวัด

ปิร�สุ�ที่ปิระธิ�น
ก่อส่รา้งด้วยห่นิท่รายส่ข่้าวห่นัห่น้าไปท่างทิ่ศใต้้ ต่้างจึากศาส่นส่ถาน
แบบข้อมในท่่�อ่�นๆ ท่่�มกัจึะห่นัห่นา้ไปท่างทิ่ศต้ะวันออก

หิอ้งครรภคฤหิะ
พื่่�นห่อ้งต้รงมม้ด้านทิ่ศต้ะวันออกเฉ่ียงเห่นอ่มร่อ่งนำามนต์้ต่้อลอดผัา่น
พื่่�นห่อ้งออกไปท่างด้านนอก เรย่กว่า ‘ท่่อโส่มส่ตู้ร’
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ภายในอท้่ยานประวติั้ศาส่ต้รพ์ื่มิายแห่ง่น่� ยงัคงความส่มบรูณแ์ละความงดงาม
เอาไว้เห่ม่อนในอด่ต้ ด้วยความช่ว่ยเห่ล่อจึากรฐับาลฝ่รั�งเศส่ในการบูรณะ
ปราส่าท่ห่นิพื่มิายแห่ง่น่�ให่ย้งัคงทั่�งงดงามและยิ�งให่ญ่ไ่มแ่พื่ป้ราส่าท่ห่ลังอ่�นๆ
ในประเท่ศไท่ย
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เพราะอาจชัำารุดเสุย่หายได้ เน่�องจากโบราณสุถาน 
และโบราณวัตั่ำถ ุมีอ่ายุมีาก

ห้ามเหยยีบยำ�าข้�น
ไปบนโบราณสีถาน
หรอืโบราณวัตัูถุ
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20.-

เปิดทีุ่กวัน
ค่าเข้าชม คนไที่ย์

09.00 - 16.00

พพิธิภัณฑสีถาน
แห่งชาติูพมิาย

2

ราชัสีมา - พิ
มาย - ชัมพ

วง

Google Map



* ปิระติั้มื�กรรมืหินิที่ร�ย้ร่ปิพระเจ้ำ�ชยั้วัรมืนัท่ี่�7
ศิลปะเข้มรแบบบายน พื่้ท่ธศต้วรรษท่่� 18 ค้นพื่บท่่�
ปรางค์พื่รห่มทั่ต้ ปราส่าท่ห่นิพื่มิาย จัึงห่วัดนครราช่ส่ม่า

* ปิระติั้มื�กรรมืสุำ�รดิร่ปิบุึรุษ
ศิลปะเข้มรแบบบาปวน ปลายพื่้ท่ธศต้วรรษท่่� 16 
ค้นพื่บท่่�ปราส่าท่ส่ระกำาแพื่งให่ญ่ ่จัึงห่วัดศรส่่ะเกษ

* ปิระติั้มื�กรรมืหินิที่ร�ย้พระโพธิสิุตัั้วัอ์วัโลกิเตั้ศวัร
ศิลปะเข้มรแบบบายน พื่้ท่ธศต้วรรษท่่� 18 ค้นพื่บท่่�
ปราส่าท่นางรำา จัึงห่วัดนครราช่ส่ม่า

ช่่�นช่มความงามข้องโบราณส่ถานท่่�อท้่ยานประวัติ้ศาส่ต้รพ์ื่มิายเส่รจ็ึแล้ว
ในบรเิวณใกล้เค่ยงยงัม่พื่พิื่ธิภัณฑส่ถานแห่ง่ช่าติ้พื่มิาย ซึ�งรวบรวมโบราณวัต้ถ้
จึากการข้้ดค้นเพื่่�อบูรณะปราส่าท่ห่ินพื่ิมายมาจัึดแส่ดงพื่รอ้มบอกเล่า
เร่�องราวเก่�ยวกับความเจึรญิ่ร้ง่เรอ่งข้องวัฒนธรรมอ่ส่านในอด่ต้ตั้�งแต่้
ส่มยัก่อนประวัติ้ศาส่ต้ร ์เม่�อราว 3,000 ปท่ี่�แล้วเร่�อยมาจึนถึงปจ้ึจ้ึบนั
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สุ�วันท่ี่� 1 อ�ค�รชั�นล��ง จำดัแสุดงเรื�อง
โบึร�ณ์คด่และปิระวัติัั้ศ�สุตั้รข์องเมือืงพมิื�ย้
ส่ภาพื่แวดล้อมข้องเม่อง การส่รา้งปราส่าท่ห่ินพิื่มาย 
ห่ลักฐานความเจึรญิ่ท่างด้านต่้างๆ

สุ�วันท่ี่� 2 อ�ค�รชั�นบึน จำดัแสุดงเรื�องพฒัน�ก�ร
ของสุงัคมืในดินแดนแถ้ำบึอ่สุ�นตั้อนล��ง
แส่ดงถึงรากฐานการกำาเนดิอารยธรรม ซึ�งมท่่่�มาจึาก
ความศรทั่รา

สุ�วันท่ี่� 3 เปิน็อ�ค�รโถ้ำง จำดัแสุดงโบึร�ณ์วัตัั้ถ้ำุ
เปน็ส่ว่นประกอบส่ถาปต้้ยกรรมห่นิท่ราย เช่น่
ทั่บห่ลัง ห่นา้บนั ปราส่าท่จึำาลอง

ภายในอาคารมก่ารจัึดแส่ดง 3 ส่ว่นห่ลัก ค่อ
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The Chocolate Factory Khao Yai

ผลิตภััณฑ์ชุอ็กโกแลต จีาก 

The Chocolate Factory

อ่ที่ยานแห�งชุาติเขาใหญ่�
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

10.00 - 20.00

The Chocolate Factory
Khao Yai1

2

พื่่�นท่่�มรดกโลกท่างธรรมช่าติ้ ท่่�ม่อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้เข้าให่ญ่่ แห่ล่งโอโซน 
อันดับ 7 ข้องโลก ซึ�งเต็้มไปด้วยพื่่ช่พื่รรณและส่ัต้ว์ป่าห่ายากเป็น
จ้ึดศูนย์กลาง จึึงท่ำาให่้เข้าให่ญ่่นั�นเป็นพื่่� นท่่� ท่่�ม่อากาศเย็นส่บาย 
และส่ดช่่�นต้ลอดปี นอกจึากน่�ยังม่ช่ม้ช่นโดยรอบท่่�ม่ทั่�งวิถ่ช่วิ่ต้ กิจึกรรม 
และผัลิต้ภัณฑ์ OTOP ท่่�มค่ณ้ภาพื่มากมายให่เ้ล่อกแวะไปเท่่�ยวช่ม

1
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รา้นอาห่ารในคอนเซ็ปต์้โรงงานช่อ็กโกแลต้ เส่ิรฟ์ื้ทั่�ง
อาห่ารคาวซึ�งรงัส่รรค์เมนูแปลกให่ม่ท่่�ม่ส่่วนผัส่มห่ลัก
อย่างช่อ็กโกแลต้เข้้าไปด้วย และข้นมห่วาน โดยเฉีพื่าะ
เมนชู่โูรง ‘ช่อ็กโกแลต้’ ห่ลากห่ลายรูปแบบ

บรรยากาศภายในรา้นกว้างข้วาง แบง่ออกเปน็ 2 โซน
ค่อโซนร้านอาห่ารส่ไต้ล์อิต้าเล่ยนท่่�ต้กแต่้งให่้ม่
กลิ�นอายเห่มอ่นอยูใ่นโรงงานท่ำาช่อ็กโกแลต้ ภายนอก
ต้กแต่้งด้วยต้้นไม้ให่ญ่่ ให่ค้วามรูส้่กึรม่ร่�นส่มกับท่่�ตั้�ง
อยูใ่กล้เข้าให่ญ่่
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ต่้อมาค่อโซนโรงงานในรา้นข้ายช่อ็กโกแลต้ ซึ�งมก่ารผัลิต้ช่อ็กโกแลต้ส่ดให่ม่
ในท่้กวัน ความพิื่เศษค่อ การติ้ดตั้�งกระจึกใส่เพื่่�อโช่ว์ให่้เห่็นข้ั�นต้อนการท่ำา
ช่อ็กโกแลต้ช่ั�นด่ ติ้ดกันนั�นเป็นช่ั�นวางข้ายช่อ็กโกแลต้ท่่�จัึดไว้อย่างส่วยงาม 
ไมว่่าจึะเป็นช่อ็กโกแลต้แท่่ง บราวน่� ห่รอ่ช่อ็กโกแลต้บอนบอน (Chocolate 
Bon-Bon) ช่ิ�นพื่อด่คำาห่ลากรส่ช่าติ้ เด็กท่านได้ผู้ัให่ญ่ท่่านด่ จึะท่านในรา้น
ห่รอ่จึะซ่�อกลับบา้นไปเปน็ข้องฝ่ากก็ได้เช่น่กัน

Tips

ท่ี่�โซนจีำาหน�ายชุอ็กโกแลต แนะนำาให้
ลองชุมิหลายๆ รสก�อนเลือกซื�อ โดย
สามารถชุมิได้ฟรไ่ม�อั�นจีนกวั�าจีะถกูใจี
ด้วัยนะ
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The Chocolate Factory ค่อรา้นอาห่ารและโรงงานช่อ็กโกแลต้ท่่�คนรกั
ช่อ็กโกแลต้ไมค่วรพื่ลาด เพื่ราะมห่่ลากห่ลายเมนชู่อ็กโกแลต้จึากเช่ฟื้มอ่ห่นึ�ง
ให่เ้ล่อกลิ�มลอง เช่น่ ดารก์บราวน่�แครกเกอรห์่รอ่บราวน่�กรอบ รส่ช่าติ้เข้ม้ข้น้
ห่อมกลิ�นโกโก้  ช่อ็กโกแลต้แฮมเมอร ์(Chocolate Hammer) ช่อ็กโกแลต้ผัส่ม
ถั�วอัลมอนด์ห่รอ่แมคคาเดเมย่ ห่นึ�งในส่นิค้าข้ายด่ต้ลอดกาล 

นอกจึากน่�ยังม่ช่อ็กโกแลต้ บอน บอน ก้อนเล็กพื่อด่คำาส่อดไส่้รส่ช่าติ้ต่้างๆ
ท่่�แปลกให่ม่เอาไว้ในคำาเด่ยว  เห่มาะส่ำาห่รบัเล่อกซ่�อเป็นข้องฝ่ากระดับ
พื่รเ่ม่�ยมส่ง่ต้รงจึากเข้าให่ญ่ใ่นราคาท่่�จัึบต้้องได้

08.00 - 17.00เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ผลิตูภัณฑ์
ชอ็กโกแลตู จัาก
The Chocolate 
Factory
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ค่าเข้าชม ผ้้ใหญ่
ค่าเข้าชม เด็ก
ค่าพิาหนะ ร้ถ์ย์นต์

เปิดทีุ่กวัน

40.-

20.-

50.-

06.00 - 18.00

อุทยานแห่งชาติู
เขาใหญ่

สาย 1317 เขาใหญ่
 

2

Google Map



อท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ท่่�ช่่�อว่าเปน็แห่ล่งผัลิต้โอโซนอันดับต้้นๆ ข้องโลก ท่่�มาพื่รอ้ม
บรรยากาศเยน็ส่บายส่ดช่่�นต้ลอดทั่�งปจึีึงพื่รอ้มให่เ้ห่ล่านักเดินท่างท่่�ต้้องการ
ห่ล่กห่นจ่ึากความว้่นวายแวะมาพื่กัผัอ่นให่ส้่บายใจึ

*

*

กิจำกรรมืสุ�องสุตัั้วัต์ั้อนกล�งคืน 
(Night Safari)

เสุน้ที่�งศึกษ�ธิรรมืช�ติั้และจุำดชมืวัวิั
ภ�ย้ในพื�นท่ี่�อุที่ย้�นแหิ�งช�ติั้เข�ใหิญ�
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เข้าให่ญ่่นั�นให่ญ่่ส่มช่่�อ เพื่ราะพื่่�นท่่�อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้เข้าให่ญ่่ ครอบคล้ม 
มากถึง 4 จัึงห่วัด ได้แก่ จัึงห่วัด นครราช่ส่่มา ปราจ่ึนบ้ร่ นครนายก  
และส่ระบ้ร่ แต่้ได้รับความนิยม มากท่่�ส่้ดในฝ่้� งโคราช่ เพื่ราะม่ส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยว รา้นอาห่ารและท่่�พื่ักมากกว่าในพื่่�นท่่�อ่�นๆ นอกจึากน่�ท่่�ท่ำาการ 
อ้ท่ยานฯ จึากท่างข้ึ�นฝ่้� งปากช่่องก็เป็นทั่�งจ้ึดให่้ข้้อมูลและศูนย์บริการ 
นักท่่องเท่่�ยวอ่กด้วย
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ปฏิิบุ่ติัตามขอ้ควัรปฏิิบุ่ติัในการเขา้ชุม
อ่ที่ยานแห�งชุาติอย�างเคร�งครดั 

ควัรศ้กษาและสอบุ่ถามชุ�วังเวัลา 
ใหบุ้่รกิารของแหล�งที่�องเท่ี่�ยวั 
ก�อนเดินที่าง

เชั่น การทิุ�งขยะ การให้อาหารสุัต่ำวั์ป่าในพ่�นทุ่�
อุทุยาน การล่าหรอ่จับสุัต่ำวั์ และไมี่นำาพ่ชัพันธุิ์
ออกนอกพ่�นทุ่�อุทุยาน

ส่ถานท่่�เท่่�ยวและกิจึกรรมท่่�น่าส่นใจึในพื่่�นท่่�อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้เข้าให่ญ่่ ได้แก่
จ้ึดช่มวิวท่่�ด่านอำาเภอปากช่อ่ง ท่่�ท่ำาการอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้เข้าให่ญ่ ่นำาต้กเห่วส่วั้ต้
เส่น้ท่างศึกษาธรรมช่าติ้นำาต้กผัากล้วยไม ้เส่น้ท่างศึกษาธรรมช่าติ้ผัาเด่ยวดาย 
ห่อส่อ่งส่ตั้ว์ห่นองผัักช่ ่ อ่างเก็บนำาส่ายศร นำาต้กเห่วนรก กิจึกรรมส่อ่งส่ตั้ว์
กลางค่น รวมไปถึงกิจึกรรมค้างแรมในบา้นพื่กัและเต็้นท์่ข้องท่างอท้่ยาน
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ของขวัญันครราชสีมีา
NAKHON RATCHASIMA

ห่ม่�โคราช่ต้ราห่า้ดาว กล้่มอาช่พ่ื่
ส่ห่กรณผ์ัดัห่ม่�เมอ่งปก้
ต้.เมอ่งปก้ อ.ปก้ธงช่ยั

หมี่่�โคราช
พรอ้มี่น้ำำ�าผััด
สำำาเรจ็รูป

ศนูยผ์ัลิต้และจึำาห่นา่ย
ข้นมจ่ึนนำายาประโดก
ต้.ห่ม่�นไวย อ.เมอ่งนครราช่ส่ม่า

ขน้ำมี่จ่น้ำน้ำำ�ายา
ประโดก

3 4

1

4

2
3

2
ผัลิิตภััณฑ์์
ชอ็กโกแลิต

The Chocolate Factory
ต้.ห่มสู่ ่อ.ปากช่อ่ง

1
ผัลิิตภััณฑ์์
เคร่�องป้� น้ำดิน้ำเผัา

ห่มู่บา้นเคร่�องป้� นดินเผัา
ด่านเกว่ยน
ต้.ด่านเกว่ยน อ.โช่คช่ยั
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เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน

3 DAYS 2 NIGHTS !

4129

4129

11

เช้้า เริ�มต้้นท่รปิด้วยการไห่ว้ อนุสาวร่ย์ท่้าวสุรนาร่ ว่รส่ต้ร่
ผัูเ้ส่ย่ส่ละแห่ง่นครราช่ส่ม่าเพื่่�อเปน็ศิรมิงคล พื่รอ้มช่มความ
ส่วยงามข้อง ประตูชุัม่พิลื ห่นึ�งในประต้เูม่องโบราณท่่�ถกู
ส่รา้งข้ึ�นในส่มัยส่มเด็จึพื่ระนารายณ์มห่าราช่ โดยช่า่งช่าว
ฝ่รั�งเศส่ ก่อนเริ�มการเดินท่าง

ข้ึ้�นรถสองแถวสาย 4129 (สวนสตัว)์ 
จากบรเิวณอนสุาวรยีท้์้าวสรุนาร ีหนา้หา้งคลัังพลัาซ่่าใหม่ ่
ไปยงั สวนสตัวน์ครราชสมี่า
ราคาประมาณ  20 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 45 นาที

เท่่�ยวช่ม สวนสัตว์นครราชัส่ม่า ส่วนส่ัต้ว์ข้นาดให่ญ่่ท่่�ม่
พื่่�นท่่�กว่า 500 ไร ่ โดยมส่่ตั้ว์อยูม่ากกว่า 2,000 ตั้ว ห่รอ่
กว่า 218 ช่นิด และเต็้มไปด้วยกิจึกรรมห่ลากห่ลาย เช่น่  
การแส่ดงส่ัต้ว์ กิจึกรรมให่้อาห่ารส่ัต้ว์ รวมไปถึงการ
ส่มัผัสั่กับวิถ่ช่วิ่ต้ข้องส่ตั้ว์ต่้างๆ อยา่งใกล้ช่ดิ แล้วยงัมพ่ื่่�นท่่� 
ข้องส่วนส่น้กและส่วนนำาเล็กๆ ให่้บรกิารอ่กด้วย (ภายใน 
มร่ถรางให่บ้รกิาร ห่รอ่จึะเช่า่รถกอล์ฟื้ห่รอ่จัึกรยานป้� นช่ม
ภายในส่วนส่ตั้ว์ก็ได้)

ข้ึ้�นรถสองแถวสาย 4129 (สวนสตัว)์ 
จากสวนสตัวน์ครราชสมี่า กลัับเขึ้า้เม่อืงโคราชในบรเิวณ
อนสุาวรยีท้์้าวสรุนารทีี้�จากม่าในชว่งเชา้ 
ราคาประมาณ 20 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 45 นาที

รบัประท่านอาห่ารกลางวันและส่ัมผััส่กับวิถ่ช่วิ่ต้แบบช่าว
โคราช่แท้่ๆ ท่่� ตลืาดให่ม่่แม่่กิม่เฮง ต้ลาดส่ดใจึกลางเมอ่ง 
ท่่�ตั้�งอยู่ใกล้กับอน้ส่าวรย่์ท้่าวส่้รนาร ่ ซึ�งเต็้มไปด้วยทั่�ง
ข้องส่ด ข้องใช่ ้ รวมไปถึงข้องกินข้ึ�นช่่�อข้องโคราช่และรา้น
อาห่ารท้่องถิ�นช่่�อดังให่เ้ล่อกท่านมากมาย พื่รอ้มใช่เ้วลาช่ว่ง
บา่ยออกเดินส่ำารวจึความคึกคักและเส่น่ห่ข์้องเมอ่งโคราช่

เดิินเท้้าต่อไปยงั วดัิพายพั
ระยะทางประมาณ 550 เมตร 
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 7 นาที

ช่มความส่วยงามแปลกต้าข้องพื่ระอ้โบส่ถฐานท้่องเรอ่
ส่ำาเภาประดับห่ินแกรนิต้ทั่�งห่ลังและส่ักการะพื่ระพ้ื่ท่ธรูป
โบราณศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ประจึำาเมอ่งนครราช่ส่ม่าอายก้ว่า 300 ป ี
ประดิษฐานอยู่ ในถำาห่ินงอกห่ินย้อย  วัดพิายัพิ  ท่่� ม่ 
ความส่วยงามเส่มอ่นจึรงิ

ข้ึ้�นรถสองแถวสาย 11 (สเีขีึ้ยวแดิง)
หรอืสาย 11 (สนีำาเงินขึ้าว) 
จากวดัิพายพัไปยงัสวนนำาบุง่ตาหลัั�ว 
ราคาประมาณ 8  บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 15 นาที 

1ตัวเมี่่องน้ำครราชสำ่มี่า
day

บ่่าย
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นั�งรถบสัหรอืรถต้้สาย ราชสมี่า-พิม่าย-ชมุ่พวง
จากสถานีขึ้นสง่ผู้้้โดิยสารโคราช
ไปยงั อทุ้ยานประวติัศาสตรพ์มิ่าย
ราคาประมาณ 50 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทาง ประมาณ 1 ช้่�วโมง 30 นาที

พิมี่าย
day 2

เย็น ผัอ่นคลายท่่� สวนนำ�าบุ่ิงตาห่ลัื�ว ส่วนส่าธารณะท่่�ให่ญ่ท่่่�ส่ด้
ในโคราช่ ซึ�งเป็นเส่มอ่นปอดข้องเมอ่งและยงัมกิ่จึกรรมให่้
ท่ำามากมาย ไม่ว่าจึะเป็นการข่้�จัึกรยาน ให่อ้าห่ารปลา ห่รอ่
พื่ายเรอ่คายัค  ในบรรยากาศส่บายๆ ซึ�งคนเมอ่งออกมาใช่้
เวลารว่มกันอยา่งคึกคัก และรบัประท่านอาห่ารเยน็ท่่�รา้น
อาห่ารท้่องถิ�นรส่เด็ดท่่�ตั้�งอยูร่ายรอบส่วนนำา

ข้ึ้�นรถสองแถวสาย 11 (สเีขีึ้ยวแดิง) หรอืสาย 11 (สนีำาเงินขึ้าว) 
จากสวนนำาบุง่ตาหลัั�ว ไปยงั บรเิวณอนสุาวรยีท้์้าวสรุนาร ี
ราคาประมาณ 8 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 10 นาที 

แลัะต่อสองแถวสาย 7 (สขีึ้าวนำาเงิน)
ไปยงั Terminal 21 โคราช 
ราคาประมาณ 8-10 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 10 นาที 

ช่มวิวเม่องโคราช่ยามราต้รแ่บบ 360 องศา บนความส่งูกว่า 
110 เมต้ร ห่รอ่เท่่ากับตึ้ก 14 ท่่� ห่อชัม่เมื่อง Terminal 21 
พื่รอ้มช่อ็ปปิงและพื่กัผัอ่นต้ามอัธยาศัย 

11

7

เช้้า

บ่่าย

เท่่�ยวช่ม อุท่ยานประวัติศาสตร์พิิม่าย ปราส่าท่ห่นิท่ราย
ข้าวข้นาดให่ญ่ ่โบราณส่ถานส่ำาคัญ่ข้องจัึงห่วัดนครราช่ส่ม่า
ซึ�งเปน็ศาส่นส่ถานในพ้ื่ท่ธศาส่นานกิายมห่ายาน ส่รา้งข้ึ�นใน
ช่ว่งกลางพื่้ท่ธศต้วรรษท่่� 16 และได้ก่อส่รา้งเพื่ิ�มเติ้มใน 
ส่มยัพื่ระเจ้ึาช่ยัวรมนัท่่� 7 จึึงปรากฎศิลปะเข้มรแบบบาปวน 
และนครวัด

รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�นบรเิวณ
ฝ้่� งต้รงข้้ามอท้่ยานประวัติ้ศาส่ต้รพ์ื่มิาย

นั�งรถบสัหรอืรถต้้สาย ราชสมี่า-พมิ่าย-ชมุ่พวง
จากอทุ้ยานประวติัศาสตรพ์มิ่าย 
ไปยงั สถานีขึ้นสง่ผู้้้โดิยสารโคราช
ราคาประมาณ 50 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 1 ช้่�วโมง 30 นาที

นั�งรถสองแถวสาย 17 (สขีึ้าวม่่วง)
จากสถานีขึ้นสง่ผู้้้โดิยสารโคราช
ไปยงั แยกปักธงชยั 
ราคาประมาณ 8 บาท  
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 1 ช้่�วโมง

แลัะต่อสองแถวสาย 6 (สขีึ้าวแดิงม่ว่ง)
ไปยงั ตลัาดิเซ่ฟวนั
ราคาประมาณ 8 บาท  
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 30 นาที  

เย็น

17

6

3 DAYS 2 NIGHTS !
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เดิินท้างจากสถานีรถไฟนครราชสมี่า
ไปยงั สถานีรถไฟปากชอ่ง มี่รถเที้�ยวแรก 08.30 น.
ราคาประมาณ 48-131  บาท
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง

แลัะเดิินเท้้าในระยะท้างประม่าณ 450 เม่ตร (6 นาที้) 
ไปยงั บรเิวณหนา้รา้น ส.เจรญิพร ตลัาดิเท้วดิา
เพื�อข้ึ้�นรถสองแถวสาย 1317 (เขึ้าใหญ)่ 
ไปยงั อทุ้ยานแหง่ชาติเขึ้าใหญ่
ราคาประมาณ 40 บาท  
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 40 นาที  

เท่่�ยวช่ม อุท่ยานแห่่งชัาติเขีาให่ญ่่ อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ท่่�ช่่�อ
ว่าเป็นแห่ล่งผัลิต้โอโซนอันดับต้้นๆ ข้องโลก ท่่�มาพื่รอ้ม
บรรยากาศเย็นส่บายส่ดช่่�นต้ลอดทั่�งปีและส่ถานท่่�ท่่อง
เท่่�ยวห่ลากห่ลาย

การเดินท่างภายใน อุท่ยานแห่่งชัาติเขีาให่ญ่่ ส่ามารถ
ท่ำาได้ 2 รูปแบบด้วยกันค่อ โบกรถข้องนักท่่องเท่่�ยว
ท่่านอ่�นท่่�เข้้ามาเท่่�ยวช่มภายในอท้่ยานฯ ห่รอ่ เช่า่รถยนต์้
พื่รอ้มบรกิารคนข้บัข้องท่างอท้่ยานฯ  โดยมค่่าใช่จ่้ึายคันละ 
1,500 บาท่ (พื่รอ้มคนข้ับ) โดยจ้ึดท่่�เจ้ึาห่น้าท่่�ข้องอท้่ยาน
จึะพื่าไปเท่่�ยวช่มมทั่่�งห่มด 3 จ้ึดค่อ จุดชัม่วิวกิโลืเม่ตรท่่� 30
ห่อดูสัตว์ห่นองผัักช่ั และ นำ�าตกเห่วสุวัต ซึ�งเปน็จ้ึดช่มวิว
และส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�โดดเด่นและส่วยงาม
ข้องอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้เข้าให่ญ่่ โดยนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถพัื่ก
ค้างค่นท่่�บ้านพื่ักอท้่ยานห่รอ่เดินท่างกลับเข้้าเม่องในช่ว่ง
เยน็ก็ได้เช่น่เด่ยวกัน

การเดิินท้างกลัับโคราช สาม่ารถท้ำาได้ิโดิยการข้ึ้�นรถสองแถว
สาย 1317 (เขึ้าใหญ่) จากบรเิวณอุท้ยานแหง่ชาติเขึ้าใหญ่
ไปยงั หน้ารา้น ส.เจรญิพร ตลัาดิเท้วดิา 
ราคาประมาณ 40 บาท  
ใช้เ้วล้าประมาณ 40 นาที

แลัะเดิินข้ึ้าม่ถนนไปข้ึ้�น รถต้้ปากชอ่ง-โคราช ฝัั่� งตรงขึ้า้ม่
แล้ัวกลัับเขึ้า้ตัวเม่อืงโคราชได้ิเลัย
ราคาประมาณ 66 บาท  
ใช้เ้วล้าประมาณ 1-2 ช้่�วโมง

ช่อ็ปปงิและพื่กัผัอ่นท่่� ตลืาดเซฟวัน ต้ลาดนดัท่่�ให่ญ่ท่่่�ส่ด้ 
ในภาคอ่ส่าน มส่่นิค้าให่ห้่ลากห่ลายให่เ้ล่อกส่รร แบ่งออก
เปน็โซนต่้างๆ อยา่งเปน็ระเบ่ยบ ไมว่่าจึะเปน็ โซนพื่าวิลเล่�ยน 
ท่่�เต็้มไปด้วยส่ินค้าและข้้าวข้องเคร่�องใช่ใ้นช่วิ่ต้ประจึำาวัน  
โซนเปิดท้่ายข้ายข้อง ท่่�มาในธ่ม ‘รถวินเท่จึเปิดท้่าย’ 
พื่รอ้มส่ินค้าม่อส่องมากมาย และโซนอาห่ารห่ลากห่ลาย
ประเภท่ ท่่�คณ้ส่ามารถรบัประท่านอาห่ารเยน็และพื่กัผัอ่น 
ต้ามอัธยาศัยได้ในท่่�เด่ยว

เขาใหญ่่
day 3

3 DAYS 2 NIGHTS !

1317
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ข้อ้มููลสถานท่ี่�

128 NAKHON RATCHASIMA

อุท่ยานประวัติศาสตร์พิิม่าย
0 4447 1568

พิิพิิธภัณฑสถานแห่่งชัาติพิิม่าย
0 4447 1167

The Chocolate Factory 
Khao Yai
09 2443 8881

อุท่ยานแห่่งชัาติเขีาให่ญ่่ 
08 6092 6529

ห่ม่่�โคราชัตราห้่าดาว
กลุ่ืม่อาช่ัพิสห่กรณ์ผััดห่ม่่�เมื่องปัก
08 5611 7257

ศูนย์ผัลิืตแลืะจำาห่น่าย
ขีนม่จ่นนำ�ายาประโดก
09 3532 0187

วัดพิายัพิ
06 2126 6146

ตลืาดเซฟวัน
0 4422 2588
0 4429 9169
0 4430 0555

บ้ิานประโดก
09 3532 0187

ห่อชัม่เมื่อง Terminal 21
0 4449 8888

สวนสัตว์นครราชัส่ม่า
08 3372 0404

ห่มู่่บ้ิานท่่องเท่่�ยว
วัฒนธรรม่ไห่ม่ บ้ิานจะโปะ
09 9462 9641

ห่มู่่บ้ิานเครื�องปั�นดินเผัา
ด่านเกว่ยน
08 7254 6791




