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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 ?

SURAT THANI
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ภูมิประเท่ศข้องจัึงห่วัดส่้ราษฎรฯ์ ม่ห่ลากห่ลาย ไม่ว่าจึะเป็นท่่�ราบสู่ง 
ภูมิประเท่ศแบบภูเข้า และท่่�ราบช่ายฝั่่� ง อ่กทั่�งยังม่เกาะข้นาดให่ญ่และ
ข้นาดเล็กมากถึง 98 เกาะ โดยถ่อเป็นจัึงห่วัดท่่�ม่เกาะมากเป็นอันดับ 3 
ข้องประเท่ศ จึากความส่วยงามท่างธรรมช่าติ้ท่่�ผัส่มผัส่านกับรอ่งรอยข้อง
วัฒนธรรมโบราณ ส่้ราษฎรฯ์ จึึงกลายมาเป็นเม่องท่่องเท่่�ยวอันดับต้้นๆ 
ข้องประเท่ศไท่ย และได้รบัส่มญานามว่า 'อัญมณ่แห่ง่ภาคใต้้'

ส่ร้าษฎรธ์าน่ เปน็จัึงห่วัดท่่�ม่พื่่�นท่่�ข้นาดให่ญท่่่�ส่ด้ในภาคใต้้ และเปน็อันดับ 6 
ข้องประเท่ศไท่ย ในอด่ต้เคยเป็นศูนย์กลางข้องเม่องศรวิ่ช่ยั ซึ่ึ�งม่การ
ตั้�งถิ�นฐ์านบรเิวณเส่้นท่างส่ายไห่มและม่การส่่บท่อดศิลปะวัฒนธรรม 
ศรวิ่ช่ยัจึากร้น่สู่ร้่น่  โดยพื่่�นท่่�จัึงห่วัดส่ร้าษฎรฯ์ ในปจ่ึจ้ึบนัยังเคยเปน็พื่่�นท่่�ตั้�ง 
ข้องเม่องส่ิบส่องนักษัต้รห่รอ่ห่นึ�งในเม่องบรวิารทั่�ง 12 ข้องอาณาจัึกร
นครศรธ่รรมราช่อ่กด้วย ท่่�น่�จึึงม่รอ่งรอยข้องความเจึรญิร้ง่เรอ่งท่าง
อารยธรรมตั้�งแต่้ในอด่ต้เร่�อยมาจึนถึงปจ่ึจ้ึบนั
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มร่ถมนิิบสั่ไปยังอำาเภอพ้ื่นพื่นิ และเช่่�อมต่้อจึากส่นามบิน
ไปยงัตั้วเมอ่งและท่่าเรอ่ดอนส่กั

มส่่องแถวผัา่นกลางตั้วเมอ่ง โดยจ้ึดข้ึ�นรถห่ลักๆ จึะอยู่ท่่�บรเิวณ
ต้ลาดเกษต้ร ไปยังกาญจึนดิษฐ์แ์ละท่่าเรอ่ดอนส่กั

รื่ถปรื่ะจำาที่าง

รื่ถสองแถว

รถขนีสุง่สุาธารณะ
ภายในีจัังหวัดั

มเ่รอ่ข้้ามฟื้ากจึากท่่าเรอ่ดอนส่กัไปยังเกาะส่มย้ และเกาะพื่ะงัน

เรื่อ่ข้า้มฟาก

รถไฟ

รถตู้โดิยสุาร
มร่ถตู้้ให่บ้รกิารจึากคิวรถตู้้ต้ลาดเกษต้ร โดยมร่ถตู้้ไปยงั
อำาเภอต่้างๆ ในจัึงห่วัด และจัึงห่วัดอ่�นๆ ในภาคใต้้

รถไฟ
ส่ถาน่รถไฟื้ส่้ราษฎรธ์าน่เป็นรถไฟื้ส่ายใต้้ เส่้นท่างกร้งเท่พื่ฯ-
ส่ไ้ห่งโกลก อยูห่่า่งจึากตั้วเมอ่งส่ร้าษฎรป์ระมาณ 12 กิโลเมต้ร 
มข่้บวนรถให่บ้รกิารท่ก้ประเภท่

ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถานท่่่าช่นะ ไช่ยา ท่่าฉาง พื่น้พิื่น 
บา้นนาส่าร และเว่ยงส่ระ

สาย์การื่บินิรื่ะหวา่งปรื่ะเที่ศ
สายการบิินระห่ว่างประเท่ศ
มเ่ท่่�ยวบนิต้รงจึากมาเลเซึ่ย่ และจ่ึนมายงัส่นามบนิส่ร้าษฎรธ์าน่ 
และเท่่�ยวบินต้รงจึากมาเลเซึ่่ย ส่ิงคโปร์ ฮ่องกง และจ่ึน 
มายงัส่นามบนินานาช่าติ้ส่มย้

สายการบิินภายในประเท่ศ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากทั่�งส่นามบินดอนเม่อง ส่้วรรณภูม ิ
และข้า้มภมูภิาคจึากส่นามบนิเช่ย่งให่ม ่ โดยมร่ถเมล์ปรบัอากาศ 
ให่บ้รกิารเข้า้เมอ่งอ่กด้วย  

รื่ถจักรื่ย์านย์นต์รื่บัิจ้าง

รื่ถแท็ี่กซี่ี�

รื่ถทัี่วรื่/์รื่ถบิสั
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภมูภิาคอ่�นๆ รวมถึงจัึงห่วัดในภาคใต้้ 
มายังส่ถาน่ข้นส่่งส่้ราษฎร์ธาน่และส่ามารถต่้อรถส่องแถว 
เข้า้ยา่นกลางเมอ่งได้ภายในส่บินาท่่

มบ่รกิารรถจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

มเ่ฉพื่าะบรกิารแท็่กซึ่่�แบบโท่รนัดห่มาย
คิดราคาเห่มาต้ามส่ถานท่่�

การเดินีทางมา
สุรุาษฎรธ์านีี

SURAT THANI

รถตู้โดิยสุาร
เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคใต้้ มายงัส่ถานข่้นส่ง่ผัูโ้ดยส่าร
ส่ร้าษฎรธ์าน่
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ขั�นีตอนีการดรูะบบขนีสุง่สุาธารณะ

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

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

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

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

ส่ญัลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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ข้อ้ม้ลรื่ถโดย์สารื่

สาย 8337
สุราษฎร์ธาน่-บ้ิานนาสาร
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ต้ลาดเกษต้ร 2
ปลายท่าง: คิวรถตู้้นาส่าร

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 60 บาท่
บจึ. พื่นัทิ่พื่ย์ (1970)
08 6478 1724

สาย 8364 
สุราษฎร์ธาน่-ไชยา
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ส่ร้าษฎร-์ไช่ยา 
ปลายท่าง: วัดพื่ระบรมธาต้ไ้ช่ยา

เวลาเดินรถ: 07.30-17.30 
ค่ารถโดยส่าร: 70 บาท่
บจึ. ส่ร้าษฎรส์่ห่พื่ันธ์
0 7728 2100

สาย 8423 
สุราษฎร์ธาน่-วิภาวด่ี
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ต้ลาดเกษต้ร 2 
ปลายท่าง: ต้ลาดวิภาวด่

เวลาเดินรถ: 07.30-17.30
ค่ารถโดยส่าร: 90 บาท่
บจึ. ส่ร้าษฎรส์่ห่พื่นัธ ์  
0 7728 2100

สาย 8244 สนามบิิน 
สุราษฎร์ธาน่-เกาะสมุย
ต้้นท่าง: ท่่าอากาศยาน
ส่ร้าษฎรธ์าน่
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ดอนส่กั

เวลาเดินรถ: 08.30-14.30 
ค่ารถโดยส่าร: 
260 บาท่ (รวมค่าเรอ่)
บจึ. ส่มย้ทั่วรแ์อนด์
ท่รานส่ปอรต์้ คอรเ์ปอเรช่ั�น 
0 7795 4171

สาย 3
สุราษฎร์-พุุนพิุน
ต้้นท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้ส่ร้าษฎร ์
ปลายท่าง: โรงเรย่นพื่น้พื่นิ
พื่ทิ่ยาคม

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 13 บาท่
บจึ. พื่นัทิ่พื่ย์ (1970)
08 6478 1724

สาย สุราษฎร์-ดีอนเนาว์
ต้้นท่าง: ต้ลาดเกษต้ร 1
ปลายท่าง: แยกบางก้้ง

เวลาเดินรถ: 08.30-17.30
ค่ารถโดยส่าร: 20-50 บาท่
บจึ. พื่นัทิ่พื่ย ์(1970)
08 6478 1724

SURAT THANI

สาย ท่่าเรือดีอนสัก-
ท่่าเรือสมุย
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่ดอนส่กั 
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่เกาะส่มย้ 
ซึ่ท่่รานเฟื้อร่�

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 140 บาท่
บจึ. ราช่า เฟื้อรร์่�
0 7737  2800

สาย ท่่าเรือดีอนสัก-
เกาะพุะงัน
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่ดอนส่กั 
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่เกาะพื่ะงัน 

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 150 บาท่
บจึ. ราช่า เฟื้อรร์่�
0 7737  2800

สาย 8525 
สรุาษฎร์ธาน-่เขื�อนรัชชประภา
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้ต้ลาดเกษต้ร 2 
ปลายท่าง: เข้่�อนรชั่ช่ประภา

เวลาเดินรถ: 07.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 150 บาท่
บจึ. พื่ันทิ่พื่ย์ (1970)
08 6478 1724
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1
2
3
4

ศาลหลักเมูอืงจังัหวิดัสรุาษฎรธ์ีาน่

ตำำาหนกัอ๋องฮกเก่�ยน

ตำลาดศาลเจ้ัา

ยา่นเมูอืงเก่า

ช่้มช่นริมแม่นำาส่ายให่ญ่ท่่�ส่้ดในภาคใต้้ข้อง
ประเท่ศไท่ย เคยถูกเรย่กว่าแม่นำาอัต้ต้าบาส่ ์
โดยปโต้เลม่นักปราช่ญ์ช่าวกร่ก ส่ำาห่รับโซึ่น 
รมิแม่นำาต้าปีน่�ก็เป็นห่นึ�งในย่านช่้มช่นเก่าแก่ 
ข้องจัึงห่วัดส่้ราษฎร์ฯ ท่่�ม่การรวมตั้วกันข้อง
ทั่�งคนไท่ยและคนจ่ึน อ่กทั่�งด้วยความเจึริญ 
ข้องเม่องท่่�มากข้ึ�นก็ท่ำาให่้เกิดแลนด์มารก์ให่ม่ๆ 
ข้ึ�นมาในพ่ื่�นท่่� คอยเช่่�อเช่ญิให่้นักท่่องเท่่�ยวได้
ลองเข้า้มาส่มัผัสั่บรรยากาศรมิแมน่ำาส่ายส่ำาคัญ
แห่่งน่�

โซนีรมิ
แมน่ีำ�าตาปีี

5
6
7

ยา่นท่ี่าเรอืรมิูแมูน่ำ�าตำาปีี

สวินสาธีารณะเกาะลำาพูู

สะพูานศรต่ำาปี ี



ศาลหลักเมอืง 
จัังหวัดัสุรุาษฎรธ์านีี
เปิดทีุ่กวัน 06.00 - 20.00

1
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ฎ
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 - วิภ

าวิดี
8525 สุราษ

ฎ
ร์ธานี

 - เขื่ �อนี
รัชชป

ระภ
า

3 สุราษ
ฎ

ร์ - พุ
นี

พุ
นี

Google Map
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ศนูย์รวมจิึต้ใจึและส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ท่่�ส่ำาคัญท่่�ส่ด้แห่ง่ห่นึ�งข้องช่าวส่ร้าษฎรฯ์ 
ซึ่ึ�งอยู่ใจึกลางเม่องเก่า ภายในประดิษฐ์านเส่าห่ลักเม่องท่่�ท่ำาข้ึ�นจึาก 
ไม้ราช่พื่ฤกษ์ข้นาดให่ญ่ โดดเด่นด้วยการแกะส่ลักยอดห่ัวเส่าเป็นรูป 
พื่ระพัื่กต้รข์้องพื่ระโพื่ธิส่ตั้ว์อวโลกิเต้ศวรส่่�ห่นา้ และบรเิวณมวยพื่ระเกศา
ประดิษฐ์านพื่ระอ้นาโลม ห่รอ่พื่ระประจึำาทิ่ศต้ามรูปแบบข้องศิลปะส่มัย 
ศรวิ่ช่ยั ซึ่ึ�งเปน็ศิลปะท่่�เคยร้ง่เรอ่งในดินแดนแถบน่�
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อาคารข้องศาลห่ลักเม่องเป็นมณฑปท่รงจึต้้รม้ข้ย่อม้มส่่ข้าวส่ะอาดต้า 
ท่่� ผัส่มผัส่านส่ถาป่ต้ยกรรมท้่องถิ�นห่ลากห่ลายเข้้ า ด้วยกันได้ 
อย่างกลมกล่น ทั่�งลังกา ช่วา และเข้มร จึึงม่ความส่วยงามแปลกต้า 
เปน็อยา่งยิ�ง



บริเิวณทางเข้า้มีจุีุดจุำาหน่า่ย 
ดอกไมีธูู้ปเทียน่ไวบ้ริกิาริ
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Tips

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี



เปิดทีุ่กวัน 09.00 – 18.00

ตำาหนัีก 
อ๋องฮกเกี�ยนี

2
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ร์ธานี
 - วิภ

าวิดี

8525 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - เขื่ �อนี

รัชชป
ระภ

า

3 สุราษ
ฎ

ร์ - พุ
นี

พุ
นี

Google Map



ขอพรมังักรพน่นำ��
ศัักด์ิ์�สิท์ธิ์์�

สิกัก�ระองค์์เทพ 3 องค์์
- เทพเจ้้�แลฮู้้้อ๋องเอียกง 
- เจ้้�แมัก่วนอ์มั 
- เจ้้�แมัทั่บท์มั

* *

กิจักรรม
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ศาลเจ้ึาจ่ึนเก่าแก่คู่ปากนำาต้าปี ส่ร้างข้ึ�นต้ามแบบศิลปะจ่ึน เพื่่�อเป็น 
ท่่�ยึดเห่น่�ยวจิึต้ใจึข้องช่าวไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึน ท่่�อาศัยอยู่ในส่้ราษฎร์ธาน ่
ตั้�งแต่้อด่ต้จึนถึงป่จึจ้ึบัน

ภายในมอ่งค์เท่พื่เจ้ึาแลฮูอ๋้องเอ่ยกง จึากมณฑลฮกเก่�ยน จึำานวน 3 องค์ 
ประดิษฐ์านเป็นองค์ประธานมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี โดยภายห่ลัง
ได้มก่ารอัญเช่ญิเจ้ึาแมก่วนอิมและเจ้ึาแมทั่่บทิ่มมารว่มประดิษฐ์านด้วย

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี



ตำำาหน่ักอ๋องฮกเกี�ยน่ตัำ�งอยู่ติำดกับ
ตำลาดเยน็่ชื่่�อดังอยา่ง ตำลาดศาลเจุา้
เปดิบริกิาริทกุวนั่ ตัำ�งแต่ำเวลา 
15.30 -21.00 น่.
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นอกเห่น่อจึากการส่ักการะเท่พื่เจ้ึาองค์ต่้างๆ แล้ว 
อ่กห่นึ�งไฮไลต์้ข้องศาลเจ้ึาแห่่งน่�ก็ค่อ มังกรพื่่นนำา 
ท่่�ตั้�งอยู่บรเิวณห่น้าศาล โดยม่ความเช่่�อว่านำาท่่�พื่่น 
ออกมานั�นเป็นนำาศักดิ�ส่ิท่ธิ� ผัู้คนจึึงนิยมมากราบไห่ว้
ข้อพื่รเพื่่�อเส่รมิส่ริมิงคลให่แ้ก่ช่วิ่ต้

Tips

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี



15.30 – 21.00เปิดทีุ่กวัน

ตลาดศาลเจ้ัา
3
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พุ
นี

Google Map



36 37SURAT THANI

ส่ัมผััส่วัฒนธรรมการกินแบบช่าวส่้ราษฎรท่์่� ต้ลาดศาลเจ้ึา แห่ล่งรวม
ข้องกินช่่�อดัง เส่น่ห่์ยามคำาค่นข้องเม่องปากนำาต้าปีท่่�พื่รอ้มเส่ิรฟ์ื้ความ
อรอ่ยให่ผ้ัูม้าเยอ่นในห่ลากห่ลายเมน ูไมว่่าจึะเป็นอาห่ารท่ะเลพื่รอ้มนำาจิึ�ม
รส่แซึ่บ่ ข้นมจ่ึนนำายาป่กษใ์ต้้ ก๋วยเต่้�ยวห่อ่ใบต้อง และผััดไท่ยรถเห่ล่อง 
เจ้ึาดังประจึำาต้ลาดศาลเจ้ึา นอกจึากน่�ยงัมข่้องห่วานมากมาย รวมทั่�งผััก
ผัลไม้ และข้า้วข้องเคร่�องใช่ต่้้างๆ รวบรวมเอาไว้อย่างครบครนัในท่่�เด่ยว

ต้ลาดศาลเจ้ึาเปิดให่้บรกิารท่้กวันตั้�งแต่้เวลา 15.30-21.00 น. แต่้ควร 
รบ่มาก่อน 20.00 น. เพื่ราะวัต้ถดิ้บข้องรา้นข้ึ�นช่่�อจึะห่มดเส่ย่ก่อน

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี



เปิดวันเสารื่แ์ละวันอาทิี่ตย์์ 16.00 – 21.00

ยา่นีเมอืงเก่า
4
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โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี

ย่านคลาส่ส่ิกใจึกลางเม่องส่้ราษฎรธ์าน่ ท่่�รายล้อมไปด้วยอาคารเก่า 
ในส่ถาป่ต้ยกรรมแบบช่ิโน-โปรต้้ก่ส่อาย้กว่า 100 ปี ท่่�ตั้�งเร่ยงราย 
อยูต่้ลอดทั่�งยา่น โดยม ่‘ตึ้กส่ะพื่านโค้ง’ ห่รอ่อาคารท่่�ท่อดยาวเช่่�อมส่องฝั่่� ง 
ข้องตึ้กเอาไว้ด้วยกันจึนกลายเป็นเอกลักษณ์ท่่�ช่าวส่้ราษฎรฯ์ เรย่กข้าน 
มาจึนถึงในปจ่ึจ้ึบันเปน็แลนด์มารก์

Google Map



สิถ�ปัตัยกรรมัโบร�ณ 
แบบชิโ์น-โปัรตกีุสิ

สะพูานโค้้งเก่าแก่ 
เชื่ื�อมูตึำกอายุกวิา่ 100 ปีี* *
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ป่จึจ้ึบันพื่่�นท่่�บรเิวณน่�เป็นท่่�ตั้�งข้อง ต้ลาดส่ะพื่านโค้ง ห่รอ่ถนนคนเดิน 
เย็นวันเส่ารแ์ละอาทิ่ต้ย์ ท่่�ท่อดยาวต้ลอดถนนเศรษฐ์ภักด่ ภายในต้ลาด 
มส่่นิค้ามากมายจึำาห่นา่ย ทั่�งอาห่ารคาว ข้นมห่วาน และข้า้วข้องเคร่�องใช่ ้
ช่นิดต่้างๆแต่้ความพิื่เศษข้องท่่�น่�ค่อส่ินค้าวินเท่จึและข้องส่ะส่มโบราณ 
ท่่�เห่มาะส่ำาห่รับคนรักข้องเก่าและความคลาส่ส่ิก นอกจึากจึะได้ช่ม 
ความงดงามข้องบรรยากาศตึ้กเก่าแล้วยังอาจึได้ข้องส่ะส่มติ้ดไม้ติ้ดม่อ
กลับบ้านไปด้วย

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี



เปิดทีุ่กวัน

ยา่นีท่าเรอื 
รมิแมน่ีำ�าตาปีี

16.00 - 22.00

5

8364 สุราษ
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อยูใ่กล้ถน่น่คน่เดิน่ ตำลาดสะพาน่โค้ง 
และตำลาดศาลเจุา้ สามีาริถเดิน่เชื่่�อมีกัน่ได้
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บรเิวณท่่าเรอ่เกาะ ห่รอ่ท่่าเรอ่นอนส่ำาห่รบัเส่้นท่างส่้ราษฎร-์เกาะเต่้า 
เกาะส่ม้ย เกาะพื่ะงัน นอกจึากจึะเป็นจ้ึดเช่่�อมต่้อการเดินท่างไปยัง 
เกาะต่้างๆ จึากตั้วเม่องส่้ราษฎรธ์าน่แล้ว ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องต้ลาดรมินำา 
ท่่าเร่อเกาะ ท่่� เต็้มไปด้วยร้านอาห่ารท้่องถิ�นมากมายให่้เล่อกช่ิม 
โดยเม่�อพื่ระอาทิ่ต้ย์คล้อยต้ำาเวลาประมาณ 16.00 น. พื่่อค้าแม่ข้าย 
จึะเริ�มตั้�งรา้น ตั้�งแต่้รา้นนำา รา้นผัลไม้ ต้ลอดจึนอาห่ารส่ต้รต่้ฟืู้ดต่้างๆ 
เปิดข้ายไปจึนถึงดึกด่�น นอกจึากน่�ข้้างๆ กันก็ยังม่ส่วนส่าธารณะและ 
ลานส่เก็ต้บอรด์ท่่�เปดิให่ช้่าวเมอ่งได้มาใช่ง้านอ่กด้วย

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี

Tips
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06.00 – 22.00

สุวันีสุาธารณะ 
เกาะลำาพูู

เปิดทีุ่กวัน

ชิมับรรย�ก�ศัย�มั
ค์ำ��คื์นและไฟปัระดัิ์บ 
บนสิะพ�นศัรตี�ปัี

ชิมัวว์พระอ�ท์ตยต์กด์ิ์น
บนเก�ะ มัองดิ์ว้ถี์ชิวีต์
ค์นสิญัจ้รด้ิ์วยเรอื

* *

6

49

8423 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - วิภ

าวิดี

เกาะลำาพูื่เป็นเกาะท่่� ตั้� งอยู่กลางแม่นำาต้าปี  ถูกส่ร้างข้ึ� นเพื่่� อเป็น 
ส่วนส่าธารณะและเป็นส่ถานท่่�พื่ักผั่อนห่ย่อนใจึให่้กับช่าวส่้ราษฎรธ์าน่ 
ด้วยเน่�อท่่�กว่า 66 ไร ่ เกาะลำาพูื่จึึงเป็นส่ถานท่่�ท่่�เห่มาะแก่การรวมตั้ว 
ท่ำากิจึกรรมข้องคนในพื่่�นท่่� ตั้�งแต่้การวิ�งออกกำาลังกาย ไปจึนถึงการเล่น
ก่ฬาเปน็ท่่ม ทั่�งบาส่เก็ต้บอล ฟ้ื้ต้บอล วอลเลยบ์อล ห่รอ่กิจึกรรมข้วัญใจึ
วัยร้น่อย่างเซึ่ริฟ์ื้ส่เก็ต้ นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังเป็นส่ถานท่่�จัึดการแข่้งขั้นก่ฬา
ทั่�งท่างบกและท่างนำา เช่น่ การแข่้งเจ็ึท่ส่ก่ การแข่้งพื่ายเรอ่ยาว เปน็ต้้น

โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี

Google Map



50 51SURAT THANI โซนริมิแม่นำ��ต�ปีี

ในอด่ต้การเดินท่างเข้้ามายังเกาะบางลำาพืู่ต้้องเดิน
ท่างด้วยเรอ่เท่่านั�น แต่้ป่จึจ้ึบันม่ส่ะพื่านเช่่�อมต่้อช่่�อ 
'ส่ะพื่านศรต่้าปี' ท่ำาให่้เดินท่างได้อย่างส่ะดวกส่บาย 
นอกจึากน่�ยงัส่ามารถแวะลงไปช่มวิวบนส่ะพื่านศรต่้าปี 
ได้อ่กด้วย เพื่ราะจ้ึดเด่นข้องส่ะพื่านศร่ต้าปี ค่อ 
ไฟื้ประดับท่่�ส่วยงามในช่ว่งเวลากลางค่นและการเป็น 
จ้ึดช่มวิวเม่องและปากแม่นำาต้าปีท่่�ส่วยงามท่่�ส่้ด 
แห่ง่ห่นึ�งข้องเมอ่งส่ร้าษฎรฯ์



เปิดทีุ่กวัน

สุะพูานีศรตีาปีี *

*

วว์พระอ�ท์ตยต์กบนสิะพ�นที�สิง้
ที�สิดุิ์ในภ�ค์ใต้ ซึ่่�งมัองเห็น็กว�้ง
ไกลถ่งปั�กแมัน่ำ��ต�ปัี

ไฟปัระดัิ์บบนสิะพ�นศัรตี�ปัชีิว่ง
กล�งคื์นที�สิวยง�มัโดิ์ดิ์เด่ิ์น

7

3 สุราษ
ฎ

ร์ - พุ
นี

พุ
นี

สุายสุราษ
ฎ

ร์ - ดี
อนี

เนี
าวิ

Google Map
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ส่ะพื่านศรต่้าป ีแลนด์มารก์แห่ง่ให่ม่ข้องช่าวส่ร้าษฎรฯ์ ท่่�นอกจึากจึะช่ว่ย
ให่้ส่ามารถส่ัญจึรข้้ามแม่นำาต้าปีได้อย่างส่ะดวกส่บายยิ�งข้ึ�นพื่รอ้มทั่�ง 
ช่่วยย่นระยะเวลาในการเดินท่างได้เป็นอย่างด่แล้ว ยังเป็นส่ะพื่าน
คอนกรต่้ข้นาดให่ญ่ท่่�ม่ความสู่งท่่�ส่้ดในภาคใต้้อ่กด้วย ส่ะพื่านแห่่งน่� 
จึึงกลายมาเป็นจ้ึดช่มวิวท่่�ด่ท่่�ส่ด้แห่ง่ห่นึ�งในเมอ่ง จึนนักท่่องเท่่�ยวห่ลายคน
พื่ากันมาจัึบจึองพ่ื่�นท่่�เพื่่� อรอช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ข้ึ�นและพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้ก 
กันอยา่งไมข่้าดส่าย

จึากบนส่ะพื่านนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถมองเห่็นวิวเม่องส่้ราษฎร์ธาน่
ท่่าเรอ่และปากแม่นำาต้าปีได้ไกลส่้ดลูกหู่ลูกต้า นอกจึากน่�ในยามคำาค่น 
ยงัถกูประดับประดาไปด้วยดวงไฟื้มากกว่า 6 พัื่นดวง จึนส่วยงามส่ว่างไส่ว 
อ่กด้วย

ควริมีาใน่ชื่ว่งเชื่า้ตำรูิห่ริอ่เยน็่คำ�า เน่่�องจุาก 
บน่สะพาน่เป็น่พ่�น่ที�แจุ้งที�มีีแดดริอ้น่มีาก 
ใน่เวลากลางวนั่

การิถ่ายรูิปและชื่มีววิบน่สะพาน่ควริทำาด้วย
ความีริะมีัดริะวัง เน่่�องจุากสะพาน่ศริตีำาปี
เปน็่ถน่น่เสน้่ใหญ่ที่�มีจีุำาน่วน่ริถค่อน่ข้า้งเยอะ

Tips



ย่านช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�เต็้มไปด้วยลำาคลองมากมายนับรอ้ยส่าย จึนได้ฉายา
ว่าเป็นย่าน ‘คลองรอ้ยส่าย’ โดยนอกจึากคลองแล้ว ส่ิ�งท่่�มากไม่แพ้ื่กัน 
ก็ค่อต้้นไม้และพื่ช่่นำาท่่�ข้ึ�นเรย่งรายต้ลอดส่องฝั่่� งคลอง และใบไมม้ากมาย 
ท่่�รว่งห่ล่นลงในคลองท่ก้วันจึนช่าวบา้นแถวนั�นมองเห่น็จึนช่นิต้า ยา่นน่�จึึง
ถกูเรย่กว่ายา่นบางใบไมน้ั�นเอง

1 ชุื่มูชื่นบางใบไมู้
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรื่ี

09.00 - 17.00

ชุุมชุนีบางใบไม้
1
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โซนีบางใบไม้

8423 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - วิภ

าวิดี

Google Map
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ช่้มช่นอน้รกัษ์ธรรมช่าติ้อาย้กว่า 200 ปีท่่�เต็้มไปด้วยเส่น่ห่์ข้องวิถ่ช่วิ่ต้ 
ช่้มช่นท่่�เรย่บง่ายแต่้ไม่ห่ย้ดพัื่ฒนา เพื่ราะท่่�น่�เปิดเป็นส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว 
เช่งิอน้รักษ์ท่่�มาพื่ร้อมกับกิจึกรรมมากมาย ไม่ว่าจึะเป็นการล่องเร่อ 
ช่มธรรมช่าติ้และความอ้ดมส่มบูรณ์ข้องป่าช่ายเลนในคลองรอ้ยส่าย  
ท่่�ม่ไฮไลต์้เป็นการลอดอ้โมงค์ใบจึากและช่มห่ิ�งห่้อยจึากกลางนำา 
ต่้อด้วยการเย่�ยมช่มความเก่าแก่ข้องเรอ่นป่� นห่ยาแฝั่ดอาย้กว่า 200 ปี  
ท่่�ท่างช่้มช่นดูแลรกัษาเป็นอย่างด่

โซนบ�งใบไม้

ส่ำาห่รบัส่ายช่อ็ปปิง ก็ส่ามารถจัึบจ่ึายได้อย่างจ้ึใจึท่่�ต้ลาดนำาประช่ารฐั์ 
บางใบไม้ ซึ่ึ�งเต็้มไปด้วยอาห่ารอรอ่ยๆ และส่ินค้าขึ้�นช่่�อประจึำาช่้มช่น 
อย่างนำามันมะพื่รา้วส่กัดเย็นและผัลิต้ภัณฑ์ต่้างๆ ท่่�ท่ำาจึากต้้นจึากและ
มะพื่ร้าว โดยศูนย์การเร่ยนรู้ล้งส่งค์ซึ่ึ�งม่ช่่�อเส่่ยงไม่เป็นส่องรองใคร 
ก่อนจึะปิดท้่ายด้วยการเย่�ยมช่มการส่าธิต้ห่ัต้ถกรรมพื่่� นบ้าน เช่่น  
การจัึกส่านผักัต้บช่วา ผัลิต้ภัณฑ์กะลามะพื่รา้ว และผัา้บาติ้ก   เปน็อันจึบท่รปิ 
ห่นึ�งวัน  ท่่�เรารบัรองว่าทั่�งส่น้กส่นานและได้เรย่นรูวิ้ถ่ช่้มช่นอย่างแน่นอน
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ย่านช่้มช่นรมิคลองท่่�อ้ดมส่มบูรณ์ไปด้วยส่ภาพื่แวดล้อมข้องป่าช่ายเลน
และส่ิ�งมช่่วิ่ต้ จึนกลายมาเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดห่มายปลายท่างข้องนักท่่องเท่่�ยว
ส่ายลย้ท่่�ช่อบท่ำากิจึกรรม นอกจึากน่�ยงัมค่วามโดดเด่นท่างด้านภมูปิญ่ญา
ช่าวบา้นท่่�ส่ามารถดัดแปลงส่ิ�งข้องจึากธรรมช่าติ้มาใช่ใ้ห่เ้กิดประโยช่นไ์ด้
ห่ลากห่ลายอ่กด้วย

ชุื่มูชื่นล่เล็ด

กะปีแิท้ี่ แมูกั่ญญา

1
2

08.00 – 16.00เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรื่ี

ชุุมชุนีลีเล็ด
1

62 SURAT THANI

โซนีลีเล็ด

8423 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - วิภ

าวิดี

Google Map
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ช่้มช่นอน้รักษ์ธรรมช่าติ้เล็กๆ ท่่�ซึ่่อนตั้วอยู่ในอำาเภอพื่้นพิื่น จัึงห่วัด
ส่ร้าษฎรธ์าน ่ตั้�งอยูบ่รเิวณเล่ยบช่ายท่ะเลฝั่่� งอ่าวไท่ย ติ้ดกันม่คลองพื่น้พื่นิ
ห่รอ่คลองลัดยาวท่ะล้ไปออกท่ะเลบรเิวณอ่าวบ้านดอน เป็นทั่�งเส่้นท่าง 
คมนาคมและเส่้นท่างการประมงห่ลักข้องช่าวบ้าน ส่องฝั่่� งคลองเรย่ง
รายไปด้วยต้้นโกงกาง ต้้นจึาก และต้้นลำาพื่หู่รอ่เห่ล่าพื่รรณไม้ช่่�อดังแห่ง่ 
ป่าช่ายเลนซึ่ึ�งเป็นท่่�อยู่ข้องปูแส่มกว่าห่นึ�งล้านตั้ว จึนได้รบัส่มญานาม
ว่าเป็น ‘ป่าแอมะซึ่อนเม่องไท่ย’ โดยป่จึจ้ึบันช่้มช่นล่เล็ดก็ยังคงอน้รกัษ ์
วิถ่ช่วิ่ต้ดั�งเดิมเอาไว้ได้เปน็อยา่งด่ ไมว่่าจึะเปน็การท่ำาประมงพื่่�นบา้น ห่รอ่ 
การนำาวัต้ถดิ้บจึากธรรมช่าติ้มาแปรรูปเพื่่�อให่เ้กิดมลูค่า

โซนลีีเลี็ด

ด้วยภูมิประเท่ศท่่� ร้ ่มรวยวัต้ถ้ ดิบจึากป่าช่ายเลนและท้่องท่ะเล 
ช่าวบ้านส่่วนให่ญ่ในช่้มช่นล่เล็ดจึึงประกอบอาช่่พื่ท่ำาประมงพื่่�นบ้าน 
ท่ำาส่วนมะพื่รา้ว และท่ำานาก้้ง เมนูอาห่ารพ่ื่�นบ้านจึึงล้วนแต่้ได้วัต้ถ้ดิบ 
มาจึากการประมง เช่น่ ก้้ง เคย ห่อยข้าว ปลากระบอก ปลากะพื่ง และ 
ห่อยแครง รวมไปถึงข้นมห่วานรส่นวลจึากมะพื่รา้วแท้่ๆ ท่่�ปลกูเองกับมอ่ 
โดยม่ข้องฝั่ากช่่�อดังท่่�ต้้องซึ่่�อติ้ดไม้ติ้ดม่อกลับบ้านค่อ กะปิแม่กัญญา 
ส่นิค้า OTOP ประจึำาอำาเภอล่เล็ด นอกจึากน่�ยังอัดแน่นไปด้วยกิจึกรรม 
ท่่�ห่ลากห่ลายให่น้กัท่่องเท่่�ยวได้เข้้ารว่มอ่กด้วย



ก�รปัลก้ปั�่ชิ�ยเลน

ล่องเรอืชิมัท์วทัศันป์ั�่ชิ�ยเลน สิมััผัสัิ 
ชิวีต์ชิ�วเล ตบท้�ยด้ิ์วยก�รชิมัห็์�งห็อ้ย

ทดิ์ลองทำ�อ�ห็�รจ้�กวตัถด์ุิ์บชุิมัชิน

เรยีนสิ�นตะกร�้จ้�กใบจ้�ก

รว่มัรำ�วงกลองย�วเพลงสิพุว�รนี�ร ี
เอกลักษณข์องบ�้นลีเล็ดิ์

*

*

*

*
*

กิจักรรม
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มีบีริกิาริที�พกัและมีคัคเุทศก์ชื่าวบา้น่ 
ไวค้อยบริกิาริ

สอบถามีริายละเอียดเพิ�มีเติำมีติำดต่ำอ
Facebook Homepage:
กลุ่มีชุื่มีชื่น่ลีเล็ดน่ำาเที�ยวเพ่�อการิอน่รุิกัษ์์

68 69SURAT THANI

นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังม่โฮมส่เต้ย์ในห่มู่บ้านเปิดให่้บรกิารแบบเป็นกันเอง 
ให่เ้ห่ล่านกัท่่องเท่่�ยวได้เข้า้มาพื่กัผัอ่นเยย่วยาจิึต้ใจึ ห่ล่กห่นค่วามว้่นวาย 
จึากเม่องให่ญ่พื่รอ้มรบัเอาพื่ลังจึากแอมะซึ่อนเม่องไท่ยแห่่งน่�กลับไป 
อ่กด้วย

โซนลีีเลี็ด

Tips



08.00 – 16.00เปิดทีุ่กวัน

กะปีแิท้ 
แมกั่ญญา

2

8423 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - วิภ

าวิดี

Google Map
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กะปิค้ณภาพื่ด่ผัลิต้จึากเน่� อก้้งเน้นๆ ท่่�ใช่้เน่� อก้้งห่ัวมันท่ะเล 100 % 
นำาไปต้ากไว้ 2 แดดและห่มกัไว้ 10-20 วัน จึนได้ออกมาเปน็กะปท่ิ่�มร่ส่ช่าติ้
เข้ม้ข้น้พื่เิศษ เน่�อกะปหิ่อม ห่วาน อรอ่ยจึากเน่�อก้ง้ธรรมช่าติ้ เห่มาะส่ำาห่รบั 
ท่ำาแกงและนำาพื่ริก การันต่้ค้ณภาพื่ ความอร่อยและความปลอดภัย 
ไรส้่ารเคมไ่ด้ด้วยประส่บการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี



ต้้นกำาเนิดข้องไข้่เค็มไช่ยาท่่�ท่้กคนค้้นเคย โดยไช่ยาเคยเป็นศูนย์กลาง
อาณาจัึกรศร่วิช่ยัท่่� ร้ ่งเร่องและม่ความส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์เป็น
อย่างยิ�ง ป่จึจ้ึบันนอกจึากจึะเป็นแห่ล่งรวมช่้มช่นเก่าแก่แล้ว ไช่ยาจึึงยัง
คงเต็้มไปด้วยวัดโบราณท่่�เปน็มรดกต้กท่อดมาจึากส่มยัศรวิ่ช่ยั และยังม่
พื่ิพื่ิธภัณฑ์ส่ถานแห่ง่ช่าติ้ไช่ยาท่่�รวบรวมโบราณวัต้ถท้่รงคณ้ค่าเอาไว้ให่้
ผัูม้าเยอ่นได้ช่มอ่กด้วย

1
2
3
4

วิดัพูระบรมูธีาตำไุชื่ยาราชื่วิรวิหิาร

วิดัธีารนำ�าไหล (สวินโมูกข้พูลารามู)

ไข้เ่ค็้มูไชื่ยา โกต่ำ� - แมูกิ่�มู

ผา้ไหมูพุูมูเรย่ง กลุมู่ที่อผ้าบา้นพุูมูเรย่ง เปิดทีุ่กวัน

วัดัพูระบรมธาต-ุ
ไชุยาราชุวัรวัหิาร

08.00 – 16.00

1
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โซนีไชุยา
8364 สุราษ

ฎ
ร์ธานี

 - ไชยา

Google Map



ห็น่�งในสิ�มัของโบร�ณสิถ�น 
อันศัักด์ิ์�สิท์ธิ์์�ที�สิำ�คั์ญที�สิดุิ์ของภ�ค์ใต้

พระบรมัธิ์�ตไุชิย� พระธิ์�ตทีุ�สิร�้ง 
ด้ิ์วยสิถ�ปัตัยกรรมัแบบศัรวีช์ิยั 
องค์์เดีิ์ยวที�ยงัค์งอย้ใ่นสิภ�พดีิ์ที�สิดุิ์

*

*
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วัดพื่ระบรมธาต้้ไช่ยาราช่วรวิห่าร เป็นท่่� ตั้�งข้อง
พื่ระบรมธาต้้ไช่ยา ส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ตั้�งอยู่คู่บ้านคู่เม่อง
ส่้ราษฎร์ธาน่มาตั้�งแต่้โบราณกาล ส่ร้างข้ึ�นต้าม
แบบส่ถาป่ต้ยกรรมศรวิ่ช่ยัและยังคงรกัษาเอาไว้ใน 
ส่ภาพื่ดั�งเดิม และยังเป็นห่นึ�งในส่ามโบราณส่ถาน 
อันศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ท่่�ส่ำาคัญท่่�ส่้ดข้องภาคใต้้อ่กด้วย

ต้ามต้ำานานกล่าวว่า เจึด่ย์พื่ระบรมธาต้ไ้ช่ยาถกูส่รา้ง
ข้ึ�นโดยช่ายอินเด่ยช่่�อ ‘ปะห่มอ’ ซึ่ึ�งเดินท่างมาไช่ยา 
กับน้องช่ายโดยเร่อใบ เม่�อปะห่มอส่รา้งเจึด่ย์เส่รจ็ึ 
เจ้ึาเม่องก็ส่ั�งตั้ดม่อตั้ดเท้่าข้องปะห่มอทิ่�งเพื่่� อไม่ให่ ้
ส่รา้งเจึด่ย์ท่่�งดงามแบบน่�ท่่�อ่�นได้อ่ก ด้วยพิื่ษบาดแผัล 
จึึงท่ำาให่้ปะห่มอถึงแก่ความต้าย ต่้อมาเจ้ึาเม่องจึึงได้
ห่ล่อรูปพื่ระโพื่ธิส่ัต้ว์อวโลกิเต้ศวรข้ึ�นเพื่่� อเป็นการ
ระลึกถึง

โซนไชย�



Tips

เน่่�องจุากเปน็่โบริาณสถาน่สำาคัญ่
ควริปฎิิบติัำตำามีกฎิอยา่งเคริง่คริดั
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ภายในพื่ระบรมธาต้้ไช่ยาบรรจ้ึพื่ระบรมส่ารร่กิธาต้้ข้องพื่ระพื่้ท่ธเจึ้า 
ภายนอกส่รา้งเป็นเจึด่ย์ท่รงปราส่าท่เรอ่นธาต้้ม่ฐ์านเป็นรูปกากบาท่ 
เห่น่อเรอ่นธาต้้เป็นห่ลังคาซึ่อ้นลดห่ลั�นกันขึ้�นไป แต่้ละช่ั�นประดับด้วย
ส่ถูปจึำาลองท่่�ม้มทั่�งส่่�  ถ่อเป็นส่ถาป่ต้ยกรรมแบบศร่วิช่ัยองค์เด่ยว 
ท่่�ยังคงอยู่ในส่ภาพื่ท่่� ด่ท่่�ส่้ด โดยถึงแม้ว่าจึะไม่ปรากฎห่ลักฐ์านว่า 
ถูกส่ร้างข้ึ�นในย้คส่มัยใด แต่้ก็เช่่�อกันว่าส่ร้างข้ึ�นในข้ณะท่่�อาณาจัึกร 
ศรวิ่ช่ยัยงัครองความร้ง่เรอ่งท่่�ส่ด้ จึากรูปแบบข้องส่ถาป่ต้ยกรรมท่่�ส่วยงาม 
ส่ลับซึ่ับซึ่้อนต้ามรูปแบบศร่วิช่ัยซึ่ึ�งส่ะท้่อนให่้เห่็นความร้่งเร่องข้อง
พื่ระพื่ท้่ธศาส่นาท่่�เผัยแพื่รเ่ข้า้มายงัภาคใต้้ข้องไท่ยได้เปน็อยา่งด่

โซนไชย�



เปิดทีุ่กวัน 06.00 - 18.00

วัดัธารนีำ�าไหล 
(สุวันีโมกขพูลาราม)

สิร�้งโดิ์ยท่�นพุทธิ์ท�สิภ์กขุ

สิถ�นที�เรยีนร้ธ้ิ์รรมัะในร้ปัแบบให็มั่
ที�ชิวนผั้ม้ั�เยอืนให็เ้รยีนร้ธ้ิ์รรมัะผั�่น
ศ์ัลปัะ ธิ์รรมัชิ�ต์ และเสิยีงดิ์นตรี

*
*

2
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8364 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - ไชยา

โซนไชย�

วัดธารนำาไห่ล ห่รอ่ ส่วนโมกข้พื่ลาราม เป็นวัดส่ำาคัญท่่�ส่รา้งข้ึ�นโดย 
ท่่านพ้ื่ท่ธท่าส่ภิกข้้ เพ่ื่�อใช่เ้ปน็ส่ถานท่่�ปฏิิบติั้ธรรมและเผัยแผัพ่ื่ท้่ธศาส่นา 
ให่้ม่ช่่�อเส่่ยงไปทั่�วโลกด้วยรูปแบบวิธ่การท่่�น่าส่นใจึอย่างการช่วน 
ผู้ัมาเยอ่นให่ร้ว่มเรย่นรูธ้รรมะผัา่นศิลปะ ธรรมช่าติ้ และเส่ย่งดนต้ร่

ภายในวัดเง่ยบส่งบและโอบล้อมด้วยต้้นไม้เข้่ยวช่อ้่มเห่มาะกับ 
การท่ำาส่มาธิ นอกจึากนั�นยังม่การจัึดแส่ดงศิลปะแข้นงต่้างๆ ท่่�นำาไปสู่ ่
การเรย่นรูธ้รรมมะให่ผู้้ัมาเยอ่นได้ส่มัผััส่

Google Map



ดิ์นตรแีห็ง่ปั�่โมักข์

กวเีอกแห็ง่เมัอืงไชิย�

พุทธิ์ศ์ัลปั์

*

*

*

นำาคณ้ไปรบัฟื้ง่เส่ย่งข้อง กองห่นิ ต้้นไม ้จัึกจัึ�นเรไร
และธารนำาไห่ล เพื่่�อเรย่นรูธ้รรมะผ่ัานการค้นห่าธรรมช่าติ้

ท่่�รวบรวมปรศินาธรรมและลายแท่งในการถอดรห่สั่
เอาไว้ในบท่กลอนข้องท่่านพื่ท้่ธท่าส่ภิกข้้

จัึดแส่ดงงานศิลปะและเท่คโนโลยเ่พื่่�อถ่ายท่อดคำาส่อน
ท่างพื่ท้่ธศาส่นา

Tips

เน่่�องจุากเปน็่สถาน่ที�ปฏิิบติัำธูริริมีทางศาสน่า 
ควริแต่ำงกายสภุาพ และงดใชื่เ้สยีง
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07.00 - 18.00เปิดทีุ่กวัน

ไขเ่ค็็มไชุยา 
โกตี� - แมกิ่�ม

3

8364 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - ไชยา

Google Map
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รา้นโกต่้�-แมกิ่�ม ต้้นต้ำารบัไข้เ่ค็มช่่�อดังแห่ง่เมอ่งไช่ยา ท่่�ตั้�งอยูร่มิท่างรถไฟื้
ต้ลาดไช่ยา จึำาห่น่ายไข้่เค็มรส่ช่าติ้เย่�ยมมาตั้�งแต่้ร้น่บรรพื่บ้ร้ษ พื่รอ้มส่ง่
ท่อดต้ำารบัด่ๆ จึากร้น่สู่ร้่น่ อน้รกัษส์่ตู้รไข้เ่ค็มไช่ยาดั�งเดิมไว้

ด้วยกรรมวิธก่ารท่ำาแบบโบราณอย่างการใช่ไ้ข่้เป็ดฝั่ง่ลงในดินจึอมปลวก 
จึึงได้ออกมาเป็นไข้่เค็มรส่ช่าติ้อรอ่ยพื่อด่ ไม่เค็มจึนเกินไป เน่�อไข้่แดง 
รว่น มนั ไมติ่้ดฟ่ื้น เน่�อไข่้ข้าวน่้มจึากการกัดข้องดินจึอมปลวก

เอกลักษณข์้องรา้นโกต่้�-แมกิ่�ม ค่อ แพื่ก็เกจึท่่�เปน็เพื่ย่งกล่องเปล่าธรรมดาๆ 
ท่่�ติ้ดกระดาษเข่้ยนด้วยลายมอ่เท่่านั�น แต่้กลับอัดแนน่ไปด้วยความอรอ่ย 
จึะต้้มกินเป็นไข้่เค็มห่รอ่ท่อดเป็นไข้่ดาวเค็มก็อรอ่ยเช่น่กัน เป็นข้องฝั่าก
ช่่�อดังจึากส่ร้าษฎรฯ์ ท่่�ท่ก้คนต้้องซึ่่�อติ้ดมอ่ไปฝั่ากท่่�บา้น ให่ส้่มกับคำาข้วัญ
จัึงห่วัด อยา่ง “เมอ่งรอ้ยเกาะ เงาะอรอ่ย ห่อยให่ญ่ ไข่้แดง แห่ล่งธรรมะ”

หากต้ำองการิดกูริริมีวธิูกีาริทำาแบบต้ำน่ตำำาริบั
ไข้เ่ค็มีไชื่ยา ต้ำองริบีไปตัำ�งแต่ำชื่ว่งเชื่า้

Tips



08.00 - 16.00เปิดทีุ่กวัน

ผ้้าไหมพุูมเรยีง 
กลุ่มทอผ้้าบา้นีพุูมเรยีง

4

8364 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - ไชยา

Google Map
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ผั้าไห่มค้ณภาพื่ด่ท่่�ผั่านการถักท่ออย่างพื่ิถ่พื่ิถันจึากภูมิป่ญญาท่่�ส่่งต่้อ 
กันมาจึากร้น่สู่่ร้น่ข้องบ้านพื่้มเรย่ง ช่้มช่นม้ส่ลิมเก่าแก่ท่่�ส่่บส่านการท่ำา
ผั้าไห่มช่ั�นด่ ท่อยกดอกด้วยไห่มและดิ�นเป็นลวดลายต่้างๆ ท่่�ม่ช่่�อเส่่ยง 
ในห่มูผ่ัา้ไท่ย เช่น่ ผ้ัายกดอกลายเช่งิ ผัา้ยกดอกถมเกส่ร เปน็ต้้น

โซนไชย�



1 เข้ื�อนรชัื่ชื่ปีระภา

92 SURAT THANI

ถึงแมว่้าคนส่ว่นให่ญอ่าจึจึะไมค่้น้กับช่่�อบ้านต้าข้น้ 
แต่้ท่่�น่�ค่อท่่�ตั้�งเข้่�อนส่ำาคัญข้องจัึงห่วัดส่ร้าษฎรฯ์ 
อย่าง ‘เข้่�อนรชั่ช่ประภา’ ห่รอ่ เข้่�อนเช่่�ยวห่ลาน 
Unseen แห่่งห่นึ�งข้องเม่องไท่ย ด้วยฉายา  
'ก้้ยห่ลินเม่องไท่ย' จึากทิ่วทั่ศน์ข้องภเูข้าห่นิปูน 
ท่่�ส่ลับซึ่บัซึ่อ้นตั้ดกับนำาส่ม่รกต้ในเข้่�อน จึนท่ำาให่ ้
เข้่�อนแห่่งน่�กลายเป็นท่่�นิยมข้องนักท่่องเท่่�ยว 
ทั่�งช่าวไท่ยและต่้างช่าติ้

โซนีบา้นีตาขุนี



09.00 - 16.00เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรื่ี

เขื�อนีรชัุชุปีระภา
จุัดถ่ายรูปียอดฮิตำ ‘เข้าสามูเกลอ’
ภเูข้าหนิปูีนกลางนำ�า 3 ลกูตัำ�งเรย่งตัำวิกัน
กลางเข้ื�อนเชื่่�ยวิหลาน

*

1

8525 สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - เขื่ �อนี

รัชชป
ระภ

า

Google Map
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เข้่�อนรชั่ช่ประภา ห่รอ่เข้่�อนเช่่�ยวห่ลาน แห่ล่งพื่ักผั่อนห่ย่อนใจึช่่�อดังข้อง 
จัึงห่วัดส่ร้าษฎรธ์าน ่ เพื่ราะท่่�น่�ค่อห่ลักฐ์านข้องความมห่ศัจึรรยแ์ละส่วยงาม 
แห่่งธรรมช่าติ้ ด้วยป่าไม้ท่่�อ้ดมส่มบูรณ์และเข้าห่ินปูนส่ลับซึ่ับซึ่้อน 
รูปรา่งแปลกต้า ซึ่ึ�งวางตั้วอยูร่ว่มกับผัน่นำาส่เ่ข้ย่วมรกต้ในเข่้�อนท่่�กว้างให่ญ่ 
อยา่งพื่อดิบพื่อด่ ท่ำาให่ท่้่�น่�ถกูข้นานนามว่าเปน็ ‘ก้้ยห่ลินเมอ่งไท่ย’

โซนบ้�นต�ขุุน
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ด้วยบรรยากาศข้องธรรมช่าต้ิท่่�งดงามและเง่ยบส่งบ เข้่�อนรชั่ช่ประภา
จึึงเป็นส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวท่่�ผัู้คนนิยมนั�งเร่อเข้้ามาพื่ักผั่อนห่ย่อนใจึ 
พื่ายเรอ่คายัค และพื่กัอาศัยในบา้นแพื่กลางนำาเปน็อยา่งยิ�ง เพื่ราะทิ่วทั่ศน์ 
ภายในเข้่� อนรัช่ช่ประภานั�นแต้กต่้างและม่ เอกลักษณ์ท่่� โดดเด่น 
ไมเ่ห่มอ่นท่่�ไห่นจึรงิๆ
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Tips

ก่อน่จุองที�พกับน่แพกลางน่ำ�า ควริสอบถามี 
ข้อ้มูีลกับทางที�พกัใหช้ื่ดัเจุน่ เน่่�องจุากบางแพ 
ตัำ�งอยูใ่น่จุุดที�ไมีม่ีสีญั่ญ่าณโทริศัพท์เข้า้ถึง

น่อกจุากล่องเริอ่ชื่มีธูริริมีชื่าติำใน่เข้่�อน่ 
ยงัสามีาริถไปชื่มีภเูข้ารูิปหวัใจุได้ที�
สะพาน่แข้วน่เข้าเทพพทัิกษ์์ (สะพาน่แข้วน่เข้าพงั)
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‘ส่วรรค์กลางอ่าวไท่ย’ ฉายาท่่�ทั่�วโลกข้นานนามให่้แก่เกาะส่ม้ย เพื่ราะ
ท่่�น่�ค่อส่ถานท่่�ท่่�เรย่กได้ว่าม่ช่่�อเส่่ยงมากท่่�ส่้ดข้องจัึงห่วัดส่้ราษฎรธ์าน่ 
ซึ่ึ�งเต็้มไปด้วยความส่วยงามท่างธรรมช่าติ้ ไม่ว่าจึะเป็นนำาท่ะเลใส่
ส่ะอาด ห่าดท่รายข้าวเน่ยน นำาต้กใส่ไห่ลเย็น แนวปะการงั รวมไปถึง 
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างวัฒนธรรมท้่องถิ�นและช่ม้ช่นอ่กมากมาย

1
2

เกาะสมุูย

กาละแมู หนิตำาหนิยาย 
เปิดทีุ่กวัน
(ควรื่เชค็รื่อบิเรื่อ่ล่วงหน้าก่อนเดินที่าง)

06.00 - 17.00

เกาะสุมุย
1
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ห็น์ต�ย�ยที�ห็�ดิ์ละไมั จุ้ดิ์ถ่�ยร้ปั 
ยอดิ์นย์มัของนกัท่องเที�ยว

ห็�ดิ์เฉวงและห็�ดิ์ละไมั ชิ�ยห็�ดิ์ 
ยอดิ์นย์มัในก�รทำ�ก์จ้กรรมัรม์ัชิ�ยห็�ดิ์ 
และกีฬ�ในนำ��

*

*

* เจ้ดีิ์ยศ์ัรสีิคุ์ตคี์ร ีที�ปัระด์ิ์ษฐ�น
ของพระบรมัสิ�รรีก์ธิ์�ตแุละ
รอยพระพุทธิ์บ�ทจ้ำ�ลอง
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เกาะส่ม้ย เกาะส่วรรค์กลางอ่าวไท่ยท่่�ให่ญ่ท่่�ส่้ดเป็น
อันดับ 3 ข้องประเท่ศและอ้ดมไปด้วยความส่มบูรณ์
ท่างธรรมช่าติ้ ทั่�งปา่ไม ้ท่ะเล ปะการงั นำาต้ก และยงัม ่
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวเช่งิวัฒนธรรม จึนดึงดูดใจึให่้เห่ล่า 
นักท่่องเท่่�ยวพื่ากันมาเย่�ยมช่มส่รวงส่วรรค์แห่่งน่� 
ซึ่ำาแล้วซึ่ำาอ่กอยา่งไมรู่เ้บ่�อ
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Tips

โซนเก�ะสมุย

ชื่ว่งเด่อน่มีกริาคมีถึงเด่อน่พฤษ์ภาคมี 
เปน็่ชื่ว่งที�คล่�น่ลมีสงบเหมีาะแก่การิเที�ยว
มีากที�สดุ
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บนเกาะส่มย้มกิ่จึกรรมให่ท้่ำามากมาย ไมว่่าจึะเปน็การ
ดำานำาดูแนวปะการัง ไห่ว้พื่ระท่่� วัดพื่ระให่ญ่และ 
วัดส่ว่างอารมณ ์ห่รอ่พื่กัผัอ่นห่ยอ่นใจึรมิช่ายห่าด โดย
เฉพื่าะช่ายห่าดยอดฮติ้ข้องเกาะส่ม้ย อย่าง ห่าดเฉวง 
ซึ่ึ�งเป็นห่าดท่่�ยาวท่่�ส่้ดข้องเกาะ บรรยากาศคึกคัก
ต้ลอดทั่�งวัน และห่าดละไม ซึ่ึ�งเป็นท่่�นิยมในห่มู่ 
นกัท่่องเท่่�ยวท่่�ช่อบเล่นก่ฬาท่างนำา

นอกจึากท่ะเลส่วย  ๆแล้ว ท่่�น่�ยงัมไ่ฮไลต์้อยูท่่่� ห่นิต้าห่นิยาย 
ห่รอ่ห่นิแกรนติ้ท่่�ถกูนำาท่ะเลกัดเซึ่าะจึนเกิดเปน็โข้ดห่นิ
รูปรา่งคล้ายอวัยวะเพื่ศข้องช่ายและห่ญิง ซึ่ึ�งเป็นท่่�นยิม
ในการถ่ายรูปข้องนกัท่่องเท่่�ยวเปน็อยา่งยิ�ง รบัรองว่า 
มาเกาะส่ม้ยท่่� เ ด่ยวค้ณจึะม่กิจึกรรมให่้เล่อกท่ำา 
จึนแน่นต้ารางแน่นอน

โซนเก�ะสมุย
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07.00 - 17.00เปิดทีุ่กวัน

กาละแม  
หินีตาหินียาย

2

115โซนเก�ะสมุย

กาละแม ข้นมห่วานช่่�อดังแห่ง่เกาะส่มย้ ด้วยรส่ส่มัผััส่เห่นย่วน้ม่ ห่อมกร้น่ 
เค่�ยวมนั จึากวัต้ถดิ้บห่ลักท่่�มอ่ยูม่ากมายบนเกาะอยา่งมะพื่รา้ว โดยการ
เก็บเอานำาต้าลส่ดจึากช่อ่ดอกมะพื่รา้ว มาแปรรูปเปน็กาละแมรส่ช่าติ้ต่้างๆ 
เช่น่ รส่มะพื่รา้วดั�งเดิม ใบเต้ย ห่รอ่ข้้าวเห่น่ยวดำา และเพื่ราะว่ากาละแม
ข้องท่่�น่�นั�นยังคงท่ำาด้วยกรรมวิธ่แบบดั�งเดิม อย่างการกวนด้วยม่อ 
เป็นเวลา 3-5 ช่ั�วโมงและนึ� งด้วยเต้าฟ้ื้น กาละแมห่ินต้าห่ินยาย 
จึึงม่กลิ�นห่อมห่วานเป็นพิื่เศษไม่เห่ม่อนท่่�ไห่น การันต่้ความอร่อย 
จึากลกูค้าท่่�ซึ่่�อแล้วก็ต้้องกลับมาซึ่่�อกันซึ่ำาแล้วซึ่ำาอ่กอยูเ่ส่มอ

Google Map



เกาะท่่�ให่ญ่เป็นอันดับท่่�ส่องข้องจัึงห่วัดส่้ราษฎรธ์าน่ และเป็นจ้ึดช่้มน้ม 
งานปารต่์้�ในค่นพื่ระจัึนท่รเ์ต็้มดวงห่รอ่ 'ฟูื้ลมูนปารต่์้�' ท่่�ข้ึ�นช่่�อข้องไท่ย  
แต่้ถึงแม้จึะไม่ม่ฟืู้ลมูนปารต่์้� พื่ะงันก็ยังคงเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงาม
ซึ่ึ�งอด้มไปด้วยห่าดท่ราย นำาต้ก และปะการงัท่่�อด้มส่มบูรณ์ นอกจึากน่� 
ยงัเปน็ส่ถานท่่�ท่ำากิจึกรรมทั่�งการท่่องเท่่�ยวเช่งิวิถ่ช่วิ่ต้ การพื่กัผัอ่นห่ยอ่นใจึ 
และการดำานำาช่มปะการงัอ่กด้วย

1 เกาะพูะงัน

เกาะพูะงันี
08.30 - 16.30เปิดทีุ่กวัน

(ควรื่เชค็รื่อบิเรื่อ่ล่วงหน้าก่อนเดินที่าง)

1
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ง�นฟ้ลม้ันปั�รตี์�ทกุคื์นวนัเพญ็
เก�ะสิวรรค์์สิำ�ห็รบันกัท่องเที�ยวสิ�ยปั�รตี์�

ห็�ดิ์ร์�น อ่�วท้องน�ยปั�น และห็�ดิ์แมัห่็�ดิ์ 
สิถ�นที�ท่องเที�ยวสิำ�ห็รบัผั้ช้ิื�นชิอบ
ก�รเที�ยวชิมัทะเลใสิห็�ดิ์ทร�ยสิวย

*

*
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เกาะท่่�ให่ญ่เป็นอันดับส่องข้องจัึงห่วัดส่้ราษฎรธ์าน ่
รองจึากเกาะส่ม้ย งดงามเห่น่อคำาบรรยายและเต็้มไป
ด้วยแห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้มากมายไม่แพ้ื่กัน 
ดังคำาข้วัญท่่�ว่า “พื่ระจัึนท่รส์่วย นำาใส่ ห่าดท่รายข้าว 
ปะการงัแพื่รวพื่ราว เพื่ช่รกลางอ่าวเมอ่งคนด่”

โซนเก�ะพะงัน

R
in

 B
e

a
c

h
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นอกจึากน่�เกาะพื่ะงันยังเป็นท่่�รูจั้ึกในห่มู่นักท่่องเท่่�ยวทั่�งช่าวไท่ยและ 
ช่าวต่้างช่าติ้เป็นอย่างด่ เพื่ราะเป็นส่ถานท่่�จัึด ‘ฟืู้ลมูนปารต่์้�’ ปารต่์้�ให่ญ ่
ริมช่ายห่าดในค่นวันพื่ระจัึนท่รเ์ต็้มดวงข้องท่้กเด่อน ซึ่ึ�งนักท่่องเท่่�ยว 
จึากทั่�วท่ก้ส่ารทิ่ศจึะเดินท่างมารว่มส่น้กกันท่่�น่� ในแต่้ละปีม่นักท่่องเท่่�ยว
เดินท่างมาเข้้ารว่มฟื้ลูมนูปารต่์้�ท่่�ว่าน่�มากถึง 30,000 คนเลยท่่เด่ยว



อุทย�นแห็ง่ชิ�ต์นำ��ตกธิ์�รเสิด็ิ์จ้
ปั�่อุดิ์มัสิมับ้รณที์�สิ�มั�รถพบเจ้อ
สิตัวป์ั�่ได้ิ์ห็ล�กห็ล�ยชินด์ิ์

*
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ไม่เพื่่ยงแต่้งานฟูื้ลมูนปารต่์้�ท่่�ดึงดดูนักท่่องเท่่�ยว แต่้เกาะพื่ะงันม่ส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้และกิจึกรรมท่่�น่าส่นใจึอ่�นๆ อ่กมากมาย เช่น่ 
ห่าดริ�น ห่าดท่รายส่วยท่อดยาวกว่า 2 กิโลเมต้ร อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ 
นำาต้กธารเส่ด็จึ นำาต้กแพื่ง เป็นต้้น

โซนเก�ะพะงัน



พระพุทธิ์บ�ทจ้ำ�ลอง
ที�วดัิ์มัธุิ์รวร�ร�มัและวดัิ์เข�ถำ��*
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Tips

ควริงดท่องเที�ยวใน่ชื่ว่งเด่อน่ตำลุาคมี 
ถึงเด่อน่มีกริาคมี เน่่�องจุากเปน็่ฤดมูีริสมุี

เสน้่ทางบน่เกาะค่อน่ข้า้งลาดชื่นั่ 
ไมีแ่น่ะน่ำาสำาหริบัริถยน่ต์ำข้น่าดเล็ก

สำาหริบัน่กัท่องเที�ยวสายผจุญ่ภยั 

แน่ะน่ำาใหเ้ชื่า่มีอเตำอริไ์ซค์ จุะได้แวะชื่มี
สถาน่ที�ท่องเที�ยวบน่เกาะได้ตำลอดทาง

ควริตำริวจุสอบตำาริางเดิน่เริอ่ทกุคริั�ง
ก่อน่เดิน่ทาง



อำาเภอกาญจึนดิษฐ์์ ค่อแห่ล่งเล่�ยงห่อยนางรมช่่�อดังท่่�ส่รา้งช่่�อให่้กับ 
ส่ร้าษฎรธ์านถึ่งข้นาดเข้า้ไปอยูใ่นคำาข้วัญประจึำาจัึงห่วัด ด้วยภมูปิระเท่ศ
ท่่�ม่ลักษณะเป็นอ่าวท่่�บรรจึบกับแม่นำา จึึงท่ำาให่น้ำาท่ะเลม่ระดับความเค็ม
ท่่�ส่มดล้ และอณ้ห่ภมูขิ้องนำายงัเห่มาะส่มกับการอยู่อาศัยข้องแพื่ลงก์ต้อน 
อาห่ารห่ลักข้องห่อยนางรม ห่อยนางรมข้องท่่�น่�จึึงตั้วให่ญ่ เน่�อแน่นเด้ง 
รส่ช่าติ้อร่อยไม่เห่ม่อนท่่�ไห่นๆ ดังนั�นข้องด่ข้องอำาเภอกาญจึนดิษฐ์ ์ 
จึึงไมใ่ช่อ่ะไรนอกจึากการได้มาลิ�มรส่ห่อยนางรมช่ั�นด่พื่รอ้มเรย่นรูวิ้ถ่ช่วิ่ต้
ข้องช่าวประมง

1 ชุื่มูชื่นเล่�ยงหอยนางรมูกาญจันดิษฐ์์ 06.00 - 18.00เปิดทีุ่กวัน

ชุุมชุนีเลี�ยงหอยนีางรม
กาญจันีดิษฐ์์

1
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8244 สุนี
าม

บิ
นี

สุราษ
ฎ

ร์ธานี
 - เกาะสุมุ

ย

Google Map



130 131SURAT THANI

ช่้มช่นเล่�ยงห่อยนางรมท่่�เปิดมากว่า 9 ปี ท่่�ม่ช่่�อเส่่ยง
ในเร่�องห่อยนางรมข้นาดให่ญ่อด้มส่มบูรณ์เป็นพื่ิเศษ 
จึากภูมิประเท่ศท่่�ม่ลักษณะเป็นอ่าวบรรจึบกับแม่นำา 
จึึงท่ำาให่น้ำาท่ะเลมร่ะดับความเค็มท่่�ส่มดล้ และอณ้ห่ภมูิ
ข้องนำายังเห่มาะแก่การอยู่อาศัยข้องแพื่ลงก์ต้อน 
ซึ่ึ�งเป็นอาห่ารห่ลักข้องห่อยนางรม

ป่จึจ้ึบัน นอกจึากจึะเป็นแห่ล่งเส่ิรฟ์ื้ความอรอ่ยข้อง
ห่อยนางรม ส่่งไปทั่�วประเท่ศแล้ว ยังเปิดเป็นแห่ล่ง 
ท่่องเท่่�ยวช่้มช่น ท่่� เป็นทั่�งแห่ล่งเร่ยนรู้และศึกษา
การเล่�ยงห่อย การวางอวน การเก็บห่อยเพื่่�อส่่งข้าย 
นอกจึากน่�ยงัให่บ้รกิารท่่�พื่กัแบบฟื้ารม์ส่เต้ยอ่์กด้วย

โซนก�ญจนดิษฐ์์

'ส่ินมานะฟื้ารม์ส่เต้ย์' เป็นฟื้ารม์ส่เต้ย์กลางท่ะเลแห่่ง
เด่ยวข้องเม่องไท่ยท่่�โอบล้อมไปด้วยวิวท่ะเลกว้าง
ไกลส่้ดลูกหู่ลูกต้าแบบ 360 องศา ต้้องนั�งเรอ่เข้้าไป
เท่่านั�น โดยช่ั�นล่างส่ด้ข้องฟื้ารม์ส่เต้ยย์งัเปน็ฟื้ารม์เล่�ยง 
ห่อยนางรมอ่กด้วย

แวะกราบไห่ว้ ศาลเจ้ึาไห่ห่ลำา บ้านปากกระแดะ 
ศาลเจ้ึาศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ข้องคนอำาเภอปากกระแดะ อาย้กว่า 
200 ปี ส่รา้งข้ึ�นจึากความศรทั่ธาข้องกล้่มช่าวบ้าน
และคนไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึนไห่ห่ลำาท่่�อพื่ยพื่มาตั้�งรกรากท่่�น่�



กลุ่มเลี�ยงหอยนีางรม
กาญจันีดิษฐ์์
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ห่อยนางรม อาห่ารท่ะเลขึ้�นช่่�อข้องช่้มช่น ท่่�ช่าวบ้านต่้างรว่มใจึกันดูแล 
เป็นอย่างด่ ด้วยลักษณะท่างภูมิศาต้ร์ท่่�นำาท่ะเลมาบรรจึบกับแม่นำา 
จึนกลายเป็นนำากรอ่ย ท่่�ม่ปรมิาณความเค็มพื่อดิบพื่อด่กับการอยู่อาศัย 
ข้องห่อยนางรม จึึงท่ำาให่้ทั่�งรส่ช่าติ้และข้นาดข้องห่อยนางรมท่่�น่� 
อ้ดมส่มบูรณ์ยิ�งกว่าท่่�ไห่นๆ จึนห่อยตั้วให่ญ่ยักษ์ ห่วานมัน กลายมา 
เป็นส่ินค้าส่่งออกท่่�ส่ำาคัญข้องเม่องส่้ราษฎรฯ์ ส่มกับคำาข้วัญท่่�ได้กล่าว 
เอาไว้ว่า “เมอ่งรอ้ยเกาะ เงาะอรอ่ย ห่อยให่ญ่ ไข่้แดง แห่ล่งธรรมะ”



ของขวัญัสุรุาษฎรธ์านีี
SURAT THANI

3

1

5

4

2

32

กล้่มท่อผัา้บา้นพื่ม้เรย่ง
ต้.พื่ม้เรย่ง
อ.ไช่ยา

ผ้้าไหมพุุมเรียีง

โกต่้� - แม่กิ�ม
ต้.ต้ลาด 
อ.เมอ่งส่ร้าษฎรธ์าน่

ไข่่เค็็มไชยา
1

กะปแิท้่ แม่กัญญา
ต้.ล่เล็ด 
อ.พื่น้พื่นิ

กะปิิ
54

กล้่มเล่�ยงห่อยนางรม 
กาญจึนดิษฐ์ ์
ต้.กาญจึนดิษฐ์์
อ.ไช่ยา

หอยนางรีม

กาละแม ห่นิต้าห่นิยาย
ต้.มะเรต็้  
อ.เกาะส่มย้

กาละแม
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day 1
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

3 DAYS 2 NIGHTS !

สุุรีาษฎรีธ์านี

บ่่าย

เดินท่่องเท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง ศาลห่ลักเมืองจัังห่วัดี
สุราษฎร์ธาน่ ศนูยร์วมจิึต้ใจึและส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�แห่ง่ห่นึ�ง
ข้องช่าวส่ร้าษฎรธ์าน ่

แล้วเดินเท้่าต่้อไปยงั ตำำาห่นักอ๋องฮกเก่�ยน ศาลจ่ึนเก่าแก่ 
คู่ปากนำาต้าปีท่่�ส่ร้างข้ึ�นเพื่่� อเป็นท่่�ยึดเห่น่�ยวจิึต้ใจึข้อง 
ช่าวไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึนช่าวส่ร้าษฎรธ์านท่่่�มอ่ยู่เป็นจึำานวนมาก
ตั้�งแต่้อด่ต้จึนถึงปจ่ึจ้ึบนั

เดินเท้่าต่้อไปท่่� ย่านตำลาดีสะพุานโค้้ง 100 ปี ช่มบรรยากาศ
อาคารเก่าในส่ถาป่ต้ยกรรมแบบช่โิน-โปรต้้ก่ส่อาย้กว่า 
100 ปี และส่ามารถแวะรบัประท่านอาห่ารกลางวันท้่องถิ�น 
ในบรเิวณนั�นได้ด้วย

เดิินจากย่า่นตลาดิสะพานโค้้ง 100 ปี ีไปีย่งั ส่�แย่กสตรี่
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5 นาทีี

นั�งรีถต้้สาย่ 8423 บรีเิวณส่�แย่กสตรีไ่ปีย่งั ชุมุชุนบางใบไม้ 
ราคาประมาณ 20-90 บาที 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 7 นาทีี  

ไปต่้อกันท่่� ชุมชนบิางใบิไม้ และล่องเรอ่ช่มบรรยากาศ
คลองรอ้ยส่าย ลอดอโ้มงค์ใบจึากพื่รอ้มถ่ายรูปเก็บไว้เปน็
ท่่�ระลึก

นั�งรีถต้้สาย่ 8 หรีอืสาย่ 8423 ไปีย่งั สะพานศรีต่าปีี
ราคาประมาณ  20-90 บาที 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 5 นาทีี 

เช้้า

เย็น

8423

8
8423

พื่ักผั่อนส่บายๆ ด้วยการนั�งช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดิน 
ใกล้ สะพุานศร่ตำาปี ท่่�ส่ามารถมองเห่็นได้อย่างช่ดัเจึน
และส่วยงามจึากบรเิวณ เกาะลำาพูุ ส่วนส่าธารณะซึ่ึ�งเปน็
ส่ถานท่่�พื่กัผัอ่นห่ยอ่นใจึข้องคนในเมอ่ง ก่อนจึะปดิท้่ายวัน 
ด้วยการรับประท่านอาห่ารเย็นจึากร้านค้าส่ต้ร่ต้ฟืู้ด 
ท่่� ย่านท่่าเรือริมแม่นำ�าตำาปี และพัื่กผ่ัอนต้ามอัธยาศัย 

2day
สุุรีาษฎรีธ์านี-เกาะสุมุย

นั�งรีถต้้หรีอืรีถบสั สาย่ 8244  
(สนามบนิสรุีาษฎรีธ์าน่-เกาะสมยุ่)
จากสถาน่ขนสง่ผู้้้โดิย่สารีสรุีาษฎรีธ์าน่ ไปีย่งั ท่่าเรีอืดิอนสกั
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 1 ช้่�วโมง 

แล้วนั�งเรีอืข้ามไปีเกาะสมุย่
ราคาประมาณ 260 บาที (รวมค่าเรอ่แล้ว) 
เม่�อข้ึ้�นเรอ่เเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 40 นาทีี  

เกาะสมุย เกาะส่วรรค์กลางอ่าวไท่ยท่่�ให่ญ่ท่่�ส่้ดเป็น
อันดับ 3 ข้องประเท่ศและยังอ้ดมไปด้วยความส่มบูรณ์ 
ท่างธรรมช่าติ้และวัฒนธรรม โดยการเดินท่างบนเกาะ 
ส่ามารถเล่อกใช่บ้รกิารรถรบัจ้ึางห่รอ่จึะเช่า่รถจัึกรยานยนต์้ 
ข้่�บนเกาะก็ได้เช่น่กัน

เช้้า

8244

139



140

บ่่าย รับประท่านอาห่ารกลาง วันแบบท้่องถิ� นบนเกาะ 
ก่อนจึะเดินท่างไปเท่่�ยวช่ม ห่าดีเฉวง ช่ายห่าดยอดนิยม
ข้องเกาะส่ม้ยซึ่ึ�งเป็นท่่�ตั้�งข้อง หิ่นตำายาย ห่รอ่ห่นิแกรนิต้ 
ท่่�ถูกนำาท่ะเลกัดเซึ่าะจึนเกิดเป็นโข้ดห่ินรูปร่างคล้าย 
อวัยวะเพื่ศข้องช่ายและห่ญิงจึนนักท่่องเท่่�ยวต่้างก็ต้้อง 
แวะมาช่ม พื่รอ้มแวะซึ่่�อข้องฝั่ากพื่่�นถิ�นอย่าง กาละแม
ซึ่ึ�งผัลิต้จึากมะพื่รา้วซึ่ึ�งเป็นวัต้ถดิ้บท่่�มอ่ยูม่ากมายบนเกาะ 
ท่่�ถกูนำามาแปรรูปเปน็กาละแมรส่ช่าติ้ต่้างๆ 

พื่กัผัอ่นส่บายๆ ท่่� ห่าดีละไม อ่กห่นึ�งในช่ายห่าดยอดนยิม
และส่ถานท่่�เล่นก่ฬาท่างนำา ไมว่่าจึะเปน็ การข้่�เจ็ึท่ส่ก่ เล่น
บานาน่าโบ๊ท่ ห่รอ่แล่นเรอ่ใบก็ต้าม พื่รอ้มรบัประท่าน
อาห่ารเย็นส่ดๆ จึากท่ะเล และพื่ักผั่อนต้ามอัธยาศัยท่่�น่�
ห่รอ่ต้ามแนวช่ายห่าดอ่�นๆ ภายในเกาะส่มย้ 

เย็น

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

3 DAYS 2 NIGHTS !

day 3เกาะสุมุย-สุุรีาษฎรีธ์านี

เช้้า ช่มแส่งแรกข้องวนัได้ท่่�ช่ายห่าดใกล้ท่่�พื่กั พื่รอ้มรบัประท่าน
อาห่ารเช่า้ แล้วออกเดินท่างไปต่้อท่่� เจัด่ีย์ศร่สุค้ตำค่้ร่ ห่รอ่
เจึด่ย์วัดเข้าห่ัวจ้ึก เพื่่�อส่ักการะรอยพื่ระพื่้ท่ธบาท่จึำาลอง 
ท่่�ประดิษฐ์านอยู ่นอกจึากน่�ท่่�น่�ยงัส่ามารถข้ึ�นไปช่มทิ่วทั่ศน์
รอบๆ เกาะส่ม้ยท่่�ส่ามารถมองเห่็น ห่าดเฉวง เกาะพื่ะงัน 
รวมถึงบรรยากาศแบบ 360 องศาได้อ่กด้วย

บ่่าย

นั�งรีถรีบัจ้างบนเกาะหรีอืเชุา่รีถขบัเอง
ไปีท่่�ท่่าเรีอืเกาะสมุย่ซ่ีท่รีานเฟอรี่�

เพื�อนั�งเรีอืข้ามไปีฝ่ั่� งท่่าเรีอืดิอนสกั แล้วต่อรีถต้้
หรีอืรีถบสัสาย่ 8244 (สนามบนิสรุีาษฎรีธ์าน่-เกาะสมยุ่)
เพื�อเดิินท่างกลับ 
ราคาประมาณ 260 บาที (รวมค่าเรอ่แล้ว) 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 40 นาทีี 

ช่มวิถ่ช่่วิต้ประมงและท่่องเท่่�ยวท่ะเลอ่าวไท่ยผั่านการ 
นั�งเร่อข้้ามกลับไปฝั่่� ง ห่ากยังม่เวลาเห่ล่ออยู่ส่ามารถ
วางแผันไปเท่่�ยวยังเกาะพื่ะงันได้อ่กด้วย  โดยข้ึ�นเร่อ 
ท่่�ท่่าเรอ่ลิปะน้อย เกาะส่มย้ ค่าโดยส่ารคนละ 150 บาท่ 

8244
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ขอ้มูลสุถานีที�
ศาลห่ลักเมือง 
จัังห่วัดีสุราษฎร์ธาน่
0 7727 2513

ตำำาห่นักอ๋องฮกเก่�ยน
0 7727 2513

ชุมชนบิางใบิไม้
08 1607 4935

ชุมชนล่เล็ดี
08 1271 0017
0 7749 1082

วัดีพุระบิรมธาตุำไชยา
ราชวรวิห่าร 
0 7743 1090
0 7743 1402

วัดีธารนำ�าไห่ล
(สวนโมกขพุลาราม)
0 7743 1611

เขื�อนรัชชประภา
0 7724 2560

เกาะพุะงัน
0 7737 7060-2

ชุมชนเล่�ยงห่อยนางรม 
กาญจันดิีษฐ์์
08 1597 7575

กะปิแท่้ แม่กัญญา
08 1077 3921

ไข่เค็้มไชยาโกต่ำ�-แม่กิ�ม
08 4108 6494
0 7743 1485

ผ้้าไห่มพุุมเร่ยง 
กลุ่มท่อผ้้าบิ้านพุุมเร่ยง
0 7743 1359
08 1538 4533

ห่อยนางรม 
กลุ่มเล่�ยงห่อยนางรม
กาญจันดิีษฐ์์
08 5880 5256

SURAT THANI




