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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 ?



การเดิินทาง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร
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โซนเมือืงตราดิ

โซนแหลัมืงอบ

โซนบา้นนำ�าเชี่่�ยว

โซนเกาะชี่า้ง

โซนเกาะหมืาก

โซนหาดิเล็ัก

ของขวญัตราดิ

ขอ้มูืลัติดิต่อ

เสัน้ทางเเนะนำา

พื่ิพื่ิธภัณฑส่ถานเม่องต้ราด
ศาลเจ้ึาพื่่อห่ลักเม่องต้ราด
วัดโยธานิมิต้
ย่านช่้มช่นรกัษ์คลองบางพื่ระ
ณ ต้ราด ข้องฝาก

จ้ึดช่มวิวแห่ลมงอบ
อน้ส่รณ์ส่ถานย้ท่ธนาว่เกาะช่า้ง

ช่้มช่นบ้านนำาเช่่�ยว
กล้่มจัึกส่านงอบใบจึากนำาเช่่�ยว

เกาะช่า้ง
ห่าดไก่แบ้และจ้ึดช่มวิวเกาะช่า้ง
ช่้มช่นบ้านส่ลักเพื่ช่ร
เกาะท่รายข้าว
กะปิเกาะช่า้งบ้านล้งแดง
วิส่าห่กิจึช่้มช่นบ้านรกักะลา

เกาะห่มาก
มัดย้อมส่่ธรรมช่าติ้บ้านเกาะห่มาก
เกาะระยั�ง

ช่้มช่นคลองมะข้าม ห่าดเล็ก
ต้ลาดด่านพื่รมแดนคลองให่ญ่่
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ตราด

จัึงห่วัดท่่�ถูกข้นานนามว่าเป็น เม่องเกาะครึ�งร้อย’ ด้วยภูมิประเท่ศ 
ท่่�ประกอบด้วยเกาะถึง 52 เกาะ จึนกลายมาเป็นคำาข้วัญ่ข้องจัึงห่วัด 
ท่ำาให่้ต้ราดกลายเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ช่ั�นยอดข้องไท่ย 
โดยเฉพื่าะท่ะเลและห่มู่เกาะท่่�ม่ความส่วยงาม และยังเป็นจัึงห่วัดท่่�ม ่
ความส่ำาคัญ่ท่างประวัติ้ศาส่ต้รก์ารปกครองไท่ยอ่กด้วย เพื่ราะท่่�น่�ค่อ 
พื่่� นท่่�ซึ่ึ�งส่ยามเคยเส่่ยให่้กับฝรั�งเศส่ในช่่วงวิกฤต้การณ์ ร.ศ. 112 
ก่อนท่่�จึะได้กลับค่นมาในป ีพื่.ศ. 2477 นั�นเอง
          
จัึงห่วัดต้ราดตั้�งอยูใ่นภาคต้ะวันออกข้องไท่ย โดยภมูปิระเท่ศข้องจัึงห่วัด
มลั่กษณะเป็นเนนิเข้าเต่้�ยๆ พื่่�นท่่�ราบ พื่่�นท่่�ติ้ดช่ายฝ่� งท่ะเล รายรอบด้วย
เกาะน้อยให่ญ่่มากมาย โดยม่เกาะท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงท่่�เป็นท่่�รูจั้ึก เช่น่ เกาะกูด 

เกาะห่มาก และเกาะช่้าง ซึ่ึ�งเป็นเกาะท่่�ให่ญ่่ท่่�ส่้ดเป็นอันดับ 2 ข้อง 
ประเท่ศไท่ย จึากการท่่�ม่เกาะน้อยให่ญ่่มากมายท่ำาให่้จัึงห่วัดต้ราด 
เป็นจัึงห่วัดท่่�ม่ท่รพัื่ยากรท่างธรรมช่าติ้และท่ะเลมากมาย ประกอบกับ 
ส่ภาพื่อากาศท่่� ไม่ร้อนจัึดในช่่วงฤดูร้อนเน่� องจึากม่ลมท่ะเล และ 
ไม่ห่นาวจัึดในช่่วงฤดูห่นาว ต้ราดจึึงกลายเป็นส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยว 
และท่่�พื่ักต้ากอากาศ ท่่�ใครห่ลายคนเท่ใจึให่้มาต้ลอดจึนถึงป่จึจ้ึบัน
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สญัลักษณ์
ขนสง่สาธารณะ

เคร่�องบิิน ตลาด

อนุสาวรยี์์

สวนสาธารณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธรรมชาติ

รถไฟ ชุมชน

วัด

โบิสถ์

มัสย์ิด

สถานทีี่�ราชการ

โรงละคร

กิจกรรม

ถ่าย์ภัาพิ

ทีี่�พิัก

ช็อปปิง
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สญัลักษณ์
ในสถานท่ี

สญัลักษณ์
แผนท่ี

ร้า้นอาหาร้ร้า้นอาหาร้ร้ถตู้้้โดยสาร้

ร้ถสองแถว

ร้ถสามล้อ

ร้ถจัักร้ยานยนต์ู้
ร้บัจ้ัาง

ร้ถแท็กซี่ี�

เร้อืข้้ามฟาก

ร้ถทัวร้/์ร้ถบสั

สญั
ลัก
ษณ
์

ห้้องน้ำำ��



เครื่่�องบินิ

รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั

TRAT

การเดินทางมาตราด

10

มร่ถส่ามล้อเคร่�องให่บ้รกิารท่่�เกาะช่า้ง

มบ่รกิารวินมอเต้อรไ์ซึ่ค์ต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

มเ่รอ่ข้้ามฟื้ากจึากฝ่� งจัึงห่วัดต้ราด ไปยงัเกาะช่า้ง เกาะกดูและ
เกาะห่มาก โดยห่า่งจึากตั้วเมอ่งประมาณ 30 กม. ส่ามารถเดิน
ท่างมาได้ด้วยรถส่องแถวจึากส่ถาน่ข้นส่ง่

ม่รถส่องแถวให่้บรกิารในตั้วเม่องไปยังอำาเภอต่้างๆ รวมถึง
เกาะท่่�เปน็แห่ล่งท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ่ผัา่นท่างท่่าเรอ่อ่าวธรรมช่าติ้ 
ท่่าเรอ่แห่ลมศอก และส่ว่นท่่�แคบท่่�ส่ด้ในประเท่ศไท่ย (ช่ายแดน
ไท่ย-กัมพูื่ช่า)

มเ่ฉพื่าะบรกิารแท็่กซึ่่�แบบโท่รนัดห่มาย
คิดราคาเห่มาต้ามส่ถานท่่�

เร้อืข้า้มฟาก

ร้ถสองเเถว

ร้ถแท็กซี่ี�

ร้ถสามล้อ

ร้ถจัักร้ยานยนต์ู้ร้บัจ้ัาง

เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคเห่นอ่และภาคกลาง
มายงัส่ถานข่้นส่ง่ต้ราด

รถตู้โดิยสัาร

ร้ถทัวร้/์ร้ถบสั
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภมูิภาคอ่�นๆ รวมถึงจัึงห่วัดในภาค
ต้ะวันออกมายังส่ถาน่ข้นส่ง่ต้ราด และส่ามารถต่้อรถส่องแถว
เข้า้ยา่นกลางเมอ่งได้ภายในห่า้นาท่่

ส่นามบินต้ราดมเ่ส่น้ท่างในประเท่ศให่บ้รกิารเพื่ย่งเส่น้ท่างเด่ยว 
ค่อ ต้ราด-กร้งเท่พื่ฯ (ส่ว้รรณภมู)ิ
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ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

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

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

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

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

ส่ญั่ลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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เเผนท่ีเเละสายร้ถข้นสง่สาธาร้ณะ
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ตราด-
แหลมงอบ

6157



ขอ้มูลรถโดยสาร
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สาย 1661
ตราด-แห่ลมงอบ-
ท่่าเรือเซ็็นเตอร์พอยต์
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ต้ราด 
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่แห่ลมงอบ

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่าโดยส่าร: 8 บาท่
ส่ห่กรณเ์ดินรถต้ราด จึำากัด
0 3951 2128

สาย 1662
ตราด-แห่ลมศอก
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ต้ราด 
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่แห่ลมศอก

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่าโดยส่าร: 50 บาท่
ส่ห่กรณเ์ดินรถต้ราด จึำากัด
0 3951 2128

สาย 6012
ตราด-ท่่าเรืออ่าวธรรมชาติ
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ต้ราด 
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่อ่าวธรรมช่าติ้

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่าโดยส่าร: 50 บาท่
ส่ห่กรณเ์ดินรถต้ราด จึำากัด
0 3951 2128

สาย 6041 แสนต้�ง-
อ่าวธรรมชาติ-แห่ลมงอบ
ต้้นท่าง: คิวรถส่องแถวแส่นต้้้ง   
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่อ่าวธรรมช่าติ้

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่าโดยส่าร: 50 บาท่
ห่จึก. แส่นต้้้งเดินรถ
08 7611 9646

สาย ตราด-แห่ลมงอบ 
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ต้ราด 
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่แห่ลมงอบ

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ส่ห่กรณเ์ดินรถต้ราด จึำากัด
0 3951 2128

สาย 6107
รถต้�ตราด-เขาล�าน
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ต้ราด 
ปลายท่าง: เข้าล้าน

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 80 บาท่
ส่ห่กรณเ์ดินรถต้ราด จึำากัด
0 3951 2128

สาย 6157 ตราด-บ่อไร่
ต้้นท่าง: ต้ลาดส่ด
เท่ศบาลเมอ่งต้ราด 
ปลายท่าง: บอ่ไร ่

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ส่ห่กรณเ์ดินรถต้ราด จึำากัด
0 3951 2128

สาย 6042
บางเบ�า-สลักเพชร

ต้้นท่าง: บา้นบางเบา้ 
ปลายท่าง: บา้นส่ลักเพื่ช่ร
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โซนเมอืงตราด

1
2
3

พิพิิธิีภััณฑสถานเมูอืงตราด

ศาลเจ้้าพิอ่หลักเมูอืงตราด

วิดัโยธีานมิูติ

ย่านกลางเม่องเล็กๆ ท่่�เง่ยบส่งบ เต็้มไปด้วยพื่่�นท่่�ท่างประวัติ้ศาส่ต้ร ์
ท่่�ส่ำาคัญ่เเละม่ความห่ลากห่ลายด้านส่ถาป่ต้ยกรรม โดยม่คลองบางพื่ระ 
ตั้ดผั่านบรรยากาศรมิส่องฝ่� งคลอง จึึงเย็นส่บายและรม่ร่�น นอกจึากน่� 
ยังม่ย่านเม่องเก่าจัึงห่วัดต้ราด ท่่�พื่รอ้มให่้ค้ณได้เข้้ามาส่ัมผััส่กับวิถ่ช่วิ่ต้
ช่ม้ช่นแบบดั�งเดิมและความเป็นอยูข่้องช่าวเมอ่งต้ราดอ่กด้วย

4
5

ยา่นชุุมูชุนรกัษ์์คลองบางพิระ

ณ ตราด ข้องฝาก



09.00 - 16.00

09.30 - 16.30 10.-

วันอังคาร้ - วันศุุกร้์
วันเสาร้ ์- วันอาทิตู้ย์

ค่าเข้้าชม

พพิธิภัณฑสถาน 
เมอืงตราด Google Map

1

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

1662 ต
ราด

 - แหลมศ
อก
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ผู้้�คนเมือืงตราด

มืรดกธรรมืและวัฒันธรรมืแห่ง่ตราด*
*
*

*

*
*

ลำาดับทางโบราณคดีและ
ประวัติัศาสตรเ์มือืงตราด

เห่ตกุารณส์ำาคัญในสมืยัสมืเด็จ
พระจุลจอมืเกล�าเจ�าอย้ห่่วัั

เห่ตกุารณยุ์ทธนาวัเีกาะช้�าง

ตลาดเมือืงตราด

พื่ิพื่ิธภัณฑ์ท่่�บอกเล่าเร่�องราววัฒนธรรมและวิถ่ช่วิ่ต้
ข้องคนในจัึงห่วัดต้ราด แต่้เดิมเคยเป็นอาคารศาลา
กลางจัึงห่วัดท่่�ถกูทิ่�งรา้ง ต่้อมาถกูเพื่ลิงไห่ม้เพื่ราะคน
ส่ติ้ฟื้่� นเฟ้ื้อนท่่�มาอาศัยห่ลับนอน จึึงได้ม่การบูรณะ
อาคารขึ้�นให่ม่และจัึดตั้�งเป็นพื่ิพื่ิธภัณฑ์ประวัติ้ศาส่ต้ร ์
โดยยงัคงรูปแบบส่ถาปต่้ยกรรมดั�งเดิมเอาไว้ 

ไม่ว่าค้ณจึะเป็นส่ายประวัติ้ศาส่ต้รห์่รอ่ไม่เราก็อยาก
ช่วนให่้ลองแวะมาท่่�น่�ส่ักครั�งก่อนออกต้ะล้ยเท่่�ยว 
เม่องต้ราด รบัรองว่าใช่เ้วลาเพื่่ยงไม่นานคณ้ก็จึะรูจั้ึก
ต้ราดมากข้ึ�น จึนไม่ว่าจึะเดินไปท่างไห่นก็อินไปห่มด
แนน่อน

โซนเมืืองตราด
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เปิิดทุกวัน 06.00 - 21.00

ศาลเจ้าพอ่
หลักเมอืงตราด

2

27

Google Map

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

1662 ต
ราด

 - แหลมศ
อก

โซนเมืืองตราด

ศาลเจ้ึาพื่่อห่ลักเม่องต้ราด ตั้�งอยู่บนถนนห่ลักเม่อง ใกล้กับวัดโยธานิมิต้
ตั้วอาคารไม่เห่ม่อนศาลเจ้ึาพื่่อห่ลักเม่องท่่�ไห่นๆ เพื่ราะม่การออกแบบ
เป็นเก๋งจ่ึนท่่�ม่รูปท่รงคล้ายพื่ระราช่วังจ่ึนโบราณ ต้ามความเช่่�อแบบจ่ึน
ข้องพื่ระเจ้ึาต้ากส่ิน เพ่ื่�อเป็นศูนย์กลางเม่องและช่ว่ยปกป้องค้้มครอง 
ช่าวต้ราดให่้ปลอดภัยจึากภัยอันต้รายทั่�งห่ลาย อ่กทั่�งยังเป็นการเช่่�อม
ความส่ัมพื่ันธ์ระห่ว่างไท่ยและจ่ึน จึนกลายเป็นส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ�ข้อง 
ช่าวต้ราดมาจึนถึงปจ่ึจ้ึบัน
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ถึงแม้ว่าภายในศาลจึะม่จ้ึดไห่ว้มากถึง 11 จ้ึด แต่้ไม่ต้้องห่่วงว่าจึะ 
เริ�มไห่ว้ไม่ถูก เพื่ราะภายในศาลเจ้ึาม่การติ้ดตั้�งป้ายแนะนำาวิธ่การไห่ว้ 
เอาไว้อยา่งครบถ้วน ดังนั�นก่อนท่่�จึะไปจัึบจ่ึายใช่ส้่อยท่่�ต้ลาดส่ดเท่ศบาล
เม่องต้ราดซึ่ึ�งตั้�งอยูไ่ม่ไกล แนะนำาให่เ้ข้า้มาช่มความส่วยงามและกราบไห่ว้
เจ้ึาพื่อ่ห่ลักเมอ่งเพื่่�อความเป็นส่ริมิงคลกันก่อนส่กัครั�ง

โซนเมืืองตราด



Tips
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ในวันัขึ้้�น 6 ค่ำำ�� เดืือน 6 ขึ้องทุกุปีี

มีงี�นปีระจำำ�ปีศี�ลปุีงเถ้้�มี�้แบบจำนี
ช่ว่ังก่อนและหลังตรุษจำนี 1 เดืือน

รูปีปี้� นมีงักรบนเส�บรเิวัณทุ�งเขึ้�้ศ�ล
ช่าวบ้านเช่่�อว่า รูปป่� นมังกรบนเส่าบรเิวณท่างเข้้าศาลนั�นเป็นเท่พื่เจ้ึา 
ในต้ำานานท่่�จึะนำามาซึ่ึ�งอาย้ย่นยาว ความเจึริญ่ร้่งเร่องและโช่คลาภ 
ก่อนเข้้าไปไห่ว้ศาล ห่ลายคนจึึงแวะส่ักการะต้รงจ้ึดน่� ก่อนเข้้าไป 
ด้านในศาลเส่มอ

31

มง่านฉลองท่่�เรย่กว่า ‘วันเซึ่่�ยกงแซึ่ยดิ‘ ห่มายถึง วันเกิดเจ้ึาพื่อ่ห่ลักเมอ่ง 
มพ่ื่ธิท่่ำาบญ้่ตั้กบาต้รแบบไท่ย

โซนเมืืองตราด



เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

09.00 - 15.00

วัดัโยธานมิติ
Google Map

3

ศาลสมืเด็จพระเจ�าตากสนิที�สร�างขึ้้�นใน
อาคารร้ปเรอืสวัยงามืตั�งอย้ก่ลางนำ�า

พระอุโบสถที�สวัยงามืจนเปน็ที�เลื�องลือ 
ภายในตกแต่งด�วัยจติรกรรมืฝาผู้นงั
เรื�องพระเวัสสนัดรช้าดก

*

*

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

1662 ต
ราด

 - แหลมศ
อก
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วัดโยธานิมิต้ห่รอ่วัดโบส่ถ์ วัดเก่าแก่ซึ่ึ�งเป็นวัดห่ลวงแห่่งเด่ยวในจัึงห่วัด
ต้ราด ถึงแมจ้ึะไมม่ก่ารค้นพื่บห่ลักฐานว่าส่รา้งข้ึ�นตั้�งแต่้ในย้คส่มยัใด แต่้ม ่
การส่นันิษฐานจึากรูปแบบข้องส่ถาป่ต้ยกรรมท่่�เป็นแบบอย้ธยาส่มยัก่อน
เส่ย่กร้งครั�งท่่� 2 ว่านา่จึะถกูส่รา้งข้ึ�นมาตั้�งแต่้ในส่มยันั�น โดยส่าเห่ต้ท่้่�ผัูค้น
นิยมเรย่กกันว่า วัดโบส่ถ์ ก็มาจึากความส่วยงามข้องพื่ระอ้โบส่ถท่่�เป็น 
ท่่�เล่าล่อ และยังถูกใช่เ้ป็นส่ถานท่่�ถ่อนำาพื่ิพื่ัฒน์ส่ัต้ยามาต้ลอดจึนถึง 
ส่มยัรชั่กาลท่่� 3 อ่กด้วย

โซนเมืืองตราด

วัดโยธานิมิต้ม่ต้ำานานเล่าว่า วัดแห่่งน่�ถูกส่ร้างขึ้�นในต้อนท่่�ส่มเด็จึ 
พื่ระเจ้ึาต้ากส่นิฯ ได้แห่วกวงล้อมข้องกองทั่พื่พื่มา่มาท่างห่วัเมอ่งต้ะวันออก 
เพื่่� อเข้้าต่้จัึนท่บ้ร่และรวบรวมไพื่ร่พื่ลท่างเม่องต้ราดกลับไปกอบกู้
กร้งศรอ่ย้ธยา โดยวัดแห่่งน่�ก็ถูกส่รา้งข้ึ�นเพื่่�อเป็นท่่�พื่ำานักข้องส่มเด็จึ
พื่ระเจ้ึาต้ากส่ินนั�นเอง ดังนั�นภายในวัดจึึงม่การประดิษฐานอน้ส่าวรย่์
ส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาต้ากส่นิมห่าราช่ และส่รา้งศาลส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาต้ากส่นิตั้�งอยู่
กลางนำาเพ่ื่�อให่ผู้้ัมาเยอ่นได้ส่กัการะ



เปิิดทุกวัน

ยา่นชุุมชุนรกัษ์์
คลองบางพระ

09.00 - 17.00 

Google Map

4

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

1662 ต
ราด

 - แหลมศ
อก
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ส่ำารวจึบ้านไม้โบราณ ท่่ามกลางบรรยากาศช่้มช่นเก่าแก่ท่่�แฝงไปด้วย
ประวัติ้ศาส่ต้รใ์นเช่ย่งคานแห่ง่ภาคต้ะวันออกท่่� ‘ช่ม้ช่นรกัษค์ลองบางพื่ระ‘ 
แห่ล่งค้าข้ายเก่าแก่ตั้�งแต่้ส่มัยรชั่กาลท่่� 1 ซึ่ึ�งแม้ป่จึจ้ึบันส่ิ�งปลูกส่รา้ง 
ห่ลายอย่างจึะม่ความเปล่�ยนแปลงไป แต่้บรรยากาศและกลิ�นอายข้อง
ความคลาส่ส่กิก็ยงัคงไว้ไมต่่้างจึากวันวาน

โซนเมืืองตราด
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ป่จึจ้ึบันบ้านไม้ถูกปรับปร้งและต้กแต่้งให่ม่ในรูปแบบท่่�ผัส่มผัส่าน 
ทั่�งความเก่าแก่และทั่นส่มยัเข้า้ด้วยกันพื่รอ้มเติ้มภาพื่ส่ต้รต่้อารต์้ เพื่่�อปลก้
ความส่ดใส่ให่กั้บช่ม้ช่นดั�งเดิม บอกเลยว่าจึะเดินห่รอ่ป่� นจัึกรยานก็เท่่�ยวช่ม 
ช่ม้ช่นได้ส่นก้เพื่ลินไมแ่พื่กั้น โดยนอกจึากความส่วยงามข้องบา้นเก่าแล้ว 
อาห่ารท้่องถิ�นข้องท่่�น่�ก็ด่ไม่ใช่เ่ล่น ดังนั�นอย่าล่มแวะช่มิอาห่ารพื่่�นเม่อง 
ช่่�อดังอย่าง ข้้าวมันส่้มต้ำา ห่มึกท่ะเลย่างนำาจิึ�มแดงแล้ว ปิดท้่ายด้วย 
ข้นมบันด้�ก รบัรองว่าอิ�มอรอ่ยส่บายท้่องแนน่อน

โซนเมืืองตราด



เปิิดทุกวัน 08.00 - 18.00

ณ ตราดของฝาก
Google Map

5

รา้นข้ายข้องฝากจึากเม่องต้ราดท่่�เปิดโดยคนต้ราดแท้่ๆ 
จึำาห่น่ายข้องท่่�ระลึกห่ลากห่ลาย เช่น่ อาห่ารท่ะเลแห่้ง 
ผัลไม้แปรรูป รวมถึงผัลิต้ภัณฑ์ท่่�ฮิิต้ส่้ดๆ อย่าง นำาปลา 
และท่้เร่ยนท่อด ข้องด่เม่องต้ราดท่่�ใครผ่ัานมาก็ต้้อง
ซึ่่�อติ้ดม่อกลับไป โดยส่ินค้าส่่วนให่ญ่่จึะมาจึากกล้่ม
แม่บ้านและกล้่มวิส่าห่กิจึช่้มช่นในต้ราดท่่�นำามาฝาก
ข้าย ป่จึจ้ึบันม่ 2 ส่าข้า ค่อท่่�ป่� มนำามัน ปต้ท่.ห่นองบัว 
และป่� มนำามนั เอส่โซึ่ ่(ครวัเข้้าท่่า)

6157 ต
ราด

 - บ่
อไร่



1
2

พื่่�นท่่�ส่้ดแผั่นดินต้ะวันออกท่่�เต็้มไปด้วยทั่�งวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวประมงดั�งเดิม
และเร่�องราวท่างประวัติ้ศาส่ต้รใ์นส่มยัวิกฤต้การณ ์ร.ศ. 112 ห่รอ่ส่งคราม
ฝรั�งเศส่-ส่ยาม เปน็แห่ล่งเรย่นรูท่้่�ส่ำาคัญ่ท่างประวัติ้ศาส่ต้รไ์ท่ย ท่่�มพ่ื่่�นท่่�
ท่างธรรมช่าติ้ท่่�น่าต่้�นต้าต่้�นใจึอย่างห่าดท่รายดำา ซึ่ึ�งม่อยู่เพื่่ยงไม่ก่�แห่่ง
ในโลกเท่่านั�น 

จุ้ดชุมูวิวิิแหลมูงอบ

อนสุรณส์ถานยุที่ธีนาวิเ่กาะชุา้ง เปิิดทุกวัน

จุดชุมวัวิั
แหลมงอบ

1

Google Map
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โซนแหลมงอบ

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

6041 แสน
ต้ �ง - อ่าวธรรม

ชาติ
 - แหลม

งอบ



จ้ึดช่มวิวส่้ดเข้ต้ต้ะวันออกข้องประเท่ศไท่ยท่่�พื่ลาด
ไม่ได้ข้องจัึงห่วัดต้ราด ในอด่ต้เคยเป็นท่่าเรอ่ส่ำาห่รบั
ผัู้ท่่�จึะเดินท่างข้้ามไปยังเกาะช่า้งและเกาะอ่�นๆ โดย
ถึงแม้ว่าป่จึจ้ึบันท่่าเร่อจึะถูกย้ายออกไปแล้ว แต่้
แห่ลมงอบก็ยังคงรกัษาบรรยากาศและทั่ศน่ยภาพื่
ท่่�งดงามไว้ได้เป็นอย่างด่จึนกลายมาเป็นจ้ึดช่มวิวท่่�
ส่วยงามท่่�ส่ด้อ่กแห่ง่ห่นึ�งข้องจัึงห่วัดต้ราด
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ถ้าพูื่ดถึงจ้ึดช่มวิวแห่ลมงอบ ส่ิ�งท่่�ข้าดไม่ได้เลยก็ค่อ
ภาพื่ข้องประภาคารแห่ลมงอบท่่�ตั้�งต้ระห่ง่านอยู่คู่
กับแผ่ันป้ายส่้ดแผ่ันดินต้ะวันออก โดยม่นำาท่ะเลส่่
ฟื้้าใส่เป็นฉากห่ลัง ถ้าห่ากม่โอกาส่ได้ย่นมองวิวน่�
ต้อนพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดินพื่รอ้มกับจิึบช่ารอ้นๆ คงเป็น
บรรยากาศท่่�ด่ไมใ่ช่น่อ้ย

ควิรมูาชุว่ิงเยน็เพิราะวิวิิ
พิระอาทิี่ตยต์กดินท่ี่�น่�
สวิยมูากจ้รงิๆ นะ!

Tips
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เปิิดทุกวัน
เข้้าชมฟร้ี

08.00 - 17.00 

อนุสรณส์ถาน
ยุทธนาวัเีกาะชุา้ง Google Map

2

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

 

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

6041 แสน
ต้ �ง - อ่าวธรรม

ชาติ
 - แหลม

งอบ
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พื่ิพื่ิธภัณฑ์ในอาคารส่่ข้าวส่ะดด้ต้าภายใต้้บรรยากาศ
ข้องส่วนส่าธารณะรมิท่ะเลท่่�ส่วยงาม ภายในจัึดแส่ดง
เร่�องราวการต่้อสู่ข้้องท่ห่ารเรอ่ไท่ยและฝรั�งเศส่ในช่ว่ง
ส่งคราม ร.ศ.112 ซึ่ึ�งเป็นประวัติ้ศาส่ต้รท่์่�ส่ำาคัญ่ท่่�เคย
เกิดในจัึงห่วัดต้ราด ด้านบนข้องอาคารม่การติ้ดตั้�ง
อน้ส่าวรย์่กรมห่ลวงช่้มพื่รเข้ต้อ้ดมศักดิ� ซึ่ึ�งประช่าช่น
นยิมแวะเว่ยนมาข้อพื่รกันอย่างไม่ข้าดส่าย รอให่ท้่ก้คน 
เดินท่างมาส่ัมผััส่และรำาลึกถึงเห่ต้้การณ์ส่ำาคัญ่ 
ข้องช่าติ้ไปด้วยกัน

โซนแหลมืงอบ



ห่มู่บ้านท่่�ตั้�งอยู่ระห่ว่างเส่้นท่างไปเกาะช่า้ง แต่้ไม่ใช่แ่ค่ท่างผั่าน เพื่ราะ
ช่้มช่นแห่่งน่�ค่อ ช่้มช่นพื่ห่้วัฒนธรรมท่่�ม่ทั่�งช่าวไท่ยพื่้ท่ธ ม้ส่ลิม และจ่ึน
อาศัยอยู่รว่มกันอย่างเรย่บง่าย และยังตั้�งอยู่ในพื่่�นท่่�ติ้ดท่ะเล จึึงเต็้มไป
ด้วยระบบนิเวศป่าช่ายเลนท่่�มค่วามอด้มส่มบูรณ์ ไม่ว่าจึะเปน็พัื่นธ้ไ์ม้ห่รอ่
ส่ตั้ว์นานาช่นิด เช่น่ ลิงแส่ม ปู ปลา นก นอกจึากน่�ยงัส่ามารถช่มห่ิ�งห่อ้ย
ได้ในยามคำาค่นอ่กด้วย

1
2

ชุุมูชุนบา้นนำ�าเชุ่�ยวิ

กลุมู่จ้กัสานงอบใบจ้ากนำ�าเชุ่�ยวิ

ชุุมชุนบา้นนำ�าเชุี�ยวั
เปิิดทุกวัน
เข้้าชมฟร้ี

09.00 - 17.00

1

Google Map
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 - แหลม
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อยต

์
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ราด
 - แหลม

งอบ



ช่ม้ช่นท่่�ได้รบัเล่อกให่เ้ป็น ‘ห่มูบ่า้น OVC‘ ห่รอ่ OTOP 
Village Champion ท่ำาเลท่่�ตั้�งห่มู่บ้านอยู่ระห่ว่าง
เส่้นท่างผ่ัานไปเกาะช่้าง ตั้�งอยู่ใน ต้ำาบลนำาเช่่�ยว 
อำาเภอแห่ลมงอบ จัึงห่วัดต้ราด พื่่� นท่่�ส่่วนให่ญ่ ่
อยูติ่้ดท่ะเล มพ่ื่่�นท่่�ปา่ช่ายเลนท่่�มค่วามอด้มส่มบรูณ์มาก 
ภายในช่้มช่นม่ลำาคลองข้นาดให่ญ่่ไห่ลผั่านห่มู่บ้าน 
ซึ่ึ�งในห่น้านำาห่ลาก กระแส่นำาจึะไห่ลเช่่�ยวกราก 
จึึงกลายเป็นท่่�มาข้องช่่�อช่ม้ช่นบา้นนำาเช่่�ยว

ช่้มช่นบ้านนำาเช่่�ยวม่ช่่� อเส่่ยงในการท่ำางอบมาก 
‘งอบนำาเช่่�ยว‘ เป็นห่ัต้ถกรรมพื่่�นบ้านจัึงห่วัดต้ราด 
ท่่�ส่บ่ท่อดมาแต่้โบราณ ใช่ใ้ส่เ่พื่่�อกันแดดกันฝน เพื่ราะ
ความประณต่้ ส่วยงาม มน่ำาห่นักเบา และมห่่ลายรูปแบบ 
ท่ำาให่ง้อบนำาเช่่�ยวมช่่่�อเส่ย่งกว่าท่่�ใด ส่านขึ้�นด้วยใบจึาก 
จึากปา่ช่ายเลนใกล้ช่ม้ช่น นกัท่่องเท่่�ยวส่ามารถแวะมา
ช่มการส่าธติ้ท่ำางอบใบจึากได้

นอกจึากน่� ท่่�น่�ยังม่ข้นมตั้งเมกรอบอันโด่งดัง ห่รอ่ท่่� 
คนส่มัยก่อนเรย่กกันว่า ‘ข้นมนำาต้าลช่กั‘ ซึ่ึ�งม่แห่ล่ง
ผัลิต้ดั�งเดิมอยูท่่่�บา้นนำาเช่่�ยว รูปรา่งคล้ายแท่่งไม้แห่ง้ 
ส่น่ำาต้าลอ่อน รส่ช่าติ้ห่วาน กรอบอรอ่ย เปน็ข้องท่านเล่น 
ส่ด้โปรดข้องเด็กๆ และแนน่อนว่านักท่่องเท่่�ยวส่ามารถ
ช่มการส่าธติ้ท่ำานำาต้าลช่กัได้เช่น่กัน

ด้วยความท่่�เปน็ช่ม้ช่นพื่ห่วั้ฒนธรรม ท่่�มทั่่�งช่าวไท่ยพ้ื่ท่ธ 
ม้ส่ลิม และจ่ึน อาศัยอยู่รว่มกัน ท่่�น่�จึึงม่ศาส่นส่ถาน 
ส่ำาห่รบัห่ลายศาส่นาท่่�นกัท่่องเท่่�ยวส่ามารถไปเย่�ยมช่ม 
โดยม่ ‘วัดนำาเช่่�ยว’ เป็นวัดประจึำาช่้มช่น ซึ่ึ�งเป็นวัดท่่�
รชั่กาลท่่� 5 เคยเส่ด็จึมาประทั่บ ภายในวัดม่พื่ระบรม
ส่าร่ริกธาต้้ประดิษฐานอยู่ ส่่วน ‘มัส่ยิดอัลก้บรอ’ 
เป็นศาส่นส่ถานส่ำาคัญ่ข้องช่าวม้ส่ลิม ตั้�งอยู่รมิคลอง 
นำาเช่่�ยว เดิมท่่ส่ร้างขึ้�นจึากไม้โกงกาง แต่้ป่จึจ้ึบัน 
ได้ต่้อเติ้มให่ม้ส่่ภาพื่ด่ขึ้�น
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เช่น่ การถ่บกระดานเก็บห่อยแครง
และห่อยแมลงภู่ การเล่�ยงปลาในกระช่งั
การดำาห่อยปากเปด็ การเล่�ยงห่อยนางรม

ภายในช่้มช่นม่ศูนย์ ศึกษาธรรมช่าติ้ระบบนิเวศ 
ป่าช่ายเลนท่่�ส่ามารถเดินช่มไม้นานาพื่ันธ์้และส่ัต้ว์
นานาช่นิด เช่น่ ลิงแส่ม ป ูปลา มห่่อดนูกส่ำาห่รบัส่อ่งนก 
และส่ามารถช่มห่ิ�งห่อ้ยได้ในยามคำาค่น
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สะพิานข้า้มูคลองกลางหมููบ่า้น
ท่ี่�งดงามู โดยเฉพิาะอยา่งยิ�ง 
ยามูพิระอาทิี่ตยต์กดิน
สอ่งนกที�ห่อดน้ก

ล่องเรอืเล็กช้มืวัถีิช้วีัติช้าวัประมืง

ช้มืสาธติการทำางอบใบจาก
และการทำานำ�าตาลช้กั

พกัโฮมืสเตย์

กิจกรรม



Tips

เพิื�อการกระจ้ายรายได้ให้ทัี่�วิถึงทัี่�งชุุมูชุน 
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมู นักท่ี่องเท่ี่�ยวิต้องจ้อง 
โฮมูสเตย์ผ่านวิสิาหกิชุุมูชุนเท่ี่านั�น จ้ะไมู ่
สามูารถเลือกท่ี่�พิักได้ ซึ�งแต่ละบ้านจ้ะมู่
บรรยากาศแตกต่างกันไป
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

กลุ่มจักสานงอบใบจาก
นำ�าเชุี�ยวั

08.00 - 17.00

ผัลิต้ภัณฑ์ช่้มช่นช่่�อดังข้องเม่องต้ราดอย่าง ‘งอบนำาเช่่�ยว‘ งอบโบราณ 
ท่่�ผัา่นการคิดค้นและส่บ่ท่อดภมูปิญ่่ญ่ามาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ท่ำาข้ึ�น 
จึากการส่านใบจึากอยา่งละเมย่ดละไมซึ่อ้นทั่บไปมา จึนได้ออกมาเปน็งอบ 
ท่่�ม่ลักษณะเป็นรูปวงรแ่ห่ลมและม่ปีกย่�นยาวไปท่างด้านห่ลัง เห่มาะกับ
การใช่ส้่วมใส่เ่พ่ื่�อกันฝนและกันลม เพื่ราะมค่วามลาดเอ่ยงจึึงท่ำาให่น้ำาฝน
ไห่ลลงได้อยา่งส่ะดวกและยังไมต้่้านลมอ่กด้วย

2
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เกาะเล่� องช่่�อข้องจัึงห่วัดต้ราดท่่�ม่ข้นาดพื่่�นท่่�
ให่ญ่ท่่่�ส่ด้เป็นอันดับ 1 ข้องอ่าวไท่ย และเปน็เกาะท่่� 
ให่ญ่่ท่่�ส่้ดเป็นอันดับ 2 ข้องประเท่ศ เกาะช่า้ง 
ไมไ่ด้มแ่ค่ท่่�พื่กัส่วยๆ ระดับ 5 ดาวเท่่านั�น แต่้ยงั
มพ่ื่่�นท่่�ท่างธรรมช่าติ้ ห่าดท่ราย ปา่ช่ายเลน และ
วิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวเกาะในพื่่�นท่่�บรเิวณเกาะช่า้งท่่�นา่
ต่้�นต้าต่้�นใจึให่ค้ณ้ได้มาส่มัผัสั่

โซนเกาะชุา้ง

เกาะชุา้ง

หาดไก่แบแ้ละจุ้ดชุมูวิวิิเกาะชุา้ง

ชุุมูชุนบา้นสลักเพิชุร

4
5
6

เกาะที่รายข้าวิ

กะปเิกาะชุา้งบา้นลงุแดง

วิสิาหกิจ้ชุุมูชุนบา้นรกักะลา



เกาะชุา้ง
เปิิดทุกวัน
(ควร้ตู้ร้วจัสอบร้อบเร้อืก่อนเดินทางทุกคร้ั�ง)

08.00 - 17.00

Google Map

1
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ห่มูเ่กาะอันงดงามท่างต้อนใต้้ข้องจัึงห่วัดต้ราด มข่้นาดให่ญ่เ่ปน็อันดับ 2 
ข้องประเท่ศไท่ย และข้ึ�นช่่�อเร่�องเกาะส่วยนำาใส่เห่มาะส่ำาห่รบัดำานำาต่้�น 
ดปูะการงั พื่รอ้มต้้อนรบันกัท่่องเท่่�ยวด้วยกิจึกรรมห่ลากห่ลาย

เกาะช่า้ง ห่รอ่ อท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ห่มูเ่กาะช่า้ง เปน็ห่มูเ่กาะท่่�อัดแนน่ไปด้วย
ธรรมช่าติ้ท่่�งดงามมภ่มูปิระเท่ศท่่�ห่ลากห่ลาย มห่่าดท่ราย ปา่ นำาต้ก ภเูข้า 
เต็้มไปด้วยส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวและกิจึกรรมต่้างๆ ให่้เล่อกส่รรทั่�งว่ายนำา 
ดำานำาเท่่�ยวนำาต้ก เดินป่า ข้่�ช่า้ง ปีนเข้า ต้กห่มึก ช่มพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดิน 
ห่รอ่ช่มปา่ช่ายเลนก็ได้เช่น่กัน
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ถ่ายรูปคู่กับตู้ไปรษ์ณย่รู์ปจ้รวิดสแ่ดง
และชุมูวิวิิเกาะชุา้งท่ี่�จุ้ดชุมูวิวิิหาดไก่แบ้
ช้มืพระอาทิตยต์กที�แห่ลมืไช้ยเช้ษฐ์์

สำารวัจเส�นทางศ้กษาธรรมืช้าติ 
และระบบนเิวัศปา่ช้ายเลนบ�านนาใน

นั�งเรอืเที�ยวัห่ม้ืเ่กาะช้�าง

ขึ้ี�ช้�างปางช้�างคลองพล้
ดำานำ�าช้มืปะการงั

ช้มืวัวิัที�ประภาคารท่าเรอืบ�านสลักเพช้ร

นั�งกอนโดลาช้มืวัวิั ที�บ�านสลักคอก

เล่นกิจกรรมืผู้าดโผู้นที�  
Tree Top Adventure Park

สกัการะศาลเจ�าพอ่เกาะช้�าง

กิจกรรม

โซนเกาะชี่า้ง



Tips

เกาะชุา้งสามูารถเท่ี่�ยวิได้ทัี่�งป ีโดยแต่ละฤดกูาล 
ก็จ้ะมูรู่ปแบบท่ี่�แตกต่างกันไป

สามูารถข้บัรถยนต์ หรอื รถจั้กรยานยนต์สว่ินตัวิ 
ข้า้มูเรอื Ferry ไปเกาะชุา้งได้

มูบ่รกิารรถจั้กรยานยนต์ใหเ้ชุา่บรเิวิณท่ี่าเรอื 
โดยมูน่ำ�ามูนัมูาใหฟ้ร ่1 ลิตร โดยตอนคืนรถต้อง
แวิะเติมูใหค้รบ 1 ลิตร เหมูอืนเดิมูด้วิยนะ

สามูารถนั�งเรอืมูาเกาะชุา้งได้จ้าก 2 ท่ี่าเรอื
คือ ท่ี่าเรอืเซน็เตอรพ์ิอยต์ และท่ี่าเรอืเฟอรร์่�
อ่าวิธีรรมูชุาติ ใชุเ้วิลา 30-45 นาท่ี่
ควิรเชุค็ตารางเวิลาออกเรอืใหร้อบคอบ

หากต้องการรายละเอ่ยดเพิิ�มูเติมู 
ติดต่อท่ี่�การท่ี่องเท่ี่�ยวิแหง่ประเที่ศไที่ย 
สำานกังานตราด โที่รศัพิท์ี่ 0 3959 7259 เปิิดทุกวัน

หาดไก่แบ้
และจุดชุมวัวิัเกาะชุา้ง

2

Google Map
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ห่าดท่รายเล็กๆ ท่่�แส่นเง่ยบส่งบบนเกาะช่้างท่่�โดดเด่นด้วยโข้ดห่ิน 
น้อย ให่ญ่่ ท่่�ส่วยงามและนำาท่ะเลส่่เข้่ยวอมฟ้ื้าใส่ส่ะอาด โดยเม่�อนำาลด 
นักท่่องเท่่�ยวส่่วนให่ญ่่มักนิยมข้ึ�นไปย่นถ่ายรูปบนโข้ดห่ิน นอกจึากน่� 
ยงัส่ามารถเดินลย้นำาข้้ามส่นัดอนท่รายไปยงัเกาะมันในได้อ่กด้วย โดยรวม
ห่าดไก่แบ ้เปน็ห่าดท่่�ไมพ่ื่ลก้พื่ล่าน นกัท่่องเท่่�ยวส่ว่นให่ญ่ท่่่�เล่อกมาใช่เ้วลา
ท่่�น่� จึึงได้นอนอาบแดด ดำานำาต่้�น เดินเล่นรมิห่าด และช่มพื่ระอาทิ่ต้ยต์้กดิน
ในบรรยากาศท่่�เง่ยบส่งบ
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* เดินลุยนำ�าข้้ามูสันดอนที่รายจ้ากหาดไก่แบ ้
ไปเกาะมูนัในตอนนำ�าลด

* จุดช้มืวัิวัเกาะช้�างมุืมืส้งที�มืองเห่็นทิวัทัศน์
ขึ้องเกาะเล็กเกาะน�อยตั�งเรยีงราย พร�อมื 
ช้มืวัวิัพระอาทิตยต์กแบบ 180 องศา

โซนเกาะชี่า้ง



ไม่ใกล้ไม่ไกลจึากห่าดไก่แบ้ยังเป็นท่่� ตั้�งข้อง ‘จ้ึดช่มวิวเกาะช่้าง‘ 
อ่กห่นึ�งแลนด์มาร์กท่่�ส่ามารถข้ึ�นไปช่มวิวรอบเกาะช่้างในม้มสู่งได้ 
แบบ 180 องศา โดยเฉพื่าะในช่ว่งเวลาพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดินท่่�แส่งส่่ส่้ม 
จึะอาบผัวินำาและเกาะนอ้ยให่ญ่อ่ยา่งส่วยงาม บอกเลยวา่ไม่ควรพื่ลาดจึรงิๆ 
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มีค่าใช้จ่ัายหากเข้้าร้ว่มกิจักร้ร้ม
08.00 - 18.00 เปิิดทุกวัน

เข้้าชมฟร้ี

ชุุมชุนบา้นสลักเพชุร
Google Map

3

* เดินสะพานแดงช้มืป่าช้ายเลนสลักเพช้ร 
จากอ�อมืกอดพันธุ์ไมื�ช้ายเลนเช้ยีวัช้อุ่มื 
ส้ท่�องทะเลกวั�างไกล
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ท่่�พื่ักภายในช่้มช่นม่ให่้เล่อกทั่�งแบบบังกะโลและโรงแรมในราคา 
ห่ลากห่ลาย จัึบต้้องได้ ส่ว่นอาห่ารท่ะเลส่ดให่ม่ก็ม่ให่ซ้ึ่่�อท่านในราคาถกู
ส่มเปน็ห่มูบ่า้นช่าวประมง

บา้นส่ลักเพื่ช่ร ห่รอ่ บา้นโรงถ่าน เปน็อ่กห่นึ�งช่ม้ช่นท่่�อยูท่่างต้อนใต้้ข้อง
เกาะช่า้ง บรเิวณปากอ่าวส่ลักเพื่ช่รมเ่กาะเล็กๆ ค่อ เกาะพื่รา้วในและเกาะ
พื่รา้วนอกเปน็แนวกั�นลมมรส่ม้ ท่ำาให่ท่้่�น่�ส่ามารถส่รา้งบา้นเรอ่นได้อยา่ง
ปลอดภัย บา้นส่ลักเพื่ช่รไม่ใช่จ้่ึดห่มายเด่นข้องเกาะช่า้ง พื่่�นท่่�ภายในช่ม้ช่น
จึึงยังม่ความอ้ดมส่มบูรณ์ ห่าดท่รายข้าวส่ะอาด เง่ยบส่งบ และรกัษา 
วิถ่ช่วิ่ต้ห่มู่บ้านช่าวประมงท่่�ไม่ผั่านการปร้งแต่้งใดๆ เอาไว้ได้เป็นอย่างด่ 
เห่มาะส่ำาห่รบัคนรกัธรรมช่าติ้ ความส่งบ และอยากพัื่กผัอ่นให่เ้ต็้มท่่�
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นอกจึากน่�บ้านส่ลักเพื่ช่รยังม่ป่าช่ายเลน ห่รอ่ โครงการพื่่�นฟูื้บูรณะ 
ปา่ช่ายเลนบา้นนาในส่ลักเพื่ช่ร ท่่�เต็้มไปด้วยห่ลากห่ลายพื่นัธ้ไ์มช้่ายเลน 
ส่่เข้่ยวช่อ้่มตั้ดกับส่ะพื่านไม้ส่่แดงส่ดท่่�ท่อดยาวให่้เราได้เดินผั่านป่า 
ไปจึนถึงห่นา้ท่ะเล
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เปิิดทุกวัน
(ควร้ตู้ร้วจัสอบร้อบเร้อืก่อนเดินทางทุกคร้ั�ง)

08.00 - 17.00

เกาะทรายขาวั
Google Map

4

* Unseen ทะเลแห่วักกลางนำ�า
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เกาะท่รายข้าว เดิมช่่�อว่าเกาะพื่รา้วนอก เน่�องจึากบนเกาะม่ต้้นมะพื่รา้ว
ข้ึ�นเยอะ อยูคู่่กับเกาะพื่รา้วใน เปน็เกาะลับๆ ท่่�ซึ่อ่นตั้วอยูใ่นอ่าวส่ลักเพื่ช่ร 
ท่างต้อนใต้้ข้องเกาะช่า้ง โดยม่ความโดดเด่นอยู่ท่่�ส่ันท่รายส่่ข้าวส่วย 
ซึ่ึ�งย่�นเข้า้ไปในท่ะเลกว่า 100 เมต้ร จึนเกิดเปน็จ้ึด Unseen ท่ะเลแห่วก
แห่ง่เมอ่งต้ราดท่่�ยงัไมค่่อยมค่นรูจั้ึกมากนกั

เกาะท่รายข้าวเป็นเกาะข้นาดเล็กท่่�ม่บรรยากาศค่อนข้้างเง่ยบส่งบและ
เปน็ส่ว่นตั้ว โดยคณ้ส่ามารถเดินรบัลมเยน็และช่มทิ่วทั่ศนน์ำาท่ะเลส่เ่ข้ย่ว
มรกต้ได้อยา่งส่บายใจึ นอกจึากน่�ยงัมห่่มูเ่กาะนอ้ยให่ญ่ร่อบๆ ท่่�ส่วยงาม
ไมแ่พื่กั้น
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ในป่จึจ้ึบันเกาะท่รายข้าวไม่ม่ท่่�พื่ักและร้านอาห่าร 
ให่้บรกิาร เเต่้ส่ามารถเดินท่างมาได้โดยการนั�งเร่อ 
มาลงท่่�เกาะช่า้ง เม่�อถึงเกาะแล้วให่เ้ล่�ยวซึ่า้ยเพื่่�อไปยัง 
ห่มูบ่า้นส่ลักเพื่ช่ร ท่่�บรเิวณนั�นจึะมบ่รกิารเช่า่เห่มาเรอ่ 
ไปยังเกาะท่รายข้าว ห่รอ่ใครจึะเปล่�ยนบรรยากาศ 
พื่ายเรอ่คายัคไปท่่�เกาะด้วยต้นเองก็ม่บรกิารให่้เช่า่
เช่น่กัน

อยู่รมิอ่าวส่ลักเพื่ช่ร ในราคา 200 บาท่
เบอรติ์้ดต่้อ 08 9939 1345

บนเกาะไมูมู่ส่ิ�งอำานวิยควิามูสะดวิก
แนะนำาใหเ้ตรย่มูอาหารวิา่งรองท้ี่อง
ไปด้วิยและเก็บข้ยะออกมูา เพิื�อรกัษ์า 
เกาะใหส้วิยงามูคงเดิมู

สามูารถเชุา่เรอืคายคัได้ท่ี่�
Rommaichailay Resort
Ko Chang

Tips
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เปิิดทุกวัน 08.00 - 18.00

กะปิเิกาะชุา้งบา้นลงุแดง กะปิรส่เด็ดข้องข้ึ�นช่่�อเกาะช่้าง ท่่� ได้รับการการันต่้ 
ความอรอ่ยด้วยการเปน็ผัลิต้ภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว 
จึนโด่งดังไปทั่�วทั่�งประเท่ศไท่ยและต่้างประเท่ศ เพื่ราะ
ท่ำาจึากเคยแท้่ๆ ท่่�ได้มาจึากพื่่�นท่่�อด้มส่มบรูณร์อบบรเิวณ
เกาะช่า้ง กะปขิ้องท่่�น่�จึึงมค่วามเข้้มข้้น ส่ด ส่ะอาด ห่วาน 
และห่อมฟ้้ื้งจึนเปน็เอกลักษณ์ ช่นิดท่่�ว่าลกูค้าต้้องส่ั�งจึอง
กันข้้ามปเีลยท่่เด่ยว

Google Map
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เปิิดทุกวัน 08.00 - 17.00

วัสิาหกิจชุุมชุน
บา้นรกักะลา แห่ล่งเรย่นรูก้ารแปรรูปวัต้ถ้ดิบท้่องถิ�นท่่�ม่มากมายใน

เกาะช่า้งอย่าง ‘กะลามะพื่รา้ว‘ ให่้กลายเป็นส่ินค้าต่้างๆ 
ด้วยไอเด่ยส่รา้งส่รรค์ ไมว่่าจึะเป็นข้้าวข้องเคร่�องใช่ ้ห่รอ่ 
ข้องฝากในรูปแบบต่้างๆ ท่่�ท่ำาออกมาได้อยา่งประณต่้และ
ม่เอกลักษณ์จึนกลายมาเป็นผัลิต้ภัณฑ์ท่่�ส่รา้งมูลค่าและ
ช่่�อเส่ย่งให่กั้บช่ม้ช่น

Google Map
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1
2
3

เกาะหมูาก

มูดัยอ้มูสธ่ีรรมูชุาติบา้นเกาะหมูาก

เกาะระยั�ง

เกาะแส่นส่วยท่่�เง่ยบส่งบและเต็้มไปด้วยวิถ่ข้องช่าวเกาะ ต่้างจึากความ
คึกคักข้องเกาะอ่�นโดยรอบ ภายในม่ทั่�งแห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ 
เช่น่ ห่าดท่ราย ปะการงั และจ้ึดช่มวิวท่ะเลท่่�งดงาม และกิจึกรรมมากมาย  
ให่เ้ล่อกส่รร เช่น่ ข่้�จัึกรยาน พื่ายเรอ่ ต้กปลา รบัรองว่า เกาะเล็กๆ แห่ง่น่�
จึะไม่ท่ำาให่ค้ณ้ต้้องเห่งาแน่นอน

เกาะหมาก
เปิิดทุกวัน
(ควร้ตู้ร้วจัสอบร้อบเร้อืก่อนเดินทางทุกคร้ั�ง)

08.00 - 17.00

1

Google Map
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ชาติ
 - แหลม
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จ้ึดห่มายท่่�ส่ายพื่กัผัอ่นไมค่วรพื่ลาด เพื่ราะเกาะห่มากรอต้้อนรบัคณ้ด้วย
ธรรมช่าติ้ส่วยๆ ท่่ามกลางช่วิ่ต้แบบส่โลว์ไลฟื้ ์ผัูค้นใจึด่ และวิถ่เรย่บง่าย 
ท่่�ไม่เห่ม่อนใคร ท่่�น่�ไม่ม่ส่ถานบันเทิ่ง ไม่ม่แห่ล่งช่อ็ปปิง ไม่ม่เจ็ึท่ส่ก่ 
ไม่ม่ความคึกคักคร่�นเครงเห่ม่อนเกาะไห่น จึะม่ก็แต่้บรรยากาศบ้านๆ 
ส่บายๆ ท่่�อัดแนน่ไปด้วยกิจึกรรมมากมายให่เ้ล่อกเข้า้รว่ม

ส่ิ�งท่่�ดึงดูดให่้ใครต่้อใครก็อยากแวะมาท่่�เกาะห่มากแส่นส่งบแห่่งน่�ก็ค่อ 
‘การดำานำา‘ เพื่ราะท่่�น่�ม่ทั่�งอ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ห่มู่เกาะรงั เกาะยักษ์ให่ญ่่ 
เกาะยักษ์เล็ก อ่าวมะปลิง และเกาะห่วาย ล้วนแต่้เป็นเกาะท่่�เห่มาะ 
แก่การดำานำา ดปูะการงั และทั่กท่ายเห่ล่าปลาส่ายพื่นัธ้ต่์้างๆ
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Tips
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* ดำานำ�าชุมูปะการงัและสตัวิน์ำ�า

* ข้่�จ้กัรยานชุมูสวินมูะพิรา้วิ

* ชุมูอาทิี่ตยต์กท่ี่�แหลมูตุ�กตา

* ตกปลา ตกปลาหมูกึชุายฝ่� ง หรอืเชุา่เรอื
ไปตกปลานอกฝ่� ง

* พิายเรอืคายคั
* งมูหอยที่ะเลแหวิกเกาะหมูาก-เกาะข้ามู

* ปนียอดเข้าบา้นแหลมู 
เข้าท่ี่�สงูท่ี่�สดุในเกาะหมูาก

กิจกรรม



จึะอยูร่ะห่ว่างเด่อน พื่ฤศจิึกายน - เมษายน

ฤดกูาลท่ี่�นา่เท่ี่�ยวิ

งานวัดท่่�จัึดข้ึ�นบนเกาะห่มากปลีะ 1-2 ครั�งเท่่านั�น

นานๆ ท่ี่จ้ะมูง่านเกาะหมูากสมัูพินัธี์

การเท่ี่�ยวิเกาะหมูาก
ควิรพิกัค้างคืน
การไปเท่่�ยวเกาะห่มากควรพื่กัค้างค่น เพื่ราะใช่เ้วลา
เดินท่างไปตั้วเกาะประมาณ 1 ช่ั�วโมง

การนั�งเรอืมูาเกาะหมูาก
ท่่าเรือแห่ลมงอบ (เรือืปาหนัันั และ เรือืลีลาวดีี)
ท่่าเรือแห่ลมศอก (ศิริืไิวย์์ เปน็ัเรือืสปีดีโบ๊ท๊ และบ๊ญุศิริื ิเปน็ัเรือืเรืว็)
ควรต้รวจึส่อบรอบเรอ่ล่วงห่นา้ก่อนเดินท่าง

เตรย่มูเงินสดมูาใหพ้ิรอ้มู

ก่อนถึงเกาะหมูาก
ควรแจ้ึงให่้ท่างรส่่อรท์่นำารถมารบั แต่้ห่ากไม่ได้แจ้ึง
บรเิวณท่่าเรอ่ก็จึะมแ่ท็่กซึ่่�และจัึกรยานยนต์้ ส่ามารถ
เล่อกใช่บ้รกิารได้ต้ามความส่ะดวก

Tips

เพื่ราะบนเกาะไมม่ตู่้้ ATM
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

08.00 - 21.00

มดัยอ้มสธีรรมชุาติ 
บา้นเกาะหมาก

ผั้ามัดย้อมจึากส่่ธรรมช่าติ้ท่่� เ ล่อกใช่้วัต้ถ้ ดิบท่่�พื่บมาก 
บนเกาะห่มาก อย่างดินและครามมาเป็นวัต้ถดิ้บห่ลักในการย้อม 
จึึงได้ออกมาเป็นผัลิต้ภัณฑ์ช่้มช่นท่่�ส่วยงามม่เอกลักษณ์ 
และยังม่ส่่ส่ันข้องธรรมช่าติ้ท่่�อ่อนโยน ไม่ผ่ัานการปร้งแต่้ง 
โดยนอกจึากเล่อกซึ่่�อแล้ว นักท่่องเท่่�ยวยังส่ามารถเข้้ารว่ม 
เวิรก์ช่อ็ป การท่ำาผั้ามัดย้อมจึากส่่ธรรมช่าติ้ด้วยต้นเองได้ท่้ก 
ข้ั�นต้อน ตั้�งแต่้การส่กัดส่จ่ึนกระทั่�งได้ออกมาเปน็ เส่่�อผัา้ กระเปา๋ 
ผั้าเช่ด็ห่น้าผั้าพื่ันคอ ท่่�ม่ลวดลายเป็นข้องตั้วเองและม่เพื่่ยง 
ช่ิ�นเด่ยวในโลก

Google Map

2

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

6041 แสน
ต้ �ง - อ่าวธรรม

ชาติ
 - แหลม

งอบ



200.-

เกาะระยั�ง
เปิิดทุกวัน
ค่าเข้้าชม
(ควร้ตู้ร้วจัสอบร้อบเร้อืก่อนเดินทางทุกคร้ั�ง)

08.00 - 17.00
Google Map

3

1661 ต
ราด

 - แหลม
งอบ

 - ท่าเรือเซ็น
เต

อร์พ
อยต์

6012 ต
ราด

 - ท่าเรืออ่าวธรรม
ชาติ

ต
ราด

 - แหลม
งอบ

6041 แสน
ต้ �ง - อ่าวธรรม

ชาติ
 - แหลม

งอบ



เกาะระยั�ง ค่อเกาะข้นาดเล็ก 2 เกาะ ท่่�แบ่งออกเป็น เกาะระยั�งนอก 
และเกาะระยั�งใน ซึ่ึ�งตั้�งอยู่ในน่านนำาอ่าวไท่ย ใกล้กับเกาะห่มาก ซึ่ึ�งม่
ลักษณะพื่ิเศษค่อห่าดท่รายส่่ข้าวเน่ยนละเอ่ยดและนำาท่ะเลใส่ไล่เฉดส่ ่
ฟื้้า เข้่ยว คราม ต้ามระดับความลึก ท่่�มาพื่รอ้มพื่่�นท่่�ป่าไม้บนเกาะท่่�ม ่
ความอด้มส่มบรูณเ์ปน็อยา่งยิ�ง

ถึงแม้ว่าท่่�พื่ักและห่าดท่่�เป็นท่่�นิยมส่่วนให่ญ่่จึะตั้�งอยู่ท่่�เกาะระยั�งนอก 
แต่้ก็มท่่่�พื่กัรองรบันักท่่องเท่่�ยวเพื่ย่งแค่ 3 ห่ลังเท่่านั�น จึึงท่ำาให่เ้กาะแห่ง่น่� 
ม่ความเป็นส่่วนตั้วสู่ง เห่มาะแก่การพื่ักผั่อนห่ย่อนใจึและห่ล่กห่น ่
ความว้่นวายในบรรยากาศท่่�เง่ยบส่งบ
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* พิายเรอืคายคัสำารวิจ้รอบเกาะระยั�งนอก
และเกาะระยั�งใน

* พิายซบับอรด์บรเิวิณชุายหาด

* ดำานำ�าตื�นชุมูควิามูสวิยงามูใต้ท้ี่องที่ะเล

* นั�งชุลิล์รมิูหาด อาบแดด
ชุมูพิระอาทิี่ตยต์กดิน

กิจกรรม



ส่ามารถท่่องเท่่�ยวเกาะระยั�งได้ในรูปแบบ one day 
trip ห่รอ่การพื่ายเรอ่คายคัมาเท่่�ยวจึากเกาะห่มาก 
โดยมค่่าข้ึ�นเกาะอยูท่่่� 200 บาท่ 

หากไมูไ่ด้จ้องท่ี่�พิกัมูาก่อน

จึะมเ่รอ่จึากเกาะระยั�งมารบัท่่�เกาะห่มาก

แนะนำาใหจ้้องท่ี่�พิกักับที่างเกาะไวิก่้อน

มูเ่รอืใหบ้รกิารจ้ากเกาะหมูาก
ไปเกาะระยั�งนอก
โดย Rayang Private Island วันละ 4 รอบ
ในช่ว่งเวลา 08.00 - 17.00 น. 
ค่าบรกิาร 350 บาท่ รวมค่าข้ึ�นเกาะ

สามูารถติดตามูข้อ้มููลข้า่วิสาร 
ได้ที่างเพิจ้ Rayang Private Island

Tips
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

1
2

ชุุมูชุนคลองมูะข้ามู หาดเล็ก

ตลาดด่านพิรมูแดนคลองใหญ่่

ต้ำาบลเล็กๆ ท่่�ม่ลักษณะเป็นท่่�ราบเช่งิเข้าตั้�งข้นานไปกับท่ะเลอ่าวไท่ย 
และเท่่อกเข้าบรรทั่ด ติ้ดรมิช่ายแดนกัมพื่ชู่า ช่าวบา้นส่ว่นให่ญ่ป่ระกอบอาช่พ่ื่
ท่ำาประมงพื่่�นบ้าน ดังนั�นห่ากมาเย่อนห่าดเล็ก ส่ิ�งท่่�รอต้้อนรบัค้ณอยู่ 
จึึงเป็นอาห่ารท่ะเลส่ดให่ม่ ไม่ว่าจึะเป็น ก้้ง ปู กั�ง ปลา  ฯลฯ โฮิมส่เต้ย์ 
ริมท่ะเลส่้ดช่ิล บรรยากาศข้องห่มู่บ้าประมงและเร่อประมงห่ลากส่ ่ 
นอกจึากน่�ยังส่ามารถข้้ามฝ่� งไปช่อ็ปปิงและท่่องเท่่�ยวบรเิวณช่ายแดน
กัมพูื่ช่าได้อ่กด้วย

09.00 - 17.00 

ชุุมชุนคลองมะขาม 
หาดเล็ก

6107 รถ
ต้ �ต

ราด
 - เขาล �าน

1

Google Map
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ช่ม้ช่นช่าวประมงเล็กๆ รมิท่ะเลอ่าวไท่ย ต้ำาบลห่าดเล็ก จัึงห่วัดต้ราด ท่่�ตั้�ง 
ข้นานไปกับเท่่อกเข้าบรรทั่ด ติ้ดกับช่ายแดนกัมพืู่ช่า ซึ่ึ�งท่ำาประมงเป็น
อาช่พ่ื่ห่ลักควบคู่ไปกับการอน้รกัษ์ท่รพัื่ยากรธรรมช่าติ้ ผ่ัานการส่รา้ง
แห่ล่งอน้บาลส่ัต้ว์นำา การท่ำาบ้านปลา การท่ำาปะการังเท่่ยม การท่ำา
ธนาคารปู ไปจึนถึงการก่อตั้�งศนูยแ์ลกเปล่�ยนเรย่นรูเ้พื่่�อให่ค้วามรูใ้นการ
ท่ำาประมงให่กั้บทั่�งคนในช่ม้ช่นและบค้คลท่่�ส่นใจึ

ท่่�น่�จึึงเป็นแห่ล่งรวบรวมอาห่ารท่ะเลส่ดให่ม ่ทั่�ง ป ูก้ง้ กั�ง ปลา ปลาห่มกึ   ฯลฯ 
และอาห่ารท่ะเลแปรรูปราคาถกูให่เ้ล่อกซึ่่�อมากมายห่ลายอย่าง นอกจึากน่� 
ภายในช่้มช่นยังม่ป่าช่ายเลนท่่�ช่าวบ้านช่ว่ยกันฟ้ื้� นฟืู้และดูแล เพื่่�อส่รา้ง
ความส่มดล้ให่กั้บระบบนิเวศข้องส่ตั้ว์นำาและส่ง่เส่รมิให่เ้กิดการท่่องเท่่�ยว
เช่งินิเวศเพ่ื่�อส่รา้งรายได้ให่กั้บคนในช่ม้ช่นอยา่งครบวงจึร
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ดังนั�น ห่ากค้ณมาท่่�ช่้มช่นคลองมะข้าม นอกจึากจึะได้เรย่นรูเ้ร่�องราว 
การท่ำาประมงพื่่�นบา้นเพื่่�ออนร้กัษส์่ตั้ว์ท่ะเลและระบบนิเวศปา่ช่ายเลนแล้ว 
ท่่�น่�ยงัม่ทั่�งโฮิมส่เต้ยร์มิท่ะเลส่วยๆ ส่ด้ช่ลิให่พ้ื่กัอาศัย ไปจึนถึงอาห่ารท่ะเล 
อรอ่ยๆ ส่ดให่ม่ให่ท้่านกันจึนห่นำาใจึอ่กด้วย
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เปิิดทุกวัน 08.30 - 16.30

ตลาดด่านพรมแดน
คลองใหญ่

6107 รถ
ต้ �ต

ราด
 - เขาล �าน

Google Map

2



ด่านพื่รมแดนคลองให่ญ่่ เป็นต้ลาดท่่�ท่ำาการค้าข้าย
แลกเปล่�ยนส่ินค้าไปมาระห่ว่างช่าวไท่ยและกัมพืู่ช่า 
ตั้�งอยูท่่่�บา้นห่าดเล็ก ห่มูบ่า้นส่ด้ช่ายแดน จัึงห่วัดต้ราด 
ซึ่ึ�งเป็นจ้ึดท่่�ประเท่ศไท่ยเช่่�อมต่้อกับประเท่ศกัมพืู่ช่า 
บรรยากาศภายในต้ลาดคึกคักและเต็้มไปด้วยส่ินค้า
ห่ลากห่ลายจึากส่องประเท่ศ ทั่�งอาห่ารท่ะเลส่ด 
วัต้ถ้ดิบข้องแห่้ง และส่ินค้าราคาถูกจึากกัมพืู่ช่า เช่น่ 
เคร่�องใช่ไ้ฟื้ฟื้า้ แว่นต้า กระเปา๋ รองเท้่า ฯลฯ
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โดยจึากจ้ึดน่�ยังส่ามารถเดินไปช่มห่ลักเข้ต้แดนไท่ย-กัมพืู่ช่าได้อ่กด้วย 
แต่้ถ้าห่ากอยากส่ัมผััส่กับบรรยากาศข้องประเท่ศเพื่่�อนบ้านอย่างเต็้มท่่� 
ค้ณยังส่ามารถเดินท่างข้้ามไปท่่องเท่่�ยวท่่� เกาะกง ประเท่ศกัมพูื่ช่า 
ต่้อได้โดยรถแท็่กซึ่่�จึากช่ายแดนบรเิวณบ้านห่าดเล็กฝ่� งประเท่ศกัมพูื่ช่า 
ใช่เ้วลาในการเดินท่างประมาณ 45 นาท่่

ก�รเดิืนทุ�งขึ้้�มีไปียัังปีระเทุศกัมีพููช่�ต้องมีี
หนงัสอืเดิืนทุ�งและวัซี่�่ ส�มี�รถ้สอบถ้�มีขึ้อ้มูีล
เพูิ�มีเติมีก่อนเดิืนทุ�งได้ืทีุ�จุำดืตรวัจำช่�ยัแดืน 
บ�้นห�ดืเล็ก

Tips
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TRAT

ของขวัญัตราด

31

วิส่าห่กิจึช่ม้ช่นบา้นรกักะลา
ต้.เกาะช่า้งใต้้
อ.เกาะช่า้ง

กะปเิกาะช่า้งบ้านลง้แดง
OTOP 5 ดาว
ต้.เกาะช่า้งใต้้ อ.เกาะช่า้ง

รา้น ณ ต้ราดข้องฝาก
ต้.วังกระแจึะ
อ.เมอ่ง

แหวนแปรรูป
จากกะลา

2
กะปิเกาะช้้างแท้้ 
100 เปอรเ์ซนต์์

ทุ้เรยีนท้อด และ
อาหารท้ะเลแห้ง

1

2

4 5

มดัยอ้มส่ธ่รรมช่าติ้บา้นเกาะห่มาก
ต้.เกาะห่มาก
อ.เกาะกดู

กล้่มจัึกส่านงอบใบจึากนำาเช่่�ยว
ต้.นำาเช่่�ยว 
อ.แห่ลมงอบ 

เสื้้�อย้ดมััดย้อมั
สื้ีธรรมัช้าติ์

งอบท้รงกระท้ะควำ�า

5

4

3
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134

1day

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

3 DAYS 2 NIGHTS !

ต์ราด - เกาะช้้าง

6012

บ่่าย

เดินท่่องเท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง ศาลเจ้�าพ่อห่ลักเมือง
ตราด ส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ�ข้องช่าวต้ราด และเป็นอาคาร
ก่อส่รา้งในลักษณะเป็นเก๋งจ่ึน ต้ามความเช่่�อแบบจ่ึนข้อง
พื่ระเจ้ึาต้ากส่นิ แล้วส่ามารถเดินเท้่าต่้อไปยัง วัดโยธานมิติ้ 
เพื่่�อช่มพื่ระอโ้บส่ถท่่�มจิ่ึต้รกรรมฝาผันังเร่�องพื่ระเวส่ส่นัดร
ช่าดก พื่รอ้มส่กัการะศาลส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาต้ากส่นิในอาคาร 
รูปเรอ่ส่วยงามตั้�งอยูก่ลางนำา

เดิินเท้้ามายังัท่้�พิพิิธิภััณฑสถานเมืองตราดิ
รืะย์ะทางปรืะมาณ 950 เมตรื 
ใช้เ้วลาเดิีนัปรืะมาณ 10 นัาที  

ไปกันต่้อท่่� พื่ิพื่ิธภัณฑส่ถานเม่องต้ราด อด่ต้อาคารศาลา
กลางจัึงห่วัด ท่่�บอกเล่าเร่�องราววัฒนธรรมและวิถ่ช่่วิต้
ข้องคนในจัึงห่วัดต้ราด 

เดิินเท้้าต่อมายังัชุมุชุนรกัษ์ค์ลองบางพิระ
รืะย์ะทางปรืะมาณ 400 เมตรื
ใช้เ้วลาเดิีนัปรืะมาณ 5 นัาที  

ไปต่้อกันท่่� ย่านช้มชนรักษ์์คลองบางพระ  ยา่นช่ม้ช่นเก่าแก่ 
ท่่�เต็้มไปด้วยบ้านไม้โบราณและเต็้มไปด้วยประวัติ้ศาส่ต้ร ์
จึนได้รบัการข้นานนามว่าเป็นเช่ย่งคานแห่ง่ภาคต้ะวันออก 
และส่ามารถรบัประท่านอาห่ารกลางวันท้่องถิ�นได้ท่่�น่�

นั�งรถสองแถวสายั 6012 ตราดิ-ท่้าเรอือ่าวธรรมชุาติ  
บรเิวณตลาดิสดิเท้ศบาลเมอืงตราดิไปยังัท่้าเรอือ่าวธรรมชุาติ 
รืาคารืวมปรืะมาณ 50 บ๊าท  
เมื�อข้ึ้�นัรืถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิีนัทางปรืะมาณ 40 นัาที 

เช้้า

2เกาะช้้าง
day

บ่่าย

เย็น

แล้วนั�งเรอืข้า้มฟากไปยังัเกาะชุา้ง
รืาคารืวมปรืะมาณ 80 บ๊าท  
เมื�อข้ึ้�นัรืถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิีนัทางปรืะมาณ 40 นัาที

พื่ักผั่อนส่บายๆ ด้วยการนั�งช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดินท่่� 
แห่ลมไชยเชษ์ฐ์์ ห่นึ�งในจ้ึดช่มวิวท่่�ส่ามารถมองเห่น็ทิ่วทั่ศน์
รอบเกาะช่า้ง และส่ามารถช่มความส่วยงามข้องก้อนห่ิน 
รูปรา่งต่้างๆ ท่่�เกิดจึากการกัดเซึ่าะข้องนำาท่ะเลเป็นเวลานาน 
โดยการท่่องเท่่�ยวไปยังส่ถานท่่�อ่�นๆ บนเกาะช่า้ง ส่ามารถ
ใช่บ้รกิารรถรบัจ้ึางห่รอ่เช่า่มอเต้อรไ์ซึ่ค์บนเกาะได้เลย 
จึากนั�นปิดท้่ายวันด้วยอาห่ารเย็นส่ไต้ล์ซึ่ฟู่ื้ดและพื่ักผั่อน
ต้ามอัธยาศัยบนเกาะช่า้ง

เท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง ห่าดไก่แบ� ช่ายห่าดท่่�ม่ช่่�อเส่ย่ง 
แห่่งห่นึ�งบนเกาะช่้าง และไปถ่ายรูปคู่กับตู้้ไปรษณ่ย์ 
รูปจึรวดส่แ่ดง พื่รอ้มช่มวิวเกาะช่า้งท่่� จ้้ดชมวิวห่าดไก่แบ� 
ซึ่ึ�งส่ามารถมองเห่็นบรรยากาศท้่องท่ะเลกว้างได้ถึง 
180 องศา

รับประท่านอาห่ารกลางวันแบบท้่องถิ�นบนเกาะ แล้ว
แวะไปส่ักการะ ศาลเจ้�าพ่อเกาะช�าง ส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ� 
ท่่�เคารพื่ข้องคนบนเกาะเป็นอย่างมาก จึากนั�นเดินท่าง 
ไปซึ่่�อข้องท่่�ระลึกจึากภูมิป่ญ่ญ่าข้องช่าวบ้านท่่� วิสาห่กิจ้ 
ช้มชนบ�านรกักะลา ซึ่ึ�งได้แปรรูปกะลามะพื่รา้ว ท่่�มม่ากมาย 
บนเกาะให่เ้ปน็ผัลิต้ภัณฑ์ห่ลากห่ลายอยา่ง

ท่่องเท่่�ยวช่มวิถ่ช่้มช่นท่่� ช้มชนสลักเพชร ด้วยการเดิน
ส่ำารวจึห่มูบ้่านช่าวประมง โครงการพื่่�นฟูื้บรูณะป่าช่ายเลน 
บา้นนา รบัประท่านอาห่ารเยน็ส่ดๆ จึากท่ะเล และส่ามารถ
พื่ักค้างค่นท่่�โฮิมส่เต้ย์ช่้มช่นได้ด้วย

เช้้า

เย็น
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day

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

3 DAYS 2 NIGHTS !

3เกาะช้้าง - ต์ราด

6042

6012

6012

บ่่าย

ช่มบรรยากาศพื่ระอาทิ่ต้ย์ข้ึ�นจึากรมินำาท่่�โฮิมส่เต้ย์ และ
รับประท่านอาห่ารเช่้าก่อนออกเดินท่างไปยังส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวอ่�นๆ

นั�งรถสองแถวสายั 6042 บา้นสลักเพิชุร-บา้นบางเบา้
(คนพิื�นท่้�เรย่ัก แท็้กซ่ี่�เกาะชุา้ง)  กลับมายังัท่้าเรอือ่าวธรรมชุาติ 
รืาคาตามรืะย์ะทางปรืะมาณ 50-100 บ๊าท  
เมื�อข้ึ้�นัรืถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิีนัทางปรืะมาณ 30 นัาที  

แล้วนั�งเรอืข้า้มฟากกลับไปตราดิ
รืาคารืวมปรืะมาณ 80 บ๊าท  
เมื�อข้ึ้�นัรืถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิีนัทางปรืะมาณ 40 นัาที 

นั�งรถสองแถวสายั 6012 ตราดิ-ท่้าเรอือ่าวธรรมชุาติ
จากท่้าเรอือ่าวธรรมชุาติ ไปยังัแหลมงอบ
รืาคาปรืะมาณ  50 บ๊าท  
เมื�อข้ึ้�นัรืถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิีนัทางปรืะมาณ 20 นัาที

แวะท่่องเท่่�ยวท่่� อน้สรณ์์สถานย้ท่ธนาว่เกาะช�าง เพื่่�อศึกษา 
เร่�องราวการต่้อสู่้ข้องท่ห่ารเรอ่ไท่ยและฝรั�งเศส่ในช่ว่ง
ส่งคราม ร.ศ.112 ท่่�ถกูรวบรวมไว้ในพื่พิื่ธิภัณฑ์ แล้วส่ามารถ
เดินต่้อมายัง จ้้ดชมวิวแห่ลมงอบ พื่่�นท่่�ส่ด้เข้ต้ต้ะวันออก
ข้องประเท่ศไท่ยท่่�ส่ำาคัญ่

นั�งรถสองแถวสายั 6012 ตราดิ-ท่้าเรอือ่าวธรรมชุาติ  
กลับไปท่้�สถาน่ข้นสง่จงัหวดัิตราดิ เพิื�อเดิินท้างกลับ
รืาคาปรืะมาณ  50 บ๊าท  
เมื�อข้ึ้�นัรืถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิีนัทางปรืะมาณ 30 นัาที 

เช้้า

ขอ้มูลสถานท่ี

พิพิธภััณ์ฑสถานเมืองตราด
08 6450 5263

ศาลเจ้�าพ่อห่ลักเมืองตราด
0 3952 0333

ย่านช้มชนรักษ์์คลองบางพระ
08 1428 1909

ช้มชนบ�านนำ�าเช่�ยว
06 1660 0955
0 3959 7259

ช้มชนบ�านสลักเพชร
08 1735 6837

เกาะระยั�ง
09 0990 0888

ช้มชนคลองมะขาม ห่าดเล็ก
09 0087 6733

ตลาดด่านพรมแดนคลองให่ญ่่
0 3953 4572

ณ์ ตราดของฝาก
09 7428 9653

กล่้มจั้กสานงอบใบจ้ากนำ�าเช่�ยว
08 4892 5374

กะปิเกาะช�างบ�านล้งแดง
OTOP 5 ดาว
08 1949 6299

วิสาห่กิจ้ช้มชนบ�านรักกะลา
09 6807 2731

มัดย�อมส่ธรรมชาติ
บ�านเกาะห่มาก
08 5447 4028
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