


การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทําข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว Unseen New  
Series และเส้นทางขับรถเท่ียวท่ัวไทย เพื่ อรองรับความต้องการท่ีหลากหลายของ 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยรถยนต์สว่นบุคคล ไมว่่าจะเปน็นกัท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ์ กีฬา หรอืรา้นอาหารท้องถ่ิน ท่ีเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข 
และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healt 
Administration (SHA) เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการเดินทางใหกั้บนกัท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างประเทศ

ททท. จึงคัดสรรเส้นทางท่องเท่ียวด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 25 เส้นทาง ครอบคลุมท่ัว 
ทกุภมูภิาคของประเทศไทย (25 Routes for Road Trips in Thailand) และยงัเปน็การ
เปดิประสบการณ์ใหม ่ ในการขบัรถเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ อยา่งปลอดภัยในยคุปกติใหม ่
(New Normal) ด้วยเนื้อหาสาระขอ้มลูเสน้ทางและเรื่องราวของสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเท่ียวไทยสดุอัศจรรย ์(Unseen New Series) ท้ัง 25 แหง่ท่ัวประเทศ รวมถึง
คําแนะนําในการเดินทางท่ีนักท่องเท่ียวสามารถออกแบบการเดินทางท่องเท่ียวของตนเอง
ได้อยา่งราบรื่นและปลอดภัยท่ีสดุ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสรา้งสรรค์เส้นทางท่องเท่ียวด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในครัง้นี้ 
จะเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและมีคุณค่า 
ของประเทศไทย อีกท้ังยังได้สัมผัสวิถีชวิีตของคนในชุมชนผ่านเรื่องราวการเดินทางของ
แต่ละท้องถ่ินได้อยา่งแท้จรงิ

การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย



รายการตรวจสภาพรถยนต์
โครงการมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสขุอนามยั
Unseen New Series
ถํ้าแมล่ะนา
วัดหลวงขนุวิน
มอ่นหมอกตะวัน
วัดนนัตาราม 
เขาล่องเรอืตาหม่ืน
ภพูระ บ้านหมากแขง้
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เขาทะลมุติิ
วนอทุยานเขานางพนัธรุตั 
ประตสูวรรค์ชมุพร 
(เขาเทียนเหมนิซาน) 
คลองหรูด
เกาะผา้ 
กองหนิขาว 
เกาะหมาก
เกาะยอืลาปี
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เสน้ทางท่ี 2 เชยีงใหม-่เชยีงราย
เสน้ทางท่ี 3 ตาก
เสน้ทางท่ี 4 พะเยา
เสน้ทางท่ี 5 พษิณโุลก-เพชรบรูณ์
เสน้ทางท่ี 6 อบุลราชธานี
เสน้ทางท่ี 7 เลย
เสน้ทางท่ี 8 หนองคาย
เสน้ทางท่ี 9 อดุรธานี
เสน้ทางท่ี 10 รอ้ยเอ็ด-มกุดาหาร
เสน้ทางท่ี 11 บรุรีมัย-์สรุนิทร-์ศรสีะเกษ
เสน้ทางท่ี 12 อทัุยธานี
เสน้ทางท่ี 13 สระบรุี
เสน้ทางท่ี 14 นครราชสมีา-นครนายก
เสน้ทางท่ี 15 ชยันาท
เสน้ทางท่ี 16 จันทบุร-ีตราด
เสน้ทางท่ี 17 ชลบรุ-ีระยอง
เสน้ทางท่ี 18 กาญจนบุรี
เสน้ทางท่ี 19 ราชบรุี
เสน้ทางท่ี 20 เพชรบรุ-ีประจวบคีรขัีนธ์
เสน้ทางท่ี 21 ชมุพร-ระนอง
เสน้ทางท่ี 22 กระบี่-ภเูก็ต-พงังา
เสน้ทางท่ี 23 สตลู
เสน้ทางท่ี 24 นครศรธีรรมราช-พทัลงุ-สงขลา
เสน้ทางท่ี 25 ปตัตาน-ียะลา-นราธวิาส

004
017

029
030
032
034
036
038
040
042
044
046
048
050
052
054
056
058
060
062
064
066
068

070
072
074
076
078

080
122
164
192
216
259
287
316
330
344
373
406
420
435
459
473
504
529
563
585
611
642
687
714
746



รายการ
ตรวจสภาพรถยนต์
ก่อนออกเดิินทาง

'รถยนต์' เปน็หวัใจสาํคัญของการเดินทาง จึงต้องทําการตรวจสอบสภาพรถ 
เบื้องต้นไมน่อ้ยกว่า 2 สปัดาหก่์อนออกเดินทาง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถ 

ซอ่มแซมสว่นท่ีมปีญัหาได้ทันท่วงที และออกเดินทางอยา่งปลอดภัย 
ไปดกัูนเลยว่ามรีายการใดบ้างท่ีต้องตรวจสอบ 

ก่อนออกเดินทาง
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ระบบไฟ
ส่อ่งส่ว่า่ง

ระบบหม้อ้น้ำำ�า
น้ำำ�าหล่่อเย็น็้ำ

ย็างปัดัน้ำำ�าฝน้ำ 
แล่ะน้ำำ�าฉีีดกระจก

ชุุดเคร่�องม้อ่ 
ปัระจำารถ

เอกส่ารส่ำาคัญ

ระบบเบรค

ย็างรถย็น้ำต์์ 
ชุว่่งล่่างรถย็น้ำต์์

น้ำำ�าม้นั้ำเคร่�องย็น้ำต์์

แบต์เต์อรี�



ถือเป็นสิ่งสาํคัญในการสตาร์ทรถ เพราะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆ 
ภายในรถยนต์ ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานโดยดูจากวันหมดอายุ สถานะไฟของแบตเตอรี่ และปริมาณนํ้ากล่ัน 
หากเปน็เเบตเตอรีเ่เบบนํ้าควรมปีรมิาณนํ้ากล่ันอยูใ่นระดับท่ีกําหนด 

1

ตรวจสภาพเเบตเตอรี่

ตรวจสอบปรมิาณนํ้ากล่ัน

ตรวจสอบสถานะไฟ

ตรวจสอบวันหมดอายุ

แบตเตอร่�
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ตรวจดรูะยะไมล์ เมื่อถึงระยะท่ีกําหนด
ใหทํ้าการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเครื่อง

ตรวจสอบระดับนํ้ามนัเครื่อง
ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ปกติ

2
นำ�ามันัเคร่�องยนต์

มหีน้าท่ีสาํคัญในการหล่อล่ืนเครื่องยนต์ ควรเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเครื่องตามระยะไมล์ท่ีคู่มอื
รถกําหนดอยา่งเครง่ครดั เพื่อใหเ้ครื่องยนต์ทํางานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ วิธตีรวจสอบ
นํ้ามันเครื่องด้วยตนเองเบื้องต้น สามารถทําได้โดยตรวจจากก้านวัดนํ้ามันเครื่อง ควร
ทําการตรวจก่อนสตารท์รถ หรอืหลังดับเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที เพื่อใหตั้วเครื่อง
เย็นลง วิธกีารวัดนํ้ามนัเครื่องยนต์มดัีงนี้

1. จอดรถในแนวระนาบไม่ลาดเอียงเมื่อเครื่องยนต์เย็นลงแล้วให้เปิดฝากระโปรงรถขึ้น 
และมองหาก้านวัดระดับนํ้ามนัเครื่อง
2. ดึงก้านวัดนํ้ามนัเครื่องขึ้นมา เเละเชด็ใหส้ะอาดด้วยผ้าหรอืกระดาษทิชชู่
3. นาํเสยีบกลับเขา้ไปท่ีเดิม ดึงขึ้นอีกครัง้ และตรวจสอบระดับนํ้ามนัเครื่อง
4. หากนํ้ามนัเครื่องอยูใ่นระดับท่ีไมเ่กินขดีบนเเละไม่ตํ่ากว่าขดีล่าง ถือว่าอยูใ่นเกณฑ์ปกติ 
แต่หากปรมิาณนํ้ามนัเครื่องมากหรอืนอ้ยจนเกินไป อาจทําใหเ้ครื่องยนต์เสยีหายได้
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ตรวจระดับนํ้ายาหล่อเยน็
ใหอ้ยูใ่นระดับ Max (ขดีบน)

การตรวจระดับนํ้าในหมอ้นํ้า
เปดิหมอ้นํ้าขณะเครื่องเยน็เท่านัน้

3
ระบบหมัอ้นำ�า-นำ�าหล่่อเยน็

เพื่อป้องกันไม่ใหอ้ณุหภมูขิองรถยนต์สงูจนเกินไป (Overheat) ซึง่จะสง่ผลใหช้ิน้สว่นต่างๆ 
ของเครื่องยนต์สึกหรอ อาจถึงขั้นเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถกลับมาใชง้านได้อีก 
จึงควรตรวจสอบระบบหมอ้นํ้า ซึง่ทําหนา้ท่ีระบายความรอ้น ใหม้นีํ้ายาหล่อเย็นอยูใ่นระดับ 
Max (ขดีบน) เพื่อใหร้ะบบหมอ้นํ้าทํางานได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ ขอ้ควรระวงั คือ ไมค่วร
เปดิหม้อนํ้าขณะเครื่องกําลังรอ้น และไม่ควรใชน้ํ้าเปล่าหรอืนํ้าบาดาลเติมแทนนํ้าหล่อเย็น
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ตรวจดสูภาพยางปดั เเละลองฉีด
นํ้ายาล้างกระจก เพื่อสงัเกตสภาพ 
ยางปดัว่ายงัปกติหรอืไม่

ตรวจระดับนํ้าฉีดกระจก 
ใหอ้ยูใ่นระดับท่ีกําหนด

4
ยางปัดัินำ�าฝน แล่ะนำ�าฉ่ีดิกระจก

ยางปัดนํ้าฝนถือเป็นสิ่งสาํคัญมากเมื่อต้องขับขี่รถยนต์ในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกหนัก หากยาง
ปัดนํ้าฝนเสียหายจะทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นลดลงเเละอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
โดยปกติยางปดันํ้าฝนจะมอีายกุารใชง้านประมาณ 1 ป ีหากยางเสื่อมสภาพเเล้ว สามารถ
สงัเกตได้จากเสยีงดังฝดื ปดัแล้วสะดดุหรอืไมส่ะอาด หากเริม่มอีาการเหล่านี้ ควรเปล่ียน
ยางใหมทั่นทีเพื่อความปลอดภัย เเละควรเติมนํ้าฉีดกระจกใหอ้ยูใ่นระดับท่ีกําหนด
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ไฟเบรค

ไฟเล้ียวเเละไฟฉกุเฉิน

ไฟสงู

ไฟหนา้

5
ระบบไฟสอ่งสวา่ง

ระบบไฟสอ่งสว่างของรถยนต์เป็นสิง่สาํคัญในการสื่อสารกับรถคันอ่ืนๆ ท่ีใชถ้นนรว่มกัน 
จึงจําเป็นต้องตรวจสอบใหเ้เน่ใจว่าไม่มไีฟดวงไหนชาํรุดเสยีหาย ท้ังไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเล้ียว 
ไฟตัดหมอก และไฟฉกุเฉิน หากตรวจสอบแล้วพบว่ามไีฟชาํรุด ต้องรบีนาํไปซอ่มท่ีศนูย์
หรอือู่รถทันที 
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ตรวจดันลมยาง 
ตามท่ีกําหนด

ตรวจลมยางไมใ่หอ่้อนหรอืเเขง็เกินไป

ตรวจสภาพ 
พดอกยาง

ตรวจขอบยางไมเ่เตกลายงา

ไมใ่ชย้างท่ีมอีายกุารใชง้าน 
เกินกําหนด

ยางรถยนต์
6

ยางรถยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพจะชว่ยให้การขับข่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเม่ือต้องเล้ียว
เข้าโค้งหรอืขับรถยนต์บนถนนท่ีเปียกเเฉะ ล่ืน ไม่เรยีบ หรอืมีนํ้าขัง ก็จะชว่ยใหร้ถยนต์
สามารถทรงตัวอยู่บนถนนได้อย่างมั่นคง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความดันของลมยาง
รถยนต์ให้ตรงกับคู่มือรถอย่างเครง่ครดั โดยตรวจในขณะท่ียางมีอุณหภูมิปกติหรอื 
ขณะจอดพักหลังใชง้านประมาณ 1 ชัว่โมง และควรตรวจโดยใชเ้ครื่องวัดความดันยาง
เท่านัน้ เพื่อใหไ้ด้ค่าท่ีแม่นยาํ
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จานเบรค
หมั่นตรวจสอบจานเบรคใหส้ะอาดอยู่เสมอ ระวังอย่าใหม้ีสิง่สกปรก
เขา้ไปติดบรเิวณจานเบรค 

ผ้าเบรค 
เป็นส่วนท่ีสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ โดยเหยียบเบรค 
และสังเกตท่ีเท้าว่าลึกลงไปกว่าเดิมหรอืไม่ หากลึกลงไปกว่าเดิม 
เปน็ไปได้ว่าผา้เบรคสกึหรอ ควรนําเขา้ศนูยบ์รกิารเพื่อตรวจสภาพ

ระดับน้ํามันเบรค
ตรวจสอบนํ้ามันเบรคให้อยู่ในระดับ Max (ขีดบน) หรอืไม่ให้นํ้ามัน
เบรคลดลงจนตํ่ากว่าระดับ Min (ขดีล่าง) หากนํ้ามนัเบรคลดลงมาก 
อาจเป็นไปได้ว่านํ้ามันเบรคหมดหรือเกิดการรั่วซึม ควรนําเข้า 
ศนูยบ์รกิารเพื่อตรวจสภาพ

7
ระบบเบรค

เปน็ระบบสาํคัญท่ีชว่ยหยดุหรอืชะลอความเรว็ของรถยนต์ การตรวจสภาพและดเูเลรกัษา
เบรคสามารถทําได้โดยสังเกตระยะไมล์ ซึ่งจะชว่ยยืดอายุการใชง้านของระบบเบรคได้ 
นอกจากนี้ ยงัสามารถตรวจสอบได้จากการสงัเกตท่ีบรเิวณจานเบรค ผ้าเบรค เเละระดับ
นํ้ามันเบรค
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8

ในขณะขบัรถบนพื้นเรยีบหรอืทางตรง  
ใหค้อยสงัเกตว่าพวงมาลัยเอียง 

ไปขา้งใดขา้งหนึ่งหรอืไม่

ระหว่างการขบัขี่ ใหส้งัเกตว่า
ชว่งล่างนัน้ไมม่เีสยีงกกุกัก

ช่ว่งล่่างรถยนต์
ระบบชว่งล่างของรถยนต์มีหน้าท่ีชว่ยเรื่องการทรงตัวของรถ การซอ่มบาํรุงชว่งล่างด้วย
ตนเองถือเป็นเรื่องท่ียาก เน่ืองจากต้องอาศัยความชาํนาญและต้องใชเ้ครื่องมือเฉพาะ
สาํหรบัซอ่ม อย่างไรก็ตาม ผูขั้บข่ีสามารถตรวจสอบชว่งล่างรถยนต์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
หากพบความผดิปกติขณะขบัขี่ ควรนาํรถเขา้ศนูยบ์รกิารเพื่อตรวจสภาพทันที
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สายพว่งแบต

ประแจ ไขควงต่างๆ

แมแ่รง

9
ชุ่ดิเคร่�องมัอ่ปัระจำารถยนต์

ตรวจสภาพเเละตําเเหน่งของเครื่องมือประจํารถยนต์ใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ โดยปกติเเล้ว
ชุดเครื่องมือพื้นฐานจะประกอบด้วย เเม่เเรง ประเเจ ไขควง ยางอะไหล่ นอกจากนี้ 
อีกสิ่งหนึ่งท่ีควรพกไว้ในรถ คือ สายพ่วงเเบต ในกรณีท่ีรถยนต์เเบตหมดหรอืเกิดเหต ุ
ฉกุเฉินอ่ืนๆ  ชดุเครื่องมอืเหล่านี้จะมปีระโยชนม์าก 
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เอกสารประกันรถยนต์

ใบอนญุาตขบัขี่

คู่มอืรถ

ตรวจสอบวันหมดอาย ุ
ของพรบ.รถยนต์

10
เอกสารสำาคัญ

เอกสารสาํคัญท่ีควรพกติดไว้ในรถยนต์ ได้แก่ พ.ร.บ. รถยนต์, สาํเนาจดทะเบยีนรถยนต์, 
เอกสารการทําประกันรถยนต์, คูม่อืรถยนต์, ใบอนุญาตขับขี่และสาํเนาใบขับขี่, ใบรายการ 
ซ่อมแซมรถยนต์ เพื่อใชแ้สดงต่อเจ้าหน้าท่ีในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรอืเมื่อเจ้าหน้าท่ี 
ขอตรวจเอกสาร 
ข้อควรระวัง คือ หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสาร และไปต่ออายุเมื่อครบกําหนด 
เพื่อหลีกเล่ียงการโดนปรบั 
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เบอรโ์ทรศััพท์ฉีกุเฉิีน
1672  —  ศนูยบ์รกิารชว่ยเหลือนักท่องเท่ียวเเหง่ประเทศไทย

เหตุด่วน / รถเสีย / อุบัติเหตุ 
191  —  เหตดุ่วนเหตรุา้ย
199  —  เหตไุฟไหม้ 
1193  —  เหตดุ่วนเหตรุา้ยบนทางหลวง 
1146  —  เหตดุ่วนเหตรุา้ยบนทางหลวงชนบท  
1155  —  เหตฉุกุเฉินขณะท่องเท่ียว
1554  —  อบุติัเหตฉุกุเฉิน หน่วยแพทยก์ู้ชพี วชริพยาบาล
1669  —  อบุติัเหต-ุเจ็บปว่ยฉกุเฉิน ครอบคลมุทกุจังหวัด
 
รถหาย
1192  —  สายด่วนเเจ้งรถหาย

สอบถามเส้นทาง / ข่าวจราจร
1543  —  ศนูยบ์รกิารขอ้มลูผูใ้ชท้างพเิศษ
1137  —  จส.100 
1197  —  สายด่วนจราจร
1644  —  สวพ. 91 สถานวิีทยพุทัิกษส์นัติราษฎร์
1677  —  รว่มด้วยชว่ยกัน



โครงการมัาตรฐาน 
ความัปัล่อดิภัยด้ิานสขุอนามัยั



กระทรวงการท่องเท่ียวเเละกีฬา โดยการท่องเท่ียวเเหง่ประเทศไทย (ททท.) รว่มมอืกับ 
กระทรวงสาธารณะสขุเเละหน่วยงานภาครฐัเเละภาคเอกชนสาธารณะสขุในอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวดําเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing 
Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึง่เปน็โครงการเพื่อกระตุน้ใหส้ถาน
ประกอบการในอุตสหากรรมท่องเท่ียวได้เตรยีมความพรอ้มเเละดําเนินการปรบัปรุง
สถานประกอบการใหส้อดคล้องกับวิถีชวิีตใหม ่ (New Normal) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
อตุสหกรรมท่องเท่ียวควบคู่กับมาตรการด้านสขุอนามยั

SHA จึงเปรยีบเสมือนตราสัญลักษณ์ท่ีเเสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสหกรรม 
ท่องเท่ียวได้ดําเนินการปรบัปรุงเปล่ียนเเปลงท้ังด้านสินค้าเเละบรกิารรวมท้ังด้าน
สุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสาํคัญในการป้องกันการเเพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั Covid-19 
เเละสรา้งความมัน่ใจใหกั้บผูท่ี้มาใชส้นิค้าเเละบรกิารนัน้ๆ
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ตัวอยา่งสญัลักษณ์ SHA
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• เพื่อใหป้ระเทศไทยยงัคงเปน็แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอยา่งยัง่ยนื
• เพื่อสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย
• เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดประสบการณท่์องเท่ียวรูปแบบใหมใ่นยคุ New Normal

1. สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข
อนามัย โดยการกําหนดเเนวทางปฏิบัติเเก่ 
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทย

2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 
และสขุอนามยั เเก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยเเละ
ต่างประเทศ

ความัรว่มัมัอ่โดิยการท่องเท่�ยวแหง่ปัระเทศัไทย
กระทรวงการท่องเท่�ยวเเล่ะก่ฬา กระทรวงสาธารณะสขุ

สภาหอการค้าไทยเเล่ะผู้้้ปัระกอบการ 
ในอุตสหกรรมัท่องเท่�ยวไทย
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โรงเเรมเเละท่ีพกั
สถานท่ีจัดการประชมุ

บรษิทันําเท่ียว

กีฬาเพื่อการท่องเท่ียว

รา้นค้าของท่ีระลึกเเละรา้นค้าอ่ืนๆ

ภัตตาคาร/รา้นอาหาร

ยานพาหนะ

หา้งสรรพสนิค้า
เเละศนูยก์ารค้า

นนัทนาการเเละ
สถานท่ีท่องเท่ียว

สขุภาพเเละความงาม

โรงละคร โรงมหรสพ
การจัดกิจกรรม

10 ปัระเภทกิจการท่�เขา้โครงการมัาตรฐาน 
ความัปัล่อดิภัยด้ิานสขุอนามัยั เพ่�อนกัท่องเท่�ยว



เเนวทางปัฏิิบติั 
สำาหรบั 

ผู้้้รบับรกิาร
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ตรวจวดัิอุณหภม้ัริา่งกาย
ก่อนเข้ารา้นอาหาร หรอืเข้ารบับรกิารตามสถานท่ีต่างๆ ผู้รบับรกิารจําเป็นต้องให ้
ความรว่มมอืในการตรวจวดัอณุหภมิูรา่งกาย โดยอณุหภมูปิกติของรา่งกายต้องอยูร่ะหว่าง 
35.4-37.4 องศาเซลเซยีส เเละต้องสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ี 
เขา้รบับรกิาร เพื่อป้องกันการเเพรก่ระจายของเชื้อเเละการรบัเชื้อ Covid-19 
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เวน้ระยะหา่ง 
เพื่อลดความเสี่ยงในการสมัผสัโรค ผูร้บับรกิารต้องเว้นระยะหา่งระหว่างบุคคลอยา่งนอ้ย 
1 เมตร ไมว่่าจะเปน็การเดิน นัง่ ยนื ต่อคิว หรอืในระหว่างรบัประทานอาหาร 
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ล้่างมัอ่ด้ิวยนำ�าแล่ะสบ้ ่หรอ่ 
เจล่แอล่กอฮอล์่ อยา่งสมัำ�าเสมัอ 

ผู้รับบริการต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%  
อยา่งสมํ่าเสมอ ลดการสมัผสัของใชใ้นท่ีสาธารณะ ไม่แคะ แกะ เกา หรอืใชม้อืสมัผสัใบหน้า
และดวงตา
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ไมัอ่ย้ใ่นสถานปัระกอบการ 
เกิน 1 ช่ั�วโมัง 

เพื่อลดความหนาแนน่ของสถานประกอบการ ผูร้บับรกิารไมค่วรอยูใ่นสถานประกอบการ
เกิน 1 ชัว่โมง และต้องปฏิบติัตามมาตรการตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รบับรกิาร
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หล่่กเล่่�ยงการช่ำาระเงินด้ิวยเงินสดิ 
ผูร้บับรกิารควรเลือกชาํระเงินโดยการโอนผา่นระบบธนาคารหรอืพรอ้มเพย์ แทนการชาํระ
ด้วยเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงในการสมัผสัโรค 
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จองล่่วงหน้า 
ผูร้บับรกิารควรวางแผนจองสถานประกอบการล่วงหนา้ก่อนเขา้รบับรกิารเพื่อหลีกเล่ียง
การอยูใ่นสถานท่ีแออัด
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ถ้ําแม่ละนา
อําเภอปางมะผ้า, จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
เขา้ชมฟรแีละมค่ีาบรกิารไกด์นาํเท่ียวตามตกลง
09 5795 9681

ถํ้าท่ียาวท่ีสุดในเอเชยี ซึ่งมีลํานํ้าแม่ละนาลอดผ่านตัวถํ้า 
ยาวกว่า 12 กิโลเมตร จนทะลุผ่านออกไปอีกฝั่ งของถํ้า  
ภายในมีห้องโถงย่อยพร้อมความสวยงามท่ีธรรมชาติ
สรา้งสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มา่นหนิเจ็ดส ีเสาหนิ ถํ้าหนิไข่มกุ 
รวมถึงเปน็ท่ีอาศัยของปลาไมม่ตีา การท่องถํ้าแมล่ะนานัน้
ควรไปชว่งฤดูหนาวถึงฤดูรอ้น หรอืชว่งครึง่ปีแรกเท่านั้น 
เพราะชว่งครึ่งปีหลังจะมีนํ้าหลากจนไม่สามารถเข้าถํ้าได้  
และเหมาะแก่การท่องเท่ียวแนวผจญภัยของนักท่องถํ้า 
ระดับมืออาชพี เนื่องจากมีเส้นทางเดินท่ียากและบางชว่ง 
ต้องว่ายนํ้าเพื่อไปยังจุดต่อไปด้วย
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อําเภอแม่วาง, จังหวัดเชยีงใหม่

วัดหลวงขุนวิน
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08.00-18.00 น. | เปดิทกุวัน
-
-

วัดเก่าแก่ท่ีซ่อนมนต์เสน่ห์ไว้ใจกลางป่าลึก ท่ามกลาง
บรรยากาศเงียบสงบ เผยความงดงามของอาคารสรา้ง 
จากไม้ตัดกับสีเขียวขจีของป่าใหญ่ ซึ่งวัดหลวงขุนวิน 
เคยเป็นวัดรา้งอยู่ราว 700 ปี จากนั้นก็ได้รบัการบูรณะ 
วัดให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโดย ครูบาอุ่นเรือน สุภทฺโท  
ในปี พ.ศ. 2497 ภายในวัดมีอุโบสถพระยืนและอุโบสถ 
พระนอน เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก มีบันไดพญานาค 
และเจดีย์สขีาวท่ีบรรจุพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมา 
สมัพทุธเจ้า ท่ีมปีระวัติเล่าขานกันมาว่าวัดแหง่นีพ้ระพทุธเจ้า
เคยเสด็จมา และเคยประทานพระเกศาธาตุให้ แล้วสรา้ง 
เจดียค์รอบไว้ ชื่อว่า 'พระธาตมุอ่นเปี้ ยะ'
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อําเภอพบพระ, จังหวัดตาก

ม่อนหมอกตะวัน
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เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-

แหล่งท่องเท่ียวแหง่ใหม่ของอําเภอพบพระ 'มอ่นหมอกตะวัน' 
ท่ีสามารถสัมผัสไอหมอกภายใต้บรรยากาศภูเขาสูงสลับ 
ซบัซอ้น และมอีากาศเย็นตลอดท้ังป ีหากมาในชว่งปลายฝน
ต้นหนาวอาจได้พบกับทะเลหมอกสวยๆ อีกด้วย แล้วยงัเป็น
จุดชมวิวพระอาทิตยข์ึ้นและตกได้ในจุดเดียวกัน โดยด้านบน
มท้ัีงท่ีพกั ลานกางเต็นท์ รา้นค้า และรา้นอาหารใหบ้รกิาร 
พรอ้มเปล่ียนทุ่งขา้วโพดในอดีตใหก้ลายเปน็แหล่งปลกูพชื
และทุง่ดอกไมเ้มอืงหนาว โดยเฉพาะการปลกูดอกเสีย้นฝรัง่
ท่ีเปน็พชืพื้นเมอืงของชมุชนชาวมง้

ภาคเหนอื



วัดนันตาราม

36

อําเภอเชยีงคํา, จังหวัดพะเยา

ภาคเหนอื
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วัดเก่าแก่ไมป่รากฎหลักฐานแนช่ดั เดิมมชีื่อว่า 'วัดจองคา' 
ภายหลังเปล่ียนชื่อเป็น 'วัดนันตาราม' เพื่อเป็นการราํลึก 
ถึงพอ่นนัตา (อู๋) วงศ์อนนัต์ คหบดีชาวปะโอ ผูน้าํการบูรณะ
ปฏิสงัขรณวั์ดขึ้นมาใหมเ่มื่อ พ.ศ. 2468 โดยจ้างชา่งชาวพมา่ 
จากลําปางมาเป็นนายชา่งใหญ่ ลักษณะเป็นวิหารไม้สัก 
ท้ังหลัง รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพม่าตอนล่าง หลังคา
ทรงยวนทัตงาสิน ยกชอ่ชัน้ลดหล่ันลงมา มุงหลังคาด้วย 
แป้นเกล็ด ประดับลวดลายฉล ุเพดานภายในมกีารลงลวดลาย
ประดับด้วยกระจกสีท่ีงดงามเป็นศิลปะแบบมัณฑะเลย ์
อย่างวิจิตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั
ศิลปะแบบมณัฑะเลย์

06.00-18.00 น. | เปดิทกุวัน
-
0 5445 1636

ภาคเหนอื
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เขาล่องเรือตาหม่ืน
อําเภอเนินมะปราง, จังหวัดพิษณโุลก

ภาคเหนอื
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เปดิทกุวัน
1. ทรปิ 1 วัน เดินขึ้นรอบ 06.00 น. และ 15.00 น.  
ใชเ้วลาเดินไปกลับ 2 ชัว่โมง 
ราคาเริม่ต้น 999-3000 บาท
2. ทรปิ 2 วัน 1 คืน เดินขึ้นรอบ 14.00 น.  
และเดินลง 09.00 น. ของวันถัดไป 
ราคาเริม่ต้น 1,500-3,000 บาท
06 4986 0569

เตรยีมพรอ้มรา่งกายให้ดี เพราะท่ีนี่ต้องแข็งแรงท้ังกาย
และใจกับการปีนเขาระยะไกล ในชว่งแรกมีเชอืกสาํหรบั 
ไต่ขึ้นไป เมื่อถึงด้านบนจะต้องเตรยีมอปุกรณป์อ้งกันอยา่งดี 
เนื่องจากเปน็ภเูขาหนิปนูแหลมคม ซึง่จะมไีกด์ผูเ้ชีย่วชาญ
คอยแนะนาํอย่างใกล้ชดิ สามารถเดินทางปีนเขาต่อไปใน 
เสน้ทางเขาหน่อแรดอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ซึง่เป็นจุดสงู 
ท่ีสุดและคุ้มค่ากับการเดินทาง ด้วยทัศนียภาพงดงาม 
หากโชคดีจะพบกับทะเลหมอก เหมาะสาํหรบันกัท่องเท่ียว
สายผจญภัย จะมาแบบไปกลับหรอืต้ังแคมปน์อนค้างคืนก็ได้

ภาคเหนอื
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อําเภอด่านซา้ย, จังหวัดเลย

ภูพระ บ้านหมากแข้ง

ภาคอีสาน



41ภาคอีสาน

05.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าบรกิารรถอีแต๊กเหมาจ่าย 
ไป-กลับ เท่ียวละ 300 บาท นัง่ได้ไมเ่กิน 10 คน/คัน
08 7955 6729

แลนด์มารก์ใหมแ่หง่อําเภอด่านซา้ย จังหวัดเลย อดีตพื้นท่ี
สีแดงท่ีปัจจุบันได้เป็นบรเิวณท่ีรวบรวมองค์พระพุทธรูป
ปางสมาธิท่ีชาํรุดทรุดโทรมกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและ 
อยูใ่นสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะสม มาบรูณะปฏิสงัขรณใ์หมเ่กิดเปน็
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีองค์พระพุทธรูปสีขาวปาง
สมาธิต้ังเรยีงรายอยู่บนเนินเขา โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งนา 
สเีขยีวและภเูขาใหญ่ สามารถเขา้เย่ียมชมได้ในทกุชว่งเวลา
และทกุสภาพอากาศ ซึง่ในบางครัง้หลังฝนตกเราอาจได้เหน็
สายรุง้ทอประกายตัดผา่นทิวเขาจากตรงนี้
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อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

หอโหวด 101

ภาคอีสาน
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10.00-20.00 น. | เปดิทกุวัน
บคุคลท่ัวไป 50 บาท
นกัเรยีน, นกัศึกษา และผูส้งูอาย ุ40 บาท
ผูส้งูอายุ 70 ปีขึ้นไป, เด็กเล็ก และผูพิ้การ เขา้ชมฟรี
0 4351 4101

โครงการยิง่ใหญ่ของจังหวัดรอ้ยเอ็ดท่ีเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์
พฒันาการท่องเท่ียวท้องถ่ิน โดยท่ีมาของชือ่น้ีได้มาจากคําว่า 
' โหวด' เครื่องดนตรพีื้นบ้านอีสานประจําจังหวัด และยัง
ถูกนํามาออกแบบเป็นรูปทรงอาคารสูงซึ่งในแต่ละชั้น 
จะมจุีดเด่นสาํคัญ เชน่ เปน็ท่ีประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ
พระพุทธมิ่ ง เมืองมงคลพระพุทธรูปประจําจังหวัด 
ร้านอาหาร  พิพิธภัณฑ์ สกายวอล์ก และไฮไลท์คือ 
หอชมทัศนียภาพท่ีสามารถมองเมืองร้อยเอ็ดได้ท่ัวทิศ 
360 องศา ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่ีนี่ สาํหรบันักท่องเท่ียว 
ท่ีอยากชมความงดงามท่ัวจังหวัดร้อยเอ็ดจากมุมสูง 
พลาดไมไ่ด้เลยกับหอโหวด 101 

ภาคอีสาน
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อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

พญานาค 3 พิภพ วัดภูมโนรมย์ 

ภาคอีสาน
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08.30-16.30 น. | เปดิทกุวัน
-
-

วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ์
แลนด์มารค์ท่ีสาํคัญบนยอดเขาสงู ทําใหผู้ม้าเยอืนสามารถ
มองทอดยาวลงสูทิ่วทัศนแ์มน่ํ้าโขงได้สบายตา พรอ้มกราบ
สกัการะ สิง่ศักดิส์ทิธิ์อยา่ง องค์พญาศรมีกุดามหามนุนีลีปาล
นาคราช หรอื ปูศ่รมีกุดา รูปปั้ นพญานาคองค์ใหญอ่ลังการ 
ท่ีลําตัวยาวถึง 122 เมตร ขดไปมา ชูลําคอสูงสง่าเกือบ 
20 เมตร ไปทางลําโขง ย่ิงโดยเฉพาะชว่งท่ีแสงแดดทอ
ประกายระยบิตกลงกระทบกับเกล็ดสฟีา้อมเขยีวนัน้ ยิง่เพิม่ 
บารมใีหอ้งค์พญานาคดงูดงามและนา่เกรงขามเปน็เท่าตัว 
สมกับเป็นแหล่งท่องเท่ียวชื่อดังของมุกดาหารท่ีดึงดูด 
ใหใ้ครๆ ก็ต้องแวะชม

ภาคอีสาน
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อําเภอท่าตมู, จังหวัดสรุนิทร์

โลกของช้าง

ภาคอีสาน
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08.30-16.30 น. | เปดิทกุวัน
20 บาท
0 4451 1975

หลุดเข้าไปใน 'โลกของชา้ง' ตะลึงงันกับสถาปัตยกรรม
งดงามระดับงานชา้ง ท่ีจะย่อขนาดให้คุณกลายเป็นเพื่อน 
ตัวจิว๋ ชมการแสดงโดยเหล่าชา้งพี่น้องท่ีจะมารวมตัวกัน
ท้ังเต้น เตะฟุตบอล ปาลกูดอก นวด พลอยเรยีกเสียงฮา
ไปจากเราด้วยความฉลาดและแก่นซนของชา้ง รูจั้กชา้ง 
ให้มากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์ชา้ง ท่ีจะบอกเล่าถึงความเป็น
มา ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรมของชา้ง เดินถ่ายรูปเล่น 
ท่ีลานวัฒนธรรม ลานกิจกรรม ท่ีออกแบบมาอยา่งสวยงาม 
ลํ้าสมัย ท้ายสุดยังมีหอชมวิวให้เราขึ้นไปมองโลกของชา้ง 
ลงมาจากท่ีสูง  บอกเลยว่าใครชอบช้างต้องมาท่ีนี่ 
แล้วคณุจะหลงรกัชา้งยิง่กว่าท่ีเคย

ภาคอีสาน



48ภาคกลาง

อําเภอพระพทุธบาท, จังหวัดสระบรุี

วัดถ้ํากระบอก
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10.00-15.00 น. | เปดิทกุวัน
-
0 3626 6292

นอ้ยคนนักท่ีจะไมเ่คยได้ยนิชื่อ 'วัดถํ้ากระบอก' สถานบําบัด
ผู้ป่วยติดสารเสพติดท่ีเปิดมาแล้วกว่า 60 ปี ไม่เพียงแค่ 
ชื่อเสยีงภายในประเทศเท่านัน้ การใชส้มนุไพรเป็นสว่นหนึ่ง
ในการบําบัดรกัษาอาการติดยา สง่ผลใหส้ถานบาํบดัแหง่นี้
มชีื่อเสยีงไปท่ัวโลก อีกมมุหนึ่ง ท่ีนี่ยงัเปน็สถานท่ีท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ เพียงเดินไปยังลานพระพุทธรูป 
จะได้เหน็องค์พระขนาดใหญส่ดํีาในอิรยิาบถต่าง ๆ  ท่ีเกิดจาก
การนาํหนิมาหล่อด้วยความรอ้นสงูจนละลายกลายเปน็ลาวา 
แล้วนาํไปขึ้นรูปเป็น 'พระหนิลาวา' ท่ีโดดเด่นไมเ่หมอืนใคร 
โดยมฉีากหลังเปน็เทือกเขาสงูใหญอ่ลังการ

ภาคกลาง



50ภาคกลาง

เมืองใต้พิภพและเมืองลอยฟ้า (โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา)
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา
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บกุ 'แดนใต้พภิพ' อโุมงค์ใต้ดินท่ีจะต้องมาถ่ายรูปเชค็อินใหไ้ด้ 
บรเิวณนีเ้ปน็โรงไฟฟา้พลังนํ้าแบบสบูกลับแหง่แรกและแหง่
เดียวในประเทศไทย ภายในยงัมแีหล่งเรยีนรูแ้ละสิง่อํานวย
ความสะดวกมากมายรอต้อนรบันักท่องเท่ียว กลับขึ้นมาสู ่
'เมอืงลอยฟา้' อ่างพกันํ้าตอนบนของโรงไฟฟา้ สถานท่ีพกั
ผอ่นหยอ่นใจ ท่ีมจุีดชมวิวท่ีสามารถมองเหน็เมอืงและภเูขา
โดยรอบได้แบบ 360 องศา กลุม่กังหนัลมผลิตไฟฟา้ขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศก็ต้ังอยู่บรเิวณนี้ ท้ังยังมีบรกิารเชา่
จักรยานท่ีสามารถเชา่มาปั่ นชมวิวชวิๆ รอบอ่างเก็บนํ้าได้ด้วย

เมอืงลอยฟา้: 06.00-18.00 น. | เปดิทกุวัน
เมอืงใต้พภิพ: ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร
-
-

ภาคกลาง
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อําเภอมโนรมย,์ จังหวัดชยันาท

วัดป่าสัก ชัยนาท

ภาคกลาง



53

เปดิทกุวัน
-
06 5001 2837

ผ่านสองข้างทางท่ีโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเป็นท้องนา 
เขียวขจี จนมาถึงวัดบรรยากาศเงียบสงบ พบกับความ
อลังการของ 'ตะกรุดมหารอด' ตะกรุดยักษข์นาดใหญท่ี่สดุ 
ในโลก มีเส้นผ่านศนูย์กลางถึง 79 เซนติเมตร ความยาว 
ตลอดท้ังองค์ 299 เซนติเมตร และมนีํ้าหนกัมากถึง 4 ตัน 
หล่อจากทองเหลืองบรสิทุธิท้ั์งองค์ ตระกรุดยักษน์ีจ้ะพาดอยู่
เหนอืระดับศีรษะหนา้พระแก้วมรกตผูม้จิีตศรทัธาสามารถ
มาเดินลอดเพื่อความเป็นสิรมิงคลแคล้วคลาดปลอดภัย 
สาํหรบัสุภาพบุรุษสามารถขึ้นบันไดไปคลานลอดในชอ่ง 
อุโมงค์ตะกรุดยักษ์ได้เลย ส่วนสุภาพสตรสีามารถลอด 
ได้จากทางด้านล่าง 

ภาคกลาง
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อําเภอท่าใหม่, จังหวัดจันทบรุี

ภาคตะวันออก

จุดชมวิวเขาบ่อเตย
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08.00-16.30 น. | เปดิทกุวัน
ชาวไทย ผูใ้หญ ่20 บาท, เด็ก 10 บาท 
ชาวต่างชาติ 200 บาท
-

จุดชมวิวเขาบ่อเตยในเขตหา้มล่าพนัธุส์ตัว์ปา่อ่าวคุง้กระเบน 
มเีสน้ทางเดินป่าท่ีทําเป็นบันไดหนิและลานกางเต๊นท์ สาํหรบั
นักเดินทางสายลุยได้ไปลอง เมื่อถึงจุดชมวิวจะพบศาลา 
และลานกว้างเปิดโล่งยาวจนถึงทะเล ทอดสายตามอง 
ได้ในระดับ 180 องศา เลยทีเดียว และถ้ามีแรงเหลือ 
ก็ยังสามารถเดินต่อไปได้ถึงลานหินสีชมพู ซึ่งเป็นจุด 
ท่องเท่ียวสาํคัญอีกแห่งในเขตอ่าวคุ้งกระเบน แนะนํา 
ในชว่งท่ีนํ้าขึ้นก็สามารถเดินโดยตรงจากจุดชมวิวบ่อเตย 
เพื่อไปยงัลานหนิสชีมพไูด้เลย

ภาคตะวันออก



56ภาคตะวันออก

อําเภอเมอืงตราด, จังหวัดตราด

สํานักสงฆ์เขาระกํา
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เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-

เดิมทีสาํนกัสงฆแ์หง่นีต้ั้งอยูร่มิอ่างเก็บนํ้าเขาระกํา จนกระท่ัง
เมื่อปี พ.ศ. 2553 กรมชลประทานได้ขยายขอบแนวสัน
เขื่อนเพื่อกักเก็บนํ้ามากขึ้นทําใหพ้ื้นท่ีภายในสาํนกัสงฆร์า้ง 
เพราะถกูนํ้าท่วมเกือบหมดท้ังบรเิวณ ยงัดีว่าถึงชว่งหนา้แล้ง 
ราวเดือนมีนาคม นํ้าจะลดลงพอให้ได้เห็นโครงรา่งเดิม 
ของสถานท่ีอยู่บ้าง และท่ีสาํคัญยังได้มองเห็นพระพุทธ 
สริภิวูดลมงคลชยั พระพทุธรูปใหญท่ี่ชาวไทยและชาวมอญ
รว่มกันสรา้งใหม้คีวามสงูกว่า 5 เมตร ซึง่กลายเป็นจุดเชก็อิน
แหง่ใหมใ่นจังหวัดตราดท่ีคุน้เคยกันในชื่อ 'พระลอยนํ้า'

ภาคตะวันออก



58

สวนนงนุช 
อําเภอสตัหบี, จังหวัดชลบรุี

ภาคตะวันออก



59

08.00-18.00 น. | เปดิทกุวัน
ชาวไทย ผูใ้หญ ่เด็กโต (สงูเกิน 140 ซ.ม.) 200 บาท 
เด็ก (สงูตํ่ากว่า 140 ซ.ม.) ฟรี
ผูส้งูอาย ุ(80 ป ีขึ้นไป) ฟรี
ผูส้งูอายนุัง่วิลเเชร ์ฟรี
ชาวต่างชาติ ผูใ้หญ ่500 บาท, เด็ก 300 บาท
0 3823 8061

ไม่ต้องนั่งไทม์แมชชีนก็ย้อนกลับไปในยุคจูแรสซิกได้ 
หากหลุดเข้ามาท่ี 'หุบเขาไดโนเสาร์' แห่งนี้ บนพื้ นท่ี 
กว่า 25 ไร ่ในสวนนงนชุ พทัยา ถกูปรบัภมูทัิศนจ์ากหบุเขา
ต้นไม้นานาพันธุ์กลายเป็นย้อนไปในโลกหลายล้านปี
ก่อน ดึงเราเข้าไปอยู่ในยุคไดโนเสารท่ี์ตลอดสองข้างทาง 
เรยีงรายไปด้วยไดโนเสารน์อ้ยใหญ่กว่า 900 ตัว สง่เสยีง
คํารามกึกก้องรอ้งเรยีกผู้มาเยือน ต้ังแต่เป็นไข่ ฟักตัว 
จนกระท่ังโตเต็มไว โดยบางสายพันธุยั์งไมเ่คยถกูปั้ นท่ีไหน
ในโลกมาก่อน นอกจากนัน้ในบรเิวณนี้ยังถกูตกแต่งไปด้วย 
พันธุ์ไม้อย่างต้นตะบองเพชร ต้นปาล์มและต้นปรง 
เพิม่ ความสมจรงิ

ภาคตะวันออก



60ภาคตะวันออก

อําเภอแกลง, จังหวัดระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง



61ภาคตะวันออก

06.00-18.00 น. | เปดิทกุวัน
ค่าบรกิารเรอืคายัคชัว่โมงละ 100 บาท
0 3863 8880

สัมผัสความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติท่ียังคงถูกรักษาไว้ 
บนพื้นท่ีชุม่นํ้าขนาดใหญ่กว่า 3,000 ไร ่ ในสภาพป่าและ
ระบบนเิวศแปลกตาหาดไูด้ยากท่ีมเีพยีงไมก่ี่แหง่ในประเทศ 
แหล่งเรยีนรูด้้านพฤกษศาสตรแ์ละท่องเท่ียวเชงิธรรมชาติ
ท่ีอดุมไปด้วยความหลากหลายของป่าไม้ พรรณไม้หายาก 
รวมถึงมีกิจกรรมให้ทํามากมาย แต่ไฮไลท์ของท่ีนี่เลยคือ 
การพายเรอืเขา้ไปในป่าเสม็ดโบราณ อายุมากกว่า 1,000 ปี 
เพื่อชมภาพท่ีไมเ่คยเหน็ท่ีไหนมาก่อน ภาพป่าเสมด็รูปรา่ง 
แปลกตาเรยีงตัวสลับซบัซอ้นทอดเงาสะท้อนกับผิวนํ้าใส 
ชวนให้เราต้องหยุดเรอืนิ่งเพื่ อค่อยๆ ชมความอลังการ 
ท่ีสงบนิง่อยูต่รงหนา้



62ภาคตะวันตก

เจดีย์พระธาตุโบอ่อง
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี



63

08.00-15.00 น. | เปดิทกุวัน
-
-
ท่าเเพซอย 3 อําเภอทองผาภมู,ิ จังหวัดกาญจนบุรี
ท่าเเพซอย 3 อําเภอทองผาภมู,ิ จังหวัดกาญจนบุรี

บา้นโบอ่อง ชมุชนท่ีชาวไทยเชื้อสายกะเหรีย่ง พมา่ และมอญ
อาศัยอยูด้่วยกัน ซึง่มสีิง่ศักดิส์ทิธิท่ี์เสมอืนเปน็ศนูยร์วมจิตใจ
ของชมุชนคือ 'เจดีย์พระธาตโุบอ่อง' ท่ีสรา้งตามศิลปกรรม
แบบศิลปะพม่า โดยประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาหนิกลางบึงนํ้า 
ขนาดใหญ ่และมสีะพานเชื่อมต่อไปยงัเขาหนิ ซึง่ไมอ่นญุาต
ให้ผู้หญิงเดินข้ามไป หรอืย่างเท้าลงไปบรเิวณหนองนํ้า 
เพราะอาจทําให้นํ้าเหือดแห้งได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้อง 
มีอันเป็นไปตามความเชื่อของชุมชน โดยทุกปีในวันท่ี 
15 คํ่า เดือน 4 จะมผีูค้นจํานวนมากนัง่เรอืไปสกัการะขอพร
พระธาตแุหง่นี้เปน็จํานวนมาก

ภาคตะวันตก
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อําเภอจอมบึง, จังหวัดราชบรุี

เขาทะลุมิติ

ภาคตะวันตก



65

เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-

คนรกัการผจญภัยต้องห้ามพลาด กับพิกัดลับแห่งใหม่ 
สดุอันซนีของราชบุร ี ท่ีอยากชวนคณุหยบิรองเท้าผา้ใบคูใ่จ 
สวมใส่เสื้ อผ้าท่ีมิดชดิเพื่ อมาพิชติ 'ถํ้าเขาทะลุ' แม้การ  
เดินทางจะค่อนข้างยากลําบากต้องอาศัยการปีนป่าย 
เส้นทางเดินทางสามารถขึ้นได้ทีละคนในการจับเชือก 
เดินขึ้นไป แต่พอมาถึงจุดหมายแล้วเหน็วิวทิวทัศนต์รงหนา้ 
ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆ จะเจอคล้ายกับซุ้มประตูโค้ง 
ลักษณะเป็นโพรงถํ้า มองทะลุผ่านระหว่างชอ่งจะพบกับ
ความงามของทุง่นาและทิวเขาสดุลกูหลูกูตา ถ้ามาชว่งเวลาท่ี 
แสงส่องลอดชอ่งเขาเข้ามาจะทําให้เข้าใจเลยว่าทําไมท่ีนี่ 
ถึงได้ฉายาว่า 'เขาทะลมุติิ' 

ภาคตะวันตก



66

วนอุทยานเขานางพันธุรัต
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบรุี

ภาคตะวันตก



67

08.00-16.00 น. | เปดิทกุวัน
-
0 3243 3661

หนึง่ในเสน้ทางศึกษาธรรมชาติของวนอทุยานเขานางพนัธรุตั 
จุดไฮไลท์สาํคัญคือกระจกนางพันธุรัตน์อยู่ไม่ไกลจาก 
ทางเขา้ เดินหาได้ง่ายๆ แต่ระยะทางโดยรวมท้ังหมดประมาณ 
2.5 กิโลเมตร ใชเ้วลารว่ม 2 ชัว่โมง ทําให้เราได้ชื่นชม 
กับพรรณไมแ้ละสตัว์ปา่ตลอดทาง โดยมชีื่อจุดชมวิวต่างๆ
เชื่อมโยงกับวรรณคดีสงัค์ทอง และท่ีหา้มพลาด ณ สถานท่ี 
แหง่นีคื้อ การดนูกนานาชนิดท่ีบนิวนเวียน ปรากฎตัวใหเ้หน็ 
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า  ซึ่งทางอุทยาน 
ก็มีป้ายแผนท่ีและบอกข้อมูลไว้ชดัเจน ทําให้เราได้ศึกษา
หาความรูไ้ปพรอ้มกับผ่อนคลายท่ามกลางทิวทัศน์ป่าเขา
โดยรอบ

ภาคตะวันตก



68

ประตูสวรรค์ชุมพร (เขาเทียนเหมินซาน)
อําเภอสวี, จังหวัดชมุพร

ภาคใต้



69

เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
06 3586 3659

หุบเหวท่ามกลางขุนเขาและผาสูงสลับซับซ้อนอย่าง  
'หุบเหววังบาดาล' นั้นเป็นท่ีต้ังของสาํนักสงฆ์ธารนํ้าลอด 
และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีถูก 
ขนานนามว่า 'เขาเทียนเหมนิซาน ประตสูวรรค์แหง่ชมุพร' 
ซึ่งเป็นชอ่งเขาขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายประตูเหมือนกัน
กับภเูขาเทียนเหมินซานในประเทศจีน ท่ีมคีวามเชื่อว่าเป็น
ทางเดินขึ้นสูส่วรรค์ โดยนักท่องเท่ียวสามารถเดินขึ้นบันได
ประมาณ 700 ขัน้ เพื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์และสกัการะพระพทุธ
มงคลคีร ีศรนีาคราชท่ีศักดิส์ทิธิด้์านบนได้ ซึง่ระหว่างทาง
เดินขึ้นไปยงัมจุีดแวะพกัอ่ืนๆ ใหไ้ด้ชมอีกด้วย

ภาคใต้
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อําเภอเมอืงกระบี่, จังหวัดกระบี่

คลองหรูด

ภาคใต้



71

เปดิทกุวัน
-
08 3641 0038

คลองสาธารณะท่ีมบีรรยากาศรม่รื่นของตําบลหนองทะเล 
จังหวัดกระบ่ี โดยเป็นท่ีรูจั้กในชื่อ 'คลองหนองทะเล' หรอื 
'คลองนํ้าใส' ซึ่งเรยีกตามลักษณะของนํ้าในคลอง ต่อมา 
มีการสร้างฝายชะลอนํ้าเพื่ อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในหมู่บ้าน  
มีลักษณะเป็นคอนกรตีลาดเอียงคล้ายสไลเดอร  ์ ทําให ้
เด็กๆ ในละแวกนั้นต่างพากันมาเล่นนํ้าในคลอง หรือ 
ท่ีเรยีกว่า 'หรูด' เปน็ภาษาใต้แปลว่าล่ืนไถล และกลายเปน็ 
อีกชือ่เรยีกว่า 'คลองหรูด' เชน่กัน ปัจจุบนัเปน็เสน้ทางพายเรอื 
คายัคสาํรวจป่าไม้ ชมแหล่งนํ้าผุดและฝูงปลาน้อยใหญ่ 
แหวกว่ายอยู่ในลําคลอง ซึง่เปน็ท่ีนยิมมากในหมูน่กัท่องเท่ียว 

ภาคใต้
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เกาะผ้า
อําเภอตะกัว่ปา่, จังหวัดพังงา

ภาคใต้



73

ใจกลางทะเลอันดามนันัน้เปน็ท่ีต้ังของ 'เกาะผ้า' เกาะเล็กๆ 
ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของเกาะคอเขา โดยมีชื่อเรยีกตามลักษณะ
ของผนืทรายราบเรยีบท่ีไม่มต้ีนไม้ใหญ่ราวกับผนืผ้าสขีาว 
ซึง่เกิดจากเหตกุารณ์สนึามิเมื่อป ีพ.ศ. 2547 ได้พงัทลาย 
ทกุสิง่บนเกาะไปจนหมด หลงเหลือเพยีงสนัทรายของเกาะ
ท่ีโผล่พ้นนํ้าขึ้นมา ปัจจุบันยังคงเป็นเกาะท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถไปพักผ่อน พายเรอืแคนู และดํานํ้าชมปะการงัได้ 
หากไปท่องเท่ียวในวันท่ีระดับนํ้าลดลงน้อยก็จะมองเห็น 
เกาะผ้าเป็นเกาะเล็กๆ สามเกาะ และกลายเป็นเกาะ 
เดียวใหญ่ๆ  ในวันท่ีนํ้าลดลงตํ่าสดุ

เปิด 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
- 
09 8020 2742
บรเิวณท่าเรอืบ้านนํ้าเค็ม
ท่าเรอืบา้นนํ้าเค็มมบีรกิารเรอืแบบเหมาลํา

ภาคใต้
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กองหินขาว
อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะเภตรา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

ภาคใต้



75

ใต้ท้องทะเลอันดามันนั้นมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายและ 
น่าสนใจมาก รวมถึงบรเิวณ 'กองหินขาว' ท่ีถูกเรยีกชื่อ 
ตามลักษณะกองหินขรุขระจากการพัดผ่านของคล่ืนลม 
นับพันปีและกลายเป็นสีขาวซดีจากขี้ของนกท่ีมาหาเหยื่อ
ในทะเลจนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น แล้วยังเป็นจุดดํานํ้า 
ท่ีเต็มไปด้วยปะการงัอ่อนหายากนานาชนดิ หรอืท่ีชาวบา้น
มกัเรยีกว่าปะการงัเจ็ดส ีรวมถึงเปน็แหล่งของกัลปงัหาและ
ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นํ้าจํานวนมากอีกด้วย ปัจจุบันท่ีนี่อยู ่
ในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราและอยู่ไม่ไกล 
จากหมู่ เกาะบุโหลน โดยเหมาะแก่ท่องเท่ียวในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมของทกุปี

เปิด 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
ชาวไทย ผูใ้หญ ่20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ  ผูใ้หญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7474 0272
บรเิวณท่าเรอืแหลมเต๊ะปนั
ท่าเรอืแหลมเต๊ะปนั มบีรกิารเรอืแบบเหมาลํา

ภาคใต้
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เกาะหมาก
อําเภอปากพะยนู, จังหวัดพัทลงุ

ภาคใต้
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เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-

เกาะซึ่งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเคยเป็นเกาะรา้งมาก่อน 
จนกระท่ังมกีลุม่คนจากอําเภอตะโหมด ย้ายเขา้มาต้ังถ่ินฐาน 
พรอ้มท้ังนาํหมากพลูเข้ามาปลูกด้วยจํานวนมาก เพราะ
นิยมกินหมากกัน จนกลายเป็นชื่อเรยีก 'เกาะหมาก' และ 
มคีวามเชื่อว่าเคยมมีนุษย์ยคุหนิอาศัยเป็นกลุม่แรกๆ ในอดีต 
เนื่องจากมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใชใ้นยุคนั้นบนเกาะ 
ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษ์ ท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถล่องเรอืชมวิถีชวิีตประมงพื้นบ้าน และความงาม 
ของเกาะนอ้ยใหญร่อบๆ อยา่งหมูเ่กาะสีแ่ละเกาะหา้ได้ด้วย

ภาคใต้



78

รอยต่อ อําเภอสายบรุ-ีอําเภอไม้แก่น, จังหวัดปตัตานี

เกาะยือลาปี

ภาคใต้
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เกาะท่ีต้ังอยู่ในน่านนํ้าของจังหวัดปัตตานี เป็นจุดดํานํ้า 
ท่ีสามารถชมความงดงามใต้นํ้าได้ ท้ังปะการงั ดอกไมท้ะเล 
และปลานานาชนิด รวมถึง 'กัลปังหาสชีมพู' ซึ่งเป็นความ 
พิเศษท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มากทางธรรมชาติ 
ของท่ีนี่  โดยเกาะยือลาปีนั้นเหมาะแก่ผู้ชื่นชอบและ 
มีใบอนุญาตรบัรองในการดํานํ้าลึก เพื่อความปลอดภัย 
ในการดํานํ้าควรมีผู้เชี่ยวชาญในพื้นท่ีคอยให้คําแนะนํา
ด้วย การเดินทางมาท่ีนี่จะต้องนัง่เรอืกอและหรอืเรอืประมง 
พื้นบา้นมาจากบา้นละเวง ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง และ
เหมาะแก่การท่องเท่ียวชว่งเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน
เท่านัน้

เปิด 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
- 
08 8200 0288 (Muscle Diver)
บรเิวณพลับพลาประชารว่มใจ 
บรเิวณพลับพลาประชารว่มใจ
มบีรกิารเรอืแบบเหมาลํา



เชียงใหม-่แม่ฮ่องสอนเส้นทางที่ 01

วงกลมแมฮ่่่องสอน เชียีงใหม ่และไอหมอก
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
19
20
21
22

วันที่ 5
23
24
25
26
27
28

วันที่ 6
29
30
31

วันที่ 7
32
33
34
35
36
37
38

วันที่ 1
01 
02
03
04
05

06
07

วันที่ 2
08
09
10
11
12

วันที่ 3
13
14
15
16

วันที่ 4
17
18

ถ้ําปลา 
สะพานซูตองเป
ภูโคลน คันทรีคลับ เฮลท์ มัท สปา
ลีไวน์รักไทย 

บ้านรักไทย
ปางอุ๋ง
ป้าข่อน ถั่วพูอุ่น ตลาดสายหยุด
ร้านอาหารบ้านทรงไทย
วัดพระธาตุดอยกองมู
ร้านอาหารไข่มุก 

นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์
ลาบปลาจอมทอง ครัวแม่จินดา 

กาแฟเง็กก ี
ผาช่อ
Din Café
สวนสัตว์เชียงใหม่
อ่างแก้ว
ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย
ประตูท่าแพ

ใต้ถุนบ้าน
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
Elely Café
สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ
โฮมสเตย์บ้านอุ้ยจมสม-หลาน
ณนน แม่ตะมาน
น้ําพุร้อนโป่งเดือด
อุทยานแห่งชาติห้วยน้าํดัง

โป่งน้าํร้อนท่าปาย
สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
กองแลน (ปาย แคนยอน)
Om Garden Café
ม่อนโก้ 

จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล
ร้านอาหารมิตรภาพปาย
ถ้ําน้ําลอด
ถ้ําแม่ละนา 

บ้านจ่าโบ่
จุดชมวิวปางมะผ้า บ้านลุกข้าวหลาม

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก
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ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

ทริปท่องเที่ยวเป็นวงกลม เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ที่จะได้ชื่นชม 
ความงามของธรรมชาติตลอดท้ังเส้นทาง พิชิตหลากหลายโค้งสุดท้าทาย 
ผ่านหลายสถานที่ยอดฮิตที่เป็นเหมือนหมุดหมายให้คนมาแอ่วเมืองเหนือ 
สัมผัสม่านหมอกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่บนยอดดอยที่เชียงใหม่ สู่ไอหมอก 
ที่ลอยเหนือสายน้ําที่แม่ฮ่องสอน

วงกลมแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
และไอหมอก

ธรรมชาติ
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01

06.30-14.00 น. | เปิดทุกวัน
08 6407 5460

เมนูเเนะนํา: ขนมปังไข่ชีส 

ร้านอาหารเช้าย่านช้างม่อยเก่า ลักษณะเป็นบ้านไม้เก่า 
ทาสีขาวและเขียว ซึ่งเปิดใต้ถุนบ้านเป็นครัวและที่นั่ง 
รับประทานอาหาร โดยเป็นเมนูง่ายๆ เช่น ไข่กระทะ โจ๊ก 
ขนมปังสังขยา ขนมปังไข่ชีส พร้อมด้วยชาและกาแฟ

ใต้ถุนบ้าน
อําเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
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06.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 5329 5012

ปูชนียสถานเคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีต สร้างขึ้น
สมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 
ซึง่มคีวามโดดเดน่อยูท่ีบ่นัไดนาคเจด็เศียร เจดียแ์บบศลิปะ
ล้านนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นจุดชมวิวเมือง
เชียงใหม่

02

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร
อําเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
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09.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
08 4608 4612

เมนูเเนะนํา: Signature Peach Honey Lemon 
Coffee

คาเฟบ่รรยากาศดรีมิน้าํ ทีเ่กดิจากปรบัตวัในชว่งโควดิ-19 
ของปางช้างกาญจนา ที่มีบริการทั้งขนม เครื่องดื่ม และ 
มีเหล่าน้องหมาทั้ง 11 ตัว คอยต้อนรับแขก จนเป็นที่มา 
ของชื่อ Elely จากคําว่า Elephan t + Eleven อีกด้วย

03

Elely Café
อําเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่
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04

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ หรือที่รู้จักในชื่อ ‘สวนสน 
แม่แตง’ ซึ่งเป็นสถานที่วิจัยการพัฒนาและฟ้ืนฟูแปลง 
ทดลองปลูกไม้สนพันธุ์คาริเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520  
และเหมาะสําหรับการนั่งพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ และ 
พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้อีกด้วย

สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไมส้นสองใบ
อําเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่
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05

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
08 2168 5665

เมนูเเนะนํา: หมูจุ่มสําเร็จ

ร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ติดน้ําตกแม่ตะมาน มีบรรยากาศ
ร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่โดยรอบ แต่เดิมเป็นเพียงโฮมสเตย์
เลก็ๆ ทีต่ัง้ชือ่จากชือ่ของพอ่และแมข่องเจา้ของรา้น กอ่นจะ
เปิดร้านอาหารควบคู่กันภายหลัง

โฮมสเตย์บ้านอุ้ยจมสม-หลานณนน แม่ตะมาน
อําเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่
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06

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 150 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 5324 8491, 08 4908 1531

บ่อน้ําพุร้อนโป่งเดือด ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ําแม่แตง เป็น
น้ําพุร้อนไกเซอร์ขนาดใหญ่ พุ่งขึ้นจากพื้นดินสูงเกือบ  
4 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าทึบและกลิ่นกาํมะถัน โดยมีบ่อแช่ 
น้ําร้อน พร้อมด้วยลานกางเต็นท์และห้องพักให้บริการ 
ด้านในอีกด้วย

น้ําพุร้อนโป่งเดือด 
อุทยานแห่งชาติห้วยน้าํดัง
อําเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่
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08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 150 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 5324 8491, 08 4908 1531

อทุยานแหง่ชาตท่ีิตัง้อยูร่ะหวา่งจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละจังหวดั
แม่ฮ่องสอน เป็นป่าต้นน้ํา มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนและ 
น้ําพุร้อนธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ดอย 
กิ่วลม ซึ่งเป็นสถานที่นิยมดูทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น
ยามเช้าที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง
อําเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่

07



91เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

08

โป่งน้ําร้อนธรรมชาติท่ามกลางป่าไม้สัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง โดยเกิดจากนํ้าที่ไหลลง 
ในรอยแตกของหินไปถึงชั้นหินหลอมเหลวจนเกิดเป็น 
น้ําร้อนผุดขึ้นมา โดยสามารถนําไข่ไปต้มหรือแช่ตัวในบ่อ
ได้ด้วย

โป่งน้ําร้อนท่าปาย
อุทยานแห่งชาติห้วยน้าํดัง
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 150 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 5324 8491, 084 908 1531
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สะพานข้ามลําน้ําปาย ซึ่งสร้างจากโครงเหล็กเดิมของ
สะพานนวรฐัและทาดว้ยสีเขยีวเขม้ เพ่ือใช้ทดแทนสะพานไม้
เดมิซึง่พงัทลายจากอทุกภยั และเปน็สะพานประวตัศิาสตร์
ที่สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยกองทหาร
ประเทศญี่ปุ่น

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

09
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถูกขนานนามว่า 'ปายแคนยอน'  
หรอือีกช่ือในภาษาพืน้ท่ีคอื 'กองแลน' หมายถงึ เสน้ทางเดนิ
ของตะกวด เป็นภูเขาหินสลับกับเหวลึก เกิดจากการยุบตัว 
กลายเป็นภูเขาหินลดหลั่นกัน โดยมีแนวสันเขาแคบๆ  
ให้ได้เดินชมวิว

กองแลน (ปาย แคนยอน)
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10
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08.30-17.00 น. | เปิดทุกวัน
08 2451 5930

เมนูเเนะนํา: ปลาย่างกับข้าวยาํราดกะทิ 
และซัลซ่าอะโวคาโด

รา้นอาหารแนวตะวนัตก เนน้เสริฟ์เมนเูพือ่สขุภาพ สปาเกตต ี
เบอร์เกอร ์รวมถึงเมนูมังสวิรัติ แล้วยังมีบรรยากาศร้านที่
เรียบง่าย เสมือนนั่งทานอาหารในสวนหย่อมหลังบ้าน 

Om Garden Café
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11
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10.00-20.00 น. | ปิดวันพุธ
09 7999 8524

เมนูเเนะนํา: ไอศกรีมต้นไม้

จากที่ดินรกร้างของบรรพบุรุษสู่ร้านกาแฟบนเนินนา 
ขัน้บันไดอย่าง ‘มอ่นโก’้ ซึง่ตกแตง่รา้นใหม้คีวามโกเ้ก ๋มมีมุ
ถ่ายรูป และเมนูน่ารักๆ พร้อมให้บริการทุกวัน และยังเป็น
จุดชมพระอาทิตย์ตกดินของอําเภอปายที่สวยงาม

12

ม่อนโก้
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



96เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

จุดชมวิวทะเลหมอกที่เมฆหมอกไหลมารวมกัน จนเรียกว่า 
'หยนุไหล' ในภาษาจนีกลาง และยงัเปน็สถานทีด่พูระอาทติย์
ขึ้นยอดนิยมของอําเภอปาย สามารถมองเห็นแนวภูเขา 
กับหมู่บ้านสันติชล โดยช่วงสวยงามที่สุดคือ ฤดูฝนและ 
ฤดูหนาว

จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13



97เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
08 0129 9165, 08 1993 2129

เมนูเเนะนํา: ขาหมูยูนนานกับหมั่นโถว

รา้นอาหารจนียนูนานในหมูบ่า้นสันตชิล ซึง่เปดิมานานกว่า 
14 ปี และดําเนินกิจการมาจนถึงรุ่นที่ 2 แล้วยังคงใช้สูตร
ดัง้เดมิจากบรรพบรุษุเปน็สว่นใหญม่าทาํอาหาร เชน่ ขาหมู
ยูนนาน ไก่ดาํตุ๋นยาจีน ปลาทรงเครื่อง เป็นต้น

ร้านอาหารมิตรภาพปาย
อําเภอปาย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14



98เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

08.00-17.30 น. | เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรีและมีค่าบริการนําเที่ยวตั้งแต่ 
200-500 บาท ต่อกลุ่ม
0 5361 7218

ถ้าํที่มีน้ําลอดผ่านกลางถ้าํ สามารถเดินชมได้เพียงบางจุด
และต้องนั่งแพต่อไปจนถึงจุดสุดท้าย โดยแบ่งเป็น 3 โถง 
ไดแ้ก ่ถํ้าเสาหนิหลวง ถํ้าตุก๊ตา และถ้าํผีแมน ซึง่ในแตล่ะโถง 
ลว้นมหีนิงอกหนิยอ้ยลกัษณะต่างๆ สวยงามอยูจํ่านวนมาก

15

ถ้ําน้ําลอด
อําเภอปางมะผ้า, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



99เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ถ้ําที่มีลําน้ําแม่ละนาลอดผ่านตัวถ้ํายาวกว่า 12 กิโลเมตร 
ซึ่งเป็นถ้ําที่ยาวที่สุดในเอเชีย และมีความสวยงามของ
ธรรมชาติซ่อนอยู่ด้านใน เช่น ม่านหินเจ็ดสี เสาหิน และ 
ถ้ําหินไข่มุก เหมาะแก่การท่องเที่ยวแนวผจญภัยของ 
นักท่องถ้าํระดับมืออาชีพ

ถ้ําแม่ละนา
อําเภอปางมะผ้า, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

16

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรีและมีค่าบริการไกด์นําเที่ยวตามตกลง
09 5795 9681



100เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ชุมชนของชาวเผ่าลาหู่ดําหรือมูเซอดํา ที่มีเทือกเขาหินปูน
ล้อมรอบโดยมีอาชีพหลักคือ การทําไร่และเลี้ยงสัตว์ 
ปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีโฮมสเตย์ ร้านค้า 
และร้านอาหารพื้นบ้านให้บริการแก่ผู้มาเยือน

17

บ้านจ่าโบ่
อําเภอปางมะผ้า, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



101เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

จุดชมวิวทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนของอําเภอปางมะผ้า  
ตั้งอยู่บริเวณดอยลุกข้าวหลาม หากมาในช่วงเช้าอาจมอง
เห็นไอหมอกหรือทะเลหมอกได้ นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึกจากชุมชนอีกด้วย

จุดชมวิวปางมะผ้า บ้านลุกข้าวหลาม
อําเภอปางมะผ้า, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18



102เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ถ้ําใต้ภูเขาที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ําปลา-น้ําตกผาเสื่อ  
โดยมีลักษณะเป็นโพรงที่มีน้ําไหลออกมาตลอดทั้งปี  
จนกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ และเป็นเสมือนบ้านของ
ปลาจํานวนมาก โดยเฉพาะปลาพลวงที่มักอยู่ตามน้ําตก
และลําธารในป่า

19

ถ้ําปลา
อุทยานแห่งชาติถ้าํปลา-น้ําตกผาเสื่อ
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
จักรยานยนต ์20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 5369 2055, 08 5706 6663



103เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาและแรงใจของ 
พระสงฆ์และชาวบ้าน เพื่อใช้เดินข้ามทุ่งนาระหว่างสวน
ธรรมภูสมะกับชุมชนกุงไม้สัก และตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า  
'ซูตองเป้' ซึ่งเป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง ความสําเร็จ

สะพานซูตองเป้
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20



104เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

08.30-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 5328 2579

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีแหล่งน้ําแร่และโคลน
ธรรมชาติใต้ดินที่สะอาด พร้อมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด 
เหมาะแก่การนํามาพอกตามร่างกายพร้อมแช่น้ําแร่อุ่น  
แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวจากโคลนและน้ําแร่ 
ให้เลือกซื้ออีกด้วย

ภูโคลน คันทรีคลับ เฮลท์ มัท สปา
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21



105เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

22

08.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
09 9371 9595

เมนูเเนะนํา: ขาหมูหมั่นโถว

ร้านอาหารสไตล์จีนยูนนานของตระกูลแซ่ลี ตั้งอยู่ริมอ่าง
เกบ็น้าํในบา้นรกัไทย โดยเสริฟ์อาหารหลากหลายชนดิ เชน่ 
หมพูนัป ีและไกดํ่าตุน๋ยาจนี พรอ้มเสริฟ์คูก่บัชายอดน้าํคา้ง
จากไร่ของที่นี ่และมีจุดจําหน่ายของฝากอีกด้วย

ลีไวน์รักไทย
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



106เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

23

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ชมุชนทีโ่อบล้อมไปดว้ยภเูขารอบดา้น มอีา่งเกบ็น้าํอยูก่ลาง
หมู่บ้าน และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูนนาน ซึ่งเคยเป็น
อดีตทหารจีนคณะชาติมาก่อน ปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกชา
พันธุ์ดี พืชเมืองหนาว และชุมชนท่องเที่ยวที่นิยมมากของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านรักไทย
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



107เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 2191 1746, 08 5706 6663

อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยู่ในโครงการ 
พระราชดาํรปิางตอง 2 หรอืทีเ่รยีกวา่ ‘ปางอุง๋’ เปน็สถานที่
ยอดนิยมในการตั้งแคมป์พักผ่อนกลางป่าสนริมน้าํ พร้อม
สัมผัสอากาศเย็น ชมไอหมอกลอยเหนือน้ํา และล่องแพ
ไม้ไผ่ชมฝูงหงส์ในยามเช้า

ปางอุ๋ง
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24



108เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

25

07.00-12.00 น. | เปิดทุกวัน
-

เมนูเเนะนํา: ถั่วพูอุ่น

ร้านอาหารพื้นเมืองแบบไทใหญ่ในตลาดสายหยุด ที่มีคน 
แวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย โดยมีเมนูโดดเด่นอย่าง  
‘ถั่วพูอุ่น’ ซึ่งทําจากถั่วพูหรือเต้าหู้เหลือง ที่นํามาหั่นเต๋า
แล้วราดด้วยน้ําถั่วพูร้อนๆ พร้อมเครื่องปรุงรส

ป้าข่อน ถั่วพูอุ่น ตลาดสายหยุด
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



109เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

08.30-16.00 น. | เปิดทุกวัน
0 5368 4033, 09 0316 3176

เมนูเเนะนํา: ขนมจีนน้ํายาปักษ์ใต้

บ้านไม้เรือนไทยหลังเก่าอันเป็นที่ตั้งของร้านอาหารใต้ 
รสจัดจ้าน เบเกอรี และกาแฟพันธุ์เฉพาะของแม่ฮ่องสอน  
ซึ่งเกิดจากความช่ืนชอบด้านอาหารและเครื่องดื่มของ 
คณุพอ่ คณุแม ่และลกูสาว ชว่ยกนัพฒันาและเปดิรา้นนีม้า
ด้วยกัน

ร้านอาหารบ้านทรงไทย
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

26



110เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 5361 1221

วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้น
ด้วยงานศิลปกรรมแบบพม่าเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยเจ้าเมือง
คนแรก ซึ่งมีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงามอยู่ 2 องค์ แล้วยังมี 
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูมิประเทศและตัวเมือง
แม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

วัดพระธาตุดอยกองมู
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน

27



111เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

28

10.00-20.00 น. | ปิดวันพุธ
0 5361 2092

เมนูเเนะนํา: ขาหมูยัดไส้

ร้านอาหารไทยใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีเปิดมานานกว่า 
30 ปี ตกแต่งร้านแบบสบายๆ และเน้นใช้ผักไร้สารเคมี 
จากสวนในแม่ฮ่องสอน และวัตถุดิบตามฤดูกาลในการ
ประกอบอาหาร เชน่ ปลาสะแงะผดัฉา่ แกงสม้ปลาชอ่นทอด 
เป็นต้น 

ร้านอาหารไข่มุก
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน



112เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

29

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

จดุชมววินาขัน้บนัไดทีโ่ดง่ดงัของจงัหวดัเชยีงใหม ่และผนืนา 
จะมีสีเขียวสวยมากในช่วงฤดูฝน โดยตั้งอยู่ชุมชนชาว 
ปกาเกอะญอใกล้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ล้อมรอบ
ด้วยแหล่งน้ําและภูเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านจึงมีอาชีพ 
ทํานาทําไร่และวิถีชีวิตเรียบง่าย

นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง
อําเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่



113เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

สถานท่ีต้ังของยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในไทยอย่าง ‘ดอยอินทนนท์’ 
ที่มีอากาศเย็นตลอดปี และเป็นที่ต้ังของพระมหาธาตุ 
นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จุดชมวิวทะเลหมอก 
น้าํตก เสน้ทางศกึษาธรรมชาตอ่ิางกา และกิว่แมป่านท่ีเปดิ
เฉพาะช่วงพฤษภาคม-พฤศจิกายน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อําเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่

30

05.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 150 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 5328 6729



114เส้นทางที่ 01 — เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

31

08.00-21.30 น. | เปิดทุกวัน
09 9273 4545, 08 2184 6193

เมนูเเนะนํา: ลาบปลา

มาถึงจอมทองต้องห้ามพลาดของดี ‘ลาบปลาริมปิง’ ที่ 
ชาวบ้านจะจับปลามาจากแม่น้ําปิง และนํามาทําอาหาร
แบบสดๆ เช่นเดียวกับครัวแม่จินดา แล้วยังมีเมนูอื่นๆ  
เช่น ต้มยําปลา และปลาเนื้ออ่อนทอดสมุนไพรกรอบ

ลาบปลาจอมทอง ครัวแม่จินดา
อําเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่
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08.00-17.30 น. | เปิดทุกวัน
08 4040 9430, 08 8257 0878

เมนูเเนะนํา: ชูครีม

ร้านกาแฟใต้ถุนบ้านที่ตั้งชื่อตามเจ้าของบ้านหรืออาม่า 
ว่า ‘เง็กกี’ โดยมีการตกแต่งร้านสวยงามแบบบ้านจีน และ
เสิร์ฟขนมโฮมเมด ชา กาแฟ รวมถึงเมนูอาหารเช้า ให้เลือก
ทานรองท้องหลากหลายอย่าง

กาแฟเง็กกี
อําเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่

32
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ผาสูงชันราว 30 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง  
ซึง่เคยเปน็ทางผา่นของแมน่้าํปงิในอดตี จึงมตีะกอนถมเปน็
ชั้นๆ โดยรอบเนินเขาสูง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมฝน
ตามธรรมชาติ จนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่าง
แปลกตาและลวดลายสวยงาม

ผาช่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
อําเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

33

08.30-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 5310 6759
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34

08.30-17.30 น. | เปิดทุกวัน
09 3475 0555

เมนูเเนะนํา: Terracotta

คาเฟ่ของสาวเภสัชกรและหนุ่มสถาปนิก ที่มีลักษณะเป็น
บ้านดินผสมปูนและไม้ไผ่สีสวยงาม พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่ม
และขนมหวาน และยงัมีเครือ่งเลน่ดนิในสนามหญ้าสาํหรบั
เด็กๆ และผ้าทอพื้นเมืองจําหน่ายอีกด้วย 

Din Café
อําเภอหางดง, จังหวัดเชียงใหม่
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08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 150 บาท, เด็ก 70 บาท
0 5322 1179

สวนสตัวท์ีต่ัง้อยูบ่รเิวณทางข้ึนดอยสเุทพ ซึง่มีสว่นจดัแสดง
สัตว์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น โซนสัตว์แอฟริกา โซน
แพนด้า โซนเพนกวินสวนชมนกนครพิงค์ อควาเรียม และ 
มีการแสดงความสามารถของสัตว์ เช่น นกมาคอว์ นาก  
นกกระทุง เป็นต้น

สวนสัตว์เชียงใหม่
อําเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
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06.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

อ่างเก็บน้ําของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจยอดนิยมในจังหวัด เพราะมีทิวทัศน์สวยงาม
เคียงคู่ดอยสุเทพ และเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งไม่ว่าใคร 
กส็ามารถมานัง่ชมพระอาทติยต์ก เลน่กฬีา หรอืพาสตัวเ์ลีย้ง 
มาเดินเล่นก็ได้

อ่างแก้ว
อําเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

36
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10.00-21.00 น. | ปิดวันพุธ
08 1530 1172

เมนูเเนะนํา: ฉู่ฉี่ปลาทู

ร้านอาหารไทยแบบชาววัง ที่มีความตั้งใจจะอนุรักษ์เสน่ห์
และคณุคา่อาหารไทยของอาจารยส์ายหยดุและหมอทราย  
แล้วยังพิถีพิถันในการเสิร์ฟอาหารผ่านภาชนะดินเผา  
เพื่อให้มีรสชาติที่ดีและสวยงาม 

ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย
อําเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

37
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38

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

จดุเชค็อนิยอดนยิมของจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เปน็ประตูเมอืง 
แห่งเดียวที่ยังมีบานประตูไม้เหลืออยู่ โดยชื่อ 'ท่าแพ'  
มาจากการเป็นจุดจอดเรือและแพตามคูคลองในอดีต  
โดยในปัจจุบันกลายเป็นลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ  
และถนนคนเดินในวันอาทิตย์

ประตูท่าแพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 1

01 
02
03
04
05
06

วันที ่2
07
08
09
10
11
12
13
14
15

วันที่ 3
16
17
18

19
20

วันที่ 4
21
22
23

24
25
26

วันที่ 5
27
28
29
30

วันที่ 6
31
32

วันที่ 7
33
34
35
36
37
38

จุดชมวิวบ้านผาหมี
สวนคณุปู่ Life Museum
อทุยานแหง่ชาติถํ้าหลวง-
ขุนนํ้านางนอน
จันกะผัก
ตลาดแมส่าย
สามเหล่ียมทองคํา

อทุยานแหง่ชาติภชูีฟ้้า
ดอยผาต้ัง
พิพิธภัณฑ์บ้านดํา
รา้นอาหารหลู้ลํา

Melt In Your Mouth
นํ้าตกนางแลใน
และนาขั้นบันไดบ้านลิไข่

ขาหมูเชยีงดาวเจ้าเก่า
วัดถํ้าเชยีงดาว
โป่งนํ้ารอ้นบ้านยางปู่โต๊ะ
วัดเด่นสะหลีศรเีมืองแกน
Nature Talk
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดพระธาตดุอยคํา
วัดหลวงขุนวิน
รา้นอาหารเอ้ืองคําสาย
เขื่อนแม่กวงอดุมธารา
Atlantis Valley
ชมุชนบ้านแม่กําปอง

เฮอืนกาแฟ แม่กําปอง
บ่อนํ้ารอ้นแม่ขะจาน
Hug Cactus Cafe
The BC2
จุดชมวิวดอยชา้ง
วัดรอ่งขุ่น
วัดรอ่งเสอืเต้น
วัดหว้ยปลาก้ัง
ชวิีตธรรมดา

ไรช่าฉุยฟง
วัดพระธาตดุอยตงุ
สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง 
ดอยชา้งมูบ
รา้นกาแฟภผูาฮี้
ชมุชนบ้านผาฮี้

สัญลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก
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เส้นทางสายธรรมะ-ชาติ

ธรรมชาติ • ไหว้พระทำบุญ

เสน้ทางท่ีจะพาคณุไปด่ืมดํ่าธรรมชาติบนยอดดอย กับวิวทิวเขาสลับซบัซอ้น
ท่ีปกคลุมด้วยผืนทะเลหมอกขาวโพลน สัมผัสหลากหลายวิถีชีวิตของ
ชนพื้นเมือง ล้ิมรสอาหารเหนือต้นตํารบัสูตรด้ังเดิม และแวะสักการะบูชา 
ทําบุญไหว้พระ ตามพุทธศาสนสถานท่ีสาํคัญแหง่ล้านนา สดูอากาศสดชื่น
จนเต็มปอด และยังได้สะสมบุญจนเต็มอ่ิม

ชว่งเวลาเเนะนํา: เดือนตลุาคม-กมุภาพันธ์
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06.30-18.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5324 8604 , 0 5324 8607

องค์พระธาตเุหลืองอรา่มเด่นเหนือน่านฟ้าเป็นสญัลักษณ์
บอกว่าได้เดินทางถึงเชยีงใหม่แล้ว วัดแห่งนี้อยู่คู่เมือง
เชยีงใหม่มากว่า 1,300 ป ี มีหลวงพ่อทันใจท่ีผู้นับถือจาก
ท่ัวประเทศหล่ังไหลมาสกัการะความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ได้
ทันใจหวัง

วัดพระธาตุดอยคำ
อําเภอเมอืงเชยีงใหม่, จังหวัดเชยีงใหม่

01
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02

วัดหลวงขุนวิน
อําเภอแม่วาง, จังหวัดเชยีงใหม่

วัดเก่าแก่ท่ีซ่อนมนต์เสน่ห์ไว้ใจกลางป่าลึก ท่ามกลาง
บรรยากาศเงียบสงบ เผยความงดงามของอาคารสรา้ง
จากไม้ตัดกับสีเขียวขจีของป่าใหญ่ ภายในวัดมีอุโบสถ
พระยืนและอุโบสถพระนอน มีบันไดพญานาคและเจดีย์
บรรจุพระเกศาธาตขุองพระสมัมาสมัพุทธเจ้า

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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11.00-21.00 น. | ปิดวันจันทร์
09 5145 0296

ร้านอาหารเอื้องคำสาย
อําเภอเมอืงเชยีงใหม่, จังหวัดเชยีงใหม่

เมนูเเนะนำ: ค่ัวเหด็ถอบยอดมะขามหมูสามชัน้

อาหารเหนือต้นตํารบัสูตรบ้านตึกท่ีผสมผสานวัฒนธรรม
ท้ังห้าเชียงไว้ด้วยกัน คือ เชียงรุ่ง เชียงทอง เชียงตุง 
เชยีงแสน และเชยีงใหม่ สืบทอดสูตรด้ังเดิมต่อกันมากว่า 
100 ป ีโดยทายาทของหลวงอนุสารสนุทร

เสน้ทางท่ี 02 — เชยีงใหม-่เชยีงราย

03
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06.00-18.30 น. | เปิดทกุวัน
-
-

04

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
อําเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชยีงใหม่

หากเบื่อวิวบนดอย ลองมาสัมผัสธรรมชาติอีกรูปแบบ
กับเขื่อนขนาดใหญ่ท่ีขวางก้ันลํานํ้าแม่กวง ตัวเขื่ อนถูก
หอ้มล้อมไปด้วยป่าและทิวเขารอบด้าน บรรยากาศเหมาะ
สาํหรบัมาพักผ่อน ชมหมอกในยามเชา้ท่ีแทรกตัวอยู่กลาง
หบุเขา เหนือกระแสนํ้านิ่งสงบ
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เมนูเเนะนำ: Matcha Lemon and Matcha Latte

05

Atlantis Valley
อําเภอแม่ออน, จังหวัดเชยีงใหม่

เหมอืนหลดุเขา้มาอยู่ในฉากหนงัฮอลลีวดู ท่ีมฉีากหลังเปน็
ป่าสนรมิลําธารไหลเอ่ือยกับคาเฟ่บ้านไม้กลางป่าสนแบบ
อเมรกัิน จิบเครื่องด่ืมพรอ้มเสพบรรยากาศนา่รกัท่ามกลาง
ธรรมชาติเขียวชอุ่ม

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 80 บาท
06 8746 4456
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06

อีกหนึ่งหมดุหมายของนกัเดินทางท่ีอยากมาสมัผสัวิถีชมุชน
เรียบง่ายกับหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีอาศัยหุบเขาเป็นท่ีแอบอิง 
หนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ มาลองใช้ชีวิตแบบชาว
แมกํ่าปอง นอนฟงัเสยีงธารนํ้าไหล และล้ิมลองอาหารพื้นถ่ิน

ชุมชนบ้านแม่กำปอง
อําเภอแม่ออน, จังหวัดเชยีงใหม่

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
08 8410 8605
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เรอืนไม้เก่าแก่บรรยากาศอบอุ่น รายล้อมไปด้วยแมกไม้ 
และลําธารท่ีไหลมาจากนํ้าตกแม่กําปอง เป็นรา้นท่ีทําให้
เข้าถึงธรรมชาติของแม่กําปองได้อย่างใกล้ชดิ พรอ้มเสริฟ์
อาหารพื้นเมืองและมีเครื่องด่ืมใหเ้ลือกมากมาย

เมนูเเนะนำ: ข้าวต้มหมูไข่ต้ม

07

เฮือนกาแฟ แม่กำปอง
อําเภอแม่ออน, จังหวัดเชยีงใหม่

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1951 4797
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

หลบไอหนาวมาหาไออุ่น แชเ่ท้าในบ่อนํ้าพุรอ้น พรอ้มกับ
ชมปราสาทขอมอลังการตระหง่านเคียงข้างบ่อนํ้าพุ และ
รอ่งรอยซากสถาปัตยกรรมท่ียังไม่เสรจ็สมบูรณ์แบบจาก
การสรา้งโรงแรมหรู สูแ่หล่งท่องเท่ียวแหง่ใหมท่ี่ชวนตกตะลึง

บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน
อําเภอเวียงปา่เปา้, จังหวัดเชยีงราย

08
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ขับรถผ่านมาก็ต้องสะดุดตากับคาเฟ่ทรงนอร์ดิกสีขาว 
แต่งแต้มด้วยสีเขียวของกระบองเพชรท่ีเจ้าของร้านมี
ความหลงใหลจนปลกูไว้เปน็ฟารม์ และมกีาแฟเฮาสเ์บลนด์
ใหล้องจิบระหว่างชมกระบองเพชรน่ารกัๆ อีกด้วย

เมนูเเนะนำ: เค้กมะพรา้วอ่อน

09

Hug Cactus Farm & Cafe
อําเภอเวียงปา่เปา้, จังหวัดเชยีงราย

09.00-18.00 น. | ปิดวันพุธ
08 5865 9164
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มาสดูอากาศสดชืน่บนดอยพรอ้มจิบกาแฟรสชาติดี ณ The BC2 
ท่ีอยากจะถ่ายทอดเอกลักษณ์ของกาแฟดอยชา้ง ซึ่งแฝง
ไปด้วยเสนห่ข์องวัฒนธรรมอาขา่ ผา่นอาหาร และการตกแต่ง
รา้นกับวิวดอยชา้ง 180 องศาในหอ้งใต้หลังคาสดุน่ารกั

เมนูเเนะนำ: สปาเกตตีหมูเบคอน

10

The BC2
อําเภอแม่สรวย, จังหวัดเชยีงราย

08.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
08 0629 5433
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11

ด่ืมดํ่ากับความงามของธรรมชาติผ่านหมอกหนาบนความ
สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,000 เมตรท่ีจุดชมวิวกม.5+475 
และเต็มอ่ิมไปกับวิวแบบพาโนรามาของเหล่าทิวเขาเขยีวขจี
รายล้อมตัดกับสคีรามของผืนนํ้า ท่ีจุดชมวิวเขื่อนแม่สรวย 
ดอยชา้ง

จุดชมวิวดอยช้าง
อําเภอแม่สรวย, จังหวัดเชยีงราย

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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12

วัดสขีาวบรสิทุธิ์ท่ีได้รบัการขนานนามว่า ‘วัดขาว’  โดดเด่น
ด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต อ่อนชอ้ย และ
ลวดลายการแกะสลักวิจิตรตระการตา ภาพอุโบสถสีขาว
สะท้อนความงามกับพื้นนํ้าด้านล่าง ดึงดดูใหต้้องมาชมด้วย
ตาตัวเองสกัครัง้

วัดร่องขุ่น
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

08.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5367 3967
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07.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
-
06 4347 3636

13

วัดร่องเสือเต้น
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

พบกับความวิจิตรตระการตาของอีกหนึ่งวัดท่ีควรมา
สกัการะ จากวัดรา้งได้รบัการบูรณะใหมใ่หก้ลายเปน็ศนูยร์วม
จิตใจชาวบ้านรอ่งเสือเต้นโดย 'สล่านก' ศิษย์ อ.เฉลิมชยั 
โดดเด่นด้วยวิหารสนีํ้าเงินตัดกับสทีองสง่าสรา้งสสีนัใหวั้ด
อย่างมีเอกลักษณ์
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07.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5315 0274

วัดห้วยปลากั้ง
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

วัดสาํคัญท่ีเป็นศูนย์รวมศรทัธาของเชยีงราย ด้วยความ
อลังการของพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชัน้ ท่ีใชเ้วลาสรา้ง 999 วัน
ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอม และ
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ องค์เจ้าแมก่วนอิมขนาดใหญท่ี่สดุในไทย
ท่ีมีความสงูถึง 69 เมตร

14
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ร้านชวิีตธรรมดา ท่ีไม่ธรรมดา เพราะทางร้านใส่ใจทุก
ขัน้ตอน เลือกใชวั้ตถดิุบท่ีปลอดภัย ไรส้ารพษิ คัดสรรเมล็ด
กาแฟจากดอยชา้งและดอยผาฮี้ท่ีค่ัวพิเศษเฉพาะรา้นนี้
ใหไ้ด้นั่งจิบในบรรยากาศสวนสไตล์อังกฤษ

เมนูเเนะนำ: ยําหมี่ลับแลและปูนิ่มทอดกรอบ

15

ชีวิตธรรมดา
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

09.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1984 2925
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พื้นท่ีกว่า 500 ไรป่กคลมุไปด้วยสเีขียวของใบชาท่ีปลกูลด
หล่ันกันเป็นขั้นบันได เป็นพื้นท่ีของ ‘ไรช่าฉุยฟง’ อีกหมุด
หมายของคนรกัชาเขยีวท่ีอยากมาชมไรช่า พลางจิบชาเขียว 
และทานขนมหวานท่ีมาจากไรช่าเบื้องหน้า

เมนูเเนะนำ: ครวัซองต์เลเยอรช์าเขียว

16

ไร่ชาฉุยฟง
อําเภอแม่จัน, จังหวัดเชยีงราย

08.30-17.30 น. | เปิดทกุวัน
06 3779 9555
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07.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5376 7061

17

วัดพระธาตุดอยตุง
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

โบราณสถานท่ีเป็นหลักฐานสาํคัญว่าพุทธศาสนาได้เข้า
มายังดินแดนล้านนา เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารรีกิธาตสุว่น
พระรากขวัญเบื้องซา้ยของพระพทุธเจ้า เมื่อคราวก่อสรา้ง 
ได้ทําธงตะขาบหรอืตุงปักไว้บนยอดดอยดินแดง จึงเป็น
ท่ีมาของ ‘ดอยตงุ’ จนปัจจุบัน
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18

07.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
บุคคลท่ัวไป 90 บาท
นักเรยีน ผู้สงูอายุ คนพิการ นักบวช 45 บาท
เด็กสงูไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี
0 5376 7003

สวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ
อําเภอแม่ฟา้หลวง, จังหวัดเชยีงราย

อดีตเขาหัวโล้นจากการเป็นดงฝ่ินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
ได้รบัการฟื้ นฟูผืนปา่ใหก้ลับมามีชวิีตชวีา พัฒนาเป็นสวน
รุกขชาติ คืนความเขยีวชอุ่มสูย่อดดอย อดุมไปด้วยพนัธุไ์ม้
พื้นเมอืงและไมป้า่หายาก แซมด้วยสสีนัของหมูม่วลดอกไม้
หลากหลายพันธุ์
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หากขับรถไปดอยผาฮี้ จะพบกับรา้นกาแฟต้ังเรยีงราย
ให้สังเกตท่ีร่มสีเขียว จุดเด่นง่ายๆ ท่ีจะทําให้รู ้ว่าถึง 
‘รา้นกาแฟภผูาฮี้’ แล้ว รา้นกาแฟและโรงค่ัวกาแฟคณุภาพ 
ท่ีมีฉากหลังเป็นทิวเขาสลับซบัซอ้น

เมนูเเนะนำ: กาแฟดรปิ

19

ร้านกาแฟภูผาฮี้
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
09 0948 2784
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20

ชมุชนเล็ก ๆ  ของชาวอาขา่ ท่ีเคยปลกูฝิ่ นแต่หนัมาปลกูกาแฟ
กันท้ังหมูบ่า้น จนเปน็ต้นนํ้าของเสน้ทางกาแฟ และยงัมรีา้น
กาแฟเรยีงรายท่ีสายกาแฟต้องหลงรกั รวมถึงทิวทัศน์ของ
หมู่บ้านท่ีสรา้งลดหล่ันไปตามแนวเขาสวยงามดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยือนหลงใหล

ชุมชนบ้านผาฮี้
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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21

รา้นท่ีอยากให้คุณใกล้ชดิธรรมชาติมากข้ึน จะมองไปทิศ
ไหนก็เจอแต่สีเขียวชอุ่มของป่าเขาล้อมรอบ นั่งมองวิว
บ่อนํ้าสีฟ้าใสและทุ่งดอกไม้สีสวย อ่ิมอรอ่ยไปกับอาหาร
โฮมเมดและกาแฟท่ีทางรา้นทําเองต้ังแต่ปลกู

จุดชมวิวบ้านผาหมี
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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รา้นท่ีอยากใหค้ณุใกล้ชดิธรรมชาติมากขึ้น จะมองไปทิศไหน
ก็เจอแต่สีเขียวชอุ่มของป่าเขาล้อมรอบ นั่งมองวิวบ่อนํ้า
สฟี้าใสและทุ่งดอกไม้สสีวย อ่ิมอรอ่ยไปกับอาหารโฮมเมด
และกาแฟท่ีทางรา้นทําเองต้ังแต่ปลกู

เมนูเเนะนำ: หมูทอดนํ้าปลา

22

สวนคุณปู่ Life Museum
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

08.30-18.00 น. | เปิดทกุวัน
06 1267 8868
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23

จากเหตกุารณ์ชว่ยชวิีตเหล่า 13 หมูป่า ยิ่งทําใหถ้ํ้าหลวง-
ขนุนํ้านางนอนเปน็ท่ีรูจั้ก เทือกเขาขนาดใหญค่ล้ายหญงิสาว
กําลังนอนเหยียดกาย และขุนนํ้านางนอน สระสีฟ้ามรกต
สวยงาม ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกมาสัมผัสความ
งดงามของธรรมชาติท่ีนี่

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
08 0792 5095
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ร้านอาหารของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
เมนูอาหารอุดมไปด้วยผักนานาชนิดท่ีคนชอบกินผัก
จะต้องหลงรกั ทางรา้นใชวั้ตถุดิบเป็นพืชผักท่ีปลกูขึ้นเอง 
บรรยากาศรม่รื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใบเขียว

เมนูเเนะนำ: ปลาทอดสมุนไพร

24

จันกะผัก
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

07.30-21.00 น. | ปิดวันพฤหสับดี
08 8555 5782
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25

เพียงก้าวผ่านด่านพรมแดนแม่สายท่ีเชื่อมสัมพันธภาพ
ระหว่างไทย-พมา่ไว้ ก็จะทําใหค้ณุได้ไปเยอืนชายแดนพมา่
ท่ีท่าขี้เหล็ก พบกับตลาดชายแดนท่ีจําหน่ายสนิค้าราคาถกู
มากมาย ท้ังอัญมณี อาหารแหง้ ไปจนเครื่องใชไ้ฟฟ้า และ
พูดคยุกับคนขายท่ีพูดไทยได้คล่อง

ตลาดแม่สาย
อําเภอแม่สาย, จังหวัดเชยีงราย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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26

สามเหล่ียมท่ีมาบรรจบกันโดยมลํีานํ้าโขงเปน็ตัวเชื่อมตรง
กลางระหว่างสามประเทศไว้ คือ ไทย - ลาว - พม่า ทําให้
เมื่อยืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วสามารถมองเห็นดินแดนของท้ัง
สามประเทศได้พรอ้มกัน และแวะไปสกัการะพระเชยีงแสน
สี่แผ่นดินรมิแม่นํ้าโขงได้อีกด้วย

จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ
อําเภอเชยีงแสน, จังหวัดเชยีงราย

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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27

ด้วยเอกลักษณ์ของหน้าผาสูงท่ีปลายแหลมชี้ไปบนฟ้า
ลํ้าเข้าไปในฝั่ งลาว ทําใหภ้ชูีฟ้้าได้ฉายาว่า ‘หลังคาสยาม’ 
และเป็นยอดเขาท่ีสูงสุดในดอยผาหม่นจึงเป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยมาก มองไปเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมไปท้ัง
ยอดเขา มองเหน็แม่นํ้าโขงคดเค้ียวทางฝั่ งลาว

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า
อําเภอเทิง, จังหวัดเชยีงราย

04.30-18.30 น. | เปิดทกุวัน
-
08 4807 9848
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28

จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตยข์ึ้นอีกแหง่ท่ีควรไปเก็บ
เป็นเชค็ลิสต์สกัครัง้ มา่นหมอกท่ีเคล่ือนตัวมาหากันเปน็กลุม่
ก้อนคล้ายเกลียวคล่ืน ลอยตัวเหนือทิวทัศน์ภเูขาท่ีเรยีงตัว
สงูตํ่าสลับไปมา ทําใหเ้กิดภาพสดุอลังการท่ีสรรสรา้งโดย
ธรรมชาติ

ดอยผาตั้ง
อําเภอเวียงแก่น, จังหวัดเชยีงราย

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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29

พิพิธภัณฑ์ท่ีสรา้งโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ท่ีเปิดพื้นท่ีกว่า 
100 ไร ่ใหเ้ข้ามาเสพความงามของศิลปะและสถาปตัยกรรม
แบบกาแลกว่า 40 หลังท่ีประดับไปด้วยลวดลายไม้แกะสลัก
และทาด้วยสดํีา จึงเรยีกว่า ‘บ้านดํา’ สรา้งไว้เพื่อเก็บของ
สะสมทางศิลปะมากมาย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

09.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 80 บาท
0 5377 6333
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รา้นอาหารพื้นเมอืงรมิแมน่ํ้ากก สบืทอดสตูรลับความอรอ่ย
จากรุน่สูรุ่น่มาถึง 40 ป ี โดดเด่นเรื่องรสชาติอาหารเหนือ
ด้ังเดิม ภายในรา้นจะมโีซนแพรมินํ้าใหน้ัง่ทานอาหารพรอ้ม
ด่ืมดํ่าบรรยากาศรมิแม่นํ้า

เมนูเเนะนำ: แอ๊บปลา

30

ร้านอาหารหลู้ลำ
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

10.30-22.30 น. | เปิดทกุวัน
0 5374 8223
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ชวนมาสัมผัสความสวยงามรมิแม่นํ้ากก โอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาติแห่งเมืองเชยีงราย กับรา้นอาหารสไตล์ยุโรป
ท่ีเสิรฟ์อาหารนานาชาติชัน้ดี พรอ้มชาและกาแฟคัดสรร
แบบพิเศษ เหมือนได้นั่งจิบชายามบ่ายในสวนชนบท

เมนูเเนะนำ: แพนเค้กสตรอว์เบอรร์ี่

31

Melt In Your Mouth
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

09.00-19.00 น. | เปิดทกุวัน
0 5202 0549



เสน้ทางท่ี 02 — เชยีงใหม-่เชยีงราย 157

32

บ้านลิไข่ หมู่บ้านกลางหุบเขาของชาวลาหู่และอาข่า
มี ‘นํ้าตกนางแลใน’ นํ้าตก 5 ชัน้ท่ีเป็นดังเส้นเลือดใหญ่
ไหลหล่อเล้ียงคนในหมูบ่า้น และยงัม ี‘นาขัน้บนัไดบา้นลิไข’่
ท่ีเขียวขจีไปท้ังหุบเขาลดหล่ันกันไปเป็นขั้นบันได โดยมี
ลําธารไหลเอ่ือยอยู่เคียงข้าง

นำ้ตกนางแลในและนาขัน้บนัได บ้านลิไข่
อําเภอเมอืงเชยีงราย, จังหวัดเชยีงราย

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
06 2293 0050  
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รา้นขาหมูเจ้าเก่าสตูรอากงท่ีเปิดมานานกว่า 60 ป ีขาหมู
จะเลือกเฉพาะขาหน้า นําไปเผาก่อนแล้วค่อยนํามาตุ๋น
บนเตาถ่านจนเนื้อเปื่ อย ทานแล้วได้รสสัมผัสท่ีอรอ่ย นุ่ม 
และหอมกล่ินเครื่องเทศท่ีซมึเข้าไปในเนื้อ

เมนูเเนะนำ: ขาหมู

33

ขาหมูเชียงดาวเจ้าเก่า
อําเภอเชยีงดาว, จังหวัดเชยีงใหม่

07.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
0 5345 5093
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34

ชมหนิงอกหนิย้อยหลากหลายรูปทรงท่ีเกิดจากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติสรา้งความงดงามใหกั้บถํ้าแหง่นี้ มนีํ้าใสไหล
ออกมาจากถํ้า รวมกันเป็นแอ่งนํ้าท่ีมีฝูงปลาน้อยใหญ่ว่าย
ไปมา และมี ‘ศาลพ่อหลวงคําแดง’ ท่ีมีเรื่องเล่าเป็นตํานาน
แหง่ถํ้าเชยีงดาวสบืต่อกันมา

วัดถ้ำเชียงดาว
อําเภอเชยีงดาว, จังหวัดเชยีงใหม่

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย 20 บาท, ชาวต่างชาติ 40 บาท
06 3127 1460, 08 9561 4558
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35

ไมต้่องไปไกลถึงญี่ปุน่ ก็สามารถนอนแชอ่อนเซน็ท่ามกลาง
ธรรมชาติรอบข้างโอบล้อม ต้ังอยู่รมินํ้าลําห้วยแม่ก๊ะใน
บ้านยางปูโต๊ะ เป็นบ่อนํ้าพุรอ้นท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
มีให้บริการแบบแช่ฟรีในบ่อซีเมนต์  และบ่อส่วนตัว 
เพียงชัว่โมงละ 50 บาท

โป่งน้ำร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ
อําเภอเชยีงดาว, จังหวัดเชยีงใหม่

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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36

อลังการพุทธศิลป์แหง่ดินแดนล้านนา ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบล้านนาประยุกต์ ผสมผสานระหว่างวัดบ้านกับวัดป่า 
โดยได้รบัการบูรณะขึ้นใหม่ให้มีความวิจิตรตระการตา
โดย ครูบาเจ้าเทือง นาถสโีล ท่ีทําใหพ้ลังศรทัธาจากท่ัวสารทิศ
แหกั่นมากราบไหว้บูชา

วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน
อําเภอแม่แตง, จังหวัดเชยีงใหม่

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
06 3241 1987
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ท่ีท่ีอยากจะชวนคณุมาสรา้งบทสนทนากับธรรมชาติรอบตัว
ผ่านการออกแบบบ้านเป็น Earth House ใชส้ัจจะวัสดุ
ในการสรา้งท้ังดินและไมใ้หเ้กิดคณุค่าสงูสดุ พรอ้มรงัสรรค์
เมนูจากสมุนไพร ผลไม้ และดอกไม้รอบบ้าน

เมนูเเนะนำ: เต้าหูย้ัดไสข้าเหด็ทอด

37

Nature Talk
อําเภอแม่รมิ, จังหวัดเชยีงใหม่

09.00-16.30 น. | ปิดวันจันทร์
09 1447 5348
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38

อารามหลวงเก่าแก่ท่ีสาํคัญมากกับเชยีงใหม ่เนื่องจากเปน็
ท่ีประดิษฐานเจดียใ์หญท่ี่สดุในเชยีงใหม ่มเีสาอินทขลิหรอื
เสาหลักเมือง สรา้งด้วยไม้ซงุต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน สรา้งในสมัย
พ่อขุนเม็งราย และยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกต
นานถึง 80 ปี

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
อําเภอเมอืงเชยีงใหม่, จังหวัดเชยีงใหม่

06.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร

นํ้าตกทีลอจ่อ 
นํ้าตกทีลอซู

นํ้าตกเปรโต๊ะลอซ ู
ดอยมะม่วงสามหมื่น

ดอยหวัหมด 

วันท่ี 1 
01
02

วันท่ี 2
03
04

วันท่ี 3
05

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06
07

วันท่ี 2
08
09
10

11
12

วันท่ี 3
13
14
15
16
17
18

สวนอาหารกวางตุ้ง
นํ้าตกธารารกัษ์
ถํ้าสฟี้า 
ไรช่าวหลังสวน
โรชา คาเฟ่
นํ้าตกป่าหวาย
ม่อนหมอกตะวัน

ตลาดดอยมูเซอใหม่
ศาลพระเจ้าตากสนิมหาราช
สะพานสมโภชน์รตันโกสนิทร ์
200 ปี
ตรอกบ้านจีน
เถียงนา คอฟฟี่  แอนด์ 
เบเกอร ีฟารม์ 

โรตีโอ่ง เจ้าแรกในแม่สอด
วัดไทยวัฒนาราม
ตลาดรมิเมย
นํ้าพุรอ้นแม่กาษา
พระธาตดุอยหนิก่ิว
รา้นอาหารชอ่ม่วง

สญัลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก
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เสน้ทางท่องเท่ียงธรรมชาติในอําเภออุ้มผาง
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ชว่งเวลาเเนะนํา: เดือนตลุาคม-ธันวาคม

เมืองเล็กๆ ท่ีซอ่นธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ไว้ใหเ้ราได้แวะไปสักครัง้ ชมนํ้าตก 
ทีลอซตูระหง่านตระการตา และยังมีนํ้าตกอีกหลายแหล่งใหไ้ปนั่งฟังเสยีง
นํ้าไหลลงเปน็จังหวะ ยงัรํ่ารวยไปด้วยมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่ โดยสามารถ
ล้ิมรสวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านอาหารแต่ละมื้อ ท่ีอยากชวนไปตามเก็บทกุรา้น
ใหค้รบ!

เสน้ทางท่ี 03 — ตาก

เท่ียวนํ้าตก 
ชมมรดกวัฒนธรรม 

ธรรมชาติ • วัฒนธรรม
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01

08.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
0 5553 2030

เมนูเเนะนํา: เคาหยุก

สวนอาหารจีนแบบกวางตุ้งท่ีเปิดมานานกว่า 30 ปี ต้ังแต่
รุน่คณุพ่อจนถึงเจ้าของรา้นในปัจจุบันท่ียังคงรสชาติแบบ
ด้ังเดิมอยู่ตลอด ภายในตกแต่งแบบจีน มีท้ังศาลาเล็กๆ 
โต๊ะในสวน และโต๊ะสว่นตัวใหเ้ลือกได้ตามใจชอบ

สวนอาหารกวางตุ้ง
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก
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08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

หนึ่งในสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวแม่สอด ซึ่งมอง
เห็นนํ้าตกไหลลงจากผาสูงราว 30 เมตรได้อย่างชดัเจน 
ภายในมีอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และสะพานไม้ให้เดินชม
บรรยากาศรอบๆ ด้านบนเหนอืนํ้าตกเป็นท่ีต้ังของเจดีย์โคะ
สิง่ศักดิส์ทิธิข์องชมุชนอีกด้วย

นํ้าตกธารารกัษ์
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

02
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08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

ถํ้าท่ีเกิดจากการกัดกรอ่นของกลุ่มหินจนกลายเป็นโพรง 
ลักษณะคล้ายงวงชา้งขนาดใหญแ่ละมผีนังสฟีา้อมเทา ไม่ใช่
สแีดงหรอืสม้เหมือนถํ้าอ่ืนๆ จนเป็นท่ีรูจั้กในนาม ‘ถํ้าสฟี้า’ 
ภายในตัวถํ้าค่อนข้างมืด ควรพกไฟฉายไปเพื่อนําทางและ
ชมความงดงามของถํ้า

ถํ้าสฟี้า 
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

03
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04

ไรช่าวหลังสวน
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

เมนูเเนะนํา: ขนมจีนนํ้ายาปู

รา้นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านด้วยฝีมือการทําอาหารของ
ชาวอําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร ท่ีอยากสง่ต่อความอรอ่ย
แบบทางใต้ผา่นเครื่องพรกิแกงและวัตถดิุบปลอดสารพษิท่ี
ปลกูเองในไร ่ใหแ้ก่ลกูค้าท่ีมายงัอําเภอพบพระ จังหวัดตาก

10.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6366 4067



172เสน้ทางที ่03 — ตาก

09.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
09 1843 7173

เมนูเเนะนํา: เค้กบลเูบอรร์ี

โรงนาขนาดใหญ่บนเนินเขานั้นเป็นท่ีต้ังของ ‘โรชา คาเฟ่’ 
รา้นกาแฟท่ีเปล่ียนไรข่า้วโพดเดิมของบรรพบรุษใหก้ลับมา
เต็มไปด้วยสีเขียวจากพรรณไม้นานาชนิด ภายในตกแต่ง
สไตล์ลอฟท์ พรอ้มใหบ้รกิารท้ังขนมหวานและเครื่องด่ืม

โรชา คาเฟ่
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

05
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08.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

นํ้าตกหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งมีจํานวนชัน้มากกว่า 100 ชัน้ 
ต้ังอยู่ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี โดยเฉพาะต้นหวายท่ีมักขึ้น
อยู่ตามชัน้ต่างๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์และท่ีมาของชื่อ 
‘นํ้าตกปา่หวาย’ แล้วยงัมนีํ้าไหลตลอดจึงสามารถท่องเท่ียว
ได้ท้ังปี

นํ้าตกป่าหวาย
อําเภอพบพระ, จังหวัดตาก

06
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07

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกแหง่ใหม่ของอําเภอพบพระ 
โดยสามารถมองเห็นทะเลหมอกและทิวทัศน์ของภูเขาได้
แบบ 360 องศาเลยทีเดียว เนื่องจากมีอากาศเย็นตลอด 
ท้ังปี จึงเป็นแหล่งปลูกพืชและดอกไม้เมืองหนาวท่ีสาํคัญ
ของชาวบ้านในพื้นท่ีอีกด้วย

มอ่นหมอกตะวัน 
อําเภอพบพระ, จังหวัดตาก
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08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

สมัผัสวิถีชวิีตของชาวไทยภเูขาเผ่ามูเซอได้ทกุวันท่ี 'ตลาด
ดอยมูเซอใหม่ '  ซึ่งเป็นสถานท่ีจําหน่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรจากไรส่วนของชาวบ้านในละแวกนั้น ท้ังพืชผัก
เมืองหนาวและสิง่ของเครื่องใชใ้นชวิีตประจําวัน

ตลาดดอยมเูซอใหม ่
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

08
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08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

ศาลของกษัตรยิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตาก ซึ่งถือเป็นศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชท่ีสรา้งขึ้นเป็นแหง่แรกของ
ไทยอีกด้วย โดยทุกวันจะเต็มไปด้วยเหล่าผู้ศรทัธาแวะ
เวียนมาขอพร รวมถึงนํารูปปั้ นม้าศึก ชา้งศึก และไก่ชน 
มาถวายอีกด้วย

ศาลพระเจา้ตากสนิมหาราช
อําเภอเมอืงตาก, จังหวัดตาก

09
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

สะพานท่ีสรา้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองท่ีกรุงรตันโกสนิทรม์ีอายุ
ครบ 200 ปี บรเิวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะและสนาม
กีฬาของคนในเมือง แล้วยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวแม่นํ้าปิง 
ท่ีดีท่ีสดุของจังหวัดตากอีกด้วย

สะพานสมโภชน์รตันโกสนิทร ์200 ปี
อําเภอเมอืงตาก, จังหวัดตาก

10
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ถนนสายเล็กๆ ซึ่งเคยเป็นย่านการค้าอันรุง่เรอืงในอดีต  
มีสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทย จีน 
และตะวันตก กลางชุมชนมีรา้น 'ผัดไทยตรอกบ้านจีน’  
รา้นผัดไทยโบราณท่ีมีเอกลักษณ์คือการใส่เต้าเจ้ียวแทน
กุ้งแหง้เพื่อเพิ่มความหอม

ตรอกบ้านจนี
อําเภอเมอืงตาก, จังหวัดตาก

11
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12

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
09 6805 0363

เมนูเเนะนํา: ครวัซองต์

บ้านไม้หลังเก่ากลางทุ่งนาหรอืท่ีเรยีกว่า 'เถียงนา' ได้ถูก
ดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่ ซึ่งเสริฟ์ท้ังอาหารไทย อาหารตะวัน
ตกของทานเล่น และเบเกอร ี โดยเฉพาะครวัซองต์ ขนม 
ยอดนิยมของทางรา้นท่ีทําสดใหม่จากเตาทกุวัน

เถียงนา คอฟฟี่  แอนด์ เบเกอร ีฟารม์
อําเภอเมอืงตาก, จังหวัดตาก
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13

05.00-09.00 น. | เปิดทกุวัน
08 5610 0622

เมนูเเนะนํา: โรตีโอ่ง

อาหารเช้ายอดนิยมในแม่สอดอย่าง ‘โรตีโอ่ง’ ซึ่งมี
เอกลักษณ์จากการนําแป้งโรตีมาแปะไว้ในโอ่งท่ีมีเตาไฟ 
อยู่ด้านล่าง จนแป้งสกุพองแทนการใชน้ํ้ามันทอด ชว่ยให้
แป้งกรอบนอกนุ่มใน เหมาะแก่การทานคู่กับชาหรอืกาแฟ

โรตีโอ่ง เจา้แรกในแมส่อด
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก
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08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

ภายในวัดแหง่นีเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะพมา่ ด้านหนา้ 
มีรูปปั้ นหงส์ต้ังหง่านเคียงคู่กับเจดีย์โกรวินทรงเครื่องสี
ทอง ภายในวิหารประดิษฐานพระพทุธรูปซึง่จําลองมาจาก
พระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปศักดิส์ิทธิค์ู่บ้านคู่เมืองของ
พม่า

วัดไทยวัฒนาราม
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

14
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08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

แหล่งขายสินค้าพื้นเมืองจากไทยและพม่า ไม่ว่าจะเป็น
อาหารแห้ง ของตกแต่งบ้าน ของเก่าโบราณ รวมถึง 
มีอัญมณีจําหน่ายด้วยท้ัง หยก ทับทิม และพลอย โดย 
นักท่องเท่ียวสามารถใชห้นังสือผ่านแดนชัว่คราวข้ามไป
ท่องเท่ียวฝั่ งอําเภอเมียวดี ประเทศพม่าได้ด้วย

ตลาดรมิเมย
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

15
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08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 10 บาท
-

บ่อนํ้าพุรอ้นท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของบ้านแม่กาษา 
โดยมีอณุหภมูิความรอ้นสงูถึง 75 องศาเซลเซยีส จนกลาย
เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาต้มไข่ออนเซน็ แล้วแวะ
พักผ่อนด้วยการแชเ่ท้าในบ่อนํ้ารอ้น อาบนํ้าแร ่ และนวด
แผนไทย

นํ้าพรุอ้นแมก่าษา 
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

16
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08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

พระธาตุท่ีต้ังอยู่บนชะง่อนผาก่ิวโดยมีหินก้อนใหญ่เป็น
ฐานรองรบั จนถกูขนานนามว่า ‘เจดีย์หนิพระอินทรแ์ขวน’ 
เพราะมลัีกษณะเหมอืนกับเจดียใ์นประเทศพม่า โดยภายใน
ประดิษฐาน ‘พระธาตพุญาล่อง’ และเป็นจุดท่ีสามารถชม
ทิวทัศน์ของประเทศพม่าได้อีกด้วย

พระธาตดุอยหนิก่ิว
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก
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10.30-14.00 น.  
16.00-23.00 น. 
เปิดทกุวัน
09 5813 6120

เมนูเเนะนํา: ปูผัดผงกะหรี่

รา้นอาหารท่ีมีบรรยากาศเป็นกันเอง ภายในตกแต่งด้วย
โทนสขีาวและม่วง ใหบ้รกิารท้ังโซนด้านในหอ้งแอรแ์ละรมิ
ระเบียงด้านนอก เป็นรา้นท่ีมีท้ังอาหารจานเดียว อาหาร
ทะเล ขนมหวาน และเครื่องด่ืมใหบ้รกิาร

รา้นอาหารชอ่มว่ง
อําเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

18
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08.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
-

นํ้าตกทีลอจ่อ หรอื นํ้าตกสายฝน เกิดจากสายนํ้าตกท่ีไหล
ท้ิงตัวจากหน้าผาสูงชนัแล้วแตกกระจายเป็นฝอยดูคล้าย
สายฝนท่ีตกลงมาสูลํ่านํ้าม่กลอง เกิดเป็นรุง้กินนํ้าท่ีมีสสีนั
อันงดงาม โดยทุกคนสามารถถ่ายรูปใกล้ชดิได้ในขณะท่ี
ล่องแพไปยังนํ้าตกทีลอซ ู

01

นํ้าตกทีลอจอ่
อําเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก
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08.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
-

ทีลอซ ูมาจากภาษากะเหรีย่งแปลว่า นํ้าตกดํา เป็นนํ้าตก
ท่ีสวยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย รวมท้ังยังติดอันดับ
นํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของเอเชยี พิกัดยอดฮิตท่ี
จะต้องมาพิชติในชว่งปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงฤดหูนาว
ซึ่งเป็นชว่งท่ีสวยท่ีสดุ

นํ้าตกทีลอซู
อําเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก

02
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

นํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีไหลลงมาจาก ยอดเขามะม่วงสามหมื่น 
มีความสงูราว 500 เมตร มีรูปทรงคล้ายรูปหวัใจ การเดิน
ทางเข้าไปยังนํ้าตกค่อนข้างลําบาก ต้องเดินเท้าเข้าไปใน
ปา่ลึกประมาณ 4-5 ชัว่โมง เหมาะสาํหรบัสายเดินปา่ท่ีชอบ
ธรรมชาติและความท้าทาย

นํ้าตกเปรโต๊ะลอซู
อําเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก

03
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ดอยสงูท่ีมีลักษณะคล้ายผลมะม่วง แต่คนในพื้นท่ีเรยีกกัน
ว่า 'ดอยสามหมื่น' การเดินทางสูย่อดดอยต้องใชเ้วลาและ
ความฟิตพอสมควร เพราะต้องปีนเขาขึ้นไปสงู แต่เมื่อขึ้น 
ไปถึง จะต้องท่ึงกับทัศนียภาพอันงดงามของท่ีนี่อย่าง
แน่นอน

ดอยมะมว่งสามหมื่น
อําเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก

04
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

จุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดตาก ยอดเขามีลักษณะหัวโล้น ไม่มีต้นไม้ใหญ ่ 
จึงเป็นท่ีมาของชื่อ 'ดอยหัวหมด' ท่ีความงามไม่เคยหมด  
ยิง่ในเฉพาะชว่งฤดฝูนท่ีดอกต้นเทียนดอย บานสะพรัง่ ย้อม
ท้ังดอยใหเ้ป็นสชีมพู 

ดอยหวัหมด
อําเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก

05



เส้นทางท่ี 04 พะเยา

วิถีิีริมิกวิา๊น มา่นหมอกหนา วิวิิ 180 ํบนภูลัูังกา
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สถานท่ีท่องเท่ียว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้ํามัน

สถานี 
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ท่ีพัก

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06
07

วันท่ี 2
08
09
10
11
12
13
14
15

วันท่ี 3
16
17
18
19
20

ภูลังกา
Magic Moun tain
ภูอานม้า
วัดพระธาตุสบแวน
วัดนันตาราม

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เฮือนปฏิมา อาร์ต แกลเลอรี
บ้านต้นเต๊า
อนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง
กว๊านพะเยา
วัดติโลกอาราม
ร้านถ้วยก๋าไก่ and View LOVER

บ่อสิบสอง
Phayao Coffee Roaster
วัดศรีโคมคํา
ข้าวซอยแสงเพียร
AR(T)CADE
Mr.Handsome
The Moon 1971
ภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ท

เส้นทางที ่04 — พะเยา 194



เส้นทางที ่04 — พะเยา 195

วิถีริมกว๊าน ม่านหมอกหนา
วิว 180 ํบนภูลังกา

ขับรถข้ึนเหนือไปสัมผัสธรรมชาติ กับเส้นทางท่ีคุณจะได้ดูดด่ืมทิวทัศน์
ตลอดสองข้างทางจนเต็มอ่ิม ปลดปล่อยใจไปกับสายน้ําแห่งวัฒนธรรม 
พร้อมชมแสงสุดท้ายของวันท่ีสะท้อนกับผืนน้ําขณะนั่งเรือพายไปสักการะ
วัดกลางกว๊านพะเยา แล้วขับรถข้ึนเขาไปโอบกอดม่านหมอกหนาท่ีลอยตัว
อยู่เหนือหุบเขาสลับซับซ้อนบนภูลังกา

ช่วงเวลาเเนะนํา: เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

ธรรมชาติ • วัฒนธรรม
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01

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
09 3265 3035

ลานกางเต็นท์และพ้ืนท่ีพักผ่อนให้เราปล่อยใจอย่างช้าๆ 
ช่ืนชมความเคลื่อนไหวของผิวน้ํา ธรรมชาติ และวิถีชีวิต 
มีกิจกรรมท้ังพายเรือคายัค ข่ีจักรยาน เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ เป็นอุทยานฯ ท่ีงดงามสงบเงียบและมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกครบครัน

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
อําเภอแม่ใจ, จังหวัดพะเยา
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สัมผัสงานคราฟต์ท่ีสตูดิโอเซรามิก ท่ีมีเอกลักษณ์เป็น 
รูปทรงบิดเบ้ียว แต่สร้างคุณค่าให้งานเซรามิกน้ันมีความงาม 
ไม่ซ้ําใคร โดดเด่นด้วยลวดลายเซรามิกท่ีเคลือบด้วยสี 
จากหินน้ําตก รวมถึงมีพ้ืนท่ีเวิร์กช็อปเซรามิกด้วย

02

เฮือนปฏิมา อาร์ต แกลเลอรี 
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

08.30-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 1960 9859
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บ้านต้นเต๊า
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

03

10.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
09 4719 2653

เมนูเเนะนํา: ข้าวผัดน้ําพริกต้นเต๊า

ร้านอาหารและโฮมสเตย์บรรยากาศน่ารัก ด้วยลําธารน้ําใส
และเสียงไผ่ไหวยามสายลมพัดผ่าน พร้อมเสิร์ฟความอร่อย
ด้วยเมนูหากินยากอย่าง ‘ข้าวผัดน้ําพริกต้นเต๊า’ เคียงกับ
ผักสดนานาชนิดท่ีคอยหมุนเวียนมาให้แนม
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เปิด 24 ช่ัวโมง  | เปิดทุกวัน
-
-

พ่อขุนงําเมือง ผู้สร้างความรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของเมืองพะเยา ปกครองบ้านเมืองด้วยพระปรีชาญาณและ
ม่ันคงในคุณธรรม โดยอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมืองต้ังอยู่ในสวน
สมเด็จย่า 90 พรรษา ตรงข้ามกับกว๊านพะเยา

อนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

04
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05

พักผ่อนหย่อนใจกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ
ปั่นจักรยานบนเส้นทางขนานไปกับสายนํ้า พายเรือคายัค
ชมวิวท้องฟ้าเปล่ียนสียามพระอาทิตย์ตก หรือกิจกรรมยอด
นิยมอย่างการพาย SUP ท่ี Lakeland Cafe คาเฟ่ท่ีพ่วง
ด้วยกิจกรรมทางน้ํามากมาย

05.30-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าบริการเรือคายัค ท่านละ 200 บาท
-

กว๊านพะเยา
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา
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08.30-17.30 น. | เปิดทุกวัน
ค่าบริการล่องเรือ 
ท่านละ 50 บาท, เหมาลํา 500 บาท
08 9433 7311 (ชมรมเรือพายแจวกว๊านพะเยา)

กว่า 500 ปท่ีีวัดเก่าแก่แห่งน้ีต้ังอยู่กลางกว๊านพะเยา 
ปรากฏหลักฐานว่าวัดสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช 
ตัววัดได้จมอยู่ภายใต้ผืนน้ํา เผยให้ชมเพียงความงามของ
ยอดเจดีย์ท่ีโผล่พ้นน้ํา ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวล่องเรือพาย
ไปสักการะ 

06

วัดติโลกอาราม
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา
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ร้านอาหารท้องถ่ินริมกว๊านพะเยา เหมาะแก่การมาทาน
ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตก นอกจากความอร่อยของอาหารท่ี
จะได้ล้ิมรสชาติแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศแสงสีส้มรําไร
ท่ีค่อยๆ ลาลับขอบฟ้าไปอีกด้วย

เมนูเเนะนํา:  ปลานิลน่ึงน้ําพริกหนุ่ม

11.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
0 5443 1246

ร้านถ้วยก๋าไก่ and View LOVER
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา
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08

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

พาสองเท้ามุ่งหน้าเดินไปสัมผัสธรรมชาติอย่างชิดใกล้ 
ตลอดเส้นทางเดินเท้าจะพบบ่อน้ําเล็กใหญ่กระจัดกระจาย 
บอกให้รู้ว่ามาถึงบ่อสิบสองแล้ว ชมวิวม่านหมอกหนาเหนือ
ผาหัวเรือท่ีลอยแทรกตัวอยู่ตามแนวป่าและเคล่ือนตัวแวะ
มาทักทายในยามเช้า

บ่อสิบสอง
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา
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โรงค่ัวกาแฟท่ีมีหน้าร้านเปิดขายกาแฟท่ีใช้เมล็ดท่ีค่ัวเอง
ท้ังหมดมาชงผ่านกระบวนการแบบต่างๆ ท้ังเอสเปรสโซ
แมชชีนและสโลวบารใ์ห้คอกาแฟไดเ้ลือกชิม มีทัง้กาแฟไทย
และกาแฟนอกในราคาท่ีเป็นมิตร

เมนูเเนะนํา: Phayao Zaa

Phayao Coffee Roaster
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

09.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
08 7433 9449
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พระอารามหลวงสําคัญแห่งเมืองพะเยา เป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระเจ้าองค์หลวง หรือพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูป
ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ท่ีสุดในศิลปะล้านนา ใช้เวลาสร้าง
ถึง 33 ป ีรวม 3 แผ่นดิน ปัจจุบันอายุรวม 519 ปี

วัดศรีโคมคํา 
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 5441 0058-9, 0 5441 1062
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ตํานาน 50 ปท่ีีสืบทอดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก ข้าวซอยรสชาติ
กลมกลอ่มถึงเครือ่ง ได้รสสัมผัสของเส้นสามแบบในคําเดียว 
ทีเด็ดคือเน้ือน่องติดมันละลายเป่ือยนุ่มท่ีเค่ียวมาตลอด 
ท้ังคืนด้วยเตาถ่านจนไฟมอด

เมนูเเนะนํา: ข้าวซอยเน้ือ

ข้าวซอยแสงเพียร
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
0 5448 2006
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เปล่ียนช้ัน 2 ของตลาดอาเขตท่ีเคยร้างรา ให้กลายเป็น
พ้ืนท่ีศิลปะใจกลางเมืองพะเยา เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้า
เก่าและใหม่ได้แวะเวียนกันมาจัดแสดงผลงานศิลปะ งาน
สร้างสรรค์ รวมท้ังเป็นพ้ืนท่ีให้ชาวพะเยาเข้าถึงศิลปะได้
ง่ายย่ิงข้ึน

10.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 9635 4585

AR(T)CADE
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา
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คาเฟ่ท่ามกลางป่าเขา ท่ีทางเข้ายังเป็นลูกรังดินแดง คดเค้ียว
ไปตามความชันของเขา เพื่อพาเราเข้ามาสัมผัสธรรมชาติ
โอบล้อมท่ีมีหมู่มวลอาคารไม้แทรกตัวอยู่ ชมวิวภูเขาพร้อม
จิบกาแฟรสชาติดี

เมนูเเนะนํา: Black Peach

13

Mr.Handsome
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

10.00-18.00 น. 
10.00-00.00 น. (วันศุกร์-อาทิตย์)
ปิดวันพุธ
08 6408 6852
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คาเฟ่สไตล์ยุโรปท่ีซ่อนอยู่แถวมหาวิทยาลัยพะเยา กระจก
บานใหญ่รอบรา้นได้เปิดมุมใหไ้ด้พักสายตาไปกบัสวนหนา้
ร้านและป่าสักหลังร้าน กาแฟและขนมผ่านการรังสรรค์และ
ออกแบบเองโดยเจ้าของร้านอย่างประณีต

เมนูเเนะนํา: รัมฟรุตเค้ก

The Moon 1971
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

10.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
09 2919 1971

14
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หมูกระทะหอมๆ ร้อนๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายกับ 
บรรยากาศท่ีพักและร้านอาหารสไตล์บ้านสวน มีต้นไม้ 
รายล้อมคอยให้ความชุ่มช่ืน และมีฉากหลังเป็นวิวภูลังกา 
สุดอลังการ

เมนูเเนะนํา: หมูกระทะ 

ภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ท
อําเภอเมอืงพะเยา, จังหวัดพะเยา

16.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
08 6191 0291

15
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ชมวิวหุบเขาท่ีห้อมล้อมด้วยทิวเขาสลับซบัซ้อน 180 องศา 
โดยมีท้องนาเบ้ืองล่างเป็นตัวเช่ือม และมีจุดนําสายตา 
เป็นเขาหินปูนลูกโดดอยู่ท่ามกลางท้องนา ช่ืนชมทะเลหมอก
ตัดกับแสงแดดท่ีทอดตัวสะท้อนความงามสร้างมิติให้พืน้ท่ี
ท้ังหุบเขา

ภูลังกา 
อําเภอปง, จังหวัดพะเยา

เปิดทุกวัน
-
-
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17

ดื่มดํ่ารสชาติของเครื่องดื่มและทิวทัศน์ของภูลังกาที่สลับ
ซับซ้อนเรียงตัวลดหลั่นกันเบื ้องหน้าแบบ 180 องศา 
ด่ังกลแห่งธรรมชาติเสกสรรความงามตรงหน้า

เมนูเเนะนํา: อเมริกาโนเย็น

Magic Mountain
อําเภอปง, จังหวัดพะเยา

06.00-09.00 น. วันจันทร์
06.00-16.00 น. วันพุธ-อาทิตย์
ปิดวันอังคาร
06 5502 5499
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18

ชมวิวทิวทัศน์รอบด้าน 360 องศา อีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวท่ี
สามารถสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยรถยนต์โดยไม่ต้อง
เดินป่าหลายช่ัวโมง โดยตลอดเส้นทางสู่ภูอานม้าได้ถูก
โอบล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ท่ีงดงามไม่แพ้จุดหมาย
ปลายทาง

เปิด 24 ช่ัวโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ภูอานม้า 
อําเภอเชยีงคํา, จังหวัดพะเยา
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วัดแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์แบบศิลปะ
ล้านนา มีอายุราว 800 ป ีภายในบรรจพุระเกศาและกระดกู
ส่วนคางของพระพุทธเจ้าไว้ บริเวณภายในยังเป็นท่ีต้ังของ
ศูนย์วัฒนธรรมไทล้ือท่ีมีการจําลองบ้านชาวไทล้ืออีกด้วย

วัดพระธาตุสบแวน
อําเภอเชยีงคํา, จังหวัดพะเยา

05.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 5445 2133

19
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วัดนันตาราม
อําเภอเชยีงคํา, จังหวัดพะเยา

20

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 5445 1636

วัดเก่าแก่ท่ีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่า ลักษณะ
เป็นวิหารไม้สักท้ังหลัง ฉลุลวดลายชดช้อย หลังคาหน้าจ่ัว
ยกช่อช้ันลดหล่ันลงมา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยบนธรรมาสน์ไม้แกะสลัก และแปลกตาด้วยคิวปิด 
ท่ีประดับอยู่หลายองค์
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สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร

จุดชมทะเลหมอกวัดกองเนียม
ไฮเดรนเยีย คาเฟ ่เขาค้อ
Jolly Café 
วัดพระธาตผุาซอ่นแก้ว
Pino Latte Restaurant & Café
ขนมจีนหน้าวังหล่มเก่า
ภทัูบเบิก

โรงเรยีนการเมืองการทหาร
นํ้าตกรม่เกล้า-ภราดร
ลานหนิปุ่ม
ผาชธูง
ลานหนิแตก
ครวัท่านขุน

ยางนาคาเฟ่
เขาโปกโล้น
อทุยานแหง่ชาตินํ้าตก
ชาติตระการ 
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน

ฉีซุน่ล่ี
Finally Coffee Co.
สวนบัวอมรรตัน์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

วันท่ี 4
19
20
21
22
23
24 
25 

วันท่ี 5
26 
27 
28 
29 
30 
31 

วันท่ี 6
32 
33 
34

35 

วันท่ี 7 
36 
37 
38 
39

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06
07
08 

09

วันท่ี 2
10
11
12
13
14 

วันท่ี 3
15
16
17
18

ผัดไทยวังทองคณุทองเพียร
แม่แอ๊ดขนมวงโบราณ
ทับทิมกรอบสามหนุ่ม
ไอติมเจรญิผล
ตลาดเจรญิผล
วัดราชบูรณะ
วัดนางพญา 
วัดพระศรรีตันมหาธาต ุ
ราชวรมหาวิหาร
พระราชวังจันทน์และศาลสมเด็จ
พระนเรศวร

ก๋วยเต๋ียวปากหม้อเรนโบว์
กระท่อมเวตาล
ชมุชนบ้านมุง
แคมป์หมาบ้าใจดี
เขาล่องเรอืตาหมื่น 

กาแฟสาระพัน วนธารารสีอรท์
นํ้าตกแก่งโสภา
สะพานสลิง
ทุ่งกังหนัลม เขาค้อ

สญัลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก
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ชว่งเวลาเเนะนํา: เดือนตลุาคม-กมุภาพันธ์

เริม่ทรปิด้วยเมืองสองแคว เมืองแหง่ประวัติศาสตรเ์ก่าแก่ ท่ียังหลงเหลือ
รอ่งรอยเป็นโบราณสถานและวัดต่างๆ ท่ีมอีายุยาวนานใหไ้ด้ไปสกัการะบชูา 
ชมความศักดิส์ทิธิข์องพระพุทธชนิราชมรดกลํ้าค่าคู่เมอืงพษิณโุลก แล้วขึ้น
เขาค้อไปสกัการะวัดพระธาตผุาซอ่นแก้ว พรอ้มไปดทูะเลหมอกหนากับวิว
พาโนรามาบนภทัูบเบิก

เสน้ทางท่ี 05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

ไหว้พระเมอืงสองแคว 
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกเพชรบูรณ์

ธรรมชาติ • ไหว้พระทําบุญ
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08.00-14.30 น. | ปิดวันศกุร์
08 0116 6145

เมนูเเนะนํา: ผัดไทยไข่ลาวาและเก๊ียวกรอบ

เมนูเด็ดจากอําเภอวังทอง พรอ้มรางวัลการนัตีความอรอ่ย 
โดยภายหลังได้ย้ายมาเปิดในเมืองพิษณุโลก ใหไ้ด้ล้ิมลอง
รสชาติกันอยา่งท่ัวถึงกับเมนหูลากหลายท่ีเสริฟ์พรอ้มถาด
กระด้ง รองด้วยใบตอง

ผดัไทยวังทองคณุทองเพยีร
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก
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221เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

07.30-16.00 น. | เปิดทกุวัน
08 5052 4405

เมนูเเนะนํา: ขนมวงโบราณ

รา้นขนมโบราณแป้งข้าวเหนียวทอดสูตรเก่าแก่ท่ีสืบทอด
ต่อมารุน่สู่รุน่นานกว่า 30 ปี ต้ังแต่สมัยรุน่คุณยาย ด้วย
จุดเด่นเน้นแป้งกรอบนอกนุ่มใน หอมกรุน่ ทําใหต้้องลอง
มาชมิสกัครัง้

แมแ่อ๊ดขนมวงโบราณ
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

02



222เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

16.30-22.30 น. | เปิดทกุวัน
09 5765 4539

เมนูเเนะนํา: ทับทิมกรอบใสไ่อศกรมี

หากเป็นสาวกทับทิมกรอบจะต้องลองมาชมิรา้นนี้ให้ได้ 
รา้นดังท่ีดําเนินกิจการมาแล้วนานกว่า 50 ปี ทัมทิมกรอบ
พรอ้มด้วยนํ้ากะทิหอมหวาน วัตถุดิบคัดสรรพิเศษสง่ตรง
จากนาแหว้ ทําสดใหม่แบบวันต่อวัน

03

ทับทิมกรอบสามหนุ่ม
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก



223เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

09.30-20.30 น. | เปิดทกุวัน
0 5525 2268

เมนูเเนะนํา: ไอศกรมีตอกไข่

ไอติมเจรญิผล
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

รา้นเก่าแก่อยูม่านานกว่า 40 ป ีหากมาเยอืนเมอืงพษิณุโลก
ต้องแวะชมิสักครัง้ ไอศกรมีโบราณกะทิสดๆ หอมหวาน 
พรอ้มด้วยท็อปปงิอยา่งรากบวั ฟกัทอง ถ่ัวแดง ลกูชดิ และ
ข้าวเหนียว

04



224เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

17.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

ตลาดเจรญิผล
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

แหล่งรวมของกินหลากหลายของเด็ดเมืองพิษณุโลก  
ไม่ว่าจะเป็นของทอด ปิ้ ง ย่าง หรอืขนมหวานก็มีให้เลือก
แบบจัดเต็ม พลาดไม่ได้กับรา้นแอ๊ดผดัไทย ต้นตํารบัผดัไท 
เสน้เหนียวนุ่มต้ังแต่สมัยรุน่อาม่า
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225เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5525 9907

วัดราชบูรณะ 
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

วัดโบราณอายุนับพันปีใจกลางเมืองพิษณุโลก โดยพระยา
ลิไทจะเขา้มาเปน็ผูบ้รูณปฏิสงัขรณจึ์งได้ชื่อว่า 'ราชบรูณะ' 
มาจนถึงปจัจุบนั จุดเด่นคือ เจดีย์หลวงแบบทรงลังกาขนาด
ใหญ่ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถมองเหน็เด่นเป็นสง่าได้จาก
อีกฝั่ งของแม่นํ้าน่าน
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226เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

วัดนางพญา 
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

วัดเก่าแก่ต้ังแต่สมัยสโุขทัย มีความเชื่อว่า พระราชมารดา
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ 
ปัจจุบันได้ทําการบูรณะวิหารเก่าใหก้ลายเป็นพระอโุบสถ 
เพื่อประดิษฐานพระสมเด็จนางพญาเรอืนแก้ว

08.30-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5525 8972
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227เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

06.30-17.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5525 8966

วัดพระศรรีตันมหาธาตรุาชวรมหาวิหาร
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

วัดคู่บา้นคู่เมอืงพษิณโุลก ศนูย์กลางชมุชนในอดีต มกัเรยีก
กันในชื่อ 'วัดใหญ่' จุดเด่นของท่ีนี่คือ หอกลองอินทรเภร ี
และพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน โบราณวัตถรูุปรา่งแปลกตา
มีลักษณะเป็นหีบบรรจุพระบรมศพพระพุทธเจ้าโดยมี
พระบาทยื่นออกมาท่ีปลายหบี
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228เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

09.00-16.00 น. | ปิดวันจันทร์
-
0 5522 7600

ศึกษาและเรียนรูป้ระวัติศาสตรผ์่านพระราชวังโบราณ
ท่ีมีความเป็นมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวร และศูนย์
ประวัติศาสตรพ์ระราชวังจันทน์ อาคารจัดแสดงเนื้อหา
เก่ียวกับพระราชวังจันทน์และพระราชประวัติของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

พระราชวังจนัทน์ 
และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก
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229เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

09.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6369 9037

เมนูเเนะนํา: ต้มยําแหง้ทะเล

ก๋วยเต๋ียวปากหมอ้เรนโบว์
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

รา้นก๋วยเต๋ียวแปลกใหม่ใชป้ากหม้อแทนเส้นก๋วยเต๋ียว  
รับประทานคู่กับนํ้าซุปแบบต่างๆ มีท้ังโซนโต๊ะนั่งแบบ 
ธรรมดาและโซนสายพานให้เลือกหยิบทานเองได้แบบ 
ต่อเนื่อง หากขับรถผ่านมาทางถนนสีหราชเดโชก็ไม่ควร
พลาดแวะเติมพลังท่ีนี่

10



230เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

09.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
09 5471 7670

เมนูเเนะนํา: กาแฟตะไคร้

กระท่อมเวตาล
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

คาเฟ่เล็กๆ ท่ีมีแรงบันดาลใจมากจากนิทานเวตาล ต้ังอยู่
กลางท้องทุง่นาล้อมไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตร หากมาท่ีนี่ 
ต้องไม่พลาดล้ิมลองกาแฟตะไครม้ะนาวและกาแฟใบเตย 
ซึ่งเป็นเมนูด่ืมได้ตามฤดเูท่านั้น
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231เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ชมุชนบ้านมงุ 
อําเภอเนินมะปราง, จังหวัดพิษณุโลก

เข้าสู่ถนนแลนด์มารก์บ้านมุง ถนนเส้นงามแลนด์มารก์
สาํหรับนักท่องเท่ียวทางไกล ในบริเวณเดียวกันนี้ยังม ี
See Mountain คาเฟ่รมิเขาพรอ้มใหบ้รกิาร และจุดชมวิว
เนนิมะปรางในโฮมเสตย์สวนข้าวตภูขูา้วฟา่งท่ีมวิีวภเูขารอ
ต้อนรบัพรอ้มใหม้าชม

12



232เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

13

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 10 บาท
09 7190 9201

แคมป์หมาบ้าใจดี 
อําเภอเนินมะปราง, จังหวัดพิษณุโลก

ชมุชนคนรกังานศิลปะบรรยากาศดีมีภเูขาล้อมรอบ ซึ่งท่ีนี่ 
เปน็แหล่งเรยีนรูด้้านต่างๆ ท้ังศิลปะ วัฒนธรรม และวถีิชวิีต 
มเีวิรก์ชอ็ปสดุคลาสสกิใหท้ดลองทําอย่างการทําผา้มัดย้อม
และเปเปอรม์าเช ่หรอืจะมานั่งชมวิวตรงเพิงไม้ก็ได้



233เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เปิดทกุวัน
1. ทรปิ 1 วัน เดินขึ้นรอบ 06.00 น. และ 15.00 น.  
ใชเ้วลาเดินไปกลับ 2 ชัว่โมง ราคาเริม่ต้น 999-2,000 บาท
2. ทรปิ 2 วัน 1 คืน เดินขึ้นรอบ 14.00 น.  
และเดินลง 09.00 น. ของวันถัดไป
ราคาเริม่ต้น  1,500-3,000 บาท
06 4986 0569

เขาล่องเรอืตาหมื่น
อําเภอเนินมะปราง, จังหวัดพิษณุโลก

เตรยีมพรอ้มรา่งกายให้ดี เพราะท่ีนี่ต้องแข็งแรงท้ังกาย
และใจกับการปีนเขาท่ีสามารถปีนต่อไปยังเส้นทางเขา 
หน่อแรด ซึ่งเป็นจุดสูงท่ีสุดพร้อมทัศนียภาพสวยงาม 
หากโชคดีจะได้พบกับทะลเหมอก เหมาะสาํหรบันกัท่องเท่ียว 
สายผจญภัย
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234เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
08 7318 1800

เมนูเเนะนํา: ขนมปังชสี

กาแฟสาระพนั วนธารารสีอรท์
อําเภอวังทอง, จังหวัดพิษณุโลก

หากอยากหยุดพักเติมพลังด้วยกาแฟสกัแก้ว ต้องท่ีนี่รา้น
บรรยากาศร่มรื่นกลางป่าติดริมนํ้าเข็ก ซึ่งมีบริการท้ัง
เครื่องด่ืมและอาหารท่ีทําจากผักอินทรยี์ของสวนวนธารา 
นอกจากนี้ทางรา้นมีพื้นท่ีใหแ้วะลงเล่นนํ้าได้อีกด้วย
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235เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
รถจักรยาน 10 บาท, จักรยานยนต์ 20 บาท, 
รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
09 6190 9808

นํ้าตกแก่งโสภา
อทุยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง
อําเภอวังทอง, จังหวัดพิษณุโลก

สถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
นํ้าตกขนาดใหญ่จากลํานํ้าเข็กไหลผ่านหน้าผาคล้ายบันได
ลดหล่ันกันอยา่งสวยงาม สามารถเดินชมด้านบนได้ในชว่ง
ฤดแูล้งหรอืนํ้าน้อย
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236เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

สะพานสลิง 
อทุยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง
อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก

สะพานสลิงข้ามลํานํ้าเขก็ในอทุยานแหง่ชาติทุ่งแสลงหลวง 
เดิมสรา้งขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2506 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว แต่ภายหลังเกิดนํ้าหลากพังเสยีหาย จึงสรา้ง
ขึ้นมาใหม่ โดยยังคงบรรยากาศเอาไว้ใหไ้ด้เก็บภาพสวยๆ
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06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
รถจักรยาน 10 บาท, จักรยานยนต์ 20 บาท, 
รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
09 6190 9808



237เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ทุ่งกังหนัลม เขาค้อ
อําเภอเขาคอ้, จังหวัดเพชรบรูณ์

สูดอากาศสดชื่นพรอ้มชมวิวทิวทัศน์ภูเขาและดอกไม้จาก
จุดชมวิวระเบียงกังหัน นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสการ
ละเล่นแบบชาวม้งได้อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งการพักผ่อน
เหมาะสาํหรบัใครท่ีต้องการปลีกตัวออกจากความวุ่นวาย
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238เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

จุดชมทะเลหมอกวัดกองเนยีม
อําเภอเขาคอ้, จังหวัดเพชรบรูณ์

ด่ืมดํ่ากับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอก 
ทอแสงยามเชา้สาดส่องลงมาบนทิวเขาน้อยใหญ่ แต่อาจ
ไมใ่ชท่กุคนท่ีจะสมัผสัเนื่องจากทะเลหมอกต้องอาศัยหลาย
ปัจจัย ซึ่งถ้าได้มาเหน็นับว่าคุ้มค่าอย่างมาก
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239เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เมนูเเนะนํา: ชอ็กโกแลตรอ้นและบานอฟฟี่ พาย

ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ
อําเภอเขาคอ้, จังหวัดเพชรบรูณ์

คาเฟทุ่่งดอกไฮเดรนเยียสสีนัสดใสบนพื้นท่ีมากกว่า 10 ไร ่
แนะนําให้มาชว่งปลายเดือนตุลาคม เป็นชว่งท่ีกําลังบาน
สะพรัง่ใหไ้ด้ยลโฉม โดยเฉพาะดอกไฮเดรนเยยีสชีมพูท่ีหา
ชมได้ยาก ซึ่งป็นจุดเด่นของคาเฟ่แหง่นี้

20

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 60 บาท
08 2395 5502



240เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

10.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
09 5196 2285

เมนูเเนะนํา: บัตเตอรเ์บียร์

คาเฟน่า่รกับรรยากาศอบอุน่ตกแต่งแบบฟารม์สไตล์ยุโรป 
เจ้าของเดียวกับจอลล่ีแบรแ์บรนด์ขนมดัง เมนูอาหารมี
หลากหลายแบบให้เลือก ใชท้ั้งวัตถุดิบท้องถ่ินและนําเข้า
คณุภาพดี

Jolly Café
อําเภอเขาคอ้, จังหวัดเพชรบรูณ์

21



241เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

07.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
06 3359 6545

วัดพระธาตผุาซอ่นแก้ว
อําเภอเขาคอ้, จังหวัดเพชรบรูณ์

วัดพระธาตุผาซอ่นแก้ว ต้ังอยู่ในอําเภอเขาค้อ ล้อมรอบ
ด้วยภเูขาทําใหด้งูดงามตระการตาเมื่อได้ไปเยอืน โดดเด่น
ด้วยองค์พระพุทธรูปสขีาวประดิษฐานเรยีงซอ้นกันหา้องค์
และสถาปตัยกรรมอันงดงามท่ีตกแต่งด้วยกระเบื้องและหนิ
หลากสสีนั
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242เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

07.00-19.00 น. | เปิดทกุวัน
08 7099 4497

เมนูเเนะนํา: แอปเปิลพาย

Pino Latte Restaurant & Café
อําเภอเขาคอ้, จังหวัดเพชรบรูณ์

รา้นกาแฟท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมพรอ้มบรรยากาศ
ดีๆ สามารถมองเห็นพระพุทธรูปสีขาววัดผาซอ่นแก้วได้ 
ทางรา้นมีท้ังโซนด้านในและด้านนอกให้ได้เลือกเปล่ียน
บรรยากาศจิบกาแฟแบบสบายๆ
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243เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

10.00-15.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1480 8111

เมนูเเนะนํา: ขนมจีนนํ้ายาปลารา้

ขนมจนีหน้าวังหล่มเก่า
อําเภอหลม่เกา่, จังหวัดเพชรบรูณ์

ขนมจีนสูตรโบราณอายุกว่า 60 ปี ของขึ้นชื่อแห่งเมือง
เพชรบูรณ์ คงความอรอ่ยของรสชาติแบบด้ังเดิมไว้ไม่มี
เปล่ียน โดดเด่นด้วยนํ้ายาปลารา้เครื่องสมุนไพรกลมกล่อม
รสชาติถกูปากทกุเพศทกุวัย
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244เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

จุดยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นชื่อเรื่องทะเล
หมอกในปลายฝนต้นหนาว ทางข้ึนเป็นโค้งสงูชนัมองเหน็
เมืองในหุบเขางดงามตา และยังได้มองเห็นเกษตรกรรม
ไรก่ะหลํ่าปลีขั้นบันไดท่ีเชงิเขาของชาวบ้านและชาวม้งใน
บรเิวณภทัูบเบิก

ภทัูบเบิก
อําเภอหลม่เกา่, จังหวัดเพชรบรูณ์
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245เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

โรงเรยีนการเมอืงการทหาร 
อทุยานแหง่ชาติภหูนิรอ่งกล้า
รอยตอ่ อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก  
และอําเภอดา่นซา้ย,จังหวัดเลย

อดีตสถานศึกษาตามแนวคิดของลัทธิคอมมวินสิต์ อีกหน่ึง
สถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ี์มีสิ่งปลูกสรา้งมากมาย ท้ัง
ฝา่ยพลเรอืน ฝา่ยทหาร และสถานพยาบาล ไมไ่กลจากกัน 
ยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตรใ์หไ้ด้ไปเย่ียมชม

26

06.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท 
08 1596 5977



246เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

นํ้าตกรม่เกล้า-ภราดร
อทุยานแหง่ชาติภหูนิรอ่งกล้า
รอยตอ่ อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก  
และอําเภอดา่นซา้ย,จังหวัดเลย

นํ้าตกฝาแฝดแหง่อทุยานแหง่ชาติภหูนิรอ่งกล้า ต้ังอยูห่า่ง
จากท่ีทําการอทุยานประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างการเดิน
เท้าเข้าไปนํ้าตกจะได้สมัผัสบรรยากาศของธรรมชาติชวน
ใหเ้พลิดเพลินตลอดการเดินทาง

27

06.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท 
08 1596 5977



247เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

ลานหนิปุ่ม 
อทุยานแหง่ชาติภหูนิรอ่งกล้า
รอยตอ่ อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก 
และอําเภอดา่นซา้ย,จังหวัดเลย

ลานหิมปุ่มรมิผาท่ีเกิดจาการสึกกรอ่นทางธรรมชาติมา
นานกว่ารอ้ยล้านป ีจนกลายเปน็รอยแตกและปุม่หนิขนาด
เล็กใหญ ่รายล้อมไปด้วยความอดุมสมบรูณแ์ละมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติ โดยท่ีนี่มีอากาศหนาวเย็นให้มาได้สัมผัส
ตลอดท้ังปี

28

06.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท 
08 1596 5977



248เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

ผาชธูง 
อทุยานแหง่ชาติภหูนิรอ่งกล้า
รอยตอ่ อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก  
และอําเภอดา่นซา้ย,จังหวัดเลย

ไมไ่กลจากลานหนิปุม่จะพบกับผาชธูง เปน็หนา้ผาท่ีมคีวาม
สงูชนัสามารถสมัผสัเสน้ขอบฟ้ากับวิวกว้างแบบสดุสายตา 
อีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นท่ีงดงามต้องลอง
มาใหไ้ด้สกัครัง้

29

06.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท 
08 1596 5977



249เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

ลานหนิลักษณะเป็นรอยแตกจนเกิดรอ่งเหมือนแผ่นดินแยก 
กว้างพอใหต้้นหญา้เติบโต ทําใหเ้หล่าพชืพรรณนานาชนิด
จึงพากันเกิดข้ึนราวกับเป็นสวนหย่อม อีกหนึ่งสถานท่ีท่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี

ลานหนิแตก 
อทุยานแหง่ชาติภหูนิรอ่งกล้า
รอยตอ่ อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก 
และอําเภอดา่นซา้ย,จังหวัดเลย

30

06.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท 
08 1596 5977



250เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

09.30-22.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6930 4449

เมนูเเนะนํา: ปลาทอดโบราณ

รา้นอาหารไทยด้ังเดิม พาย้อนสูบ่รรยากาศสมัยก่อนด้วย
เพลงไทยคลาสสิก มีท้ังโซนด้านในและด้านนอกพรอ้ม
ความรม่รื่น เมนูอาหารจานใหญ่ถกูปากทกุเพศทกุวัย

ครวัท่านขุน
อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก

31



251เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

10.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
09 9265 8916

เมนูเเนะนํา: ยําวุ้นเสน้โบราณ

ยางนาคาเฟ่นครไทยในบรรยากาศแบบสบายๆ เหมาะ
สาํหรบัมานั่งจิบกาแฟสบายๆ หรอืจะนั่งเล่นบนดาดฟ้า
พรอ้มเอนตัวนอนลงบนเปลเชอืกชมวิวทุ่งนาก็ได้

ยางนาคาเฟ่
อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก
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252เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

เขาโปกโล้น
อําเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก

เขาโปกโล้นแห่งแดนนครชุม  แม้จะเดินทางยากแต่
ทัศนยีภาพท่ีรอคอยใหไ้ด้สมัผัสงดงามจนยากจะลืม ด้านบน 
มพีระพทุธรูปใหส้กัการะ และบอ่นํ้าทองศักดิส์ทิธิท่ี์มคีวาม
เชื่อในสมยัโบราณว่าสามารถรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บได้เมื่อนํา
มาอาบหรอืด่ืมกิน
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253เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

อทุยานแหง่ชาตินํ้าตกชาติตระการ
อําเภอชาติตระการ, จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกชาติตระการเป็นท่ีต้ังของนํ้าตกท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดของเมืองพิษณุโลก นํ้าตกขนาดใหญ่  
7 ชัน้ ต้ังชื่อตามธดิาท้ัง 7 พระองค์ของท้าวสามลในวรรณคดี
เรื่องสังข์ทอง นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เชน่  
ผาแดง ผากระดาน ฯลฯ

34

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท 
รถจักรยาน 10 บาท, จักรยานยนต์ 20 บาท, 
รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 5590 6522



254เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน 
อทุยานแหง่ชาติแควน้อย
อําเภอวัดโบสถ,์ จังหวัดพิษณุโลก

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5590 6615

โครงการพระราชดํารชิว่ยเหลือราษฎรพื้นท่ีลุม่นํ้าแควนอ้ย 
ท้ังยังเป็นแหล่งนํ้าในการเพาะปลูก เป็นเขื่อนท่ีสวยงาม 
ลมโกรก เหมาะสาํหรบัทกุกิจกรรม ไมว่่าจะมาออกกําลังกาย 
ปิกนิก เชา่เรอืยาง หรอืเดินชมเขื่อนเก็บบรรยากาศโดย
รอบก็ได้
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255เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เมนูเเนะนํา: ต้มเลือดหมูจิงจูฉ่าย

06.00-13.00 น. | เปิดทกุวัน
08 4152 5470

ฉีซุน่ล่ี
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

รา้นต้มเลือดหมูท่ีเปิดมานานกว่า 80 ปี คงเอกลักษณ์
รสชาติต้นรบัไว้อย่างยาวนาน บรรยากาศรา้นเข้ากันกับ
เมืองเก่า เป็นรา้นยอดนิยมสาํหรบัชาวบ้านในพื้นท่ีและ 
นักท่องเท่ียวจะต้องแวะกันมาอย่างไม่ขาดสาย
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256เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

เมนูเเนะนํา: แปงโอชอ็กโกแลต

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
06 5598 9171

ร้านกาแฟน้องใหม่ โดยคนรุ่นใหม่ท่ีทุ่มเทอย่างเต็มท่ี
ในทุกขั้นตอน ตกแต่งรา้นจากตึกเก่าคงความขลังของ
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้มเีบเกอรอีรอ่ยๆ ด้วย
สตูรของอาจารย์จากเลอ กอรด์อง เบลอใหไ้ด้ทานคู่กันอีก
ด้วย

Finally Coffee Co.
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก
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257เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

06.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 10 บาท
อัตราค่าบรกิารลงบัว ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
08 3162 0988

แหล่งเพาะพันธุ์บัวหลากหลายชนิด และเตรยีมจะเปิดเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรแบบผสมผสานแหง่ใหม่ จุดเด่น
คือบัวยักษ์พันธุ์วิคตอเรยี หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า 'บัวกระด้ง'  
ท่ีมีขนาดใบกว้างกว่า 2 เมตร จนคนสามารถลงไปยืน 
ถ่ายรูปได้ท้ังตัว

สวนบัวอมรรตัน์
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก
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258เสน้ทางที ่05 — พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

08.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 20 บาท
0 5521 2749

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่ีรวบรวมข้าวของเครื่องใชจ้ากวิถีชวิีต
โบราณของชาวพิษณุโลกมาจัดแสดง ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ
อาคารหลักถึง 3 หลัง อัดแน่นข้อมูลทางประวัติศาสตร ์
หากใครอยากศึกษาวิถีชวิีตและวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก
จะต้องมาท่ีนี่

พพิธิภัณฑ์พื้นบ้านจา่ทวี
อําเภอเมอืงพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

39
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มหัศัจรรย์ดิ์ินแดินธรรมชาติิสรา้งสรรค์์
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สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร

Tohsang Cotton Village
อทุยานแหง่ชาติผาแต้ม
นํ้าตกสรอ้ยสวรรค์
ความทรงจํา คาเฟ่
วัดถํ้าคหูาสวรรค์
อทุยานแหง่ชาติแก่งตะนะ 
หาดชมดาว, แก่งชมดาว

P Cottage Café
สามพนัโบก
วนอทุยานภปู้อม
BOONHU, The Coff Cabin

วันท่ี 3
14 
15
16
17
18
19
20

วันท่ี 4
21 
22
23
24

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06

วันท่ี 2
07 
08 
09
10
11
12

13

วัดทุ่งศรเีมอืง
ปากหม้อโรบอท
วัดพระธาตหุนองบัว
เรไร คาเฟ่
ทุ่งศรเีมอืง
หอ้งอาหารอินโดจีน 

คําปุนมิวเซยีมคาเฟ่ 
ทุ่งนามอืปราบ  จอนนี่ฟารม์สเตย์
สะพานแก่งจุการ
แพอาหาร โลมาซฟีู๊ดด
เขื่อนสรินิธร
ลานบั้งไฟพัทยาน้อย 
(หาดพัทยาน้อย)
วัดสรินิธรวรารามภพูรา้ว

สญัลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก
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ชว่งเวลาเเนะนํา: เดอืนกรกฎาคม-ตลุาคม

เยอืนถ่ินสามพันโบก ดินแดนมหัศจรรย์ ท่ีสรา้งสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ 
จังหวัดสาํคัญแหง่ภาคอีสาน ท่ีเต็มไปด้วย อาหารท้องถ่ินเลิศรส สถานท่ี 
ท่องเท่ียวหลากหลายเลียบลํานํ้าโขง วิถีชวิีตริมสองฝั่ งไทย-ลาว และ 
สิง่ศักดิส์ทิธิใ์นพื้นท่ีท่ีควรค่าแก่การมาสกัการะสกัครัง้

เสน้ทางท่ี 06 — อบุลราชธานี

มหศัจรรย์ดินแดนธรรมชาติ 
สรา้งสรรค์

ธรรมชาติ
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01

วัดสาํคัญแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เปน็ท่ีต้ังของหอไตร
กลางนํ้าสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน 
สรา้งขึ้นด้วยไม้ท้ังหลัง ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย ลาว 
และพม่า อีกท้ังยังเปน็สถานท่ีสอนงานชา่งต่างๆ เมื่อครัง้
อดีตแก่ชาวเมอืงอบุลราชธานี

วัดทุ่งศรเีมอืง 
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี, จังหวัดอบุลราชธานี

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
0 4524 6060
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เมนูเเนะนํา: ปากหม้อใสไ่ข่

รา้นปากหมอ้โรบอทท่ีเจ้าของรา้นได้สมญานามว่า เจ๊หุน่ยนต์ 
ด้วยฝมีอืการทํารวดเรว็ท่ีเปน็เอกลักษณแ์ละรสชาติถกูปาก
จนต้องมาล้ิมลอง ทางร้านมีปากหม้อหลายสไตล์และ
บรรยากาศบ้านๆ ท่ีเหมาะแก่การนั่งสบายๆ อีกด้วย

ปากหมอ้โรบอท
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี, จังหวัดอบุลราชธานี

02

06.30-14.00 น. | เปิดทกุวัน
0 4525 5324
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06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

พระธาตุประจําปีเกิดมะเส็ง สร้างข้ึนเนื่องในครบรอบ  
25 ศตวรรษของพุทธศาสนา โดยจําลองแบบจากเจดีย์ 
พุทธคยา ประเทศอินเดีย บริเวณด้านหน้ามีรูปปั้ น
พญานาคราชขนาดใหญ่ 2 องค์ เพื่อปกปักรกัษาองค์ 
พระธาตตุามความเชื่อของชาวอีสาน

วัดพระธาตหุนองบัว
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี, จังหวัดอบุลราชธานี

03
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04

08.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
08 2982 8956

เมนูเเนะนํา: Jelly Rocket (Cold Brew Lemon Jelly)

หากมาแล้วต้องลอง 'Jelly Rocket ' กาแฟสกัดเย็นใส่
นํ้าเชื่อมมะนาวทําเอง พรอ้มด้วยเยลล่ี เมนู Signature 
ของทางรา้น 'เรไร คาเฟ่' รา้นกาแฟแนวอีสานโมเดิรน์ 
บรรยากาศรม่รื่น ท่ีจะมากับใครก็ม่วน

เรไร คาเฟ่
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี, จังหวัดอบุลราชธานี
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

เดิมชื่อ 'นาทุ่งศรเีมอืง' เนื่องจากเคยเปน็ท่ีนาของเจ้าเมอืง
อุบลราชธานี และเปน็สถานท่ีประกอบพิธีกรรม โดยใน
ปัจจุบันปรบัปรุงภูมิทัศน์เปิดเปน็สวนสาธารณะสาํหรบั 
พักผ่อนหย่อนใจ และยังเปน็สถานท่ีสาํหรบัจัดงานสาํคัญ
รวมไปถึงเทศกาลงานบุญต่างๆ อีกด้วย

05

ทุ่งศรเีมอืง
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี, จังหวัดอบุลราชธานี
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09.00-21.30 น. | เปิดทกุวัน
0 2551 2844

เมนูเเนะนํา: กุ้งพันหอม

ร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่รสชาติต้นตํารับและอร่อย
ถูกปาก ภายในรา้นมีโซนตึกแถวด้ังเดิมและโซนบ้านไม้ 
พร้อมกับดนตรีสดให้ได้เลอืกนั่ง  เมนูประจําร้านท่ี 
หา้มพลาด คอื แหนมเนอืง กุ้งพนัอ้อย ขา้วเกรยีบปากหมอ้ 
และขนมถ้วย

หอ้งอาหารอินโดจนี
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี, จังหวัดอบุลราชธานี

06



269เสน้ทางที ่06 — อบุลราชธานี

เมนูเเนะนํา: โกโก้เย็น

คาเฟ่ในเรอืนผลิตผ้าไหมชัน้ดีประจําจังหวัด ท่ีมีท้ังอาหาร
และเครื่องดื่มใหบ้รกิาร รวมถึงเปน็แหล่งศึกษาการถักทอ
ใหแ้ก่ผู้ท่ีสนใจใฝ่รูใ้นภมูิปัญญาด้ังเดิมของไทยอีกด้วย

คําปุนมวิเซยีมคาเฟ่
อําเภอวารนิชาํราบ, จังหวัดอบุลราชธานี

07

09.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
0 4525 4830
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09.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
09 6831 1266

เมนูเเนะนํา: ก๋วยเต๋ียวขี้เมาจ๊วด

อ้อมกอดแห่งบ้านนา ทุ่งนามอืปราบ จอนนี่ฟารม์สเตย์  
มีท้ังอาหาร เครื่องดื่ม และบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนา 
สีเขียวสบายตา พรอ้มท้ังซุม้ไม้ไผ่สาํหรบัถ่ายรูปเชค็อิน
สวยๆ

ทุ่งนามอืปราบ  จอนนี่ฟารม์สเตย์
อําเภอพบิลูมังสาหาร, จังหวัดอบุลราชธานี

08
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

แก่งหนิธรรมชาติท่ามกลางลําหว้ยตงุลงุ อําเภอศรเีมอืงใหม่ 
บรรยากาศโดยรอบมีท้ังสวนป่า สนามกีฬา และศาลา
พักชมวิว ซึ่งเปน็ท่ีประดิษฐานพระเจ้าใหญ่มงคลพิทักษ ์
แก่งจุการ เหมาะสาํหรบัการมาพักผ่อน ฟังเสียงธารนํ้า
แบบสบายๆ

09

สะพานแก่งจุการ 
อําเภอศรเีมอืงใหม,่ จังหวัดอบุลราชธานี
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10

เมนูเเนะนํา: สม้ตําถาด

อ่ิมท้องและสนุกสนานไปพรอ้ม ๆ  กันท่ีแพอาหารย่านเขื่อน
สิรนิธร มีท้ังอาหารอีสานและซฟีูดให้เลอืกอ่ิม และยังมี
กิจกรรมทางนํ้าใหเ้ล่น ท้ังเจ็ทสกี บานานา่โบต และสไลเดอรน์ํ้า

แพอาหาร โลมาซฟีู๊ดด
อําเภอสรินิธร, จังหวัดอบุลราชธานี

08.00-19.00 น. | เปิดทกุวัน
09 5661 7895
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08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4536 6081

ชมวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บนํ้าสันเขื่อนในบรรยากาศเงียบ
สงบและร่มรื่น จะพักผ่อนสบายๆ พร้อมกับชมวิวบน 
สนัเขื่อน หรอืจะล่องเรอืชมธรรมชาติภายในอ่างเก็บนํ้าก็ได้

เขื่อนสรินิธร
อําเภอสรินิธร, จังหวัดอบุลราชธานี

11
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

เปล่ียนบรรยากาศไม่ไกลจากเขื่อนสิรนิธร แหล่งรวมตัว
ของท้ังคนพื้นถ่ินและนักท่องเท่ียวท่ัวสารทิศ ท่ีมาแคมปิ้ ง 
ปิคนิค ชื่นชมธรรมชาติได้ตามสบาย โดยมีรถขายอาหาร
มาบรกิารถึงท่ี ครบครนั ไม่ต้องไปไหนไกล

ลานบั้งไฟพทัยานอ้ย (หาดพทัยาน้อย)
อําเภอสรินิธร, จังหวัดอบุลราชธานี

12
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06.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

วัดบนเนินเขาสูงจําลองป่าหิมพานต์ในวรรณคดีไทย  
บนยอดเขาจะมองเหน็พระอโุบสถสปีดัทองต้ังเด่นเปน็สง่า 
ซึ่งชว่งท่ีเหมาะแก่การเยี่ยมชมคอื ระหว่างพระอาทิตย์ตก
ท่ีงานจิตรกรรมเรอืงแสงเด่นชดั จนเปน็ท่ีมาของชื่อท่ีนิยม
เรยีกกันว่า 'วัดเรอืงแสง'

วัดสรินิธรวรารามภพูรา้ว
อําเภอสรินิธร, จังหวัดอบุลราชธานี

13
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14

เมนูเเนะนํา: โขงสปีูน มูลสคีราม (ลาเต้ผสมมัทฉะ)

โรงงานทอผ้าไหมในโขงเจียม เปิดบรกิารเปน็รา้นกาแฟ 
เมื่อมองออกไปจะพบกับแม่นํ้าโขงทอดยาว ได้ดื่มดํ่าท้ัง
กาแฟและบรรยากาศดีๆ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม 
ใหซ้ื้อติดมอืกลับไปเปน็ของฝากได้อีกด้วย

Tohsang Cotton Village
อําเภอโขงเจียม, จังหวัดอบุลราชธานี

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้าชมการทํางานผลิตทอผ้าไหม 20 บาท
0 4521 0324
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06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 4525 2581, 0 4525 2582

อุทยานสาํคัญในโขงเจียมท่ีห้ามพลาด 'ผาแต้ม' ต้ังอยู่ 
ติดกับสปป.ลาว โดยมแีมน่ํ้าโขงเปน็เสน้พรมแดน พื้นท่ีโดย
รอบเปน็หนา้ผาสงูเกิดจากรอยแยกของผวิโลก จุดเด่นของ
ท่ีนี่คอื ภาพเขยีนสโีบราณท่ีเปน็รอ่งรอยทางประวัติศาสตร์
ใหไ้ด้ศึกษา

อทุยานแหง่ชาติผาแต้ม 
อําเภอโขงเจียม, จังหวัดอบุลราชธานี

15
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นํ้าตกขนาดใหญ่สงู 30 เมตรสดุอลังการจากอทุยานแหง่
ชาติผาแต้ม เกิดจากลําหว้ยสรอ้ยและลําแซไผ่ ซึ่งไหลมา
บรรจบจนเกิดเปน็ลักษณะคล้ายสรอ้ยคอท่ามกลางป่า
เขียวขจีก่อนท่ีจะไหลลงสูแ่ม่นํ้าโขง จึงถูกต้ังชื่อว่า 'นํ้าตก
สรอ้ยสวรรค์'

นํ้าตกสรอ้ยสวรรค์ 
อทุยานแหง่ชาติผาแต้ม
อําเภอโขงเจียม, จังหวัดอบุลราชธานี

16

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 4525 2581, 0 4525 2582
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เมนูเเนะนํา: ขนมปังไข่เค็มลาวา

คาเฟ่ใหญ่มองไกลได้ถึงรมิแม่นํ้าโขง ภายในรา้นสรา้งจาก
อิฐแดงดูอบอุ่นและคลาสสิก ส่วนภายนอกเปน็พื้นไม้โล่ง
โปรง่ เหมาะสาํหรบันั่งสบายๆ รบัลมพรอ้มจิบกาแฟกับ
ขนมปังไข่เค็มลาวา เมนูเด็ดของทางรา้น

ความทรงจาํ คาเฟ่
อําเภอโขงเจียม, จังหวัดอบุลราชธานี

17

07.30-17.30 น. | เปิดทกุวัน
08 7249 3173
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ถํ้าหนิแหง่นีเ้คยเปน็สถานปฏิบติัธรรมของ 'หลวงปูคํ่าคะนงึ 
จุลมณี' ปัจจุบันได้ปรบัปรุงพื้นท่ีสรา้งเปน็จุดชมวิวท่ีมอง
เหน็ไกลถึงทิวทัศนแ์มน่ํ้าโขงและแมน่ํ้ามูลท่ีไหลบรรจบกัน 
และยังมีฆอ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกต้ังอยู่ท่ีนี่อีกด้วย

วัดถํ้าคหูาสวรรค์
อําเภอโขงเจียม, จังหวัดอบุลราชธานี

18

เปิดทกุวัน
-
0 4535 1045
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08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท 
0 4525 2722-3, 0 4525 2723

ท่ีราบซอ้นทับกับเนนิเขาเต้ียๆ มแีมน่ํ้ามลูและแม่นํ้าโขงไหล
ผา่นตามแนวเขตทางด้านทิศเหนอืไปทางสปป.ลาว บรเิวณ
แก่งมปีลาชกุชมุจํานวนมากเพราะนํ้าเชีย่วและลึก นอกจากนี้ 
ภายในอทุยานมสีะพานแขวนทอดยาวท่ีต้องไปเดินรบัลมชม
บรรยากาศสกัครัง้

อทุยานแหง่ชาติแก่งตะนะ
รอยตอ่ อําเภอโขงเจียมและอําเภอสรินิธร,  
จังหวัดอบุลราชธานี

19
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

แนวหาดหนิกว้างใหญ่ตระการตา จุดท่องเท่ียวสาํคัญของ
อําเภอนาตาล ในชว่งนํ้าหลากแก่งหินจะจมใต้แม่นํ้าโขง
และเกิดการกัดเซาะเว้าแหว่งยาวคล้ายชอ่งแคบท่ีมสีายนํ้า
ไหลผ่านกลายเปน็แอ่งเล็กใหญ่ และเกิดประติมากรรมหนิ
ธรรมชาติรูปรา่งแปลกตา

หาดชมดาว, แก่งชมดาว 
อําเภอนาตาล, จังหวัดอบุลราชธานี

20
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07.30-17.00 น. | เปิดทกุวัน
09 8616 3538

เมนูเเนะนํา: ชานมเผอืก

คาเฟน่า่รกัท่ามกลางสวนธรรมชาติ ผสมผสานการตกแต่ง
แบบไทยและตะวันตกอย่างลงตัว ล้ิมรสชานมเผอืกและไวท์
มอคค่าพรอ้มกับสูดอากาศบรสิุทธิ ์ นอกจากนี้ทางรา้นมี
ท่ีพักบรกิารนักท่องเท่ียวด้วย

P Cottage Café
อําเภอโพธิ์ไทร, จังหวัดอบุลราชธานี

21
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

แหล่งท่องเท่ียวมหัศจรรย์ของเมอืงอุบล เกิดข้ึนจากแรง
นํ้าวนกัดเซาะหินจนกลายเปน็แอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง 
หรอื โบก ในภาษาท้องถ่ิน จึงเปน็ท่ีมาของชื่อ 3,000 โบก 
โดยจะปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในชว่งนํ้าแล้ง ระหว่าง
เดอืนตลุาคม-พฤษภาคม

สามพนัโบก
อําเภอโพธิ์ไทร, จังหวัดอบุลราชธานี

22
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06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

วนอุทยานภูป้อม เส้นทางธรรมชาติท่ีกว้างใหญ่และ
สวยงาม มีบันไดทอดยาวผ่านป่าเขียวขจีเพื่อตรงไปสู่
พระพุทธรูปองค์ใหญ่เสียดฟ้า ทําให้ระหว่างเดินยังได้
เพลิดเพลินกับธรรมชาติและต้นไมน้านาชนดิตลอดเสน้ทาง

วนอทุยานภปู้อม
อําเภอโพธิ์ไทร, จังหวัดอบุลราชธานี

23



286เสน้ทางที ่06 — อบุลราชธานี

07.30-19.00 น. | เปิดทกุวัน
09 4525 3039

เมนูเเนะนํา: ชาเขียวมัทฉะรอ้น

ออกจากตัวเมอืงสูบ้่านด่านฮงั จะพบรา้นกาแฟวินเทจท่ีพา
ให้หวนย้อนสู่ยุคอดีต อุดมไปด้วยของสะสมโบราณสุดเก๋ 
ดมูีมนต์ขลัง นอกจากจะได้ดื่มกาแฟหอมๆ แล้ว ยังเปน็จุด
แวะพัก ใหเ้ดินเล่นและถ่ายรูปได้อีกด้วย

BOONHU, The Coff Cabin
อําเภอนาตาล, จังหวัดอบุลราชธานี

24
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 1

01 
02
03
04
05

06

วันที ่2
07
08
09
10
11

วันที่ 3
12
13
14
15
16
17
18

ภพูระ บ้านหมากแข้ง
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนด่านซา้ย
พระธาตศุรสีองรกั
จงใจบรกิาร
รา้นก๋วยเต๋ียวป้าจ้อม@นาแหว้
คอฟฟี่
อทุยานแหง่ชาติภสูวนทราย

ภผูาหมวก นาแหว้
Coffee At Forest
วัดป่าหว้ยลาด
ครวัภเูรอื
เขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่าภหูลวง 

อทุยานแหง่ชาติภเูรอื
Café De Mena (คาเฟ่ ดี มีนา)
พระธาตสุจัจะ
NAYA Coffee Cottage
สกายวอล์ก เชยีงคาน
ลกุ โภชนา เชยีงคาน
ถนนคนเดินเชยีงคาน

วันที่ 4
19
20

21
22
23

วันที่ 5
24
25

ภทูอก
กลุ่มสตรอีาหารพื้นเมืองแก่งคดุคู้ 
เชยีงคาน
แก่งคดุคู้
ภปู่าเปาะ จุดชมวิวท่ี 1
ครวัปลาสม้

ถํ้าโพธิสตัว์
Wild Café & Bistro

สัญลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก

เสน้ทางท่ี 07 — เลย 289



ธรรมชาติ
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ลุย 'เลย'
ขบัลยุไปในเมืองท่ีหนาวท่ีสดุในประเทศไทย ซึง่อดุมไปด้วยแหล่งธรรมชาติ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคัญ ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ดพูระอาทิตย์ได้ในวิวสวย 
ชมิอาหารพื้นถ่ินรสเด็ด รสมือคนท้องท่ีท่ีภมูใิจนาํเสนอ ตามล่าหา 'ผตีาโขน' 
ประเพณีประจาํจังหวัดท่ีต้องหาดใูหไ้ด้สกัครัง้ แล้วจะรออะไรล่ะ 'ลยุเลย'

ชว่งเวลาเเนะนาํ: เดือนตลุาคม-พฤษภาคม



เสน้ทางท่ี 07 — เลย 291

01

แลนด์มารก์ใหม่แหง่อาํเภอด่านซา้ย พื้นท่ีประดิษฐานของ
องค์พระพุทธรูปสีขาวปางสมาธิท่ีนาํมาบูรณะปฏิสังขรณ์
ใหม่ ต้ังเรยีงรายอยู่บนเนินเขา โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งนา    
สเีขียวและภเูขาใหญ่สลับซบัซอ้น

ภูพระ บ้านหมากแข้ง
อําเภอดา่นซา้ย, จังหวัดเลย

05.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าบรกิารรถอีแต๊ก 
เหมาจ่าย ไป-กลับ เท่ียวละ 300 บาท 
นั่งได้ไม่เกิน 10 คน/คัน
08 7955 6729
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02

ตามล่าหา 'ผตีาโขน' ท่ีพพิธิภัณฑ์ผตีาโขนวัดโพนชยั ภายใน
จัดแสดงนิทรรศการเรื่องเล่าเก่ียวกับประวัติความเป็นมา
ของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ สาํหรบัใครท่ีชื่นชอบ    
ผีตาโขนต้องชอบใจ เพราะท่ีนี่ยังมีของท่ีระลึกเก่ียวกับ           
ผีตาโขนใหซ้ื้อกลับไปฝาก

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนด่านซ้าย
อําเภอดา่นซา้ย, จังหวัดเลย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4289 1094
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03

ปูชนียสถานสาํคัญของเมืองเลย สักขีพยานแสดงความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแ์ห่ง 
กรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรี- 
สัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) สิ่งศักดิส์ิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ี 
นักท่องเท่ียวต้องแวะสกัการะ

พระธาตุศรีสองรัก
อําเภอดา่นซา้ย, จังหวัดเลย

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
0 4281 2812
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ล้ิมรสมอืท้องถ่ินแท้ๆ ท่ีรา้นอาหารพื้นบ้านชื่อดังแหง่อาํเภอ
ด่านซา้ย 'จงใจบรกิาร' รา้นอาหารอีสานบ้านๆ ท่ีสบืทอด
ตาํนานความอรอ่ยต่อมาจากรุน่คณุยาย รสชาติท่ีชาวเลย
คุ้นเคยมากว่า 42 ปี

เมนูเเนะนำ: ลาบเป็ด

04

จงใจบริการ
อําเภอเมอืงดา่นซา้ย, จังหวัดเลย

06.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
0 4289 1391
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รา้นก๋วยเต๋ียวรมิทางวิวดี ท่ีครองใจคนในพื้นท่ีมากกว่า 30 ป ี
มีจุดเด่นคือการใชผ้ักพื้นบ้านอย่างผักก้านจองเป็นส่วน
ประกอบ หากอยากชมิรา้นนี้แบบไม่พลาดจะต้องโทรจอง
ล่วงหน้า เพราะของอาจจะหมดต้ังแต่ก่อนเท่ียง

เมนูเเนะนำ: ก๋วยเต๋ียวหมูนํ้าตก

05

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจ้อม@นาแห้วคอฟฟี่
อําเภอเมอืงนาแหว้, จังหวัดเลย

09.30-16.00 น. | เปิดทกุวัน
0 5142 1943
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06

กางเต็นท์บนภ ูดทิูวเขา ณ 'ภหูวัฮอ่ม' จุดชมวิวท่ีต้ังอยู่ใน
บรเิวณของอทุยานแหง่ชาติภสูวนทราย อาํเภอนาแหว้ หาก
ขับรถต่อเข้าไปอีก 12 กิโลเมตรก็จะเจอกับไฮไลต์ของท่ีนี่ 
'นํ้าตกตาดเหอืง' นํ้าตกขนาดใหญท่ี่ไหลครอ่มแผน่ดินไทย
และลาว

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
อําเภอนาแหว้, จังหวัดเลย

05.00-16.00 | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 4280 7616
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07

สอ่งพระอาทิตย์แบบ 2 in 1 ในคราเดียว ตามแสงตะวันขึ้น
ไปท่ี 'ภผูาหนอง' จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้ท่ีธรรมชาติ
โอบกอดเรารอบด้าน ก่อนเดินผ่านป่าต้นชาติลงมานั่งชม
วิวทิวทัศนห์มูบ่า้นสองฝั่ งไทย-ลาว ดพูระอาทิตยลั์บขอบฟา้
ท่ี 'ภผูาหมวก'

ภูผาหมวก นาแห้ว
อําเภอนาแหว้, จังหวัดเลย

05.00-19.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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รา้นกาแฟในโครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้ท่ีมุ่งเน้นถึงการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ ควบคู่ไปกับการสรา้งรายได้เพื่อ
พึ่งพาตนเอง ผลผลิตท่ีจาํหนา่ยในรา้นสง่ตรงมาจากผนืปา่
ของเกษตรกรในโครงการ

เมนูเเนะนำ: กาแฟ (เมล็ดปลกูในโครงการ)

08

Coffee At Forest
อําเภอเมอืงนาแหว้, จังหวัดเลย

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
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09

จากการปรบัปรุงบูรณะส่งผลให้วัดป่ากลางหุบเขาแห่งนี้ 
กลายเป็นหน่ึงในท่ีท่องเท่ียวห้ามพลาดของอาํเภอภูเรอื
ท่ีท้ังงดงามและน่าศรทัธา ต่ืนตะลึงกับประติมากรรมอัน
วิจิตรอลังการรอบวัด ก่อนกลับกราบลาพระประธานสขีาว
บรสิทุธิใ์นอโุบสถ

วัดป่าห้วยลาด
อําเภอเชยีงคํา, จังหวัดเลย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4281 0664
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ร้านอาหารตามสั่งต้ังอยู่ในซอยฝั่ งตรงข้ามกับทางเข้า
อุทยานแห่งชาติภูเรอื ด้วยรสชาติความอรอ่ยและราคา
ย่อมเยา ทาํให้กลายเป็นรา้นประจาํท่ีชาวภูเรอืฝากท้อง  
มีหลายเมนูท้ังข้าวราดแกงและอาหารตามสัง่

เมนูเเนะนำ: กะเพราหมูกรอบ

10

ครัวภูเรือ
อําเภอเมอืงภเูรอื, จังหวัดเลย

07.00-13.00 น. | ปิดวันอาทิตย์
-



เสน้ทางท่ี 07 — เลย 301

11

ภูเขาขนาดใหญ่ท่ีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์หลายเส้นทางให้เลือกเดิน 
ระหว่างทางจะพบกับพรรณไม้หายากท่ีบางชนิดพบได้แค่
ท่ีนี่เท่านัน้ และแหล่งรอยเท้าไดโนเสารอ์ายกุว่า 120 ล้านปี
บนยอดภหูลวง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
รอยตอ่  อําเภอวังสะพงุ อําเภอภเูรอื อําเภอดา่นซา้ย และ
อําเภอภหูลวง จังหวัดเลย

08.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่  200 บาท, เด็ก 100 บาท
06 4024 0743
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12

รบัลมหนาว ณ อทุยานแหง่ชาติภเูรอื พื้นท่ีท่ีอดุมไปด้วย
ธรรมชาติ มีเทือกเขาสลับเรยีงรายมองคล้ายทะเลภูเขา 
ท้ังยังเป็นจุดท่ีหนาวท่ีสุดของไทย หนาวจนสามารถเห็น
นํ้าค้างบนยอดหญ้าท่ีแข็งตัว หรอืท่ีคนท้องถ่ินเรยีกกันว่า 
'แม่คะนิ้ง'

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อําเภอภเูรอื, จังหวัดเลย

05.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 4281 0965, 08 8509 5299
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คาเฟร่มิทุง่นาโอบล้อมด้วยภเูขาใกล้ชดิกับธรรมชาติ พรอ้มด้วย
สวนเกษตร นาอินทรย์ี และแหล่งเรยีนรูวั้ฒนธรรมไทเลย  
หากมาเยือนท่ีนีเ่หมือนกับได้มาท่องเท่ียวครบครนัในท่ีเดียว

เมนูเเนะนำ: อาหารเซต็ปิ่ นโตท่ีเสริฟ์พรอ้มข้าว 5 สี

13

Café De Mena (คาเฟ่ ด ีมีนา)
อําเภอเมอืงภเูรอื, จังหวัดเลย

08.30-18.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1954 2915
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14

พระธาตุศักดิส์ิทธิ ท่ี์ ต้ังตระหง่านอยู่บนเนินเขาในวัด
ร่มรื่นท่ีรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ศูนย์รวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนท้ังชาวไทยและชาวลาว อีกหนึ่งสถานท่ี
ศักดิส์ิทธิ์ท่ีควรค่าแก่การมาสักการะเพื่อเสรมิสิรมิงคลให้
แก่ตนเอง

พระธาตุสัจจะ
อําเภอทา่ลี,่ จังหวัดเลย

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4288 9808
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คาเฟ่และท่ีพักเล็กๆ ในบรรยากาศบ้านสไตล์ลอฟท์ญี่ปุ่น 
แต่เดิมเป็นท่ีนาของคณุยา่ จึงต้ังชื่อว่า 'NAYA' หรอื 'นาย่า' 
ดูแลโดยสองสามีภรรยาลาออกจากงานท่ีกรุงเทพฯ เพื่อ
กลับบ้านเกิดมาอยู่ใกล้ชดิกับครอบครวั

เมนูเเนะนำ: NAYA Coffee

15

NAYA Coffee Cottage
อําเภอทา่ลี,่ จังหวัดเลย

09.00-15.00 น. | ปิดวันอาทิตย์
08 5927 3769
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16

แหล่งเชค็อินแหง่ใหม่บนความสงูระดับตึก 30 ชัน้ เดินตาม
ทางสกายวอล์กพื้นกระจกใสเพ่ือไปชมจุดแรกของภาค
อีสานท่ีแมน่ํ้าโขงไหลผา่นบรรจบกับแมน่ํ้าเหอืงไหลมาเกิด
เป็นแม่นํ้า 2 สี โดยมีฉากหลังเป็นพระอาทิตย์ตกลับขอบ
ภเูขาเขียวขจี

สกายวอล์ก เชียงคาน
อําเภอเชยีงคาน, จังหวัดเลย

07.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่ารถขึ้น-ลง ราคา 20 บาท 
รองเท้าสาํหรบัเข้าสกายวอล์ก 30 บาท ต่อคู่
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อดีตรา้นแผงลอยงานเทศกาลประจาํปขีองเชยีงคานท่ีมชีื่อ
เสียงมานานกว่า 40 ปี กลายมาเป็นรา้นอาหารท่ีมีชื่อว่า 
'ลกุโภชนา' เมนูอาหารหลากหลายโดยเน้นปลาพื้นถ่ินจาก
แม่นํ้าโขงท้ังต้ม ผัด แกง และทอด นอกจากนี้ยังเปิดขาย
อาหารเชา้อีกด้วย

เมนูเเนะนำ: ต้มแจ่วปลาโจก

17

ลุก โภชนา เชียงคาน
อําเภอเชยีงคาน, จังหวัดเลย

06.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
08 8059 5228, 0 4282 1251
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18

ใชช้วิีตเรยีบง่ายบนถนนคนเดินเลียบแม่นํ้าโขง ท่ีเต็มไป
ด้วยกิจกรรมให้ทาํตลอดวันต้ังแต่ตักบาตรข้าวเหนียว 
ตอนเชา้ เดินชมวิถีชวิีตชมุชนเก่า จนฟา้มดืลงสง่ใหเ้หน็แสงไฟ
สว่างของตลาดยามคํ่าคืนคึกคักไปด้วยรา้นค้านานาชนิด
ตลอดเสน้ทาง

ถนนคนเดินเชียงคาน
อําเภอเชยีงคาน, จังหวัดเลย

05.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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19

หากมาถึงเชยีงคานแล้วต้องไปใหถึ้ง 'ภทูอก' ยืนท่ามกลาง
ทะเลหมอกแบบ 360 องศาท่ีปกคลุมวิวกว้างไกล โดยมี
ภาพพระอาทิตย์ยามเชา้ค่อยๆ ฉายแสงขึ้นตรงหน้ากับ 
ข้าวจ่ีย่างรอ้นๆ ท่ีซื้อขึ้นมาจากตีนภู

ภูทอก
อําเภอเชยีงคาน, จังหวัดเลย

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่ารถบรกิาร ไป-กลับ 25 บาท ต่อคน
-
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รา้นอาหารพื้นบ้านอีสานต้ังอยู่ในพื้นท่ีแก่งคุดคู้ เกิดจาก
การรวมตัวกันของเจ้าของรา้นอาหารท่ีประสบปญัหาจาก
การถกูไล่ท่ี จึงรวมตัวกันจัดต้ังวิสาหกิจชมุชน รว่มด้วยชว่ย
กันขายและแบ่งปนัรายได้อย่างเท่าเทียม

เมนูเเนะนำ: ปลาคังลวกจ้ิม

20

กลุ่มสตรีอาหารพื้นเมืองแก่งคุดคู้ เชยีงคาน
อําเภอเชยีงคาน, จังหวัดเลย

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
08 3339 7793
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21

สอ่งชวิีตรมิโขงท่ี 'แก่งคุ้ดคู่' แก่งหนิขนาดใหญ่ท่ีใครๆ ต้อง
แวะมาเดินเล่นพักผ่อน นั่งกินอาหารอรอ่ยๆ ท่ีซุม้รมินํ้า 
พลางชมวิถีชาวบ้านหาปลา และท่ีพลาดไม่ได้คือ กิจกรรม
ล่องเรอืหางยาวชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสองฝั่ งไทย-
ลาว

แก่งคุดคู้
อําเภอเชยีงคาน, จังหวัดเลย

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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22

นัง่รถอีแต๊กขึ้นไปสดุยอดเขา เพื่อไปรบัลมชมวิวทะเลหมอก
แบบพาโรนามาท่ีสามารถดูพระอาทิตย์ได้ท้ังขึ้นและตก 
จากจุดนี้มองออกไปยังเห็นยอดของ 'ภูหอ' ภูเขายอดตัด
ราบลักษณะคล้ายภูเขาฟูจิท่ีได้รบัการขนานนามให้เป็น 
'ฟูจิเมืองเลย'

ภูป่าเปาะ จุดชมวิวที่ 1
อําเภอหนองหนิ, จังหวัดเลย

05.00-19.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าบรกิารรถอิแต๊ก ไป-กลับ 60 บาท ต่อคน
-
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ร้านอาหารไทยสไตล์อิสานท่ามกลางทุ่งนารายล้อม  
ในอาํเภอหนองหิน รสมือท่ีคนท้องถ่ินไว้วางใจ ทาํโดย 2 
แม่ลกู ซึ่งรงัสรรค์เมนูโดดเด่นอย่าง 'ปลาสม้ทอด' รสชาติ
กลมกล่อม พรอ้มอีกหลากหลายเมนูใหล้ิ้มลอง

เมนูเเนะนำ: ปลาสม้ทอด

23

ครัวปลาส้ม
อําเภอหนองหนิ, จังหวัดเลย

10.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
08 2119 9725
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24

แฟนหนังไทยต้องมาตามรอย เพราะถํ้าโพธิสตัว์แหง่นี้เปน็ 
โลเคชัน่ของหนังเรื่อง 'องค์บาก' และ 'รา่งทรง' ด้วยความ
ลึกลับและน่าค้นหาของถํ้าเล็กถํ้าน้อย 15 คูหาภายใต้ 
ยอดเขา ทาํใหต้ลอดเสน้ทางเดินมหีลายมมุใหไ้ด้บันทึกภาพ

ถ้ำโพธิสัตว์
อําเภอหนองหนิ, จังหวัดเลย

07.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4281 0820
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ด้วยความรกัในกาแฟและการแคมปป์งิของอดีตเทรนเนอร์
ฟิตเนส จึงเกิดเป็น Wild Café and Bistro รา้นกาแฟใน
บรรยากาศแคมปป์งิท่ีสามารถสัง่เครื่องด่ืมอรอ่ยๆ มาทาน
คู่ขนม เคล้าไปกับเสยีงเพลงคลอ

เมนูเเนะนำ: กาแฟเฮาสเ์บลนด์

25

Wild Café & Bistro
อําเภอหนองหนิ, จังหวัดเลย

10.00-20.30 น. | เปิดทกุวัน
08 4264 1428, 09 0896 4146



หนองคายเส้นทางที่ 08

เดิินภู ูดิโูขง ณ หนองคาย
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 1

01 
02
03
04

วันที่ 2
05
06
07
08
09
10

ภูห้วยอีสัน
พันโขดแสงไคร้
Tanwan Expresso Bar
วัดผาตากเสื้อ

Natit Coffee & Craft
Likhit 
ศาลาแก้วกู่
Go Tong Bike Station
จุดชมวิว ลานพญานาค 
เวียงแก้ว

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก
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ช่วงเวลาเเนะนาํ: ตลอดทั้งปี

เส้นทางที่จะพาคุณขับกลับไปใช้ชีวิตช้าๆ ในเมืองเล็กๆ ริมโขง อันเปี่ยมล้น
ไปดว้ยธรรมชาตบิรสุิทธิ ์เดินบนภูดวูวิทะเลหมอกหนายามเชา้ลอยทบัภเูขา 
ตามรอยศรทัธาไปสูล่านพญานาคศนูยร์วมวถิขีองคนในพืน้ที ่ปดิทา้ยดว้ย
การดินเนอร์ที่ร้านอาหารพื้นถิ่นท่ามกลางแสงสีทองส่องสะท้อนแม่น้ําโขง

เดินภู ดูโขง ณ หนองคาย

ธรรมชาติ
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01

08.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
-
09 6068 2362

นั่งรถอีแต็กของชาวบ้านเพื่อไปยังจุดชมแสงแรกของวัน 
บนเนินเขาเล็กๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนและ
เกาะแก่งกลางแม่น้ําโขง ในช่วงฤดูหนาวจะได้เห็นทะเล
หมอกหนาลอยปกคลุมแทบมิดทิวเขา เป็นภาพสวยงาม 
ที่ควรมาสัมผัสสักครั้ง

ภูห้วยอีสัน
อําเภอสังคม, จังหวัดหนองคาย
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 4241 4872

แหล่งท่องเที่ยวบนลําน้ําโขงที่รู้จักกันในนามว่า 'แกรนด์ 
แคนยอนหนองคาย' ในยามฤดูแล้งเม่ือแม่นํ้าโขงลดระดับลง 
สามารถล่องเรือเข้าไปชมโขดหินที่มีขนาดและรูปทรง 
แปลกตาท่ีโผล่ข้ึนมาให้เห็นเป็นภาพประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน

02

พันโขดแสนไคร้
อําเภอสังคม, จังหวัดหนองคาย
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03

09.30-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 4244 1433

เมนูเเนะนํา: นมวานิลลา

พักทานข้าวและจิบกาแฟสบายๆ ในบรรยากาศเป็นใจ ณ 
'Tan tawan Espresso Bar' รา้นอาหารและคาเฟต่กแตง่
สไตล์ไม้อย่างอบอุ่น สามารถมองเห็นวิวแม่น้ําโขง และ 
ดวงจันทร์ในยามค่ําคืน

Tantawan Espresso Bar 
อําเภอสังคม, จังหวัดหนองคาย
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06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

04

มองวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ผ่านมุมสูงของ  
'สกายวอล์คผาตากเสื้อ' แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ 
บนยอดเขา จากจุดนี้จะสามารถมองเห็นแม่น้ําฝั่งลาวที่ 
ไหลมาบรรจบแม่น้ําโขง ท่ามกลางวิวพาโนรามาที่งดงาม
ของเมืองหนองคาย

วัดผาตากเสื้อ
อําเภอสังคม, จังหวัดหนองคาย
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05

08.30-17.00 น. | เปิดทุกวัน
0 4241 2244

เมนูเเนะนํา: กาแฟดริป

รา้นกาแฟคราฟตส์ดุฮปิแหง่เมอืงหนองคาย ตัง้อยูบ่นถนน
พนงัชลประทาน ภายในรา้นเปน็บา้นไมแ้สนอบอุน่ ตกแตง่
ด้วยของสะสม และงานน่ารักๆ มีเมนูกาแฟให้เลือกหลาย
แบบและเค้กอร่อยๆ ทานคู่กัน

Natit Coffee & Craft
อําเภอเมืองหนองคาย, จังหวัดหนองคาย
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11.00-22.30 น. | เปิดทุกวัน
06 1146 9595

เมนูเเนะนํา: เนื้อตุ๋นหม้อไฟ

ร้านอาหารรสจัดจ้านพร้อมเบียร์คราฟต์ในบรรยากาศ 
การต้อนรับจากเจ้าของร้านอย่างเป็นกันเอง ล้ิมรสชาติ 
เนือ้ตุน๋หมอ้ไฟพรอ้มกบัชมววิยามพระอาทติยต์กแปลงโฉม
เวิ้งน้ํากว้างเป็นสีทองในยามเย็น

Likhit
อําเภอเมืองหนองคาย, จังหวัดหนองคาย

06
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07

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิ40 บาท 
-

จากแนวคิด 'ทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้' ทําให้ 
บนพื้นที่ของสํานักปฏิบัติธรรมแก้วกู่อุทยานเทวลัยแห่งนี้ 
เป็นที่ตั้งของประติมากรรมรูปป้ันคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดใหญ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกรวมแล้วมากกว่า 
200 องค์

ศาลาแก้วกู่
อําเภอเมืองหนองคาย, จังหวัดหนองคาย
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08

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
09 7995 6262

เมนูเเนะนํา: แตงโมปั่น

แหล่งรวมตัวของนักปั่นจักรยาน เป็นทั้งจุดหมายและ 
จุดพักระหว่างทางที่สามารถมานั่งจิบกาแฟสังสรรค์หรือ
ดื่มเครื่องดื่มผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ พร้อมดื่มด่ําบรรยากาศ
ริมแม่น้ําโขงไปด้วยในตัว

Go Tong Bike Station
อําเภอเมืองหนองคาย, จังหวัดหนองคาย
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09

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

จุดชมบั้งไฟพญานาคยอดฮิต  สถานที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมพญานาคอันวิจิตรงดงามและมีขนาดใหญ่
ที่สุดในหนองคาย เป็นพื้นที่ที่ใช้จัดพิธีการสาํคัญของเมือง
หนองคาย และเป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับการพักผ่อน 
ทํากิจกรรมต่างๆ ของชาวหนองคายอีกด้วย

จุดชมวิว ลานพญานาค
อําเภอศรีเชียงใหม,่ จังหวัดหนองคาย



เส้นทางที่ 08 — หนองคาย 329

10.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
06 5968 9151

เมนูเเนะนํา: ตําถั่วหมูกรอบ

ร้านอาหารไทยบรรยากาศดี ท่ีสามารถมองเห็นฝั่ง 
ประเทศลาวไม่ไกลเพียงแค่เอื้อมมือ ด้านบนของร้านเป็น
ดาดฟา้สามารถเลอืกนัง่และซมึซบับรรยากาศรมิแมน่้าํโขง
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่เมนทูีห่า้มพลาดของรา้นนีค้อื ตาํถ่ัวหมกูรอบ

10

เวียงแก้ว
อําเภอศรีเชียงใหม,่ จังหวัดหนองคาย



เส้นทางท่ี 09

มนต์์เสนห่์ศู์ูนย์ก์ลางล่่มนำ�าโขง 

อุดรธานี
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สถานท่ีท่องเท่ียว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้ํามัน

สถานี 
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ท่ีพัก

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06

วันท่ี 2
07
08
09
10

เอมโอช
เขื่อนห้วยหลวง
อุทยานแห่งชาตินายูง-นํ้าโสม
ครัวจําปาสีต่้น
วัดป่าภูก้อน
หมู่บ้านคีรีวงกต

ร้านครัวเก๋
หนองหานกุมภวาปี
Hora Café
ร้านหมากแข้ง by ซาหมวยแอนด์ซันส์
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แวะเมืองศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง เมืองสวยท่ีรุ่มรวยไปด้วย
ธรรมชาติและอารยธรรมโบราณ ต้นตํารับ 'เอมโอช' ร้านอาหารเช้าเจ้าอร่อย 
ท่องเท่ียวไปในหมู่บ้านงามกลางหุบเขา และวัดสวยท่ีซ่อนตัวอยู่กลางป่า 
ประทับใจไปกับภาพดอกบัวบานกลางทะเลบัวแดงตรงหน้า จนต้องถึงกับ
พูดว่า ออนชอนเด้!

ช่วงเวลาเเนะนํา: ตลอดท้ังปี

มนต์เสน่ห์ศูนย์กลาง
ลุ่มน้ําโขง 

ธรรมชาติ
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01

05.00-12.00 น. | เปิดทุกวัน
06 4294 0605

เมนูเเนะนํา: หมูยอ

ร้านอาหารเช้าเจ้าเก่าประจําจังหวัด เปิดขายมานานกว่า 
48 ปี โดยคุณยายท่ีได้รับสูตรชาวฝร่ังเศส และส่งต่อพร้อม
ท้ังพัฒนาสูตรอาหารมารุ่นต่อรุ่น ปัจจุบันร้านน้ีมีหลาย
สาขา แต่ถ้าอยากชิมรสชาติต้นตํารับจะต้องมาท่ีน่ีเท่าน้ัน

เอมโอช
อําเภอเมอืงอดุรธาน,ี จังหวัดอดุรธานี
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06.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

เข่ือนห้วยหลวงเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ในตําบล
โคกสะอาด อําเภอเมอืงอุดรธานี นอกจากประโยชนใ์นด้าน
การเกษตร การประมง และการจ่ายน้ําเพ่ือผลิตน้ําประปา
แล้วน้ัน ท่ีน่ียังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีวิวทิวทัศน์
งดงาม

เข่ือนห้วยหลวง
อําเภอเมอืงอดุรธาน,ี จังหวัดอดุรธานี

02
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08.30-16.30 น. | เปิดทุกวัน
-
08 5646 1352

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสมครอบคลุมพ้ืนท่ีรอยต่อของ 
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย สภาพ
ป่าส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ําตกยูงทองต้ังอยู่
ท่ามกลางความเขียวขจี บนสันเขาภูพาน และภูย่าอู

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม
อําเภอนายงู, จังหวัดอดุรธานี

03
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06.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
09 1869 3317

04

ร้านกาแฟและอาหารไทยของคุณป้าผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม
และยังเป็นผู้ทําอาหารให้กับกองทัพธรรม เมนูท่ีอยากแนะนํา
ให้มาลองคือ 'ยอดอ่อนทานตะวันผัดกุ้ง' จัดมาในจาน
น่าทานเข้ากับรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์

เมนูเเนะนํา: ยอดอ่อนทานตะวันผัดกุ้ง

ครัวจําปาส่ีต้น
อําเภอนายงู, จังหวัดอดุรธานี
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วัดกลางป่าสร้างข้ึนจากพลังศรัทธาของพุทธบริษัทท้ังส่ี 
ผู้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและความย่ิงใหญ่ของ
ผืนป่า ภายในวัดสงบและร่มร่ืน เป็นท่ีประดิษฐานขององค์
พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาวองค์ใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย

วัดป่าภูก้อน
อําเภอนายงู, จังหวัดอดุรธานี

05

08.30-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 2835 0668
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หมู่บ้านท่องเท่ียวกลางทิวเขาโอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์
สีเขียวของธรรมชาติ อาศัยลําธารไหลจากน้ําตกห้วยพาง
หล่อเล้ียงชีวิตในการทําอาชีพเกษตร มีการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนพาให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบ
ชาวบ้าน

หมู่บ้านคีรีวงกต
อําเภอนายงู, จังหวัดอดุรธานี

06

เปิด 24 ช่ัวโมง | เปิดทุกวัน
-
08 3147 9004
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10.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 4233 4846

07

ร้านอาหารไทยริมบึงหนองหานกุมภวาปี เมนูจะเป็นอาหาร
ไทยท่ีหาทานได้ท่ัวไป แต่รสชาติยากหาท่ีใดเหมือน บวกกับ
การต้อนรับอย่างดีของเจ้าของร้าน สร้างความประทับใจ
ท้ังทางรสชาติและความรู้สึก

เมนูเเนะนํา: แกงเขียวหวาน

ร้านครัวเก๋
อําเภอกมุภวาป,ี จังหวัดอดุรธานี
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05.00-11.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเรือ 150-500 บาท
-

แหล่งน้ําธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์เป็น
เอกลักษณ์จนหมู่นักวิชาการท้ังใน และนอกประเทศแวะเวียน
มาศึกษา เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวในนาม 'ทะเลบัวแดง' 
ท่ีจะเร่ิมบานสวยงามทีสุ่ดในช่วง เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

หนองหานกุมภวาปี
อําเภอกมุภวาป,ี จังหวัดอดุรธานี

08
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08.30-18.30 น. | เปิดทุกวัน
06 1610 5051

09

ร้านกาแฟน่ารักในบ้านหลังสีขาวอบอุ่น ช่ือ 'โหรา' มาจาก
คุณแม่เจ้าของร้านประกอบอาชีพดูดวง หลังเปิดร้านกาแฟ
จึงให้บริการรับปรึกษาด้านโหราศาสตร์ไปพร้อมกัน

เมนูเเนะนํา: เค้กกล้วยหอม

Hora Café
อําเภอประจักษ์ศลิปาคม, จังหวัดอดุรธาน ี
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11.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
06 5512 8288

10

ร้านหมากแข้ง 
by ซาหมวยแอนด์ซันส์
อําเภอเมอืงอดุรธาน,ี จังหวัดอดุรธานี

ร้านอาหารไทย-อีสาน ผสมผสานวัตถุดิบท้องถ่ินช้ันดี
จนกลายเป็นเมนูอาหารรสชาติเย่ียมตามฤดูกาลให้เหล่า
ผู้มาเยือนได้ลองไม่ซ้ําเบ่ือกับประสบการณ์ท่ีแตกต่าง 
ทางร้านยังสามารถบอกเล่าแหล่งท่ีมาพร้อมคุณประโยชน์
ของแต่ละเมนูอีกด้วย
เมนูเเนะนํา: อาหารตามฤดูกาล



เสน้ทางท่ี 10 รอ้ยเอ็ด-มุกดาหาร

เส้น้ทางศรัทัธา ตรัะการัตาแหล่่งวัฒันธรัรัม
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 1

01 
02
03

04
05
06
07
08

วันที่ 2
09
10

11
12
13
14

แอ๋วไข่กระทะ
ปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่)
ศนูย์วิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษารอ้ยเอ็ด
Skipper Garden
สตรตีอารต์ เมืองรอ้ยเอ็ด
บึงพลาญชยั
หอโหวด 101
แจ่วฮอ้นกกสาํสารอ้ยเอ็ด

รา้นข้าวมันไก่เจ้าแรกรมิบึง
สถานแสดงพันธุ์สตัว์นํ้าเทศบาล
เมืองรอ้ยเอ็ด
เจดีย์หนิทราย วัดป่ากงุ
สาํสา คาเฟ่
วัดภกูุ้มข้าว
นํ้าตกถํ้าโสดา

วันที่ 3
15
16

17
18
19
20

21

วันที่ 4
22
23
24
25

ยุนาเด้ คาเฟ่
พระมหาเจดีย์ชยัมงคล  
วัดผานํ้าทิพยเ์ทพประสทิธิว์นาราม
รา้นศิรชิยัหมูหนั แก่งกะเบา
องค์พญาศรภีชุงค์มุกดานาคราช
เรอืนจอมเพชร
จุดชมวิวมิตรภาพไทยลาวแหง่ท่ี 
2 มุกดาหาร
รา้นสะหวัน สาํราญ

คู่แฝด ต้นตํารบัอาหารเวียดนาม
อทุยานแหง่ชาติภผูาเทิบ
วัดภมูโนรมย์
อทุยานแหง่ชาติภสูระดอกบัว

สัญลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก
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วัฒนธรรม • ธรรมชาติ
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เส้นทางศรัทธา
ตระการตาแหล่งวัฒนธรรม

ซมึซบัมรดกจากอีสานโบราณผ่านเส้นทางแห่งศรทัธาพรอ้มตระการตา 
แหล่งวัฒนธรรมมากมาย ท่ีรอให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อย่างไม่มีเบื่ อ  
ท้ังความเชื่อท้องถ่ินและด่ืมดํ่าธรรมชาติงดงามตาไปพรอ้มกันครบครนั ไมว่่า 
จะเป็นวัดวาอารามหรอือทุยานแหง่ชาติ

ชว่งเวลาเเนะนํา: เดือนตลุาคม-ธันวาคม



เสน้ทางท่ี 10 — รอ้ยเอ็ด-มุกดาหาร 348

รา้นเก่าแก่เจ้าดังย่านถนนเปรมประชาราษฎร ์เมนสูว่นใหญ่ 
เน้นเป็นอาหารเบาท้องอย่างไข่กระทะ ขนมปังญวน  
โจ๊ก และข้าวต้มไว้เติมพลังยามเชา้ ต้ังเด่นอยู่หลังสถานี
ตํารวจรอ้ยเอ็ด

เมนูเเนะนำ: ไข่กระทะ

01

แอ๋วไข่กระทะ
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

05.30-11.00 น. | เปิดทกุวัน
08 2219 8686
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02

ปรางค์กู ่คือชื่อปราสาทแบบขอมท่ีเชื่อกันว่าสรา้งขึ้นเพื่อใช้
เปน็อโรคยาศาลหรอืศาสนสถานขนาดเล็กในโรงพยาบาล 
โดยท่ัวไปยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนมาก ปัจจุบันทาง 
วัดศรรีตันารามเปน็ผูค้อยดแูลบรเิวณโดยรอบเพื่อต้อนรบั
ผู้มาเยอืน

ปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่)
อําเภอธวัชบรุ,ี จังหวัดรอ้ยเอ็ด

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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03

ศูนย์วัฒนธรรมการเรยีนรูแ้ละท้องฟ้าจําลองเป็นสถานท่ี
แห่งการศึกษาท้องถ่ิน โดยมีแนวคิดการออกแบบอาคาร
จากวิถีชวิีตของคนอีสาน ท้ังกระติบข้าว ประทนุเกวียนและ
หวดนึ่งข้าว ซึ่งล้วนสรา้งเอกลักษณ์ใหกั้บสถานท่ีแหง่นี้

ศนูย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพือ่การศึกษาร้อยเอ็ด
อําเภอธวัชบรุ,ี จังหวัดรอ้ยเอ็ด

09.00-16.00 น. | เปิดวันอังคาร-เสาร์
ค่าเข้า 30 บาท
0 2225 2777
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รา้นกาแฟเอาใจสายธรรมชาติด้วยพื้นท่ีกว้างขวางท่ีล้อม
รอบไปด้วยต้นไม้ มมีมุนัง่ใหเ้ลือกมากมาย หรอืจะนอนเปล
สบายๆ ก็ได้ หากใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าไม่ควรพลาด

เมนูเเนะนำ: กาแฟฉันเดินเข้าป่า

04

Skipper Garden
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
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05

ขึ้นชื่อว่าสตรตีอารต์แหง่รอ้ยเอ็ด ก็ต้องเปน็ถนนสายท่ีเต็ม
ไปด้วยงานศิลปะของศิลปินกราฟฟิต้ีเกือบ 50 ชวิีตจาก
หลากหลายภมูภิาค ท่ีรว่มกันสรา้งสรรค์ผลงานบนกําแพง
ยาวกว่า 200 เมตร จะเดินชมเฉยๆ ก็ดีหรอืจะถ่ายรูปด้วย
ก็ได้

สตรีตอาร์ต เมืองร้อยเอ็ด
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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06

บึงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด  ท่ี ถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัด บรเิวณรอบเป็นสวนรม่รื่น มีปลา
นานาชนิด และนํ้าพดุนตรแีหง่เดียวในภาคอีสานท่ีสวยงาม
อลังการ สามารถมองเหน็ 'หอโหวด 101' แลนด์มารก์อัน
โดดเด่นแหง่ใหม่ของจังหวัด

บึงพลาญชัย
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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07

หอคอยชมเมืองความสงู 101 เมตรตามชื่อจังหวัด สงูเท่า
ตึก 35 ชัน้ ต้ังตระหง่านในสวนสมเด็จพระศรนีครนิทร์
รอ้ยเอ็ดหน้าบึงพลาญชยั โดยมีชื่อมาจากเครื่องดนตร ี
พื้นบ้านอีสานคือ 'โหวด' และเป็นต้นแบบในการสรา้ง
อาคารหอชมเมืองรอ้ยเอ็ดแบบ 360 องศาด้วย

หอโหวด 101
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
บุคคลท่ัวไป 50 บาท
นักเรยีน, นักศึกษา และผู้สงูอายุ 40 บาท
ผูส้งูอายุ 70 ปขีึ้นไป, เด็กเล็ก และผูพิ้การ เข้าชมฟรี
0 4351 4101
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แจ่วฮ้อนรสชาติอีสานด้ังเดิม รา้นต้องล้ิมลองสาํหรบัสาย
อาหารอีสาน มีเมนูแจ่วฮ้อนให้เลือกหลากหลายสมกับ 
ชื่อรา้น ท้ังแจ่วฮอ้นรวม แจ่วฮอ้นหมู และแจ่วฮอ้นขาลาย 
อีกท้ังยังมีเมนูยําและคอหมูย่างรสเด็ดใหเ้ลือกชมิด้วย

เมนูเเนะนำ: แจ่วฮอ้นขาลาย

08

แจ่วฮ้อนกกสำสาร้อยเอ็ด
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
09 0981 0406
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รา้นเก่าแก่ท่ีเปดิมากว่า 60 ป ีข้าวมนัไก่เลิศรสพรอ้มนํ้าจ้ิม 
สูตรเด็ดทําเอานักท่องเท่ียวท่ีผ่านไปมาต้องหยุดแวะ 
รับประทาน คอข้าวมันไก่อย่าลืมมาชิมร้านข้าวมันไก่ 
เจ้าแรกรมิบึง

เมนูเเนะนำ: ข้าวมันไก่

09

ร้านข้าวมันไก่เจ้าแรกริมบึง 
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

06.00-19.30 น. | เปิดทกุวัน
09 5670 8975
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10

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด ภายในมี
อโุมงค์ใหไ้ด้ชมปลานานาชนิด โดยปลาท่ีจัดแสดงเป็นปลา
พนัธุท้์องถ่ินจากแม่นํ้าโขง ช ีและมลู ซึง่นอกจากจะจัดแสดง
แล้ว ยงัมแีหล่งสาํรองพนัธุส์ตัว์นํ้าไว้หมนุเวียนในธรรมชาติ
อีกด้วย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4351 1286
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11

เปน็เจดียห์นิทรายธรรมชาติแหง่แรกในประเทศไทย มแีบบ
จําลองมาจากบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซยี มีขนาดใหญ่ 
สูงตระหง่าน ประดับด้วยศิลปกรรมอันงดงาม อีกหนึ่ง
แลนด์มารก์แหง่ใหม่ของจังหวัดรอ้ยเอ็ด

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง
อําเภอศรสีมเด็จ, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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จากผับดังผันตัวเป็นร้านอาหารแบบย้อนยุคเสิร์ฟเมนู
อีสานพื้นบ้านรสเด็ด นอกจากนี้ยงัมก๋ีวยเต๋ียวเรอืเนื้อตุน๋ให้
ล้ิมลอง พรอ้มปิดท้ายด้วยเบเกอรทํีาสดใหม่แบบวันต่อวัน

เมนูเเนะนำ: ปลาชอ่นเผาเกลือ

12

สำสา คาเฟ่
อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

10.00-19.00 น. | เปิดทกุวัน
09 6329 9199
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13

วัดภกูุ้มข้าวต้ังอยู่ในอําเภอโพธิช์ยั จังหวัดรอ้ยเอ็ด มีพื้นท่ี
กว่า 54 ไร ่ภายในวัดมพีระธาตภุกูุม้ขา้ว ฟอสซลิดึกดําบรรพ์
อายกุว่า 130 ป ีและท้าววิรูปกันาคราช องค์พญานาคขนาด
ใหญ่สง่างามท่ีดึงดดูนักท่องเท่ียวจากท่ัวทกุสารทิศ

วัดภูกุ้มข้าว
อําเภอโพธิ์ชยั, จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

- | เปิดทกุวัน
-
09 5309 4720
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14

นํ้าตกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าผา 
นํ้าทิพย ์เป็นนํ้าตกถํ้าขนาดใหญ่สงูกว่า 50 เมตร สามารถชม 
ความงดงามได้ท้ังด้านหน้าและด้านใน ซึ่งมีม่านนํ้าตก
พรอ้มให้ความสดชื่นจากละอองนํ้าท่ีกระเซน็เข้ามาสัมผัส
กาย

น้ำตกถ้ำโสดา
อําเภอหนองพอก, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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คาเฟ่รมินาบรรยากาศดี รายล้อมด้วยนาข้าวเขียวขจีสุด
สายตาพรอ้มด้วยมุมถ่ายรูปหลากหลายบนสะพานไม้ท่ี
ทอดยาว นอกจากอ่ิมใจกับบรรยากาศแล้ว ยังสามารถอ่ิม
เอมกับเมนูอาหารและเครื่องด่ืมของท่ีนี่ได้ด้วย

เมนูเเนะนำ: ไข่กระทะ

15

ยุนาเด้ คาเฟ่
อําเภอหนองพอก, จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
09 1831 8748
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16

พระมหาเจดีย์บนพื้นท่ี 2,500 ไร ่เป็นพระธาตขุนาดใหญ่
ออกแบบรว่มสมยั ภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตอัุนเปน็
ท่ีเคารพสักการะ และเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมปฏิบัติ
สมถวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษสุงฆ ์เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี 
สาํหรบันักท่องเท่ียวสายบุญ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
วดัผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิว์นาราม
อําเภอหนองพอก, จังหวัดรอ้ยเอ็ด

06.30-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-



เสน้ทางท่ี 10 — รอ้ยเอ็ด-มุกดาหาร 364

รา้นหมูหันขึ้นชื่อติดรมิแม่นํ้าโขงกับบรรยากาศเรยีบง่าย 
ใต้ชายคาขนาดใหญ่ หากมาเยอืนแก่งกะเบา อย่าพลาดแวะ
มาชมิรสชาติหมหูนัหนังกรอบเนื้อนุม่พรอ้มกับนํ้าจ้ิมรสเด็ด

เมนูเเนะนำ: หมูหนั

17

ร้านศิริชัยหมูหัน แก่งกะเบา
อําเภอหวา้นใหญ,่ จังหวัดมกุดาหาร

09.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
08 1260 7358
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18

อง ค์พญานาคประ ดับหิน อ่อนขนาดใหญ่ ท่ีสุด ใน
ประเทศไทย ต้ังตระหง่านให้ผู้ผ่านไปมาได้สักการะบูชา  
มีความเชื่อว่าจะนําความรุง่โรจน์มาสู่จังหวัดมุกดาหาร  
ใครท่ีได้กราบไหว้ก็จะมีความสขุสมหวังทกุประการ

องค์พญาศรภีชุงค์มกุดานาคราช
อําเภอหวา้นใหญ,่ จังหวัดมกุดาหาร

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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19

แหล่งท่องเท่ียวเชงิศิลปวัฒนธรรมท่ีผนวกเข้ากับความเชื่อ 
ต้ังอยู่ติดกับศาลพญานาคใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แหง่ท่ี 2 โดยเป็นเรอืนไทย 3 ชัน้ประกอบด้วย บาดาล โลก 
และสวรรค์ พรอ้มให้นักท่องเท่ียวเข้าเยี่ยมชมและซมึซบั
เรื่องราว

เรือนจอมเพชร
อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

09.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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20

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 เชื่อมต่อจากแขวง 
สะหวันนะเขต สปป.ลาว มายงัจังหวัดมกุดาหาร มคีวามยาว  
1,600 เมตร บริเวณด้านล่างของสะพานมีจุดชมวิวท่ี
สามารถมองเหน็สะพานทอดยาวข้ามแม่นํ้าโขง หากมาใน
ชว่งฤดหูนาวจะสามารถพบกับไอหมอกได้ด้วย

จดุชมวิวมิตรภาพไทยลาวแห่งที ่2
อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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รา้นอาหารบรรยากาศย้อนยุคชวนฝันในตัวเมืองติดรมิ
แม่นํ้าโขง แต่งแต้มด้วยสสีนัสดใสและข้าวของโบราณชวน
ให้ล้ิมลองรสชาติอาหารท้ังไทยและเทศ พรอ้มมุมถ่ายรูป
เชค็อินสวยๆ  นอกจากน้ีทางรา้นยงัมีบรกิารหอ้งพกัอีกด้วย

เมนูเเนะนำ: อาหารเวียดนาม

21

ร้านสะหวัน สำราญ
อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

10.00-22.00 น. | เปิดทกุวัน
0 4263 2669
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รา้นแหนมเนืองเก่าแก่ของจังหวัดมุกดาหาร ขึ้นชื่อเรื่อง
รสชาติแบบต้นตําหรบัด้ังเดิมสมกับเป็นรา้นท่ีเปดิคูจั่งหวัด
มกุดาหารมายาวนาน หากใครผ่านไปผา่นมาอย่าลืมแวะชมิ

เมนูเเนะนำ: แหนมเนือง

22

คู่แฝด ต้นตำรับอาหารเวียดนาม
อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

07.00-15.00 น. | เปิดทกุวัน
08 5928 1988
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23

สถานท่ีท่องเท่ียวมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ีต้ังอยู่ไม่ไกล
จากตัวเมืองมุกดาหาร ประติมากรรมกลุ่มหินท่ีวางซอ้น
กันอย่างแปลกประหลาดเปน็รูปรา่งต่างๆ บนลานหนิกว้าง
ด่ังสวนหินขนาดใหญ่ ชวนให้สงสัยในความสวยงามของ 
สิง่มหศัจรรย์

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

08.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
09 4289 2383
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24

แลนด์มาร์กสาํคัญต้ังตระหง่านบนเขาสูง ผู้มาเยือน
สามารถมองลงไปยังทิวทัศน์แม่นํ้าโขงท่ีทอดยาวได้อย่าง
สบายตา พรอ้มกราบสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ์ประจําสถานท่ี
อย่าง ‘องค์พญาศรมีุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช’

พญานาค 3 พิภพ วัดภูมโนรมย์
อําเภอเมอืงมกุดาหาร, จังหวัดมกุดาหาร

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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25

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวครอบคลุมพื้นท่ีรอยต่อของ  
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอํานาจเจรญิ ยโสธร และมกุดาหาร 
มีความงามของธรรมชาติหลากหลายรูปแบบรอให้ไป
สัมผัส ไม่ว่าจะชมวิวบนยอดภู ดูไม้ดอกบนทุ่งหญ้า หรอื
ด่ืมดํ่ากับดอกบัวธรรมชาติบนยอดเขา

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อําเภอดอนตาล, จังหวัดมกุดาหาร

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
0 4262 0615
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Roa d แซ่บ่! อีีสานใต้้
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สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร

ศาลหลักเมืองกันทรลักษณ์
Lala Na Café
น้ําตกภูละออ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ปิติฟาร์มมิลี่ คาเฟ่ & แคมป์ปิ้ง

ร้านเจียวกี่
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
ปราสาทตําหนักไทร
Mala Café
ซาลาเปา สาคร
วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ 
(วัดบ้านหว้าน)

วันที่ 4
19
20
21
22
23

วันที่ 5
24
25
26
27
28
29

วันที่ 1
01 
02

03
04
05
06

วันที่ 2
07
08
09
10
11
12

วันที่ 3 
13
14
15
16
17
18

วัดเขาพระอังคาร 
เสาหินบะซอลต ์
(แกรนด์แคนยอน บุรีรัมย์)
Root Café
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่าํ
ร้านบ้านพีท

วนอุทยานเขากระโดง
วัดป่าเขาน้อย
ร้านริมธาราคาเฟ่
โลกของช้าง
อ่างเก็บน้ําบ้านโคกตาสิงห์
ร้านบ้านชายน้าํ

ปราสาทศีขรภูมิ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง
วนอุทยานป่าสนหนองคู
ปราสาทภูมิโปน
ร้านอาหารพรชัย
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ช่วงเวลาเเนะนาํ: ตลอดทั้งปี

โร้ดทริปสู่เส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเดียวเที่ยวได้ครบรส ท่ีต้อง 
ขอบอกเลยว่า แซ่บ ! ตะลึงงันไปกับโบราณสถานอายุนับพันๆ ปี ชื่นชม 
ความอลังการที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติ แวะปะร้านดังร้านลับ ท่องไปใน
สถานที่ที่ใครๆ ก็มา เที่ยวไปในสถานที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ประสบการณ์ใหม่ 
รอคุณอยู่แล้วที่ปลายทาง

Road แซ่บ! อีสานใต้

ประวัติศาสตร์
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01

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
09 3529 5671

ตัง้อยูบ่นภเูขาไฟดบัสนทิ อดตีเคยเปน็ทีต่ัง้ของพทุธสถาน
โบราณ มีโบราณวัตถุสําคัญอย่างใบเสมาหินบะซอลต์ตั้ง
อยู่รอบอุโบสถซึ่งพบได้ที่นี่เพียงที่เดียวในประเทศไทย 
ปัจจุบันมีศิลปะจากยุคสมัยต่างๆ มาผสมผสานเกิดเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

วัดเขาพระอังคาร
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดบรุรีมัย์
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02

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

เสาหินภูเขาไฟแห่งบุรีรัมย์ ผลงานสุดสร้างสรรค์จาก
ธรรมชาต ิตั้งอยู่บริเวณแหล่งกักเก็บน้าํหลุมหิน บ้านโคก
มะค่าโหรน เสาหินบะซอลต์แห่งนี้เป็นแนวแท่งหินที่นับได้
ว่ามีความสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย

เสาหินบะซอลต์
(แกรนด์แคนยอน บุรีรัมย์)
อําเภอนางรอง, จังหวัดบรุรีมัย์
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10.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
09 4461 6245

เมนูเเนะนํา: ลาเต้ร้อน

สายคาเฟ่พลาดไม่ได้กับร้านกาแฟเล็กๆ ในอําเภอนางรอง 
ทีจ่ะตอ้งแวะมานัง่จบิ ชา กาแฟ แบบสบายๆ ในบรรยากาศ
อบอุ่น ตกแต่งน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น ที่ไม่ว่าจะมองไปมุมไหน 
ก็น่าถ่ายรูปไปเสียหมด

Root Café
อําเภอนางรอง, จังหวัดบรุรีมัย์

03
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04

07.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างชาต ิ100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 50 บาท 
0 4466 6251

โบราณสถานอันเลื่องชื่อของเมืองบุรีรัมย ์ เทวสถานแห่งนี้
เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไศวะ สร้างขึ้นตามแบบฉบับของ
ศิลปะเขมรโบราณ ถูกดัดแปลงมาเป็นวัดมหายานเมื่อ
กษตัรยิอ์งคส์ดุท้ายแห่งอาณาจกัรเขมรหันมานบัถือศาสนา
พุทธนิกายมหายาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดบรุรีมัย์
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07.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเข้า 20 บาท
0 4466 6251

หนึง่ในกลุม่ปราสาทมรรคโค ศิลปะขอมโบราณทีส่รา้งตาม
ความเชือ่ของศาสนาฮนิด ูตัง้อยูใ่นตาํบลจระเขม้าก อาํเภอ
ประโคนชัย นอกจากชื่นชมความงดงามของโบราณสถาน
แห่งนี้แล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่โดยรอบ 
อีกด้วย

ปราสาทเมืองต่ํา 
อําเภอประโคนชยั, จังหวัดบรุรีมัย์

05
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10.00-22.00 น. | ปิดวันอาทิตย์
0 4467 0270

เมนูเเนะนํา: เนื้อกระทะร้อน

ร้านอาหารไทยพร้อมวิวสวยๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ําอุทยาน 
น้าํหนองระแซซนั ไมเ่พยีงแตเ่ดด็ทีเ่มนูดงัอยา่งยาํเสน้แก้ว
สูตรบ้าน ยําหอยนางรม และเมี่ยงปลา ยังมีเมนูตะวันตก
หลากหลายให้ได้ลิ้มลอง

06

ร้านบ้านพีท
อําเภอประโคนชยั, จังหวัดบรุรีมัย์
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07

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

คล้องแขนกันมาคล้องกุญแจอธิษฐานรักในบรรยากาศ
เปน็ใจ ลอ้มรอบไปดว้ยปา่ไมแ้หลง่อาศยัของนกนานาพนัธุ ์
กราบไหว้ขอพร 'พระสุภัทรบพิตร' พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง 
จากตรงนี้ยังมีจุดชมวิวที่สามารถชมเมืองบุรีรัมย์ได้

วนอุทยานเขากระโดง
อําเภอเมืองบรุรีมัย์, จังหวัดบรุรีมัย์
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08

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 4460 0633

วัดป่าสายกรรมฐานท่ีเดินทางง่าย อยู่ไม่ไกลจากตัว 
เมือง บรรยากาศร่มร่ืนชวนให้จิตใจสงบ หายใจเข้าสูดเอา
อากาศธรรมชาติ เพลินตาเพลินใจไปกับความงามของ
สถาปัตยกรรมภายในวัดท่ีสร้างจากแรงศรัทธาของ 
ประชาชน

วัดป่าเขาน้อย
อําเภอเมืองบรุรีมัย์, จังหวัดบรุรีมัย์
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09.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
09 1832 8492

เมนูเเนะนํา: เค้กมัทฉะมิกซ์เบอร์รีพรีเมียม

แวะพักรถยกกาแฟซดที่ ‘ริมธาราคาเฟ่’ คาเฟ่สีขาวสุดชิค
แห่งตําบลทุ่งกุลา เมืองสุรินทร์ ฟินไปกับวิวริมแม่น้ํามูล 
เสียงดนตรีสดและรสชาติของเค้กของที่นี่ ต้องบอกเลยว่า
อร่อยแบบไม่ธรรมดา
 

09

ร้านริมธาราคาเฟ่
อําเภอท่าตมู, จังหวัดสรุนิทร์
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08.30-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเข้า 20 บาท
0 4451 1975

เชิญเข้าไปในโลกของช้าง  และความตระการตากับ
สถาปัตยกรรมงดงามระดับงานช้าง ชมโชว์ช้างและรู้จัก 
ช้างมากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์ที่จะย่อขนาดให้คุณกลายเป็น
เพื่อนตัวจ๋ิว บอกเลยว่าใครชอบช้างต้องมาที่นี่ แล้วคุณ 
จะหลงรักช้างยิ่งกว่าที่เคย

10

โลกของช้าง
อําเภอท่าตมู, จังหวัดสรุนิทร์
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08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

ปล่อยใจหยุดพัก ให้ธรรมชาติได้ทํางาน สูดอากาศสดชื่น 
ที่ริมอ่างเก็บน้ําท่ามกลางธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลมากจาก 
ตัวเมือง เหมาะกับการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ 
ตกปลาชวิๆ นัง่มองววิเฉยๆ หรอืจะขนขา้วเอาของมาปิกนกิ
กับคนที่คุณรักก็ได้

อ่างเก็บน้ําบ้านโคกตาสิงห์
อําเภอเมืองบรุรีมัย์, จังหวัดบรุรีมัย์

11



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 388

16.00-23.30 น. | เปิดทุกวัน
0 4462 0713

เมนูเเนะนาํ: ไข่เจียวห่อหมก

อร่อยกับอาหารไทยประยุกต์ ดื่มด่ําธรรมชาติท่ามกลาง
บรรยากาศเป็นกันเองในร้านสไตล์อีสานที่ชาวบุรีรัมย์
กระซบิมาว่าเปน็รา้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง บางวนัคณุอาจ
จะได้เพลิดเพลินกับการชมการแสดงพื้นบ้านแบบฟรีๆ

ร้านบ้านชายน้ํา
อําเภอเมืองบรุรีมัย์, จังหวัดบรุรีมัย์

12



389เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเข้า 10 บาท
-

ย้อนรอยอารยธรรม ณ ปราสาทศีขรภูม ิปราสาทที่นับได้
ว่างดงามที่สุดของเมืองสุรินทร์ กาลเวลาหลายพันปีไม่
สามารถทําลายเสน่ห์มนต์ขลังของปราสาทศิลปะเขมร
โบราณแห่งนี้ลงได้เลย

ปราสาทศีขรภูมิ
อําเภอศขีรภมิู, จังหวัดสรุนิทร์

13



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 390

09.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 4451 3054

ทําความรู้จักกับบรรพบุรุษผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุรินทร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเมืองสุรินทร์ ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงมรดกวัฒนธรรมอย่างศิลป
หัตถกรรม และการเลี้ยงช้าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
อําเภอเมืองสรุนิทร,์ จังหวัดสรุนิทร์

14



391เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

นอกจากจะเป็นแหล่งสําคัญในการผลิตน้ําประปาของ
สรุนิทรแ์ล้ว อ่างเกบ็น้าํหว้ยเสนงแหง่นีย้งัเปน็สถานทีท่ีช่าว
สุรินทร์มักจะมาพักผ่อนหย่อนใจและทํากิจกรรมต่างๆ 
จนถงึขนาดทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเปน็ 'ทะเลเมืองสรุนิทร'์

อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง
อําเภอปราสาท, จังหวัดสรุนิทร์

15



392เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

16

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ทีเ่ดียวในประเทศไทยทีส่ามารถพบปา่สนสองใบขึน้ในพืน้ที่
ราบ ตลอดเสน้ทางของอทุยานแหง่น้ีลอ้มรอบไปดว้ยปา่ไม้
และความอุดมสมบูรณ์ ที่พิเศษสุดคือสามารถนําเต็นท์มา
กางค้างคืนใต้ร่มเงาของธรรมชาติอันงดงามได้โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย

วนอุทยานป่าสนหนองคู
อําเภอสงัขะ, จังหวัดสรุนิทร์



393เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

07.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 4451 4447

เมืองลึกลับตามตํานานเรื่องเล่าท้องถ่ิน เป็นที่ตั้งของ
ปราสาทศิลปะเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 
ปัจจุบันมีงานจัดแสดงแสง สี เสียงประจําปี เพื่อให้เมือง
ลึกลับแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ปราสาทภูมิโปน
อําเภอสงัขะ, จังหวัดสรุนิทร์

17



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 394

10.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
0 4566 2661

18

เมนูเเนะนํา: เมี่ยงปลา

ร้านอาหารไทยยอดนิยมสําหรับคนท้องถ่ินและนักท่อง
เที่ยว เมนูแนะนําที่ไม่ควรพลาดคือเมี่ยงปลา และห่อหมก
มะพรา้วออ่น นอกจากนีท้ีน่ีย่งัมขีายน้าํผลไมส้กดัเยน็ชืน่ใจ

ร้านอาหารพรชัย
อําเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรสีะเกษ



395เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ศาลคู่บ้านคู่เมืองกันทรลักษณ์ มีชื่อว่า 'เจ้าพ่อศรีศักดิ์
หลักเมือง' สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกันทรลักษณ์เคารพ 
สักการะ บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถ 
มาพักผ่อนหย่อนใจหรือออกกาํลังกายก็ได้

ศาลหลักเมืองกันทรลักษณ์
อําเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรสีะเกษ

19



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 396

เมนูเเนะนํา: โรตีชีส

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
08 2962 7946

คาเฟ่ขนาดย่อมที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนน่ารัก ด้วยการตกแต่ง
ร้านเป็นเพิงไม้และโอบล้อมไปด้วยความเขียวขจี ทําให้ที่นี่
อบอุ่นได้บรรยากาศเหมือนสวนหลังบ้าน ด้านหลังร้านยัง
มีสวนให้เดินเที่ยวชมและถ่ายรูปอีกด้วย

Lala Na Café
อําเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรสีะเกษ

20



397เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

06.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
-
-

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก เดิน
จากลานจอดรถเพยีง 2 กโิลเมตรก็จะไดพ้บกบั นํ้าตกขนาด
เลก็ทีง่ามลน้ ซอ่นตวัอยูใ่นเขตรกัษาพันธุส์ตัวป์า่พนมดงรกั 
และยังมีเส้นทางเดินป่าที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ศึกษา
ธรรมชาติอีกด้วย

21

น้ําตกภูละออ
อําเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรสีะเกษ



398เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 4581 8021, 0 4581 6071, 08 1528 3268

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตั้งอยู่ที่แนวชายแดนไทย-
กัมพูชา สภาพแวดล้อมอยู่บนเนินเขาปกคลุมด้วยผืนป่า
อุดมสมบูรณ์ ทําให้มีจุดชมทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม
หลายจดุ และยงัเปน็ทีต่ัง้ของโบราณสถานสาํคญัหลายแหง่

อทุยานแหง่ชาตเิขาพระวหิาร
อําเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรสีะเกษ

22



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 399

23

07.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 8999 3895

เมนูเเนะนํา: แจ่วฮ้อน

คาเฟแ่ละทีพ่กัในบรรยากาศแคมปป์ิง้ใกลอ้ทุยานแหง่ชาติ
เขาพระวิหาร มีอาหารและเครื่องดื่มให้ทานได้ตลอดวัน 
ตกเย็นหากติดใจไม่อยากกลับ ท่ีนี่ยังมีเต็นท์กระโจมให้
บริการอีกด้วย

ปิติฟาร์มมิลี ่คาเฟ ่& แคมป์ปิ้ง 
อําเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรสีะเกษ



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 400

05.30-13.30 น. | เปิดทุกวัน
0 4596 5218

เมนูเเนะนํา: ขนมปังยัดไส้และโอวัลติน

ร้านอาหารเช้าเก่าแก่ข้างวงเวียนแม่ศรีฯ ชื่อร้านมาจาก 
คําว่า 'เจียว' แปลว่าโดดเด่น และ 'ก่ี' แปลว่าความประทับใจ 
รวมกันเป็นความตั้งใจของทางร้านที่จะบริการอาหาร
รสชาติโดดเด่น ประทับใจผู้มาเยือน

ร้านเจียวกี่
อําเภอเมืองศรสีะเกษ, จังหวัดศรสีะเกษ

24



401เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

25

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 4524 3770

วดัทีส่รา้งจากการนาํขวดเหลอืใช้กวา่ 1.5 ลา้นขวดมาสรา้ง
เป็นโบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ และเมรุ จุดสําคัญคือ สิม 
กลางนํ้า หรอืโบสถก์ลางน้าํทรงจตุรมขุประดบัประดาดว้ย
ขวดหลากสีทั้งด้านนอกและด้านใน

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
อําเภอขนุหาญ, จังหวัดศรสีะเกษ



402เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 4451 4447

ปราสาทหลังเดี่ยวสร้างขึ้นตามคติความเชื่อในลัทธิไศวะ 
ด้วยร่องรอยการปรับสภาพหน้าดินจนเป็นท่ีราบของ
บริเวณโดยรอบ ทําให้เชื่อได้ว่าในอดีตปราสาทหลังนี้เคย
เป็นปราสาทประจําชุมชนหรือที่เรียกว่า 'สรุก' มาก่อน

ปราสาทตําหนักไทร 
อําเภอขนุหาญ, จังหวัดศรสีะเกษ

26



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 403

09.00-21.00 น. | ปิดวันจันทร์
08 7963 8414

เมนูเเนะนํา: Coconut Dirty Coffee

คาเฟ่ดอกไม้ใจกลางเมืองศรีสะเกษ เหมาะสําหรับคนชอบ
ดอกไม ้ตวัรา้นอบอวลไปดว้ยความออ่นหวานและอบอุน่ มี
เมนูกาแฟและของหวานให้เลือกหลากหลาย สําหรับใครที่
อยากลองของพื้นถิ่นก็มีข้าวแช่ให้ทานด้วยเช่นกัน

Mala Café
อําเภอเมืองศรสีะเกษ, จังหวัดศรสีะเกษ

27



เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ 404

08.30-19.30 น. | เปิดทุกวัน
0 4562 2559

เมนูเเนะนํา: ซาลาเปา

ซาลาเปาเจา้ดงัประจาํเมอืงศรีสะเกษ มหีลายไสใ้หเ้ลอืกทัง้
หมูสับ หมูแดง เผือก ครีม ถั่วเหลือง ถั่วดํา สังขยาใบเตย 
ผัก นึ่งร้อน ๆ ส่งตรงจากซึ้ง โดยนึ่งเพียงวันละ 6 ไส้ 
หมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน

ซาลาเปา สาคร
อําเภอเมืองศรสีะเกษ, จังหวัดศรสีะเกษ

28



405เส้นทางที่ 11 — บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

29

05.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

เดินผ่านบันไดพญานาคทอดยาวไปยังพระอุโบสถบนเรือ
สพุรรณหงสจ์าํลองทีต่ัง้เดน่อยูก่ลางน้าํ กราบไหวสั้กการะ
องค์พระประธานและพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากได้บุญ
กลบัไปแล้ว บรเิวณวดัยงัมตีลาดวฒันธรรมชุมชนใหไ้ดซ้ือ้
ของฝากกลับไปด้วย

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
(วัดบ้านหว้าน)
อําเภอเมืองศรสีะเกษ, จังหวัดศรสีะเกษ



เสน้ทางที ่12 อทัุยธานี

ท่่องไปในแดนอุทั่ย ยอ้นเวลาเข้า้ปา่ดึกดำาบรรพ์์



407แผนท่ีเสน้ทางท่องเท่ียว — อทัุยธานี



สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร
วันท่ี 1

01 
02
03
04

วัดถํ้าเขาวง
จุดชมววิบ้านชายเขา 
หบุปา่ตาด
หบุปา่ตาด Bike Camp

วันท่ี 2
05
06
07
08
09
10

วัดสงักัสรตันครี ีเขาสะแกกรงั
เจ๊โหนกกว๋ยเตี๋ยวไก ่ตรอกโรงยา
เจ๊ดาปลาลวก
แมน่ํ้าสะแกกรงั
นกน้อย สวนอาหาร
นํ้าเต้าหูไ้ซจั้นทร์

สญัลักษณ์

สถาน ี
บรกิารนํ้ามัน

สถาน ี
ชารจ์รถยนต์ไฟฟา้ รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ที่พัก

เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 408



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 409

ชว่งเวลาเเนะนํา: ตลอดท้ังปี

ท่องไปในเมืองอทัุยธานี จังหวัดเล็กๆ ท่ีมากล้นไปด้วยเสน่ห ์สมัผัสวิถีชวิีต
เรยีบง่ายของชาวแพ ณ 'ลุ่มแม่นํ้าสะแกกรงั' ย้อนเวลาเข้าป่าดึกดําบรรพ์ 
ชมความอัศจรรยข์องปา่โบราณและ 'ก้ิงกือมังกรสชีมพ'ู สตัว์หายากท่ีค้นพบ
เพยีงท่ีนี่ท่ีเดียวในโลก ท่ีต้องขบัเขา้ไปถึงจะรูว่้าเมอืงนี้ซอ่นอะไรไว้มากมาย

ท่องไปในแดนอทัุย
ย้อนเวลาเข้าป่าดึกดําบรรพ์

ธรรมชาติ



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 410

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5651 4651

วัดเรอืนไทยไม้สักท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนตระหง่าน 
ในแต่ละชัน้โชว์ความงามของสถาปตัยกรรมไทยท่ีไล่ระดับ
ไปตามเนินเขาต้ังแต่ชัน้ใต้ถุนจนถึงหลังคาจากฝีมือชา่ง
อยธุยาท่ีมคีวามรูเ้รื่องการเขา้ไมเ้ปน็อยา่งดี ควรค่าแก่การ
มาชมสกัครัง้

วัดถํ้าเขาวง
อําเภอบา้นไร,่ จังหวัดอทัุยธานี

01



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 411

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ปล่อยใจให้วิวทิวทัศน์โอบกอดด้วยธรรมชาติสีเขียวชอุ่ม 
พักสายตาด้วยการมองไปข้างหน้าสุดสายตาและจงเชื่อ
สายตาว่าท่ีนี่คือเมืองไทย จากความงามตรงึใจใครต่อใคร 
ด้วยวิวตรงหน้า  ทําให้จุดชมวิวแห่งนี้ ได้รับฉายาว่า  
'สวิตเซอรแ์ลนด์เมืองไทย'

จุดชมวิวบ้านชายเขา
อําเภอลานสกั, จังหวัดอทัุยธานี

02



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 412

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
0 5698 9128

หลดุเข้าไปในโลกยุคดึกดําบรรพ์ ชมความน่าอัศจรรย์ของ
หบุปา่ตาด หบุเขาท่ีล้อมรอบด้วยภเูขาหนิปนูสงูชนั ลักษณะ
คล้ายปา่ดงดิบ แวะทักทาย 'เจ้าก้ิงกือมงักรสชีมพ'ู ดาราดัง
ประจําถ่ินค้นพบท่ีแรกท่ีนี่และมีท่ีเดียวในโลก

หบุป่าตาด
อําเภอลานสกั, จังหวัดอทัุยธานี

03



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 413

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
08 1902 7175

เมนูเเนะนํา: อเมรกิาโนนํ้าสม้

คาเฟเ่ล็กในหบุเขาใหญต้ั่งอยูก่ลางทุ่งหญา้เขยีวขจี ตัวรา้น
ตกแต่งแบบทันสมัยประดับด้วยจักรยาน สมชื่อ 'หบุป่าตาด 
Bike Camp' เอาใจนักปั่ นและสายแคมปป์ิ้ งท้ังหลาย เดิน
ทางมาไกลแค่ไหนได้เห็นวิวตรงนี้ปลอบใจก็หายเหนื่อย
แล้ว

หบุป่าตาด Bike Camp
อําเภอลานสกั, จังหวัดอทัุยธานี

04



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 414

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 5651 1598

เขาสะแกกรงั' ดินแดนท่ีชาวอทัุยยกใหเ้ปน็สถานท่ีศักดิส์ทิธิ ์
เป็นท่ีต้ังของ 'วัดสงักัสรตันคีร'ี และเป็นท่ีประดิษฐานของ 
'พระพุทธมงคลศักดิส์ทิธิ'์ พระคู่บ้านคู่เมืองอทัุย จากจุดนี้
มองลงไปยังสามารถเหน็เมืองได้แบบ 360 องศา

วัดสงักัสรตันคีร ีเขาสะแกกรงั
อําเภอเมอืงอทัุยธาน,ี จังหวัดอทัุยธานี

05



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 415

09.00-15.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1972 1175

เมนูเเนะนํา: ก๋วยเต๋ียวไก่ใสห่มูเด้ง

รา้นก๋วยเต๋ียวชื่อดังในอทัุยธาน ีท่ีใครๆ ต้องแวะมากิน รา้น
นี้เด็ดไม่ซํ้าใครด้วยไก่ตุ๋นสมุนไพรสูตรโบราณท่ีสืบทอด
มาจากรุน่แม่จนเป็นไก่ตุ๋นรสชาติเข้มข้น เนื้อนุ่มละมุนล้ิน 
ท็อปปิงด้วยหมูเด้งยิ่งเด็ด

เจโ๊หนกก๋วยเต๋ียวไก่ ตรอกโรงยา
อําเภอเมอืงอทัุยธาน,ี จังหวัดอทัุยธานี

06



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 416

16.00-22.00 น. | เปิดทกุวัน
0 5657 1409

เมนูเเนะนํา: ปลากดคังลวกจ้ิม

สตรตีฟูดรา้นดังท่ีพลาดไม่ได้ของจังหวัดอุทัยธานี ขึ้นชื่อ
เรื่องเมนูปลาลวกท้ังปลาชอ่น ปลาแรด และปลากดคัง 
เคล็ดลับเด็ดมัดใจลูกค้าอยู่ท่ีการแล่ปลา ไม่มีก้าง ไม่ม ี
กล่ินคาว เนื้อแนน่ หวานอรอ่ยเขา้กับนํ้าจ้ิมสามอยา่งหลากรส

07

เจด๊าปลาลวก
อําเภอเมอืงอทัุยธาน,ี จังหวัดอทัุยธานี



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 417

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ส่องวิถีชาวแพ ณ 'ลุ่มแม่นํ้าสะแกกรงั' แม่นํ้าสายสาํคัญ
ท่ีเปรยีบดังสายเลือดหลักของจังหวัดอุทัยธานี ล่องเรอืด ู
วิถีชวิีตชาวแพท่ีสร้างบ้านคร่อมไว้บนแพลูกบวบไม้ไผ่ 
เรยีงรายตลอดลํานํ้า อีกฟากฝั่ งยังเป็นท่ีต้ังของวัดและ
ตลาดรมิคลอง

แมน่ํ้าสะแกกรงั
อําเภอเมอืงอทัุยธาน,ี จังหวัดอทัุยธานี

08



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 418

10.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
08 7197 2794

เมนูเเนะนํา: ปลาม้าต้มยํานํ้าใส

สวนอาหารเก่าแก่รมิแม่นํ้าสะแกกรงัท่ีมีเมนูดังอย่าง ปลา
แรดทอดกระเทียม ปลาม้าต้มยํานํ้าใส ปลาเนื้ออ่อนฉู่ฉ่ี 
ทอดมันปลากราย และจ๊อปู มองวิวออกไปก็จะเหน็วิถีชวิีต
รมินํ้าใหไ้ด้อ่ิมท้ังตาและอ่ิมท้ังท้อง

นกน้อย สวนอาหาร
อําเภอเมอืงอทัุยธาน,ี จังหวัดอทัุยธานี

09



เสน้ทางที ่12 — อทัุยธานี 419

15.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6590 8401

เมนูเเนะนํา: ปาท่องโก๋

มาอทัุยธานอีีกอยา่งท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ ปาท่องโก๋นํ้าเต้าหู ้
จากรา้นนํ้าเต้าหูไ้ซจั้นทร ์นํ้าเต้าหูร้สชาติดีจากถ่ัวเหลืองแท้
ไม่มีผสม ทานเข้ากับปาท่องโก๋กรอบนอกนุ่มในทอดรอ้นๆ 
จากหลังรา้น

นํ้าเต้าหูไ้ซจ้นัทร์
อําเภอเมอืงอทัุยธาน,ี จังหวัดอทัุยธานี

10



เส้นทางที่ 13 สระบุรี

สละเวลาเล้ียวมาสระบุรี



421แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว — สระบุรี 421



สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร
วันท่ี 1

01 
02
03
04
05
06

วันท่ี 2
07
08
09
10
11

วัดพระพุทธบาท
วัดถ้ํากระบอก
ตลาดหัวปลี
ส.พาณิชย์ (เกี๊ยวกรอบ 100 ปี)
วัดเขาแก้ววรวิหาร
ร้านฝีมือแม ่สุขโยธิน

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
บ้านโคบาล
ห้องอาหารธารา (ไร่กุสุมา)
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย
Café Laura Bar & 
Restaurant

สญัลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถานี 
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

422เส้นทางที่ 13 — สระบุรี 422



423เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

สละเวลาอนัมคีา่ มาทาํใหเ้ปน็ชว่งเวลาอนัล้าํคา่ ที ่'สระบรุ'ี เมอืงทีใ่ครหลาย
คนอาจเคยผ่านไป แต่ครั้งนี้เราจะผ่านเข้ามาเที่ยวฟาร์มโคนม เล่นน้ําตก
เจด็สาวนอ้ย สกัการะรอยพระพทุธบาท แวะกราบพระทีพ่ระธาตเุจดยีส์ขีาว 
และอีกหลายที่ที่จะทาํให้คุณรู้ว่า 'เมืองหระรี' มีดีไม่แพ้ใคร

สละเวลา เล้ียวมาสระบุรี

ธรรมชาติ



424เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

รอยพระพุทธบาทประทับเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต 
ปูชนียสถานสําคัญของประเทศ ถูกค้นพบในสมัยอยุธยา 
ทางข้ึนถูกต่อเติมเป็นบันไดนาคสามสายสวยงาม ซ่ึงหมายถึง 
บนัไดเงนิ บนัไดทอง และบนัไดแกว้ทีท่อดลงมาจากสวรรค์

07.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

วัดพระพทุธบาท
อําเภอพระพทุธบาท, จังหวัดสระบรุี

01



425เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

02

นอกจากจะเป็นสถานบําบัดผู้ป่วยติดสารเสพติดที่ มี 
ช่ือเสียงไปท่ัวโลกแล้ว อีกมุมหน่ึง ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เพียงเดินไปยังลานพระพุทธรูป 
จะได้เห็นองค์ 'พระหินลาวา' ที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขา 
สูงใหญ่อลังการ

วัดถํ้ากระบอก
อําเภอพระพทุธบาท, จังหวัดสระบรุี

10.00-15.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3626 6292



426เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

03

ตลาดหวัปลี
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสระบรุี

ตลาดชุมชนเกษตร ท่ามกลางสวนกล้วยและสวนไผ่ 
อันร่มรื่น ตกแต่งแต่ละมุมได้น่ารัก เหมาะสําหรับการมา
ถ่ายรูปเล่นๆ เดินช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพลินๆ นอกจากนี้ 
ที่นี่ยังมีสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสวน
สมุนไพรอีกด้วย

10.00-19.00 น. | เปิดวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
-



427เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

08.00-15.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3639 1151

เมนูเเนะนํา: เกี๊ยวกรอบผัดไทย

เกี๊ยวกรอบที่สืบทอดต่อกันมาเป็นร้อยปี เมนูของทางร้าน
จะเป็นอาหารประยุกต์เข้ากับเกี๊ยวแผ่นบางทอดกรอบ 
นา่ทะนุทะนอม ซึง่หากยงัไมจ่ใุจ สามารถสัง่แผน่เกีย๊วทอด
เปล่าๆ มาจิ้มกับน้ําจิ้มรสเด็ดทานได้

ส.พาณชิย ์
(เก๊ียวกรอบ 100 ปี)
อําเภอเสาไห,้ จังหวัดสระบรุี

04



428เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3633 2863

พระอารามหลวงโบราณที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาอันร่มรื่น 
เงียบสงบ มีจุดเด่นเป็นพระธาตุเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด
สีขาว ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้แต่ไกลจากตัวเมือง
สระบุรี

วัดเขาแก้ววรวิหาร
อําเภอเสาไห,้ จังหวัดสระบรุี

05



429เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

11.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
08 9084 3428

เมนูเเนะนํา: ช่อม่วง

ชิมเมนูอาหารไทยชื่อไม่คุ้นหู ในบรรยากาศคุ้นเคยเป็น
กันเอง ภายในร้านให้ความรู้สึกเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ที่ 
บา้นญาตผิูใ้หญ ่จดุเดน่ของรา้นนีค้อื อาหารสตูรตน้ตาํรบั
ที่ปรุงรสและตกแต่งอย่างพิถีพิถัน

รา้นฝีมอืแม ่สขุโยธิน
อําเภอเมืองสระบรุ,ี จังหวัดสระบรุี

06



430เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

09.00-15.00 น. | เปิดทุกวัน
ผู้ใหญ่ 120 บาท, นักศึกษา 100 บาท, เด็ก 70 บาท
08 9901 8035

เที่ยวฟาร์มกลางทุ่งกว้างที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรม 
เต็มเปี่ยม เริ่มตั้งแต่นั่งรถรางชมฟาร์ม ฝึกรีดนมวัว เรียนรู้
การทําปุ๋ยจากนมเสีย ชมการแสดงคาวบอย โดยทุกกิจกรรม
จะมีผู้ เ ชี่ยวชาญคอยแนะนําให้ได้ รับความรู้คู่ ไปกับ 
ความสนุกตลอดทริป

ฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์
อําเภอมวกเหล็ก, จังหวัดสระบรุี

07



431เส้นทางที่ 13 — สระบุรี

เมนูเเนะนํา: กาแฟ

08.00-00.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1840 6150

แวะเมืองคาวบอยที่ 'บ้านโคบาล' คาเฟ่ที่แปลงโฉมร้าน 
เป็นสไตล์คันทร่ี พร้อมให้คุณสวมเส้ือลายสก็อต รองเท้าบูต 
หมวกใบใหญ่ เข้าไปน่ังเป็นคาวบอยจิบกาแฟรสเข้ม 
อยู่ในร้าน

บ้านโคบาล
อําเภอมวกเหล็ก, จังหวัดสระบรุี

08
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07.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1866 2273

หอ้งอาหารธารา (ไรก่สุมุา)
อําเภอมวกเหล็ก, จังหวัดสระบรุี

09

เมนูเเนะนํา: ต้มยําปลาคัง

หอ้งอาหารรมิธารน้าํตก ตัง้อยูใ่นไรก่สุมุา รสีอรท์ ซึง่ถงึแม้
ไมไ่ดพ้กัทีน่ีก่ส็ามารถแวะไปทานอาหารอรอ่ยๆ  โดยเฉพาะ
เมนยูอดนยิมจากปลาอยา่ง ตม้ยาํปลาคงั ฉูฉ่ีป่ลา ซึง่มปีลา
หลากหลายชนิดให้เลือก
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08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 3634 6586

นํ้าตกช่ือดังของจังหวัดสระบุรี เป็นนํ้าตกขนาดเล็กล้อมรอบ 
ไปด้วยป่าโปร่ง มีทั้งหมด 7 ชั้น โดยมีสายน้ําไหลลดหลั่น
ตามชัน้ลงมาเปน็ธารน้าํใส ใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถเลน่น้าํ
ได้หลายจุด

อทุยานแหง่ชาติ
นํ้าตกเจด็สาวน้อย
อําเภอมวกเหล็ก, จังหวัดสระบรุี

10
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10.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3667 0496

เมนูเเนะนํา: เนื้อตุ๋นเบียร์

ร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์แบบยุโรปในบรรยากาศอบอุ่น
โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น มีเมนูอาหารหลากหลายทั้ง
ไทยและยุโรป พร้อมดื่มด่ําวิวทิวเขาและพระอาทิตย์ลาลับ
ขอบฟ้าในยามเย็น

Café Laura Bar 
& Restaurant
อําเภอมวกเหล็ก, จังหวัดสระบรุี

11
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เลาะลำาเนาไพรในอ้้อ้มกอ้ดแห่ง่ขุุนเขุา
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 1

01 
02
03
04
05

06

วันที ่2
07
08
09
10
11

วัดป่าศรโีพธิญาณ
วัดป่าภหูายหลง
แพต้นนํ้า The Raft
Mother Say No
เมืองใต้พิภพและเมืองลอยฟ้า 
(โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา)
ครวักํานัน ข้าวต้มกุ๊ย

Khao Yai Art Museum
Rabbit Café
รา้นเป็นลาว
อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่
ครวัไฮโดร นครนายก

วันที่ 3
12
13

14
15
16
17

18
19
20

เขื่อนขนุด่านปราการชล
นํ้าตกผางามงอน, นํ้าตกคลอง
คราม และนํ้าตกชอ่งลม
ลงุเผ่า ก๋วยเต๋ียวเรอืกะลา
อทุยานวังตะไคร้
ครวัชมจันทร ์นครนายก
2nd November Café & 
O’ganic Farm
อ่างเก็บนํ้าหว้ยปรอื
อ่างเก็บนํ้าทรายทอง
รา้นเรอืนลอมฟาง

สัญลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก
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เลาะลำเนาไพรในอ้อมกอดแห่งขุนเขา
ลัดเลาะเส้นทางเข้าไปในดินแดนป่าเขาลําเนาไพรสุดตระการตาท่ีให้เรา 
ได้ด่ืมดํ่ากับธรรมชาติอย่างเต็มท่ีในถ่ินย่าโมโคราช ท้ังอ่างเก็บนํ้า อทุยาน 
และแหล่งท่องเท่ียวข้ึนชื่ออย่างเขาใหญ่ พื้นท่ีสเีขยีวอันโด่งดังในประเทศไทย 
ท่ีเอาไว้ใหเ้ราหลบหนีควันพิษ สดูอากาศดีๆ เข้าปอด

ชว่งเวลาเเนะนํา: เดือนกรกฎาคม-ตลุาคม
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01

วัดลึกลับท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบแห่งนี้ต้ังอยู่บน
ภเูขาสงูเหนือสนัเขื่อนลําพระเพลิง มาถึงแล้วต้องสกัการะ
พระพุทธศรีโพธิญาณ พระพุทธรูปปางมารวิชยัสีทอง 
องค์ใหญ่ พรอ้มขอพรหลวงพ่อทันใจท่ีเชื่อกันว่าขอเรื่อง
ไหนก็ได้สมด่ังใจหวัง

วัดป่าศรีโพธิญาณ
อําเภอปักธงชยั, จังหวัดนครราชสมีา

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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02

วัดป่าภูหายหลงต้ังอยู่บนเนินเขาสูงในอําเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสมีา มบีนัไดนาคทอดยาวลงมาใหเ้ดินขึ้นไป
ชมความงดงามของพระอุโบสถและกราบไหว้พระพุทธ
มงคลสิรทิวีชยั หากมาในชว่งปลายหน้าฝนจะสามารถ
สมัผัสกับไอหมอกจางท่ีเข้าปกคลมุ ณ วัดแหง่นี้

วัดป่าภูหายหลง
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
08 1291 7676
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"มาเท่ียวป่าอย่ากระแดะ" วลีเด็ดโดยป้าเบียรเ์จ้าของรา้น 
ท่ีรอต้อนรบัด้วยความเป็นกันเอง พรอ้มอาหารอรอ่ย ๆ  แบบ
รบัประกันฝมีอืในบรรยากาศรมิธาร มเีสยีงนํ้าตกขบักล่อม
ระหว่างรบัประทานอาหารมื้อพิเศษ

เมนูเเนะนำ: แกงค่ัวหอยขม

03

แพต้นน้ำ The Raft
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

10.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1801 5962
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แม้รา้นจะชื่อ Mother Say No แต่เมื่อมาถึงจะต้อง Say 
Yes ! ใหกั้บความเด็ดของรา้นนี้ ท้ังโครงสรา้งอาคารไม้ไผ่
สวยโดดเด่นแปลกตา และเมนูอาหารท่ีมีท้ังคาวหวาน 
รวมไปถึงเครื่องด่ืมท่ีมีให้เลือกหลากหลาย พรอ้มกับมุม
ถ่ายรูปสวยๆ ไม่ซํ้าใคร

เมนูเเนะนำ: ครวัซองต์เฮเซลนัท

04

Mother Say No
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

09.00-22.00 น. | เปิดทกุวัน
06 5975 9644
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05

บุกแดนใต้พิภพ อโุมงค์ใต้ดินท่ีต้องมาถ่ายรูปเชค็อินใหไ้ด้ 
ก่อนจะกลับข้ึนมาสู่เมืองลอยฟ้า อ่างพักนํ้าตอนบนของ 
โรงไฟฟ้า สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีท้ังจุดชมวิว 360 
องศาและทุง่กังหนัลมผลิตไฟฟา้ขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศ

เมืองใต้พิภพและเมืองลอยฟ้า  
(โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา)
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

เมืองลอยฟ้า: 06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
เมืองใต้พิภพ: 08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
หากต้องการเขา้ชมเมืองใต้พภิพกรุณาติดต่อล่วงหน้า
0 4422 2571-3 
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รา้นอาหารไทยบรรยากาศอบอุน่รมิถนนธนะรตัน ์ท่ีเจ้าของรา้น 
ใหก้ารต้อนรบัอย่างเป็นมิตร ไปถึงแล้วต้องลองเมนูปีกไก่
ยัดไส ้ เมนูขึ้นชื่อของทางรา้นท่ีไปรํ่าเรยีนมาจากดสุติไทย
เรสเตอรอง รบัรองอรอ่ยเด็ดอย่างแน่นอน

เมนูเเนะนำ: ปีกไก่ยัดไส,้ ปลาทับทิมสองใจ

06

ครัวกำนัน
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

09.00-22.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1878 7845
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07

เปล่ียนจากบรรยากาศสีเขียวมาเท่ียวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ท่ีอัดแน่นไปด้วยผลงานหลากหลายจากศิลปินไทยแนวหนา้
รุน่ใหม่ นอกจากพื้นท่ีจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีรา้นอาหาร
ใหไ้ด้มานั่งทานและพักผ่อน รวมไปถึงรา้นขายของท่ีระลึก
ใหเ้ลือกซื้อกลับไปด้วย

Khao Yai Art Museum
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

09.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 4475 6060
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คาเฟบ่า้นโพรงกระต่ายซอ่นตัวอยูใ่นสวนสวยท่ีมตีุ๊กตาหนิ
กระต่ายน่ารกัอยู่ตามมุมต่าง ๆ  ภายในตกแต่งอย่างอบอุ่น
เหมือนได้ซกุตัวอยู่ในบ้านโพรงกระต่าย มีบันได โต๊ะ และ
เก้าอ้ีขนาดเล็กกะทัดรดัสาํหรบัเจ้ากระต่ายจ๋ิวต้ังอยู่ด้วย

เมนูเเนะนำ: คอฟฟี่  แอนด์ เกรปฟรุต

08

Rabbit Café
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

11.00-17.00 น. | เปิดวันจันทร-์เสาร์
08 6190 1900
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พักเติมพลังใหท้้องอ่ิมก่อนเดินทางท่องเท่ียวแบบต่อเนื่อง
ท่ีรา้นอาหารอีสานใกล้ทางข้ึนเขาใหญ่ เตรยีมท้องมาใหดี้ 
เพราะมเีมนูใหเ้ลือกมากมาย แต่ละเมนลู้วนแซบ่นวัตามแบบฉบับ
ตํารบัอีสานแท้ท้ังนั้น

เมนูเเนะนำ: อ่ัวดอยดิน

09

ร้านเป็นลาว
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

09.30-18.00 น. | เปิดวันอาทิตย์-พฤหสับดี
08 3461 3666
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10

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและได้รบัการ 
ขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลก เปน็สถานท่ีท่องเท่ียวเชงิธรรมชาติ
ท่ีอดุมสมบูรณ์ มีท้ังสตัว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด รวมถึง
นํ้าตกขนาดใหญท่ี่มชีื่อเสยีงอยา่งนํ้าตกเหวสวัุตและนํ้าตก
เหวนรก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อําเภอปากชอ่ง, จังหวัดนครราชสมีา

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
08 6092 6527



เสน้ทางท่ี 14 — นครราชสมีา-นครนายก 449

รา้นอาหารไทยท่ีมีจุดเด่นคือการใชผ้ักสดปลอดสารพิษ
ส่งตรงจากสวนของทางรา้น เมนูเด็ดของรา้นนี้คือเม่ียง
หมหูยอง และปน่ปลาทท่ีูโดดเด่นจนได้รบัการการนัตีว่าเป็น
ของอรอ่ยขึ้นชื่อประจําจังหวัดเลยทีเดียว

เมนูเเนะนำ: ป่นปลาท ู(ทานคู่กับผักสด)

11

ครัวไฮโดร นครนายก
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก

09.00-23.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1864 2995
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12

พักผ่อนและล่องเรือชมธรรมชาติภายในเขื่ อนขุนด่าน
ปราการชล ท่ีได้รบัการขนานนามว่าเป็นเข่ือนคอนกรตีอัดบด 
ยาวท่ีสุดในโลก ซึ่งรองรับนํ้ามาจากอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ทางนํ้าตกเหวนรก ก่อนเก็บกักและผันระบายลงสู่
แม่นํ้านครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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13

ล่องเรือเท่ียวชมความงามของสามนํ้าตกหลักในเขื่ อน 
ขนุด่านปราการชล ไต่หนิไปตามแนวเชอืกเพื่อขึ้นไปเก็บภาพ 
อันงดงามของนํ้าตกผางามงอน ก่อนจะลงเล่นนํ้าท่ี 
นํ้าตกคลองคราม และแวะชมความเขียวขจีของนํ้าตก
ชอ่งลม กรนีแลนด์นครนายก

นำ้ตกผางามงอน นำ้ตกคลองคราม 
และน้ำตกช่องลม
อําเภอปากพลี, จังหวัดนครนายก

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเรอืเหมารอบละ 1,500 บาท
-
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รา้นก๋วยเต๋ียวเรอืเรอืนไมไ้ผร่สเด็ดประจําจังหวัดนครนายก 
เอกลักษณ์ของรา้นนี้คือการเสริฟ์อาหารด้วยกะลามะพรา้ว 
เชญิล้ิมลองรสชาติเข้มข้นของก๋วยเต๋ียวพรอ้มกับชมปลา
ในบ่อนํ้า นอกจากก๋วยเต๋ียวเรอืยังมีเมนูอาหารอ่ืนๆ ใหไ้ด้
เลือกสัง่กันอีกด้วย

เมนูเเนะนำ: ก๋วยเต๋ียวเรอืกะลา

14

ลุงเผ่า ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก 

09.00-15.00 น. | เปิดทกุวัน
08 3295 8119
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15

อีกหนึ่งอุทยานท่ีเหมาะสาํหรบัมาพักผ่อนกับครอบครวั 
เพื่อนหรอืคนใกล้ชดิ จะพักผอ่นแบบสบายๆ หรอืสนกุไปกับ
กิจกรรมต่างๆ ก็เลือกได้ไม่มีเบื่อ หากอยากคลายรอ้น 
ด้วยการเล่นนํ้า ภายในอทุยานแหง่นีก็้มนีํ้าตกใหเ้ลือกลงเล่น 
หลายจุดทีเดียว

อุทยานวังตะไคร้
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก 

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
รถทกุประเภทคันละ 150 บาท (ผูโ้ดยสารไมเ่กิน 8 ท่าน)
0 3738 5164-5, 08 1989 0365
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ร้านอาหารท่ีใครเดินทางมานครนายกจะต้องได้แวะ 
เพราะต้ังอยูร่มิถนนก่อนถึงนํ้าตกวังตะไครแ้ละทางไปเขื่อน 
ขนุด่านปราการชล มเีมนอูาหารหลากหลาย เชน่ ต้มยําปลา
คัง ห่อหมกทะเล เป็ดอบใบชา ปลาชอ่นนาเผาเกลือ ฯลฯ 
พรอ้มเสริฟ์ใหค้ณุเต็มอ่ิม

เมนูเเนะนำ: หอ่หมกทะเล

16

ครัวชมจันทร์ นครนายก
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก 

10.30-23.00 น. | เปิดทกุวัน
08 1919 2881



เสน้ทางท่ี 14 — นครราชสมีา-นครนายก 455

ก้าวออกจากความวุ่นวายและย่างเท้าเข้าสู่บรรยากาศ 
อันรม่รื่นเย็นสบาย ณ คาเฟ่เรอืนกระจกท่ีต้ังอยู่ท่ามกลาง
ต้นไม้และธรรมชาติ พรอ้มล้ิมรสเบเกอรโีฮมเมดท่ีอัดแน่น
ไปด้วยความหอมหวานและสดชื่นจากผลไม้

เมนูเเนะนำ: ชสีเค้ก

17

2nd November Café & O’ganic Farm
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก

07.00-18.00 น. | เปิดวันอังคาร-อาทิตย์
08 1697 3751
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18

อ่างเก็บนํ้าท่ีโอบล้อมด้วยภเูขา หลายคนอาจจะคุ้นเคยจาก
มุมถ่ายรูปยอดฮติกับทางเดินบนสันอ่างเก็บนํ้า แต่ท่ีนี่ยัง
สามารถทํากิจกรรมได้อีกหลากหลาย ไมว่่าจะออกกําลังกาย
หรอืนั่งพักผ่อนสบายๆ พรอ้มกับชมวิวทิวทัศน์งดงามท่ีอยู่
ตรงหน้า

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก

07.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-



เสน้ทางท่ี 14 — นครราชสมีา-นครนายก 457

19

อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กในบรรยากาศเงียบสงบ สัมผัสกับ 
ไอหมอกหลังสายฝนท่ีพาใหบ้รรยากาศของอ่างเก็บนํ้าแหง่นี้
สวยงามมากยิ่งขึ้น เหมาะสาํหรบัการมาพักผ่อน ไม่ว่า
จะเดินเล่น ปั่ นจักรยาน หรอืเปิดท้ายรถนั่งจิบกาแฟแบบ
สบายๆ

อ่างเก็บน้ำทรายทอง
อําเภอเมอืงนครนายก, จังหวัดนครนายก

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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รา้นอาหารไทยแท้พรอ้มกับบรรยากาศแบบครอบครวัแหง่นี้
ต้ังอยู่รมิทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ทางรา้นรงัสรรค์
จานอาหารด้วยวัตถท่ีุสดใหมท่กุวัน เมนจูานเด็ดประจํารา้น
ท่ีมาแล้วต้องหา้มพลาดคือ ปูหลนสตูรคณุยาย และปีกไก่
ยัดไสท่ี้ไม่ว่าใครมาก็ต้องสัง่

เมนูเเนะนำ: ปูหลน, แหนมซีโ่ครงทอด

20

ร้านเรือนลอมฟาง
อําเภอบา้นนา, จังหวัดนครนายก

09.30-22.00 น. | เปิดทกุวัน
09 8454 7445



เส้นทางท่ี 15

เยือืนเมือืงโบราณ สักัการะไหว้พ้ระทำำาบุญ

ชัยนาท
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สถานท่ีท่องเท่ียว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้ํามัน

สถานี 
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ท่ีพัก

วันท่ี 1
01 
02
03

04
05

วันท่ี 2
06
07
08
09
10

ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา
วัดมหาธาตุ ชัยนาท
ก๋วยเต๋ียวโบราณสูตรแต้จ๋ิว
หรือก๋วยเต๋ียวป้าโหนก
เข่ือนเจ้าพระยา
สํารับกับข้าว
Riverside ชัยนาท

Krutid Coffee
สวนนกชัยนาท
วัดป่าสัก ชัยนาท
Sunset Café
กุ้งเผาทองแท้ (สาขา 4)
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ดินแดนเก่ าแก่ที่ ขึ้ นชื่ อ เรื่ องวัดวาอาราม  เต็มไปด้ วย เรื่ องราว 
ทางประวัติศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะ ชวนคนรู้ใจมาทําบุญ 
ร่วมชาติ เสร็จแล้วอย่าลืมไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวดังอย่างสวนนกและ 
เขื่อนเจ้าพระยา ทั้งอิ่มบุญและอิ่มเอมใจภายในทริปเดียว

ช่วงเวลาเเนะนํา: ตลอดท้ังปี

462

เยือนเมืองโบราณ 
สักการะไหว้พระทาํบุญ

ธรรมชาติ • ประวัติศาสตร์
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เปิด 24 ช่ัวโมง | เปิดทุกวัน
-
0 5649 9134

แวะช็อปและชิมอาหารในบรรยากาศสุดคลาสสิกท่ีตลาด
ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ก่อนจะเดินย้อนอดีตไปชม 
‘โรงพักเก่าสรรพยา’ สถานตํารวจเก่าแก่อายุกว่า 100 ป ี
ภายในมีเร่ืองราวในอดีตท่ีถูกบันทึกผ่านรูปถ่ายท่ีติดเรียงราย
บนผนังไม้

ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา
อําเภอสรรพยา, จังหวัดชยันาท

01

463
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เปิด 24 ช่ัวโมง | เปิดทุกวัน
-
-

วัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรก ก่อสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยก่อน
กรุงศรีอยุธยา แหล่งโบราณสถานสําคัญของชาวชัยนาท 
ท่ีกาลเวลาได้พัดพาความรุ่งเรืองในอดีตปรากฎเป็น 
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมสมัยเก่า 
ท่ียังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็น

วัดมหาธาตุ ชัยนาท
อําเภอสรรคบรุ,ี จังหวัดชยันาท

02

464
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10.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
08 0303 8043

กว๋ยเตีย๋วโบราณสูตรแต้จิว๋ 
หรือกว๋ยเตีย๋วป้าโหนก
อําเภอสรรพยา, จังหวัดชยันาท

03

ร้านบะหม่ีเก่าแก่ท่ีเปิดขายมานานกว่า 70 ป ีโดยป้าโหนก
ทายาทรุ่นท่ีสอง สืบต่อสูตรลับมาจากรุ่นคุณพ่อ เคล็ดลับ
ความอร่อยอยู่ท่ีบะหม่ีเส้นสดทําเอง เน้นวัตถุดิบช้ันดี และ
ทําเสิร์ฟแบบทีละจาน

เมนูเเนะนาํ: บะหม่ีหมูแดง

465
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เปิด 24 ช่ัวโมง | เปิดทุกวัน
-
-

เข่ือนทดน้ําขนาดใหญ่ท่ีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่จาก
แม่น้ําในภาคเหนือซ่ึงไหลลงสู่ภาคกลางและอ่าวไทย มี
สะพานข้ามแม่น้ําอยู่ตรงสันเข่ือน สามารถเดินข้ึนไปชม
วิวระหว่างฝ่ังท่ีน้ําสงบน่ิงกับอีกฟากท่ีน้ําไหลเช่ียว

เข่ือนเจ้าพระยา
อําเภอสรรพยา, จังหวัดชยันาท

04

466
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10.00-21.30 น. | เปิดทุกวัน
0 5641 0567

05

ร้านอาหารวิวแม่น้ําเจ้าพระยา มีเมนูเด็ดอย่าง 'ยําส้มโอ
ชัยนาท' ส้มโอพันธ์ุขาวแตงกวาเน้ือหวานฉ่ํา ผลไม้ประจํา
จังหวัดชัยนาท ยําสามรสคลุกเคล้ากันอย่างลงตัว โรยด้วย
กระเทียมเจียวหอมๆ เย้ายวนชวนติดใจ

เมนูเเนะนาํ: ยําส้มโอชัยนาท

สาํรับกับข้าว Riverside ชัยนาท
อําเภอเมอืงชยันาท, จังหวัดชยันาท

467



เส้นทางที ่15 — ชัยนาท

07.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
0 5601 1068

06

จิบกาแฟรสเข้มๆ ตัดกับฟองนมนุ่มๆ ในบรรยากาศตึกเก่า
ท่ี 'ร้านกาแฟครูต๊ิด' คาเฟ่ช่ือดังแห่งเมืองชัยนาท ตัวร้าน
เป็นอาคารเก่าต้ังเด่นอยู่ริมถนน อีกหน่ึงแลนด์มาร์กท่ีใคร
ผ่านมาก็ต้องแวะ

เมนูเเนะนาํ: ลาเต้ร้อน

Krutid Coffee
อําเภอเมอืงชยันาท, จังหวัดชยันาท

468
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ศูนย์รวมนกนานาชนิดบนพ้ืนท่ีกว่า 250 ไร่ ภายในมีท้ัง
สวนนก สวนนํ้า ท้องฟ้าจําลอง และอีกมากมายครบวงจร
รอต้อนรับให้เรียนรู้ เดินๆ อยู่อาจได้พบนกยูงเดินอวดขนงาม
อยู่ข้างๆ ในระยะประชิดเพราะที่น่ีปล่อยให้นกได้อยู่อย่าง
อิสระ

สวนนกชัยนาท
อําเภอเมอืงชยันาท, จังหวัดชยันาท

07

08.30-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท, เด็ก 15 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
0 5647 6624

469
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พบกับความอลังการของ 'ตะกรุดมหารอด' ตะกรุดยักษ์
ขนาดใหญท่ี่สุดในโลกทีห่ล่อจากทองเหลอืงบริสทุธ์ิท้ังองค์ 
ตระกรุดยักษ์น้ีจะพาดอยู่เหนือระดับศีรษะหน้าพระแก้ว
มรกต ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาเดินลอดเพ่ือความเป็น 
สิริมงคลและความแคล้วคลาดปลอดภัย

วัดป่าสัก ชัยนาท
อําเภอมโนรมย,์ จังหวัดพะเยา

08

เปิดทุกวัน
-
06 5001 2837
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07.30-19.00 น. | เปิดทุกวัน
09 6054 8890

09

คาเฟ่สุดชิคสไตล์ลอฟท์ท่ีมองผ่านประตูกระจกใสออกไป
เห็นวิวแมน้ํ่าด้านนอก สามารถออกไปรว่มสนุกกับกิจกรรม
ทางน้ําหลากหลาย เช่นการพายเรือคายัคหรือบอร์ดยืนพาย
(SUP Board) โดยมีฉากหลังเป็นวิวพระอาทิตย์ตกซ่ึง 
ถือว่าเป็นไฮไลต์ของท่ีน่ี

เมนูเเนะนาํ: ครัวซองต์คาราเมลถ่ัว

Sunset Café
อําเภอเมอืงชยันาท, จังหวัดชยันาท

471
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11.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1379 5879

10

ร้านอาหารซีฟูดริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่มาแล้วต้องล้ิมลอง 
กุ้งเผาที่เผาโชว์กันสดๆ หน้าร้าน ด้วยเทคนิคในการ
เผาทําให้เน้ือกุ้งเด้งฟู เน้ือแน่น เน้ือหวานๆ มันเย้ิมๆ 
ทานเข้ากันดีกับน้ําจ้ิมรสจัดจ้าน

เมนูเเนะนาํ: กุ้งแม่น้ําเผา

กุ้งเผาทองแท้ (สาขา 4)
อําเภอเมอืงชยันาท, จังหวัดชยันาท

472
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กิินลมชมจัันท์์ แล้วข้า้มเกิาะกัิน ไปนอนดมลมท์ะเล
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

วันที่ 3
17
18
19
20
21

วันที่ 4
22
23
24
25

วันที่ 5
26
27

สวนสมโภชน์
ก๋วยเตี๋ยวป ูสุขุมวิท
สํานักสงฆ์เขาระกํา
ร้านทิวธารา
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

หาดทรายขาว
กะทิครัวไทย
El Barrio Koh Chang
จุดชมวิวไก่แบ้

ป่าชายเลนบ้านนาใน อ่าวสลักเพชร
ชุมชนบ้านสลักคอก

วันที่ 1
01 
02
03

04
05
06
07
08
09

วันที ่2
10

11
12
13
14
15
16

Mills
ชุมชนริมน้ําจันทบูร
อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล
จันทรโภชนา
วัดเขาบรรจบ
ครัวแม่อรุณศรี
หาดคุ้งวิมานเเละจุดชมวิวหินโคร่ง
จุดชมวิวเนินนางพญา
จุดชมวิวเจดีย์กลางนํ้า บ้านหัวแหลม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน
จุดชมวิวเขาบ่อเตย
ลานหินสีชมพู
วัดปากน้าํแขมหนู
ครัว ณ อาภา Seafood
อุทยานแห่งชาติน้าํตกพลิ้ว
จุดชมวิวซันชายน์ เกาะเปริด

475เส้นทางที ่16 — จันทบุรี-ตราด



476เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

ธรรมชาติ

กินลมชมจันท์ แล้วข้ามเกาะกัน 
ไปนอนดมลมทะเล

ช่วงเวลาเเนะนำ: เดือนตุลาคม-พฤษภาคม

เส้นทางแห่งแดนบูรพา ผ่อนคลายกับเสียงคลื่นทะเลอ่าวไทย พร้อมซีฟู้ด 
รสเดด็ให้ลิม้ลอง แลว้ลอ่งน้าํขา้มไปยงัเกาะนอ้ยใหญต่อ่ เพือ่สขุสาํราญกบั
บรรยากาศสุดแสนพิเศษในยามพระอาทิตย์ตกส่องสะท้อนผิวทะเล



477เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
06 2369 6239

เมนูเเนะนํา: ลาเต้เย็น

ร้านกาแฟขนาด 2 ห้องแถว เปิดโล่งรับอากาศถ่ายเทแบบ
ไม่ต้องพึ่งแอร ์กับ 8 เมนูกาแฟสุดเรียบง่ายที่ผสานเข้ากัน
อยา่งลงตวั โดยทางร้านดแูลเองทกุขัน้ตอนตัง้แต่การปลกู
จนถึงการคั่วเมล็ด เพื่อหวังให้กาแฟไทยอยู่ในระดับโลก

Mills
อําเภอเมอืงจันทบรุ,ี จังหวัดจันทบรุี

01



478เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เปิดทุกวัน
-
-

ที่ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนและญวนเรียงรายริมฝั่งแม่น้ํา
จันทบุรีมานานกว่า 300 ปี ด้วยพื้นที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมในอดตี จงึทาํใหเ้ปน็แหลง่กาํเนดิประเพณีและ
ภูมิปัญญา จนเรียกได้ว่าตัวเมืองจันทบุรีมีจุดเริ่มต้นจาก 
ริมน้ําแห่งนี้

ชุมชนริมน้ำจันทบูร
อําเภอเมอืงจันทบรุ,ี จังหวัดจันทบรุี

02



479เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.30-14.00 น. วันจันทร์-เสาร์
08.30-11.30 น. วันอาทิตย์
เปิดทุกวัน
ค่าจอดรถคันละ 20 บาท
-

โบสถ์โรมันคาทอลิกท่ีมีประวัตินานกว่า 300 ปีแห่งนี้ 
เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบศิลปะโกธิค ตรงหอคอยคู่มีหลังคา
แหลมสงู ภายในเพดานทาํจากตน้ตะเคยีน และกระจกสรีปู
นักบุญที่ประดับด้วยพลอยกว่า 20,000 กะรัต

อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล
อําเภอเมอืงจันทบรุ,ี จังหวัดจันทบรุี

03



480เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

09.00-20.00 น.| เปิดทุกวัน
0 3932 7179

เมนูเเนะนํา: แกงหมูชะมวง

รา้นอาหารคูเ่มอืงจนัทบรุมีากกวา่ 60 ป ีกบัจานเดด็อยา่ง 
แกงหมูชะมวง เส้นจันท์ผัดปู และเมนูชวนหิวอีกมากมาย 
ที่ต้องมาลิ้มลอง นอกจากนี้มีของฝากสําหรับนักท่องเที่ยว
ให้ได้เลือกซื้อติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

จันทรโภชนา 
อําเภอเมอืงจันทบรุ,ี จังหวัดจันทบรุี

04



481เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

05.30-20.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวที่บรรจบกับ 
เทอืกเขาคชิฌกฏู พรอ้มเสยีงน้าํตกดงัทกุก้าวเดนิเหมาะแก่
การพกัจติใจให้สงบนิง่ นอกจากนีย้งัมสีะพานแขวนใหผู้้มา
เยือนได้เดินเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย

วัดเขาบรรจบ
อําเภอมะขาม, จังหวัดจันทบรุี

05



482เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.30-20.00 น. | เปิดทุกวัน
08 3448 8398

เมนูเเนะนํา: ชุดรวมปู

ร้านเด็ดรสชาติจัดจ้านระหว่างทางเข้าอ่าวคุ้งกระเบน  
เมนูเด็ดประจําร้านคืออาหารทะเลสดๆ ทั้ง ปู หมึก กุ้ง กั้ง 
ผดัพรกิคัว่หอมเผด็รอ้นถกูปาก หรอืจะเปน็เมนไูกบ้่านเนือ้
แน่นก็มีให้ได้ลองลิ้มชิมรสชาติกัน

ครัวแม่อรุณศรี
อําเภอทา่ใหม,่ จังหวัดจันทบรุี

06



483เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

'หาดคุ้งวิมาน' เป็นหาดทรายยาวสลับกับแนวโขดหิน 
บรรยากาศเงียบสงบหมาะสําหรับการพักผ่อน ปลายสุด
ด้านเหนือของหาดแห่งน้ีเป็น 'จุดชมวิวหินโคร่ง' จากบริเวณน้ี
สามารถมองย้อนหาดทรายทอดยาวตลอดแนวไปจนถึง
เนินนางพญาและลานหินได้

หาดคุ้งวิมานเเละ
จุดชมวิวหินโคร่ง
อําเภอนายายอาม, จังหวัดจันทบรุี

07



484เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

 เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตท่ีได้ชื่อว่าเป็นถนนเลียบ
ทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาว 111 
กโิลเมตร ดว้ยเหตนุีจึ้งทาํใหม้องเหน็เสน้ทางโคง้ลดัเลาะลง
ตามแนวเขาขนานไปกับทะเลอย่างน่าตื่นตา แถมยังมีทาง
จักรยานสาํหรับนักปั่นอีกด้วย

จุดชมวิวเนินนางพญา
อําเภอนายายอาม, จังหวัดจันทบรุี

08



485เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

09

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน 
-
-

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่ชาวประมงบ้านหัวแหลม การเข้าไป 
สกัการะจะตอ้งอาศยัทางเดนิสะพานไมต้ามแนวโขดหนิลง
ไปในทะเล ในช่วงน้ําลดจะสามารถเดินไปยงัเจดีย์กลางน้าํ
ได้  หากมาในช่วงยามเย็นจะได้ชมแสงอาทิตย์ตกไป 
พร้อมๆ กัน

จุดชมวิวเจดียก์ลางน้ํา
บ้านหัวแหลม
อําเภอนายายอาม, จังหวัดจันทบรุี



486เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.30-15.30 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3946 0771

ในอดตีอา่วคุง้กระเบนเคยเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของพะยนูจาํนวน
มาก ในปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูพัฒนาให้เข้าเยี่ยมชมศึกษา
ธรรมชาตแิละพนัธุไ์ม ้ตลอดสะพานไมท่ี้ลดัเลาะปา่ชายเลน
มีศาลาให้พักเย็นใจ และมีหอดูเรือนยอดไม้ให้ขึ้นไปชม
ทิวทัศน์จากมุมสูง

10

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน
อําเภอทา่ใหม,่ จังหวัดจันทบรุี



487เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท 
ชาวต่างชาต ิ200 บาท 
-

จุดชมวิวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและลานกางเต็นท์สําหรับสายลุย เมื่อถึง 
จุดชมวิวจะพบศาลาและลานกว้างเปิดโล่งยาวจนถึงทะเล 
ทอดสายตามองไดร้อบ 180 องศา และสามารถเดนิตอ่ไป
ได้ถึงลานหินสีชมพูได้อีกด้วย

จุดชมวิวเขาบ่อเตย
อําเภอทา่ใหม,่ จังหวัดจันทบรุี

11



488เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิ200 บาท
-

หากจะเดินทางไปยังลานหินชมพู สามารถเดินได้จาก 
จดุชมววิบอ่เตยหรอืเดนิเลยีบทะเลตามโขดหนิก็ได ้เมือ่แสง
อาทิตย์กระทบบนลานหินแห่งนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นสีชมพู
สดใสตัดกับท้องฟ้าอย่างน่าประทับใจ

ลานหินสีชมพู
อําเภอทา่ใหม,่ จังหวัดจันทบรุี

12



489เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

07.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

วัดบริเวณปากน้าํแขมหนู สร้างในปี พ.ศ. 2534 อุโบสถ
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวสลับลวดลายสีน้ําเงิน 
ดูเด่นเป็นสง่าคล้ายเครื่องลายครามโบราณ จนกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางต้องมาเยือน

วัดปากน้ําแขมหนู 
อําเภอทา่ใหม,่ จังหวัดจันทบรุี

13



490เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

10.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3946 0574

เมนูเเนะนํา: กุ้งแชบ๊วยคั่วพริกเกลือ

อาหารทะเลพืน้บา้นแบบชาวประมงแท้ๆ  ทีข่ายตามฤดกูาล 
หากมาชว่งกลางวนัก็จะไดช้มทะเลไปเพลนิๆ หรอืถา้มาชว่ง
กลางคืนก็จะได้เห็นแสงไฟตกแต่งของทางร้านต้ังแต่  
ด้านหน้าจนถึงโซนริมหาด

ครัว ณ อาภา Seafood 
อําเภอแหลมสงิห,์ จังหวัดจันทบรุี

14



491เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 3943 4528

อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วครอบคลุมพื้นที่มากกว่า  
4 อําเภอของเมืองจันทบุรี มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น
แหล่งต้นนํ้าลําธารหลายสาย และเป็นท่ีต้ังของนํ้าตก 
กลางป่าทีม่นี้าํตลอดทัง้ป ีมฝีงูปลามากมายแหวกวา่ยในน้าํ
พร้อมให้ได้มาชมความงดงาม

อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว
อําเภอแหลมสงิห,์ จังหวัดจันทบรุี

15



492เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

09.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

จุดชมวิวผาสุขนิรันดร์แห่งเมืองจันทบุรี กับการสรรสร้าง
ลวดลายของตะไครต่ามแนวบนัไดเก่าแกท่อดตวัยาวลงไป
ถงึทะเลเบือ้งลา่ง สมัผสักบับรรยากาศการชมววิทีส่วยงาม 
แตกต่างและไม่เหมือนใคร ณ จุดชมวิวแห่งนี้

จุดชมวิวซันชายน์ เกาะเปริด
อําเภอแหลมสงิห,์ จังหวัดจันทบรุี

16



493เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.00-18.00 น.| เปิดทุกวัน
-
08 6022 6346

ผลไม้หลักของสวนสมโภชน์แห่งนี้คือสละพันธุ์สุมาลี 
ที่ให้ผลตลอดทั้งปี หากใครอยากชมบรรยากาศรอบๆ  
สวน ก็มีเส้นทางสําหรับคนชอบเดิน หรือจะขับรถชมก็ได้  
กอ่นกลบัอยา่ลมืซือ้ผลติภณัฑจ์ากสละตดิไมต้ดิมอืกลับไป 
รับรองว่าไม่ผิดหวัง

สวนสมโภชน์
อําเภอเมอืงตราด, จังหวัดตราด

17



494เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

08.00-15.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3951 1972

เมนูเเนะนํา: ข้าวผัดพริกเกลือทะเลรวมไข่ปู

รา้นอาหารชาวเลราคาประหยดัพรอ้มดว้ยความสดสง่ตรง
จากทะเล ลิ้มรสชาติอาหารทะเลพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ด 
รสจัดจ้าน บอกเลยว่าเด็ดมาก ห้ามพลาดเด็ดขาด

ก๋วยเตี๋ยวปู สขุุมวิท
อําเภอเมอืงตราด, จังหวัดตราด

18



495เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ในป ีพ.ศ. 2553 กรมชลประทานไดข้ยายขอบแนวสนัเขือ่น 
ส่งผลให้สํานักสงฆ์ถูกน้ําท่วมเกือบทั้งหมด ช่วงหน้าแล้ง
เมือ่น้าํลดลงจะปรากฏใหเ้หน็โครงรา่งเดมิ และยงัสามารถ
มองเห็นพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยขนาดสูงเกือบ 5 เมตร 
ที่ชาวบ้านคุ้นเคยในชื่อ 'พระลอยน้ํา'

19

สํานักสงฆ์เขาระกํา
อําเภอเมอืงตราด, จังหวัดตราด



496เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

10.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3951 0399

เมนูเเนะนํา: ทอดมันปู

ร้านอาหารทะเลรสเด็ดพร้อมความสดใหม่ในบรรยากาศ
ร่มรื่นและเย็นสบาย มีบริการรถรับส่งฟรีจากลานจอดรถ
มายังหน้าร้าน นอกจากน้ียังมีบริการท่ีพักและเรือนําเท่ียวชม
เหยี่ยวกับป่าชายเลนให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

20

ร้านทิวธารา
อําเภอเมอืงตราด, จังหวัดตราด



497เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ย้อนอดีตศึกษาประวัติศาสตร์การสู่รบระหว่างกองทัพเรือ
ไทยและฝรั่งเศสผ่านภาพถ่ายเก่าและช้ินส่วนจากเรือรบ 
ด้านบนของอาคารมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ซึ่งมีผู้มาไหว้ขอพรไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีสวน
สาธารณะให้นั่งชมวิวอีกด้วย

21

อนุสรณ์สถานยุทธนาวี
เกาะช้าง
อําเภอแหลมงอบ, จังหวัดตราด



498เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ ่200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท 
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ คนละ 80 บาท, 
รถยนต์ 120 บาท, จักรยานยนต์ 50-100 บาท 
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ คนละ 80 บาท, 
รถยนต์ 100 บาท, จักรยานยนต์ 50-100 บาท
0 3951 0928 

ชมพระอาทิตย์ตก ณ หาดทรายขาวที่ทอดยาวกว่า  
2 กิโลเมตรกับบรรยากาศสุดพิเศษ หลังจากดื่มด่ํากับ 
ความงามแล้ว สามารถมานั่งพักผ่อนต่อได้ที่แนวหน้าหาด 
มส่ิีงอาํนวยความสะดวกสบาย เตม็ไปดว้ยทีพ่กัและรา้นคา้

หาดทรายขาว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อําเภอเกาะชา้ง, จังหวัดตราด

22



499เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

10.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1886 6683

เมนูเเนะนํา: พะแนงเนื้อ

ร้านอาหารไทยเล็กๆ ริมถนนกับรสชาติไม่ธรรมดา เพราะ
เมนูกะทิขึ้นชื่อที่โดดเด่นท้ัง พะแนง แกงข้น เน้นเนื้อ  
บอกเลยว่าต้องมาลิ้มลอง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอน 
ทําอาหารควบคู่ไปด้วย

กะทิครัวไทย
อําเภอเกาะชา้ง, จังหวัดตราด

23



500เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เมนูเเนะนํา: Alambre

12.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 0092 8208

รา้นอาหารเม็กซกินัขึน้ชือของเกาะชา้งกบับรรยากาศแบบ
เป็นกันเองจากเจ้าของร้าน เมนูเด็ดต้องห้ามพลาดของที่นี่
คือ Alambre ที่ให้ลูกค้าได้รับบทเป็นเชฟห่อทานเอง

El Barrio Koh Chang 
อําเภอเกาะชา้ง, จังหวัดตราด

24



501เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

จุดชมวิวอันสวยงามสุดแสนโรแมนติก สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของหมู่เกาะน้อยใหญ่ใกล้เคียงแบบ 180 องศา 
เปน็อกีหนึง่จดุชมววิยามเยน็พระอาทติยล์าขอบฟา้ทีง่ดงาม 
ณ เกาะช้าง

จุดชมวิวไก่แบ้
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อําเภอเกาะชา้ง, จังหวัดตราด

25

07.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน

-

0 3951 0928



502เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

เดินบนสะพานไม้สีแดงทอดยาวไปจนถึงทะเล เพลิดเพลิน
ไปกับความสวยงามของป่าชายเลนรอบกายที่ตลอดเส้น
ทาง ยิง่สเีขยีวขจตัีดกับสสีะพานแดงทาํใหด้งูดงาม แถมยงั
อาจไดพ้บกบัฝงูเหยีย่วทีบ่นิวนอยูเ่หนอืปา่ชายเลนอกีดว้ย

ป่าชายเลนบ้านนาใน อ่าวสลักเพชร
อําเภอเกาะชา้ง, จังหวัดตราด

26

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-



503เส้นทางที่ 16 — จันทบุรี-ตราด

27

เมื่อเดินมาตามแนวทางเลียบป่าชายเลนจะพบกับหมู่บ้าน
ชาวประมงแหง่นี ้แล้วยงัมีบริการลอ่งเรอืมาดชมววิทิวทัศน์
ป่าชายเลนธรรมชาติสําหรับนักท่องเท่ียวอีกด้วย โดย 
เรือมาดนัน้เปน็เรอืโบราณรุ่นทวดใชแ้จวหาปหูาปลาในอดตี 
และหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน

ชุมชนบ้านสลักคอก
อําเภอเกาะชา้ง, จังหวัดตราด

08.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 7748 9497 
ท่านละ 200 บาท, เหมาลํา 800 บาท 



เส้นทางที่ 17 ชลบุรี-ระยอง

จากเมือืงฟ้า้อมืร สู่่�นครทะเล



505แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว — ชลบุรี-ระยอง



สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

เขาแหลมหญ้า 
เจ๊อึ่งซีฟู้ด
เกาะเสม็ด
Apache อ่าวลุงดาํ

Sawasdee Coco
ถนนยมจินดา
RISE and SHINE Tea House

วันที่ 3
15
16
17
18

วันที่ 4 
19
21
20

วันที่ 1
01 
02
03
04

05
06

วันที่ 2
07
08
09
10
11
12
13
14

ธนากร ติ่มซํา ซาลาเปา
เมฆไอศครีม
แกรนด์แคนยอนครีี
พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยง
สัตว์น้าํเค็ม
มิสเตอร์แซ่บ
เกาะล้าน

มา-หา-รัก
สวนนงนุช
มุมอร่อย Como เขาชีจรรย์
ทุ่งโปรงทอง
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
เกี๊ยวปลานายเคี้ยม
หาดแมร่ําพึง

506เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง



507เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

ธรรมชาติ

จากเมืองฟ้าอมร สู่นครทะเล

ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนตุลาคม-พฤษภาคม

จังหวัดข้างเคียงที่ไม่ไกลจากตัวเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทาง
ด้วยระยะเวลาอันสั้น แค่นี้ก็ได้ไปถึงเมืองทะเลสุดแสนงดงามไปด้วยหาด
ทรายขาว ดําน้ําดูปะการัง และเกาะน้อยใหญ่ เรียกได้ว่าแค่เช้าเย็นกลับ 
ก็คุ้มแล้ว แต่ถ้าอยากค้างคืนก็มีแหล่งท่องเที่ยวดีๆ อีกมากมายรออยู่



508เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

07.00-13.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1589 3641

เมนูเเนะนํา: ขนมจีบปู

ร้านติ่มซําเล็กๆ ตั้งอยู่หัวมุมตึกพอดี เข้าไปในร้านนั่ง 
กับท่ี  จะมีพนักงานนําติ่มซํามาเสิร์ฟให้เราเลือกสรร 
แบบภัตตาคาร มาแล้วต้องลองขนมจีบปูที่มีเนื้อปูเน้นๆ  
โปะมาเต็มหน้าในราคาเพียง 50 บาท

ธนากร ติ่มซํา ซาลาเปา
อําเภอเมืองชลบรุ,ี จังหวัดชลบรุี

01



509เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

09.30-17.30 น. | เปิดทุกวัน
0 3827 9874

เมนูเเนะนํา: ไอศกรีมกะทิสูตร 50 ปี

ร้านไอศกรีมเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า 50 ป ี ด้วยสูตรลับ 
ทีไ่มม่ใีครรูจ้ากรุน่คณุปูบ่วกกบัการคดัสรรวตัถุดบิอยา่งดี
ตั้งแต่ต้นน้ําทําให้กลายมาเป็นไอศกรีมรสชาติอร่อย 
ไม่เหมือนใคร

เมฆไอศครีม
อําเภอเมืองชลบรุ,ี จังหวัดชลบรุี

02



510เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-
ค่าจอดรถ 20 บาท

อดตีเหมอืงหนิเกา่อายุกวา่ 100 ป ีปจัจบุนักลายเปน็แหลง่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมทีต่อ้งแวะมาเช็คอนิถ่ายรปูคูก่บัแอ่งน้าํ
สีเขียวมรกตโอบล้อมด้วยผาหินสีเทา ท่ามกลางแมกไม้
ร่มรื่น วิวอลังการที่ใครก็มาสัมผัสได้

03

แกรนด์แคนยอนคีรี
อําเภอเมืองชลบรุ,ี จังหวัดชลบรุี



511เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

09.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
ผู้ใหญ่ 80 บาท, เด็ก 40 บาท
0 3839 1671-3

เดินท่องไปในโลกใต้นํ้า ดําด่ิงลึกไปกับสาระความรู้เก่ียวกับ
สัตว์ใต้ท้องทะเล แวะทําความรู้จักกับแมงกระพรุนให้มาก
ขึ้น พร้อมตื่นตะลึงไปกับโซนยักษ์ใหญ่ใต้น้ํา ห้องจัดแสดง
ที่ใหญ่ที่สุด ที่ให้ผู้มาเยือนได้เห็นปลาใหญ่แหวกว่ายอย่าง
เต็มตา

พิพิธภัณฑ์สัตว์และ
สถานเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม
อําเภอเมืองชลบรุ,ี จังหวัดชลบรุี

04



512เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

10.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
08 3055 3066

เมนูเเนะนํา: ยําแซลมอนไข่แดง

ร้านอาหารยอดนิยมในบางแสนที่มีอาหารหลากหลาย ทั้ง
อาหารอีสานและอาหารทะเล ในราคาน่าคบหา มาที่นี่ต้อง
ลองยําแซลมอนไข่แดง ที่มาพร้อมกับไข่แดงลูกโตๆ และ
แซลมอนสดหวาน ยําด้วยน้ํายํารสกลมกล่อม บอกเลยว่า
ห้ามพลาด

05

มิสเตอร์แซ่บ
อําเภอเมืองชลบรุ,ี จังหวัดชลบรุี



513เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

06

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ที่จอดรถเทศบาลเมืองพัทยา
ท่าเรือแหลมบาลีฮาย-ท่าเรือหน้าบ้าน
เที่ยวไป 07.00 น., 10.00 น., 12.00 น., 14.00 น., 
15.30 น., 17.00 น., 18.30 น.
เที่ยวกลับ 06.30 น., 07.30 น., 09.30 น., 12.00 น., 
14.00 น., 17.00 น., 18.00 น.

เกาะสุดฮิตที่มากไปด้วยสถานท่ีท่องเที่ยวน่าสนใจให้แวะ 
เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ เ ดิ น ข้ า ม ส ะ พ า น ไ ม้ ข า ว ที่ ห า ด สั ง ว า ล ย์   
ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะน้อยใหญ่ที่จุดชมวิว 
เจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ ร้านอาหารทะเล และ
ที่พักพร้อมบริการในราคาย่อมเยา

เกาะล้าน
อําเภอบางละมงุ, จังหวัดชลบรุี



514เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

เมนูเเนะนํา: สปาเก็ตตี้แซลมอนครีมซอส

อย่าลืมมา-หา-รัก คาเฟ่ริมทะเลสุดโรแมนติกที่คลอไปกับ
เสียงดนตรีแบบอะคูสติก โดยแต่ละบทเพลงถูกคัดสรรมา
ใหเ้ขา้กนักบัคลืน่ทะเลและววิแสงไฟสลวัจากฝัง่พทัยาทีส่อ่ง
มาเป็นฉากหลังให้กับนักดนตรี

มา-หา-รัก
อําเภอบางละมงุ, จังหวัดชลบรุี

07

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
08 2444 2144



515เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ เด็กโต (สูงเกิน 140 ซม.) 200 บาท
เด็ก (สูงต่ํากว่า 140 ซม.) ฟรี
ผู้สูงอาย ุ(80 ป ีขึ้นไป) ฟรี
ผู้สูงอายุนั่งวิลเเชร์ ฟรี
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 500 บาท, เด็ก 300 บาท
0 3823 8061

ย้อนกลับไปในยุคจูแรสซิก  ที่หุบเขาไดโนเสาร์แห่งนี้  
บนพื้นที่ 25 ไร่ที่ถูกปรับภูมิทัศน์ดึงเข้าไปสู่ยุคไดโนเสาร์ 
ตลอดสองข้างทางเรียงรายไปด้วยไดโนเสาร์น้อยใหญ่
หลากสายพันธุ์กว่า 900 ตัวกําลังส่งเสียงคํารามกึกก้อง
ร้องเรียกผู้มาเยือน

สวนนงนุช
อําเภอสตัหบี, จังหวัดชลบรุี

08



516เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

10.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
06 3329 3930

เมนูเเนะนํา: หมึกผัดไข่เค็ม

กนิอาหารทะเลในบรรยากาศสไตลย์โุรปสดุหร ูยกเมนเูดด็
อย่าง 'ทะเลเดือด' มาทานริมทะเลสาบ ตบท้ายด้วยเมนู
อร่อยอย่าง 'หมึกผัดไข่เค็ม' ที่ผัดเนื้อปลาหมึกสุกกําลังดี
เคลือบด้วยซอสไข่เค็มเยิ้มๆ ทุกชิ้น

มุมอร่อย Como เขาชีจรรย์
อําเภอสตัหบี, จังหวัดชลบรุี

09



517เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

06.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3866 1720, 0 3866 4585

ท่องไปในทุ่งกว้าง กางสุดแขนแล้วหมุนตัวท่ามกลางต้น
โปรงใบเขียวอมเหลืองล้อมรอบ ท่ียิ่งยามแสงส่องกระทบ
มานัน้ สง่ทุง่กวา้งเปน็ประกายคลา้ยแสงทอง เดนิตามทาง
สะพานไม้จะพาเราไปสู่ลานสูงที่มองเห็นทิวทัศน์ได้ท่ัวทั้ง
ท้องทุ่ง

ทุ่งโปรงทอง
อําเภอแกลง, จังหวัดระยอง

10



518เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3865 5420

ชมความยิ่งใหญ่อลังการของเรือหลวงปลดประจําการ  
ตั้งตระหง่านอยู่ที่ปากน้ําประแส ขวัญใจเด็กๆ ที่พ่อแม่มัก
จะพาไปเทีย่วชมบรรยากาศภายในเรอืรบทีเ่คยไดเ้ปน็สว่น
หนึง่ในสงครามเกาหลลีาํน้ี จากบนเรอืยงัสามารถมองเหน็
วิวกว้างของท้องทะเล

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
อําเภอแกลง, จังหวัดระยอง

11



519เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าบริการเรือคายัคชั่วโมงละ 100 บาท
0 3863 8880

พายเรือเข้าไปในป่าเสม็ดโบราณ อายุมากกว่า 1,000 ป ี
เพือ่ชมภาพที่ไมเ่คยเห็นทีไ่หนมาก่อน ภาพป่าเสมด็รูปร่าง
แปลกตาเรียงตัวสลับซับซ้อนทอดเงาสะท้อนกับผิวน้ําใส 
ชวนใหต้อ้งหยดุเรอืนิง่เพือ่คอ่ยๆ ชมความอลงัการทีส่งบนิง่
อยู่ตรงหน้า

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
อําเภอแกลง, จังหวัดระยอง

12



520เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

09.00-15.30 น. | เปิดทุกวัน
0 3867 1653

เมนูเเนะนํา: ก๋วยเตี๋ยว

ร้านก๋วยเตี๋ยวในตํานานที่เสิร์ฟเคร่ืองคุณภาพมาให้เน้นๆ 
จนมองไม่เห็นเส้น ทีเด็ดคือ เกี๊ยวปลาที่แผ่นเกี๊ยวยันไส้ 
ข้างในทํามาจากปลาทะเลสด หากติดใจก็ยังมีแบบแช่แข็ง
ให้ซื้อกลบัไปอร่อยต่อที่บ้าน

13

เกี๊ยวปลานายเคี้ยม
อําเภอแกลง, จังหวัดระยอง



521เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

หาดแห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเล่นเซิร์ฟบอร์ด ที่นี่พร้อม
ต้อนรับทั้งมือใหม่ท่ีอยากลองหรือมืออาชีพท่ีหลงใหลใน
การอยู่เหนือคลื่น การได้มองภาพจากบนบอร์ด ยิ่งในช่วง
ที่แสงสุดท้ายกระทบกับผิวน้ําส่งหาดแม่รําพึงกลายเป็น 
สีทองนั้น ยิ่งงดงาม

หาดแม่รําพึง
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

14



522เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 3865 3034

อีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของระยอง หาก
เดนิไปสดุปลายแหลมจะไดเ้หน็นํ้าทะเลสฟีา้ตดักบักอ้นหนิ
สีส้มแดง และทิวเขายาวตลอดแนว พร้อมกับเสียงคลื่นลม
ปะทะเขา้มา โดยมต้ีนหญา้ทาํทา่พริว้ไหวไปตามสายลมอยู่
ข้างหลัง

เขาแหลมหญ้า
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

15



523เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

08.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
08 9938 5275

เมนูเเนะนํา: ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

รา้นอาหารรมิหาดทีก่า้วขาออกไปกถ็งึทะเลแลว้ ทีน่ีม่ทีเีดด็
คือ ห่อหมกทะเลที่รวมทั้ง กุ้ง หอย หมึกและปลาไว้ใน 
ลกูมะพรา้วออ่นสง่ใหค้วามหอมหวานของมะพร้าวเคลา้ไป
กบัรสจัดจ้านของพริกแกง

เจ๊อึ่งซีฟู้ด
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

16



524เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ ่200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
บริเวณท่าเรือบ้านเพ, ท่าเรือนวลทิพย์
ท่าเรือบ้านเพ, ท่าเรือนวลทิพย ์มีเรือบริการตั้งเเต ่
08.00-18.00 น. เรือออกทุก 30 นาที
0 3865 3034

เกาะแห่งนี้ ไม่ เคยหลับใหล  เริ่มตั้ งแต่ยามเช้านั่ งดู
พระอาทิตย์ขึ้นที่อ่าวปะการัง จนกระทั่งผืนน้ําและท้องฟ้า
ฉายฉากสุดท้ายของวันที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ก่อนจบ
ค่ําคืนท่ีหาดทรายแก้ว หาดแห่งความบันเทิง เว้ิงหาด 
ที่กว้างสุดของเกาะ

เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

17



525เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

07.30-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1452 9472 

เมนูเเนะนํา: ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ

นัง่ทานอาหารฟงัเสยีงคลืน่ประสานไปกบัเสยีงกระทบของ
โมบายเปลือกหอย ในร้านอาหารทะเลที่ตกแต่งสไตล์ชาว
ประมง ดว้ยอปุกรณห์าปลาและสว่นประกอบเรือ ก่อนกลบั
ต้องถ่ายรูปกบัสะพานไม้แลนด์มาร์กของที่นี่

18

Apache อ่าวลุงดํา
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง



526เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

เมนูเเนะนํา: ครัวซองต์อัลมอนด์

ด้วยตําแหน่งที่ตั้งอยู่สุดปลายหาด ทําให้บรรยากาศของ
คาเฟ่แห่งน้ีไม่วุ่นวาย สามารถชมวิวทะเลและแหลมปลาย
หาดได้อย่างสบายใจ หากมาในช่วงเช้าจะมีบริการนวด 
ริมหาด เอาใจสายปาร์ตี้ที่หนักมาทั้งคืน

19

Sawasdee Coco 
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

08.30-17.00 น. | เปิดทุกวัน

08 5515 3666



527เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ถนนสายเก่าแก่และสายแรกของเมืองระยอง ในอดีตเป็น
แหลง่การคา้แหง่แรกและศนูยก์ลางของเมอืงระยอง สิง่หนึง่
ทีส่ะทอ้นความรุง่เรอืงของถนนยมจนิดาคอื สถาปตัยกรรม
และอาคารบ้านเรือนทีวิ่จติรงดงามพายอ้นไปสูวั่นวานของ
ถนนเส้นนี้

ถนนยมจินดา
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

20



528เส้นทางที่ 17 — ชลบุรี-ระยอง

09.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
06 5965 4284

คาเฟ่น้ําชาเล็กๆ ที่เลือกชาชั้นยอดจากอเมริกาอย่าง  
Harney & Son มาสร้างสรรค์เป็นเมนูเอกลักษณ์ของ 
ทางร้าน พร้อมด้วยเมนูขนมอบมากมายให้เลือกทานคู่กบั
น้ําชา ในบรรยากาศร้านที่น่ารักแสนอบอุ่น

เมนูเเนะนํา: Honey Croffle

RISE and SHINE
Tea House
อําเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

21



เส้นทางที่ 18 กาญจนบุรี

ขับัรถเท่ี่�ยวเมือืงกาญจน์ ์ล่่องสายน์ำ�าแควน้์อยส่แ่ควใหญ่



530แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว — กาญจนบุรี 530



สถานท่ีท่องเท่ียว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถาน ี
บริการน้ํามัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

เจดีย์พระธาตุโบอ่อง
ร้านครัวผักกูด
น้ําตกจ๊อกกระดิ่น
บ้านอีต่อง ปิล๊อก
เนินช้างศึก
ครัววิวสุดแดน

ครัวไมนิ่ง
เหมืองปิล๊อก
น้ําตกเกริงกระเวีย
กระเวียคอฟฟี่เฮ้าส์
จุดชมวิวป้อมปี่
เจดีย์พุทธคยา
ถนนคนเดิน สังขละบุรี

สะพานมอญ
ร้านโจ๊กนั่งยอง
เมืองบาดาล

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06

วันท่ี 2
07
08
09
10
11
12
13
14

วัดถ้ําพุหว้า
ต้นจามจุรียักษ์ 
ร้านตู้กับข้าว กาญจนบุรี
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
สะพานข้ามแม่น้าํแคว
The Village Farm To Café

เข่ือนศรีนครินทร์ 
น้ําตกเอราวัณ 
ร้านครัวคุณลุง
น้ําตกไทรโยคน้อย
ร้านครัวเรณู
น้ําตกไทรโยคใหญ่
น้ําพุร้อนหินดาด
ครัวแปดริ้ว

วันท่ี 3
15
16
17
18
19
20

วันท่ี 4
21
22
23
24
25
26
27

วันท่ี 5
28
29
30

531531เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี



532เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

ลัดเลาะแม่น้ําแควน้อยสู่แม่น้ําแควใหญ่ ศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ 
ในสงครามโลกครั้งท่ีสองผ่านสถานที่ต่างๆ ใกล้ชิดธรรมชาติอันเขียวขจี 
แล้วจะพบว่ากาญฯ อุดมไปด้วยน้ําตกน้อยใหญ่สุดอลังการ สัมผัสวิถีชีวิต
สดุขอบชายแดนไทย-พมา่ ทีบ่า้นอตีอ่ง เหมอืงปลิอ๊ก หมูบ่า้นในสายหมอก 
และสะพานมอญสังขละบุรี 

ธรรมชาติ • ประวัติศาสตร์

ขับรถเท่ียวเมืองกาญจน์ 
ล่องสายน้ําแควน้อยสู่แควใหญ่

ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนกรกฎาคม-มกราคม



533เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3451 1200

วัดที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ ภายในมีถ้ําหินงอก
หนิยอ้ยเปน็อโุบสถ เพือ่ประดษิฐานพระประธานปางสมาธ ิ
และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีอาคารทางเข้า
อุโบสถที่สร้างด้วยหินทราย ตกแต่งลวดลายแกะสลักรอบ
อาคารแบบศิลปะเขมรประยุกต์

วัดถ้ําพุหว้า
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี

01



534เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ตน้จามจรุ ีหรอืกา้มปยูกัษน์ีม้อีายมุากกวา่ 100 ปี ปจัจุบัน
จงึมกีารสรา้งสะพานไมล้อ้มรอบตน้ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หผู้ม้า
เยอืนเหยยีบรากไม ้หรอืทาํความเสยีหายแกต่น้ไม้ บรเิวณ
โดยรอบมีร้านขายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มให้บริการ

ต้นจามจุรียักษ์
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี

02



535เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

10.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3451 7400

เมนูเเนะนํา: หมูคลุกฝุ่น

ร้านอาหารไทยในเมืองกาญจนบุรี ซึ่งพิถีพิถันตั้งแต่การ 
คัดเลือกวัตถุดิบมาประกอบเป็นเมนูอาหารรสชาติเยี่ยม 
นอกจากนี้ยังมีขนมหวานอย่าง เค้ก มัฟฟิน และบราวนี่ 
ให้เลือกทานอีกด้วย

ร้านตู้กับข้าว กาญจนบุรี
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี

03



536เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

สุสานแห่งนี้ถูกสร้างตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ เพื่อ
เป็นสถานที่ไว้อาลัยให้แก่เชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการ
สร้างทางรถไฟสายมรณะทั้งหมด 6,982 หลุม โดย
บรรยากาศภายในนั้นสงบ ร่มรื่น และมีการวางผังหลุมฝัง
ศพของแต่ละประเทศอย่างเป็นระเบียบสวยงาม

สุสานทหารสมัพันธมิตรดอนรกั
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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537เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สะพานข้ามแม่น้ําแคว ถูกสร้างเพื่อให้รถไฟข้ามแม่น้าํแคว
ใหญ่ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือแรกสร้างเป็นสะพานไม้
และเปลี่ยนเป็นเหล็กในภายหลัง ช่วงสงครามสะพานเคย
โดนระเบิดแรงจนหักท่อนกลาง และถูกซ่อมแซมเป็น 
เส้นทางรถไฟหลังจากสงครามยุติ

สะพานข้ามแม่น้ําแคว
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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538เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

09.00-21:00 น. | เปิดทุกวัน
0 3454 0599

เมนูเเนะนํา: ชีสทาร์ตเมลอนลาวา

ร้านอาหารที่เปรียบเสมือนสนามหญ้าหลังบ้าน สามารถ
ปั่นจักรยานของทางร้าน หรือเดินเลือกซื้อกระบองเพชร
นานาชนิด แล้วปิดท้ายด้วยการนั่งทานขนมหวาน พร้อม
สัมผัสความสดชื่นของผลไม้ที่อันแน่นมาในขนมได้อย่าง
ลงตัว

The Village Farm To Café
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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539เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3457 4001

เขื่อนในเขตอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ สร้างบน
แม่น้ําแควใหญ่ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของ
โครงการพฒันาลุม่น้าํแมก่ลอง และเปน็ประเภทหนิถมแกน
ดินเหนียวซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ปัจจุบันกลายเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวยอดนิยมของกาญจนบุรี

เขื่อนศรีนครินทร์
อําเภอศรสีวัสดิ,์ จังหวัดกาญจนบรุี
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540เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

07.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 200 บาท 
ยานพาหนะ 30 บาท  
0 3457 4288

น้ําตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ บนฝั่ง
แม่น้ําแควใหญ่ แบ่งออกเป็น 7 ชั้น ตลอดเส้นทางการเดิน
ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่พรรณไมน้านาชนดิ หากใครอยากจะ
ชมความงดงามของสายน้ําธรรมชาติท่ีไหลรินจากภูเขา 
น้ําตกเอราวัณแห่งนี้หมุดหมายที่ห้ามพลาด

น้ําตกเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อําเภอศรสีวัสดิ,์ จังหวัดกาญจนบรุี
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541เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

09.00-20.00 น. | ปิดวันพุธ
08 1772 2993

เมนูเเนะนํา: ปลารากกล้วยทอด

ร้านอาหารริมแม่น้ําแควใหญ่ ที่มีบริการทั้งอาหารป่า และ
อาหารตามสัง่ ใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ในการรงัสรรคเ์มนอูาหาร 
โดยเฉพาะเมนูจากปลาคัง พร้อมเสิร์ฟภายใต้บรรยากาศ
ร่มรื่นจากต้นไม้เล็กใหญ่ในร้าน

ร้านครัวคุณลุง
อําเภอเมืองกาญจนบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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542เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
- 
0 3468 6024

น้ําตกในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค หรือเรียกอีกชื่อว่า 
'น้ําตกเขาพัง' เกิดจากการพังทลายของผาหินปูนจนมีน้ํา
ผดุออกมา แลว้ไหลตามลาํธารลงมาจนเกดิเปน็นํ้าตก และ
ที่นี่เคยเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งยังมีทางรถไฟและ
หัวรถจักรไอน้าํหลงเหลือให้ได้ชม

น้ําตกไทรโยคน้อย
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อําเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบรุี

10



543เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3463 4360, 08 1880 1987

เมนูเเนะนํา: แกงคั่วเห็ดเผาะ

ร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 50 ปี หากใครเคยมาเที่ยว
น้ําตกไทรโยคน้อย จะต้องรู้จักร้านนี้อย่างแน่นอน จุดเด่น
คือ การใช้วัตถุดิบท้องถ่ินเมืองกาญจนบุรีรังสรรค์เมนู
อาหารตา่งๆ สามารถลิม้รสชาตอิาหารพรอ้มกบัชมววิภเูขา
จากริมระเบียง

ร้านครัวเรณู
อําเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบรุี
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544เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

07.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 50 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 200 บาท
ยานพาหนะ 30 บาท 
0 3468 6024

น้าํตกทีเ่กดิจากพตุน้น้าํในผนืปา่ทีอ่ดุมสมบรูณข์องอทุยาน
แหง่ชาตไิทรโยค และไหลลงสูแ่มน่้าํแควนอ้ย นอกจากนีใ้น
พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยคยังมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาต ิรา้นอาหาร แพลอ่ง บา้นพกั และจดุกางเตน็ทใ์ห้
บริการอีกด้วย

น้ําตกไทรโยคใหญ่
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อําเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบรุี
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545เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเข้า 20 บาท 
0 3453 1557

บ่อน้ําร้อนธรรมชาติท่ีมีตาน้ําอยู่ใต้ดิน ตามประวัติเล่าว่า
ถกูคน้พบโดยทหารญีปุ่น่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ปจัจุบนั
ถูกสร้างเป็นบ่อแช่ด้วยซีเมนต์สําหรับให้บริการนักท่องเท่ียว 
มาแช่น้ําร้อนผ่อนคลายในวันหยุด

น้ําพุร้อนหินดาด
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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546เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

09.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
0 3459 9780

เมนูเเนะนํา: ปลาคังลวกจ้ิม

ร้านอาหารใกล้เชิงสะพานข้ามแม่น้ําแควน้อย บรรยากาศ
สบายๆ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้อย่างชัดเจน 
พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารรสจัดจ้านแบบพอดี ที่อยาก
ชวนให้มาลองสักครั้งหากมาเที่ยวทองผาภูมิ

ครัวแปดร้ิว
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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547เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-15.00 น. | เปิดทุกวัน
- 
ท่าเเพซอย 3 อาํเภอทองผาภูมิ, จังหวัดกาญจนบุรี
ท่าเเพซอย 3 อาํเภอทองผาภูมิ, จังหวัดกาญจนบุรี

เจดีย์บนยอดเขากลางหนองนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์
ศกัดิสิ์ทธิแ์ละศนูยร์วมจติใจของชาวไทยเช้ือสายกระเหรีย่ง 
มอญ และพม่าในหมู่บ้านโบอ่อง โดยทุกปีในวันที่ 15 ค่ํา 
เดือน 4 จะมีผู้คนจํานวนมากนั่งเรือไปสักการะขอพร 
พระธาตุแห่งนี้

เจดีย์พระธาตุโบอ่อง
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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548เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
09 0949 7956, 06 1539 9997

เมนูเเนะนํา: ยําผักกูด

ร้านอาหารพื้นบ้านที่เสิร์ฟอาหารรสจัดจ้านแบบถึงใจ 
หากจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหรือปิล๊อก 
จะต้องผ่านร้านนี้แน่นอน ซึ่งเหมาะแก่การแวะเติมพลัง 
ก่อนขับรถขึ้นเขา

ร้านครัวผักกูด
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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549เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 3451 0979

น้ําตกกลางหุบเขาที่ซ่อนอยู่ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
มีลักษณะเป็นน้ําตกชั้นเดียว และมีแหล่งกําเนิดจากน้ํา 
ที่ผุดขึ้นบนภูเขาอีปู่ โดยคําว่า 'จ๊อกกระดิ่น' นั้นเพี้ยน 
มาจาก 'ก็อกกระด่าน' ในภาษาพม่า ซึ่งแปลว่าน้ําตก 
ที่ไหลผ่านซอกหินผา

น้ําตกจ๊อกกระดิ่น
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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550เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกและหุบเขาในตําบล 
ปิล๊อก ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านทําเหมืองแร่ที่รุ่งเรืองในอดีต 
ปัจ จุบันกลายเป็นสถานที่ ท่ อง เที่ ยวยอดนิยมที่ มี  
นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาพักผ่อนนอนโฮมสเตย์อยู่ 
ตลอดทั้งปี

บ้านอีต่อง ปลิ๊อก
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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551เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

19

05.30-18.30 น. | เปิดทุกวัน
-
0 3459 9118

'เนินช้างศึก' หรือ 'ยอดดอยปิล๊อก' ตั้งอยู่ระหว่างเขต
ชายแดนไทยและพม่า เป็นสถานที่ชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้น
และตก สามารถมองเห็นหมู่บ้านอีต่องและจุดชมวิวเนิน 
เสาธงได้ โดยในวันที่ฟ้าเปิดอาจมองเห็นได้ไกลถึงทะเล
อันดามันฝั่งพม่าเลยทีเดียว

เนินช้างศึก
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี



552เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

07.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
09 0654 4440

เมนูเเนะนํา: หมูกระทะ

ร้านอาหารใจกลางหมู่บ้านท่ีเปิดให้บริการถึงสองชั้น 
หากนั่งริมระเบียงจะได้สัมผัสอากาศเย็น ชมวิวบ้านอีต่อง 
ฟังเพลงเพลินๆ ในช่วงค่าํ แล้วยังมีอาหารให้เลือกทั้งแบบ 
ตามสั่งและหมูกระทะร้อนๆ

ครัววิวสุดแดน
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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553เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

เมนูเเนะนํา: ไข่กระทะ

06.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
06 2363 9128, 06 5079 8545

ร้านอาหารเช้าในตลาดอีต่อง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานริม
อ่างเก็บน้ํา ที่มีบริการทั้งข้าวต้ม ปาท่องโก๋ ไข่กระทะ 
ขนมปังปิ้ง และอาหารตามสั่ง นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเล
พร้อมเสิร์ฟอีกด้วย

ครัวไมนิ่ง
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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554เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

อดีตเหมืองแร่ดีบุกที่รุ่งเรืองของบ้านอีต่อง แต่ต้องปิดตัว
ลงเพราะพิษเศรษฐกิจจากทั่วโลก ปัจจุบันกลายเป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยวและถ่ายรูปยอดนิยม โดยมีซากรถเก่าและ
เครื่องมือสําหรับการทาํเหมืองตั้งวางเรียงรายให้ได้ชม

เหมืองปลิ๊อก
อําเภอทองผาภมิู, จังหวัดกาญจนบรุี
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555เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 3451 0431

น้ําตกที่มีต้นกําเนิดจากห้วยเกริงกระเวีย แล้วไหลผ่านมา
ตามช้ันหินปูนจนเกิดเป็นนํ้าตก ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและ 
นักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าไปสังขละบุรีอีกด้วย

น้ําตกเกริงกระเวีย
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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556เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
0 3451 0431

เมนูเเนะนํา: ชุดรวมของทอด

คาเฟ่บ้านไม้ใกล้ชิดธรรมชาติ ต้ังอยู่ไม่ไกลจากนํ้าตกเกริง 
กระเวีย สามารถนั่งทานอาหารและจิบกาแฟชมน้ําตกไป
พรอ้มๆ กันได ้โดยมบีรกิารทัง้อาหารตามสัง่ สเตก็ และของ
ทานเล่น รวมถึงเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือกอีกด้วย

กระเวียคอฟฟ่ีเฮ้าส์
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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08.30-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 3451 0431

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกลับขอบฟ้าที่มีทิวทัศน์เป็น
เขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่เบื้องหน้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่ง
ชาตเิขาแหลม ภายในมบีรกิารทัง้บา้นพกัอทุยานฯ ลานกาง
เต็นท์ เรือพาย และกิจกรรมทางน้ํา

จุดชมวิวป้อมปี่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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06.00-18.00 น. | เปิดวันเสาร์
-
-

เจดยีพ์ทุธคยาสญัลกัษณแ์หง่พทุธศาสนา ตัง้ตระหงา่นอยู่
บนเนินริมแม่น้ํา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถูก
อญัเชิญมาจากศรลีงักา เป็นสถานทีท่ีห่ลวงพอ่อตุตมะตัง้ใจ
ริเริ่มสร้างให้เป็นศูนย์กลางสาํหรับชาวไทย-มอญได้กราบ
ไหว้สักการะบูชา

เจดีย์พุทธคยา
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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17.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

ถนนคนเดินที่รวบรวมวัฒนธรรมของชาวมอญและ
กะเหร่ียงอยู่ตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่น 
การแต่งกาย และสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด หากแวะมา
ในวนัธรรมดากย็งัมรีา้นคา้และรา้นอาหารเปดิใหไ้ดม้าลอง
ชิมและเลือกซื้อเช่นกัน

ถนนคนเดิน สังขละบุรี
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สะพานไม้ข้ามลําน้ําซองกาเลียที่เชื่อมต่อสังขละบุรีและ
หมู่บ้านชาวมอญ จนถูกเรียกว่า 'สะพานมอญ' หรือ 'สะพาน 
อุตตมานุสรณ์' ปัจจุบันถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชาว
บ้านในพื้นที่ และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนัก
ท่องเที่ยวจํานวนมาก

สะพานมอญ
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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561เส้นทางที่ 18 — กาญจนบุรี

05.00-10.00 น. | เปิดทุกวัน
08 0111 0536

เมนูเเนะนํา: โจ๊กหมู

รา้นยอดนยิมทีใ่หล้กูคา้นัง่ยองทานโจก๊บนโตะ๊และเกา้อีต้วั
เตี้ย โจ๊กของที่นี่จะเป็นหมูสับให้เติมเครื่องเองแบบไม่อั้น 
แล้วยังมีโรตีโอ่ง ปาท่องโก๋ และผัดหมี่มอญที่ขายเฉพาะ 
วันหยุดให้ลิ้มลองอีกด้วย

ร้านโจ๊กน่ังยอง
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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07.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
เหมาเรือบริการท่องเที่ยว 
อัตราค่าบริการ 3 วัด 500 บาท
-

หลังจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทําให้น้ําท่วมอําเภอ
สังขละบุรีเดิมจนกลายเป็น 'เมืองบาดาล' รวมถึงวัดวังก์ 
วิเวการามและวัดศรีสุวรรณก็จมหายไป ปัจจุบันสามารถ
นั่งเรือไปชมได้ และช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนน้ําจะลดต่ํา
สุด สามารถเดินลงไปถ่ายรูปได้

เมืองบาดาล
อําเภอสงัขละบรุ,ี จังหวัดกาญจนบรุี
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เสน้ทางท่ี 19 ราชบุรี

โอบกอดธรรมชาติิ เมอืงอารต์ิ ราชบุรี
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร

สัญลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก

วันที่ 1
01 
02
03
04
05
06
07
08
09

วันที่ 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Veneto
ต้นขนมหวานสะพานกาแฟ
The Scenery Vintage Farm
บ้านหอมเทียน
ครวัม่อนไข่
หมู่บา้นไทยมอญ (บา้นหว้ยนํ้าใส)
Alpaca Hill
Coffee Nest
ครวัไรส่งิหส์พุรรณ

อาต๋ีโกปี๊
ก๋วยเต๋ียวไข่ คณุแหม่ม
ก๋วยเต๋ียวโอ่งมังกร
อทุยานหนิเขางู
กระท่อมอินทา
ถํ้าเขาบิน
เขาทะลมุิติ
แกรนด์แคนยอน ราชบรุี
อ่างเก็บนํ้าหว้ยไม้เต็ง
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โอบกอดธรรมชาติ
เมืองอาร์ต ราชบุรี

วัฒนธรรม • ธรรมชาติ

หากอยากเปล่ียนบรรยากาศจากเมอืงหลวง ลองขบัรถไปโอบกอดธรรมชาติ
สเีขยีวไมไ่กลจากกรุงเทพฯ ได้ท่ีราชบรุ ีท่ีนอกจากจะโด่งดังในการเปน็เมอืง
แหง่โอ่งมังกรแล้ว ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติสุดอันซีนมากมาย 
ท้ังยอดเขาท่ีใหเ้ราปนีป่ายพิชติวิวอลังการ หรอืฟารม์สไตล์ยโุรปกับสตัว์นา่รกั
ใหเ้ราได้ใกล้ชดิสดุๆ

ชว่งเวลาเเนะนาํ: ตลอดท้ังปี

เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี 566



567เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี

รา้นกาแฟโบราณท่ีมีท้ังอาหารและขนมหวาน เมนูเด็ดคือ 
โกปี๊ เวียดนามรอ้น ใสน่มขน้คล้ายกาแฟโบราณแต่มรีสสมัผสั
ท่ีนุ่มกว่า ใชเ้มล็ดอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้า และเค้กโอ่ง
ท่ีเสริฟ์มาในโอ่งเล็กๆ แฝงเสน่หร์าชบุรี

เมนูเเนะนำ: โกปี๊ เวียดนาม

01

อาตี๋โกปี๊
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

06.00-15.00 น. | ปดิวันพุธ
0 3291 8496



568เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี

ก๋วยเต๋ียวไข่สูตรต้นตาํรบักว่า 50 ปี ท่ีสืบทอดสูตรเด็ด
มาต้ังแต่รุ่นคุณยาย ส่งต่อถึงเจ๊แหม่มท่ีเป็นรุ่นหลาน 
แน่นอนว่าเมนูเด่นของรา้นคือ ก๋วยเต๋ียวไข่ยางมะตมูเยิ้มๆ 
กินกับซปุต้มยาํหอมกล่ินมะนาว

เมนูเเนะนำ: ก๋วยเต่ียวไข่ต้มยาํ นํ้า/แหง้

ก๋วยเตี๋ยวไข่ คุณแหม่ม
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

06.00-16.30 น. | เปดิทกุวัน
08 1944 5406

02



569เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี

07.00-17.00 น. | เปดิทกุวัน
08 9254 6456

ก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

เมนูเเนะนำ: ก๋วยเต๋ียวโอ่งมังกร

สมัผสัประการณก์ารทานอาหารแบบใหม ่ กับรา้นก๋วยเต๋ียว
โอ่งมังกร ภายในรา้นตกแต่งด้วยโอ่งมังกรสินค้าประจาํ
จังหวัดราชบุร ีต้ังแต่โต๊ะ ชาม แก้ว จนไปถึงท่ีใสเ่ครื่องปรุง 
จะมาคนเดียวหรอืแบบครอบครวัทางรา้นก็มีเมนูให้เลือก
หลากหลาย

03



570เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี

08.00-18.00 น. | เปดิทกุวัน
-
-

04

อุทยานหินเขางู
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

ขบัรถไปไมไ่กลจากตัวเมอืงราชบรุ ี เปน็ท่ีต้ังของภเูขาหนิปนู 
หรอืหนิเขาง ูโอบล้อมบงึนํ้าขนาดใหญ ่มสีะพานแขวนพาเดิน
ขา้มไปสมัผสั จะเดินชมบนทางเดินยาวคดเค้ียวไปตามหบุเขา 
หรอืจะปั่ นเรอืเปด็เขา้ไปชมอย่างใกล้ชดิก็ได้
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ฟารม์คาเฟ่บนเนินเขาติดกับทะเลสาบ รายล้อมไปด้วย
ความเขยีวขจีของทุง่หญา้และต้นไม้นานาชนดิ กับวิวทะเลสาบ
กว้างใหญ่ สามารถเดินชมสวนผักผลไม้ออรแ์กนิกท่ีถกูนาํ
มาใชเ้ป็นวัตถดิุบในคาเฟ่ได้ด้วย

เมนูเเนะนำ: นํ้าเมล่อนปั่ น

05

กระท่อมอินทา
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

10.00-18.00 น. วันจันทร-์ศกุร ์
09.00-18.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์
เปดิทกุวัน
09 6879 4875



572เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี

06

ถํ้าหนิงอกหนิย้อยจากธรรมชาติสรรสรา้ง ภายในถํ้าเขาบิน
มีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 8 หอ้งด้วยกัน แยกตามประเภท
ของหนิงอกหนิย้อย มีการจัดแสงไฟสาดส่องใหเ้หน็ความ
งามของหนิงอกหนิย้อยชดัเจนมากยิ่งขึ้น

ถ้ำเขาบิน
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

08.00-16.30 น. วันจันทร-์ศกุร์
08.00-17.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์
เปดิทกุวัน
ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
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07

หยบิรองเท้าผา้ใบคูใ่จแล้วไปพชิติ ‘ถํ้าเขาทะล’ุ พกัิดลับราชบรุ ี
ต้องเดินเท้าขึ้นเขาชนั ระหว่างทางมเีชอืกใหจั้บ เพื่อนาํไปสู่
ซุม้ประตโูค้งสวยท่ีเปน็โพรงถํ้าท่ีทะลเุป็นชอ่ง ยามแสงอาทิตย์
สอ่งลอดชอ่งเขาปรากฎความงดงามดังเขาทะลมุติิ

เขาทะลุมิติ
อําเภอจอมบึง, จังหวัดราชบรุี

เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-
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เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-

แอรโิซนาก็แค่ราชบรุ ีขบัรถไมไ่กลจากกรุงเทพฯ มาพบกับ
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีสรรสรา้งความงามขึ้นมา
ให้ได้ไปสัมผัส กับภูเขาหินขนาดใหญ่ท่ีเผยรอ่งหินสลับ
ซบัซอ้นล้อมรอบแอ่งนํ้าตรงหน้า

แกรนด์แคนยอน ราชบุรี
อําเภอจอมบึง, จังหวัดราชบรุี

08



575เสน้ทางที ่19 — ราชบรุี

09

หลีกหนีความวุ่นวาย ไปปล่อยกายหย่อนใจชา้ๆ รมิอ่าง
เก็บนํ้าเงียบสงบ ชมความงดงามของธรรมชาติและสายนํ้า 
นอกจากจะใชเ้ป็นท่ีกักเก็บนํ้าแล้ว ยังเป็นอีกหมุดหมาย
ของสายแคมปป์ิ้ งท้ังหลายท่ีจะนดักันมานอนกางเต็นท์แบบ
สบายๆ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน

อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง
อําเภอเมอืงราชบรุ,ี จังหวัดราชบรุี

เปดิ 24 ชัว่โมง | เปดิทกุวัน
-
-
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สถานท่ีแนะนาํสาํหรบัแบกกล้องไปถ่ายรูปกับครอบครวั 
ท้ัง วัยเยาว์และรุ่นเ ก๋าจะต้องเพลิดเพลินไปกับท่ีนี่ 
บรรยากาศสวนรม่รื่น ปั่ นเรอืถีบในทะเลสาบปลาคารฟ์
กว้างใหญ่ท่ามกลางวิวขุนเขา  มีสัตว์โลกน่ารักและ
มีกิจกรรมให้ทาํมากมาย

Veneto
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

08.00-18.30 น. | เปดิทกุวัน
ผู้ใหญ่ 150 บาท, ผู้สงูอายุ 80 บาท, เด็ก 80 บาท, 
เด็กสว่นสงูตํ่ากว่า 100 ซม. เข้าชมฟรี
09 1561 8848

10
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ร้านกาแฟเล็กๆ บรรยากาศน่ารักใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
มีบ้านต้นไม้สามารถขึ้นไปนั่งและชมวิวรอบๆ หรือจะ
เปล่ียนบรรยากาศไปนั่งเล่นริมนํ้า จิบกาแฟ และเค้ก
อร่อยๆ ก็ได้เหมือนกัน

เมนูเเนะนำ: เค้กเลม่อน

11

ต้นขนมหวานสะพานกาแฟ
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

08.00-17.00 น. | เปดิทกุวัน
08 5700 0575
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12

ฟารม์วินเทจสไตล์ยโุรป ท่ีมฝีงูแกะขนฟเูดินไปมาบนทุง่หญ้า
สีเขียวโดยมีฉากหลังเป็นภูเขา มีการแสดงต่างๆ และ
ผลิตภัณฑ์จากฟารม์ใหเ้ลือกซื้อ พรอ้มกับคาเฟเ่รอืนกระจก
ท่ีใหอ้ารมณเ์หมอืนได้นัง่จิบกาแฟอยูใ่นฟารม์ของประเทศ
แถบตะวันตกเลยทีเดียว

The Scenery Vintage Farm
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

08.30-18.00 น. วันจันทร-์ศกุร์
08.30-18.30 น. วันเสาร-์อาทิตย์
ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 60 บาท 
เด็กสว่นสงูตํ่ากว่า 90 ซม. เข้าชมฟรี
08 1000 6677
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08.00-19.00 น. วันจันทร-์ศกุร์
08.00-20.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์
เปดิทกุวัน
ค่าเข้า 50 บาท
08 1841 1895

13

บ้านหอมเทียน
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

จากโรงงานผลิตเทียนหอมสูบ้่านหอมเทียน สถานท่ีเท่ียว
สุดโรแมนติกของสวนผึ้ง ภายในตกแต่งแบบย้อนยุค 
ด้วยเฟอรน์เิจอรไ์มแ้ละของทาํมอื เดินเขา้ไปจะมกีล่ินเทียนหอม
แวะเวียนกันมาต้อนรบัตลอดทาง มบีรกิารเวิรก์ชอ็ปปั้ นเทียน
ใหล้องทาํด้วย
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14

09.00-20.00 น. | ปดิวันพุธ
08 6173 5762

ใครมาเท่ียวสวนผึ้ง ต้องไมพ่ลาดท่ีจะแวะไปชมิรา้นนีแ้นน่อน 
ภายในรา้นบรรยากาศรม่รื่น เหมาะสาํหรบัพาครอบครวั
มาทานอาหาร เมนมูใีหเ้ลือกหลากหลาย และหา้มพลาดกับ
เมนชูดุนํ้าพรกิกะปปิลาทท่ีูเคียงด้วยผกักดูสดๆ ราดกะทิ

เมนูเเนะนำ: ชดุนํ้าพรกิกะปิ

ครัวม่อนไข่
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี
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15

สมัผัสวิถีชมุชนและซมึซบักล่ินอายของวัฒนธรรมของชาว
ไทยมอญ กับความงดงามท่ีซอ่นอยูใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีโอบล้อม
ไปด้วยหบุเขา ไปใชช้วิีตใหช้า้ลง เป็นสว่นหนึ่งกับธรรมชาติ
รายล้อม ฟงัเสียงลาํธารไหล คลอเสียงใบไม้ท่ีกระทบกัน
ยามลมพัดผ่าน

หมูบ้่านไทยมอญ (บ้านห้วยน้ำใส)
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

06.00 น. เป็นต้นไป
เปดิวันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
08 1981 5870
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16

ฟารม์อัลปาก้าแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีคนรกัสัตว์ต้อง
ห้ามพลาดกับการจะได้ไปสัมผัสอัลปาก้าแบบใกล้ชิด 
นอกจากนี้ยังมีหนูแฮมสเตอร ์แมวเปอรเ์ซยี นกฮกู และอีก
มากมาย โดยท่ีนี่จะเล้ียงสัตว์แบบเปดิ ให้เดินเล่นไปมา
ในฟารม์ได้เลย

Alpaca Hill
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

09.00-17.00 น. วันจันทร-์พฤหสับดี
09.00-18.00 น. วันศกุร-์อาทิตย์
เปดิทกุวัน
เริม่ต้น 290 บาท
08 0821 2108
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รา้นกาแฟท่ีตกแต่งเสมอืนอยูใ่นรงันกขนาดใหญ ่ด้วยไมห้วาย
ท่ีนาํมาดัดพันกันสรา้งเป็นรงัให้คนท่ีมาเท่ียวสวนผึ้งแวะ
มาหลบพักผ่อน ทานขนมหวานราคาเป็นมิตรท่ามกลาง
บรรยากาศดีๆ

เมนูเเนะนำ: ชอ็กโกแลต

17

Coffee Nest
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

09.00-18.00 น. วันจันทร-์ศกุร์
09.00-19.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์
เปดิทกุวัน
08 1441 2743
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รา้นอาหารท่ีอยู่ใกล้ชดิธรรมชาติ ด้านหลังเป็นวิวทิวเขา 
บรรยากาศสดุสบาย มเีสยีงเพลงโฟล์คคลอเบาๆ ชว่ยสรา้ง
บรรยากาศดีๆ ระหว่างทานอาหารรสชาติดี เมนแูนะนาํเป็น
เหด็โคนป่าผัด และปลาเนื้ออ่อนต้มยาํ

เมนูเเนะนำ: เหด็โคนป่าผัด 

18

ครัวไร่สิงห์สุพรรณ
อําเภอสวนผ้ึง, จังหวัดราชบรุี

10.00-21.00 น. | เปดิทกุวัน
08 1256 3953
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ส่อ่งเทืือกเขา ขบัเขา้เมือืงประจวบฯ 
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สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร
วันท่ี 3

17
18
19
20
21
22

หาดหวัหนิ
จุดชมวิวเขาหนิเหล็กไฟ
โสภาซฟีู้ด
วัดเขาตะเกียบ
Skoop Beach Café Hua Hin 
ศนูย์ศึกษาธรรมชาติ (บึงบัว)

วันท่ี 1
01 
02
03
04
05
06
07
08

วันท่ี 2
09
10
11
12
13
14
15
16

อ่าวบางตะบูน
ก๋วยเต๋ียวเนื้อเจ๊กเม้ง (นํ้าพุ)
พระนครคีร ี(เขาวัง)
Cosmic Café
ย่านตลาดเก่าเมืองเพชรบุรี
วัดใหญ่สวุรรณาราม
ป้าหยัน อาหารเพชรบุรี
เขื่อนแก่งกระจาน

วนอทุยานเขานางพันธุรตั
ครวัเม็ดทราย
Tumlay Café & Bar
หาดชะอํา
ครวัหว้ยทราย
วัดหว้ยมงคล
ตลาดโต้รุง่หวัหนิ 
รา้นข้าวมันไก่ลมหวล หวัหนิ

สญัลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก

เสน้ทางท่ี 20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์ 587
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ชว่งเวลาเเนะนํา:  เดือนพฤศจิกายน-กมุภาพันธ์

เสน้ทางสูจั่งหวัดท่ีแคบท่ีสดุในประเทศไทย แต่ใจพองโตแนน่อนพอได้เจอกับ 
ทะเล เทือกเขา และวัดเก่าท่ีนี่ ต้ังแต่เข้าสูเ่มืองเพชร จนถึงประจวบ ตลอด
ทางท่ีทําใหเ้ราได้เพลิดเพลิน ท้ังอาหารอรอ่ยๆ ตลาดโต้รุง่ และยังมีจุดชม
วิวใหแ้วะผ่อนคลายอีกด้วย

สอ่งเทือกเขา
ขับเข้าเมอืงประจวบฯ

ธรรมชาติ • วัฒนธรรม
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เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

หากอยากลองขับรถเลาะรมิชายหาด เส้นทางบางตะบูน
คืออีกหนึ่งคําตอบ ชมบรรยากาศดีพร้อมวิวนาเกลือ 
อันสวยงามสบายตาหากมาในยามเย็น และยังมีกิจกรรม 
นัง่เรอืออกไปดวูาฬบรูด้าในชว่งเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
อีกด้วย

01

อ่าวบางตะบูน
อําเภอบา้นเเหลม, จังหวัดเพชรบรุี
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08.30-15.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6163 0652

เมนูเเนะนาํ: ก๋วยเต๋ียวเนื้อ

ก๋วยเต๋ียวนํ้าแดงเจ้าเก่าแหง่เมอืงเพชรบรุ ีมท้ัีงก๋วยเต๋ียวหมู
และเนื้อ พรอ้มนํ้าซุปรสชาติเข้มข้นด้วยเครื่องเทศรสเด็ด 
ท่ีไม่ธรรมดาพรอ้มกับราคาท่ีเป็นมิตร

02

กว๋ยเตีย๋วเนื้อเจก๊เมง้ (นํ้าพ)ุ
อําเภอเมอืงเพชรบรุ,ี จังหวัดเพชรบรุี
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03

08.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
รถรางไฟฟ้า ผู้ใหญ ่70 บาท, เด็ก 15 บาท,  
เด็กสงูไม่เกิน 90 ซม. เข้าฟร ี
ชาวต่างชาติ 200 บาท
0 3242 5600

พระราชวังท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างนีโอคลาสสิก จีน และ
ไทย ได้รบัการบรูณะใหเ้ขา้เย่ียมชมได้ในปี พ.ศ. 2522 โดย
ในชว่งต้นปีจะมีการจัดงานพระนครคีร ี เป็นงานประจําปี
ของเมืองเพชรบุรี

พระนครคีร ี(เขาวัง)
อําเภอเมอืงเพชรบรุ,ี จังหวัดเพชรบรุี
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04

09.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
06 5678 8156

เมนูเเนะนาํ: Dirty Coffee

รา้นกาแฟชือ่ดังประจําเมอืงเพชรบรุ ีต้ังอยูไ่มไ่กลจากทางขึ้น 
เขาวังฝั่ งรถรางไฟฟ้า ภายในรา้นตกแต่งแบบเรยีบง่าย
สไตล์มนิมิอล เหมาะสาํหรบัการลงมานัง่พกัใหห้ายเหนื่อย
จากการเดินเท่ียวชมบนเขาวังด้วยการจิบกาแฟพรอ้มกับ
ทานเบเกอรี

Cosmic Café
อําเภอเมอืงเพชรบรุ,ี จังหวัดเพชรบรุี
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05

เปิดทกุวัน
-
-

เดินทอดนอ่งสอ่งบรรยากาศชมุชนรมินํ้าเพชรบรุท้ัีงสองฝ่ัง 
ท่ียังคงหลงเหลือเสน่ห์แห่งวันวานผ่านอาคารบ้านเรอืน 
เก่าแก่ มภีาพสตรตีอารต์นา่รกัสรา้งสรรค์โดยคนเมอืงเพชร 
และยังมีรา้นขายของ รา้นขนมหวานใหค้ณุได้เพลิดเพลิน
ตลอดเสน้ทาง

ย่านตลาดเก่าเมอืงเพชรบุรี
อําเภอเมอืงเพชรบรุ,ี จังหวัดเพชรบรุี
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06

08.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 3241 2714

วัดเก่าแก่สรา้งขึ้นต้ังแต่สมยักรุงศรอียธุยา ชมฝีมอืประณตี
อ่อนชอ้ยงดงามของชา่งในอดีตผา่นงานสถาปัตยกรรมของ
พระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนัง และประติมากรรมบนลาย
แกะสลักประตอูายุกว่า 600 ปี

วัดใหญ่สวุรรณาราม 
อําเภอเมอืงเพชรบรุ,ี จังหวัดเพชรบรุี
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11.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
0 3259 8229

เมนูเเนะนาํ: นํ้าพรกิกุ้งสด

ร้านอาหารไทยรสจัดจ้านในบรรยากาศบ้านสุดอบอุ่น
ของเมืองเพชรบุร ี สามารถเลือกนั่งได้ท้ังโซนด้านในและ 
ด้านนอก  เมนูเด่นห้ามพลาดอยากให้ได้ ล้ิมลองคือ  
หอ่หมกขนมครก นํ้าพรกิกุ้งสด และหมสูามชัน้ทอดนํ้าปลา 
พรกิพราน

ป้าหยัน อาหารเพชรบุรี
อําเภอเมอืงเพชรบรุ,ี จังหวัดเพชรบรุี

07
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08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่100 บาท, เด็ก 40 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
09 1050 4461, 0 3277 2311

แหล่งท่องเท่ียวสาํคัญของจังหวัดเพชรบรุแีละเป็นเขื่อนดิน 
แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีนอกจากประโยชน์ในด้าน
ชลประทานแล้ว เขื่อนแก่งกระจานแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ี 
พักผ่อน เหมาะสาํหรบัชวนครอบครวัออกมาเท่ียวในวัน
หยุดพรอ้มกิจกรรมใหทํ้าหลากหลาย

เขื่อนแก่งกระจาน
อทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน
อําเภอแก่งกระจาน, จังหวัดเพชรบรุี

08
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09

ตามรอยตํานานนางพันธุรตัในวรรณคดีดังเรื่อง 'สงัข์ทอง' 
ก้าวเข้าสูแ่หล่ง unseen แหง่ใหม่ท่ีวนอทุยานเขานางพนัธรุตั 
เทือกเขาหินปูนท่ามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท่ีเป็น 
เสน้ทางศึกษาธรรมชาติพรอ้มจุดชมวิวต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับเนื้อหาในวรรณคดี

วนอทุยานเขานางพนัธุรตั
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบรุี

08.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 3243 3661
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09.00-22.00 น. | เปิดทกุวัน
08 9800 2299

เมนูเเนะนาํ: ก้ังทอดกระเทียม

รา้นรมิหาดชะอํา บรรยากาศดี ลมพัดเย็นโชยมาเป็นระยะ 
อาหารทะเลสดใหม่ จานใหญ่ อรอ่ยถูกปาก แถมยังมีม้า 
ใหเ้ชา่ขี่เดินเล่นตามหาด เรยีกได้ว่าครบเลยสาํหรบัท่ีนี่

ครวัเมด็ทราย
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบรุี

10



599เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

10.00-17.00 น. วันจันทร-์ศกุร์
08.30-17.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์ 
เปิดทกุวัน
08 2085 5409

เมนูเเนะนาํ: Simple Pick (Coffee)

รา้นเปดิโล่งโทนขาวสบายตาบนชายหาด มมีมุสวยๆ ใหเ้ก็บ
ภาพ ชว่งเชา้เปิดเปน็คาเฟพ่รอ้มเบเกอร ีชว่งเยน็จะเพิม่เติม
โซนบารเ์ครื่องด่ืมและปิ้ งย่าง

Tumlay Café & Bar
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบรุี

11



600เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

หาดทรายขาวสะอาด สถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังแห่งเมือง
เพชรบุร ีพรอ้มจุดชมวิวอันงดงาม มีรา้นค้า และกิจกรรม
ใหทํ้าอยา่งหลากหลาย ไม่ว่าจะนอนชมวิว ขี่มา้ ปั่ นจักรยาน
เลียบหาด หรอืกิจกรรมทางนํ้าก็มีใหเ้ลือกไม่จําเจ

หาดชะอาํ 
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบรุี

12



601เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

11.00-22.00 น. | ปิดวันพุธ
08 8860 3898, 08 5190 0008

เมนูเเนะนาํ: ไข่ตุ๋นปูก้อน

รา้นอาหารทะเลท่ีไม่ได้อยู่ติดทะเล แต่หากได้ล้ิมรสความ
หวานสดของอาหารทะเลท่ีนี่ จะติดใจอย่างแน่นอน พรอ้ม
อ่ิมได้เต็มท่ีกับข้าวฟรเีติมได้ไม่อ้ันท่ีจะทําใหค้ณุอ่ิมจนจุใจ

ครวัหว้ยทราย
อําเภอชะอํา, จังหวัดเพชรบรุี

13



602เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
08 1858 6661

วัดชื่อดังแห่งอําเภอหัวหิน เป็นท่ีประดิษฐานหลวงปู่ทวด
องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก เหมาะสาํหรบันักท่องเท่ียวสายบุญ 
นอกจากนี้ยงัสามารถลอดใต้ท้องชา้งสามเศียรท่ีสรา้งจาก
ไม้มงคลเพื่อเสรมิบุญบารมี หรอืจะนั่งพักผ่อนรมินํ้าก็ได้

14

วัดหว้ยมงคล
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์



603เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

16.00-23.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-

ตลาดกลางคืนในตัวอําเภอหวัหนิ เปดิต้ังแต่สี่โมงเยน็จนถึง
หา้ทุ่ม โดยบางรา้นอาจเปิดยาวถึงตีสอง ท่ีนี่มีของใหเ้ลือก
ซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของกิน เสื้ อผ้า หรือของฝาก 
หากมาวันเสาร์-อาทิตย์จะพบกับร้านค้ามากมายแบบ 
จัดเต็ม

ตลาดโต้รุง่หวัหนิ
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

15



604เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

11.00-23.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6513 1917

เมนูเเนะนาํ: ข้าวมันไก่+ไก่ตุ๋นมะนาวดอง

รา้นเด็ดเจ้าดังแห่งเมืองเพชรบุรท่ีีเปิดสาขาเพิ่มในอําเภอ
หัวหิน รสชาติท่ีหากใครได้ล้ิมลองต้องบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าอรอ่ย โดยเฉพาะนํ้าซุปรอ้นๆ ท่ีทางรา้นใส่ใจ 
เป็นพิเศษ มีท้ังแบบใสซ่ีโ่ครงหมู ขาไก่ยาจีน และอ่ืนๆ

รา้นข้าวมนัไก่ลมหวล หวัหนิ
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์
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605เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

ชายหาดยอดนิยมท่ีสดุแหง่หนึ่งของประเทศไทย หาดทราย
ขาว ทะเลสวย และบรรยากาศรอบข้างคึกคักจากรา้นค้า
ตลอดสองฝั่ ง อีกท้ังยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครนั 
พรอ้มใหล้งไปสมัผัสกับนํ้าทะเลใหชุ้ม่ฉํ่าหวัใจ

หาดหวัหนิ 
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์
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606เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-

อีกหนึ่งจุดชมวิวแห่งเมืองประจวบคีรขีันธ์ พรอ้มให้ได้ไป
สมัผัสกับทิวทัศนอั์นงดงามซึง่โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศดีๆ 
หากใครอยากชมพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลต้องไม่พลาดท่ีนี่ 
นอกจากนี้ยังเป็นสถานท่ีสาํหรบัออกกําลังกายและนั่งพัก
ผ่อนแบบสบายๆ อีกด้วย

จุดชมวิวเขาหนิเหล็กไฟ
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

18



607เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

10.00-21.00 น. | ปิดทกุวันอังคารแรกของเดือน
08 1880 7112

เมนูเเนะนาํ: กุ้งผัดพรกิเกลือ

รา้นอาหารทะเลย่านเขาตะเกียบ พรอ้มเมนูจานเด็ดอย่าง
ปูนิ่มผัดกระเทียม ปูผัดผงกะหรี ่และกุ้งผัดพรกิเกลือ ต้อง
ขอบอกเลยว่ากุ้งรา้นนี้ตัวใหญ่และสดมาก หา้มพลาดท่ีจะ
มาล้ิมลองรสชาติสกัครัง้

โสภาซฟีู้ด
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์
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608เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

09.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 3251 1507

อดีตเคยเป็นสถานท่ีปฎิบัติธรรมรา้ง แต่ถูกสรา้งขึ้นใหม่
เป็นวัดบนเขาตะเกียบ สามารถเดินทางขึ้นไปสักการะ 
ขอพรพระแม่กวนอิมพันมือ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ์ขึ้นชื่อ
ของวัด และเพลิดเพลินตาไปกับจุดชมวิวนานาระหว่างทาง

วัดเขาตะเกียบ
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

20



609เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

09.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
09 8250 6881

เมนูเเนะนาํ: Costa Bana Waffle

คาเฟ่เก๋รมิชายหาดเขาตะเกียบ พรอ้มด้วยกาแฟ สมูทที 
และไอศกรมีโฮมเมดไว้คลายรอ้นสาํหรบันกัท่องเท่ียว เมนู
ของว่างอย่างเบอรเ์กอรแ์ละเฟรนชฟ์รายสก็์หาได้จากท่ีนี่

Skoop Beach Café Hua Hin
อําเภอหวัหนิ, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

21



610เสน้ทางที ่20 — เพชรบรุ-ีประจวบคีรขีันธ์

08.00-17.30 น. | เปิดทกุวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 3282 1568

บึงบัวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด พรอ้มทิว
เขาต้ังตระหง่านเป็นฉากหลังอันงดงาม หากมาในชว่งเย็น 
จะพบกับแสงสวยๆ ใหไ้ด้บันทึกภาพเก็บเอาไว้ โดยดอกบัวจะ 
บานเต็มท่ีในชว่งเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ศนูย์ศึกษาธรรมชาติ (บึงบัว)
อทุยานแหง่ชาติเขาสามรอ้ยยอด
อําเภอสามรอ้ยยอด, จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์
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เส้นทางที่ 21 ชุมพร-ระนอง

ขับัรถเท่ี่�ยวสบายใจ จากอ่่าวไที่ยไปอั่นดามันั



612แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว — ชุมพร-ระนอง



สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 4

16
17
18
19
20
21

วันที่ 5
22
23
24
25
26
27

อ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้น
ระนองแคนยอน
บ่อน้ําร้อนรักษะวาริน
Novemberry Café
พระราชวังรัตนรังสรรค์
วัดวารีบรรพต

อ่าวกวางปีบ เกาะพยาม
อ่าวเขาควาย เกาะพยาม
สะพานมอแกน เกาะพยาม
อ่าวใหญ่ เกาะพยาม
โบสถ์กลางทะเล วัดเกาะพยาม
ร้านอาหาร J&T

วันที่ 1
01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10

วันที่ 2
11
12

วันที่ 3
13
14
15

Craft Smith Coffee Bar
สะพานไม้เคี่ยม
สะพานชมกวาง
ร้านเทียนชัย
ร้านโชคดีแต่เตี้ยม
จุดชมวิวเขามัทรี
ร้านแม่ไม้ซีฟู้ด
จุดชมวิวศาลพ่อตาฟ้าลั่น
ร้านผัดไทยแม่แดง (เจ้าเก่า)
ร้านข้าวต้มหัวปลาฝาแฝด

ประตูสวรรค์ชุมพร
ถ้ําธารลอดใหญ่

อุทยานแห่งชาติแหลมสน
วัดบ้านหงาว
ภูเขาหญ้า 

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

613เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง



เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง 614

ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

ทริปล่องใต้ เริ่มตั้งแต่ประตูสู่ภาคใต้อย่างชุมพร สู่ระนอง เรียกได้ว่าเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวจากอ่าวไทยไปยังทะเลอันดามัน ให้ได้สัมผัสกลิ่นอาย
ของทะเลใต้แบบเต็มๆ ตลอดทั้ง 5 วัน และต้อนรับสู่ภาคใต้ด้วยการลิ้มรส 
อาหารรสชาติจัดจ้าน ถึงเครื่อง อาหารปักษ์ใต้แท้ๆ ที่พอได้ทานแล้ว 
ต้องร้องหรอยจังฮู!้

ขับรถเที่ยวสบายใจ
จากอ่าวไทยไปอันดามัน

ธรรมชาติ



615เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง

09.00-16.00 น. | ปิดวันอังคาร
06 1768 7443

เมนูเเนะนํา: กาแฟดริปตามฤดูกาล

ร้านกาแฟที่ทําเองทุกกระบวนการอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ 
ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อดึงเสน่ห์กาแฟโรบัสต้า 
กาแฟขึน้ชือ่ของภาคใต ้ทางรา้นบรรจงคราฟตก์าแฟแตล่ะ
แก้วให้คอกาแฟได้จิบท่ามกลางบรรยากาศในสวน

01

Craft Smith Coffee Bar
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร



เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง 616

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สะพานที่สร้างขึ้นจากไม้เคี่ยม ไม้เนื้อแข็งที่พบในภาคใต้  
ตวัสะพานทอดยาวกวา่ 290 เมตรอยูท่า่มกลางบอ่น้าํขนาด
ใหญ่ที่เป็นแก้มลิงของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่  
ทาํหนา้ทีเ่ชือ่มเราไปสูธ่รรมชาตอิกีฝ่ังทีเ่ปน็เกาะขนาดเลก็
กลางบ่อน้าํ

สะพานไม้เคี่ยม
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

02



เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง 617

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่หนองใหญ่ซึ่งมีความ 
อุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของกวางสายพันธุ์  
รูซ่าจํานวนมาก ต่อมาได้มีการสร้างสะพานไม้ขนาดใหญ่
หรือ ‘สะพานชมกวาง’ ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ 
เดินชมและให้อาหารกวางได้อย่างใกล้ชิด

03

สะพานชมกวาง
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร 



618เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง

04

08.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
0 7750 1290

เมนูเเนะนํา: ข้าวหน้าเป็ดและหมูกรอบ

ร้านดั้งเดิมที่อยู่คู่เมืองชุมพรมากว่า 36 ปี เมนูเด็ดคือ 
ข้าวขาหมูที่ผ่านการตุ๋นนานมากกว่า 5 ชั่วโมง ข้าวหน้า 
เป็ดย่างหนังบางกรอบ ราดด้วยน้ําราดที่เคี่ยวจนหอม 
และข้าวหมูกรอบสูตรพิเศษของทางร้าน

ร้านเทียนชัย
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร



619เส้นทางที่ 21 — ชุมพร-ระนอง

05

06.00-12.00 น. รอบเช้า
16.00-20.00 น. รอบเย็น
เปิดทุกวัน
08 1372 6181

เมนูเเนะนํา: ติ่มซําซี่โครงหมูน้ําแดง

รา้นติม่ซาํขึน้ช่ือทีเ่ปดิมานานกวา่ 17 ป ีตวัรา้นเปน็ตกึแถว
ตามสไตลร์า้นเก่าแก ่มีหลากหลายเมน ูทัง้ต่ิมซาํนึง่สดใหม่
ในเขง่รอ้นๆ บกักุด๊เต ๋และไขก่ระทะ เสิรฟ์พรอ้มกาน้าํชารอ้น
และจอกสําหรับดื่ม

ร้านโชคดีแต่เตี้ยม
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร
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06.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

06

จุดชมวิวบนเขามัทรีที่เผยทิวทัศน์ทั้ง 360 องศาให้คุณได้
ชืน่ชมความงามของเมอืงชมุพรตรงหนา้อยา่งเตม็ที ่มองเหน็ 
ทั้งชุมชนปากน้ําชุมพรและชายหาดทะเลชุมพร สามารถ 
นัง่ดพูระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กไดใ้นบรเิวณเดยีวกนั

จุดชมวิวเขามัทรี
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร 
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10.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 7752 1603

เมนูเเนะนํา: เเกงส้มไข่ปูหน่อไม้

เมื่อมาปักษ์ใต้ ก็พลาดไม่ได้ที่จะได้ล้ิมลองอาหารรสชาติ 
จดัจ้านพรอ้มกับรบัลมรมิทะเลในบรรยากาศสบาย ๆ  ทเีดด็
ของรา้นนีค้อืพริกแกงตาํเอง การนีตวีา่หรอยแรง เผด็ถงึพรกิ 
ถึงเครื่อง

ร้านแม่ไม้ซีฟู้ด
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร 
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
06 3197 7036

จุดชมทิวทัศน์ทะเลชุมพรซ่ึงสามารถมองเห็นวิถีชีวิตและ 
เรอืประมงชาวบา้น หากมาในชว่งเยน็จะสวยงามเป็นพเิศษ
ดว้ยบรรยากาศของพระอาทติยต์กดนิ และยงัเปน็ทีตั่ง้ของ
ศาลพอ่ตาฟา้ลัน่ท่ีเคารพนบัถอืของชาวประมงในพืน้ทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย

จุดชมวิวศาลพ่อตาฟ้าลั่น
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร
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15.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
09 5269 9859

เมนูเเนะนํา: ผัดไทยรวมมิตร

ร้านผัดไทยสูตรดั้งเดิมที่อยู่คู่ถนนกรมหลวงชุมพรมากว่า 
40 ปี การันตีเรื่องความอร่อยและแปลกตา เพราะผัดไทย
ของร้านนี้จะใส่หมูแดงโปะมาบนเส้นผัดไทยฉ่ําๆ พร้อม
เครื่องแบบจัดเต็ม เสิร์ฟในห่อใบตอง

ผัดไทยแม่แดง (เจ้าเก่า)
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร
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09.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1272 3430

เมนูเเนะนํา: ปลาผัดฉ่า

เติมน้ํามันเสร็จก็มาเติมพลังต่อ ชื่อร้านมีที่มาจากคุณป้า
เจ้าของร้านมีหลานฝาแฝด 2 คู่ บวกกับความชื่นชอบ 
ทานปลา จงึนาํปลากระพง ปลาน้าํดอกไม ้และปลาอนิทรยี ์
มารังสรรค์สารพัดเมนูปลาให้ได้ลิ้มลองรสชาติ

ร้านข้าวต้มหัวปลาฝาแฝด
อําเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร 

10
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11

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
06 3586 3659

ท่ามกลางภู เขาและผาสูงสลับซับซ้อนเป็นที่ตั้งของ  
'หุบเหววังบาดาล' ซ่ึงถูกขนานนามว่าเป็น ‘เขาเทียนเหมินซาน 
ประตูสวรรค์แห่งชุมพร’ เป็นจุดชมวิวด้านบนสุดของสํานักสงฆ์ 
ถํ้าธารนํ้าลอด และสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธมงคล 
คีรีศรีนาคราช

ประตูสวรรค์ชุมพร (เขาเทียนเหมินซาน) 
อําเภอสว,ี จังหวัดชุมพร
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

มีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ มีธารนํ้าไหลผ่านไปยังถ้ํา
และบริเวณใกล้เคียง ภายในมีท้ังหินงอกหินย้อยและ 
ภาพเขยีนสโีบราณทีส่วยงาม หากมาในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์
ถึงเมษายนจะสามารถเดินชมถ้ําได้เพราะเป็นช่วงที่น้ํายัง 
ไม่สูงมากนัก

ถ้ําธารน้ําลอดใหญ่
อําเภอสว,ี จังหวัดชุมพร

12
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อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่
ชายหาดและเกาะตา่ง ๆ  ในจงัหวดัระนองและพงังา มสีถานที ่
ท่องเที่ยวน่าสนใจคือ ‘หาดบางเบน' และ 'หาดแหลมสน’ 
เป็นหาดทรายขาวละเอียด เต็มไปด้วยป่าสนธรรมชาติ  
และยังเป็นแหล่งดูนกอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อําเภอกะเปอร,์ จังหวัดระนอง

13

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7786 1431
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08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 7781 2142

วัดสําคัญของตําบลหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ดีบุกใหญ่ที่สุดในโลกที่ชาวบ้านเรียกว่า ‘หลวงพ่อดีบุก’  
เป็นที่เคารพนับถือทั้งชาวไทยและพม่า นอกจากนี้ยังมี
อุโบสถลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติที่สวยงาม และมีวังมัจฉา 
ที่เลี้ยงปลาขนาดใหญ่จํานวนมาก

วัดบ้านหงาว
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

14
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15

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7750 2775

สถานทีท่อ่งเทีย่วในคาํขวญัจงัหวดัระนองอยา่ง ‘ภเูขาหญา้’ 
เป็นภูเขาหัวโล้นตามธรรมชาติท่ีไม่มีต้นไม้ใหญ่ และต้นหญ้า 
จะมีสีเขียวสดเฉพาะฤดูฝน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีทองในฤดู
อื่น ๆ  สามารถเลือกไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ภูเขาหญ้า
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง
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06.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

อา่งเกบ็น้าํทีล่อ้มรอบไปดว้ยหบุเขาเขยีวขจี เปน็อ่างเกบ็น้าํ 
เพื่อใช้ผลิตน้ําประปาและให้เกษตรกรในพื้นที่ไว้ใช้สอย  
ไม่ว่าจะเป็นสําหรับสวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามัน และ
สวนผลไม้ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและถ่ายรูปอีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัดระนองอีกด้วย

อ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้น
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

16
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05.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 7786 2509

อดีตเหมืองแร่เก่าที่ชะล้างหน้าดินจนเป็นแอ่งลึกสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่าง ‘ระนองแคนยอน’ โดยพื้นที่ 
ในแอ่งมีตาน้ําผุดขึ้นมารวมกับฝนที่ตกชุกของจังหวัด
ระนองจนเกิดเป็นแอ่งน้ําสีเขียวมรกต

ระนองแคนยอน
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง
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05.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 7750 1831

‘รักษะวาริน’ แปลว่า น้ําท่ีใช้รักษาโรคได้ สมกับที่เป็นชื่อ
ของบ่อนํ้าแร่ร้อนธรรมชาติของเมืองระนองซึ่งมีแร่ธาตุ
นานาชนิดและไม่มีสารกํามะถันเจือปน โดยสามารถมา 
แชเ่ทา้ผอ่นคลายไดใ้นบอ่ซเีมนตท์ัง้สาม ไดแ้ก ่บอ่พอ่ บอ่แม ่
และบ่อลูกสาว

บ่อน้ําร้อนรักษะวาริน
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

18
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19

08.30-20.00 น. | เปิดทุกวัน
08 8212 6446

เมนูเเนะนํา: ช็อคโกแล็ตปั่น พายเสาวรส

ตึกแถวหัวมุมเล็กๆ กลางเมืองระนองถูกเปลี่ยนให้เป็น
คาเฟบ่รรยากาศสบาย ๆ  ตกแตง่ดว้ยโทนขาวและดาํ โดยมี
บรกิารทัง้ชา กาแฟ และขนมหวานแบบโฮมเมดหลากหลาย
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นเค้กผลไม้ พาย หรือครัวซองต์

Novemberry Café
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง
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20

08.30-17.30 น. | ปิดวันจันทร์
ชาวไทย  ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาต ิ100 บาท
0 7781 1422

พระราชวังที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรม
ของพระมหากษัตริย ์ เป็นอาคารไม้สักและไม้ตะเคียนทอง 
ภายในจําลองเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องบรรทม ห้องพระ
ราชิน ีอาคารท้องพระโรง และอาคารทรงแปดเหลี่ยม 

พระราชวังรัตนรังสรรค์
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง
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08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 1270 8647

วัดบนเนินเขากลางป่าที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของจังหวัด
ระนอง สร้างโดยหลวงพ่อด่วน ถามวโร เจ้าอาวาสเจ้าของ
สังขารที่เผาแล้วแล้วไม่ไหม้จนกลายเป็นข่าวโด่งดัง โดย
ภายในวัดประดิษฐานมหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพตและ
พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

21

วัดวารีบรรพต
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง
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22

อ่าวเงียบสงบท่ีตั้งอยู่ทางด้านเหนือและไกลที่สุดในเกาะ
พยาม จงึมนีกัทอ่งเทีย่วไมม่ากนกั มบีรรยากาศสงบรม่รืน่ 
หาดสวยน้ําใส และคลื่นไม่แรง เหมาะแก่การเล่นน้ําและ 
พักผ่อนริมทะเล ส่วนระหว่างทางมาอ่าวนั้นเป็นเนินเขา 
ลาดชันควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

อ่าวกวางปีบ เกาะพยาม
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7781 3840
บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตาํบลปากน้าํ
มีบริการเรือ Speedboat ท่านละ 350 บาท
เปิดทุกวัน 07.30-17.00 น. เรือออกทุก 30 นาที
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ภาพหาดทรายโค้งเข้าหากันคล้ายเขาควายคือเอกลักษณ์
และที่มาของชื่อ ‘อ่าวเขาควาย’ นักท่องเที่ยวสามารถเลือก
เที่ยวชมได้ถึงสามจุด ได้แก่ จุดเล่นน้ําและหาดทรายสวย 
ทางตอนเหนือ หินทะลุขนาดใหญ่ท่ีตอนกลาง และป่าชายเลน 
ที่ตอนใต้ของอ่าว

อ่าวเขาควาย เกาะพยาม
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7781 3840
บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตาํบลปากน้าํ
มีบริการเรือ Speedboat ท่านละ 350 บาท
เปิดทุกวัน 07.30-17.00 น. เรือออกทุก 30 นาที
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สะพานไมไ้ผท่ีส่ร้างขึน้โดยชาวมอแกนและชาวบา้นบนเกาะ
พยามเพื่อใช้เป็นเส้นทางข้ามลําคลองของอ่าวเขาควาย 
และเปน็จดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็บรเิวณปากน้าํทีไ่หลลง
สู่ทะเล เคียงคู่กับบรรยากาศป่าชายเลนสองฟากฝั่ง

สะพานมอแกน เกาะพยาม
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

24

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7781 3840
บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตาํบลปากน้าํ
มีบริการเรือ Speedboat ท่านละ 350 บาท
เปิดทุกวัน 07.30-17.00 น. เรือออกทุก 30 นาที
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อา่วขนาดใหญท่ีม่ชีายหาดกวา้งขวาง เหมาะแกก่ารพกัผอ่น 
และทํากิจกรรม โดยสามารถเล่นเซิร์ฟบอร์ดในวันท่ีคล่ืนสูงได้ 
และเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม นอกจากนี้ 
ยังมีร้านอาหาร บาร์ และที่พักให้เลือกตลอดแนวอีกด้วย

อ่าวใหญ่ เกาะพยาม
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

25

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7781 3840
บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตาํบลปากน้าํ
มีบริการเรือ Speedboat ท่านละ 350 บาท
เปิดทุกวัน 07.30-17.00 น. เรือออกทุก 30 นาที
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โบสถ์สําคัญของวัดเกาะพยามที่ตั้งอยู่ในอ่าวแม่หม้าย 
หรอือกีชือ่หน่ึงคอื ‘อทุกกฺเขปสมีา’ หมายถงึ โบสถก์ลางน้าํ 
ในสมัยพุทธกาล โดยเป็นอาคารทรงกลม ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางลีลาหันหน้าออกสู่ทะเลบนหลังคาและมี
สะพานเชื่อมต่อไปยังโบสถ์กลางทะเล

โบสถ์กลางทะเล วัดเกาะพยาม
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง

26

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7781 3840
บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตาํบลปากน้าํ
มีบริการเรือ Speedboat ท่านละ 350 บาท
เปิดทุกวัน 07.30-17.00 น. เรือออกทุก 30 นาที
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10.30-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 7781 2483

เมนูเเนะนํา: ต้มยํากุ้งหลวง

จากร้านไอศกรีมเก่าแก่พัฒนามาเป็นร้านอาหารพื้นเมือง 
เสิร์ฟทั้งอาหารไทยแบบท้องถิ่นและอาหารจีนแบบบาบ๋า  
ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะสืบทอดต่อกันมาในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น 
ชุนเปี๊ยะ ยาวเย หมูค้อง และฮู้เกี่ยมทึ้ง

27

ร้านอาหาร J&T
อําเภอเมืองระนอง, จังหวัดระนอง
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มุง่สูอั่นดามนั พรอ้มกิจกรรมสดุท้าทาย
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สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร
วันท่ี 1

01 
02
03
04

วันท่ี 2
5
6
7
8
9

10
11

วันท่ี 3
12
13
14
15
16
17

วันท่ี 4
18
19
20

21
22
23
24
25
26

วันท่ี 5
27
28
29
30
31
32
33
34

วันท่ี 6
35
36

37
38
39

วันท่ี 7
40
41

อ่าวปิเละลากูน
อ่าวโละซามะ
อ่าวมาหยา
ถ้ําไวกิ้ง
อ่าวลิง
เกาะพีพีดอน

แหลมพรหมเทพ
หาดกะตะ
ร้านอาหารหมอมูดง ภูเก็ต
หนุมานเวิลด์
Three Monkeys Restaurant
โกเบ๊นซ ์ข้าวต้มแห้งภูเก็ต
LAYER'S Espresso Bar
ร้านหนัง(สือ)2521

ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต
RYN Authentic Tea &  
Slow Drop Coffee
หาดนางทอง
เมโมรีบีช เขาหลัก
Peter Pan Restaurant 

Garang Artisan Ice Cream Café
เกาะผ้า

สระมรกต
น้ําตกร้อนคลองท่อม
เขาขนาบน้าํ
บ้านมะหญิง

หาดอ่าวนาง
หาดและจุดชมวิวไร่เลย์
ลากูนลับไร่เลย์
เกาะไก่
ทะเลแหวก
เริน Café & Glamping
ร้านอาหารเรือนไม้

ร้านโรตีบางนรา ณ กระบี่
คลองหรูด
In to the Forest
จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ครัวจงจิต
สุชาติไอติมทอด

หนมจีนภูเก็จ
Campus Coffee Roaster
เกาะพีพีเล

สญัลักษณ์

สถานี 
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

สถานี 
บริการน้ํามัน
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ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

สัมผัสคลื่นอันดามันอย่างใกล้ชิด ด้วยกิจกรรมทางน้ําหลายรูปแบบให้คน
ชอบหาอะไรทําได้ลอง ไม่ว่าจะเป็นดําน้ํา ดูปะการัง พายซัพบอร์ด ฝึกเล่น
เซิร์ฟ ล่องเรือ ชมความงามของหมู่เกาะท่ีสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละ
จงัหวดั พรอ้มชมววิพระอาทติยต์ก ทีทํ่าใหท้อ้งทะเลครามสะท้อนเปน็สชีมพู
ของท้องฟ้ายามเปลี่ยนสี

มุง่สูอั่นดามนั
พรอ้มกิจกรรมสดุท้าทาย

ธรรมชาติ • กิจกรรม
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สระน้ําร้อนสีเขียวมรกตที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามเวลา 
และสภาพของแสง ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขาประ-บางคราม โดยมีทั้งหมด 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว  
สระมรกต และสระน้ําผุด นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้เดินโดยรอบอีกด้วย

สระมรกต
อําเภอคลองท่อม, จังหวัดกระบี ่

01

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
-
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ธารนํ้าร้อนท่ีไหลผ่านช้ันหินปูนลงสู่คลองท่อม จนถูกเรียกว่า 
'น้ําตกร้อนคลองท่อม' ซึ่งมีแหล่งน้ํากําเนิดจากใต้ดิน  
มีอุณหภูมิความร้อนประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส 
เหมาะแก่การแช่น้ําร้อนและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศ
ร่มรื่นในป่า

นํ้าตกรอ้นคลองท่อม
อําเภอคลองท่อม, จังหวัดกระบี ่

02

08.30-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
0 7566 0781
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03

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
- 
-
บริเวณท่าเรือเจ้าฟ้า
ท่าเรือเจ้าฟ้า มีบริการเรือแบบรายคน
เเละเหมาลํา 24 ชั่วโมง

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
กระบี ่เป็นภูเขาหินปูนสองลูกตั้งขนาบกับแม่น้าํกระบี่ โดย 
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหัวโทงหรือเรือประมงท้องถิ่น
เพื่อชมป่าชายเลนและความสวยงามของเขาแห่งนี้ได้ด้วย

เขาขนาบนํ้า
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่
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10.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1271 6102

เมนูเเนะนาํ: กุ้งผัดออริกาโน

ร้านอาหารทะเลฮาลาลบนเกาะกลางล้อมรอบด้วยป่าชายเลน 
และปากแม่นํ้าอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมเสิร์ฟอาหารสดใหม่ 
จากกระชังปลาของทางร้าน ด้วยฝีมือการปรุงอาหารของ
พ่อครัวมากประสบการณ์กลายเป็นอาหารรสชาติจัดจ้าน
ที่ต้องมาลิ้มลอง

บ้านมะหญิง
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

04
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145

ชายหาดยอดนิยมที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกระบี่ เพราะเป็นท่าเรือเชื่อมต่อไปยังสถานที่ 
ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ 
เป็นต้น และยังมีร้านอาหาร โรงแรม และบริษัทนําเที่ยว 
ให้บริการจํานวนมากอีกด้วย

05

หาดอ่าวนาง
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ ่400 บาท, เด็ก 200 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
บริเวณท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้าํเมา
ท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้ําเมา 
มีเรือบริการตั้งเเต่ 08.00-18.00 น.

หาดและจุดชมวิวไรเ่ลย์
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

06

หาดไร่เลย์เป็นหาดทรายสีขาวละเอียด หนึ่งในแหล่งปีนผา 
ทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศไทยทีต่อ้งน่ังเรอืไปเทา่นัน้ สามารถ
มองเห็นได้จากจุดชมวิวไร่เลย์ จุดชมวิวเขาหินปูนเลียบชายฝั่ง
โดยเส้นทางขึ้นไปค่อนข้างชันควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
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ลากูนหรือทะเลปิด  มีลักษณะเป็นแอ่งนํ้าทะเลซ่อนตัวอยู่  
ในหุบเขา เส้นทางไปยังลากูนค่อนข้างลาดชัน ต้องปีนและโหนตัว 
ลงมาด้วยเชือกตามแนวหิน หากอยากสัมผัสกับความงดงามของ
ลากนูจะตอ้งมาชว่งน้าํขึน้ โดยสงัเกตไดจ้ากระดบัน้าํทะเลดา้นนอก

ลากนูลับไรเ่ลย์
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

07

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ ่400 บาท, เด็ก 200 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
บริเวณท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้าํเมา
ท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้ําเมา 
มีเรือบริการตั้งเเต่ 08.00-18.00 น.
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เกาะที่มีภูเขาหินปูนลักษณะคล้ายหัวไก่ ซึ่งเกิดจากการ
กดักรอ่นของหินโดยลมและฝน และยงัเปน็จดุทีน่กัทอ่งเทีย่ว 
นิยมมาดําน้ําชมปะการังด้านหลังเกาะ อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 
เส้นทางชมทะเลแหวกชื่อดังของจังหวัดกระบี่อีกด้วย

เกาะไก่
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

08

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ ่400 บาท, เด็ก 200 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
บริเวณท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้าํเมา
ท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้ําเมา 
มีเรือบริการตั้งเเต่ 08.00-18.00 น.
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หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่ พาให้เราได้
สมัผสักบัหาดทรายสขีาวทีป่รากฏขึน้ในชว่งน้าํลด อกีทัง้ยงั
เชื่อมต่อเกาะทัพ เกาะหม้อ เกาะไก่ และเกาะปอดะ โดยจะ 
เห็นชัดเจนที่สุดในช่วง 5 วันก่อนและหลังวันขึ้น 15 ค่ํา

ทะเลแหวก
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

09

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่40 บาท, เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ ่400 บาท, เด็ก 200 บาท 
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
บริเวณท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้าํเมา
ท่าเรืออ่าวนาง, ท่าเรืออ่าวน้ําเมา 
มีเรือบริการตั้งเเต่ 08.00-18.00 น.
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09.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
06 1229 3269

เมนูเเนะนาํ: เบเกอรี

คาเฟ่ท่ีมีบรรยากาศคล้ายแคมป์กลางป่าใกล้ลําธาร
เล็กๆ โดยมีบริการท้ังอาหาร ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืม 
หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังนําใบกัญชาจากวิสาหกิจ
ชุมชนมาเป็นส่วนผสมของเมนูสุขภาพในร้านอีกด้วย

เรนิ Café & Glamping 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

10
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10.30-15.00, 17.00-20.00 | เปิดทุกวัน
08 9288 3232

เมนูเเนะนาํ: หมูแป๊ะ

ร้านอาหารพื้นบ้านแบบปักษ์ใต้ พร้อมด้วยเมนูอาหาร
รสชาติจัดจ้านจากวัตถุดิบสดใหม่ นั่งทานในบรรยากาศ
แบบรม่รืน่ภายใตอ้าคารทีส่รา้งจากไมท้อ้งถิน่ ซึง่เปน็ทีม่า
ของชื่อร้านเรือนไม้แห่งนี้

รา้นอาหารเรอืนไม้
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

11
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06.00-14.00 น. | เปิดทุกวัน
09 2939 6522

เมนูเเนะนาํ: โรตีมะตะบะเเละ โรตีไข่ดาว

อาหารเช้ายอดนิยมของจังหวัดกระบี่ พร้อมเสิร์ฟโรตี 
แป้งหนานุ่มแบบดั้งเดิมมายาวนานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะ
เมนูแนะนําอย่าง 'โรตีมะตะบะ' แล้วยังมีเครื่องดื่มโบราณ 
ข้าวยาํ และขนมจีนให้เลือกทานได้อีกด้วย

รา้นโรตีบางนรา ณ กระบี่
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

12
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 เปิดทุกวัน
 -
08 3641 0038

คลองสาธารณะที่มีบรรยากาศร่มรื่นและน้ําใสสะอาด  
จนถูกเรียกว่า 'คลองน้ําใส' ต่อมามีการสร้างฝายชะลอน้าํ 
คอนกรีตที่มีลักษณะเป็น 'หรูด' หรือลาดเอียงในภาษาใต้ 
และกลายเป็นอีกชื่อเรียกของที่นี่ และยังเป็นเส้นทาง 
พายเรือคายัคที่นิยมมากในปัจจุบัน

คลองหรูด
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

13
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เมนูเเนะนาํ: กาแฟ

คาเฟ่ท่ามกลางผืนป่ายางพารา  บรรยากาศร่มรื่น 
ใกล้ชิดภูเขา โดยมีบริการอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 
หลากหลาย สามารถเลือกนั่งได้ทั้งด้านในและด้านนอก 
พร้อมด้วยสนามหญ้าให้เด็กๆ วิ่งเล่นได้อีกด้วย

09.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
08 2669 6662

Into the Forest
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

14
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน
น้อยใหญ่ในอ่าวพังงา มีตาํนานเล่าว่า บริเวณนี้เคยมีแม่ชี 
อาศัยอยู่ และมักจะเหม็ดหรือพับผ้าถุงขึ้นทุกครั้งท่ีต้อง 
เดินข้ามคลองในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของชื่อ 'เสม็ดนางชี'  
ในปัจจุบัน

จุดชมวิวเสมด็นางชี
อําเภอตะกัว่ทุ่ง, จังหวัดพังงา

15
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11.00-20.30 น. | เปิดทุกวัน
(หยุดทุกวันที่ 1, 16 ของเดือน)
08 6940 8144

เมนูเเนะนาํ: เอี่ยมต้อคั่วเกลือ

ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่สืบทอดสูตรจากรุ่นสู่รุ่นของ 
'ตระกูลจงจิต' มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเมนูดั้งเดิมคือ  
บะหมีฮ่กเกีย้น และอาหารตามสัง่อืน่ๆ เชน่ ปลาทอดเครือ่ง  
หัวปลาต้มเผือก และเอี่ยมต้อคั่วเกลือ 

ครวัจงจติ
อําเภอกะทู้, จังหวัดภเูก็ต

16
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เมนูเเนะนาํ: Taco Waffle Cone

ร้านไอศกรีมทรงเครื่องที่อยู่ เคียงคู่ภู เก็ตมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2530 ซ่ึงมีสูตรและเมนูเฉพาะตัวของร้าน จน
กลาย เป็นที่ นิ ยมของชาวภู เก็ ตและนั กท่ อง เที่ ย ว  
ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีมทอด ไอศกรีมไข่แข็ง และไอศกรีม 
เซเว่นอัพ

สชุาติไอติมทอด
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต 

17

11.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 7622 3820
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เมนูเเนะนาํ: แกงกั้ง 

ร้านขนมจีนชื่อดังในภู เก็ต  ขนมจีนน้ํายาที่คุณภาพ 
และปริมาณคับจานในราคาที่เป็นมิตร กับชุดผักท้องถิ่น
หลากหลาย น้าํยารสแซบ่ เผด็รอ้น สวนทางกบับรรยากาศ
น่ารักอบอุ่นเหมือนมาทานข้าวในสวนหลังบ้าน

หนมจนีภเูก็จ
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต 

18

07.00-13.00 น. | ปิดวันจันทร์
08 1895 9430
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เมนูเเนะนาํ: Ms. Scarlet

คา เฟ่ และ โรงคั่ วกาแฟสุดชิ คย่ าน เมื อง เก่ าภู เ ก็ ต  
เหล่าคอกาแฟต้องถูกใจเพราะจะได้สัมผัสกับกาแฟ 
คุณภาพดีที่ทางร้านคัดสรรเมล็ดมาคั่วเอง ผ่านการสกัด
กาแฟแก้วต่อแก้วให้ได้ลองจิบรสชาติกาแฟรูปแบบใหม่ๆ

Campus 
Coffee Roaster
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต 

19

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
09 2218 9292
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เกาะพพีเีล
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

ภูเขาหินปูนและหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับทะเลจนเป็นเอกลักษณ์
ของเกาะพีพีเล และถูกล้อมรอบด้วยเวิ้งอ่าวสวยงามอย่าง อ่าว
ปิเละ อ่าวมาหยา และอ่าวโละซามะ ซึ่งเป็นจุดดําน้ําตื้นและลึก
ที่สวยงามแห่งหนึ่งภายในบริเวณของหมู่เกาะพีพี

20

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ
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อ่าวปิเละลากนู
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

หนึง่ในอา่วท่ีตัง้อยูร่อบเกาะพพีเีล ซึง่เปน็เวิง้อา่วขนาดใหญ่
ที่ถูกล้อมรอบด้วยหน้าผาสูง มีลักษณะคล้ายลากูนหรือ
ทะเลปดิ สเีขียวสวยงามราวกบัมรกต จนกลายเปน็สถานท่ี 
พักผ่อนและดําน้ําดูปะการังยอดนิยม

21

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ
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อ่าวโละซามะ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

อ่าวที่มีระบบนิเวศใต้น้ําซึ่งสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งใน 
เวิง้อา่วรอบเกาะพพีเีล โดยมจุีดชมปะการังและดอกไมท้ะเล 
บนกองหินท่ีสวยงาม และยังสามารถดํานํ้าไปท่ีผาหินใต้ทะเล
เพื่อชมกัลปังหาและปลาสีสวยงามนานาชนิดได้อีกด้วย

22

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ
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อ่าวมาหยา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

เวิ้งอ่าวขนาดเล็กรูปพระจันทร์เสี้ยวล้อมรอบด้วยภูเขา
หินปูน มีหาดทรายขาวละเอียดเนียมนุ่มเป็นที่ช่ืนชอบ 
ในหมู่นักท่องเท่ียว โดยในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน 
เป็นฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด เพราะอากาศดีและไม่มีลมแรง

23

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ
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ถํ้าไวกิง้
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

เพิงผาถํ้าต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเกาะพีพีเล ภายในมีภาพเขียนสี 
โบราณเรือใบสามเสา ซึ่งกลายป็นที่มาของชื่อถ้ําแห่งนี้  
และยงัมอีกีชือ่เรยีกคือ 'ถ้าํพญานาค' มาจากลกัษณะของหนิ 
ในถ้ําคล้ายเศียรพญานาค

24

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ
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แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัของฝงูลงิแสมจาํนวนมากรมิทะเลอนัดามนั 
จนกลายเป็นท่ีมาของชื่อ 'อ่าวลิง' หรือ 'อ่าวหยงกาเส็ม' 
นอกจากนี้ยังมีหาดทรายสีขาวละเอียดและน้ําทะเลใส 
ซึ่งเป็นจุดดําน้ําตื้นชมปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

อ่าวลิง
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

25

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ
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เกาะพพีดีอน
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อําเภอเมืองกระบี,่ จังหวัดกระบี ่

ศูนย์กลางการท่องเท่ียวของหมู่เกาะพีพี พร้อมด้วยร้านอาหาร 
ทีพ่กั และสิง่อาํนวยความสะดวกแบบครบครนั โดยมจีดุเดน่ 
อยู่ที่เวิ้งอ่าวต้นไทรและอ่าวโละดาลัมซึ่งโค้งเข้าหากัน  
และมีที่ราบเล็กๆ คั่นระหว่างกลางอย่างสวยงาม

26

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7566 1145
มาจากภูเก็ต: บริเวณท่าเรือรัษฎา | มาจากกระบ่ี: บริเวณท่าเรือคลองจิหลาด 
ท่าเรืออ่าวต้นไทร, เกาะพีพี มีบริการเรือแบบเหมาลาํ



672เส้นทางที่ 22 — กระบี่-ภูเก็ต-พังงา

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7628 8084

หนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย 
ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นแหลม
ทอดตัวลงไปในทะเล หากในช่วงฤดูร้อนจะพบกับทุ่งหญ้า
สีทองปกคลุมอย่างสวยงามพร้อมกับต้นตาลพริ้วไหว 
ไปตามสายลม

แหลมพรหมเทพ
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 7633 0186

หาดกะตะตัง้อยูท่างตอนใตข้องจงัหวดัภเูกต็ แบง่ออกเปน็
หาดกะตะใหญแ่ละหาดกะตะนอ้ย หนึง่ในสถานทีย่อดนยิม
ของนักเล่นกระดานโต้คลื่นและเหล่านักท่องเที่ยวสําหรับ
พักผ่อนในวันหยุดและฝึกดําน้ํา

หาดกะตะ
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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  10.00-21.30 น. | เปิดทุกวัน
08 8766 1634

เมนูเเนะนาํ: มะเขือเผาทอดเครื่อง

ร้านอาหารริมป่าชายเลน ที่มีเจ้าของร้านเป็นคุณหมอและ
ตั้งอยู่ในซอยมูดง จนกลายเป็นที่มาของชื่อร้าน 'หมอมูดง' 
พรอ้มใหบ้รกิารอาหารใตแ้นวพืน้เมืองภเูกต็ รสจดัจา้นและ
กลมกล่อมจนทําให้ร้านได้อยู่ในมิชลินไกด์

รา้นอาหารหมอมดูง ภเูก็ต
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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675เส้นทางที่ 22 — กระบี่-ภูเก็ต-พังงา

08.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเข้าร่วมกิจกรรมมีหลากหลายราคา
06 2979 5533, 0 7654 0767

สถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภัยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น
ในป่าใหญ่ พร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น  
การโหนสลิง การโรยตัว การเดินบนสะพานชมธรรมชาติ 
และอื่นๆ อีกมากมายให้ได้เลือกไม่ซ้าํเบื่อ

หนุมานเวิลด์
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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  10.00-23.00 น. | เปิดทุกวัน
09 8010 8838

เมนูเเนะนาํ: ผัดไทย

คาเฟ่กลางป่าท่ีต้ังอยู่ในหนุมานเวิลด์ ตกแต่งแนวทรอปิคอล 
บรรยากาศดมีองเหน็ตวัเมอืงภเูกต็ ใหบ้รกิารท้ังอาหารคาว
หวาน กาแฟ และเปลีย่นเปน็บารเ์สริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ในตอนกลางคืน

Three Monkeys 
Restaurant
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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  17.00-22.00 น. | ปิดวันจันทร์
08 4060 7799

เมนูเเนะนาํ: ข้าวต้มแห้ง

ข้าวต้มแห้งจากสูตรความอร่อยของโกเบ๊นซ์ที่ขายมานาน
กว่า 20 ปี จนเป็นของดีของเด็ดประจําเมืองภูเก็ต โดยมี
เคลด็ลบัอยูท่ีก่ารเลอืกสรรวตัถดุบิคณุภาพดมีาปรงุอาหาร
ในร้านเท่านั้น

โกเบ๊นซ ์ข้าวต้มแหง้ภเูก็ต
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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09.00-00.00 น. | เปิดทุกวัน
08 3505 5463

เมนูเเนะนาํ: Salted Dirty

คาเฟ่กึ่งบาร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่ตกแต่งแนวลอฟต์์ 
ผสมมินิมอล และบริการทั้งกาแฟ ขนมหวาน อาหาร  
แลว้เสริฟ์เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นชว่งเยน็ พรอ้มการแสดง
ดนตรีสดให้เลือกนั่งฟังสบายๆ ในร้านหรือสวนด้านหลัง
ก็ได้

LAYER'S Espresso Bar
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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  08.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
09 8090 0657

เมนูเเนะนาํ: A Clockwork Orange

รา้นกาแฟทีเ่ปรยีบเสมอืนหอ้งสมดุใหเ้ลอืกหนงัสอืประเภท
ต่างๆ มาอ่านได้ พร้อมกับนั่งจิบกาแฟและทานขนมหวาน 
ภายใต้บรรยากาศแสนอบอุ่นของบ้านปูนผสมไม้หลังเก่า 
และหากสนใจหนังสือในร้านก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วย

รา้นหนัง(สอื)2521
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ยา่นเกา่แกข่องภเูกต็ซึง่เปน็ศนูยร์วมวฒันธรรมและวถิชีวีติ
แบบดั้งเดิม ภายในมีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ที่มี
รปูแบบวฒันธรรมเฉพาะเรยีกวา่ 'เปอรานากนั' นอกจากนี้
ยังมีร้านอาหารพื้นเมืองให้ลิ้มลองมากมาย

ชมุชนเมอืงเก่าภเูก็ต
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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  09.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
08 9472 2495

เมนูเเนะนาํ: Yugana Ice latte

หยุดความเร่งรีบแล้วเปลี่ยนจังหวะมานั่งจิบชาช้าๆ สไตล์
ญีปุ่น่ ทางรา้นออกแบบบรรยากาศใหเ้งียบสงบ ผอ่นคลาย
ไปกบัการลิม้รสชาตชิาหลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะมทัฉะ 
รสชาติเข้มข้นที่ทางร้านตั้งใจชงอย่างประณีต

36

RYN Authentic Tea 
& Slow Drop Coffee
อําเภอเมืองภเูก็ต, จังหวัดภเูก็ต
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
0 7648 5243

หาดทรายสีดําละเอียดซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ 
หาดนางทอง ตั้งอยู่ในอําเภอตะกั่วป่า อดีตพื้นที่เหมืองแร ่
ริมชายฝั่งจังหวัดพังงา โดยเฉพาะแร่ดีบุก ซึ่งมีส่วนทําให้
ทรายนั้นเป็นสีดํามาจนถึงปัจจุบัน

หาดนางทอง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่
อําเภอตะกัว่ป่า, จังหวัดพังงา
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683เส้นทางที่ 22 — กระบี่-ภูเก็ต-พังงา

10.00-21.30 น. | เปิดทุกวัน
-
09 3578 5846

จุดนัดพบของเหล่าผู้ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีม โดยเฉพาะ
กิจกรรมโต้คลื่นหรือการเล่นซัพบอร์ด ซึ่งมีคลาสสอน
วิธีการเล่นพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน แล้วยังมีบาร์
บรรยากาศดีที่ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

เมโมรบีีช เขาหลัก
อําเภอตะกัว่ป่า, จังหวัดพังงา

38



684เส้นทางที่ 22 — กระบี่-ภูเก็ต-พังงา

  11.30-21.30 น. | เปิดทุกวัน
09 0853 0984

เมนูเเนะนาํ: Peter Pan Special Pizza

วตัถดุบิจากอติาลถีกูสง่ตรงสูร่า้นปเีตอรแ์พน และรงัสรรค์
ออกมาเป็นสปาเก็ตตี สเต็ก และพิซซ่าแป้งบางกรอบ 
แต่สัมผัสนุ่ม คล้ายพิซซ่าในแถบอิตาลีตอนกลางและใต้ 
แล้วอบด้วยเตาถ่านจนมีกลิ่นและสีที่เป็นเอกลักษณ์

Peter Pan Restaurant
อําเภอตะกัว่ป่า, จังหวัดพังงา
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  10.00-19.00 น. | เปิดทุกวัน
09 3530 3085

เมนูเเนะนาํ: สตรอเบอร ีรีฟ

คาเฟ่ริมหาดบางสัก ที่เสิร์ฟไอศกรีมหลากรสชาต ิให้เลือก
ทานคูก่บัเครือ่งดืม่และเบเกอร ีแลว้ยงัมกิีจกรรมใหเ้ลอืกทาํ
หลายอยา่ง เชน่ Surf Skate, Surf Board, SUP Board 
และวอลเลย์บอล พร้อมอุปกรณ์ให้เช่าครบครัน

40

Garang 
Artisan Ice Cream Café
อําเภอตะกัว่ป่า, จังหวัดพังงา



686เส้นทางที่ 22 — กระบี่-ภูเก็ต-พังงา

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
- 
09 8020 2742
บริเวณท่าเรือบ้านน้ําเค็ม
ท่าเรือบ้านน้ําเค็มมีบริการเรือแบบเหมาลํา

เกาะเล็กๆ กลางทะเลอันดามันที่มีหาดทรายขาวละเอียด
และไม่มีต้นไม้ใหญ่บนเกาะ เนื่องจากเหตุการณ์สึนามิ 
เม่ือปี พ.ศ. 2547 ได้พังทลายทุกส่ิงบนเกาะไปหมด  
หลงเหลือเพยีงผนืทรายราบเรยีบเสมอืนผนืผา้และเปน็ทีม่า
ของชื่อ ‘เกาะผ้า’ ในปัจจุบัน

เกาะผา้
อําเภอตะกัว่ป่า, จังหวัดพังงา
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รถสตารต์ไปสตลู
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สถานท่ีท่องเท่ียว-รา้นอาหาร
วันท่ี 1

1
2
3
4
5

วันท่ี 2
06
07
08
09
10
11
12
13
14

วันท่ี 3
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ร้านข้าวแกงบังวร
เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหลีเป๊ะ
Akira Lipe
ร่องน้ําจาบัง
เกาะหินงาม
ร้านมาดามยูฮู้
On The Rocks Restaurant 
at Serendipity

ถ้ําเลสเตโกดอน
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
ขนมจีนสวนลุงลี
RNK Coffee Café
ร้านน้องณี

ร้านพริกไท
สันหลังมังกร
บ้านกาแฟ ณ ละงู
กองหินขาว
เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย
ครัวริมเล
ปราสาทหินพันยอด
อ่าวโต๊ะบ๊ะ
เกาะลิดี

สญัลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก

689เส้นทางที่ 23 — สตูล
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ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

สตาร์ตรถออกเดินทางไปชมความงดงามท้องทะเลฝั่งอันดามันแห่งเมือง
สตูล เส้นทางที่พาไปสัมผัสหาดทรายขาว อ่าวน้ําใส ล่องเรือท่ามกลางหมู่
เกาะสวย ดําน้ําชมปะการังอันสมบูรณ์ที่เกาะโด่งดังอย่างหลีเป๊ะและเกาะ 
ตะรุเตา พร้อมชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าสุดขอบท้องทะเล

รถสตารต์ไปสตลู

ธรรมชาติ
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ถํ้าเลสเตโกดอน
อําเภอทุ่งหว้า, จังหวัดสตลู

01

ถ้ําในเทือกเขาหินปูนทอดยาวมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ 
ใต้ภูเขา ภายในมีการค้นพบซากดึกดําบรรพ์ของช้างสกุล 
สเตโกดอน เป็นจํานวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ 'ถํ้าเล  
สเตโกดอน' การเดินทางจะต้องน่ังเรือเข้าไป โดยจะต้อง
ติดต่อ อบต.ทุ่งหว้าล่วงหน้า 1 วัน

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
09 1034 5989 - อบต. ทุ่งหว้า



692เส้นทางที่ 23 — สตูล

08.00-16.30 | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
08 3533 1710

'ทะเลบัน' หรือคําว่า 'เลิดเรอบัน' ในภาษามลายู หมายถึง 
ทะเลท่ีเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน และกลายเป็นหนองนํ้า 
ขนาดใหญ่ ท่ีนี่ตั้งอยู่ติดชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับมาเลเซีย แล้วถูกล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสูง 
สลับซับซ้อนอย่างสวยงาม

อทุยานแหง่ชาติทะเลบัน
อําเภอควนโดน, จังหวัดสตลู

02
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09.00-16.00 น. | ปิดวันจันทร์
08 8782 8089

เมนูเเนะนาํ: ขนมจีนน้ํายา

ร้านขนมจีนเส้นสดทําใหม่แบบวันต่อวัน พร้อมเสิร์ฟ 
ทุกจานคู่กับถาดเครื่องเคียงที่มีทั้งไข่ต้ม ถั่วงอก แตงกวา 
ถั่วฝักยาว และผักกาดดอง โดยตัวร้านตั้งอยู่ในสวนของ 
ลุงล ีทําให้ได้บรรยากาศร่มรื่นและเย็นสบาย

ขนมจนีสวนลงุลี
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

03
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07.30-19.30 น. | จันทร์-ศุกร์
08.30-19.30 น. | เสาร์-อาทิตย์
0 7483 3833

เมนูเเนะนาํ: ชาเสาวรส / อเมริกาโนน้ําผึ้ง

คาเฟ่ใจกลางเมืองสตูล สร้างขึ้นโดยครอบครัวชาวสตูล
ที่อยากส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงเปิดร้านกาแฟ
ควบคู่กับการทําบริษัททัวร์ของตนเอง โดยมีบริการทั้ง
กาแฟ ชา และเค้กหลากหลายรสให้เลือกทาน

RNK Coffee Café
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

04
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11.00-21.30 น. | เปิดทุกวัน
0 7471 2277

เมนูเเนะนาํ: ปลากะพงผัดฉ่าและยําถั่วพู

หนึ่งร้านในตํานานของเมืองสตูลที่การันตีความอร่อย
ยาวนานถึง 20 ปี โดยเริ่มต้นจาก 'น้องณี' หรือคุณแม่
เจ้าของร้านในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบมาปรุง 
ด้วยรสจัดจ้านแบบปักษ์ใต้ พร้อมเสิร์ฟแบบสดใหม่ทุกวัน

รา้นน้องณี
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

05
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10.30-21.00 น. | เปิดทุกวัน
0 7472 3777

เมนูเเนะนาํ: สปาเก็ตตี้ไส้กรอกพริกแห้ง

ร้านอาหารฮาลาลที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายชาติ ไม่ว่า 
จะเป็นอาหารไทยรสจัดแบบภาคใต้ อาหารอิตาเลียน บิงซู
แบบเกาหล ีและขนมหวานแนวตะวันตก พร้อมเปิดบริการ
ให้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

รา้นพรกิไท
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

06
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'ทะเลแหวก' หรอื 'สนัหลงัมงักร' ชือ่ทีถ่กูเรยีกขานจากชมุชนตนัหยง
โป โดยมีลักษณะเป็นสันทรายกลางทะเลอันดามัน ซึ่งเกิดจากการ
ทับถมของเปลือกหอยนับล้านขนาดยาวกว่า 3 กิโลเมตรและเป็น
ประกายวิบวับคล้ายเกร็ดมังกรเมื่อถูกแสงกระทบ

สนัหลังมงักร
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

07

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ค่าเรือเหมา 2,000 ค่าไกด์ 500
0 7472 2077  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตันหยงโป
วิสาหกิจชุมชมส่งเสริมการท่องเที่ยวตันหยงโป 
(ใกล้บริเวณ ตันหยงบุรี รีสอร์ท)
บริเวณ ตันหยงบุรี รีสอร์ท
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08.30-21.00 น. | เปิดทุกวัน
06 2896 4199

เมนูเเนะนาํ:  ณ ละงูคาปูชิโน

บ้านไม้หลังเก่าในอําเภอละงู ถูกเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็น
รา้นกาแฟทีต่กแต่งดว้ยโทนสธีรรมชาต ิแบบเรยีบงา่ย และ
ให้บรรยากาศอบอุ่น สังขยาสูตรคุณป้าพร้อมเสิร์ฟคู่กับ
กาแฟร้อนๆ และอาหารจานด่วนหลากหลายชนิด

บ้านกาแฟ ณ ละงู
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

08
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กองหินสีขาวกลางทะเลอันดามัน ที่มีระบบนิเวศใต้น้ําอันงดงาม
แตง่แต้มไปดว้ยปะการงัเจ็ดส ีนอกจากนีย้งัเปน็แหลง่ของกลัปงัหา
และทีอ่ยูอ่าศยัของสัตวน์้าํจาํนวนมาก ปจัจบุนัทีน่ีเ่ปน็สว่นหนึง่ของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราอีกด้วย

09

กองหนิขาว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7474 0272
บริเวณท่าเรือแหลมเต๊ะปัน
ท่าเรือแหลมเต๊ะปัน มีบริการเรือแบบเหมาลํา
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08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ ่20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ ่200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต ์20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท  
0 7474 0272

เขาโต๊ะหงาย สถานที่ที่มีรอยสัมผัสระหว่าง 'หินทรายสีแดง 
ยุคแคมเบรียน' และ 'หินปูนยุคจากออร์โดวิเชียน' แสดงให้เห็นถึง
การเคลื่อนของเปลือกโลกต่างยุคที่หาดูได้ยากปัจจุบันมีสะพาน 
ให้เดินชมเสมือนข้ามกาลเวลาได้ในก้าวเดียว

เขตข้ามกาลเวลา
เขาโต๊ะหงาย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

10
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09.00-20.00 น. | ปิดวันอังคาร
08 3195 7844

เมนูเเนะนาํ: คั่วกลิ้งเนื้อ

ครัวฮาลาลที่เน้นเสิร์ฟอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู 
และปลาแบบสดใหม่ โดยร้านตั้งอยู่ริมชายหาดปากบารา 
พร้อมบรรยากาศดีๆ จากวิวทะเล โดยเฉพาะช่วงเย็น 
จะสวยงามที่สุด

ครวัรมิเล
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

11
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ภูเขาหินขนาดใหญ่ที่มียอดแหลมจํานวนมาก ลักษณะคล้าย
ปราสาทหินยื่นโค้งลงไปในทะเล และได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเดินหรือพายเรือลอดช่องหิน เพื่อชมความงามโดยรอบ
ได้ด้วย

ปราสาทหนิพนัยอด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

12

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7474 0272
บริเวณท่าเรือแหลมเต๊ะปัน
ท่าเรือแหลมเต๊ะปัน มีบริการเรือแบบเหมาลํา
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แหล่งซากดึกดําบรรพ์ของนอติลอยด์หรือสัตว์จําพวกหอยซึ่ง 
หาชมได้ยาก แต่สามารถพบได้ที่ 'อ่าวโต๊ะบะ' หรือ 'อ่าวฟอสซิล' 
เป็นเกาะที่มีภูเขาหินปูนและมีจุดชมวิว 'หัวใจมรกต' ที่มองเห็น 
น้ําทะเลสีเขียวมรกตผ่านช่องหินที่ถูกกัดเซาะจนเป็นรูปหัวใจ

อ่าวโต๊ะบ๊ะ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

13

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7474 0272
บริเวณท่าเรือแหลมเต๊ะปัน
ท่าเรือแหลมเต๊ะปัน มีบริการเรือแบบเหมาลํา
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เกาะลิดีใหญ่และลิดีเล็ก เป็นเกาะคู่แฝดที่มีหาดทราย
ขาวและเวิ้งอ่าวที่เป็นสระนํ้าใสสะอาดยื่นเข้าไปในเกาะ 
นอกจากนี้ยังมีถ้ําท่ีอยู่อาศัยของนกนางแอ่นจํานวนมาก 
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะซึ่งมีรังนกที่ดีที่สุดของภาคใต้

เกาะลิดี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

14

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7474 0272
บริเวณท่าเรือแหลมเต๊ะปัน
ท่าเรือแหลมเต๊ะปัน มีบริการเรือแบบเหมาลํา
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06.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
0 7478 3671

เมนูเเนะนาํ: ข้าวยาํปักษ์ใต้

ร้านข้าวแกงฮาลาล อาหารตามสั่ง และอาหารพื้นบ้าน 
อย่างข้าวยําปักษ์ใต้ หากใครจะเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ
จะต้องแวะทานอาหารรองท้องพร้อมเติมพลังที่ร้านแห่งนี้ 
มเีมนอูาหารใหเ้ลอืกหลากหลายและเครือ่งดืม่แบบสดชืน่ๆ

รา้นข้าวแกงบังวร
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

15
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เกาะตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

16

เกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
โดยมีจุดชมวิวผาโต๊ะบูที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกและ
มองเหน็เกาะอืน่ๆ ไดด้ว้ย รวมถงึอา่วพนัเตมะละกาทีม่หีาด
ทรายขาวละเอียดสลับกับทิวสนตามแนวชายทะเลอย่าง
สวยงาม

07.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7478 3597
บริเวณท่าเรือปากบารา
ท่าเรือปากบารา มีเรือบริการรอบ 11.30 น., 13.30 น. ต่อวัน
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17

เกาะไข่
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อําเภอละง,ู จังหวัดสตลู

'ซุม้ประตหูนิธรรมชาต'ิ ทอดโคง้บนหาดทรายขาวละเอยีด 
ถอืเปน็เอกลักษณท์ีส่วยงามของเกาะไข ่และเปน็สญัลกัษณ์
ที่สื่อถึงอุทยานแห่งชาติตะรุเตาอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลที่สําคัญแห่งหนึ่งในทะเลใต้

07.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7478 3597
บริเวณท่าเรือปากบารา
ท่าเรือปากบารา มีเรือบริการรอบ 11.30 น., 13.30 น. ต่อวัน
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18

เกาะท่ีมีแนวปะการังอันสมบูรณ์ พร้อมหาดทรายขาว
ละเอียดและน้ําทะเลใสอย่าง 'หาดชาวเล' ที่สามารถมอง
เห็นวิวเกาะอาดังได้ด้วย รวมถึงอ่าวท่ีสวยงามแบบอ่าว
พัทยา ซึ่งเป็นจุดจอดเรือและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ
เกาะหลีเป๊ะ

07.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7478 3597
บริเวณท่าเรือปากบารา
ท่าเรือปากบารา มีเรือบริการรอบ 11.30 น., 13.30 น. ต่อวัน

เกาะหลีเป๊ะ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู
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เมนูเเนะนาํ: แกงส้มปลากะพงมะพร้าวอ่อน

ร้านอาหารทะเลสดๆ รสชาติจัดจ้านแบบภาคใต้ ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของอาคีรารีสอร์ท  ตั้งอยู่กลางหาดพัทยา 
บนเกาะหลเีปะ๊ พรอ้มบรรยากาศรมิทะเลสบายๆ ตกแตง่รา้น 
ด้วยไฟโทนสีอบอุ่น และมีบริการที่ดีระดับโรงแรม

Akira Lipe
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

19

11.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
09 1301 3012



710เส้นทางที่ 23 — สตูล

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
- 
0 7478 3597
บริเวณท่าเรือปากบารา
ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ มีบริการเรือแบบเหมาลาํ

ร่องน้ําที่อยู่ระหว่างเกาะหลีเป๊ะและเกาะราวี ซึ่งมีปะการัง
เจ็ดสีบนกองหินใต้น้ําไล่เรียงสีทั้งชมพู ม่วง และแดง  
และยงัมดีอกไมท้ะเล แสท้ะเล ดาวขนนก และปลานานาชนดิ 
อยู่โดยรอบ จึงเป็นหนึ่งในจุดดําน้ําตื้นและลึกที่นิยมของ
เมืองสตูล

20

รอ่งนํ้าจาบัง
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
0 7478 3597
บริเวณท่าเรือปากบารา
ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ มีบริการเรือแบบเหมาลํา

หาดหินสีดําขลับท่ีมีแสงแวววาวยามอาทิตย์ส่องแสง จนเป็น 
เอกลักษณ์ของ 'เกาะหินงาม ' ทําให้ผู้คนแวะเวียนมาเที่ยว 
อยู่เป็นประจํา และยังมีความเชื่อเรื่องคําสาปเจ้าพ่อตะรุเตาอีกว่า 
หากใครนาํหนินีก้ลบัไปดว้ยอาจพบแตห่ายนะในชวีติไดอ้ยา่งคาด
ไม่ถึง

21

เกาะหนิงาม
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู
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เมนูเเนะนาํ: ข้าวคลุกกะปิ

ร้านอาหารเล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศเป็นกันเองบนเกาะหลีเป๊ะ 
มีบริการทั้งอาหารไทยพื้นบ้าน อาหารทะเล และอาหาร
แนวตะวันตก แล้วยังมีโรตีสูตรเด็ดไว้ให้เลือกทานหลังมื้อ
อาหารอีกด้วย

รา้นมาดามยูฮู้
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

22

10.00-22.30 น. | เปิดทุกวัน
08 1692 0837
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เมนูเเนะนาํ: On the Rock Burger

ร้านอาหารริมชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะที่สามารถนั่งรับ
ลมเย็นๆ ชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมรับประทานอาหาร
รสชาติกลมกล่อม ซึ่งสามารถเลือกทานได้ทั้งอาหารไทย
และอาหารตะวันตก

On The Rocks Restaurant 
at Serendipity
อําเภอเมืองสตลู, จังหวัดสตลู

23

10.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 5080 7197
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บููชาไอ้้ไข่ ่ไปลอ้ดถ้ำำ�า แลอ่้าว 
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สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
(บ้านท่านขุน)
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
ร้านอาหารกวงฮั้ว 

อุทยานนกน้ําทะเลน้อย
สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 
80 พรรษา 
โรงคั่วกาแฟสวนไผ่
ควนน้อยแกรนด์แคนยอน 

เกาะหมาก
ไก่ทอดเดชา
ร้านคุณอ้น ร.ศ. 219

วันที่ 3
17
18

19
20
21

วันที่ 4
22
23

24
25

วันที่ 5
26
27
28

วันที ่1
01 
02
03
04
05
06
07
08

วันที ่2
09
10
11
12
13
14
15

16

จุดชมวิวเขาพลายดํา
บ้านเห็ดกับผัก
วัดเจดีย ์(ไอ้ไข่)
น้ําตกพรหมโลก
หมู่บ้านคีรีวง
Good Time Café
น้ําตกวังไม้ปัก
ร้านอาหารชาวเรือ

ถ้ําน้ําวังศรีธรรมโศกราช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
หอพระสูง
หอพระอิศวรและเสาชิงช้า
หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก
กําแพงเมืองเก่า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครัวนายหนัง 

สัญลักษณ์

สถานี 
บริการน้าํมัน

สถาน ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร คาเฟ่ห้องน้ํา ที่พัก
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ช่วงเวลาเเนะนาํ: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

เส้นทางแห่งศรัทธาที่จะพาคุณไปบูชาไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์ที่โด่งดัง ดื่มด่ํากับ
เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนานในย่านเมืองคอน 
หนึ่งในเมืองเก่าแก่แห่งคาบสมุทรมลายู ลอดถ้ําลึกชมความงามของ
ธรรมชาต ิแลอา่วใส ล่องเรอืไปชมทะเลบวัแดงแปลกตา และขึน้สะพานขา้ม
ทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

บูชาไอ้ไข ่ไปลอดถ้ํา แลอ่าว

ธรรมชาต ิ• ไหว้พระทำบุญ
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01

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
0 1396 2854

'เขาพลายดํา' เป็นภูเขาที่อยู่ติดทะเลบนรอยต่อเขตอําเภอ
ขนอมและอําเภอสิชล ระหว่างทางมีถนนเลียบชายทะเล 
และมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นทะเล ชายหาด ภูเขาและ 
ป่าไม้แบบรอบด้าน จนได้รับสมญานามว่าเป็น 'มังกรทะเลใต้'

จุดชมวิวเขาพลายดํา
อําเภอสิชล, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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10.30-18.00 น. | ปิดวันพุธ-พฤหัสบดี
09 8013 9244

เมนูเเนะนํา: หมูสามชั้นทอดน้ําพริกมะขามเห็ดแครง

จากฟารม์เหด็แครง 'บา้นขอนทอง' สู่รา้นอาหารกลางสวน
บรรยากาศสบายๆ ที่ใช้เห็ดเป็นวัตถุดิบหลัก และใช้สละ 
จากสวนเป็น Welcome fruit พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้า 
ทุกโต๊ะอีกด้วย

บ้านเห็ดกับผัก
อําเภอสิชล, จังหวัดนครศรีธรรมราช

02
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03

08.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 3649 7750

อดีตวัดเก่าแก่ที่เคยถูกทิ้งร้างและถูกบูรณะเมื่อปี พ .ศ. 
2500 ปัจจุบันเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงจากตํานานของ 'ไอ้ไข่' 
หรือ 'ตาไข่' ที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณในไม้แกะสลักรูปเด็ก 
สวมชดุลายทหารและแวน่ตาดาํ ซึง่มผีูค้นทีศ่รัทธาแวะเวยีน
มาขอพรอย่างไม่ขาดสาย

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
อําเภอสิชล, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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04

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาต ิ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท
จักรยานยนต์ 20 บาท, รถยนต ์4 ล้อ 30 บาท
0 7530 0494

น้ําตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  
มลีกัษณะเปน็แอง่น้าํและลานหนิกวา้ง แบง่ออกไดม้ากกวา่ 
50 ช้ัน โดยเปิดบริการให้ท้ังหมด 4 ช้ัน ได้แก่ หนานวังนํ้าวน
หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล

น้ําตกพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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05

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ชุมชนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาหลวง โอบล้อมด้วย
ภูเขารอบด้านจนเป็นที่มาของชื่อชุมชน 'คีรีวง' และยังเป็น
ป่าต้นน้ําของลําธารและคลองหลายสาย รวมถึงคลอง 
สายหลกัอยา่ง 'คลองทา่ด'ี และชาวบ้านทีน่ีน่ัน้มอีาชพีหลกั
คือการทาํสวนสมรม

หมู่บ้านคีรีวง
อําเภอลานสกา, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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06

เมนูเเนะนํา:  คานาเล่

09.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
09 0225 5716

คาเฟ่ที่ล้อมรอบไปด้วยสายน้ําและขุนเขา พร้อมเสิร์ฟ
อาหาร เบเกอรี และเครื่องดื่มที่เป็นฮาลาลทั้งหมดให้แก่
ลูกค้า แล้วยังสามารถมองเห็นบรรยากาศของหมู่บ้าน 
คีรีวงที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่อีกด้วย

Good Time Café
อําเภอลานสกา, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

น้ําตกขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางโขดหินน้อยใหญ่ และ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของหมู่บ้านคีรีวง โดยมี
ลกัษณะเปน็ธารน้าํใสไหลยาวผา่นชัน้หนิลงมา จนเปน็ทีอ่ยู่
ของฝูงปลาจํานวนมาก

น้ําตกวังไม้ปัก
อําเภอลานสกา, จังหวัดนครศรีธรรมราช

07
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09.00-20.00 น. | เปิดทุกวัน
06 5036 6600

เมนูเเนะนํา: ปลากระบอกร้า

ร้านอาหารพื้นบ้านแบบปักษ์ใต้ รสชาติจัดจ้านด้วย 
เครื่ องแกงสูตรเฉพาะ  ถูกปากทั้ งคนในพื้นที่ และ 
นักท่องเที่ยว ภายในมีบรรยากาศสบายๆ บนเรือนไม้ 
ที่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ในการเดินเรือต่างๆ 

ร้านอาหารชาวเรือ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

08
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09.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

แหล่งประวัติศาสตร์สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรียกตามชื่อของ 'พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช' ภายในมีการ
ค้นพบวัตถุโบราณจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีหินงอก
หินย้อยที่สวยงามให้เดินชม หรือเดินลุยน้ําไปชมน้ําตก 
ซึ่งอยู่ถัดเข้าไปภายในถ้าํได้ด้วย

ถ้ําน้ําวังศรีธรรมโศกราช
อําเภอลานสกา, จังหวัดนครศรีธรรมราช

09
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10

07.30-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
0 7535 6458

สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาและ 
อยูคู่ก่บัชาวนครศรธีรรมราชมาอยา่งยาวนาน อาคารกลาง
ภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองจากต้นตะเคียนทองท่ี 
สลกัรปูจตคุามรามเทพ ซึง่เปน็ทีส่กัการะและนบัถอืของคน
จํานวนมาก

ศาลหลักเมอืงนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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11

08.00-16.30 น. | เปิดทุกวัน
-
-

วิหารทรงไทย หนึ่งในปูชนียสถานที่ สําคัญของเมือง
นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนเนินดินสูง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น
ดินที่มาจากการขุดคลองและถมเป็นเนินเพื่อใช้ตั้งปืนใหญ่
ในยามศกึสงคราม ภายในมจีติรกรรมฝาผนงัลวดลายผสม
ไทยจีนปรากฏอยู่ด้วย

หอพระสูง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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12

08.30-16.30 น. | ปิดวันจันทร์
-
-

โบราณสถานทางศาสนาพราหมณ์ เป็นที่ประดิษฐาน
ศวิลงึค ์ฐานโยน ีและเทวรปูสาํรดิจาํลอง อกีทัง้ยงัเปน็ทีต่ัง้ 
ของเสาชิงเช้าที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธียัมปวาย 
และตรีปวายในศาสนาพราหมณ์อีกด้วย

หอพระอิศวรและเสาชิงช้า
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 730

09.00-18.00 น. | เปิดทุกวัน
-
08 6471 5275

13

หอศิลป์ใจกลางเมืองเก่านครศรีธรรมราช ซึ่งรวบรวมและ
จัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายแขนงที่สร้างสรรค์โดย
ศิลปินในพื้นที่ นอกจากนี้บริเวณด้านข้างอาคารมีตลาด 
ริมนํ้าเมืองลิกอร์และตลาดจําหน่ายผลงานศิลปะให้เดิน
เลือกชมกันอีกด้วย

หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 731

14

09.00-17.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

กุฏิไม้ทรงไทยอายุกว่าหนึ่งร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก 
โดยมลีกัษณะเป็นเรอืนเครือ่งสบัจาํนวนสามหลงัทีม่หีลงัคา
จั่วคลุมเช่ือมต่อกัน ตกแต่งด้วยลวดลายไม้แกะสลักอย่าง
ประณีตและมีเอกลักษณ์แบบเมืองนครศรีธรรมราช

กุฏิทรงไทย วัดวังตะวันตก
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 732

15

เปิด 24 ชั่วโมง  | เปิดทุกวัน
-
-

กําแพงเมืองเก่าก่ออิฐถือปูนล้อมรอบเมืองเป็นแนว
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งขนานกับคลองคูเมืองเก่า มีป้อมและ
ประตูเมืองอยู่ด้านละหนึ่งประตู ปัจจุบันกําแพงเมือง 
ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร จึงคงเหลือเพียง 
ซากโบราณบางส่วนให้ได้ชมเท่านั้น

กําแพงเมืองเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 733

10.00-22.00 น. | เปิดทุกวัน
08 1728 5088

เมนูเเนะนํา: คั่วกะทิกรรเชียงปู

ร้านอาหารใต้พื้นบ้านแบบดั้งเดิม ท่ีมีการแสดงหนังตะลุง
ให้ชมเพลินๆ ระหว่างทานอาหาร จนเป็นที่นิยมมากของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ มีบริการจัดส่งอาหารไปทั่ว
ประเทศไทยแล้วในปัจจุบัน

ครัวนายหนัง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 734

17

08.30-16.30 น. | เปิดทุกวัน
-
0 7534 3411

โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เป็น
ที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เอาไว้ และยังมีปรากฏการณ์พระธาตุไร้เงา ซึ่งไม่ว่าแสง
จะสอ่งไปทางไหนก็ตาม แตอ่งคพ์ระธาตกุจ็ะยงัคงไมม่เีงา
ทอดลงสู่พื้น

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 735

08.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
-
-

18

เรือนป้ันหยาโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งถูกสร้างขึ้น
โดยขุนรัฐวุฒิวิจารณ์เพื่อเป็นโรงเรียน แต่ต้องปิดตัวลง
เนือ่งจากปญัหาสงคราม ปจัจบุนัถูกปรบัปรงุจนกลายเปน็
สถานที่ท่องเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ

บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (บ้านท่านขุน)
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 736

19

09.00-16.00 น. | เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชมการแสดง 100 บาท  
ทําตัวหนังตะลุง 100 บาท
0 7534 6394

พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทย  ภายในบ้าน 
เป็นอาคาร 2 ช้ัน จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้
และรูปหนังตะลุงนานาชาติท่ีมีอายุกว่า 100 ปี และยังมี
การสาธติทาํหนงัตะลงุแบบทกุขัน้ตอน พรอ้มการจดัแสดง
หนังตะลุงให้ได้ชมกันอีกด้วย

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยส์ิน
อําเภอท่าศาลา, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 737

20

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

ยา่นศนูยก์ลางทางการคา้ของเมอืงนครศรธีรรมราชตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่ 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองคอนได้ผ่านร้านค้าเก่าแก่ 
ในย่าน เช่น ร้านโกปี ๊และร้านเครื่องถมพิมพ์นคร

ย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 738

17.00-22.30 น. | เปิดทุกวัน
08 1536 2692

เมนูเเนะนํา: เป็ดพะโล้สับ

ขา้วตม้เจา้เด็ดประจาํเมอืงคอนทีเ่ปดิขายมานานกวา่ 50 ป ี
หรือดําเนินกิจการมาจนถึงรุ่นที่สองแล้ว โดยมีเมนูขึ้นชื่อ 
คือหมูกรอบ เป็ดพะโล้สับ และปลากะพงนึ่งบ๊วย

ร้านอาหารกวงฮั้ว
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 739

22

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
เหมาเรือชม 400 บาท
0 7468 5230

เขตหา้มลา่สตัว์ปา่แหง่แรกของประเทศไทย โดยมพ้ืีนทีร่าบ 
อยู่ล้อมรอบทะเลน้อยจํานวนมาก และเป็นท่ีอยู่ของนกเป็ดนํ้า 
รวมถึงดงบัวสายหรือบัวแดงจํานวนมากจนถูกเรียกว่า 
'ทะเลบัวแดง' โดยนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือเพื่อล่องชม
ความสวยงามของอุทยานได้

อุทยานนกน้ําทะเลน้อย
อําเภอควนขนุน, จังหวัดพัทลุง



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 740

23

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

สะพานขา้มทะเลสาบทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย โดยเช่ือมตอ่ 
ระหวา่งจังหวดัพัทลงุและจงัหวดัสงขลา และยงัเปน็จดุชมววิ 
ทะเลสาบขนาบทั้งสองข้าง ซ่ึงมองเห็นทะเลน้อยได้อย่าง 
ชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถชมควายน้ําและฝูงนก 
หลากหลายชนิดที่หาดูยากได้ด้วย

สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 
อําเภอควนขนุน, จังหวัดพัทลุง



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 741

09.00-19.00 น. | ปิดวันพุธ
09 6836 2249

24

เมนูเเนะนํา: ชุดคั่วบดกาแฟด้วยตัวเอง

บ้านไม้หลังเล็กท่ามกลางป่าไผ่นั้นเป็นที่ตั้งของ 'โรงคั่ว
กาแฟสวนไผ่' ซึ่งเกิดจากความชื่นชอบกาแฟมากๆ ของ
เจ้าของร้าน และนําความรู้ที่เรียนมาทําโรงคั่วกาแฟใต้ 
อย่างพันธุ์โรบัสตาที่เป็นเมนูแนะนําของทางร้าน

โรงคั่วกาแฟสวนไผ่
อําเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 742

25

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
08 2834 1584

บ่อดินเก่าขนาดใหญ่จากการถูกขุดดินนําไปขาย ปัจจุบัน
กลายเป็นบ่อน้ําสีเขียวมรกตจากนํ้าใต้ดินและสายฝน 
ที่ตกลงมา เนื่องจากบ่อน้ํามีความลึกมากจึงไม่อนุญาต 
ให้ลงไปเล่นน้ํา แต่สามารถเดินชมความสวยงามตามแนว
สันดินและหินโดยรอบได้

ควนน้อยแกรนด์แคนยอน
อําเภอควนขนุน, จังหวัดพัทลุง



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 743

เปิด 24 ชั่วโมง | เปิดทุกวัน
-
-

เกาะท่ีตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านในพื้นที่นิยม 
ทําประมงพื้นบ้านและทําไร่ทําสวนด้วยการปลูกหมากพลู
มาตัง้แตอ่ดีต จนกลายเปน็ทีม่าของชือ่ 'เกาะหมาก' ปจัจบุนั
เป็นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีสามารถล่องเรือชม 
วิถีชีวิตโดยรอบได้

26

เกาะหมาก
อําเภอปากพะยูน, จังหวัดพัทลุง



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 744

27

07.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
08 7289 5008

เมนูเเนะนํา: ไก่ทอด

'ไก่ทอด' อาหารชื่อดังสัญลักษณ์ประจําอําเภอหาดใหญ่  
ไมต้่องไปไกลกส็ามารถแวะมาทานไดท้ีน่ี ่โดยไกท่อดเดชา
มีสูตรเฉพาะในการทอดไก่จนมีหนังกรอบแบบไม่ใช้แป้ง 
และยังมีโรตี ชาชัก ยํา ส้มตํา และอาหารฮาลาลให้เลือก
ทานอีกด้วย

ไก่ทอดเดชา
อําเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา



เส้นทางที่ 24 — นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา 745

15.00-21.00 น. | เปิดทุกวัน
08 9655 5558

เมนูเเนะนํา: บัวลอยไข่หวาน

ต้นตํารับบัวลอยไข่หวานทรงเครื่องจากเมืองเพชรบุรี  
จนกลายเป็นที่นิยมมากในหาดใหญ่ โดยแป้งบัวลอยน้ัน
มีความหนึบกําลังพอด ีพร้อมเสิร์ฟคู่กับไข่หวาน แล้วราด
ด้วยกะทิรสชาติกลมกล่อม

ร้านคุณอ้น ร.ศ. 219
อําเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

28



เสน้ทางท่ี 25 ปัตตานี-นราธิวาส-ยะลา

ซึมึซึบัวัฒันธรรมสามจัังหวัดัชายแดนใต้้



747แผนท่ีเสน้ทางท่องเท่ียว — ปัตตาน-ีนราธิวาส-ยะลา



สถานที่ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร
วันที่ 1

01 
02
03
04
05
06
07

วันที่ 2
08
09
10

วันที่ 3
11
12
13

วันที่ 4
14
15
16

สะเต๊ะศรเีมือง(เจ้าเก่า)
มัสยิดกลางปัตตานี
มัสยิดกรอืเซะ
ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว
สวนสมเด็จพระศรนีครนิทร์
มัสยิดรายอฟาฏอนี
แวมะโรตี 

วัดสารวัน
ชมุชนบางปู อ่าวปัตตานี
สะพานไม้บานา 

Roti De Forest
นํ้าตกโผงโผง
วัดชา้งใหร้าษฎรบ์ูรณาราม 

วังพิพิธภักดี วังสายบุรี
เกาะยือลาปี ปัตตานี
มัสยิดวาดีอัลฮเูซน็

วันที่ 5
17

18
19
20
21
22
23

วันที่ 6
24
25
26
27
28

วันที่ 7
29
30
31
32
33
34

อทุยานแหง่ชาติอ่าวมะนาว- 
เขาตันหยง
มัสยิดประจาํจังหวัดนราธิวาส
วัดบางนรา
รา้นกะซะห ์เนื้อย่าง
ศาลเจ้าโก้วเล้งจ่ี
พระพิฆเนศเมืองนรา
Middle Man Café 

รา้นอาหารป้าจวง
TREE.Souffle Pancake
วัดคหูาภิมุข
วิวเชงิเขา หน้าถํ้า
รา้นธาราซฟีู้ด

สะพานโต๊ะกแูช-ฆอแย 
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง
ข้าวหมกไก่กอไผ่
Clove Café
วัดพุทธภมูิ พระอารามหลวง
สวนขวัญเมือง

สัญลักษณ์

สถานี 
บรกิารนํ้ามัน

สถานี 
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า รา้นอาหาร คาเฟ่หอ้งนํ้า ท่ีพัก

เสน้ทางท่ี 25 — ปัตตาน-ีนราธิวาส-ยะลา 748



เสน้ทางท่ี 25 — ปัตตาน-ีนราธิวาส-ยะลา 749

ซึมซับวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนใต้

วัฒนธรรม

โรด้ทรปิลงใต้ไปสุดเส้นขอบชายแดน กับทรปิสามจังหวัดภาคใต้ท่ีอยาก
ชวนคณุมาสมัผสั ซมึซบักล่ินอายวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกัน ลองชมิอาหาร
ฮาลาลสตูรต้นตาํรบั หรอืจะแวะเชค็อินท่ีคาเฟ่สดุชคิก็ได้ นอกจากมีเสน่ห์
ด้านวัฒนธรรมแล้ว ยังอดุมไปด้วยธรรมชาติรายล้อม ท้ังทะเลและภเูขาท่ี
อลังการไม่แพ้ท่ีไหน

ชว่งเวลาเเนะนาํ: เดือนพฤศจิกายน-เมษายน
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รา้นสะเต๊ะเจ้าเก่าท่ีอยู่คู่เมืองปัตตานีมานานกว่า 50 ปี  
โดยมใีหเ้ลือกท้ังสะเต๊ะเนื้อและไก่ พรอ้มเสริฟ์คูข้่าวอัด หรอื
ขา้วหงุสกุท่ีอัดเป็นก้อนสีเ่หล่ียม แล้วราดด้วยนํ้าสะเต๊ะ และ
มีอาจาดเป็นเครื่องเคียงวันเวลาเปิด

เมนูเเนะนำ: สะเต๊ะไก่

01

สะเต๊ะศรเีมือง(เจ้าเก่า)
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

09.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
08 7277 0182
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02

ศนูย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ คล้าย
กับทัชมาฮาลของประเทศอินเดีย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
สองชัน้ ซึ่งสรา้งเพิ่มเติมโดยใชเ้วลากว่า 9 ปี ตรงกลางเป็น
โดมขนาดใหญแ่ละมโีดมแยกออก 4 ทิศ มหีออะซานขนาบ 
2 ข้าง ด้านหน้ามีสระนํ้าสี่เหล่ียมขนาดใหญ่สวยงาม

มัสยิดกลางปัตตานี
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
08 9654 9496
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03

มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีและเป็นมัสยิดแห่งแรกใน
อาเซยีน ก่อสรา้งด้วยอิฐแดง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
เชงิชา่งผสมผสานศิลปะแห่งอาหรบั ภายหลังได้รบัการ
บูรณะขึ้นใหม่และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรม
ศิลปากร และการเขา้ชมมสัยดิควรแต่งกายด้วยชดุสดุภาพ

มัสยิดกรือเซะ
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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04

ศาลเจ้าศักดิส์ิทธิ์อันมีประวัติเก่าแก่ยาวนานอยู่คู่เมือง
ปัตตานี เดิมชื่อ ศาลเจ้าซกู๋ง สรา้งขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2117 
ผ่านเวลามาหลายร้อยปี แต่ความศรัทธายังคงเดิมไม่
เปล่ียน ปจัจุบันยังมีคนแวะเวียนมาขอพรไม่เคยขาดสาย

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

06.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7333 2851
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05

สร้างขึ้นเพื่ อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนได้เข้ามาเดินเล่น
และทาํกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่พักผ่อนจนถึงออกกาํลังกาย 
ท้ังในชว่งเชา้และชว่งเย็น

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปตัตานี
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

05.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
-
09 0889 5451
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06

แต่เดิมเป็นมัสยิดแห่งรัฐปัตตานี ขณะท่ียังมีเจ้าเมือง
ปกครอง สเุหรา่เดิมเปน็อาคารไมส้รา้งในรัว้วัง และเปล่ียน
สรา้งเป็นอาคารถาวรในภายหลัง ซึ่งมีความโดดเด่นจาก
การผสมผสานสถาปัตยกรรมพื้นเมืองและตะวันออกเข้า
ด้วยกัน เหมาะแก่การถ่ายภาพด้านหน้าอาคาร

มัสยิดรายอฟาฏอนี
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
08 7969 1982
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รา้นโรตีเก่าแก่ท่ีอยู่คู่เมืองปัตตานีมาถึง 34 ปี จนกลาย
เป็นรา้นท่ีคนนิยมมาฝากท้องในยามเชา้ ด้วยราคาสบาย
กระเปา๋ พรอ้มอ่ิมอรอ่ยไปกับโรตีเสริฟ์คู่นํ้าแกง โรตีไขด่าว 
และเครื่องด่ืมโบราณ 

เมนูเเนะนำ: โรตีแกง

07

แวมะโรตี
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

06.00-12.00 น. รอบเชา้ 
15.00-21.00 น. รอบเย็น 
เปิดทกุวัน
06 1237 3011
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08

วัดตัวอย่างในโครงการพระราชดาํรขิองรชักาลท่ี 9 และ
สมเด็จพระราชนิี มีจุดสาํคัญใหเ้ยี่ยมชมท้ังกฏิุใหญ่ซึ่งอดีต
เป็นท่ีจาํวัดของพระครูบุญโสภณ สรา้งด้วยไม้ตะเคียน 
ท้ังหลัง และหอระฆัง ซึ่งต่างจากรูปแบบโดยท่ัวไปมีเพียง
เสาหลักแค่ 2 ต้นเท่านั้น

วัดสารวัน
อําเภอไม้เเกน่, จังหวัดปัตตานี

06.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7348 1044
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09

การท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นโดยชุมชนบางปู ให้นักท่องเท่ียวได้
อ่ิมเอมกับบรรยากาศป่าชายเลน ชมอุโมงค์โกงกาง และ
นกหลากชนิด พรอ้มเรยีนรูป้ระวัติศาสตรผ์า่นเรอืล่องจาก
คนในชมุชน นอกจากนี้ยงัมอีาหารทะเลใหไ้ด้ล้ิมลองกันอีก
ด้วย

ชุมชนบางปู อ่าวปัตตานี
อําเภอยะหริ่ง, จังหวัดปัตตานี

เปิดล่องเรอืเป็นรอบตามท่ีนักท่องเท่ียวนัดหมาย 
ควรโทรแจ้งล่วงหน้า 1-3 วัน | เปิดทกุวัน
-
08 8389 4508
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10

สะพานไม้ทอดยาวลงสู่ทะเล ต้ังอยู่ในตาํบลบานา ตาม
บันทึกกล่าวว่าในอดีตมีเรือสินค้ามาจอดหลายร้อยลาํ  
สมด่ังความหมายว่า เมืองท่าเรอื โดยสะพานแหง่นี้เกิดขึ้น
จากความต้องการสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชนให้ได้
เรยีนรูแ้ละซมึซบัวิถีชวิีตชาวบ้าน

สะพานไม้บานา
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
08 3083 2538
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ร้านโรตีฮาลาลใต้ร่มเงาของก่ิงก้านแตกแขนงของไม้
ใหญ่ ทาํใหบ้รรยากาศรม่รื่นเหมือนอยู่ในป่าใจกลางเมือง 
พระเอกของรา้นคือแป้งโรตีท่ีเหนียวนุ่มฟู โดยเฉพาะโรตี
ชสีและโรตีลกูตาลแนะนาํใหไ้ปล้ิมลอง

เมนูเเนะนำ: โรตีชสี

11

Roti De Forest
อําเภอเมอืงปัตตาน,ี จังหวัดปัตตานี

07.00-00.00 น. | เปิดทกุวัน
09 5462 2792
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12

ต้ังอยูภ่ายในเขตอทุยานแหง่ชาตินํ้าตกทรายขาว มลัีกษณะ
เป็นชัน้ลดหล่ันกันคล้ายขั้นบันได โดยชัน้ล่างสุดเป็นแอ่ง
ใหญ่ สามารถลงไปเล่นนํ้าคลายรอ้นได้ อีกหนึ่งสถานท่ี
ยอดนิยมสาํหรบัการพักผ่อนในบรรยากาศรม่รื่นรายล้อม
ด้วยธรรมชาติ

น้ำตกโผงโผง
อทุยานแหง่ชาตินํ้าตกทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์, จังหวัดปัตตานี

06.00-18.00 | เปิดทกุวัน
-
06 2348 7161
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13

วัดเก่าแก่กว่า 300 ป ีเปน็ท่ีต้ังของรูปปั้ นหลวงปูท่วดขนาด
เท่าองค์จรงิ ซึ่งมีตาํนานเล่าขานว่าท่านสามารถเปล่ียน
นํ้าทะเลใหก้ลายเป็นนํ้าจืดได้ จึงทาํใหม้ีผู้ศรทัธามากมาย 
นอกจากนี้โดยรอบวัดยังมีสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ไว้ใหศึ้กษา
และเย่ียมชม

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
อําเภอโคกโพธิ์, จังหวัดปัตตานี

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7343 2943
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14

โบราณสถานสาํคัญของจังหวัดปตัตาน ียงัคงความงดงาม
และสมบูรณ์ไว้ให้ได้ชื่นชม ตัวอาคารสรา้งจากไม้ท้ังหลัง 
ผสมผสานด้วยสถาปตัยกรรมท้องถ่ินและตะวันตก สะท้อน
ประวัติศาสตรก์ารเป็นเมืองท่าค้าขายกับชาวต่างชาติใน
อดีต

วังพิพิธภักดี
อําเภอสายบรุ,ี จังหวัดปัตตานี

09.00-16.00 น. | เปิดทกุวัน
ค่าเข้า 20 บาท
0 7332 3195-7



เสน้ทางท่ี 25 — ปัตตาน-ีนราธิวาส-ยะลา 764

15

ตระการตาโลกใต้น่านนํ้าปัตตานีท่ีสามารถชมความ
งามของปะการงัและปลานานาชนิด โดยเฉพาะกัลปังหา
สีชมพู หนึ่งในสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ เหมาะสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ัวไปและผู้สนใจใน
การดาํนํ้าลึก

เกาะยือลาป ีปัตตานี
รอยตอ่ อําเภอสายบรุ-ีอําเภอไม้แกน่, จังหวัดปัตตานี

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
- 
08 8200 0288  (Muscle Diver)
บรเิวณพลับพลาประชารว่มใจ
บรเิวณพลับพลาประชารว่มใจ มบีรกิารเรอืแบบเหมาลาํ
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16

มัสยิดท่ีต้ังอยู่บรเิวณเทือกเขาบูโด มีอาคาร 2 หลังติดต่อ
กันสรา้งด้วยไม้ตะเคียนท้ังหมด รูปทรงเป็นแบบไทยพื้น
บ้านผสมผสานกับศิลปะจีนและมลายู ปัจจุบันยังคงใช้
ประกอบศาสนกิจต่างๆ จึงต้องได้รบัอนุญาตก่อนเข้าชม
ภายใน

มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น
อําเภอบาเจาะ, จังหวัดนราธิวาส

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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17

ชายหาดท่ียาวต่อกันจากด้านตะวันออกโค้งยาวถึง 4 
กิโลเมตร มีโขดหนิสลับตามระยะ มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะ
กับการพกัผอ่น และยงัมเีสน้ทางสาํหรบัศึกษาธรรมชาติป่า
ชายหาด ซึง่เป็นท่ีนยิมของท้ังชาวบ้านและนักท่องเท่ียวมา
ชมพระอาทิตย์ขึ้น

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
08 0785 6077
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18

ศูนย์รวมใจชาวมุสลิมเพื่อประกอบพิธีสาํคัญทางศาสนา 
สถานท่ีแหง่นี้ก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2524 เป็นอาคาร 3 ชัน้ 
โดดเด่นด้วยหลังคาโดมและหอคอยสูงใหญ่แบบประยุกต์
ท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวต้องตราตรึงในความงดงามของ
สถาปัตยกรรม

มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

04.00-22.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7365 4902
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19

วัดบางนรา ต้ังอยูใ่นอาํเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในอดีต
เหล่าพทุธศาสนกิชนไมม่วัีดสาํหรบัการทาํบญุและบาํเพญ็
กศุล จึงเกิดการนาํไปเสนอไปยังคณุพระสรุพล และได้จัด
ซื้อท่ีดินเพื่อก่อสรา้งและอปุการะวัดแหง่นี้ ซึง่มเีจดียส์ทีอง
องค์ใหญ่เป็นจุดเด่นท่ีสวยงาม

วัดบางนรา
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7351 1861
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รา้นข้าวราดแกงฮาลาลท่ีมีเมนูให้เลือกหลากหลาย และ
มีจุดเด่นอยู่ท่ี 'เนื้อย่าง' รสชาติกลมกล่อมจากการหมักท่ี
ลงตัว แล้วเสริฟ์คู่กับนํ้าพรกิกะปแิละผักสดใหกั้บลกูค้าทกุ
คนท่ีมาทานท่ีรา้น

เมนูเเนะนำ: เนื้อย่าง

20

ร้านกะซะห์ เนื้อย่าง
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

06.30-15.30 น. | เปิดทกุวัน
08 1478 6570
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21

ศาลเจ้าจีนแห่งเมืองนราธิวาส เป็นท่ีประดิษฐานรูปหล่อ
ของหลวงปูท่วดเหยยีบนํ้าทะเลจืด แสดงถึงการหลอมรวม
กันของความเชื่อในพื้นท่ี ไม่ไกลจากกันเป็นท่ีต้ังของเขา
มงคลพิพิธ โขดหินซ้อนเรยีงสวยงามเหมาะแก่การท่อง
เท่ียว

ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

07.30-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7351 1433
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22

ไม่ไกลจากศาลเจ้าโก้วเล้งจ่ี  เป็นท่ีประดิษฐานของ 
พระพิฆเนศซึ่งให้เหล่าผู้ศรทัธาและนับถือมาไหว้สักการะ
ขอพร สรา้งขึ้นจากความเชื่อมัน่ศรทัธาของนายอินดารแ์ชล  
บุศร ี ด้วยความละเอียดละออกว่า 9 ปี ตกแต่งสวยงาม 
จนเป็นท่ีท่องเท่ียวสาํคัญ

พระพิฆเนศเมืองนรา
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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คาเฟ่กลางเมอืงนราธวิาสท่ีตกแต่งสไตล์ลอฟต์ บรรยากาศ
สบายๆ มีมุมถ่ายภาพใหเ้ลือกมากมายท้ังด้านในหอ้งแอร์
และสวนด้านนอก แล้วยังมีกาแฟให้เลือกหลายชนิด และ
เปล่ียนเป็นบารท่ี์มีดนตรสีดในชว่งเย็นอีกด้วย

เมนูเเนะนำ: Kodak Dirty

23

Middle Man Café
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

10.00-21.00 น. | ปิดวันพุธ
06 1947 8163
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รา้นอาหารปกัษใ์ต้สตูรต้นตาํรบัฉบับคณุแมจ่วง ชาวพทัลงุ
ท่ีเปิดขายในเมืองนราธิวาสมานานถึง 25 ปี ปัจจุบันรา้น
ดาํเนนิกิจการโดยลกูชาย ท่ียงัคงปรุงอาหารรสจัดจ้าน และ
ยังคงเป็นสตูรด้ังเดิมของคณุแม่ไว้ด้วย

เมนูเเนะนำ: ปลากระบอกทอดขมิ้น

24

ร้านอาหารป้าจวง
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

09.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
08 2438 9893
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แพนเค้กเนื้อนุ่มสไตล์ญี่ปุ่น หรอืซเูฟล่ กลายเป็นเมนูยอด
นยิมของคาเฟแ่หง่นี้ จากเดิมท่ีรา้นขายเพยีงต้นไมข้องคณุ
พ่อ แล้วจึงขายขนม กาแฟ และเคบับเพิ่มเติม เพื่อใหท่ี้นั่ง
เล่นของลกูค้าท่ีมาซื้อต้นไม้ได้ด้วย

เมนูเเนะนำ: แพนเค้กนูเทล่ากล้วย

25

TREE.Souffle Pancake
อําเภอเมอืงนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส

09.30-20.00 น. | ปิดวันอาทิตย์
09 4681 3297
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26

วัดแหง่นี้ถูกสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2390 มีการค้นพบรอ่งรอย
ทางโบราณคดีต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยในถํ้า 
พระนอนมีสิ่งศักดิส์ิทธิ์ท้ังพระพุทธไสยาสน์ อุโบสถหลัง
เก่า และพระพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีถํ้ามืดหนิงอกหนิย้อยอยู่
บรเิวณใกล้เคียงอีกด้วย

วัดคูหาภิมุข
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

08.00-18.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7325 3219
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27

จุดชมวิวเชงิเขาหน้าถํ้า อยู่ใกล้บรเิวณของวัดคหูาภิมุข ท่ีนี่
คือจุดเชค็อินยอดนิยมท่ีเหล่านักท่องเท่ียวหา้มพลาด และ
ยังเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจพบปะกันในท้องถ่ิน ด้วย
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามจึงได้กลายเป็นแลนด์มารก์สาํคัญของ
จังหวัด

วิวเชิงเขา หน้าถ้ำ
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
-
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รา้นอาหารทะเลในเมอืงยะลา ซึง่เปดิใหบ้รกิารความอรอ่ย
มานานกว่า 30 ปี ด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และมี
กรรมวิธีการปรุงอาหารท่ีหลากหลาย ท้ังต้ม ผัด แกง ทอด 
และเผาใหเ้ลือกได้ตามใจชอบ 

เมนูเเนะนำ: กุ้งทอดกระเทียมพรกิไทย

28

ร้านธาราซีฟู้ด
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

11.00-20.00 น. | เปิดทกุวัน
0 7321 2356
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29

สะพานข้ามเขื่อนบางลางในอาํเภอธารโต อีกหนึ่งจุดแวะ
สาํคัญในจังหวัดยะลา ปัจจุบันมีการปล่อยนํ้าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าจึงทาํให้บรรยากาศน่าชม มองเห็นท้องทุ่ง 
สีเขียวกว้างไกล ห้อมล้อมด้วยแหล่งท่องเท่ียว จึงเป็นอีก
หนึ่งสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด

สะพานโต๊ะกูแช-ฆอแย
อําเภอธารโต, จังหวัดยะลา

เปิด 24 ชัว่โมง | เปิดทกุวัน
-
08 7969 6911
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30

จุดชมวิวยอดนิยมท่ีต้องไปเยือนสักครัง้ ณ ท่ีแห่งนี้คือ  
สกายวอล์คกระจก บนความสูงกว่า 2,038 ฟุต สามารถ
มองชมได้แบบรอบทิศพรอ้มสมัผมักับทะเลหมอกได้ตลอด
ท้ังป ี และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางป่าฮาบา-
บาลาท่ีงดงาม

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
อําเภอเบตง, จังหวัดยะลา

05.30-16.30 น. | เปิดทกุวัน
-
-
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ร้านข้าวหมกไก่บนถนนรัฐคาํนึง ท่ีมีข้าวหมกรสชาติ
กลมกล่อม เลือกใส่ท้ังไก่ต้มและไก่ทอด พรอ้มเสิรฟ์คู่กับ
ซุปเนื้อรสชาติจัดจ้าน จนเป็นเอกลักษณ์ของรา้นจนใคร
หลายคนติดใจ

เมนูเเนะนำ: ข้าวหมกไก่ผสม

31

ข้าวหมกไก่กอไผ่
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

07.00-16.30 น. | เปิดทกุวัน
0 7322 1977
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คาเฟ่ท่ีมอีาคารและสสีนัของไฟตกแต่งรา้นโดดเด่นมากใน
เมอืงยะลา จนกลายเปน็จุดเชค็อินยอดนยิมของเหล่าวยัรุน่ 
ในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียว โดยทางรา้นมีเสิรฟ์ท้ังอาหาร 
เครื่องด่ืม ไอศกรมี และเบเกอรหีลากหลายอย่าง

เมนูเเนะนำ: ขนมมันม่วง

32

Clove Café
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

10.00-21.00 น. | เปิดทกุวัน
08 6772 8088
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33

พระอารามหลวงในเมอืงยะลา เดิมมชีื่อว่า 'วัดนบิง' เป็นวัด
ท่ีใชป้ระกอบกิจสาํคัญทางศาสนามาอย่างยาวนานต้ังแต่ 
ป ีพ.ศ. 2471 และยงัเป็นศนูยร์วมจิตใจของพทุธศาสนกิชน
ท้องถ่ินสาํหรบัการทาํบุญไหว้พระมาจนถึงปัจจุบัน

วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

08.00-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7321 2656
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34

สวนสาธารณะชื่อดังท่ีต้ังอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองยะลา
เพยีง 300 เมตร  ซึง่ปรบัปรุงจากพื้นท่ีว่างเปล่ากว่า 207 ไร ่
และดัดแปลงมาเป็นสนามกีฬาและท่ีพกัหย่อนใจ นอกจากนี้ 
ยังมีสระนํ้าขนาดใหญ่และสนามแข่งขันนกเขาชวาท่ีได้
มาตรฐานท่ีสดุในภาคใต้อีกด้วย

สวนขวัญเมือง
อําเภอเมอืงยะลา, จังหวัดยะลา

08.30-17.00 น. | เปิดทกุวัน
-
0 7322 3666


