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 แม้การตัดสินใจออกเดินทางได้อย่างอิสระ
จะมาจากแรงขับภายใน คือ ความเชื ่อมั ่นใน 
ตัวเอง แต่บางครั้ง ความมั่นใจ ความกล้าหาญ
ท่ีพาคณุก้าวออกจากโลกใบเดมิท่ีคุน้เคยไปอยู่
ท่ามกลางคนแปลกหน้าก็เป็นเร่ืองเฉพาะบคุคล 
ซึ่งมีมุมมองต่อโลก และข้อจำากัดของชีวิตแตก
ต่างกัน หากในสังคมอารยะ เรามิได้คำานึงถึง
ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลมากไปกว่าส่ิงท่ี 
ก่อประโยชน์อย่างเท่าเทียมสำาหรับทุกคน โดย
เฉพาะเรื่องที่อยู่รอบ ๆ ตัว จากการดำาเนินชีวิต
อย่างปกติ 
 เราใช้ชีวิตในโลกท่ีการออกแบบสร้างสรรค์
ทำาโดยผู้ที่ยืนตัวตรง ก้าวเดิน มองเห็น หยิบ
จับด้วยสองมืออย่างมั่นคง ขนาดของช่อง
ทาง ตำาแหน่งสูงต่ำาของเครื่องไม้เครื่องมือ  
ขั ้นบันได ทางเท้า แม้แต่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำา
ล้วนออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานใน
ลักษณะเช่นนั้น โดยมิได้ตระหนักว่ามีสมาชิก
ในสังคมอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความยาก
ลำาบาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพียง
เพื่อจะได้เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเพียง
เรื่องปกติของการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ 
และยิ่งต้องใช้ความพยายามเพียงเพื่อดำาเนิน
ชีวิตไปตามปกติมากขึ้นเท่าไร การถูกแบ่งแยก
ออกไปจากสังคมก็ยิ่งมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึง
ใช้ชีวิตในสังคมแห่งการแบ่งแยกผลักไส หรือ 
exclusive โดยไม่รู้ตัว 
  การเรยีนรูเ้กิดขึน้ไดต้ลอดเวลา เราจงึพบวา่
มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นอยู่เสมอจากทัศนคติ    
พื้นฐานที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในการ
ออกแบบสาธารณะต่าง ๆ 
 ด ้วยเหต ุน ี ้  แนวค ิดเร ื ่องส ังคมแบบ 
inclusive หรือ สังคมท่ีไม่แบ่งแยกจึงเกิดขึ้น  
โดยคำานึงถึงความจำากัดที่มีอยู่ในทุกคน และ

 โครงการ Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  มิใช่เป็นเพียงการจัดการ
ท่องเที่ยวเพ่ือคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำากัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มข้ึนจาก
การยอมรับในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน น่ันคือความเท่าเทียม และความเช่ือม่ันว่าโอกาสในการ 
ออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

introduction

หาวิธีที ่จะลดทอนความยากลำาบากในการใช้
ชีวิตปกติจากข้อจำากัดนั ้น ดังเช่น ผู ้ที ่เดิน
ไม่สะดวกจนต้องใช้ว ีลแชร์ ย ่อมต้องการ
ทางลาดเชื่อมระดับที่ไม่ลาดชันเกินไป หร ือ
ส ันขอบส ูงบนทางเท ้าจนข้ามไม่ได้ ระดับ
การติดตั้งของตู้ เอที เอ็มปุ่มกดต่างๆ ใน
ตำาแหน่งที่สุดเอื้อมช่องทางผ่านที่แคบเกินไป
เพราะคิดคำานวณจากผู้ใช้ท่ีเดินผ่านด้วยสองเท้า
ขนาดความกว้างของห้องที่มิได้คำานึงถึงพื้นที่
เพ่ิมอีกเล็กน้อยพอให้รถเข็นหมุนได้อย่างสะดวก  
ระบบขนส่งสาธารณะทีม่บีนัไดทางขึน้ตวัรถชนั
จนตอ้งก้าวเทา้สงูหรอืไมม่เีสยีงแจง้บอก สำาหรบั 
ผู้ที่มองไม่เห็น ฯลฯ
 สิง่เหล่านีค้อืการเขา้ถงึการใชช้วีติปกตทิีย่าก
ลำาบากเพราะการออกแบบมิได้คำานึงถึงคนท้ังมวล
Tourism For All จึงเกิดขึ้นเพื่อนำาเสนอมุมมอง
ที่เปิดกว้างสำาหรับทุกคนในด้านการท่องเที่ยว 
เพือ่สง่เสรมิใหส้งัคมเกดิความตระหนกัถงึสทิธิ
อันเท่าเทียมของทุกคนในการได้เดินทางท่อง
เที่ยว เพราะความจำากัดทางกาย มิใช่กรงขัง  
ขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้เกิด
ขึ้นเช่นกัน 
 การดำาเนนิชวิีตปกตใินโลกขา้งนอกนัน้ ควร
เป็นโลกที ่พร้อมสำาหรับทุกคนทุกข้อจำากัด 
ไม่เพียงภาครัฐหรือหน่วยงานปกครองส่วน 
ท้องถ่ินเท่านั้น หากยังหมายถึงภาคธุรกิจ
เอกชน ผู้ประกอบการขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้าน
อาหาร สถานีบริการน้ำามัน ธนาคาร ฯลฯ ที่
สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอาคารสถาน
ที่ให้สอดคล้องกับแนวคิดสามารถดำาเนินการ
ได้ ตามหลัก 7 ข้อของการออกแบบที่เป็นมิตร
กบัทกุคน  แตส่ิง่เหลา่นีจ้ะย่ิงงา่ยดายยิง่กว่ากฎ
การออกแบบใดๆ ดว้ยเหตผุลเพยีงขอ้เดยีว คอื 
หัวใจที่คำานึงถึงทุกคน



  ห นัง สือ ท่ี จัดทำ า ข้ึน น้ี มิ ใ ช่ คู่ มือ ท่อง
เ ท่ียวสำ าห รับ ผู้พิการ  ห รือผู้ มี ข้ อจำ ากัด
ทางกาย หากเป็นการนำ า เสนอสถานที่  
ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ผ่านการสำารวจมาแล้ว
ว่าได้รับการออกแบบ ปรับปรุงบรรยากาศ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว บ น พื้ น ฐ า น ที่ เ ปิ ด ก ว้ า ง
สำ าหร ับทุกคนหรือ  Un ive r sa l  design 
ทุก ๆ คนจึงสามารถท่องเที่ยวได้ตามเส้น
ทางที่กำาหนดในหนังสือเล่มนี้ ซ่ึงประกอบ
ด้วยรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ ยว  
จดุแวะพกั จดุชมทวิทศัน ์รปูแบบการเดนิทาง
ร้านอาหาร ที่พัก โดยคุณสามารถจัดกลุ่ม    
ท่องเ ท่ียวในครอบครัวกลุ่มเพื่อน กลุ่ม
ความสนใจร่วม หรือใครก็ตาม โดยไม่ต้อง 
กังวลว่าสมาชิกในกลุ่มมีข้อจำากัดทางร่างกาย
แล้วจะพบปัญหาไปเที่ยวไม่ได้เหมือนสมาชิก
คนอื่น  

 พูดง่าย ๆ ว่า นี่คือเส้นทางที่สำารวจมาแล้ว
เป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกคนสามารถไปได้และ
สนุกไปกับมันได้ แม้ความสมบูรณ์แบบอาจ
ไม่อำานวยความสะดวกครบ 100 % ก็ตาม แต่
นี่ก็ทำาให้เห็นถึงจุดเร่ิมต้นท่ีดีของการท่อง
เที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่เริ่มหันมาใส่ใจและให้
ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศสภาพใน
สังคมมากขึ้น 
 ภายใตค้วามเชือ่ทีว่า่ มนษุยท์กุคนในโลกนี้
เกิดมาพร้อมกับสิทธิพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน 
สังคมจงึมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบใหส้มาชกิ
ทุกคนใช้ชีวิตปกติได้อย่างปกติสุข การท่อง
เที่ยวก็เช่นกัน Tourism for All จึงมิใช่การจัด
การท่องเที ่ยวสำาหรับผู ้พิการ เพราะถ้าเป็น
เช่นนั ้นย่อมหมายถึงเฉพาะการท่องเที ่ยว
แบบเฉพาะกลุ ่มเล็กๆ หรือ Niche Market 
แต่การท่องเที่ยวเพื่อทุกคน หมายถึงโอกาสที่
เปิดกว้างสำาหรับทุก ๆ คน โดยมีสเกลทางการ
ตลาดที่หมายถึงตลาดการท่องเที่ยวที่กว้าง
ใหญ่กว่าความคุ้นเคยเดิม ๆ หลายเท่าตัว  และแน่นอนว่า Tourism for All ย่อมมิได้

ต้ังอยู่บนเหตุผลทางการตลาดมากไปกว่าการ
ยอมรับในความเป็นมนุษย์ 

5 เส้นทางท่องเที่ยวสำาหรับทุกคน





กก 7 ข้อแห่งการออกแบบ
ที่เป็นมิตรกับทุกคน

 การออกแบบท่ี “เป็นมิตร” 
กับทุกคน มิได้สะท้อนความคิด
หรือวิสัยทัศน์ของผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ออกแบบเท่าน้ัน หากมีคำา
นิยามถึงแนวคิดในการออกแบบ 
ทางสถาปัตยกรรมสำาหรับทุกคน
ว่า “อารยสถาปัตย์” เนื่องจากใน
ส ังคมอารยะน ั ้นจะค ำ าน ึงถ ึ ง

ความเท่าเทียมของทุกคนในการ
ดำาเนินชีวิต และไม่มีใครถูกทอดท้ิง 
เอาไว ้ข ้างหลังจากความละเลย
ไม่ใส่ใจ ด้วยเหตุน้ี แนวทางการ
ออกแบบเพื ่อทุกคน หรือไม่ว่า
เราจะใช้ค ำาเร ียกว ่าอะไรก็ตาม 
ในท้ายท่ีสุด ก็คือการบ่งแสดงถึง
จิตใจของผู้คนในสังคมน่ันเอง

 เราจะออกแบบให้เป็นมิตร
กับทุกคนได้อย่างไร แนวคิดนี้
มีองค์ประกอบหลักอยู่ 7 ประการ
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานไปสูก่ารออกแบบ
อาคาร ลานกิจกรรม แหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น
ฐ า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ต่ า ง ๆ  ฯ ล ฯ  แ ต่ ไ ม่ ว่ า จ ะ มี  
องค์ประกอบสำาคัญกี่ข้อก็ตาม
ทั้งหมดจะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย 
หากขาดสิ่งเดียว นั่นก็คือการ
คำานึงถึงคนอื่น ๆ 

องค์ประกอบหลัก 7 ประการ
สู่อารยสถาปัตย์

01   Fairness
  ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคน  
 ทุกข้อจ ำาก ัดสามารถใช้งานได้
 อย่างเท่าเทียม ไม่แยกปฏิบัติ

02   Flexibility
  ความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน 
 ปร ับใชไ้ดง้า่ย เชน่ ส ำาหร ับคน
 ถนดัซ้าย หรือขวา ปรบัความสงูต่ำา
 ได้อย่างเหมาะสม 

03   Simplicity
  เข้าใจได้ง่าย เพียงแค่มองเห็นก็
 เข้าใจ ไม่ซับซ้อนในการถ่ายทอด
 สาระ สำาหรับผู้ที่มีความแตกต่าง
 ในด้านภาษา การมองเห็นหรือ 
 แม้แต่ข้อจำากัดทางสติปัญญา 

04   Understanding
  ข้อมูลที่พอเหมาะ เข้าใจได้อย่าง
 เพียงพอ  ไม่ต้องคาดเดาที่จะนำา 
 ไปสู่ความผิดพลาด

05   Safety
  ความทนทานต ่อการใช ้ งาน
 และม ีความปลอดภ ัย ไม ่ เก ิด
 อันตรายจากความเสียหายได้ง่าย 

06   Energy Conservation  
  ชว่ยผ่อนแรง ไมต้่องออกแรงมาก
 หรือใชค้วามพยายามมากเกินไป
 ในการใช้งาน  

07   Space
  ขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม ไม่แคบเกินไป
 สำาหรับผู ้มีข้อจำากัด เช่น ผู ้ที ่มี
 น้ำาหนักมาก ผู้ท่ีใช้วีลแชร์หรือไม้เท้า
  ต้องมีความกว้างในทางเดินหรือ
 พื้นที่ในห้องมากกว่าปกติ 



 ภายใต้หลัก 7 ประการน้ีเอง ท่ีนำาไปสู่การ
ออกแบบสถานท่ีต่าง ๆ อย่างไม่ละเลยในราย
ละเอียด ขณะเดียวกันการเชื่อมต่อต้องคิด 
ใหค้รบถว้น เชน่ ในลานจอดรถตอ้งมทีางลาดขึน้สู่
ขอบถนนหรือทางเท้า และทางเท้าน้ัน จะต้องเช่ือมต่อ
กันจนถึงตัวอาคาร โดยไม่มีขอบสูง หรือรอยต่อ
ที่เป็นอุปสรรค 
 ขณะเดียวกัน ทางลาดจะต้องไม่ลาดชันจน
เกินไป ซึ่งตามหลักการออกแบบได้กำาหนด
อัตราส่วนมาตรฐานที่เหมาะสมคือ 1:12 โดยสูง 
1 ส่วนต่อความยาว 12 ส่วน และในแต่ละช่วง
ต้องมีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 
 ทางเขา้สู่อาคารจำาเป็นตอ้งคำานงึถงึขนาดความ
กว้างของวีลแชร์ท่ีต้องใช้พื้นที่มากกว่า คนทั่วไป
เชน่เดยีวกบัคนท่ีมรีปูรา่งใหญโ่ต หรอืน้ำาหนกัมาก 
 การสร้างระเบียง ราวกันตก หรือที่จับใน
ห้องน้ำา จุดที่ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องคำานึงถึง
ความสูง และมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะยึด
เกาะหรือเหนี่ยวตัวเองให้ลุกข้ึนได้โดยไม่โยกหรือ 
สั่นคลอน 
 ตำาแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ตู ้เอทีเอ็ม จะคำานึงถึงการยืนใช้งานของผู ้ที ่มี
ความสูงมาตรฐาน ซึ่งสิ่งนี้กลับเป็นอุปสรรคต่อ
คนชราหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ การมีทางเลือกในการ
วางระดับให้เหมาะสมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่บ่ง
แสดงความอารยะ  
 เช่นเดียวกับสถานบริการน้ำามันหลายแห่ง
ก็เริ่มให้ความสำาคัญกับการปรับโฉมให้ปั๊มที่
เดิมเป็นเพียงแค่จุดแวะพักเติมน้ำามันกลาย
เป็น Living Community ที่สุดแสนจะ Friendly  
กับคนทุกคน ไม่ว่า เด็ก สตรี หญิงมีครรภ์ คุณแม่
ที่มีลูกน้อย ตลอดจนผู้สูงอายุ และผู้ที่นั่งวีลแชร์
 ภายใต้หลักการและรายละเอียดมากมาย
ของการออกแบบให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับ
ทุกคนนั้น ดูจะมีแง่มุมต่าง ๆ ที่จำาเป็นต้อง
คำานึงถึงจนกลายเป็นเรื่องยากที่จะกระทำาได้  
แต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น
ถ้าไม่ละเลยคำา ๆ หนึ่ง คือ “การนึกถึงคนอื่น”  
 ขณะเดียวกัน เรื่องง่าย ๆ  ก็อาจกลายเป็นเรื่อง
ยาก หรือเป็นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่แม้แต่จะนึกถึง
ความยากลำาบากในการดำาเนินชีวิตของคนอีกไม่
น้อยบนความจำากัดทางร่างกาย 



CHIANG RAI
เชียงรายที่ไม่มีใครเหมือน  More Authentic

Route 1
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

เดินทางสู่เชียงราย โดยสายการบิน  

นั่งรถรางชมทุ่งดอกไม้ ไร่ชา 
ที่ ไร่สิงห์ปาร์ค

ล้ิมรสอาหารพ้ืนบ้าน ท่ี ร้านท่าน้ำาภูแล

เข้าที่พักในโรงแรมบรรยากาศ
ร่มรื่น ริมลำาน้ำากก

วัดร่องขุ่น หนึ่งในแลนด์มาร์กของ
เชียงราย มุ่งหน้าสู่ ไร่เชิญตะวัน 
ศูนย์วิปัสสนาสากลโดยท่าน ว.วชิรเมธี 

เช้า

สาย

บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน 
ที่ ร้านครัวตำาหนัก

เที่ยววัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์มังกร
เก้าชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
ที่สุดในประเทศ

สัมผัสรสชาติอาหารสไตล์ล้านนา
ฟิวชั่น ที่ ร้านมาลองเต๊อะ 
แล้วเดินทางกลับ 

ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ท่ี พระตำาหนัก
ดอยตุง และเข้าชม หอแห่งแรง
บันดาลใจ 

เช้า

เที่ยง

บ่าย

เย็น

ค่ำา

  DAY 1

  DAY 2



 เชียงราย เมืองรองท่ี
อยู่เหนือสุดของประเทศ 
ไ ม่ เ พี ย ง ง ด ง า ม ด้ ว ย
ทิวทัศน์ของเทือกเขาสูง 
ทุง่ดอกไม ้ไรช่า และลำาน้ำา
แม่กก หากยังเป็นต้น
ธารแห่งวิถีล้านนา เส้น
ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส า ย นี้   
แม้ใช้เวลาเพียง 2 วัน 1 
คืนแต่นำาคุณสู่ความเป็น
เชียงรายที่ผสมผสาน 
ระหว่างความงดงามของ
ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม 
และความสงบเย็นตาม
หลักแห่งพุทธศาสนา 

บรรยากาศการทอ่งเทีย่วแบบใหม ่ทีเ่ตมิ
ความโดดเด่นให้กับธรรมชาติ ท้องทุ่ง
กว้างในอ้อมกอดของทิวเขา ด้วยหลัก
การออกแบบในยุคใหม่ท่ีเรียกว่า Universal 
design ไม่เพียงเรียบหรู แต่ยังปลอดภัย 
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างสะดวก แม้มี
ข้อจำากัดทางร่างกาย 
 จากไร่ข้าวบาร์เลย์สีทอง ได้พัฒนา
มาสู่ไร่ชาอู่หลง แปลงสตรอว์เบอร์รี่ มัล
เบอร์รี่ เมล่อน พุทรา และมะเฟืองหวาน 
แซมสลับด้วยทุ่งดอกไม้ละลานตา และ
กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง 

สิงห์ปาร์ค
เชียงราย

Day1
เชียงราย

feel  good

 บนพื้นที่ 8,600 ไร่ กว้าง
ไกลเกินกวา่จะเดนิเท้าเท่ียวชม 
จึงมีบริการรถชัทเทิลบัส เปิด
โล่งขึ้นลงสะดวกนำาชมทุกจุด
ไฮไลต์ ในรูปแบบฟาร์มทัวร์  
ที่มี 4 สถานีให้แวะลง ไม่ว่าจะ
เปน็ สถานไีรพ่ทุราและทุง่ดอก
คอสมอส สถานีไร่ชา สถานี
ยีราฟ ม้าลายและสวนสัตว์  
และสถานกีจิกรรม ทีม่กีจิกรรม
ต่างๆ ให้เล่นได้ทุกวัย 
 ที่นี่จึงมีกิจกรรมน่าสนใจ
หลากหลาย  ตั้ งแต่ ชมวิ ว 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย
  ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะตะ  แม่กรณ์ 

 อ.เมือง จ.เชียงราย
 โทร.053 160 636-7 
  www.singhapark.com

S I N G H A  P A R K

c h i a n g  r a i

พิซซ่าแป้งบาง เบสเป็นซอสเสาวรส
หรือถ้าชอบจานหนัก สเต็กสันนอก
ร้อนๆ เซอร์ลอยด์ สเต็ก เสิร์ฟ
พร้อมมันฝร ั ่งและสลัดก็เด ็ด
ไม่แพ้กัน
 แ ต่ ถ้ า อ ย า ก ท า น อ า ห า ร
ไทย ร้ านภูภิ รมย์  ซึ่ ง ต้ั งอยู่
ด้านหน้าของไร่ก็ให้บรรยากาศ 
นั่งสบาย โดยเฉพาะช่วงเวลายาม
เย็นเหมาะน่ังชิล แถมชมวิวไร่ชา
แบบพาโนรามา

ทิวทัศน์แบบสบายๆ ไปจนถึง
ระดับเอ็กซ์ตรีม อย่าง ซิปไลน์
โรยตวั ถา่ยภาพคูกั่บสิงหย์กัษ์
สทีองทีเ่ปน็แลนดม์ารก์ของไร
 ไม่ควรพลาดมื้อกลางวันที่ 
Barn House Pizzeria ร้านพิซซ่า 
และสลัด ที่ใช้วัตถุดิบทั้งหมด
จากภายในไร่ ทั้งคาเปเซ่สลัด 
สล ัดมะเข ือ เทศ และเมนู
ซิกเนเจอร์พิซซ่าที ่มีใหเ้ลือก
หลายหน้า แนะนำา พาคาต้า
พิซซ่าหน้าแกงกระหรี ่ เน ื ้อ
รสเข้มข้น และแพตช่ัน พิคันเท



วัดร่องขุ่น 

 จากวัดร่องขุ่น เดินทาง
ต่อไปยังไร่เชิญตะวัน ใช้ถนน
ทางหลวงหมายเลข 1020 
แยกแมก่รณ์ – อ.เทิง ระยะทาง 
29 กม.  ศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยท่าน 
ว.วชิรเมธี 
 ภายในศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน แบ่งเป็นสัดเป็น
ส่วนให้เข้าชม อีกท้ังยังแอบซ่อน
ปริศนาธรรมไว้ให้ผู้เข้าชมได้
ขบคิด เพื่อเป็นแนวทางดำาเนิน
ชีวิต เช่น หอศิลป์ ว.วชิรเมธี 
ลานปิดหูปิดตาปิดปากเปิดใจ 
ประติมากรรมสร้างจากเหล็ก 
อ ัจฉริยะสามเณร หุ ่นเหล็ก 
Super Hero พระพทุธรูปท่ีสร้าง
ข้ึนจากน็อตโลหะขนาดต่างๆ เพื่อเตือนสติให้เห็นถึงคุณค่า

ของความเป็นคน และโพธิ
มณฑล ซึ่งในแต่ละส่วนอยู่ใกล้
กันสามารถเดินชมได้จนทั่ว 
 หมู่ ไม้ชายน้ำ าอันสันโดษ 
ของไร่เชิญตะวัน พาเราย้อน
เวลาไปสู ่ความเข ้าใจถึงเม ื ่อ
คร ั ้งพุทธกาล เมื่อวัดอยู่กลาง
ธรรมชาติการเรียนรู้ก็เปรียบ
ได้กับการงอกงามของพืชพันธุ์
ซ่ึงต้องมีแสงอาทิตย์ และเน้ือดิน
ที่อุดมสมบูรณ์ 
 สถานทีแ่หง่นี ้แมเ้ป็นทีป่ลีก
วเิวก แตก่ม็ไิดห้า่งเหนิ หรอืหา่ง
ไกลเกินกว่าทุกคนจะเข้าถึงได้ 
เรียกได้ว่า มาแล้วอิ่มอกอิ่มใจ
ไปกับธรรมชาติแล้วยังได้อิ่ม
ธรรมอีกด้วย

ไร่เชิญตะวัน

ไร่เชิญตะวัน
  บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก 

 อ.เมือง จ.เชียงราย
 โทร.053 602 666
  www.raicherntawan.com

 ไม่ไกลจากสิงห์ปาร์ค คือ วัดร่องขุ่น
วดัสขีาวทีเ่กดิจากการตคีวามพทุธ
ศาสนา ในแบบฉบับของศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ อ.เฉลิม
ชยั โฆษติพพัิฒน ์ทีเ่ปลีย่นวดัเลก็ๆ  
ในท้องถ่ินบ้านเกิดไปสู่พื้นที่จัด
แสดงทางประติมากรรม ทัศนศิลป์ 
และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ซ่อน
นัยยะทางปรัชญาพุทธเอาไว้   
โดยตัวอุโบสถสีขาว มีสะพานทางเข้า 
เปรียบได้กับทางทอดข้ามวัฏฏะ
สังสาร มีปากพญามาร คือกิเลส
ล้อมอยู่ โดยมีดอกบัว 4 ดอกและ
บันไดทางขึ ้น 3 ทาง เปรียบกับ
ไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง  
อนัตตา 



 การเดินทางจากสิงค์ปาร์ค วัดร่องขุ่น 
และไร่เชญิตะวนัเขา้สูต่วัเมอืงเชยีงราย
ใช้เวลาเพียง  40 นาทีเท่านั้น ทำาให้คุณ 
สามารถเข้าสู่ท่ีพักได้โดยไม่เหน็ดเหน่ือย 
จนเกินไป และในโซนริมน้ำากก ก็มีที่พัก
ที่สร้างโดยคำานึงถึงหลักการออกแบบ
เพ่ือคนท้ังมวล ซ่ึงช่วยให้การเดินทาง
ท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ีสะดวกสบายขึ้น  
ไม่ว่าจะมีข้อจำากัดทางกายเพียงใด 

L e  M é r i d i e n
C h i a n g  R a i  R e s o r t

โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
เชียงราย รีสอร์ท 

 สมัผสับรรยากาศความรม่รืน่ของโรงแรมตดิริม
แม่น้ำากก ท่ีออกแบบตกแต่งในสไตล์ล้านนาประยุกต์ 
 ทีน่ีเ่ปน็อกีหนึง่โรงแรมทีส่ามารถรองรบักลุ่มคน
ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร ดว้ยทางลาดเชือ่มโยงเสน้ทาง
ภายในโรงแรม ลิฟท์บริการ และห้องพักขนาด 
กว้างขวางมีฟังก์ชั ่นรองรับให้กลุ ่มผู ้พิการและ
ผู้สูงวัยได้ดี โดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ำา 
 ไม่เพียงแค่ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ใจกลาง
โรงแรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายในยามพักผ่อนเท่านั้น
บรรยากาศริมสระน้ำาขนาดใหญ่ภายใต้ร่มเงาของ
ตน้ฉำาฉาขนาดใหญเ่ห็นววิแม่น้ำากก มีสระขนาดเล็ก
ที่ความสูงของระดับน้ำาไม่ลึก เหมาะให้ผู้สูงวัยและ
เด็กๆ ได้เพลิดเพลิดสนุกกับการนั่งแช่ หรือเล่นน้ำา
มองวิวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย

โรงแรมเลอ เมอริเดียน
เชียงราย รีสอร์ท 

  ถ.ห้วยแก้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 โทร. 053 603 333 
  www.marr iott .com/hote ls/trave l/ 

 ceimd-le-meridien-chiang-rai-resort- 
 thailand

โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี 
บาย กะตะธานี

T h e  R i v e r i e  b y  K a t a t h a n i

 รีสอร์ท 5 ดาวแห่งใหม่ใจกลาง
เมอืงตดิรมิแมน่้ำากก ใหบ้รรยากาศ
ความเปน็ส่วนตวัในการพกัผอ่นใน
ห้องพักท่ีครบครันไปด้วยส่ิงอำานวย
ความสะดวกท่ีทันสมัย มีการตกแต่ง
ด้วยลวดลายศิลปะล้านนา ผสมผสาน
กันอย่างลงตัว พื้นที่ภายในห้อง
พักกว้างขวาง มีบริการห้องพักที่มี
ฟงักช์ัน่เหมาะสำาหรบัผูพ้กิารและผู้
สูงอายุ อีกท้ังยังมีห้องพักสำาหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็กหลายคน
ซึ่งต้องการพื้นที่ห้องในการดูแล
มากกว่าปกติ 
 รวมถึงยังมีพ้ืนท่ีแห่งความสุข
สำาหรับเด็กๆ  “ช้างม่วน” คิดส์คลับ
ให้ สนุกสนานไปกับบ้ านบอล 
สไลเดอร์ มุมระบายสี และของเล่น
มากมาย ได้ไม่มีเบื่อ 
 นอกจากนีร้ถวลีแชรยั์งสามารถ
เข้าถึงเอาท์เล็ตต่าง  ๆได้อย่างง่ายดาย
ด้วยทางลาด มีลิฟท์แก้วบริการ 
เช ื ่อมต่อไปยังห้องอาหาร และ 
จดุชมววิรมิน้ำาดา้นนอกอาคารดว้ย

เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี
  ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง 

 อ.เมือง จ.เชียงราย
 โทร. 053 607 999
  www.TheRiverie.com



Day2
เชียงราย

พระตำาหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง

 จึงนับเป็นสถานท่ีแห่งประวัติศาสตร์
ยุคใหม่ของดอยตุงที่ดำาเนินมาสู่การ
พฒันาเทอืกดอยชายแดนทีเ่สยีหายจาก
การทำาไรเ่ลือ่นลอยใหก้ลบัคนืสูค่วามอดุม
สมบูรณ์  ภายในพระตำาหนักรถวีลแชร์
อาจเขา้ไมไ่ด ้แตส่ำาหรบัผูส้งูวยัใชท้ีไ่มเ้ทา้
สามารถเข้าชมได้ 

 การเดินทางสู่หัวใจของเชียงราย คือ
ดอยตงุ ซึง่ไมเ่พยีงเปน็เทอืกเขาสงูทีเ่ป็น
ต้นกำาเนิดตำานานโยนก หากยังเกี่ยวข้อง
กับในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า   
 พระตำาหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง
ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,200 เมตรจาก
ระดับน้ำาทะเล มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
เส้นทางขึ้นก็สะดวกแม้จะคดเคี้ยว สูงชัน
ในบางช่วง สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไม้
เมืองหนาวเกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า 
มีดอกไม้ออกดอกทุกวัน เพ่ือมิให้ขาดสีสัน
นอกจากน้ียังมีสวนหิน สวนปาล์ม ไม้มงคล 
เส้นทางชมสวนเป็นทางคอนกรีตราบเรียบ
พร้อมทางลาด ไม่มีสเต็ป รถวีลแชร์
สามารถชมสวนได้อย่างสะดวกสบาย   
 พระตำาหนักดอยตุงเป็นหมู ่อาคาร
ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
ผสมผสานกับเรือนพ้ืนเมืองของสวิตเซอร์
แลนด์ มีจุดเด่นอยู่ท่ีลวดลายแกะสลัก 
ท่ีอ่อนช้อยรอบเชิงชาย พระตำาหนักแห่งน้ี
เป็นท่ีประทับพักผ่อน และทรงงานปลูกป่า
ของสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี



 อีกหนึ่งจุดท่ีห้ามพลาด ท่ีนี่จัดแสดง
นิทรรศการส่ือผสม เล่าเร่ืองราวของ
ราชสกุลมหิดล ตั้งแต่สมเด็จพระมหิตุลา
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 ในห้องแสดงที่แบ่งออกเป็น 7 ห้อง
เปน็ทางเดินพรอ้มทางลาดทีเ่หมาะสำาหรับ
ทุกคน หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นการ
นำาเสนอ เรือ่งราวความรกัความผกูพนัของ
สมาชกิราชสกุลมหดิลทัง้ 5 พระองค ์ในภาพ 
ของครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหน่ึงซ่ึงได้
สง่แรงบนัดาลใจอันยิง่ใหญม่าสูพ่สกนกิร
ทั้งแผ่นดิน 

 รา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในพระตำาหนัก
ดอยตุงท่ีไม่ควรพลาดล้ิมรสความอร่อย
ระดับชาววังกับอาหารที่ปรุงสดใหม่
ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ พืชผักสดบน
ยอดดอยจากโครงการพฒันาดอยตงุ
เรียกไดว่้ารวมความอรอ่ยเพือ่สขุภาพ
กับเมนูเด็ดโดยฝีมือการปรุงของ
เชฟที่ อยู่ คู่ ครั ว ในพระตำ าหนักฯ 
มานานหลายปี
 เมนูเด็ด ออเดิร์ฟดอยตุง เสิร์ฟ
ความอร่อยในแบบล้านนา จะทานคู่
กับน้ำาพริกเห็ดหอม  น้ำาพริกหนุ่ม
ชาววัง เคียงมาด้วยผักสดรับรอง
ความอร่อย ยิง่ถ้าได้ทานไปพรอ้มกบั

ครัวตำาหนัก

แกงฮังเล หอมกลิ่นเคร่ืองแกง
สูตรเฉพาะที่นำามาผัดเข้ากับเนื้อ
หมูนุ่ม เคี่ยวจนเปื่อย โรยหน้า
ด้วยกระเทียมโทนดอง รับรอง
ต้องติดใจ  

ค่าเข้าชมดอยตุง 
สำาหรับผู้สูงอายุ นักเรียน และผู้พิการ
ครึ่งราคา 110 บาท 
(จากราคาปกติ 220 บาท) 

 เปิดบริการทุกวัน  7.00-19.30 น.
 โทร.053 767 001

หอแห่งแรงบันดาลใจ 
 ลงจากดอยตุง มีเวลาเหลือในช่วง
บ่าย เลือกแวะไปชมความงดงามของ 
วัดห้วยปลากั้ง ซ่ึงต้ังอยู่บนดอยเต้ียๆ 
ในเขตตำาบลริมกก เดินทางถึงวัดได้
อย่างสะดวก มีส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่
คอื พบโชคธรรมเจดีย ์หรอืพระเจดีย์
9 ชั้น รูปแบบจีนผสมล้านนา ภายใน
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก
ด้ วย ไม้ จั นทร์หอม  และ เทวรูป
ต่างๆ ส่วนด้านนอก บนเนินเคียง
คู่ กั บ พ ร ะ เ จ ดี ย์  มี พ ร ะ อุ โ บ ส ถ
สีขาว และพญานาคคู่ขนาดใหญ่
ที่ทางขึ้น และรูปปั้นเจ้้าแม่กวนอิม 
 สำาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีบริการ
ห้องน้ำ า เฉพาะเพื่ออำ านวยความ
สะดวก พร้อมทางลาดสำาหรับขึ้น
ตัวอาคารเพื่อไปต่อลิฟท์ขึ้นไปชั้น 
ที ่23 ชมประตมิากรรมนนูต่ำา รอบฝา
ผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่าง
น่าสนใจ และมองเห็นวิวเชียงราย
จากมุมสูงได้

วัดห้วยปลากั้ง
  ต.ริมกก 

 อ.เมือง  
 จ.เชียงราย

 โทร.053 150 274, 
 086 620 0647

วัดห้วยปลากั้ง

  เดนิชมนิทรรศการศิลปะ ภายในอาคาร
หอศิลป์ร่วมสมัย “ขัวศิลปะ“ ที่ออกแบบ
อย่างเรียบง่าย ทันสมัย เข้าถึงสะดวก 
สามารถเพลิดเพลิินกับงานศิลปะ ยังสามารถ
ฝากท ้องท ี ่ ร ้ านอาหารมาลองเต ๊อะ  
ชมิอาหารพืน้บา้นวตักรรมของความอรอ่ย

แบบฟิวช่ัน จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติล ้วนๆ ภายใต้
คอนเซ็ปต์เสพงานศิลป์ ก๋ิ
นของลำา ยำาผกัไฮเ่ชญิตะวนั
 มาลองเต๊อะ นำาเสนอ
อาหารพื้นบ้านเฉกเช่นงาน
ศิลปะ แต่ความสวยไม่ได้
อยู่บนจานอาหารเท่านั้น 
รสชาติความอร่อยในแบบ
ฉบับสร้างสรรค์นี้มีให้เลือก
ส่ังหลากหลาย อาทิ ข้าวจี่ 
ขา้วเหนยีวชบุไขย่า่งไฟทาน
คู่หมูสามชั้นทอด ยำาเห็ด 
อารมณ์ดีที่ปลูกในเรือน
เพาะแล้วเปิดเพลงธรรมะ
ให้ฟัง ออเดิร์ฟเมือง เมนูเบสิก
แต่ไม่ธรรมดา เพราะเป็น 
ใส ้อ ั ่วปลา, หมูยอธัญพืช
ชาร ์โคล,แหนม,แคบหมู,
น้ำาพริกหนุ่ม 
 ส่วนเมนูเพื่อสุขภาพ ตำา
สตรอว์เบอรร์ี ่แกงผักเชียงดา
ใส่ปลาแห้ง น้ ำาพริกปูกับ

ขัวศิลปะ/ร้านอาหาร 
มาลองเต๊อะ 

ผักลวก ตำาขนุน จะทานคู่
กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว
ก็เข้ากันได้ดีทีเดียว 
 อย ่าล ืมป ิดท ้ายด ้วย
ของหวาน ซะป้ะซะเป้ด เมนู
หวานเย็นช่ืนใจ หรือไอศกรีม
โฮมเมดจากสับปะรดภูแล

ขัวศิลปะ / ร้านอาหาร 
มาลองเต๊อะ 

  ถ.พหลโยธิน ต.บ้านตู่ อ.เมือง  
 จ.เชียงราย

 ขัวศิลปะ โทร. 088 418 5431
 มาลองเต๊อะ โทร.095 229 5359 



ความหมายสัญลักษณ์
01  คนพิการ
02  คนชรา
03  เด็กและสตรีมีครรภ์
04  คนตาบอด
05  ที่จอดรถเฉพาะ 
 สำาหรับผู้ต้องการ
 ความช่วยเหลือพิเศษ

06  ทางลาดชัน
07  ห้องน้ำาพร้อมอุปกรณ์ให้ 
 ความช่วยเหลือพิเศษ
08  ลิฟท์
09  ที่นั่งพักผ่อน
 10  ท่าเรือ
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การเดินทาง

 จากกรุง เทพฯ บินตรงสู่
เชียงรายทุกวัน ใช้เวลาประมาณ
1.15 ชั่วโมง มีหลายสายการบิน
ให้บริการ 

 จ า ก รั ง สิ ต ม า ต า ม ถ น น
พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1)
แ ล้ ว แ ย ก ซ้ า ย เ ข้ า ท า ง ห ล ว ง
หมายเลข 32 ที่อำาเภอวังน้อย 
จากนั้นผ่านอยุธยา สิงห์บุ รี  
ชยันาท นครสวรรค ์กำาแพงเพชร 
ตาก ลำาปาง แล้วตรงไปจังหวัด
พะเยา จนเขา้สู่เชยีงราย รวมระยะ
ทาง 830 กิโลเมตร

เครื่องบิน

รถยนต์ 

* Don’t miss   
1

3

2

4

ฟาร์มทัวร์ สิงห์ปาร์ค
นั่งรถรางชมบรรยากาศไร่ชา ทุ่งดอก
คอสมอส สัตว์สายพันธุ์แอฟริกา

ชมดอกไม้สวนแม่ฟ้าหลวง
เที่ยวดอยตุง ชมพระตำาหนักและสวน
ดอกไม้นานาพรรณ สีสันสดใส

อลังการวัดห้วยปลากั้ง
อันซีนเชียงราย เจดีย์ 9 ช้ัน รูปป้ันกวนอิม 
องค์ใหญ่

ล้านนาฟิวชั่น มาลองเต๊อะ
อิม่อรอ่ยกับอาหารพืน้บา้นเมอืงเหนอื
รสชาติดั้งเดิมสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดส์

เพียงโหลด   Appication

ปั๊ม ปตท. หจก.ปัญญามอเตอร์ 
สาขาริมกก อ.เมืองเชียงราย
ปั๊ม ปตท. เคยูออยส์ 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

ปักหมุดพิกัดปั๊ม

ค้นหาสถานีบริการน้ำามัน

??24



ราชบุรีบันดาลใจ  More Legacy 

RATCHABURI

เดินทางโดยรถยนต์จากรุงเทพฯ 

สัมผัสวิถีตลาดเก่าโพธาราม ชิม
ของอรอ่ยประจำาอำาเภอ เพลดิเพลนิ
กับธรรมชาติของอุทยานกล้วยไม้ 
ที่ เดอะ บลูม ออร์คิด ปาร์ค

เข้าที่พัก ดำาเนินแคร์รีสอร์ท 

น่ังเรือจากรีสอร์ตสู่ตลาดน้ำาหลักห้า 
ช้อป ชิม ชมบรรยากาศวิถีชุมชนริมน้ำา

เท่ียวฟาร์มเมล่อน โคโรฟิลด์ อร่อย
กับอาหารเมนูฟิวชั่นสไตล์ญี่ปุ่น ชม
บรรยากาศฟาร์มออร์แกนิค

ชมทิวทัศน์เขาหินปูนโบราณที่
อุทยานหินเขางู ก่อนเดินทางกลับ 

ตักบาตรท่ี ท่าน้ำาริมคลอง
ดำาเนินสะดวก

เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้สื่อผสมผสาน
ที่ร่วมสมัย ณ สัทธา อุทยานไทย 

เช้า

เช้า

สาย

สาย

บ่าย

บ่าย

เย็น

เย็น

  DAY 1

  DAY 2

Route 2
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน



 ราชบุรีเป็นเมืองเล็กๆแห่งสายน้ำา
แม่กลอง และชายคลองท่ีเป่ียมเสน่ห์
ดว้ยระยะทางเพยีง 100 ก.ม. จาก
กรุงเทพฯ แต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่ าสนใจและหลากหลายจาก
ตลาดเก่า ย่านของกินโบราณ 
บ้านไม้คลาสสิก ไปจนถึงสวน
กล้วยไม้ ฟาร์มแบบญี่ปุ่น และ
อาณาจักรแห่งความเป็นไทย  
ทีเ่ท่ียวใหม่แหง่ราชบุรีทีเ่ช่ือมโยง
งานศิลปะร่วมสมัย เรียนรู้ความ
เป็นไทย ความเช่ือ และศรัทธา 
ผ่านการนำาเสนอในมุมมองใหม่
ที่ทันสมัย

 ใช้เวลาเดินทางเพียง
ชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯ 
แต่พาย้อนเวลากลับไปสู่
บรรยากาศของตลาดเก่า
โ พ ธ า ร า ม  เ ห็น ภ า พ 
ที ่ช ัดข ึ ้นของว ิถ ีตลาด
เมื่อ150 ปี ก่อนที่ยังพอ
หลงเหลือหมู ่เรือนแถว
และบ้านไมเ้กา่ทีแ่ทรกใน
ชุมชนท่ีถูกเรียกตามทำาเล 
ริมแม่น้ำาทำาตลาดบน อยู่
เหนือน้ำาขึ้นไป ตลาดล่าง

Day1
ราชบุรี

อยู่ปลายน้ำา และตลาด
กลาง คือตลาดสดในปัจุบัน 
 ความจ้อกแจ้กจอแจ
อาจไม่เท่าแตเ่รือ่งเลา่นัน้มี
มากมาย โดยเฉพาะท่ี
ตลาดบน อันเปน็ทีต่ัง้ของ
ชมรม อย่าลืมโพธาราม   
กลุ่มชาวชุมชนรุ่นใหม่ที่
พยายามรวบรวมเรื่องราว
ตำ า รั บอาหาร  วิ ถี ชี วิ ต
ภาพถ่ายเก่าๆ เพื่อไม่ให้ 
รากเหง้า ย่านตลาดบนมี
“วิกครูทวี” เป็นวิกหนัง
ที่ เ ค ย คั บ คั่ ง ส มั ย คุ ณ
พ่อยังหนุ่ม มีร้านกาแฟ 
เครือ่งด่ืมเปิดใหมใ่นเรอืน
เกา่ทีช่วนใหพ้กัแขง้ขา คือ
ร้านกาลนาน และร้าน Do นม 

ร้านกาแฟ Do นม

ร้านเต้าหู้ดำาแม่เล็ก 

สถานีรถไฟโพธาราม 

* ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 ก.ม. ใช้เส้นทาง 
 ถนนเพชรเกษม หรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี 
  นครปฐม ผ่านสี่แยกบางแพ แยกขวาเข้าทางหลวง  
 3080 มุ่งหน้าสู่ อ.โพธาราม  

 ถัดไปตามแนวถนนไม่ไกล พอเดินไม่ทัน
เม่ือย เป็นตลาดกลาง หรือศูนย์กลางของ
ท้องถิ่นเพราะใกล้กับสถานีรถไฟ  ซ่ึงบรรดา
สินค้าต่างๆจะถูกลำาเลียงมา หรือส่งออกไปขาย  
พืชผัก ไชโป๊ว อาหารสดแห้งต่างๆ “เต้าหู้ดำา” 
ท่ีตุ๋นสามวันด้วยเคร่ืองเทศจีนจนเป็นเหมือน
ซิกเนเจอรข์องโพธาราม ปจัจบุนัมทีำาอยู ่2 เจา้ 
คือแม่เล็ก เจ้าเก่าต้นตำารับ  กับเจ๊อั้ง ที่ขาย
กานาฉ่ายควบไปด้วย
 ส่วนตลาดล่าง มีความคึกคักน้อยกว่า
สองตลาดทางเหนือ แต่ ก็พอมี เรือนไม้
เก่าให้เห็นเป็นระยะๆ ตลาดโพธารามยัง
มีร้านถ่ายภาพ คือห้องภาพเสถียรทอง  
ที่รักษาความคลาสสิกในบรรยากาศของฟิล์ม
และกล้องโบราณ นอกจากนียั้งมขีองกินประจำา
อำาเภอ อาท ิหอยทอดเจ้าดังท่ีกลายมาเป็นตำารับ
โพธาราม หมูสะเต๊ะเจ๊เช็ง เฮียใหญ่ขายข้าวต้ม
ปลาเฮียใหญ่  ข้าวหมูแดงหยูไอ่ 
 การท่องตลาดเก่า ซ่ึงใช้ทางเดินเท้าปกติ 
จึงอาจมีทางเท้าค่อนข้างชัน หรือขอบทาง
แคบในบางช่วง แต่ยวดยานในชุมชมก็บางตา
และขับช้า จึงไม่น่าเป็นปัญหา และได้สัมผัส
บรรยากาศของชุมชนอย่างแท้จริงที่มีความ
เอื้ออาทรระหว่างกันอย่างน่าประทับใจ 

เต้า
หู้ด

ำา

Ratchaburi

ความร่วมสมัย
ในตลาด เ ก่ า
โพธาราม 



ณ สัทธา

ณ สัทธา อุทยานไทย   
 ณ สัทธา เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบมีคอน
เซ็ปต์ ในบรรยากาศร่มรื่นของพันธุ์ไม้ โดย
เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมา คือความศรัทธาใน
ความเปน็ไทย ซึง่มรีากเหงา้อยูท่ีพ่ทุธศาสนา 
สถาบันกษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม 
 ภายในพื้นที่ 42 ไร่ แบ่งเรื่องราวต่างๆ ที่
สะท้อนสังคมไทย มีห้องมหิตลานุสรณ์ และ
ห้องศรีนครินทรานุสรณ์  ห้องแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
ต้ังแต่สืบ นาคะเสถียร จนถึงดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

 นอกจากนี ้ย ังม ีไฮไลต์ ในเร ื ่อง
พระพุทธรูป ยุคต่างๆท้ังสุ โขทัย 
เชียงแสน อู่ทอง จนถึงอยุธยา ที่มี
พุทธลักษณะแตกต่างกันไปตามขนบ
นิยมและความเชื่อ 
 ด้านนอกอาคารมีถ้ำาพุทธชาดก 
เรื่องราวขององคุลีมาล ในถ้ำาจำาลอง
พร้อมแสงสี เสียงอันตื่นตาตื่นใจ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรือนไทย
ภาคต่างๆ ลานอวโลสัทธา พุทธศิลป์
แบบมหายาน สมัยราชวงศ์ซ้อง เรื่อง
ราวของมหาราชพระมหากษัตริย์ไทย 
อริยสงฆ์ในวัดตามภูมิภาคต่างๆ

   บรรยากาศการชมเรื่องราวที่จัด
แสดงภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย 
ใช้รูปแบบสื่อผสม และระบบเสียง
ช้ันยอด ท่ีดึงดูดความสนใจ ขณะ
เดียวกันยังนำาเสนอเร่ืองราวผ่านแอป
พลิเคชัน ที่ดาวน์โหลดได้ฟรี เมื่อ
เข้ามาชม มีทั้งคลิปวีดีโอ อนิเมชั่น  
เทคนิกภาพจำาลองเสมือนจริง หรือ 
AR โฟโต้เฟรมบันทึกภาพได้อย่าง
สนุกสนาน 
 ม ีสถานท ี ่แวดล ้อมด ้วยหม ู ่ ไม ้
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่สน ุกสนาน
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ ที่นี่จึงเป็น
แหล่งท่องเที ่ยวที ่ซ่อนตัวในอำาเภอ
เล็กๆผสมผสานกับความทันสมัย 
และหลักการออกแบบที่ เป็นมิตร
กั บ ทุ ก ค น  เ ข้ า กั บ ก า ร เ ล่ า เ รื่ อ ง 
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างกลมกล่อม 
จนเวลาเพียงสองสามชั่วโมงอาจน้อย
เกินไป 

ณ สัทธา อุทยานไทย   
  ถ.เพชรเกษม – ดำาเนินสะดวก 

 ต.วังเย็น อ.บางแพ 
 โทร. 032 383 333 
 www.nasatta.com



 จากย่านเก่าโพธาราม สู่สวน
กล้วยไม้ ใช้เวลาเดินทางเพียง
สิบกว่านาทีเท่านั้น  
 The Blooms Orchid Park 
เป็นสวนกล้วยไม้ตัดดอกเพ่ือ
ส่งออกขนาดใหญ่ มีกล้วยไม้ 
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ 
ในกลุม่ชา้ง ดอกใหญ่อวบหนา
ส่งกลิ ่นหอมอ่อนๆ สกุลหวาย 
แวนด้า และลูกผสมต่างๆ ในพ้ืนท่ี
ขนาด 100 ไร่ ยังปลูกไม้ใหญ่ให้ 
ร่มเงาทั้งพะยูง กันเกรา สารภี
ตะคร้อ มะหาด และบรรจงนำา
กล้วยไม้มาอิงอาศัยอย่างเป็น
ธรรมชาติ ออกดอกพราวละลานตา 
มีน้ำาตกจำาลองเล็กๆ ได้ยินเสียง
น้ำาไหลให้ผ่อนคลาย ทางเดินชม
สวนป่าในสวนกล้วยไม้แห่งน้ีเป็น
ทางปูนเรียบๆ จะเดินหรือใช้รถ
วีลแชร์ก็สะดวก เหมาะสำาหรับ 
ทุกคน เช่ือมไปถึงบึงบัว ทุ่งเล้ียง
แกะ และโซนท้องทุ่งดอกคอสมอส  

หอมกลิ่นช้างที่
The Blooms 

Orchid Park

เดอะ บลูมส์ ออร์คิด ปาร์ค
  ช ต.วัดแก้ว อ.บางแพ 
 โทร. 086 111 0084, 089 967 5212
 www.thebloomsorchidpark.com

 ดำาเนินแคร์ รีสอร์ท ไม่ใช่เพียงท่ีพักท่ีร่มร่ืน
เงียบสงบ ริมคลองดำาเนินสะดวกเท่าน้ัน หากเป็น
ท่ีพักท่ีเปิดกว้างสำาหรับทุกคน บรรยากาศเหมือน
บ้านชายคลองหลังใหญ่ แต่มีรายละเอียดเล็กๆ 
น้อยๆ จากความใส่ใจอย่างคาดไม่ถึง ระเบียง 
รมิคลองทีม่แีนวกนัตกมัน่คงพอจะใช้เปน็ราวจบั
ช่วยประคองตัวได้สะดวก ภายในสวนร่มไม้เช่ือมกับ
อาคารหลักก็มีทางลาดท่ีมุมไม่ชันเกินไปจนเหมือน
ไตด่อย ทางเชือ่มก็ง่ายตอ่การขบัเคล่ือนเรยีกวา่ 
ไม่มีตำาแหน่งใดที่วีลแชร์ไปไม่ได้ 
 ในห้องพักถูกออกแบบมาชนิดที ่เรียกว่า
จอดรถวีลแชร์เทียบส่งถึงเตียงได้เลยทีเดียว
เช่นเดียวกับ ห้องน้ำากว้างขวางขนาด 2 วีลแชร์
ใช้พร้อมกันได้ มีท่ีน่ังอาบน้ำาสำาหรับคนชรา  
หรือผู้ท่ีลุกน่ังเองไม่สะดวก พร้อมราวจับอย่าง
มั่นคง 
 รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีไม่ละเลยในเร่ือง
ขนาดความกว้าง ตำาแหน่งสูงต่ำาของเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นส่ิงท่ีน่าประทับใจ การเข้าพักท่ีน่ี จึงเป็นความ
โปร่งใจของทุกคนในทุกข้อจำากัด 
 โปรแกรมแสนพิเศษของดำาเนินแคร์ รีสอร์ท 
ท่ีรวมอยู่ในค่าห้องพัก และบริการ คือการใส่บาตร 
และต่อด้วยการล่องเรือชมตลาดน้ำาหลักห้ายามเช้า
ในวันเสาร์อาทิตย์ โดยเรือท่ีใช้เป็นเรือขนาดใหญ่
โคลงน้อยแบบที่ชาวบ้านเรียกว่า เรือแท็กซี ่
เจ้าหน้าท่ีควบคุมเรือก็มีความชำานิชำานาญในการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อคนชรา หรือผู้ที่มีข้อ
จำากัดทางกาย

ดำาเนินแคร์ รีสอร์ท
  ต.ดอนไผ่ อ.บางแพ 
 โทร. 097 232 9355 
 Facebook / ดำาเนินแคร์ รีสอร์ท

ดำาเนินแคร์ 
ที่พักเพื่อวีลแชร์  

Damnoen Care Resort

 ดำาเนินแคร์รีสอร์ทมิใช่ท่ีพักเฉพาะกลุ่ม
หากเป็นท่ีพักท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก
แนวคิดเร่ืองความเท่าเทียม และใช้การ
ออกแบบเพ่ือลดข้อจำากัด สร้างส่ิงอำานวย
ความสะดวกได้อย่างคาดไม่ถึง



 ระยะทางไม่ไกล แต่ได้
สัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำา
โบราณตรงรอยต่อสองจังหวัด
คือ อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 กับ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
ที่ติดตลาดมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ตลาดน้ำาหลักห้า
เป็นตลาดน้ำาขนาดเล็กที่
พ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวสวน
ในแถบนั้น มีผลไม้ พืชผัก  
ของกินนานาชนิดท่ีปลูกเอง 

ตลาดน้ำาหลักห้า 
ทำาเองมาจำาหน่ายโดยการ
พายเรือมาค้าขาย
 นอกจากน้ี สองฝ่ังคลอง
ยังเป็นตลาดบกที่เป็นเรือน
แถวยาว มีร้านขายของชำา 
เชือกแห อวน ร้านโกปี๊   
ร้านยาไทยโบราณ ยาวไป
ตลอดแนวคลอง 

SO GOOD

 ภายในตลาดน้ำาแห่งนี้ยัง
คงมีร้านค้าเปิดให้บริการอยู่
เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบ 
ร้านขายสินค้าย้อนยุค ร้านกาแฟ
โบราณ ร้านขายเครื่องจักสาน
ฯลฯ  เรียงรายอยู ่ในอาคาร
ไมโ้บราณริมน้ำา ระหว่างทางเดิน
จะมีสะพานข้ามคลองอยู่เป็น
ระยะๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดิน
ข้ามไปมา เที่ยวชมบรรยากาศ
วิถีชีวิตริมน้ำาและ ถ่ายรูปเพลิน ๆ  
 ส่วนเรือขายอาหารจะคึกคัก
เป็นพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
ใครใคร่อยากซ้ือผักผลไม้ท้องถ่ิน
มเีรอืชาวบา้นขายผลไม้ เรือขาย
ขนม เรือขายเป็ดพะโล้  เรือขาย
ก๋วยจ๊ับอร่อย มาจอดเทียบท่า
ให้ได้นั่งกินติดริมน้ำากันเลย 

 บริเวณด้านหน้าทางเข้าของ
ตลาดน้ำาจะมี “วิหารหลวงพ่อ
ไตรรัตน์โรจนฤทธ์ิ” และ “รูป
จำาลองสมเด็จเจ้าพระยาบรม 
มหาศรีสุริยวงศ์”(ช่วง บุญนาค)
ผู้สำาเร็จราชการแทน ร.๕ ดำาเนิน  
การขุดคลองดำาเนินสะดวก ใน
ปี พ.ศ.2409 ให้ได้แวะกราบ
สักการะขอพรก่อนเดินเข้าสู่
ตลาดน้ำาหลักห้า
 สำาหรบัใครทีม่าเทีย่วตลาด
ทางรถยนต ์หากตอ้งการเย่ียม
ชมความสวยงามของอาคาร
บ้านเรือนในบริเวณน้ี ทางตลาดน้ำา
หลักห้าก็มีบริการนั่งเรือชมวิถี
ชีวิตผู้คนชาวหลักห้าอีกด้วย

ตลาดน้ำาหลักห้า 
  ตลาดน้ำาหลักห้า อยู่ในบริเวณ 

 วัดประสาทสิทธ์ิ ห่างจากรีสอร์ต 2.5 กม.  
 หรือนั่งเรือราว 8 นาที 



Day2
ราชบุรี

 ทรปิราชบรุ ียงัมโีปรแกรมทีข่บัเคลือ่นดว้ยสายน้ำาและ 
แรงบันดาลใจที่ไม่ควรพลาด จากตลาดเก่าริมฝั่งน้ำา  
ถึงชายคลอง เราเดินทางต่อไปยังท่ีราบผืนอุดมสมบูรณ์
ในวงล้อมของเทือกเขาตะนาวศรีที่ อ.สวนผึ้ง ห่างจาก 
ที่รีสอร์ตเพียง 70 กม. 

 Coro Field เป็นฟาร์มเมล่อน สไตล์ญี่ปุ่น 
ทีต่คีวามเรือ่งการเกษตรใหม่ โดยมิได้มุ่งเนน้ใน
เร่ืองผลผลิตเพียงด้านเดียว หากยังให้ความสำาคัญต่อ
การสร้างแรงบันดาลใจ บรรยากาศของที่นี่
จึงไม่เหมือนกับการไปเท่ียวชมไร่ หรือการท่องเท่ียว
เชงิเกษตร หากเป็นการผอ่นคลายในบรรยากาศ
งานอาร์ต แอนด์ คราฟต์ ในแปลงปลูกต้นไม้มากกว่า 
 มื้อกลางวันที่นี่ เป็นอาหารสไตล์ Japanese 
Fusion cuisine ในโรงเรือนแบบเปิดโล่งในฟาร์ม
ใช้ธีมสีขาวสบายตาในลานหญ้าเขียว โดย
วัตถุดิบต่างๆ ได้จากในฟาร์ม โดยเฉพาะ 
เมล่อนออร์แกนิคท่ีข้ึนช่ือ
 Coro Field มีโคโระคุง ผีน้อยในชุดชาวนา
เป็นมาสคอต นอกจากร้านอาหาร และของที่
ระลึกแล้ว มีแปลงปลูก เมล่อนญี่ปุ่น ซึ่งปลูกใน
โรงเรือนแบบปิด เพื่อป้องกันโรค และแมลง 
นอกจากนี้ยังมีมะเขือเทศฮอลแลนด์ รสชาติ
หวานหอม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมี
การเกษตรอื่นๆ  
 พ้ืนท่ีโล่งด้านนอกโรงเรือน เป็นแปลงปลูกผักสลัด
สารพัด ท้ังเรดโอ๊ก กรีนโอ๊ก คอส ไอซ์เบิร์ก ฯลฯ 
พร้อมกับกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผัก โดยมี
เครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อม ติดป้ายชื่อเจ้าของ
ผู้ปลูกกำากับไว้ด้วย 

 Coro Field จึงถูกเรียกว่าเป็น Lifestyle 
Farming ที่เชื่อมโยงวิถีเกษตรเข้ากับการ
สร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ โดยพยายาม
นำาเสนอว่า ไม่เพียงผลผลิตอันฉ่ำาหวาน
เท่านั้นที่เราได้จากแปลงเกษตร หากเรายัง
ต้องการความชุ่มฉ่ำาให้กับจิตใจด้วย

โคโรฟิลด์ 
  อ.สวนผึ้ง แยกซ้ายที่สามแยกชัฏป่าหวาย 

 เข้าทางหลวง 3087 ราว 3 กม.     
 โทร. 092 569 4791 
 Facebook / CORO FIELD 

CO
RO

 FIELD

 ตะวนัคลอ้ยบา่ย มุง่หนา้สูต่ ัวเม ือง
ราชบุร ี  ก ่อนเดินทางกลับอุทยาน
หินเขางู เป็นจุดแวะสุดท้าย และเป็น
บทสรปุของเส้นทางแหง่แรงบนัดาลใจ
 อุทยานหินเขางู เกิดจากแนวคิด
ของชุมชนในการฟื้นฟูเหมืองหินร้าง
ที่หมดสัมปทานลงให้กลายเป็นสวน
หย่อนใจ สำาหรับทุกคน และยังเช่ือมโยง
ไปถึงโบราณคดีของเมืองโบราณราชบุรี 
ดว้ยการสลักพระฉาย หรือพระพทุธรูป
ปางลีลาบนผนังหินขนาดใหญ่ พร้อม
กับสะพานที่ ทอดไปเหนือบึ งน้ำ า 
สำาหรับเดินชมภูมิทัศน์ ที่ยังคงเหลือ
หย่อมป่าเล็กๆ บนเขาหินปูน และฝูง
ลิงแสมเจ้าถ่ิน 
 ที่แห่งนี้เป็นหมู่เขาหินปูน อันเป็น
แหล่งหินปูนคุณภาพสูงมาตั้งแต่ต้น
รัตนโกสินทร์ อีกท้ังมีความเป็นมา
เช่ือมโยงไปถึงเมืองโบราณสมัยทวารวดี
โดยภายในอุทยานหินเขางู ประกอบ
ด้วยถ้ำาต่างๆ คือ ถ้ำาฤๅษี ถ้ำาฝาโถ และ
ถ้ำาจีน-จาม  ถ้ำาตา่งๆ น้ีพบพระพทุธรปู
จำาหลักบนผนังถ้ำา  
 แสงสทีองมลงัเมลอืงกอ่นตะวนัลบั
เงาภูเขาโบราณทอดลงในบึงน้ำาอย่าง
แจ่มชัด เ กิด เป็น ภูมิทัศน์ งดงาม 
สะท้อนเรื่องราวท่ีน่าจดจำาของเมือง
เล็กริมสายน้ำา ที่มิได้เล่าเรื่องราวของ
ผู้คนร่วมสมัย หากหยั่งรากลึกผ่าน
บรรพบุรุษ และย้อนกลับไปไกลถึง
ความเปน็มาในประวตัศิาสตร์นบัพนัป ี

อุทยานเขาหินงู    
  ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี 

 ห่างจากตัวเมือง 8 กม.
 ใช้ทางหลวงหมายเลข 3087 
 ราชบุรี – จอมบึง - สวนผึ้ง  

อุทยานเขาหินงู    



ความหมายสัญลักษณ์
01  คนพิการ
02  คนชรา
03  เด็กและสตรีมีครรภ์
04  คนตาบอด
05  ที่จอดรถเฉพาะ 
 สำาหรับผู้ต้องการ
 ความช่วยเหลือพิเศษ

06  ทางลาดชัน
07  ห้องน้ำาพร้อมอุปกรณ์ให้ 
 ความช่วยเหลือพิเศษ
08  ลิฟท์
09  ที่นั่งพักผ่อน
 10  ท่าเรือ
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การเดินทาง

 ใช ้เส ้นทางสายเพชรเกษม
(ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่าน
นครปฐม เข้าราชบุรีหรือเส้นทาง
สายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 
338) จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล
ไปพบกบัถนนเพชรเกษม กอ่นถงึ
ตวัเมอืงนครปฐม 16 กม. จากนัน้
ใชถ้นนเพชรเกษมตรงไปตวัเมอืง
ราชบุรี รวมระยะทาง 100 กม.

* Don’t miss   
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ตลาดเก่าโพธาราม
เดินชมบรรยากาศตลาดโบราณรุ่นก๋งริม
แม่น้ำาแม่กลอง ชิมของกินพื้นถิ่นหลากหลาย

ณ สัทธา อุทยานไทย 
เข้าถ้ำาพุทธชาดก เรียนรู้วิถีแห่งศรัทธาผ่าน
สื่อไฮเทค และเวิร์คช็อปเขียนลายไทย ประดับ
ทองคำาเปลว

โคโรฟิลด์ 
ชมิ Japanese fusion Cuisine ทีใ่ชเ้มลอ่น และ
พืชผักในฟาร์มออร์แกนิคเป็นวัตถุดิบหลัก

เดอะ บลูมส์ ออร์คิด ปาร์ค
ชมสวนป่ากล้วยไม้ และทุ่งดอกคอสมอส 

ตลาดน้ำาหลักห้า
นั่งเรือแท็กซี่ชมวิถีริมคลองดำาเนินสะดวก 
ชิมของอร่อยในชุมชนริมน้ำาเก่าแก่

อุทยานเขาหินงู
สัมผัสทิวทัศน์แปลกตาของเขาหินปูนเหนือ
บึงน้ำายามแดดร่มลมตก

เพียงโหลด   Appication

ปตท.นครปฐม-ลำาพญา  
ถ.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
ปตท.หจก.อัศวราชบุรี  
ถ.ราชบุรี-จอมบึง อ.จอมบึง
ปตท.หจก.ราชวีระกิจ 
ถ.เขาวัง-น้ำาพุ ต.น้ำาพุ อ.เมืองราชบุรี

ปักหมุดพิกัดปั๊ม

ค้นหาสถานีบริการน้ำามัน

??24

รถยนต์ 



ผจญภัยไปกับรสชาติที่เมืองเลย
More Gastronomy

LOEI
เดินทางสู่ จ.เลย โดยสายการบิน 
หรือรถยนต์ส่วนบุคคล

สัมผัสวิถีพ้ืนบ้านไทดำา ท่ี หมู่บ้าน 
วัฒนธรรมไทดำาป่าหนาด อ.เชียงคาน

ชมทิวทัศน์ตะวันลับที่ริมฝั่งโขง 
อาหารเย็นเมนูพื้นบ้านริมน้ำาโขง 

เดินเล่น ถนนคนเดินเชียงคาน 
ซ้ือของท่ีระลึก และอาหารการกิน
พื้นถิ่น

นวดคลายเส้น ร้านป้าก้อยยองเส้น
เที่ยวชม วัดท่าคก และ วัดศรีคุณเมือง

อาหารกลางวัน ท่ี ร้านบ้านนาเรากว้าง

เดินทางกลับ 

ชมความงามของทะเลหมอก ท่ี ภูทอก
ใส่บาตรข้าวเหนียว อาหารเช้าแบบ
เชียงคาน

เข้าที่พัก ณ บ้านพักกาย พักใจ 
อ.เชียงคาน เรียนรู้ประเพณีพ้ืน
บ้านเชียงคาน 

เช้า

เช้าตรู่

สาย

สาย

บ่าย

เที่ยง

เย็น

ค่ำา

บ่าย

  DAY 1

  DAY 2

Route 3
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน



 จากท่าอากาศยานเลย มุ่งหน้าสู่
บ ้านไทยดำา ป่าหนาด ต.เขาแก้ว 
อ.เชียงคาน ใช้เวลาเดินทางราว 1 ช่ัวโมง
หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นชาวไทดำาป่าหนาด 
ที่รักษาเอกลักษณ์ของตนเองผ่าน
เครื่องแต่งกายที่เป็นชุดสีครามเข้ม
เกอืบดำา และผา้คลอ้งคอเรยีกผ้าเป่ียว  
ปลูกบ้านยกพื้นหลังคาสูง  นอกจากหมู่บ้านที่สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 

และลานโล่งที่ไม่เป็นอุปสรรคในการทำากิจกรรม 
ยังมีเรือนใหญ่ท่ีรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
พร้อมกับการตอ้นรับผูม้าเยือนด้วยการแสดง
ทางวัฒนธรรม และสาธิตการทำาอาหารตำารับไท
ดำา ได้แก่ แกงผักผำา ผัดเผ็ดไส้หมู ผักจุ๊บ แจ่ว
เอือดด้าน แกงหน่อส้ม ซ่ึงมีรสชาติกลมกล่อม 
ใกล้เคียงอาหารอีสาน 
 หลังอาหาร มีการแสดงการละเลน่โบราณ
คือการขีม่า้แจง่แจะ๊ ทีเ่รียกวา่ ขีม่า้โยกเยก แตถ่า้
อยากสนุกแบบยกก๊วน การละเล่น มะกอนลอด
บว่ง โยนลกูผ้าท่ีมีลกัษณะสามเหลีย่มมีหาง หรือ 
ที่เรียกว่า มะกอน เหวี่ยงขึ้นไปเพื่อให้ลอดห่วง
ที่ตั้งอยู่สูงสามวงให้ได้ ดูจะเป็นกิจกรรมที่
ผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกสนุกกว่าเด็กๆ ก็ได้
 นอกจากน้ีอาจทำาเวิร์คช็อป ทดลองทำาตุ้มนก 
ตุ ้มหนู เครื ่องรางของขลังตามความเชื ่อของ
คนไทดำาท่ีช่วยปัดเป่าส่ิงร้ายๆ และนำาความโชคดี
ต่างๆมาให้ หรือเลือกน่ังรถอีแต๊กเย่ียมชม
หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมไทดำา ศูนย์ทอผ้า ฯลฯ

 นี่คือ การผจญภัยไปกับรสชาติ
อร่อย แซ่บ ไม่คาดฝันบนเส้นทาง
เมืองรองเลาะเลยีบชายโขง จากตวั
เมืองเลย ถึง อ.เชียงคาน 

Day1
เลย

หมู่บ้านวัฒนธรรม
ไทดำาป่าหนาด

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำาป่าหนาด
  ห่างจาก อ.เชียงคาน ประมาณ 20 กม.

 มีบริการที่พักโฮมสเตย์ และอาหาร  
 สามารถเลือกทำากิจกรรมที่สนใจตามชอบ

 โทร. 081 184 9923

HAPPY

SO GOOD

บ้านพักกาย พักใจ
  ถนนชายโขง ซอย7 ครึ่ง
 โทร.081 803 0310

บ้านพักกาย พักใจ
 จากบ้านป่าหนาด ใช้
เวลาเดินทางราว 20 นาที
เข ้าที ่พ ักที ่บ ้านพักกาย 
พักใจ ที่พักโฮมสเตย์เล็กๆ 
ท่ีได้รับการออกแบบภายใต้
แนวคิด การออกแบบที่
เป็นมิตร โดยเฉพาะผู้ที่มี
ข้อจำากัดทางร่างกายทั ้ง
คนสูงอายุ ใช้ไม้เท้า หรือ
วีลแชร์  
 ไม่เพียงการออกแบบ
อาคาร ทางเดินในภาพรวม 
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
ในห้องพัก บันไดทางขึ ้น 
แมจ้ะเปน็บนัไดไมแ้บบเก่า 
แต่ก็ติดแผ่นกันลื่นเอาไว้
ทุกขั้น หรือในห้องน้ำาก็จะ
มรีาวเหล็ก และแทน่สำาหรับ
นั่งอาบน้ำาให้สะดวกขึ้น

 เนือ่งจาก คณุหยงุ วรีะ 
พฒุกิลุากรู เจา้ของซึง่เคย
ทำางานด้านโฆษณาก็เป็น
ผูท้ีใ่ชว้ลีแชร ์หลังจากตอ่สู้
กับอาการป่วย จนในที่สุด
กลับมามีกำาลังใจในการ
ใช้ชีวิต จึงต้องการส่งผ่าน
ความคดิ และพลงัไปสูผู่ท้ี่
กำาลังทอ้แทจ้ากสภาพทาง
กายเช่นเดียวกับเขา จึง
สร้างที่พักที่เป็นมิตรกับ
ทุกคน ทุกข้อจำากัด โดย
เชื่อว่า การออกเดินทาง
ท่องเท่ียว เป็นการส่งต่อ
พลังใจไปยังทุกคนได้ 



ถนนคนเดิน
เชียงคาน

 ยามบ่าย เป็นการสนุกไปกับ
ประเพณีท้องถิ่นเชียงคาน ณ 
ศนูยเ์รยีนรูท้ีเ่กดิจากการรว่มมือ
ร่วมใจของชุมชนในการฟ้ืนฟู
เรือนเก่าอายุ 149 ปี คือ เรือน
ตาสงิหค์ำา ซึง่เปน็เรอืนไม ้ยกพืน้

บนเสาปนูกอ่อฐิ ฉาบดว้ยปนูขาว
ข้ึนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน อันแสดง
ถึงความรัก ความหวงแหนเรือน
โบราณ ทีม่คีณุคา่ทางใจ มใิหถ้กู
รื้อขาย เพราะทายาทไม่สามารถ
ดูแลได้   

เชียงคาน

 กิจกรรมท่ีทุกคนทำาได้ คือ การทำาผาสาท
ลอยเคราะห ์ผาสาท หรอืปราสาท ทำาจาก
วสัดธุรรมชาติ เชน่ กาบกลว้ย ประดบัดว้ย
ดอกไม้ชายรั้ว และดอกเทียนที่ทำาจาก
ขี้ผึ้งเป็นรูปกลีบดอกไม้ นำาไปลอยใน
แมน่้ำาโขง เปน็ประเพณีทีสื่บทอดมานาน
นับศตวรรษในช่วงหลังออกพรรษา ชาว
เชียงคานเช่ือว่าเป็นการปล่อยทุกข์ ลอยโศก 
ให้สิ่งไม่ดีลอยจากไป 
 หลังจากทำาผาสาดแล้ว ใช้เวลาช่วง
โพล้เพล้ เดินชมตะวันลับลำาน้ำาโขงไป
ตามเส้นทางเดินเลียบชายน้ำา ที่ทอดยาว
ไปจนตลอดแนวย่านชุมชนเก่า 

 ถนนคนเดินเชียงคาน เป็นความ
พร้อมใจของชุมชนในการใช้ถนนเป็น
พื้นที่จัดกิจกรรม โดยใช้ถนนชายโขง
ระหว่างซอย5 ถึงซอย 20 ในช่วงเย็น
จนถึงค่ำา เป็นย่านเดินซื้อหาสินค้า  
ของฝาก และของกินต่างๆ ทุกวัน ไม่มี
วันหยุด 

 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
 เวลา 16.00-22.00 น



 สลัดความง่วงเพื่อมุ่งหน้าสู่ภูทอก 
จุดชมทะเลหมอกภูทอก ห่างจากที่พัก
ชายโขง ราว 3 กิโลเมตร  จากเชิงภูมี
รถของชาวบ้านพาขึ้นภู จอดส่งถึงจุด
ชมวิวเลยทีเดียว แม้สภาพพื้นที่จะ
เป็นทางดินอัด แต่ก็มีราวเหล็กกันตก 
และที่นั่งพัก 

Day2
เลย

ทะเลหมอก ภูทอก

 ภ ูทอก เป ็นภ ูโดดๆ ส ูงราว 
500 เมตรจากระดบัน้ำาทะเล จงึเปน็
จุดที่มองเห็นตัวอำาเภอ โดยเฉพาะ
ยา่นชมุชนเก่าชายโขง ขา้มลำาน้ำาไป
ถึงเมืองสานะคาม ฝั่งลาว และแก่ง
คุดคู้ เขาพระบาทภูควายเงินทาง
ทิศเหนือได้อย่างชัดเจน
 สายหมอกก่อตัวช้าๆ ปกคลุม
ลำาน้ำาโขง ซึ่งน้ำาจะอุ่นกว่าอากาศ

 ภูมิปัญญานวดโบราณหน่ึงเดียว
ในเชียงคาน “ป้าก้อย” เจ้าของฉายา
ยองเส้นเท้าเทวดา ที่ใช้เท้าลงเส้น
นวดแบบบำาบัดอาการเจ็บ และมี
เทคนคิการผกูผา้ขาวมา้ไวท้ีข่ือ่เพือ่
ให้ผู้นวดยกตัว ทิ้งตัวตามน้ำาหนักท่ี
ต้องการได้ เมื่อนวดเสร็จจะมกีาร
บำาบัดโดยใช้หินมาวางทับกดจุดตาม
หน้าท้องฝ่ามือ ใบหน้าเพื่อความ
ผ่อนคลาย

  เชียงคาน ซอย 19 

ใกล้ผิวน้ำา ทำาให้เกิดการกลั่นตัว
เป็นละอองหมอก จึงเกิดมากในวัน
ที่ท้องฟ้าแจ่มใส และอากาศค่อน
ข้างเย็น และเนื่องจากเป็นมุมมอง
ไปยังทิศตะวันออก สายหมอกขาว
ถ ึงถ ูกย ้อมด ้วยแสงตะว ันแรก
เป็นสีทองเรื ่อๆ  นับเป็นวิวแห่ง
ความประทับใจของการเริ่มต้นวัน
ใหม่ได้อย่างดีที่สุด

 หนึ ่งในว ัฒนธรรมอันดีงามที่
เชียงคาน ที่พลาดไม่ได้เมื่อลงจาก
ภูทอก แล้วกลับมายังถนนชายโขง 
น่ันคือ การใส่บาตรข้าวเหนียว อันเป็น
เรื่องน่าประทับใจท่ีเกิดขึ้นทุกเช้าใน
การมาเยือนเชียงคาน  การปูสาดใส่
บาตรข้าวเหนียว เป็นวิถีปฏิบัติของ
ชาวบ้านสืบเนื่องมานาน

 เลือกใส่บาตร ริมถนนชายโขง  
 ประมาณ 6.00 – 7.00 น.

ตักบาตร
ข้าวเหนียว 

นวดยองเส้น 
ไทเลย 



 วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่า
แก่ที่ ไม่ไกลจากย่านถนนคน
เดิน วัดน้ีมีอุโบสถแบบล้านนา 
ลักษณะเตี้ยแจ้ หลังคาลดชั้น 
ประดบัลายปนูปัน้ และจิตกรรม
ฝาผนังเรื่องทศชาติ ฝีมือช่าง
ล้านช้าง ท่ีบ่งแสดงเอกลักษณ์ 
ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปไม้
จำาหลักลงรักปิดทอง แบบล้านช้าง
และธรรมาสน์ไม้แกะสลักรูป
ปราสาทที่งดงาม 
 ส่วนวัดท่าคก อยู่ถัดขึ้นไป
ทางทิศเหนือ ใกล้ริมแม่น้ำาโขง 
เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี
ชื่อวัดมาจากลักษณะของเว้ิง
น้ ำาวนชายฝั ่งที ่เรียกว่า “คก”  
พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูนศิลปะล้านช้าง ประดับ
ด้วยปูนปั้น และกระเบื้องสี ตัว
อาคารมีลักษณะเป็นโครงทึบ
เหมือนตึกฝร่ัง ด้านหน้าอุโบสถ
ประดับด้วยสิงห์คู่ และลวดลาย
สีทองบนพื้นขาว หน้าบันเป็น
ลวดลายพรรณพฤกษาบนพ้ืนสี
ฟ้า และซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป
นับเป็นพระอุโบสถศิลปะล้านช้าง
ที่มีรายละเอียด ที่งดงามแบบ
พื้นบ้าน 

วัดคู่เมือง
เชียงคาน

 วัดเก่าท้ังสอง เช่ือม
โยงกับ ชุมชนเชียงคาน
ผ่านอดีตอันยาวนาน
นับแต่ก่อร่างสร้างสาน
จนถึงการออกรับบาตร
ในทุกเช้าตรู่ 

 เชียงคานไม่ได้มีแค่ร้านอาหารพ้ืนบ้าน
และร้านอาหารบรรยากาศดีริมน้ำาโขง
ให้เลือกไปน่ังชิลเท่าน้ัน แม้แต่สองฟากฝ่ัง
ถนนคนเดินเชียงคานก็ยังเต็มไปด้วย
อาหารฝมีอืชาวบา้นและอาหารอีสานท่ี
หลายคนอาจไม่เคยเห็น แต่รสชาติอร่อย
เกินคาด 
 เร่ิมต้นเติมพลังจากม้ือเช้าเสียก่อน  
นอกจากกาแฟ ปาท่องโก๋ ข้าวจี ่ ไข่
กระทะแล้ว ยังมีจานพิเศษตำารับเชียงคาน 
คือ ข้าวปุ้นน้ำาแจ่ว ของ ป้าบัวหวาน ข้าวปุ้น
น้ำาแจ่ว ก็คือ ขนมจีนเส้นสด ใส่น้ำาซุปหมู
ใส่กระดูกตุ๋น และเครื่องใน คล้ายกับ
ก๋วยเต๋ียวเคร่ืองในหมูน่ันเอง กินกับผัก
เคียงสารพัดทั้ง ผักชีลาว ถั่วงอก 
ถ่ัวฝักยาว ปรุงรสด้วย พริกแจ่ว รสชาติเผ็ด
และเค็มนัวๆ  บีบมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยว 
ตามชอบ 
 แต่ถ้าอยากลองชิมของอร่อยพ้ืนบ้าน
 ขา้วเปยีกเสน้ ใหแ้วะไป ซอย 10 การนัต ี
ความกลมกล่อมของน้ ำาซุปที ่เข้ากัน
ได้ดีกับน้ำาพริกเผา 

ของอร่อย 
เชียงคาน



 มร้ีานอาหารทีม่ขีองอร่อยเมนพูืน้บ้าน และ
เมนูปลาน้ำาโขงให้ได้เลือกสั่งตั้งอยู่ริมโขงอยู่
หลายรา้น แตส่ำาหรบัผูท้ีใ่ชร้ถวลีแชร ์ทางลาด 
อาจจำาเป็นกับการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ ใน
เชียงคานมีร้านอาหารริมโขงอยู่ 2 ร้าน ที่
พร้อมให้บริการทางลาดชันเพื่ออำานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงวัย และผู้ใช้วีลแชร์ให้เข้าถึงได้
อย่างสะดวกสบาย

ร้านระเบียงริมโขง 
 เปน็รา้นเกา่แกท่ีเ่ปดิใหบ้รกิารมานานกวา่ 20 ปี
เมนแูนะนำาต้องปลาแมน่้ำาโขง รบัรองความสด ลอง
ส่ังต้มยำาปลาน้ำาโขง, ยำาปลาเน้ืออ่อน, ปลาคังลวกจ้ิม,
ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย, ต้มยำาปลา
แม่น้ำาโขง สดอร่อยแบบถึงน้ำาถึงเนื้อ

ร้านอร่อยริมโขง

 เปิดเวลา 10.00-23.00 น.
 โทร.042 821 532

ร้านเฮือนฝ้ายคำา 

 ชมวิวสวยยามเย็นในตัวเรือนบ้านไม้
สไตลเ์ชียงคาน มีจานเดด็แนะนำานอกจาก
เมนูปลาน้ำาโขง ยังมี ปูนิ่มทอดกระเทียม 
แหนมซ่ีโครง ปลาคงัลวกจิม้ ปลาเนือ้ออ่น
ทอดกระเทียม ตำาถาด และตำาหลวงพระบาง
 

 เปิดเวลา 10.00-23.00 น.
 โทร. 091 863 3228

 เมื ่อสายหมอกบรรจบลงกับลำาน้ ำา พาเรา
สัมผัสอีกมิติหน่ึงของเมืองเลยท่ีซ่ึงไม่ได้มีเพียง
ภูกระดึง ภูหลวง และการเดินเท้ายากลำาบากสู่
ภูดอย หากเมืองเล็กที่เงียบสงบนี้ ยังเปี ่ยม
ด้วยมิตรภาพท่ีก่อให้เกิดพลังใจ นำาไปสู่การ
ผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราเอง 

บ้านนาเรากว้าง
 บ น เ ส้ น ท า ง มุ่ง ห น้ า สู่ ท่ า
อากาศยานเลย ร ้านบ้านนา 
เรากว้าง เป็นอีกจุดแวะท่ีเติมเต็ม
การผจญภัยผ่านรสชาติ ร้าน
อาหารบรรยากาศริมท้องทุ่งนา
เห็นวิวท้องฟ้ากว้างโอบล้อมด้วย
ทะเลภูที่เมืองเลย เมนูง่ายๆ แต่
สร้างสรรค์ ผสมผสานอาหาร
พื้นบ้านกับไอเดีย เกิดเป็นปลา
ห่มฟาง หรือไข่ป่ามเมือง เลย 
เย ็นตาโฟหม้อไฟ ปลาชาวไร่ 
ตำาปลีกรอบ และข๊ัวะไก่ไข่อ่อน
เมนูพ้ืนบ้านท่ีนำาเอาไก่ย่างฉีกสับ
มาตม้ใสใ่นน้ำาตม้ขงิ และไขอ่อ่น
รสแซ่บซดคล่องคอยังไมร่วม

บรรดาเคร่ืองด่ืมสารพัดท้ัง กาแฟ
 ม็อกเทลหลากสีสันให้เลือกสั่ง  
 ด ื ่มด่ ำาบรรยากาศท้องไร ่
ท้องนา กลิ่นโคลน กลิ่นต้นข้าว
(ในฤดูทำานา) มีสะพานไม้ไผ่
ให้เดินเช็คอิน มีแบล็คกราวด์ 
เป็นนาขาวเขียวขจี นอกจากมุม
สะพานไม้ไผ่แล้วยังมีอีกหลายมุม
ท่ีเซลฟ่ี ได้นอกจากตกแต่งได้
อย่างสมดลุเขา้กับธรรมชาตแิล้ว
ยงัเปน็พืน้ทีท่ีค่นทุกเพศวัย รวม
ถึงผู ้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ทั้งทางลาดภายในร้าน 
และทางเดินสะพานไม้ไผ่ 

บ้านนาเรากว้าง
  บ้านติดต่อ ต.นายาน อ.เมือง 
 เปิด 10.00-21.00 น.
 โทร. 093 442 2539
 Facebook : ร้านอาหาร นาเรากว้าง จ.เลย



ความหมายสัญลักษณ์
01  คนพิการ
02  คนชรา
03  เด็กและสตรีมีครรภ์
04  คนตาบอด
05  ที่จอดรถเฉพาะ 
 สำาหรับผู้ต้องการ
 ความช่วยเหลือพิเศษ

06  ทางลาดชัน
07  ห้องน้ำาพร้อมอุปกรณ์ให้ 
 ความช่วยเหลือพิเศษ
08  ลิฟท์
09  ที่นั่งพักผ่อน
 10  ท่าเรือ
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* Don’t miss   
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ชมทะเลหมอก
แวะจุดชมวิวทะเลหมอกริมโขงท่ี ภูทอก ช่วงหน้า
หนาว สัมผัสทะเลหมอกได้ต้ังแต่ 5.30-8.00 น.

อร่อยริมโขง
เลือกอร่อยกับของเด็ดพ้ืนบ้านริมถนนคนเดิน 
กุ้งแม่น้ำาโขงเสียบไม้ หรือเมนูอาหารสารพัด
จากปลาแม่น้ำาโขง

ใส่บาตรข้าวเหนียว
อย่าลืมตื่นเช้ามาตักบาตรข้าวเหนียว หนึ่งใน
วิถีชีวิต สงบ และเรียบง่ายของชาวเชียงคาน

นวดไทเลย
นวดตวัแบบวถิชีมุชน ใชเ้ทา้ลงเสน้แบบบำาบดั
อาการเจ็บ ที่ร้านยองเส้น ยายคำาก้อย 

การเดินทาง

เพียงโหลด   Appication

ปั๊ม ปตท.เชียงคาน   
ทางฝั่งขาออก บนถนทางหลวง
สาย 201 ห่างจากเมอืงเชยีงคาน 
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร 

ปักหมุดพิกัดปั๊ม

ค้นหาสถานีบริการน้ำามัน

??24

1

สัมผัสวิถีไทดำา
เยี่ยมชมหมู่บ้านและพิพิธภัณฑ์ไทดำา 
แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมของลาวโซ่ง  

 จากกรงุเทพฯ บนิตรงสู ่จ.เลย
ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 1.15 ช่ัวโมง 
มีหลายสายการบินให้บริการ

 ใช ้ทางหลวงหมายเลข 1
(พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี
แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 2
(มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา
ไปจนถึงจังหวัดขอนแก่น แล้ว
แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 
ผ่านอำาเภอชุมแพ แล้วเล้ียวขวาเข้า
สู่เส้นทางหมายเลข 201 ผ่าน
อำาเภอภูกระดึง อำาเภอหนองหิน 
อำาเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย 
รวมระยะทาง 530 กิโลเมตร

เครื่องบิน

รถยนต์ 



พัทยาที่สนุกกว่า....  More Fun ! Pattaya
PATTAYA

ออกเดินทางสู่พัทยา 

เพลินกับธรรมชาติในฟาร์มสไตล์
ยูโรคันทรี ที่ ฟาร์มแกะพัทยา

เท่ียวหมู่บ้านฝร่ังเศส สไตล์วินเทจท่ี 
อะลาคอมปาณย์ สักการะพระพุทธรูป
แกะสลักบนหน้าผา ที่ เขาชีจรรย์

พักในโรงแรมท่ีออกแบบห้องพัก
ภายใต้แนวคิด  Friendly Design 

แวะปราสาทสัจธรรม ปราสาทไม้
แกะสลักที่สวยงามและใหญ่ที่สุด
ในโลก

หลบร้อนเที่ยวเมืองหิมะ และโดม
น้ำาแข็งที่ ฟรอสต์ พัทยา

ข้ามมิติสู่หุบเขาไดโนเสาร์ 
ที่ สวนนงนุช พัทยา

รับประทานอาหารกลางวัน 
ร้านส้มตำาวิลล่า 

เช้า

สาย

สาย

เที่ยง

บ่าย

เย็น

บ่าย

เย็น

  DAY 1

  DAY 2

Route 4
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน



พัทยา เป็นเมืองแห่งควาสนุกสนาน
เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย ที่ผสม
ผสานระหว่างสถานที่คลาสสิก 
แหล่งท่ีเท่ียวท่ีกินใหม่ๆท่ีเข้าถึงได้
สะดวก ไร้ข้อจำากัด เพราะได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสำาหรับทุกคน 
ไม่ว่าจะเดินชิลในฟาร์มแบบยุโรป 
ปราสาทไม้แกะสลักที่ ใหญ่ที่สุด 
ในโลก จนไปถึงเมืองน้ำาแข็ง ด้วยการ
เดินทางอันสะดวกเพียงช่ัวโมงเศษๆ  

 อกีแหล่งทอ่งเทีย่วท่ีตอบโจทยส์มาชกิ
ในครอบครัวทุกเพศทุกวัยได้มาพักผ่อน 
ยิ่งปรับโฉมใหม่เพิ่มเติมโซนสำาหรับเด็ก
ที่อยากผจญภัยในโลกแห่งนิทาน รวมรูป
ป้ันจำาลองเมืองในนิทานต่างๆ อาทิ บ้าน
สโนไวท์ อลิซในแดนมหัศจรรย์ เจ้าชายกบ 
ที่ทำาให้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสวยๆ 
แล้ว การเดินเล่นรอบฟาร์มแกะ และ
โซนสัตว์เลี ้ยงหาดูยากนำาเข้าจากต่าง
ประเทศ ซ่ึงมีท้ัง ม้า อัลปาก้า แพะ แกะ
หน้าดำา เต่ายักษ์ซูลคาต้า นกอินทรีย์ทะเล
ซึ ่ งนักท่อง เที ่ ยวสามารถให้อาหาร
ได้อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังมีโชว์การแสดง 
พิเศษของสัตว ์แสนรู ้ และกิจกรรมใน
หลากหลายโซนให้เลือกสนุกตามชอบ

ฟาร์มแกะพัทยา
  ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี บายพาส เส้น 36 

 (ตรงข้ามรร.นานาชาติ เดอะ รีเจนท์)
 โทร.092 321 6718
  www.pattayasheepfarm.com

ฟาร์มแกะพัทยา

Day1
พัทยา

P a t t a y a



 แวะมา A’ LA CAMPAGNE  
หรือ อา ลา คอมปาณย์ ที่นำาเอา
บรรยากาศหน้าร้อนของฟาร์ม
เล็กๆ แถวยุโรปตอนใต้มาให้ได้
สัมผัสในบรรยากาศแห่งความ
ร่มร่ืนด้วยไม้ใหญ่พุ่มสูง ต้นหลิว 
และสน โดยแบ่งพ้ืนท่ีได้อย่าง
ลงตัวท้ังในโซนฟาร์มเล็กๆ มีสัตว์ 
นำาเข้าจากต่างประเทศให้ได้ชม
ในโรงเลีย้งมา้ และฟาร์มปลูกผัก 
รวมถึงกิจกรรมสำาหรับเด็กๆ และ
ผู้สนใจมาหัดเป็นชาวสวน เก็บไข่ไก่
ปลอดสารเป็นของฝากหรือของ 
ท่ีระลึก หากมาเท่ียวในช่วงสุด
สัปดาห์ ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป
ด้านศิลปะ อาทิ ระบายสี เพ้นท์
กระถางปลูกแคคตัส 

อาลาคอมปาณย์  

A’ LA CAMPAGNE  
  ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา เยื้องกับ 

 สำานักงานอัยการจังหวัด พัทยา 
 โทร. 091 780 1254 
  Facebook / A La Campagne Pattaya

 ส่วนโซนร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ความต่างกัน
ระหว่างร้านภายในโครงการเร่ิมต้ังแต่ ร้านส้มตำา 
วิลล่า  ท่ีพลิกอารมณ์การทานอาหารอีสานใน
บรรยากาศโบสถ์เก่ายุโรปคลาสสิค ตกแต่งด้วย
อุปกรณ์จักสานแบบไทย กับเมนูอีสานประยุกต์ 
รสชาติแซ่บโดนใจ ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ 
พิถีพิถันในเคร่ืองปรุง เน้นความสดของผัก
เคียงต่างๆ ท่ีปลูกในโครงการแบบวิถีเกษตร
ธรรมชาติ
 ส่วนร้านทีแฟคทอร่ี แอนด์ มอร์ เปิดขาย
อาหารยุโรป เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ และเบเกอร่ี 
รวมถึงเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ไม่ควรพลาดการ
ชิมชาแบบโมเดิร์น เพราะร้านคัดสรรชานำาเข้า
จาก 8 ประเทศท่ีหาทานยากมาให้ได้ลองชิม  โดย
เฉพาะแบบชงเย็น หรือ cold brew สูตรเฉพาะตัว
เช่น ชาดำากลิ ่นกุหลาบ  ชามะนาวดิมบูลา่ 
อู่หลงลิ ้นจี ่  หรือผูเ่ออ่วานิลลา นอกจากนี ้
ยังมีเวิรค์ช็อปใหผู้ท้ี ่สนใจได้เลือกดื่มด่ำากับ
วัฒนธรรมการด่ืมชาไปพร้อมกับการทานเบเกอร่ี

 เขาชจีรรย์ คอืความมหศัจรรย์อีกแหง่ของ
พัทยา สัณฐานรูปกรวยแหลมของเขาหินปูน
สงู 250 เมตรทีห่ลงเหลอืจากการทำาสมัปทาน 
ด้านหน้าภูเขา ตัดชันจนเรียบจากการทำาหินตัด
เมื่อหลายปีก่อน
 ครั ้งหนึ ่งเม ื ่อสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ทอดพระเนตรเขาชีจรรย์ 
ทรงเสียดายความงดงามท่ีอาจถูกทำาลายลง
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัด
สร้างพระพทุธรูปประจำารัชกาลท่ี 9 ถวายเปน็
พระราชกุศล เนือ่งในวโรกาสพระบาท สมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงครอง
ศิริราชสมบัติครบ 50 ปี
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ไดพ้ระราชทานพระบรมราชวนิฉิยัฯ สรปุไวว้ ่า
ควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นบนผนังหินจะดีกว่า
สรา้งแบบนนูต่ำา เพราะจะประหยดั ตดัปญัหา
เรื่องการบำารุงรักษา ด้วยเหตุนี้ในป ี2539 จงึ
เกิดเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยผสมผสาน
กับแบบล้านนา แกะสลักลึกด้วยแสงเลเซอร์ 
และฝังด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองความสูง
รวมฐานบวั 130 เมตร หนา้ตกักวา้ง 70 เมตร 
นามว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

อัศจรรย์เขาชีจรรย์

 ไมเ่พยีงไดก้ราบพระพทุธ
ฉายริมผาหินที่ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก รอบบริเวณเขาชีจรรย์ ซ่ึง
เป็นท่ีราบริมอ่างเก็บน้ำา ยังได้
รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดู
งดงาม สะอาดตา โดยมีสวน
ไม้ประดับสลับสวนหินด้วย 

อัศจรรย์เขาชีจรรย์
  ต.นาจอมเทียน  

 (ซอยเขาชีจรรย์
 ติดทางหลวงชนบท 1003)



 ที ่พักที ่ออกแบบ และบริการด้วย
หลักการออกแบบยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด 
เป็นมิตรกับทุกคน หมายถึงทุกคนไม่
วา่จะมขีอ้จำากัดทางกายหรือไมเ่พยีงใด  
กส็ามารถใช้บรกิารได้อยา่งสะดวกสบาย
หรือลดข้อจำากัดลงให้น้อยที่สุด 
 พัทยามีที่พัีกเป็นมิตรกับทุกคน อาทิ
ราวินทรา บีช รีสอร์ต แอนด์ สปาที่
นาจอมเทียน ในบรรยากาศเงียบสงบ 
นอกจากสิ่งอำานวยความสะดวก และ
การต้อนรับตามมาตรฐาน ที่นี่ยังคำานึง
ถงึความสะดวกของการ“ผา่นไดต้ลอด” 
คอื หมูอ่าคารทรงเตีย้ สไตลโ์คโลเนยีล
ผสมผสานกับความเป็นไทย มีทางลาด
ที่สะดวกสำาหรับวีลแชร์ เชื่อมกับส่วน
ต่างๆของอาคาร 
 หรือหากต้องการชมความงามของ
หาดจอมเทียนก็มีทางกว้าง ปลอดภัย 
ห่างไปไม่กี่สิบเมตร

    ที่พัก
Friendly Design

 แต่ถ้าต้องการบรรยากาศท่ีพักท่ี ข้ึนในย่านใจกลางเมือง
อวานี พัทยา รีสอร์ต แอนด์ สปา น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
ทีส่ดุ นอกจากจะตดิกับหา้งสรรพสนิคา้และพพิพิธิภัณฑ์
ริบลี่ส์ ตัวอาคารที่แวดล้อมด้วยความร่มรื่นของต้นไม้
ใหญ่ก็ทำาให้รู้สึกเงียบสงบและผ่อนคลายราวอยู่ใน
ใจกลางโอเอซิส  โดยเฉพาะโซนสระว่ายน้ำา และห้องอาหาร
บริเวณล็อบบี้ที่โอ่โถง สะดวกสบายต่อผู้ใช้วีลแชร์ และ
ผู้สูงวัยที่ใช้ไม้เท้าพยุง 

ราวินทรา บีช รีสอร์ต แอนด์ สปา 
  ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
 โทร. 038 235 777
  www.ravindraresort.com

อวานี พัทยา รีสอร์ต แอนด์ สปา
  ถนนเลียบหาด เมืองพัทยา 
 โทร. 038 412 120
  www.avanihotels.com



 สวนนงนุช เป็นหน่ึงในท่ีเท่ียวคลาสสิก
ของพทัยา แมเ้ปดิมานานกวา่ 40 ป ีแต่
ยงัคงเตม็ไปด้วยพืน้ทีข่องสวนทีร่ม่รืน่
ไปด้วยพันธุ์ ไม้แปลกตาและหลาก
หลายมาจากทั่วทุกมุมโลก 

Day2
พัทยา

สวนนงนุช 
สวนสวยคลาสสิก 
ระดับโลก 

 กว่า 30 โซนของสวนสวยที่ผ่านการปรับ
แต่ง เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่เสมอ ทั้งสวนฝรั่งเศส สวนอิตาเลี่ยน สวน
ปรง ฯลฯ ลา่สดุเปิดโซนใหม่  หบุเขาไดโนเสาร ์
ท่ามกลางสวนสวยดึกดำาบรรพ์ และสวน
ตะบองเพชรนานาพันธุ์จากทั่วโลก โดยมี
ไดโนเสาร์เยอะท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุดถึง 150 สายพันธ์ุ 
กว่า 500 ตัว เรียกได้ว่าสมจริงที่สุดแทบครบ
ทุกสายพันธุ์
  แต่การเที่ยวในพื้นที่กว้างขวาง
ขนาดนี้ นอกจากจะเลือกนั่งรถรางเพื่อชม
ในแต่ละจุดที่รถจอดให้แวะแล้ว ซึ่งมีลิฟท์ 
อำานวยความสะดวกในการขึ้นรถรางสำาหรับ
ผู้ใช้วีลแชร์ แต่สำาหรับกลุ่มครอบครัวเล็กๆ ที่
ต้องการเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว มีบริการรถ
กอล์ฟแบบวีไอพีด้วย

 ใครที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติอาจเลือกเดิน
ชมบนสะพานสกายวอล์กที่ทอดยาวเชื่อมโยง
กันทุกโซน หมดปัญหาแดดร้อน ฝนตก รับ
ลมชมววิสขุใจไปแบบเพลนิๆ กบัววิพาโนรามา
ทีร่วมเอาความเปน็ไทยผสานเขา้กบัความเปน็
สากลได้อย่างลงตัว 

สวนนงนุช 
  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
 โทร.038 238 061
  www.nongnoochtropicalgarden.com

 ปราสาทสัจธรรม เป็นอาคารไม้ขนาด
ใหญ่ทรงปราสาทแบบจตัรุมขุ ยอดปรางค์
ท่ีสร้างด้วยไม้ท้ังหลัง แม้แต่การตอกยึด
ยังใช้สลัก ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว และ
เปน็ปราสาททีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก บน
เนื้อที่ 80 ไร่ริมชายหาดอันเงียบสงบของ
โค้งอ่าววงพระจันทร์ และดงไม้ธรรมชาติ
ด้านหลังพื้นที่ 
 ณด้านในแสดงให้ถึงความยิ่งใหญ่
อลังการด้วยรายละเอียดไม้แกะสลักท่ี
แบ่งออกเป็นโถงต่างๆ ตามทิศ ในเรื่อง
ความกตัญญูรู้คุณ ธาตุสี่ จิตวิญญาณ 
และพุทธแบบมหายาน และเรื่องราวแห่ง
ดาวพระเคราะห์ ทั ้งหมดผ่านซุ ้มประตู
ประจำาทิศเข้าโถงกลางท่ีมีมหาบุษบก  
และส่ือถึงความว่างเปล่าแห่งจักรวาลหรือ
นิพพาน ที่ต้องผ่านอริยสัจ 4 อันเป็นหัวใจ
แห่งคำาสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นที่มา
ของชื่อปราสาทสัจธรรม 
 การเขา้ชมทีน่ีน่อกจากตอ้งซือ้บตัรผา่น
เข้าชมแล้ว ภายในปราสาทมีรายละเอียด
ในแต่ละจุด จึงควรมีมัคคุเทศก์นำาชม และ
ตอ้งสวมหมวกกนัน็อกเพ่ือความปลอดภยั 
เน่ืองจากมีการซ่อมแซมงานแกะสลักไม้ 
อยู่ตลอดเวลา

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม
  นาเกลือ ซอย 12  อ.บางละมุง 
 โทร.038 367 815

  สว่นรอบบรเิวณพพิธิภณัฑป์ราสาทสัจธรรม
เป็นสวนหย่อนใจร่มรื่น โรงแกะสลักไม้ ร้าน
จำาหน่ายของท่ีระลึก และกิจกรรมต่างๆตามวาระ 

Pattaya



ฟรอสต์ เมจิคอล ไอซ์ 
ออฟ สยาม 
 ลานน้ำาแข็งมหัศจรรยแ์หง่นี ้ไมใ่ชเ่ปน็
เพียงห้องน้ำาแข็งเย็นเฉียบจนมือเท้าชา
เท่านั ้น แต่แนวคิดของโครงการคือ
ความเป็นเมืองน้ำาแข็ง ที่มีกิจกรรมต่างๆ 
เท่าที่ความหนาวเย็นระดับ -10 องศา
เซลเซียสจะอำานวยให้ได้ โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็นสองโซน 
 บริเวณแรกตั้งแต่เข้าไปจะเป็นพื้นที่
กว้างขวาง ทั้งทางเดินเท้า และทางลาด
ที ่ไม่มีขอบสูง สะดวกกับผู ้ใช้ว ีลแชร์ 
และ ผู้สู งอายุ  โซนนี้ จ ะพบกับลาน
ประติมากรรมน้ำาแข็งจำาลองกลางแจ้งสี
ขาวโพลน ประกอบไปด้วยรูปปั้นสีขาว
รูปสัตว์ในจินตนาการของไทย หรือ สัตว์
ในป่าหิมพานต์ ทั้งคชสีห์ สิงห์ มกร ช้าง
เอราวัณ ยักษ์วัดแจ้ง ไปจนถึงหนุมาน  
และต้นไม้ท่ีปกคลุมด้วยน้ำาแข็ง ละลาน
ตา เปน็การสรา้งบรรยากาศของเมืองหมิะ 
ก่อนจะเข้าไปสัมผัสของจริงในไอซ์โดม 
 ส่วนโดมน้ำาแข็ง ด้านในมีประติมากรรม
สลักจากน้ำาแข็งที่สื่อถึงความเป็นไทย 
ตั้งแต่เรือสุพรรณหงส์ หนุมานอ้าปาก
รถตุก๊ตุ๊ก มวยไทย ไปจนถงึรปูปัน้เอสกโิม
บ้านอกิล ูบนัไดเลือ่นไถล และทีน่ัง่น้ำาแข็ง 
รวมถึงบาร์เครื ่องดื ่มในแก้วน้ ำาแข็งที่
ไม่เหมือนใคร ความหนาวเย็น -10 องศา 
จึงควรอยู ่ในชุดกันหนาวให้พร้อมทั ้ง
เสื้อแจ๊กเก็ต และถุงมือ   

ฟรอสต์ เมจิคอล ไอซ์ ออฟ สยาม 
  แยกกระทิงลาย (พัทยา-ระยอง) ตรงข้าม

 โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ 
 โทร.063 669 4559
  Facbook : FROST-Magical-Ice-Of-Siam-Pattaya



ความหมายสัญลักษณ์
01  คนพิการ
02  คนชรา
03  เด็กและสตรีมีครรภ์
04  คนตาบอด
05  ที่จอดรถเฉพาะ 
 สำาหรับผู้ต้องการ
 ความช่วยเหลือพิเศษ

06  ทางลาดชัน
07  ห้องน้ำาพร้อมอุปกรณ์ให้ 
 ความช่วยเหลือพิเศษ
08  ลิฟท์
09  รถราง
 10  บริการเช่ารถวีลแชร์ 
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* Don’t miss   
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เขาชีจรรย์
ชมพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นบนผาหินที่
ใหญ่ที่สุดในโลก

ปราสาทสัจธรรม
สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งเมืองพัทยา
กับประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรงดงาม
สมเป็นหนึ่งในอันซีนของเมืองไทย

สวนไดโนเสาร์ สวนนงนุช
เดินชมสวนในมุมสูงบนสกายวอล์ค  ตื่นตา
ไปกับเหล่าไดโนเสารก์วา่ 150 สายพนัธุข์นาด
เท่าตัวจริง 

ฟรอสต์ พัทยา 
สัมผัสความหนาวสุดข้ัวในไอซ์โดม ชม
ประตมิากรรมความงามของสตัวป์า่หมิพานต์
ในช่วงฟ้าเปลี่ยนสี  

การเดินทาง

1

อะลาคอมปาณย์
จิบชาในบรรยากาศบ้านยุโรปสไตล์วินเทจ
หรือเวิร์คช็อป ชงชา เพ้นท์กระถางแคคตัส  

เพียงโหลด   Appication

ปตท.บจ.ปิโตรเลียม 2016  
ถ.ข้าวหลาม อ.เมืองชลบุรี 
ปตท.แหลมฉบังขาออก  
อ.ศรีราชา

ปักหมุดพิกัดปั๊ม

ค้นหาสถานีบริการน้ำามัน

??24

 ออกจากกรุงเทพฯ ใช้เส้น
มอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 
7) ผ่านลาดกระบัง บางปะกง 
พนัสนิคม บ้านบึง บางพระ 
พัทยา ระยะทางราว 120  กม.

รถยนต์ 



More Inspired เส้นทางฝันและสนุก ที่พังงา 
PHANG NGA

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต   

แวะ สะพานสารสิน  ชมทิวทัศน์อ่าวพังงา
ที่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี รับประทาน
อาหารพื้นบ้านพังงา ที่ ร้านพิงงา

แวะ สวนอนุสรณ์สึนามิ ชมพระอาทิตย์ตก
ที่จุดชมวิวประภาคาร หาดนางทอง
รับประทานอาหารปักษ์ใต้ 
ที่ี่ ร้านครัวหลวงเทน 

ลิ้มรสความจัดจ้านของอาหารใต้แท้ๆ  
ที่ ร้านครัวใบเตย

แวะร้านเจ๊น้อง ร้านของกินของฝาก
เจ้าดังพร้อมทานอาหารกลางวันสูตร
คนพังงา

เที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่า แวะร้านขนม
เต้าส้อ ตวงรัตน ร่วมกิจกรรม DIY 
ทดลองทำาขนม 

ชมโบสถ์ไม้สักติดชายหาด วัดท่าไทร 
อ.ท้ายเหมือง ย้อนอดีตไปชมของ
สะสมของท่ี พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ 

พักผ่อนตามอัธยาศัย  

เดินทางกลับ 

สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือท่ี คลองสังเน่ห์ 
หรือ ลิตเต้ิล อะเมซอน ของเมืองไทย  

เท่ียวชมวัดถ้ำาสุวรรณคูหา อ.ตะก่ัวทุ่ง 

ถึงเขาหลัก เข้าท่ีพัก บ้านเขาหลัก รีสอร์ต  

เช้า

เช้า 

สาย

สาย

เที่ยง

เที่ยง

บ่าย

บ่าย

บ่าย

เย็น

เย็น

เย็น

  DAY 3

  DAY 2

  DAY 1

Route 5
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน



 จากท่าอากาศยานภูเก็ต ใกล้ๆ
กับหาดในยาง มุ่งหน้าข้ึนเหนือ
ข้ามสะพานสารสิน สะพานรัก
แห่งต ำานานส ู ่จ ังหว ัดพังงา 
ขวามือทางทิศตะวันออก คือเว้ิงน้ำา
กว้างประกอบด้วยหมู่เกาะ โถงถ้ำา 
ทะเลใน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 
คือ ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 
 การบุกเบิกจุดชมวิวท่ีบ้าน
เสม็ดนางชี บนควนเต้ียๆ ใกล้
หมู่บ้านโดยคนในท้องถ่ิน ได้เปิด
มุมมองใหม่ให้กับการท่องเท่ียว
อ่าวพังงา เพราะทิวทัศน์ท่ีปรากฏ
อยู่เบ้ืองหน้าในแสงตะวันแรกน้ัน
เป็นความงามชนิดหยุดหายใจ 

วิวงามที่
เสม็ดนางชี 

 ความสวยงามของท่ีน่ีจึงร่ำาลือกัน
ว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึนท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของจังหวัดพังงา โดย
เฉพาะช่วงเวลาของพระอาทิตย์ท่ี
แทรกตัวข้ึนจากด้านหลังหุบเขา จึง
ไม่ต้องแปลกใจว่าทำาไมท่ีน่ีจึงกลาย
เป็นจุดเช็กอินท่ีห้ามพลาดของพังงา
 จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นลานดิน
อัดท่ีปรับพ้ืนท่ีอย่างดี แม้จะห้าม
รถยนต์ส่วนตัว แต่ทางเดินเท้าก็
สะดวก และมีบริการรถรับจ้างนำาข้ึน
ถึงจุดชมวิว บริเวณน้ีมีท้ังรีสอร์ต จุด
กางเต็นท์ ร้านอาหาร 

 ครบรสท่ีพังงา เพราะทะเล
พังงาไม่เหมือนทะเลที ่อื ่น ทั ้ง
กลิ่นอายแห่งเสน่ห์อันดามันใน
เวิ ้งอ่าวสวยติดอันดับโลก ป่า
ดบิชื ้นชายคลองราวอยู ่ในผืน
ป่าอะเมซอน วิถีชุมชนเก่าแก่
และอาหารพื้นถิ่นปักษ์ใต้ นี่คือ
ทริป More Inspired ที่ไม่ใช่
แค่ฝัน

 สวนอนุสรณ์สึนามิ ถือเป็นไฮไลต์
ของการมาเยือนเขาหลัก ด้วยกำาแพง
คอนกรีตโค้งที่เปรียบเป็นคลื่นยักษ์
ด้านหนึ่งมีเรือประมงเก่าท่ีได้รับความ
เสยีหายจากคลืน่สนึามซิดัเขา้มาเกยบน
ชายหาด  ส่วนอีกด้านหน่ึงเป็นทางเดิน
ขนานไปกับกำาแพงดินเฉียงที่ปูด้วยอิฐ
สลับกับกระเบื้องเซรามิก ซึ่งมีรายชื่อ
ของผู้เ สียชีวิตสลักอยู่  ใกล้ๆ กัน 
สามารถสกัการะพระใหญท่ีป่ระดษิฐาน 
อยู่ริมชายหาดรวมถึงพระรูปของกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 ทะเลสวยๆ ของบ้านน้ำาเค็ม ที่
ทอดตัวยาวไปจนสุดตา น้ำาทะเลสีฟ้า
เข้มตัดกับหาดทรายขาวสะอาดตาใน
บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจริมหาดที่ดีแห่งหนึ่ง

  ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม 
 (ทางหลวงหมายเลข 4) มุง่หนา้ไปทางเขาหลกั 
 เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร จะถึงทางแยก 
 เข้าบ้านน้ำาเค็ม ให้เล้ียวขวาไปตามเส้นทางสู่ 
 ริมชายหาดบ้านน้ำาเค็ม จะเห็นสวนอนุสรณ์ 
 สึนามิ บ้านน้ำาเค็มอยู่ด้านหน้า

บ้านน้ำาเค็ม

สวนอนุสรณ์สึนามิ 
บ้านน้ำาเค็ม



บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ต

 หาดนางทอง เป็นหนึ ่งในหาดที ่มีเงียบสงบ
และอยู่ค่อนลงมาทางใต้  กลางหาดนี้มีประภาคาร
หรือกระโจมไฟบนโขดหินใหญ่กลางทะเลเป็น
จุดเด่น และไม่ห่างจากน้ันยังมี บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ต 
ซึ่งอยู่ใกล้หาดนางทอง เป็นที่พักที่สร้างขึ้นตาม
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และใส่ใจใน
ทุกจุด และรายละเอียด เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อผู้
มาเยือน ไม่ว่าจะมีข้อจำากัดทางกายเพียงใด 
 สำาหรับผู้สูงวัย และผู้ใช้รถวีลแชร์ สามารถ
สบายใจได้เมื่อเข้ามาพักที่นี่ เพราะด้วยทางเดิน
ภายในรีสอร์ต มีทางลาดท่ีเอ้ือต่อรถเข็น ส่วนห้องพัก
การจัดสรรพ้ืนท่ีในห้อง ท้ังเตียงนอน ห้องน้ำา ราวจับ
ล้วนออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงวัยและผู้ใช้วีลแชร์
สะดวกในการใช้งานจริง ความใส่ใจในรายละเอียด
ต่างๆ ในการให้บริการของรีสอร์ตแห่งน้ีจึงการันตี
ด้วยรางวัลคุณภาพมากมายในฐานะรีสอร์ตสีเขียว
ท่ามกลางธรรมชาติและเป็นรีสอร์ตเพื่อคนทั้งมวล
อย่างแท้จริง 

บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ต
  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 โทร. 076 485 123
  www.baankhaolakbeachresort.com

ลิตเติ้ล อะเมซอน   หากปา่อะเมซอนอยูไ่กลเกินไป 
บางทีการล่องเรือในคลองสังเน่ห์ 
ก็ อ าจทำ า ให้ รู้ จั กความงดงาม
ของป่าฝนเขตร้อนที่ไม่ต่างกัน 
การล่องเรือชมป่าไทรชายน้ำา ใน
คลองสังเน่ห์ดำาเนินการโดยชุมชน 
สังเนห่ ์คลองเล็กๆ ทีเ่ปน็สาขาของ
แม่น้ำาตะกั่วป่า ใกล้กับปากอ่าว 
 คลองสายนี ้มีดงต้นไทรใหญ่
ที่แผ่รากออกไปอย่างกว้างขวาง
ตลอดแนวคลอง สลับกับไมช้ายน้ำา
อย่างโกงกาง ตะบูน กะพ้อ ป่าจาก  
และบรรดาไมอ้งิอาศยัเกาะตามคา
คบยิ่งทำาให้บรรยากาศดูสวยงาม 
แต่ลึกลับ 
 ไฮไลต์ของการล่องเร ือ คือ
การได้ชมงู ทั้งงูเขียว งูปล้องทอง
งูเหลือม ปลอดภัยไมต่ ้องกลัว
อันตราย เพราะกลางวันเป็นช่วงที่
งูจะนอนหลับนิ่งและขดกับต้นไม้
เพื่อรอเวลาออกหากินในตอน
กลางคืน นอกจากนี้ยังมีนกเงือก 
สัตว์สงวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร  
นกกระสาและนกอีกหลายชนิด 
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ 
 การล่องเรือไปตามแนวคลอง
เป็นกิจกรรมท่ีปลอดภัย จากนายท้าย
ชาวบ้านที่ เชี่ยวชาญ เรือท่ีใช้มี
ความเสถียร โคลงน้อย 

ลิตเติ้ล อะเมซอน  
  ชุมชนคลองสังเน่ห์ อยู่ไม่ไกลจากตัว อำาเภอตะกั่วป่า 
 เปิดเวลา 9.00-17.00 น.  

 โทร. 086 953 1789, 076 424 176
 ควรจองรอบเรือล่วงหน้า 1 วัน



  วันเวลาผ่านไปอย่ารวดเร็ว ยุค
เหมืองแร่ผ่านไป ตะกั่วป่าก็ซบเซาลง 
แต่ชุมชนที่มีรากฐาน ย่อมหลงเหลือ
ร่องรอยของวันเวลาที่เคยเรืองโรจน์ 
โดยเฉพาะตลอดแนวถนนศรตีะกัว่ปา่ 
ซึ่งเป็นย่านเก่า และครอบครัวใหญ่ 
ที่เป็นวัฒนธรรมบาบ๋าย่าหยา ซึ่งเป็น
คหบดีชาวจีน แต่มีขนบวิถีที่ผสม
ผสานกับแบบมาเลย์ มีการแต่งกาย
ด้วยเสื้อตัวแคบ คอจีน และผ้านุ่ง
แบบปาเต๊ะ ร้านกาแฟแบบดั้งเดิม 
หรืออาหารอร่อยเป็นเอกลักษณ์

ย่านเก่า
เมืองตะกั่วป่า

 เมืองเก่าตะกั่วป่าจึงถือเป็นพิพิธภัณฑ์
มีชีวติ ท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ียังคงรักษาบ้านเรือน
และวิถีชีวิตดั้งเดิม มีหลายบ้านเปิดต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ให้เข้าไปชมสถาปัตยกรรม 
ผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก 
แบบ “ชโิน-โปรตกุสี” ซึง่ทำาใหบ้า้นเรอืนของ
เมืองตะกั่วป่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย
เฉพาะบริเวณถนนอุดมธารา และบริเวณ
ถนนศรีตะกั่วป่า (ตลาดใหญ่)

 ของกนิของฝากข้ึนช่ืออยา่งหนึง่
คือขนมเต้าส้อ แบบฮกเก้ียน คล้ายกับ
ขนมเป๊ียะ แต่เน้ือกรอบร่วน โรยด้วย
งา มีไส้ท้ังหวานจากถ่ัวกวน ไส้เค็ม 
ใส้ไข่แดงเค็ม และขนมไม้หมอน ช้ิน
ส่ีเหล่ียมไส้ฟักเช่ือม รวมถึงขนมจีบ
ไส้สังขยาใบเตยท่ีอร่อยเด็ดไม่แพ้กัน
 ร้านเต้าส้อตวงรัตน์ เต้าส้อ 100 ปี
ทีต่ะกัว่ปา่ทำาขายสืบทอดมา 4 ชัว่รุน่
โดยก๋งเชียวสุย ล่ิมสกุล มาจนถึง
รุ่นคุณตวงรัตน์ ซ่ึงเปิดขายเต้าส้อ
เป็นของฝาก แถมยังมเวิร์คช็อป 
DIY ทำาเต้าส้อ คิดราคาเพียงคนละ  
50 บาท เพียงแค่โทรแจ้งมาล่วงหน้า
จะวัยไหน เด็กหรือผู้ใหญ ่หากได้
ทดลองทำาด้วยตนเอง แคป่ัน้แป้ง
ก็สนุกแล้ว 
 นอกจากน้ี ยังสามารถเข้าเย่ียม
ชมภายในครัวด้านหลังบ้านท่ีกำาลัง
อบขนมเต้าส้อแบบวันต่อวัน เห็น
ทุกข้ันตอนกรรมวิธีของการผลิต 
เตา้สอ้แบบโฮมเมดแล้วจะร ู ้ว ่า 
ของอร่อยจากก้นครัวน้ันอยู่ท่ีน่ี 

DIY 
ขนมเต้าส้อ

ร้านขนมเต้าส้อ ตวงรัตน์  
  ถ.ราษฎร์บำารุง อ.ตะกั่วป่า
 โทร. 081 797 1451, 097 197 9129



 หน่ึงในวัดห้ามพลาดเม่ือมาพังงา 
วัดเทสก์ธรรมนาวา หรือวัดท่าไทร เป็น
วัดไม้สักติดทะเลอันดามัน แปลกท่ีสุด
ในภาคใต้ เพราะเป็นโบสถ์ท่ีสร้างด้วย
ไม้สักท้ังหลัง 
 ภายในโบสถ์ไม้สักมีผนังเป็นฝา
ปะกน มีแท่นพระประธาน ช้ันบน
ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธ
รูปปางปฐมเทศนา แกะสลักด้วย
หยกขาว อิทธิพลศิลปะอินเดียท่ีมี
ความงดงามอ่อนช้อย ได้มาจากเมือ
งมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ส่วนบริเวณ
รอบโบสถ์ไม้สักมีกำาแพงแก้วเป็นไม้  
ใบเสมาแกะสลักจากหินหยกขาวมีรูป
พระพุทธรูปอยู่ตรงกลางตรงบันได
ทางเข้าโบสถ์ประดับเสาอโศกสีทอง

อุโบสถไม้สัก 
วัดท่าไทร จ.พังงา

 อีกหน่ึงความพิเศษของโบสถ์แห่ง
น้ียังมีเร่ืองราวของงานไม้แกะสลัก
อันประณีตจากช่างฝีมือชาวอยุธยา 
ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวพระพุทธประวัติ 
บริเวณหน้าบัน หน้าต่าง และบาน
ประตู เก่ียวกับเร่ือง ปรมัตถบารมี 10 
การบำาเพ็ญบารมีช้ันสูง 

วัดสุวรรณคูหา

 บนเส้นทางขากลับ เราสามารถสัมผัส
ความหลากหลายของอ่าวพังงาตอนใน
นอกเหนือไปจากทะเลสวย และเกาะแก่งท่ี
เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของวิถีชีวิต ธรรมชาติ 
ผู้คน และอาหารการกินตำารับพังงาแล้ว 
ยังมีวัดท่ีถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ท่ีนัก
ท่องเท่ียวทุกกลุ่มสามารถเข้าเย่ียมชมได้
อย่างสะดวก  

 วัดสุวรรณคูหา ชาวบ้านเรียกว่า วัดถ้ำา
อยู่ที ่ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง ท่ีน่ีมีถ้ำาใหญ่
ท่ีได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้การเข้าชม
สะดวกสบาย ตัวถ้ำาใหญ่อยู่ระดับพื้น
ภายในเป็นลานโล่ง ปูด้วยคอนกรีต เดินได้
ค่อนข้างสะดวก แถมยังสามารถนำารถ
วีลแชร์เข้าไปได้ด้วย ภายในมีพระนอน
องค์ใหญ่เป็นขนบนิยมแบบปักษ์ใต้ 
 วัดสุวรรณคูหาน้ี ผ่านการขุดค้นทาง
โบราณคดี เช่ือว่าเป็นถ่ินฐานของมนุษย์
โบราณก่อนประวัติศาสตร์ ขุดพบขวาน
หินขัดแบบมีบ่า กำาไลหิน หินดุใช้ทำา
เคร่ืองป้ันดินเผา กำาไลเปลือกหอย เศษ
ภาชนะดินเผา ลูกปัด รวมไปถึงซากเรือ
สำาเภา ท่ีน่ีจึงเป็นถ่ินฐานของผู้คนในยุค
แรกสุดของอ่าวพังงา
 สำาหรับถ้ำาที่สำาคัญที่สุดภายในวัด
คือ ถ้ำามืด ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
ท่ีมีความงดงามมาก 
 
 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง  

  ห่างจากเมืองพังงา ประมาณ 9 กม.

“

“

วัดท่าไทร 
  บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 พิพิธภัณฑ์เอกชน บนพื้นที่
1,500 ไร่ จัดแสดงเรื่องราวชาว
ปักษ์ใต้ในแง่มุมต่างๆ ทั ้งใน
เรื่องของชีวิตประจำาวัน อาหาร
ปกัษ์ใต ้ รา้นโกปี ๊โรงหนงัปิดวกิ 
พร้อมเครื่องฉายหนังแบบเก่า 
เหรียญสะสม อาวุธปืนโบราณ 
เปลือกหอยนานาชนิด กล้อง
โบราณ เคร่ืองใช้ต่างๆ พิมพ์ดีด
โบราณ โทรศพัท ์จกัรเยบ็ผา้ ไป
จนถึงเครื่องยาสมุนไพร
 พิพิธภัณฑ์ยังมีพื้นที่ด้าน
ในเป็นป่าร่มร่ืน และธารน้ำาตก
ธรรมชาติขนาดเล็ก เป็นน้ำาตก
ช้ันเดียวไหลลงสู่แอ่งน้ำาเบ้ืองล่าง 

พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ 

SO GOOD

พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ  
  ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 

 (หา่งจากจดุชมววิเสมด็นางช ี 
 9 กม.)

 เปิดทุกวัน 9.00-17.00 น.
 โทร. 084 838 9933

Phang Nga



 เป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบสดใหม่
อาหารทะเล พืชผัก ภูมิปัญญาแบบปักษ์ใต้  
และจีนฮกเก้ียน รสชาติมีความกลมกล่อม และ
โดดเด่น 

อาหารพื้นบ้านพังงา 

ร้านอร่อยแนะนำา 

 ร้านอาหารติดริมถนนสายเพชรเกษม 
บรรยากาศสบายๆ ตกแต่งร้านเรียบง่าย มี
ทางลาดสำาหรับผูใ้ชร้ถวลีแชร์ รสชาตอิรอ่ย
ราคาไม่แพง มีให้เลือกส่ังทั้งแบบอาหาร
จานเดียว ในสไตลร์า้นขา้วแกง หรอืเลอืกสัง่
เปน็กับขา้วกไ็ด้ตามชอบ เมนูเดด็แนะนำา น้ำา
พรกิกุง้เสยีบ ปลาเจีย๋นตะไคร ้ปลากระบอก
ทอดขมิ ้น หรือแกงพริกปลาทราย ที ่ใช้
เคร่ืองแกงใต้ได้ถึงเคร่ืองถึงรส ร้อนแรงสม
ชื่อแกงพริก

  ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง (เลยสะพาน
 สารสินไม่ไกล)

  โทร.081 271 3725   

 รา้นนีเ้พิง่ไดร้างวัลมชิลินไกด์ ตดิอันดับ
1 ใน 75 ร้านอร่อยริมทาง “บิบกูรมองค์” 
เป็นอาหารพื้นเมืองที่ห้ามพลาดเมื่อมา
เขาหลัก โดยเฉพาะเมนูพื้นเมืองหาทาน
ได้ยาก ชนิดหรอยแรงไปกับรสชาติอัน
เผ็ดร้อนจัดจ้ านด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน 
อาทิ แกงกะทิเห็ดแครงใส่สะตอ ที่ใช้
เห็ดแครงสดที่ขึ้นบนตอต้นยาง ปลาซิว 
ทอดขมิ้น หมูสามชั้นผัดเคยเค็ม โวยวาย 
หยานัดผัดกะปิ โวยวาย คือหมึกสายที่ตก
จากแหลมปะการงั จงึการนัตไีดใ้นความสด
และหนึบผัดกับสับปะรด และกะปิดีจาก
หาดท้ายเหมือง นอกจากนี้ยังมีแกงพริก
ปลาทราย แกงส้มปลากดใส่ลูกมุด หอย
ชักตีน และหอยน้ำาผึ้งลวกจิ้มน้ำาจิ้มซีฟู้ดก็
ห้ามพลาด

  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
 (ถนนเพชรเกษม เยื ้องทางเข้าแหลม 
    ปะการัง)

 โทร.090 716 4182 

 ร้านในย่านตะกั่วป่าท่ีมีรสชาติแบบจีน
ผสมปักษ์ใต้ การันตีด้วยมิชลินไกด์แนะนำา 
ว่าเป็นร้านอาหารคุณภาพ ใช้วัตถุดิบสด
ใหม่และปรุงอย่างพิถีพิถัน และปราศจาก
ผงชูรส 
 เมนู แนะนำายำากุ้งฟู กุ้งหรือหมึกทอด 
กระเทียมพริกไทย แกงส้มปลายอดมะพร้าว 
หมูคั่วกลิ้ง หมูกรอบผัดพริกแกง อาหาร
สามารถสั่งแบบเผ็ดน้อยได้ 
 นอกจากนัน้ยงัมเีมนยูำาผกักดูใสกุ่ง้ และ
ไข่ต้ม  หมูผัดสะตอ แกงทิผักเหมียง หรือ
ผักเหลียงต้มกะทิ  กุ้งส้มขาม หรือกุ้งน้ำา
มะขาม และหมูคั่วเกลือ จัดได้ว่าเป็นร้าน
อร่อยหรอยแรงของเมืองตะกั่วป่าของแท้

  อ.ตะก่ัวป่า (อยู่หลงั ธ.ออมสิน ขา้งบิก๊ซี  
    ตะกั่วป่า)

 โทร.081 719 3689

ร้านพิงงา 

ครัวหลวงเทน 

ครัวใบเตย

 เป็นอีกร้านที่ต้องแวะก่อนกลับ 
เพราะไม่เพียงเป็นแหล่งท่ีกิน มี
ร้านอาหารที่สะดวกสบายด้วยทาง
ลาดสำาหรับรถวีลแชร์ ทัง้ในโซนร้าน
อาหาร และโซนร้านของฝากแล้ว 
ยังมีห้องน้ำาสำาหรับผู้สูงวัย และคน
พกิารทีส่ะอาดสะอ้านคอยใหบ้ริการ 
พร้อมที่จอดรถกว้างขวาง 
 ของฝากขึ้นชื่อ มีให้เลือกซื้อ
ทั้งน้ำาพริกกุ้งเสียบ ไตปลาแห้ง 
นอกจากน้ียังมีน้ำาพริกต่างๆ มากมาย
ร่วม 20 ชนิด โดยน้ำาพริกปลาเค็ม
และแกงคั่วนรกไตปลา ได้รางวัล 
OTOP 5 ดาว สุดยอดของฝาก
จังหวัดพังงา
 ส่วนเมน ู เด ็ดในร ้านอาหาร
แนะนำาหมูฮ้อง หรือหมูฮ้องส้ม หมู
สามชัน้ตุน๋แบบย่าหยา ใส่กระเทียม 
พรกิไทรากผักช ีเผด็นอ้ยๆจากพรกิ
ชีฟ้า้แหง้ อมหวานอมเปรีย้วจากสม้
แขก เป็นของกินพื้นถิ่นพังงาที่ร่ำา
ลือไปถึงถิ่นอื่น 

เจ๊น้อง 
ร้านของฝาก
พังงา

เจ๊น้อง ร้านของฝากพังงา
  อ.ตะกั่วทุ่ง ริมถนนเพชรเกษม  

 เลยแยกกะไหล 800 เมตร
 โทร.095 423 2624

การเดินทางที่สะดวกสบาย มากมายด้วยสีสัน และเรื่องราว 
พังงาจึงเป็นเส้นทางสายสนุกที่เป็นจริงได้โดยไม่ต้องฝันถึง 

““



ความหมาย
สัญลักษณ์

01  คนพิการ
02  คนชรา
03  เด็กและสตรีมีครรภ์
04  คนตาบอด
05  ที่จอดรถเฉพาะ สำาหรับ 
 ผู้ต้องการความช่วย  
 เหลือพิเศษ
06  ทางลาดชัน
07  ห้องน้ำาพร้อมอุปกรณ์
 ใหค้วามชว่ยเหลอืพิเศษ
08  ลิฟท์
09  ที่นั่งพักผ่อน
 10  ท่าเรือ
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* Don’t miss   
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เที่ยวป่าอะเมซอนภาคใต้ 
ล่องเรือ ชมต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปี 
ที่คลองสังเน่ห์  

DIY เต้าส้อ
แวะเมอืงเกา่ตะกัว่ป่า ทดลองทำาขนมพืน้เมอืง
โบราณ ที่ ร้านเต้าส้อตวงรัตน์

ลิ้มรสอาหารปักษ์ใต้
อาหารพ้ืนถ่ินแบบบ้านๆ กับร้านเด็ดมิชลินไกด์
แนะนำา อาทิ ครัวหลวงเทน และร้านใบเตย 

2 วัดอันซีนแห่งพังงา
ไม่พลาดชมความอลังการในหมู่โถงถ้ำา 
ที่วัดสุวรรณคูหา และชมโบสถ์ไม้สักริมทะเล
อันดามัน ที่ วัดไทร 

การเดินทาง

เพียงโหลด   Appication

ปั๊ม ปตท. หจก.โชคเกรียงไกร 
ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า  
ปั๊มปตท. กัลปพฤกษ์ พังงา 
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง  

ปักหมุดพิกัดปั๊ม

ค้นหาสถานีบริการน้ำามัน

??24

1

ชมวิวเสม็ดนางชี
อ่าวพังงาท่ีสวยท่ีสุดติดอันดับแหล่งท่องเท่ียว
อันซีน

 จากกรุง เทพฯ บินตรงสู่
ภูเก็ต ใช้เวลาประมาณ 1.30 
ชั่ ว โมง  มีหลายสายการบิน
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ดิ น ท า ง ต่ อ 
ดว้ยรถยนตเ์ขา้สู ่อ.เมอืง จ.พงังา 
ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

 ใช ้ทางหลวงหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ผา่น จ.เพชรบรุี
ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงสี่แยก
ปฐมพร จ.ช ุมพร ผ่านระนอง
ก่อนเข้าสู่ อ.คุระบุรี อ.ตะก่ัวป่า  
และอ.ท้ายเหมือง ตามลำาดับ 
ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร

เครื่องบิน

รถยนต์ 





ที่เที่ยว

สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะตะ 
ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 053 160 636-7 
www.singhapark.com
วัดร่องขุ่น
บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 053 673 579
ไร่เชิญตะวัน
บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก 
อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 053 602 666
สวนแม่ฟ้าหลวง
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
โทร. 053 767 015-7 , 090 107 3145
www.maefahluang.org
วัดห้วยปลากั้ง
ต.ริมกก อ.เมือง  จ.เชียงราย
โทร. 053 150 274 , 086 620 0647
ขัวศิลปะ
ถ.พหลโยธิน ต.บ้านตู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 088 418 5431
www.artbridgechiangrai.org
ไร่ชาฉุยฟง
หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
โทร. 053 771 563
Facebook : ไร่ชาฉุยฟง
พิพิธภัณฑ์บ้านดำา
333 หมู่13 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
โทร. 053 776 333

ที่เที่ยว

ตลาดเก่าโพธาราม
ริมแม่นำ้าแม่กลองในเขตตัวอำาเภอโพธาราม 
จ.ราชบุรี
อุทยานกล้วยไม้ราชบุรี
65 หมู่ 7 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
โทร. 086 111 0084, 089 967 5212
www.thebloomsorchidpark.com
ณ สัทธา อุทยานไทย
41/1 หมู่3 ถนนเพชรเกษม – 
ดำาเนินสะดวก 
ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
โทร. 032 383 333 
www.nasatta.com
ตลาดนำ้าดำาเนินสะดวก
ริมคลองดำาเนินสะดวก อ.ดำาเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี 
จองเรือเที่ยวชมตลาดนำ้า ท่าเรือศาลาไทย  
โทร. 087 003 3885  
www.salathailand.com
ตลาดนำ้าหลักห้า
อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
โทร. 061 529 4132
Facebook : ตลาดนำ้าหลักห้า
โคโรฟิลด์
หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
50 กม. จากตัวเมืองราชบุรี  
โทร. 092 569 4791 
Facebook : CORO FIELD
อุทยานหินเขางู
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 
ใช้เส้นทาง 3087 ราชบุรี จอมบึง สวนผึ้ง 
ห่างจากตัวเมือง 8 กม.

ที่พัก

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
221/2 ม.20 ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 
โทร. 053 603 333
Facebook: Le Meridien Chiang Rai 
Resort
เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี
1129 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 053 607 999
www.theriverie.com
ภูฟ้า วารี เชียงราย รีสอร์ท
888 ม.1 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 053 912 233, 097 979 9296
Facebook: โรงแรมภูฟ้า วารี เชียงราย 
รีสอร์ท
เดอะวิลล่า เชียงราย
333/3 ม.21 ชุมชนเกาะลอย 
ต.รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 
โทร. 053 715 176, 053 715 180, 
093 992 3988
Facebook : The Villa ChaingRai
เดอะ มันตรินี เชียงราย
292/13 ม. 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ. เชียงราย 
โทร. 053 601 555
Facebook : The Mantrini Chiang Rai
เดอะเลเจ้นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ 
รีสอร์ท แอนด์ สปา
124/15 ม.21 ถ.เกาะลอย อ.เมือง 
จ.เชียงราย 
โทร. 053 910 400
Facebook : The Legend Chiang Rai 
Boutique River Resort & Spa 

ที่พัก

ดำาเนินแคร์ รีสอร์ท
ต.ดอนไผ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  
โทร. 097 232 9355
Facebook : ดำาเนินแคร์ รีสอร์ท
พนาลี โฮมแอนด์แคมป์ปิ้ง
หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
โทร. 089 110 0226
www.panalee.com
บ้านอ้อมกอดขุนเขา
47/2 หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร. 032 711 244 , 081 881 6680
www.baanaomkodkunkao.com
Facebook: บ้านอ้อมกอดขุนเขา
Soi 3 Montri
126/55 ซ.มนตรีสุริยวงศ์ 3 ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 089 137 9828
Facebook: Soi 3 Montri
โรงแรม พิง-เพ-ลา โพธาราม
67/ 1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร. 099 236 9495
Facebook  :phingphayla
อินเลญา รีสอร์ต
85 ม.7 ต. เกาะพลับพลา อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 
โทร. 032 287 533, 086 809 8616, 
085 321 7873
Facebook : InlayaRatchaburi

ที่กิน

ไร่ชาฉุยฟง
97 ม.8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
โทร. 053 771 563
Facebook : ไร่ชาฉุยฟง
โพลาร์ บูแลงเกอรี่ แอนด์ พาทิซเซอรี่
266 หมู่ 1 ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 087 366 9366
Facebook : Polar Boulangerie and 
Patisserie
บาร์นเฮ้าส์ พิซซาเรีย
สิงห์ปาร์ค เชียงราย ต.แม่กรณ์ 
อ.เมือง จ. เชียงราย 
โทร. 091 576 0374, 053 172 870
Facebook : Barn House Pizzeria
ท่านำ้าภูแล
ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 053 166 888
Facebook : ร้าน ท่านำ้า ภูแล เชียงราย
ครัวตำาหนัก
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
โทร. 053 767 001
มาลองเต๊อะ
551 ม.1 ถนนพหลโยธิน บ้านดู่ 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 094 264 5662
Facebook : มาลองเต๊อะเชียงราย 
นำ้าเงี้ยว ป้าสุข 
ถนนสันโค้งน้อย (สันโค้งน้อย ซอย 5) 
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
โทร. 081 208 0653
Facebook : นำ้าเงี้ยวป้าสุข

ที่กิน

โคโรฟิลด์
117 ถนน ราชบุรี – ผาปก ต.ป่าหวาย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
โทร. 095 738 9001
Facebook : corofield
ซีเคร็ท สเปซ
164 ม.2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร. 081 995 8343, 089 914 4160
Facebook : ดินแดนแห่งความลับ Secret 
Space ราชบุรี
โมอายคอฟฟี่
9/9 ซอย 10 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
โทร. 094 159 3554
Facebook : Moai Coffee Suanphuang
ร้านกุ้งอบชูชกยิ้ม สาขา 2
160/2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
โทร. 032 387 377,081 006 2928
ครัวม่อนไข่
256/4 ม.3 ถ.สวนป่าสิริกิตต์ ต.สวนผึ้ง 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
โทร. 086 173 5762, 085 225 4241
Facebook : Monkaikitchen
Do นม
ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร. 032 747 605
Facebook : Doนม โพธาราม
กาลนาน
73/1 ม.2 ถ.เลียบทางรถไฟ-วัดคงคาราม 
คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร. 088 555 5140
Facebook : กาลนาน โพธาราม

DIRECTORY เชียงราย DIRECTORY ราชบุรี



ที่เที่ยว

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำาป่าหนาด
ห่างจาก อ.เชียงคาน ประมาณ 20 กม.
มีบริการที่พักโฮมสเตย์ อาหาร 
และกิจกรรมในชุมชน 
โทร. 081 184 9923
ถนนคนเดินเชียงคาน 
ถนนชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน 
จ.เลย
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 17.00 น.
ภูทอก
ใช้ถนนสายเลย – แก่งคุดคู้ (ทางหลวง 
211)   ห่างจากตัวอำาเภอ 3 กม. 
ติดต่อรถรับจ้างที่รีสอร์ตที่พัก  
วัดศรีคุณเมือง
ถนนชายโขง  ย่านถนนคนเดินเชียงคาน
วัดท่าคก
ถ.ชายโขง ใกล้สวนเฉลิมพระเกียรติ 
อ.เชียงคาน 
แก่งคุดคู้
ใช้ทางหลวง 211 เชียงคาน - ปากชมห่าง
จากตัวอ.เชียงคาน 3 กม. 

ที่เที่ยว

อะลาคอมปาณย์
ถนนสุขุมวิท เยื้องสำานักงานอัยการจังหวัด 
พัทยา 
ก่อนถึงสี่แยกห้วยใหญ่ ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
โทร. 091 780 1254
Facebook : A La CampagnePattaya
เขาชีจรรย์
ซอยเขาชีจรรย์ ติดกับทางหลวงชนบท 
ชบ. 1003 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
สวนนงนุช
34/1 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 
โทร. 038 238 061
www.nongnoochtropicalgaden.com
ปราสาทสัจธรรม
หมู่ 5 นาเกลือซอย 12 แหลมราชเวช  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 038 367 815
www.sanctuaryoftruth.com
ฟรอสต์ เมจิคอล ไอซ์ ออฟ สยาม
ทางหลวงหมายเลข 36 ใกล้สามแยก
กระทิงลาย 
ก่อนทางแยกมอเตอร์เวย์ ต.หนองปลาไหล 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 063 669 4559
Facebook : FROST-Magical-Ice-Of-Siam-
Pattaya
ฟาร์มแกะพัทยา และสวนนกโชว์ 
73/8 หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 
โทร. 092 321 6718
Facebook : ฟาร์มแกะพทัยา Pattaya 
Sheep Farm
อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
22 หมู่11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
โทร. 038 756 877
Facebook : Underwater World Pattaya
เมืองจำาลอง พัทยา
387 ถ.สุขุมวิท เมืองพัทยา อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี  
โทร. 038 727 333 
Facebook : Mini Siam “เมืองจำาลอง”
อาร์ท อิน พาราไดซ์ พัทยา
ถ.พัทยาสาย 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 038 424 500
www.artinparadise.co.th
ฟลาวเวอร์ แลนด์ พัทยา
ริมอ่างเก็บนำ้ามาบประชัน ม.4 ซ.พรประภา
นิมิตร32 ถ.พรประภารนิมิตร 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 097 878 8888
www.flowerlandpattaya.com

ที่พัก

บ้านพักกายพักใจ
222/2 ซอย 7 ครึ่ง ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน 
จ.เลย 
โทร. 081 803 0310
Facebook : บ้านพักกายพักใจ เชียงคาน
เดือนเต็มดวง ที่ริมโขง 
187 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  
โทร. 081 823 4867
Facebook: เดือนเต็มดวงที่เชียงคาน
นอนนับดาว ริมโขง
48 หมู่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
โทร. 042 822 274 , 086 792 0215 
อินบ๊อกซ์ลีฟวิ่ง ริมโขง 
211 หมู่ 8 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 
โทร. 081 965 9765 , 081 260 4360 
ป่องเอี้ยมโฮมสเตย์
239 หมู่ 1 ถนนชายโขง
(ระหว่างซอย 8 - 9) 
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
โทร. 094 989 5856
เดอะรอยัล เชียงคาน
195 หมู่ 2 ถนนชายโขง
(ระหว่างซอย 15-16) 
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
โทร. 063 156 2022

ที่พัก

ราวินทรา บีช รีสอร์ต แอนด์ สปา
246 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
โทร. 038 235 777
อวานี พัทยา รีสอร์ต แอนด์ สปา 
218/2-4 หมู่ 10 ถนนเลียบหาด เมือง
พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 038 412 120
พูลแมน พัทยา
445/3 หมู่ที่ 5 ซอยวงศ์อำามาตย์ 
ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 
โทร. 038 411 940-8
มหาไถ่ พัทยา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น
440 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 038 422 290
Facebook : ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา
ดุสิตธานี พัทยา
240/2 หมู่ที่ 5 ถ.เลียบชายหาดพัทยา 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 038 425 611
Facebook : DusitThaniPattaya
รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา พัทยา
353 ถนนพระตำาหนัก เขาพระตำาหนัก     
จ. ชลบุรี  
โทร. 038 250 151
Facebook : Royal Wing Suites & Spa
ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ต พัทยา
209/112 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 038 415 212 -19
Facebook : DianagardenresortPattaya

ที่กิน

ร้านระเบียงโขง
4 ถ.ชายโขง 
ระหว่างซอย 4-5 อ.เชียงคาน จ.เลย
โทร. 042 821 532 
เฮือนฝ้ายคำา 
ถ.ชายโขง ซ. 14 อ. เชียงคาน จ. เลย 
โทร.  042 822 109
Facebook : ร้านอาหารเฮือนฝ้ายคำา ริม
โขง เชียงคาน 
เฮือนหลวงพระบาง 
ซ.12 ล่าง ถ. ชายโขง ต.เชียงคาน 
อ.เชียงคาน จ. เลย 
โทร. 042 821 046 , 089 009 4345
Facebook : เฮือนหลวงพระบาง
เอ็กซ์ 1 คาเฟ่ แอท เชียงคาน
ถนนศรีเชียงคาน กลางซอย 5 
โทร.080 316 9445 
สองผัวเมีย คอฟฟี่เฮ้าส์
241 หมู่ 1 ถ.ชายโขง 
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
โทร. 063 614 6995 , 042 821 492
วิท อะ วิว แอท เชียงคาน 
185 หมู่ 2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน
 อ.เชียงคาน จ.เลย 
โทร. 042 810 696
Facebook : With A View Hotel 
Chiangkhan 
บ้านนาเรากว้าง
บ้านติดต่อ ต.นายาน อ.เมือง จ.เลย
โทร. 093 442 2539
Facebook : ร้านอาหาร นาเรากว้าง จ.เลย
เลย-ดานัง สาขา 2
458 บ้านกำาเนิดเพชร หมู่11 ถ.เลย-
เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย
โทร. 083 454 6777 

ที่กิน

ฮาวาน่า บาร์ แอนด์ เทอร์ราซโซ่ 
463/68 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
(ในโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา)
โทร. 038 725 555
เชอร์รี่ เรสเทอร็องต์
394/122 หมู่ 9 ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนอง
ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
โทร. 038 052 430
Facebook : Cherry’s Restaurant Pattaya
ปูเป็น ซีฟู้ด
ริมหาดจอมเทียน พัทยาใต้ จ.ชลบุรี  
โทร. 094 424 6966
Facebook : ปูเป็น SEAFOOD PATTAYA
ส้มตำา วิลล่า และที แฟคทอรี่ แอนด์ มอร์ 
ในโครงการอะลาคอมปาณย์
21/2 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 
โทร. 091 780 1254
Facebook : A’ La CampagnePattaya
ปรีชาซีฟู้ด
200 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
โทร. 087 484 6458
Facebook : Preecha seafood Bangsaray
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
31/62 หมู่7 ถนนนาจอมเทียน-สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ห่างจากตัวเมืองพัทยา 21 กม.
www.silverlakevineyard.com

DIRECTORY เลย DIRECTORY พัทยา



ที่เที่ยว

จุดชมทิวทัศน์เสม็ดนางชี
ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
โทร. 081 894 1159
พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ
ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 
(ห่างจากจุดชมวิวเสม็ดนางชี 9 กม.) 
จ.พังงา
โทร. 084 838 9933
วัดถำ้าสุวรรณคูหา
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง ห่างจากเมืองพังงา 
9 กม. 
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำารู่
ริมถนนเพชรเกษมหมู่ 7 ต.คึกคัก 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
โทร. 076 485 243 
บ้านเขาหลัก
ริมถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก 
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  
หาดนางทอง
บ้านเขาหลัก ต.คักคัก  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านนำ้าเค็ม 
ชายทะเลบ้านนำ้าเค็ม ต.บางม่วง  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
โทร. 084 628 8893
ลิตเติ้ล อะเมซอน คลองสังเน่ห์
หมู่ 9 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
โทร. 086 953 1789 , 076 424 176
เมืองเก่าตะกั่วป่า 
ถนนศรีตะกั่วป่า ใกล้สำานักงานเทศบาล
ตะกั่วป่า ต.ตลาดใหญ่ จ.พังงา 
วัดท่าไทร
ถนนไปอช.หาดท้ายเหมือง บ้านท่าแตง 
ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
อุทยานแห่งชาติหาดท้ายเหมือง
หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
โทร. 076 679 136

ที่พัก

บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ต
26/16 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
โทร. 076 485 124
www.baankhaolakbeachresort.com
มีบริการหลักสูตรดำานำ้า
“ วีลแชร์ สคูบ้า “
ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
เอ็กซ์10 เขาหลักรีสอร์ต
38/9 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต. คึกคัก 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
โทร. 076 428 920
www.khaolakhotel.com
มานะไทย เขาหลัก
2/4 ม.8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
โทร. 076 427 100
Facebook : ManathaiKhaoLak

ที่กิน

พิงงา
ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
(เลยสะพานสารสินไม่ไกล)
โทร. 081 271 3725
ครัวหลวงเทน
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 
(ถนนเพชรเกษม เยื้องทางเข้าแหลม
ปะการัง) จ.พังงา
โทร. 090 716 4182
ครัวใบเตย
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
(อยู่หลัง ธ.ออมสิน ข้างบิ๊กซี ตะกั่วป่า)
โทร. 081 719 3689
เจ้น้องของฝาก
อ.ตะกั่วทุ่ง ริมถนนเพชรเกษม 
เลยแยกกะไหล 800 เมตร
โทร. 095 423 2624
เต้าส้อ ตวงรัตน์ 
ถ.ราษฎร์บำารุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โทร. 081 797 1451
แดรี่ฮัท ฟาร์ม 
415 ต.ถำ้านำ้าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 
โทร. 081 084 9449 , 076 481 350
www.dairyhutfarm.com
บ้านเขาหลักซีฟู้ด
บ้านเขาหลัก ม.2 ต.ลำาแก่น อ.ท้ายเหมือง 
จ.พังงา 
โทร. 076 484 620
Facebook : ร้านอาหารบ้านเขาหลักซีฟู้ด
เสม็ดนางชีบูทีค
คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
โทร. 063 229 8855
Facebook : Sametnangshe boutique 
เสม็ดนางชีบูทีค
ร้านเรือนไม้แก่น
43/2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
โทร. 076 581 554
ครัวอารีย์ บังหมาด
หมู่บ้านบางพัฒน์  
29/1  ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 
โทร. 086 274 4557

DIRECTORY พังงา
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