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AMAZING THAILAND 
SAFETY AND HEALTH 

ADMINISTRATION (SHA)

 Amazing Thailand Safety and 
Health Administration (SHA) เป็น 
โครงการความร่วมมือของกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกฬีา โดยการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวง 
สาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ และหน่วย 
งานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
การท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึง่ของมาตรการ 

SHA คอื ?

หาข้อมลูเพิม่เติมได้ที ่www. thailandsha.tourismthailand.org

ควบคมุโรค ท�าให้นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย 
และชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ 
ทีด่ ีมคีวามสขุ และมัน่ใจในความปลอดภยั 
ด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ 
ทางการท่องเทีย่วของประเทศไทย โดยน�า
มาตรการความปลอดภยัด้านสาธารณสขุ 
ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มี 
คณุภาพของสถานประกอบการ เพือ่ลด 
ความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคไวรัส Covid-19 และยกระดับ 
มาตรฐานสินค ้าและบริการทางการ 
ท่องเท่ียวของไทย
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04.......... การเตรยีมตวัก่อนออกเดนิทาง

06.......... การดแูลตนเองและผูร่้วมเดนิทางระหว่างการเดนิทาง
  ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ 
  ในช่วง Covid-19

12.......... การดแูลรถหลงัการเดนิทาง

ROAD TRIP เส้นทางปลอดภัยไร้ Covid-19 

14.......... ภาคเหนอื เชยีงราย-เชยีงใหม่-เชยีงราย

18.......... ภาคกลาง กรงุเทพมหานคร-อยธุยา-นครปฐม-กรงุเทพมหานคร

22.......... ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สกลนคร-นครพนม-สกลนคร

26.......... ภาคตะวนัออก ตราด-จนัทบรุ-ีตราด

30.......... ภาคใต้ ชมุพร-ประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร

34.......... หมายเลขโทรศพัท์สถานท่องเทีย่ว ทีพ่กั และร้านอาหาร ในแต่ละภาค
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การเตรียมรถ
ก่อนออกเดินทาง

 ก่อนการออกเดนิทาง 
นอกจากการพกัผ่อนให้เพยีงพอ
ของผูเ้ดนิทางแล้ว การเตรยีม
ความพร้อมของพาหนะกเ็ป็น
อกีหน่ึงสิง่ทีไ่ม่ควรมองข้าม
เพือ่ให้การเดนิทางของคุณนัน้
เป็นไปอย่างราบรืน่ และสนกุ
ไปกับทกุเส้นทางได้อย่างมัน่ใจ
โดยเรามวีธีิในการตรวจเชก็
รถยนต์เบือ้งต้นมาฝาก
นักเดินทางแบบ 
New Normal กัน

น�้าหล่อเย็น ควรตรวจเช็ก 
“ระดับน�้ายาหล่อเย็น“ ให้ได้ระดับ 
พร้อมทั้งสังเกตรอยรั่วซึมตาม
หม้อน�้า และท่อยางน�้าหล่อเย็น 
รวมถึงตรวจดูสภาพของ 
ท่อยางน�้าหล่อเย็น หากพบ
รอยปริแตก ตรงนี้ถึงไม่ต้อง 
เดินทางไกลก็ต้องรีบท�าการ
แก้ไขโดยด่วน

น�้ามันเครื่อง เครือ่งยนต์ของ
รถคณุจะม ี“ก้านวดัน�า้มนัเครือ่ง”
ดงึก้านวดัขึน้มาดสูกัหน่อย 
หรอืรถบางรุน่สามารถตรวจสอบ

เบรก ระบบเบรกนัน้เป็น
เรือ่งทีส่�าคญัมาก ดงันัน้การ 
ตรวจเชก็ “น�า้มนัเบรก” ให้อยู่ 
ในระดับจงึเป็นเรือ่งทีพึ่งกระท�า
โดยหากน�า้มันเบรกในกระปุกน้ัน
พร่องลงไปมาก กส็นันษิฐาน
ได้ว่า “ผ้าเบรก” นัน้มคีวามสกึหรอ
ไปพอสมควรแล้ว ควรจะเปล่ียน 
ก่อนออกเดนิทาง

ได้จากหน้าจอข้อมลูภายในรถ
ว่าน�า้มนัทีใ่ช้หล่อลืน่เครือ่งยนต์
เรานัน้ยงัอยูใ่นระดบัทีป่กติ
หรอืไม่ หรือหากระยะการใช้งาน 
ของน�า้มนัเครือ่งใกล้ถงึเวลา
ทีต้่องเปลีย่นถ่ายแล้ว 
กอ็ย่าลมืจดัการให้เรยีบร้อย
ก่อนออกเดนิทาง เพือ่ให้เครือ่งยนต์
ท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ
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ระบบไฟส่องสว่าง 
ช่วงเวลากลางคนืจะท�าให้ทศันวสิยั
การมองเหน็ลดลง แต่บ่อยครัง้
ทีก่ารเดนิทางน้ันเลีย่งช่วงเวลา
กลางคนืไม่ได้ การตรวจสอบ
“ไฟส่องสว่าง” รวมถึง “สัญญาณไฟ” 
ต่างๆ เช่นไฟเล้ียว ไฟสูง 
ให้ท�างานครบทุกดวงก็เป็นการเพ่ิม
ความปลอดภยัทัง้กบัตวัเรา
และผูร่้วมใช้เส้นทาง

Easy Pass เครือ่งช�าระ
ค่าผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
หรอื Easy Pass จะช่วยลดการ 
สมัผสั ลดการแพร่กระจายของ
เชือ้ไวรสัไม่ให้เข้าสูห้่องโดยสาร

เจลล้างมือ อย่าลมืพกเจล
ล้างมอืหรอืสเปรย์แอลกอฮอล์ที่
มปีรมิาณแอลกอฮอล์อย่างน้อย 
70 เปอร์เซน็ต์ ไว้ในรถยนต์ 
ในจดุทีส่ามารถหยบิใช้งานได้ง่าย

ท�าความสะอาด 
การท�าความสะอาด
รถและอปุกรณ์ต่างๆ 
ภายในรถ ด้วยผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้
ทีไ่ด้รับมาตรฐาน โดยเฉพาะ
จดุทีไ่ด้รบัการสมัผสับ่อยครัง้ 
อาท ิพวงมาลยั หวัเกยีร์ มอืเปิด 

ระบายอากาศ ก่อนการออก 
เดนิทาง การเปิดกระจกหรอืประตู
รถทัง้หมดเพือ่ให้อากาศถ่ายเทนัน้
ช่วยระบายอากาศ เพือ่ให้อากาศ
ภายในได้หมนุเวียน และลดการสะสม
ของเช้ือโรคได้อกีทางหนึง่

ของเหลวอื่นๆ ก่อนจะปิด
ฝากระโปรงหน้านัน้ กอ็ย่าลมื
เตมิ “น�า้ฉดีกระจก” และในรถยนต์ 
บางคันน้ัน จะมีของเหลวเพ่ิมเติม
ข้ึนมา อย่าง “น�า้มันพวงมาลัย
เพาเวอร์” และ “น�า้มันคลัตช์” 
ก็อย่าลืม ตรวจสอบให้ได้ระดับ 
รวมถึงการใช้น�า้มัน
ใหเ้หมาะสมตามทีผู่ผ้ลติก�าหนด 
พร้อมท้ังสงัเกตรอยร่ัวซึม
ตามท่อต่างๆ

ยาง ยางรถยนต์เป็นส่วนเดยีว
ทีส่มัผัสกบัพืน้ถนน ดงันัน้จึง
ต้องตรวจเชก็ลมยาง และสภาพ
โดยท่ัวไปของยาง ต้องไม่มรีอย
แตกลายงาในร่องดอกยาง หรอื
รอยฉกีขาดบวมบรเิวณแกม้ยาง 
อย่างไรกต็ามถงึแม้ดอกยาง
ยงัคงมีความหนา แต่ยางทีผ่่าน
การใช้งานมานาน กม็ส่ีวนท�าให้
สมรรถนะการใช้งานลดลง 
หากถงึเวลาแล้วกค็วรทีจ่ะ
เปลีย่นก่อนออกเดนิทาง

ประตู มือดงึประตู ราวจบั ฯลฯ 
จะสามารถช่วยลดความเสีย่ง
ในการสมัผสักบัเชือ้โรคได้
เป็นอย่างดี
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การดูแลตนเอง
และผู้ร่วมเดินทาง
ระหว่างการเดินทาง

การเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคล

• สวมใส่หน้ากากอนามยั
ทุกคร้ังในขณะเดนิทาง

• ก่อนออกเดนิทางล้างมอื
ให้สะอาด หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์  
70 เปอร์เซน็ต์ 

• พกเจลล้างมอืทีม่แีอลกอฮอล์อย่างน้อย
70 เปอร์เซน็ต์ ไว้ในรถยนต์ 
ให้สามารถหยิบใช้ได้ง่าย

• เมือ่ถงึจดุหมายปลายทางล้างมอื
หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์

ด้วยรถยนต์ส่วนบคุคล 
และรถโดยสารสาธารณะในช่วง Covid-19

1
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• ฉดีสเปรย์แอลกอฮอล์
บนพืน้รองเท้าก่อนขึน้รถ

• หลกีเลีย่งการสมัผสั
ดวงตาและจมกู
• หลกีเลีย่งการสมัผสั
ทางกายกบัผูอ้ืน่

• สวมใส่หน้ากากอนามยัทกุครัง้ในขณะเดนิทาง

• นัง่เว้นระยะห่างกนั 1 ที ่เว้น 1 ที่

• ไม่ยนืรวมกนัหน้าทางเข้า-ออก
ขณะรอรถโดยสาร

• พกเจลล้างมอืทีม่แีอลกอฮอล์
อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์
ให้สามารถหยิบใช้ได้ง่าย

• ก่อนออกเดนิทางล้างมอืให้สะอาด 
หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซน็ต์

• หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตาและจมกู
• หลกีเลีย่งการสมัผสัทางกายกบัผูอ้ืน่

2การเดินทางด้วย
รถสาธารณะ

• เมือ่ถงึจดุหมายปลายทางควรล้างมอื
หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
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• เปิดกระจกรถยนต์ส่วนบคุคล
เพือ่ช่วยให้อากาศถ่ายเทตลอดเวลา
หรอืเลอืกโหมดภายในรถให้อากาศหมนุเวยีน

• ลดการใช้อปุกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกนัภายในห้องน�า้ 
เช่นผ้าเชด็มอื เป็นต้น

• ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้สะอาดหลงัใช้ห้องน�า้ 
หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 

• ลดการสมัผสัพ้ืนผวิหรอือปุกรณ์ภายในห้องน�า้ 
เช่น ลกูบดิประต ูฝาปิดชกัโครก ทีก่ดชกัโครก
และฝารองนัง่

• ปิดฝาชกัโครกทกุครัง้ก่อนกดล้างเพือ่ลด
โอกาสการฟุง้กระจายของไวรสั

3

4

การจัดการรถ
ให้ปลอดเชื้อ

การเข้า
ห้องน�้า

สาธารณะ

• ท�าความสะอาดรถและอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในรถด้วยผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ทีไ่ด้รบัมาตรฐาน 
หรอืแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซน็ต์
ระหว่างเดนิทางอย่างสม�า่เสมอ 
(พวงมาลยั, หวัเกยีร์, มอืจบัประตู 
ทีว่างแขน ราวจบั กระจกหน้าต่าง ฯลฯ)
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5 การจัดการขยะ 
ที่เกิดระหว่าง 
เดินทาง

• คดัแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถงุ
และมัดปากถงุให้แน่นไม่มรีอยฉกีขาด
แล้วน�าไปทิง้ในถังขยะหรือจดุรวบรวมขยะ

• การท้ิงหน้ากากอนามยัและหน้ากากผ้า
ให้แยกใส่ถงุต่างหากจากถงุขยะประเภทอืน่ 
ปิดปากถงุให้แน่น และท�าสัญลกัษณ์ทีถ่งุขยะ
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เช่น ผกูเชอืก 
หรอืเขยีนบอกให้พนกังานเกบ็ขนขยะรบัรู ้
หน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้าจัดเป็น
ขยะตดิเชือ้ ให้น�าไปทิง้ในถงัสแีดงหรือ
ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะ เพือ่รอการเกบ็ขน

6การแวะ
ซื้อของ

ระหว่างทาง
ให้ปลอดภัย

STORE

• ใช้รถเขน็หรือตะกร้าสนิค้าทีไ่ด้รบัการ
ท�าความสะอาดแล้ว และให้น�าอาหารสดใส่ไว้
ในถงุพลาสตกิเพ่ือลดการสัมผสักบัรถเขน็ 
หรอืตะกร้าโดยตรง

• ระหว่างทีเ่ลอืกซือ้สนิค้าให้รกัษาระยะห่าง 
อย่างน้อย 1 เมตร และหลกีเลีย่งการแย่ง
สนิค้าลดราคากับกลุม่คนเยอะๆ

• หลกีเลีย่งร้านทีแ่อดอดัไปด้วยผู้คน 
หากจ�าเป็นจริงๆ ให้รอคนอืน่ๆ 
ซือ้สนิค้าให้เสรจ็ก่อน 

• ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้
หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์ 
70 เปอร์เซน็ต์

• จ่ายเงนิซ้ือสนิค้า
ผ่านแอปพลเิคชัน
หรอื Mobile Banking

• หลกีเลีย่ง
การน�ามอืมาสัมผสั
ดวงตา จมกู หรอื ปาก
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7การปฏิบัติ
ในสถานที่
ท่องเที่ยว

• ล้างมอื หรอืใช้เจลแอลกอฮอล์ 
70 เปอร์เซน็ต์ ทกุครัง้

• สแกน QR Code ไทยชนะ 
เมือ่เข้าและออก
ณ สถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ 

• หลกีเลีย่งการสมัผสัทางกายกบัผูอ้ืน่

• หลกีเลีย่งสถานทีท่่องเท่ียวทีแ่อดอดัไปด้วยผูค้น

1 m. 1 m.

• รกัษาระยะห่าง หากต้องถ่ายรปู 
ในสถานทีท่่องเท่ียวทีม่คีนเป็นจ�านวนมาก

• สวมใส่หน้ากากอนามยัทกุครัง้
เมือ่อยูใ่นสถานที่่ท่องเทีย่ว
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 ไทยชนะ คอื ระบบลงทะเบยีน ของ ศบค. (ศนูย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019) เป็นมาตรการ
ผ่อนปรนทีใ่ห้ส�าหรบัร้านค้าลงทะเบียนรบั QR Code ทีเ่วบ็ไซต์ 
www.ไทยชนะ.com และให้ประชาชนทัว่ไป Scan QR Code เพือ่ใช้
ส�าหรบัการติดตามความเสีย่งของจ�านวนผู้ป่วยหรือผูต้ดิเชือ้ Covid-19 
ทีอ่าจเพิม่ขึน้จากการออกมาตรการผ่อนปรน ของทางภาครฐั รองรบั
ลูกค้าใช้บรกิารร้านค้า เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ Covid-19 และ
สามารถตดิตามตวัได้กรณพีบผูต้ดิเชือ้

ไทยชนะ คอือะไร ?

 ใช้มอืถอืสแกน QR Code เพือ่เชก็อนิ (Check-in) เข้าใช้งาน
ในร้านค้า และสแกนเชก็เอาท์ (Check-out) เมือ่ออกจากร้าน
ประเมนิการให้บรกิารของร้านเม่ือใช้บรกิารเสร็จ โดยการใช้งาน
ครัง้แรก ระบบจะให้ระบุข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ด้วย กรณไีม่มโีทรศพัท์
ทีส่แกน QR Code ได้ ร้านค้าต้องให้จดลงสมดุ โดยลกูค้าต้อง
กรอก ชือ่-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ และเวลาในการเข้า-ออกร้านค้า

วธิกีารใช้งาน

หาข้อมลูเพิม่เติมได้ที ่www.ไทยชนะ.com
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 อย่างไรกต็ามการท�าความ
สะอาดด้วยผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้ที่
ได้รบัมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิง่
บรเิวณทีม่กีารสมัผสับ่อยๆ 
อย่างพวงมาลยั หวัเกียร์ 
มอืเปิดประต ูมอืดงึประต ูฯลฯ 
กเ็ป็นเรือ่งทีพึ่งกระท�า
ตลอดการเดนิทางในทกุครัง้

การดูแลรถ
หลังการเดินทาง

 หลงัการเดินทางท่องเทีย่ว
ด้วยรถยนต์คนัโปรด อย่าลืม
ดแูลความเรียบร้อยรถของ
คุณอกีครัง้ โดยนอกจาก
การตรวจเชก็เบือ้งต้น ในส่วน
ของเคร่ืองยนต์ และช่วงล่าง 
เหมอืนตอนก่อนออกเดนิทาง
แล้ว อย่าลมืท�าความสะอาด
ท้ังภายนอกและภายในครัง้ใหญ่ 
เพราะส่วนใหญ่การเดนิทาง
ของเรานัน้มกัจะเลีย่งไม่ได้
กบัฝุน่ละออง ส่ิงสกปรก
รวมถงึเชือ้โรคต่างๆ 
ท่ีจะติดตามมา

การล้าง อัด ฉีด
จะช่วยป้องกนัการผุ
ของตวัถงัอนัเกดิจาก
เศษดนิทีส่ะสมอยู่ตาม
ซอกมมุต่างๆ และการ 
เคลอืบสกีจ็ะช่วยให้สรีถ
ของคณุนัน้ยังเงางามอยู่เสมอ 
นอกจากนี ้ในปัจจบุนัยังมี
เทคโนโลยกีารพ่นฆ่าเชือ้
ภายในห้องโดยสาร กเ็ป็น
อกีหน่ึงสิง่ทีด่จูะเป็นทาง
เลอืกทีด่สี�าหรับท�าความ
สะอาดครัง้ใหญ่ทกุครัง้
หลงัการเดนิทาง เพราะเรา
ไม่ทราบว่าระหว่างนัน้เรา
เปิดประตรูบัเชือ้โรคจาก
ทีไ่หนมาบ้าง และเชือ้โรค
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเจรญิ
เตบิโตได้ในอุณหภมูทิีส่งู 

การจอดรถไว้ในที่โล่งแจ้ง
และมอีากาศถ่ายเท
ได้สะดวก กเ็ป็นการหยดุ
การเจรญิเติบโตได้
โดยวิธธีรรมชาติ
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ROAD TRIP

ภาคเหนือ 
เชยีงราย - เชยีงใหม่ - เชยีงราย

ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร - อยธุยา - นครปฐม -กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สกลนคร - นครพนม - สกลนคร

ภาคตะวันออก 
จนัทบุร ี- ตราด - จันทบรุี

ภาคใต้ 
ประจวบครีขัีนธ์ - ชมุพร - ประจวบครีขีนัธ์

เส้นทางท่องเทีย่วปลอดภยัไร้ Covid-19
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สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

ศูนยอุตสาหกรรมทํารม

วัดพระธาตุดอยคํา

สิงหปารค

วัดรองขุน

สถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. 

(หจก. เชียงราย
กิตติรัตน)

รานเว-ฬา-ดี

ดิ อารเทล 
นิมมาน โฮเทล

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ

วัดศรีสุพรรณ

ราน โอกะจู สาขา น่ิมซิต้ีเดล่ี

ภาคเหนือ
เชยีงราย - เชยีงใหม่ - เชยีงราย
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วันที่ 2
ช่วงเช้า พรอมกัน ณ วัดศรสีพุรรณ ต.หายยา อ.เมอืง 

จ.เชยีงใหม ชมความวิจติรงดงามของอโุบสถเงนิเพียงแหงเดียว
ของไทย ไหวพระขอพรพรอมถายรปูเปนท่ีระลกึ
 เดนิทางถึงวัดพระธาตดุอยคาํ ต.แมเหียะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม 
วัดพระธาตุดอยคําเปนวัดเกาแกและสําคัญอีกวัดหนึ่งของ
เชยีงใหม สามารถไหวพระขอพรจากองคหลวงพอทนัใจ ทัง้ยังมี
จดุชมวิวของเมืองเชยีงใหมจากดานบนของวัด (เปดบรกิารทุกวัน 
เวลา 06.00 - 18.00 น.)
 เดินทางถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ ต.แมเหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม แวะเที่ยวและชมพืชพรรณนานาชนิด จากทั่ว
ทุกมุมโลก ที่นํามาจัดแสดงไวใหไดชมกัน (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 08.00 -18.00 น.)
 เดนิทางถึงศนูยอตุสาหกรรมทาํรม ต.ตนเปา อ.สนักําแพง 
จ.เชียงใหม ชมขั้นตอนการทํารม พรอมเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
(เปดบรกิารวันเสาร - วันองัคาร เวลา 08.15 - 17.00 น.)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รานอาหารเว-ฬา-ดี
รานอาหาร ไทยรสชาติเขมขน บรรยากาศอบอุน (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 10.00 - 21.00 น.)
 ช่วงบ่าย เพลิดเพลนิไปกับการชมสวนดอกไมและพันธุไม
นานาชนิด พรอมถายรูปชิคๆ กับทางเดินลอยฟาบนยอดไมที่
ถูกออกแบบใหมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาต ิณ สวนพฤกษศาสตร
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ ์ต้ังอยูที ่อ.แมรมิ จ.เชยีงใหม (เปดบรกิาร
ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น.)
 รบัประทานอาหาร ณ รานโอกะจู สาขานิม่ซติีเ้ดลี ่ถ.มหดิล 
อ.เมือง จ.เชียงใหม รานอาหารท่ีต้ังใจปลูกผักปลอดสารพิษ
มารงัสรรคเปนเมนท่ีูอรอย และดีตอสขุภาพ เพ่ือเสิรฟใหลูกคา เมนู
แนะนํา สเตกซี่โครงสะพานโคง สเตกซี่โครงอบนํ้าผึ้งซอส
พรกิขีห้นูออรแกนิค สลัดผลไม เปนตน
 เดนิทางเขาท่ีพัก ณ ด ิอารเทล นมิมาน ต.สเุทพ อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม พักผอนตามอธัยาศยั

ช่วงเช้า รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางไปยัง จ.เชียงราย 

กลางวัน เดินทางถึงรานอาหารภูภิรมย สิงหปารค 
ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย (เปดบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 
22.00 น.) รับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงบ่าย เย่ียมชมไร สงิหปารค แหลงทองเท่ียวเชงิเกษตร 
ที่สวยงาม มีการจัดแตงสวนดอกไมเมืองหนาวสีสันสวยงาม
นานาชนิด พรอมถายรูปกับความเขียวขจีของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และไรชา รอบพ้ืนท่ีของสิงหปารคกวา 600 ไร โดยใชบริการ
สิงหปารค ฟารม ทัวร (เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 08.00 น.)
 แวะชมวัดรองขุน ต.ปาออดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงราย
ชมความงามของอุโบสถสีขาว เปนงานพุทธศิลปท่ีงานสราง
และออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน และเย่ียมชม
พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงผลงานตางๆ ภายในวัด (เปดบริการทกุวัน 
เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร - วันอาทติย ปดเวลา 17.30 น.)

เชียงราย - เชียงใหม่ เชียงใหม่ - เชียงราย
วันที่ 1
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พิพิธภัณฑลานของเลน
เกริกยุนพันธ

วิหารพระมงคลบพิตร

พระราชวังบางปะอิน

โรงแรม 
แคนทารี 
อยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติ
ราชวรวิหาร

ปตท. สนามเปา

ตลาดสุขใจ

ตลาดน้ําทุงบัวแดง

วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร

รานอาหาร X BEEF

วัดใหญชัยมงคล

ภาคกลาง
กรงุเทพมหานคร - อยุธยา - นครปฐม
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ช่วงเช้า ออกเดนิทางจากกรงุเทพมหานครไปพระราชวัง
บางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  แวะเที่ยวชม
พระราชวัง บางปะอนิ พระราชวังโบราณตัง้แตสมยักรงุศรอียุธยา 
และไดรับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
ใชเพ่ือเปนพระราชวังท่ีประทับเมือ่เสดจ็ฯ แปรพระราชฐานในชวง
ฤดูรอน (เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.) นั่งกระเชา
ขามไปยัง วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา เย่ียมชมความสวยงามของวัดนิเวศ
ธรรมประวัติราชวรวิหาร มีโบสถแบบสถาปตยกรรมกอทิกเลียน
แบบโบสถคริสต สรางเพ่ือเปนสถานที่บําเพ็ญพระราชกุศล
เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐาน มาประทับที่พระราชวังบางปะอิน 
ของรัชกาลที่ 5 (เปดบริการทุกวัน เวลา 09.00 -17.00 น.)

กลางวัน อิ่มอรอยกับมื้อกลางวัน ณ ราน X BEEF
รานปง -ยาง สไตลโมเดริน & การเดน ท่ีมทีัง้เนือ้สดุพรเีมยีม หมู
ซฟูีด และไสกรอกรสเลศิ พรอมนํา้จิม้สไตล X BEEF ท่ีเปนเอกลกัษณ 
ไมเหมือนใคร (เปดบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น.)

ช่วงบ่าย เดนิทางไปยังวัดใหญชยัมงคล ต.ไผลงิ อ.พระนคร 
ศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา ไหวพระขอพร ณ วัดใหญชยัมงคล 
วัดเกาแกและสําคัญอีกแหงหน่ึงในสมัยอยุธยาตอนตน
เดินขึ้นไป ชมความงามของเจดียที่สูงที่สุดในอยุธยา (เปดบริการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
 เดินทางไปยังวิหารพระมงคลบพิตร ต.ประตูชัย อ.พระนคร 
ศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา ไหวพระใหญทีวิ่หารพระมงคลบพิตร 
วิหารเก าแก ในเขตกําแพงเมืองที่ไดรับการบูรณะอยางดี 
และแวะถายรปูทีวั่ดพระศรสีรรเพชญ เปนอดีตวัดหลวงประจํา
พระราชวังโบราณ อยุธยา จดุเดนคอืเจดยีทรงลงักาจาํนวน 3 องค 
ทีว่างตัวเรยีงยาวตลอดทิศตะวันออก และทิศตะวันตก (เปดบรกิาร
ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.) 
 เดนิทางเขาทีพั่ก ณ โรงแรมแคนทาร ีอยุธยา อ.อทุยั จ.พระนคร 
ศรีอยุธยารับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม และ
พักผอนตามอัธยาศัย

ช่วงเช้า รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่กั เชก็เอาท
และออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑลานของเลนเกริกยุนพันธ  
ต.ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา เปนท่ีสะสมและรวบรวม
ของเลนระดบัโลกไวมากมาย ทัง้ของเลนในอดตีไปจนถึงของเลน 
ในยุคปจจุบัน เพลิดเพลินกับการเดินชมและถายรูปกับของเลน
นานาชนิดท่ีจะทําใหรูสึกยอนวัยเด็กอีกครั้ง (เปดบริการ เวลา 
09.00 - 16.00 น. ปดทุกวันจันทร)
 เดินทางตอไปยังตลาดนํ้าทุงบัวแดง ณ บางเลน ต.บางเลน 
อ.บางเลน จ.นครปฐม เดินชมิ ชอป อาหารและเครือ่งด่ืม สนุกสนาน
กับการลองเรือชมทุงดอกบัวแดง กับมุมถายรูปท่ีสวยงาม
(เปดบรกิารทกุวนั เวลา 08.00 - 18.00 น.)
 ไหวพระขอพรกอนเดินทางกลับ ณ วัดพระปฐมเจดีย ตั้งอยู
ที ่ต.พระปฐมเจดยี อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วัดพระปฐมเจดยี 
หรือชื่อเดิมคือ “พระธมเจดีย” เปนพระสถูปเจดียที่มีขนาดใหญ 
ท่ีสุดในประเทศไทย มีฐานะเปนมหาธาตุหลวงของแผนดิน
สุวรรณภูมิ (เปดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น.)

ช่วงบ่าย เดินทางถึงตลาดสุขใจ ตั้งอยูในพ้ืนที่ของ
สวนสามพราน อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม ตลาดบรรยากาศ
ไทยๆ ท่ีรวบรวมสินคาเกษตรอินทรียนานาชนิดจากชาวสวน
ในพ้ืนท่ีใกลเคียงสวนสามพรานท่ีมารวมกันออกรานขายท้ัง
ผักสด ผลไมปลอดสารตามฤดูกาล ไขเปด ไขไก ขนมไทย และ
อาหารแปรรูปอีกมากมาย โดยตลาดแนวคิดรักษโลกแหงนี้ ได
เตรยีมตะกราไมไผสานไวใหทกุทานไวสาํหรบัใสของเดินชอปกัน
อยางสุขใจอีกดวย (เปดบริการเฉพาะวันเสาร-วันอาทิตย ตั้งแต
เวลา 10.00 - 17.00 น.)
 เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2
กรุงเทพฯ - อยุธยา อยุธยา - นครปฐม
วันที่ 1
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สกลนคร - นครพนม - สกลนคร

วัดถ้ําผาแดนรานครามสกล

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

หมูบานทาแร

สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแหงท่ี 3

ยู โฮม โฮเทล

พระธาตุพนม

รานอาหารกูบาเฮาส

พระธาตุเรณู

ลานพญาศรี
สัตตนาคราช
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ช่วงเช้า พรอมกัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง 
จ.สกลนคร ไหวพระขอพรและชมความงามขององคพระธาตุเชงิชมุ 
พระธาตุคูบานคูเมืองสกลนคร (เปดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 
22.00 น.)
 เดนิทางถึงวัดถ้ําผาแดน ต.ดงมะไฟ อ.เมอืง จ.สกลนคร แวะ
ทําบุญไหวพระ ชมความสวยงาม และความรมรื่นภายในวัด ซึ่ง
เปนวัดเกาแกอีกแหงหนึ่งของสกลนคร
 เดินทางถึงรานสกลคราม ต.หวยยาง อ.เมอืง จ.สกลนคร 
เลือกซื้อสินคาจากครามซึ่งเปนผลิตภัณฑขึ้นชื่อของจังหวัด
พรอมรับประทานอาหารกลางวันที่มีไวบรกิารลกูคาทีแ่วะมา
เยี่ยมชม (เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.)
 เดนิทางถึงหมูบานทาแร ต.ทาแร อ.เมอืง จ.สกลนคร ชมุชน 
เกาแกที่บานถูกสรางขึ้นแบบตึกปูนทรงยุโรป สถาปตยกรรม
ผสมระหวางฝรั่งเศสและเวียดนาม
 เดินทางถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 3 (นครพนม-
คํามวน) อ.ทาอุเทน จ.นครพนม   ชมบรรยากาศยามเย็นกับ
ความ สวยงามของสะพาน (เปดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ กูบาเฮาส  รานอาหารไทย 
สไตลเวียดนาม ทามกลางบรรยากาศของตึกเกาสไตล 
เฟรนชโคโรเนยีล อายุกวารอยปทีถ่กูตกแตงใหมใหกลายเปนราน 
อาหารนานั่ง มีมุมถายรูปสวยๆ พรอมมีของท่ีระลึกใหเลือกชม
เลือกซื้ออีกดวย (เปดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
 เดินทางเขาท่ีพัก ณ ยู โฮม โฮเท็ล ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครพนม พักผอนตามอัธยาศัย

ช่วงเช้า รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพั่ก เชก็เอาท 
และออกเดนิทางไปยังพิพิธภัณฑจวนผูวาราชการจงัหวัดนครพนม 
 เดินทางถึงพิพิธภัณฑจวนผูวาราชการจังหวัดนครพนม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม หรือจวนผูวาฯ หลังเกานครพนม 
เต็มอิ่มกับการเที่ยวชมของสะสมและความสวยงามของ
สถาปตยกรรมดีเดนในจังหวัดนครพนม อาคาร 2 ช้ัน ท่ีไมมี
เสาท้ังชั้นบนและชั้นลาง รูปแบบการกอสรางที่ใชเดือยไมแทน
การใชตะปูตอกยึดอาคาร มีลักษณะเฉพาะเปนศิลปะโคโรเนียล 
ตะวันตกท่ีไดรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสในชวงสมัยสงคราม
อนิโดจนี (เปดบรกิารทุกวันพุธ - วันอาทิตย เวลา 09.00 -17.00 น.)
 เดินทางถึงลานพญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครพนม แลนดมารคแหงใหมของ จ.นครพนม ชมรูปปนองค
พญานาคทองเหลืองที่ใหญที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงาม 
โดดเดนเปนท่ีเคารพของชาวนครพนม พรอมถายรปูกับบรรยากาศ 
สุดชิลลริมแมนํ้าโขง (เปดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

ช่วงบ่าย ไหวพระขอพรพระธาตเุรณูนคร ณ วัดพระธาตเุรณู 
ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม พระธาตุประจําวันเกิด
วันจันทร สรางจําลองมาจากพระธาตุพนมองคเดิม แตมีขนาด 
เล็กกวาเช่ือกัน วาผูที่ไดไปนมัสการจะไดรับอานิสงสสงผล
ใหมีวรรณะงดงาม ผุดผองดังแสงจันทร (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 07.00 - 20.00 น.) 
 สักการะขอพรพระธาตุพนมเพ่ือความเปนสิริมงคล
กอนเดินทางกลับ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม
อ. ธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุพนม เปนพระธาตุประจําคน
เกิดปวอก และคนเกิดวันอาทิตย ภายในองคพระธาตุบรรจุ
พระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจาไว พระธาตุพนมยังเปน
ศนูยรวมจติใจของชาวนครพนม และเปนท่ีเคารพบูชาทัง้ชาวไทย
และชาวลาวอีกดวย

วันที่ 2
สกลนคร - นครพนม นครพนม - สกลนคร
วันที่ 1
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ศาลสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช

ชุมชนริมน้ําจันทบูร

รานอาหารปูจา

วัดปากน้ําแขมหนู

ศาลเจาพอ
หลักเมืองตราด

หาดทรายดําจุดชมวิว
แหลมงอบ

โรงแรม เซนต 
โทรเปซ บีช รีสอรท

จุดชมวิวเนินนางพญา

ภาคตะวันออก
ตราด - จนัทบุร ี- ตราด
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ช่วงเช้า พรอมกัน ณ ศาลเจาพอหลักเมืองตราด
ต.บางพระ อ.เมอืง จ.ตราด กอนออกเดินทางไหวพระขอพรศาล
เจาพอหลกัเมอืงตราด ซึง่ถูกสรางข้ึนโดย สมเดจ็พระเจาตากสนิ ท่ี
โปรดใหสรางตามหลักความเชื่อของจีน (เปดบริการทุกวัน
เวลา 08.00 - 18.00 น.)
 เดนิทางถึงหาดทรายดาํ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
สัมผัสกับหาดทรายดําสิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศ
ของธรรมชาติท่ีมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย เดินชมความ
สวยงามและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติโดยรอบ และยัง
ไดศึกษาเสนทางธรรมชาติของระบบนิเวศปาชายเลนจาก
ปายตางๆ ท่ีจัดไวตลอดเสนทาง พรอมเก็บภาพสวยๆ คูกับ
หาดทรายดาํอนัแสนกวางใหญไวเปนท่ีระลกึ 
 เดนิทางตอไปยังสดุแผนดินตะวนัออก (จดุชมุวิวแหลมงอบ) 
ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด แวะถายรูปสวยๆ เช็กอิน
กับจดุชมวิวแหลมงอบ สุดแผนดินตะวนัออก (เปดบรกิารทกุวัน 
เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
 เดินทางถึงวัดปากน้ําแขมหน ูต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จนัทบรุี 
ไหวพระขอพรและชมความงดงามวิจติรตระการตาดวยลวดลาย
พื้นโบสถสีนํ้าเงินตัดกับพื้นสีขาวคลายกับภาชนะลายคราม
ที่ทําจากเซรามิกในสมัยโบราณของอุโบสถที่สรางดวยเซรามิก
สนีํา้เงนิเพ่ือใหทนตอนํา้เคม็และกันสนิมไดเปนอยางด ี เนือ่งจาก
พ้ืนที่ของวัดอยูติดกับทะเล ทําใหวัดแหงน้ีมีลักษณะสวยงาม
โดดเดนเปนเอกลกัษณ มมีมุแปลกตาใหเดนิชมและถายรปูมากมาย
(เปดบรกิารทกุวัน เวลา 05.00 - 18.00 น.)

ช่วงเย็น เดนิทางเขาท่ีพัก ณ เซนต โทรเปซ บชี รสีอรท
จนัทบรุ ีต.คลองขดุ อ.ทาใหม จ.จนัทบรุ ี โรงแรมท่ีถูกออกแบบ
และตกแตงแบบทันสมัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ตัง้อยูรมิชายหาดแหลมเสดจ็ จ.จนัทบรุ ี รบัประทานอาหารเย็น 
อาหารทะเลสดอรอย ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก
 พักผอนตามอัธยาศัย หรอืทานใดตองการเดนิเลนผอนคลาย 
สมัผสัความสุขกบับรรยากาศสบายๆ  รมิหาดก็สามารถทําไดเชนกัน

ช่วงเช้า รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก เชก็เอาท 
และออกเดินทางไปยังจุดชมวิวเนินนางพญา แวะจุดชมวิว
เนินนางพญา ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี จุดชมวิว
ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีมีทิวทัศนที่สวยงาม มองเห็นถนน เลียบ
ชายทะเลท่ีทอดยาวไปจนถึงหาดคุงวิมาน อาวคุงกระเบน
และแหลมเสด็จท่ีอยูฝงตรงขามบริเวณปากอาว ดานบนมีพ้ืนท่ี 
ใหนัง่รบัลมพักผอน พรอมถายรปูกับวิวสวยๆ หากมาจนัทบุรแีลว
ตองไมพลาดที่จะมาเช็กอิน
 เดินทางถึงชุมชนริมนํ้าจันทบูร อ.เมือง จ.จันทบุรี (จอดรถ
ที่ลานจอดโบสถอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล) 
เดินเลน ชิม ชอป สินคาชุมชน บริเวณริมนํ้าจันทบูร ตลอดแนว 
ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร (แนะนาํใหมาชวงวันหยุดเสาร - อาทติย)
 เดินกลับไปยังโบสถอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ-
นิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี ชมความงามของอาสนวิหารประจํา
มิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี หนึ่งในวิหารที่สวยงามที่สุดแหง
หนึ่งในประเทศไทย (เปดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 15.00 น.)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหารปจูา 
อ.เมอืงจนัทบรุ ีจ.จนัทบรุ ี รานอาหารเกาแกของจังหวัดจันทบุรี
ที่เปดมานานกวา 50 ป อิ่มอรอยกับอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุง หอย 
ปู ปลา ใหไดลิม้ลองในรปูแบบหลากหลายเมนู อีกท้ังภายในราน
บรรยากาศรมรื่น โลง โปรง สบาย และยังมองเห็นทั้งวิวทะเล
วิวภูเขา เหมาะสําหรับวันพักผอนเปนอยางดี (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 10.00 -21.00 น.)  

ช่วงบ่าย เดนิทางไปยังศาลสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
และศาลหลักเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 05.30 - 20.00 น.) กอนกลับแวะไหวศาลหลักเมืองจันทบุรี
และศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เพื่อความเปนสิริมงคล
แวะสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. นํ้าตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห 
จ.จันทบุรี  เดินทางกลับจังหวัดตราดโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2
ตราด - จันทบุรี จันทบุรี - ตราด
วันที่ 1
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ภาคใต้
ประจวบครีขีนัธ์ - ชมุพร - ประจวบครีขีนัธ์

ซิเคดา มารเก็ต

อุทยานราชภักด์ิ
พิพิธภัณฑสัตวน้ําหวากอ

หาดทุงวัวแลน

จุดชมวิวเขามัทรี

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

รานสุภัทรา 
บาย เดอะ ซี

ไรองุน มอนซูน
แวลลีย วินยารด

เซ็นทารา แกรนด บีช 
รีสอรท แอนด วิลลา หัวหิน
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ช่วงเช้า พรอมกัน ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ไหวศาลกรมหลวงฯ ขอพรกอน
ออกเดินทาง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เปนที่เคารพ
สักการะของทหารเรือ ชาวประมง และประชาชนท่ัวไป ตัวศาล
ตัง้อยูบนเรือรบหลวงพระรวงจาํลองท่ีหันหนาออกสูทะเล สามารถ 
มองเห็นทิวทัศนของหาดทรายรีไดชัดเจนตลอดเว้ิงอาวจาก
ดานบนอีกดวย (เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.)
 เดินทางถึงจุดชมวิวเขามัทรี ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 
ชมบรรยากาศสวยๆ ของปากน้ําชุมพร ชุมชนชาวประมง
และหาด ภารดรภาพ (เปดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 19.00 น.) 
แวะเดนิเลนท่ี หาดทุงวัวแลน ต.สะพล ีอ.ปะทวิ จ.ชมุพร ชายหาด 
ที่สวยงามข้ึนชื่อของอําเภอปะทิว ลักษณะเปนชายหาดน้ําตื้น 
คอยๆ ลาดเอียงลงทีละนอย หาดกวางมีเม็ดทรายสีขาวนวล
ละเอียดทอดตัวยาวสุดสายตา พรอมทั้งรับประทานอาหาร
กลางวันรมิหาด 

ช่วงบ่าย เย่ียมชมพิพิธภัณฑสัตวนํ้าหวากอ ต.คลอง
วาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ เดินชมดานในสวนจัดแสดง แวะซื้อของ
ที่ระลึก (เปดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.)  

ช่วงเย็น อิ่มอรอยกับอาหารไทยและอาหารทะเลสดๆ
ทีค่ดัสรรมาใหลิม้ลองหลากหลายเมนู ณ รานสภุทัรา บาย เดอะ ซี 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศสบายๆ 
ของริมทะเลยามเย็น อีกท้ังภายในรานถูกตกแตงในสไตล
ทรอปคอล รมรื่นดวยตนไมนานาพรรณ ท่ีจะทําใหท้ังอิ่มทอง
และอิ่มตา เดินทางถึงชิเคดา มารเก็ต ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ เดินเลือกชมและซื้อสารพัดสินคาแฮนดเมด
ดีไซนเกๆ เปนของฝากของที่ระลึก พรอมรับประทานอาหารเย็น
ที่ชิเคดา มารเก็ต (เปดบริการวันศุกร - วันอาทิตย เวลา 
16.00 - 23.00 น.)
 เดินทางเขาท่ีพัก ณ เซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท แอนด 
วิลลา หัวหิน  ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
 พักผอนตามอัธยาศัย

ช่วงเช้า  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพั่ก เชก็เอาท 
และออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟหัวหิน แวะถายรูปกับสถานี
รถไฟหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  สถานีรถไฟ
ที่มีอาคารสถาปตยกรรมสวยงามไดรับการยกยองใหเปนอาคาร
อนุรักษดวยความโดดเดนของอาคารครึ่งตึกครึ่งไม อิทธิพลจาก 
สถาปตยกรรมวิคทอเรยี มรีายละเอยีดสวยงาม ประดบัเสาคํา้ยัน 
และอื่นๆ ไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟที่สวยท่ีสุดใน
ประเทศไทย หากมาหัวหินก็ตองมาถายรูปคูกับปายสถานีรถไฟ
สักครั้ง !
 เดนิทางถึงไรองุน มอนซนู แวลลยี อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ 
ไรองุนแหงแรกและแหงเดยีวใน อ.หวัหิน สมัผสักับประสบการณ 
สุดพิเศษทามกลางบรรยากาศธรรมชาติมีขุนเขาโอบลอมบน
เนื้อที่กวา 1,000 ไร นั่งรถรางชิลลๆ ชมความงามของไรองุน และ
ผลองุนหลากหลายสายพันธุ เพลิดเพลินกับการถายรูปและ
ชิมผลองุนท่ีเก็บสดๆ จากตนดวยตัวคุณเอง อีกท้ังยังไดเรียนรู
กรรมวิธีการทําไวนองุนจากไรแหงนี้อีกดวย (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 09.00 - 17.00 น.)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราน The Sala 
รานอาหารนานาชาติหลากหลายเมนูที่มีท้ังอาหารไทย และ
อาหารตะวันตก พรอมรับอากาศบริสุทธ์ิทามกลางบรรยากาศ 
ของไรองุน มอนซูน แวลลีย

ช่วงบ่าย เดนิทางถึง Gaia Spa by Let’s Sea ต.หนองแก 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ผอนคลายกับการนวดตวัทามกลาง
บรรยากาศสวนสวยบนดาดฟาของอาคาร (เปดบริการทุกวัน 
เวลา 10.00 - 22.00 น.)
 เดนิทางถึงอทุยานราชภักดิ ์ต.หนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบ-
คีรีขันธ ชมความสวยงามและความย่ิงใหญของพระบรมราชา-
นุสาวรียวีรกษัตริยไทยท้ัง 7 พระองค กอนเดินทางกลับ 
(เปดบริการ ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.) 
 เดินทางกลับจังหวัดชุมพรโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

วันที่ 1

33

SAFETY & HYGIENIC ROAD TRIP



วดัศรีสพุรรณ 053-200-332
วดัพระธาตดุอยค�า 053-263-001
วดัร่องขุน่ 053-673-579
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ 053-114-110
สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติต์ิ 053-841-234
ศนูย์ อตุสาหกรรม ท�า ร่ม  053-338-195
เว-ฬา-ด ีเชยีงใหม่ 099-919-4516
โอ้กะจู สาขา นิม่ซต้ีิเดลี ่ 052-080-744
ด ิอาร์เทล นิมมาน 089-432-9853
ร้านภภูริมย์ ไร่บญุรอด (สงิห์ปาร์ค) 091-576-0371

หมายเลขโทรศัพท์
สถานท่องเที่ยว ที่พัก
และร้านอาหาร ในแต่ละภาค

ภ
าค

เห
นอื

ภ
าค

กล
าง

พระราชวงับางปะอนิ 035-261-044
วดันเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร 035-262-139
วดัใหญ่ชยัมงคล  035-242-640
วหิารพระมงคลบพติร  035-241-689
วดัพระปฐมเจดย์ีราชวรมหาวหิาร 034-242-143
พพิธิภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุน้พนัธ์ 035-328-949
ร้าน X BEEF  081-154-1145
แคนทาร ีโฮเทล อยธุยา 035-337-177
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อทุยานราชภกัดิ ์ 032-900-607
พพิธิภัณฑ์สตัว์น�า้ หว้ากอ 032-661-098
เซน็ทารา แกรนด์ บชี รสีอร์ท แอนด์ วลิล่า 032-512-021
ไร่องุน่มอนซนู แวลลย์ี วนิยาร์ด 081-701-0222
ซเิคด้า มาร์เกต็ 099-669-7161
Gaia Spa by Let’s Sea 032-536-888
ร้านสภุทัรา บายเดอะซ ี 032-655-331

วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร 042-540-150
วดัพระธาตเุชิงชมุวรวหิาร 092-714-792
วดัถ�า้ผาแด่น 083-626-3475
วดัพระธาตเุรณ ู 042-251-416
พพิธิภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจงัหวดันครพนม 042-511-574
รา้นครามสกล 080-582-6655
ร้านอาหาร Goo Ba House 061-926-9696
U Home Hotel 042-514-789

อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิิรมล 039-311-578
วดัปากน�า้แขมหน ู 080-942-4915
หน่วยสาธติการเลีย้งสตัว์น�า้ ภายในอ่าวคุง้กระเบน 039-433-216
ศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 088-595-2559
โรงแรม เซนต ์โทรเปซ บชี รสีอรท์ 080-777-0809
ร้านอาหารปจูา ท่าแฉลบ 039-391-129
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