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 เพราะเมืองไทยซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 50 ของโลก และเปนอันดับที่ 12 ของทวีปเอเชียนั้น ไดซอนสถานที่ทองเที่ยว
สดุมหศัจรรยไวมากมาย ในขนุเขาสงูสลบัซับซอน ในแมน้าํสายยาว ในทะเลและเกลยีว
คลื่นสีขาว ในนาขาว และในภูมิปญญาอันแสนสรางสรรคของคนไทย ที่ไดสรรสราง
ทั้งอาหารแสนอรอย ผลิตภัณฑแสนถูกใจ สถาปตยกรรมอันทรงคุณคา หรือ
วัฒนธรรมประเพณีอันเปนเอกลักษณ  
 ...ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดรวบรวมสวนหนึ่งของความ
มหัศจรรยนั้นไวในหนังสือเลมนี้ ‘มหัศจรรย 55 เมืองรอง’ 55 เมืองที่เคยรูจัก 
แตหลายคนอาจยังไมเคยไปสัมผัสกับความมหัศจรรยที่ซอนอยู ซึ่งแคเพียงทาน
ออกเดินทางไปก็จะพบวาบางที่นั้นสวยงามเหมือนหลงเขาไปในความฝน...บางที่
ก็อัศจรรยจนเราไมแนใจวานี่คือสวรรคหรือพื้นโลก 
 แตทีแ่นๆ  ทัง้ 55 เมอืงรองของไทยนี.้..แคออกไปชมกม็คีวามสขุ ออกไปชอปกไ็ด
ของถูกใจและอุดหนุนคนไทยดวยกัน ออกไปถายภาพก็มีแตภาพประทับใจกลับมา
 ...แคออกไปก็หลงรัก

คํานํา
มหัศจรรย 55 เมืองรอง ลองไปแลวจะหลงรัก...

 คนไทยอาศัยอยูในประเทศที่มหัศจรรย...
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ชื่นชมปราการหินปูนอายุกวา 300 ลานป 
สัมผัสวิถีชีวิตเรียบงาย ตื่นตาตื่นใจไปกับ

ฝูงคางคาวนับลานยามอาทิตยอัสดง 
ที่ดินแดนแหงถ้ําและขุนเขา 
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ปราการหินปูนทอดยาวโอบลอมตําบลบาน
มุงนี้ไดซอนของขวัญ Unseen อันล้ําคาจาก
ธรรมชาติไวมากมาย ทั้ง ‘ถ้ํา’ ที่มีความโดดเดน 
เชน ถ้ําพระวังแดงที่มีหองโถงใหญและมีความ
ยาวถึง 12.5 กิโลเมตร และยังเปนแหลงกําเนิด
ของปลาไมมีตาซึ่งเปนปลาหายากของเมืองไทย 
หรือถ้ําเรืออันเปนแหลงทับถมของซากสัตวทะเล
ดึกดําบรรพอายุกวา 360 ลานป นอกจากนี้ยังมี 
‘สัตว’ ตองหามพลาดชม คือ ลิงอายเงี้ยะ 
สัตวนารักแหงเขตหามลาสัตวปาถ้ําผาทาพล
ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ และคลื่นยักษของฝูงคางคาวนับลาน
ที่บินผานทองฟายามเย็น เรียกไดวาเนินมะปราง

ปราการเมืองที่สวยที่สุด 
กําแพงภูเขาหินปูน 

บานมุง อ.เนินมะปราง 
จ.พิษณุโลก

เขตหามลาสัตวปา
ถ้ําผาทาพล

ภูเขาหินปูนขนาดใหญที่ภายในพื้นที่
มีถ้ํามากมาย อาทิ ถ้ําผาแดง
ที่มีหนาผาสีแดง ถ้ําลอดที่มีลําหวย
ไหลผาน นอกจากนี้ยังมีเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติที่มีภาพวาดเขียนสี
โบราณที่เขียนดวยยางไม

ทุงทานตะวันบานไรภูตะวัน
ทุงทานตะวันเหลืองสะพรั่ง
ซึ่งมีฉากหลังเปนปราการเขาหินปูน
อายุกวา 300 ป มีกิจกรรมยอดฮิต
คือการกางเต็นทชมแสงอาทิตย
ยามเชาทามกลางทุงดอกทานตะวัน

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

อุทยานแหงชาติน้ําตก
ชาติตระการ

น้ําตก 7 ชั้นที่ชาวบานเรียกวา
น้ําตกปากรอง นักทองเที่ยวนิยม
ปนน้ําตกและหอยโหนเถาวัลย
เพื่อชมความงามของน้ําตกชั้นตางๆ 
ในอุทยานยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม
มากมาย อาทิ จุดชมวิวผาแดง 
จุดชมวิวผากระดานเลข เปนตน

แหงนี้มีแตความ Unseen เหมาะแกการมาเปดหู 
เปดตา เปดใจ และเปดโลกใบใหมใหชีวิตเรามีแต
เรื่องมหัศจรรย
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ดินแดนของตํานานศิลปะ ทั้ง อ.ถวัลย 
อ.เฉลิมชัย นอกจากนี้ยังมีขัวศิลปะ 
และศิลปะที่ผสมผสานวัฒนธรรม 
เชน พระสาน ที่วัดหิรัญญาวาส 

และหอฝน จ.เชียงราย

วัดรองขุน
วัดที่ไดชื่อวางดงามวิจิตรมากแหงหนึ่งในเมืองไทย 
สรรสรางดวยฝมือของจิตรกรชั้นแนวหนาอยางอาจารย
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจในการสราง
จากความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย 
ออกมาเปนงานศิลปแบบประยุกตที่ยิ่งใหญ เปนสมบัติที่
ทรงคุณคาของเมืองไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก 

วัดหิรัญญาวาส
สักการะ ‘พระสิงหสานชนะมาร’ พระสานไมไผองคใหญ
ที่สุดในโลก ที่นําความรัก ความสุข และความสามัคคีคืนมา
สูชุมชน แนวคิดการสรางนั้นมาจากพระพุทธรูปสานไมไผ
ของชาวไทเขินใน จ.เชียงตุง ประเทศพมา และสานตามแบบ
ศิลปะเมืองเชียงแสนในปางชนะมารหรือปางมารวิชัย 
องคพระมีโครงสรางเปนเหล็ก แตพระวรกายสานจาก
ไมมุงอยางประณีต ทาพระวรกายสีทองและจีวรสีแดง
ซึ่งเปนสีชาด ไฮไลตที่หามพลาดคือใตฐานองคพระเปดเปน

เรื่องเลาผานงานศิลป 
จ.เชียงราย

วนอุทยานถ้ําหลวง-
ขุนน้ํานางนอน 

ถ้ําอันดับ 4 ที่มีความยาวมากที่สุด
ในประเทศไทย และ พบหลักฐานถึง
วิวัฒนาการของถ้ําจึงมีความเหมาะ
สมในเชิงศึกษาวิจัย ภายในไมมีแสง
สวางจึงตองนําไฟฉายติดตัวไปดวย
และจะปดการเขาชมในชวงเดือน
กรกฎาคม-พฤศจิกายน
เนื่องจากมีน้ําไหลผาน

ชองอุโมงคเล็กๆ ใหเขาไปทําบุญสะเดาะเคราะหและ
ดูการสรางงานอยางละเอียด 

บานดํา
เยือนแหลงพํานักของศิลปนแหงชาติระดับตํานานของ
เมืองไทย อ.ถวัลย ดัชนี ที่ไดสรรสรางศิลปะสถาน
บานดําในพื้นที่กวารอยไร ประกอบดวยสถาปตยกรรม
ทองถิ่นภาคเหนือและสถาปตยกรรมทองถิ่นประยุกต 
ซึ่งเกือบทุกหลังทาดวยสีดํา จึงเปนที่มาของชื่อบานดํา 
ภายในใชจัดแสดงงานศิลปะแขนงตางๆ โดยเฉพาะงาน
ศิลปะพื้นบาน

ขัวศิลปะ
สถานที่จัดแสดงงานศิลปะที่ตองการเชื่อมศิลปะสูสังคม 
ผานการสงเสริมการทํางานของศิลปน ภายในมีหองจัด
แสดงศิลปะหลากหลายแขนง พรอมทั้งรานกาแฟและ
รานอาหารอรอย

พิพิธภัณฑหอฝน 
สามเหลี่ยมทองคํานั้นเคยเปนแหลงปลูกฝนที่ใหญที่สุด
แหงหนึ่งในประเทศไทย พิพิธภัณฑแหงนี้จึงจัดแสดง
เรื่องราวตางๆ ทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
ปลูกฝน โยงใยถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคน
ไดอยางทันสมัยและลงตัว

สามเหลี่ยมทองคํา
ชมทิวทัศนอันเงียบสงบงดงามของ
แมน้ําโขงซึ่งกั้นประเทศไทย พมา 
และลาว ทํากิจกรรมแสนเพลิดเพลิน
มากมาย ทั้งลองเรือชมแมน้ําโขง 
นมัสการพระเชียงแสนสี่แผนดิน 
หรือชอปปงสินคาที่ระลึก

วัดรองเสือเตน
ชื่นชมพระอุโบสถใหมศิลปะแบบ
ไทยประยุกตแปลกตาโดยฝมือของ
ครูสลานก ศิลปนทองถิ่นชาวเชียงราย
ซึ่งสรรสรางโบสถใหโดดเดนดวย
ความงดงามของพญานาค
แสนพลิ้วไหวที่ดานหนา วิหารแหงนี้
เปนทิพยสถานอันหมายถึง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงการสรรเสริญ
พระพุทธเจาในรูปแบบของ
ประติมากรรมและจิตรกรรม

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

เสพงานศิลปะระดับตํานานที่จังหวัดเชียงราย 
ถิน่กาํเนดิและถิน่พาํนกัของศลิปนช่ือดังในเมอืงไทย
ที่ไดมาสรรสรางเรื่องเลาจากอดีตถึงปจจุบันผาน
งานศิลปะหลายแขนง ทั้งศิลปวัฒนธรรมโบราณ 
ศลิปะแบบประยกุต หรอืศลิปะสมยัใหม ทาํใหเชยีงราย
กลายเปนดินแดนที่ร่ํารวยงานศิลประดับตํานาน
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เก็บภาพสวยจากเมืองแพร...เมืองสีหวาน
สุดโรแมนติกที่มากมายดวยตํานาน

นาอัศจรรย กับบานวงศบุรี คุมเจาหลวง 
โรงเรียนนารีรัตน บานวงศพระถาง 

บานขัติยะวรา บานหลวงศรี 
บานเจาหนานไชยวงศ และคุมวิชัยราชา

เมืองแพรเปนเมืองสุดโรแมนติก... 
เพราะเมืองแหงนี้แวดลอมไปดวย ‘บานเรือนและ
อาคารสีหวาน’ ซึ่งเปนสุดยอดสถาปตยกรรม
ที่สวยงาม ประณีต และมีเอกลักษณ อีกทั้งยัง
สะทอนถึงตํานานอันรุงเรืองของเมืองแพร 
ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนศูนยกลางการคาไมสัก
แหงลานนาตะวันออก จนบรรดาเชื้อพระวงศ 
คหบดี เจาขุนมูลนายจึงสรางอาคารบานพัก
ที่สงตอมาเปนมรดกสําคัญทางสถาปตยกรรม
ในปจจุบัน อันประกอบดวย…

เมืองสีหวานตํานานเมืองแพร 
จ.แพร

วัดจอมสวรรค
วัดที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 
และมีความงามของศิลปะแบบ
พุกาม ภายในมีศิลปะและโบราณ
วัตถุทรงคุณคามากมาย อาทิ ศาลา
การเปรียญและกุฏิในอาคารเดียวกัน 
เจดียทรงพมา พระพุทธรูปงาชาง 
และคัมภีรงาชาง

 น้ําตกเชิงทอง
แหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะกับชวงรอยตอ
ของฤดูรอนและฤดูฝน งดงามดวย
โขดหินนอยที่มีน้ําตกไหลแทรกผาน 
และยังอยูใกลกับน้ําตกเชิงเงิน
และน้ําตกหวยมุนที่งดงามไมแพกัน
อีกดวย

วัดพระธาตุชอแฮ
อารามหลวงและวัดศักดิ์สิทธิ์เกาแก
คูเมืองแพรที่ตองมาใหไดสักครั้งใน
ชีวิต เพราะมีพระธาตุชอแฮซึ่งเปน
พระธาตุประจําปขาล เจดียศิลปะ
เชียงแสนที่งดงามมีเอกลักษณ และ
มีประเพณีไหวพระธาตุชอแฮที่ปฏิบัติ
สืบตอกันมาชานาน

บานวงศบุรี  
เดินเลนในเรือนปนหยาประยุกตทรงยุโรปที่เกาแกและ
มีชื่อเสียงที่สุดของจ.แพร 

คุมเจาหลวง 
ชมคุมเจาเมืองโบราณที่เคยเปนคุกคุมขังนักโทษ 
เปนสถาปตยกรรมสวยงามเกาแกจนไดรับรางวัล
พระราชทานสถาปตยกรรมดีเดนจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในป 2536 

โรงเรียนนารีรัตน 
ชมความงามของอาคารน้ําเพชร อาคารซึ่งในหลวง
รัชกาลที่ 5 ทรงตรัสชมวาเปนอาคารไมเกาที่สวยงาม
และหายาก

บานวงศพระถาง 
เยือนบานที่ตั้งอยูทามกลางแหลงการคาสําคัญในอดีต 
ซึ่งไดรับการสันนิษฐานวาใชชางไมชุดเดียวกับบาน
วงศบุรี และยังมีผูอาศัยถึงปจจุบัน

บานขัติยะวรา 
เก็บภาพเรือนขนมปงขิงสีสวย อาคารชั้นเดียวใตถุนสูง
ที่สันนิษฐานวาสรางโดยฝมือชาวจีน

บานหลวงศรี 
ชมบานสีครีม ชมพู น้ําตาล ซึ่งสรางดวยไมสักทั้งหลัง 
ของคหบดีชาวจีนที่มีฐานะดี 

บานเจาหนานไชยวงศ 
เยือนบานไมโบราณฉลุลายแบบขนมปงขิงทาสีไขไก
ขลิบแดง จุดเดนคือมีหองน้ําในตัวอยูตามแบบดั้งเดิม

คุมวิชัยราชา 
อาคารไมสักทั้งหลังทาสีครีมและสีเขียว 
ซึ่งชวยใหขาราชการไทยรอดพนจากเหตุการณ
เงี้ยวปลนเมืองแพร

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ชารจแบตชีวิตที่เมืองขุนเขาสูงสลับซับซอน 
‘แมฮองสอน’ ผอนคลายรางกาย

และหัวใจไปกับ 5 อ. – อากาศ อาหาร อาราม 
อารมณดี และอายุวัฒนะ

หากทานผาน 1864 โคงมาถึง จ.แมฮองสอน 
อยาลืมแวะมาชารจแบตชีวิต ผอนคลายจิตใจไป
กับ 5 อ. อันไดแกอากาศบริสุทธิ์ที่ปางอุง อาหาร
หาทานยากอยางถั่วลายเสือ อารามสวยที่วัดจอง
กลาง-วัดจองคํา อารมณดีที่ชุมชนบานผาบอง 
และอายุวัฒนะไปกับบอน้ําพุรอนไทรงาม

 ผอนคลายกับ 5 อ.
จ.แมฮองสอน

น้ําตกแมสุรินทร
สายน้ําที่ไหลจากหุบเขาสูงกวา 
200 เมตร ซึ่งงดงามเกินคําบรรยาย 
ภายในยังมีสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่งดงามมากมาย เชน 
ดอยปุยหลวง ทุงบัวตอง ที่งดงาม
ในทุกฤดูกาล

พระธาตุดอยกองมู
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองชาว
แมฮองสอนบนดอยกองมู ภายในมี
พระเจดียใหญซึ่งบรรจุพระธาตุของ
พระโมคคัลลานะ หากขึ้นมาเยี่ยม
พระธาตุทานจะไดชมทิวทัศนเมือง
แมฮองสอนไดแบบ 360 องศา

ทุงดอกบัวตองดอยแมอูคอ
ชมทุงดอกบัวตองที่บานสะพรั่งอยูบน
ยอดดอยทามกลางวิวทิวทัศนของ
ทิวเขาสูง โดยมีใหชมเพียงปละครั้ง
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
ตนเดือนธันวาคมเทานั้น

อากาศ - ปางอุง
สูดอากาศบริสุทธิ์ ณ ทะเลสาบสวยกลางขุนเขาที่
ปางอุง หรือโครงการพระราชดําริปางตอง 2 
(ปางอุง) ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
ทรงกอต้ังข้ึนเพื่อแกปญหาปาเสื่อมโทรม ยาเสพติด 
และพัฒนาอาชีพ ไฮไลตคือการตื่นเชามาชมไอหมอก
ลอยขึ้นเหนือน้ํา ลองเรือชมหงสสวย และสูดอากาศ
บริสุทธิ์ของธรรมชาติเขาไปใหเต็มปอด

อาหาร – ถั่วลายเสือ
ชิมถั่วสุดแปลกที่หาทานไดเฉพาะใน จ.แมฮองสอน กับ
ถั่วลิสงลายเสือ ที่มีรสชาติหวาน เนื้อนุม แตกตางจาก
ถั่วลิสงธรรมดา นิยมนํามาคั่วเกลือรับประทาน 
สวนเปลือกลายเสือจะกรอบจากการคั่วและมีสี
น้ําตาลเขม สามารถกินไดทั้งเปลือกหุม 

อาราม – วัดจองกลาง วัดจองคํา
สักการะวัดฝาแฝดหนึ่งเดียวในแมฮองสอน ซึ่งเปน
สัญลักษณที่ยิ่งใหญของชาวไทใหญและเปนศูนยกลาง
ในการทํากิจกรรมตางๆ พระอารามหลวงวัดจองคํานั้น
สรางตามแบบศิลปะไทย มีหลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น
ที่โดดเดน มีศาสนสถานที่สําคัญคือวิหารหลวงพอโต 
พระพุทธรูปองคใหญที่สุดใน จ.แมฮองสอน 
สวนที่วัดจองกลางนั้นมีพระอุปคุตที่ประดิษฐานอยูที่
ทางเขาหนาวัดจองกลางซึ่งชาวบานเคารพนับถือ
อยางยิ่ง 

อารมณดี - ชุมชนบานผาบอง
เดินทอดนองใหอารมณดีที่สะพานไมทอดยาวกลางทุง
ที่อําเภอผาบอง กับ ‘สะพานขาว กาวเพื่อสุข’ สะพาน
ที่เพียงไดกาวเดินไปก็มีความสุขกับบรรยากาศทองนา
และขุนเขา เยี่ยมชมวัฒนธรรมชนเผาของชาวไทใหญ
และชาวปกาเกอะญอท่ีอาศัยกันอยางกลมเกลียวนาน
นับรอยป เยือนจุดทองเที่ยวนาสนใจใกลเคียงทั้ง
น้ําพุรอนและตลาดนัดวิถีชุมชน...เรียกวาทุกยางกาว
เต็มไปดวยความสุข

อายุวัฒนะ - น้ําพุรอนไทรงาม
แชน้ําใหเลือดลมไหลเวียนดวยยาอายุวัฒนะจาก
ธรรมชาติ...บอน้ําพุรอนไทรงาม ในเขตอนุรักษปา
ไทรงาม รายลอมดวยตนไมท่ีเขียวขจี ลักษณะเปน
แองนํ้าขนาดเล็กที่ลดหลั่นเปนชั้นๆ คลายกับน้ําตก 
ผืนน้ํามีสีเขียวใสแจวสามารถมองเห็นหินและทราย
เบื้องลาง 

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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กําลังใจจากธรรมชาติ 
อลังการแหงสายน้ําตก 

จ.ตาก 

ไปฟงเสียง “ซูซู” ของน้ําตกสวย 
สูง ใหญ เยอะ แปลก ที่ จ.ตาก 

อาทิ น้ําตกทีลอซู-น้ําตกสวยติดอันดับเอเชีย 
น้ําตกพาเจริญ- น้ําตกขั้นบันได 97 ชั้น 

และน้ําตกปตุโกร-น้ําตกรูปหัวใจ
ที่ใครไปก็หลงรัก

ถาเราเหนื่อยลา จงเดินเขาปา…

หากคุณกําลังเหนื่อยลา ทอแท หมดกําลังใจ เราขอแนะนําใหลองเดินเขาปาไปพักฟงเสียง ‘ซูซู’ 
ของน้ําตกเพิ่มกําลังใจใหชีวิตกับอลังการแหงน้ําตกสวย สูง ใหญ เยอะ แปลกที่สุด ที่ จ.ตาก

ดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนปาเขาอันอุดมสมบูรณมาก ทําให จ.ตาก ร่ํารวยน้ําตกสุด Unseen
ทั้งน้ําตกทีลอซู น้ําตกทีลอแล น้ําตกทีลอจอ น้ําตกปตุโกร น้ําตกแมนิลคี น้ําตกธารารักษ ฯ 
โดยน้ําตกไฮไลตของที่นี่คือ น้ําตกทีลอซู  ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ 6 ของเอเชีย ใหญและสูงที่สุด
ของไทย อีกทั้งไดรับการกลาวขานวาเปนน้ําตกที่สวยงามที่สุด น้ําตกปตุโกร หรือ เปรโตะลอซู 
น้ําตกขนาดใหญที่ไหลลงจากยอดดอยมะมวงสามหมื่นผานขุนเขาสีเขียวมาบรรจบกันเปนรูปหัวใจ
ที่ใครไปก็หลงรักความโรแมนติกนี้ และน้ําตกพาเจริญ น้ําตกยอดนิยมแหง จ.ตาก ที่เปนขั้นบันได
ลดหลั่น 97 ชั้นซึ่งหากไปเยือนชวงสิงหาคม ถึง ตุลาคม จะไดชมดอกกระเจียวสมรอบบริเวณน้ําตก 
เปนมนตเสนหของหนาฝนที่นาสัมผัส

ดอยหลวงตาก
เดินชมเมฆสวยและสายฝนงาม
ที่ดอยหลวงตาก สัมผัสผืนปาที่ยัง
คงความธรรมชาติไวอยางสมบูรณ 
พรอมตั้งแคมปเสพความสดชื่น
กลางสายหมอก 

เขื่อนภูมิพล
เขื่อนคอนกรีตโคงแหงเดียวที่มี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเหมาะแก
การพักผอนหยอนใจ เดินปาศึกษา
ธรรมชาติ และลองแพในอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

พระบรมธาตุตาก
พระบรมธาตุประจําจ.ตากซึ่งจําลอง
แบบเจดียชเวดากองจากประเทศพมา 
โดยที่นี่จะมีงานบุญอันยิ่งใหญคือ
ประเพณีขึ้นพระธาตุเดือนเกา
ซึ่งควรไปรวมสักครั้งในชีวิต

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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นางฟากาแฟ
จ.นาน

ดื่มด่ํารสชาติกาแฟชั้นดีที่ไดชื่อวาเปน 
‘เหลานางฟาของกาแฟ’ ณ จ.นาน 
ทั้งกาแฟเกอิชา-บานมณีพฤกษ 
กาแฟเบอรบอนและคารติมอร-

บานสันเจริญ และกาแฟอาราบิกา
คารติมอร-อ.บอเกลือ

หาก ‘เชาในฝน’ ของคุณคือการตื่นมาทามกลางวิวภูเขานอกหนาตาง เดินออกมาชมวิวสวย 
สูดอากาศบริสุทธิ์เคลากลิ่นหอมกรุนของกาแฟรสชาติดีสักแกว...ความฝนนี้เปนจริงไดที่ จ.นาน 

เพราะทามกลางภูเขาสวยสลับซับซอนของ จ.นานนั้นไดซอนแหลงปลูกกาแฟสายพันธุชั้นดีที่ไดชื่อวา 
‘เปนเหลานางฟาของกาแฟ’ ไวมากมาย ซึ่งพื้นที่เหลานี้เปดใหนักทองเที่ยวเขาพักและเขาชมได
ตลอดป ทั้งแหลงปลูกกาแฟสายพันธุเกอิชาที่ไดชื่อวาเปนกาแฟราคาแพงอันดับตนๆ ของโลก 
ณ ไรกาแฟดอยมณีพฤกษ นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวทางการเกษตร 
โรงคั่วกาแฟแบบโบราณ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวมงและชาวลั๊วะ หรือแหลงปลูกกาแฟเบอรบอน
และคารติมอรรสชาติเขมขนที่บานสันเจริญ ซึ่งยังคงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวเผาเมี่ยน
ที่อาศัยอยูอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ และแหลงปลูกกาแฟอาราบิกาคารติมอรรสชาติเปน
เอกลกัษณที่ อ.บอเกลือบนยอดดอยสูง เหมาะแกการกางเต็นทดูดาวและต่ืนเชามาชมวิวภูเขาและ
ทะเลหมอก... พรอมกาแฟถวยโปรดรสชาติดีสักแกว

อุทยานแหงชาติดอยภูคา
ชมทะเลหมอกบนยอดดอยภูคา 
แหลงกําเนิดสายน้ําสําคัญที่หลอเลี้ยง
ชาวนาน อาทิ แมน้ําปง ลําน้ําปว 
ชมตนชมพูภูคา พันธุไมที่ไดชื่อวา
หายากที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีปาปาลม
ดึกดําบรรพขนาดใหญของเมืองไทย

บอเกลือสินเธาว
บอเกลือภูเขาแหงเดียวในโลก 
นักทองเที่ยวสามารถชมวิธีผลิต
เกลือสินเธาวแบบดั้งเดิมซึ่งสืบทอด
กันมาอยางยาวนานในบรรยากาศ
ธรรมชาติที่งดงาม

ดอยเสมอดาว
พื้นที่ลานกวางโคงไปตามสันเขา
ที่เหมาะแกการนอนชมดาวหรือ
ชมพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 
ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติศรีนาน 
ซึ่งบริเวณใกลเคียงกันมีผาหัวสิงห
ซึ่งเปนหนาผาคลายสิงโตนอนหมอบ

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ใครที่เริ่มมีอาการภูมิแพกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ เราขอแนะนําใหทานลองพารางกายและหัวใจ
ไปหา ‘หมอธรรมชาติ’ ที่ ‘อ.ลับแล’ จ.อุตรดิตถ อําเภอเล็กๆ กลางหุบเขาที่มีเสนหมากที่สุดแหงหนึ่ง
ของเมืองไทย

อ.ลับแลนั้นใหความสําคัญเรื่อง ‘เมืองนิเวศและเมืองคารบอนต่ํา’ นํามาสูนโยบายสงเสริมการพัฒนา
เมืองจักรยาน หากมาเยือนเมืองลับแลนักทองเที่ยวสามารถปนจักรยานฟรีชมเมืองไดหลายเสนทาง 
ทั้งเสนทางวิถีชุมชนที่จะไดสัมผัสวิถีชีวิตเรียบงายนารักในยานอาคารเกาแก เสนทางสายอาหารที่
ทานสามารถแวะทาน ‘ขาวพันผัก ขาวแคบ และหมี่พัน’ อาหารถิ่นขึ้นชื่อของเมืองลับแลที่ไดชิมแลว
จะติดใจ หรือเสนทางสายธรรมชาติ-วิถีเกษตรกรรม ที่สามารถปนผานทองทุงนา ไรหัวหอม 
ไรกระเทียม และสวนทุเรียน ‘หลง-หลินลับแล’ ราชินีทุเรียนที่สาวกทุเรียนตองชิมใหไดสักครั้ง 
เรียกวาเมืองลับแลที่แปลวา ‘เมืองที่มองไมเห็น’ จะกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เดนชัดในใจคุณไปอีก
นานแสนนาน

ปอดสะอาดที่เมืองลับแล
 อ.ลับแล 

จ.อุตรดิตถ

ปนจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ 
หยุดชมวิถีชีวิตเรียบงายนารัก 

พักชิมขาวพันผักอาหารขึ้นชื่อ ตบทายดวย
ทุเรียนหลง-หลินลับแล ที่ ‘อ.ลับแล’ 

เมืองมากเสนหกลางหุบเขา 

อนุสาวรีย
พระยาพิชัยดาบหัก 

อนุสาวรียที่สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติ 
ประวัติของพระยาพิชัย วีรบุรุษไทย
ผูเสียสละตีทัพพมา แตกพาย
จนดาบหัก ซึ่งอนุสาวรียแหงนี้
ออกแบบและหลอโดยกรมศิลปากร
เมื่อ พ.ศ. 2512 

วัดพระแทนศิลาอาสน
ที่ประดิษฐานพระแทนศิลาอาสน 
ปูชนียวัตถุสถานสําคัญแหง 
จ.อุตรดิตถ โดยเชื่อวาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเคยเสด็จประทับ
เจริญภาวนาบนพระแทนแหงนี้ 
ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปเกาแกและ
พิพิธภัณฑที่นาสนใจ

วัดพระบรมธาตุทุงยั้ง
วัดเกาแกที่ภายในมีวิหารงดงาม
ตามฉบับลานนา พระบรมธาตุทุง
ยั้งซึ่งเปนเจดียเกาแกแบบทรงลังกา
กลม ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อันงดงามนาชม  

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ผูพิทักษแหงขุนเขา
จ.ลําปาง

ชมเจดียสีขาวลอยฟากลางสายหมอก
หนาว...เจดียผูพิทักษขุนเขาจากการระเบิด 

ณ วัดพุทธบาทสุทธาวาสหรือ
วัดพระบาทปูผาแดง จ.ลําปาง

เขื่อนกิ่วลม
เขื่อนสวยกลางหุบเขาที่นักทองเที่ยว
นิยมไปลองแพชมทัศนียภาพ
ที่สวยงาม ทั้งแหลมชาวเขื่อน 
ผาเกี๋ยง ผางาม ทะเลสาบสบพุ 
และหมูบานชาวประมงบานสา 
เปนตน

วัดพระธาตุลําปางหลวง
วัดคูบานคูเมืองชาวลําปางมาแต
โบราณ ตามตํานานกลาววา
สรางตั้งแตสมัยพระนางจามเทวี 
ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เปนพระธาตุ
ประจําปฉลูซึ่งผสมผสานศิลปะ
ลานนาไวอยางงดงาม

อุทยานแหงชาติแจซอน
บอน้ํารอนที่มีเมนูขึ้นชื่ออยาง 
ยําไขแชน้ําแร เพราะนักทองเที่ยว
นิยมมาเดินชมหินตะปุมตะปา
ในบอน้ํารอนและแชไข และไปนอน
แชน้ําตกเย็นๆ ที่น้ําตกแจซอนซึ่ง
อยูใกลๆ ภายในอุทยานยังมีถ้ําและ
หนาผาสวยมากมายอีกดวย

ทุกฤดูหนาว...คนไทยจะไดเห็นเจดียสีขาวลอยฟาที่ จ.ลําปาง

ภาพเจดียสีขาวลอยฟาสุดมหัศจรรยนี้อยูในวัดพุทธบาทสุทธาวาสหรือวัดพระบาทปูผาแดง จ.ลําปาง 
ที่ชาวบานรวมกันสรางเจดียบนยอดเขายาวนานกวา 10 ป เพื่อพิทักษยอดเขาจากการระเบิด 
ทําใหที่นี่กลายเปนสวรรคบนดินที่นักทองเที่ยวตางยกยองใหเปน 1 ใน สุดยอด Unseen Thailand 

ภายในวัดจะมี 3 ชั้นยอย โดยชั้นแรกเปนที่ตั้งของวัดพุทธบาทสุทธาวาสซึ่งมีพระอุโบสถแบบลานนา
และเจดียที่งดงามโดดเดน จากนั้นนักทองเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวตอมาที่ภูผาหมอก
ซึ่งเปนชั้นที่สองของวัด ภายในเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทซึ่งเปนศูนยรวมใจของชาวลําปาง 
หลังจากนั้นตองเดินเทาสูชั้นที่สามไปยังดอยพระบาทเพื่อสักการะองคพระธาตุสีทองและชมเจดีย
สีขาวหาองคบนชะงอนหิน ซึ่งแคเห็นก็จะรูวาแรงศรัทธาแหงธรรมชาติที่จะพิทักษขุนเขานั้น 
ทรงพลังและงดงามอยางยิ่ง 

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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สวนครัวของชาติ 
จังหวัดที่หลอเลี้ยงคนทั้งชาติ 

จ.เพชรบูรณ 

เยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวทางการเกษตร
ที่หลอเลี้ยงคนทั้งชาติ ณ เมืองเคียงหมอก 

กับหลากกิจกรรมอาทิ กางเต็นทชมวิว
ไรกะหล่ําปลีภูทับเบิก เดินชิลลในนาขาว 

บุกชิมมะขามหวานตนตํารับแทที่...เพชรบูรณ 

ทะเลหมอกเขาคอ...สวนดอกไมหลากสีสัน...
สวิตเซอรแลนดแหงเมืองไทย...

นี่คงเปนสิ่งแรกๆ หากนึกถึง จ.เพชรบูรณ ดินแดน
แหงไอหมอกเคียงขุนเขา อากาศหนาวตลอดป 
มีแหลงทองเที่ยวนาประทับใจมากมาย จนกลายเปน
เมืองทองเที่ยวในฝนที่ใครๆ ก็อยากลองไปเยือน
สักครั้ง ซึ่งนอกจากชื่อเสียงดานการทองเที่ยวแลว 
จ.เพชรบูรณนั้นยังไดชื่อวาเปน สวนครัวของชาติ 
เพราะพืชผลที่บริโภคทั่วประเทศกวา 40% ผลิตที่นี่ 
โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรชื่อดังอยาง 
‘ขาวลืมผัว’ ที่ปลูกและเก็บรักษาโดยชาวมง 
เปนขาวที่ไดชื่อวามีธาตุเหล็กสูงมาก 

นอกจากนี้เพชรบูรณยังขึ้นชื่อเรื่องมะขามหวาน 
กะหล่ําปลีภูทับเบิก และเผือกหอม ซึ่งพืชผลเหลานี้ปลูก

วัดพระธาตุผาซอนแกว
วัดที่ขึ้นชื่อวาเปนหนึ่งในสถานที่ 
Unseen ดวยเจดียพระธาตุ
ผาซอนแกวที่สรางขึ้นอยางงดงาม
วิจิตรทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
อันสงบ โดยชาวบานนั้นเห็นลูกแกว
ลอยเหนือฟาเลยเรียกวัดแหงนี้วา
ผาซอนแกว ภายในวัดยังมีสถานที่
ปฏิบัติธรรมสําหรับผูที่สนใจอีกดวย

เขาคอ
สถานที่ชมทะเลหมอกยอดฮิต
ที่สามารถตั้งแคมปผิงไฟอุนๆ 
ทานอาหารปงยางทามกลาง
บรรยากาศสีเขียว นอนชมดาว 
และตื่นเชามาชมสายหมอก
ตอนพระอาทิตยขึ้น 

อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ
โบราณสถานในเมืองเกาที่สําคัญ
แหงหนึ่งของ จ.เพชรบูรณ 
อายุกวา 1,000 ป ภายในมีโบราณ
สถานที่สําคัญ อาทิ โบราณสถานเขา
คลังใน ที่เปนศิลปะสมัยทวารวดี 
ใชศิลาแลงเปนวัสดุหลักในการ
กอสราง เชื่อกันวาเปนที่เก็บ
ทรัพยสมบัติ จึงเปนที่มา
ของชื่อ เขาคลัง

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

ตามนโยบายกรีนมารเก็ต ทําเกษตรอยางยั่งยืนและ
ปลอดภัยเพื่ออนุรักษปาตนน้ํา อีกทั้งพื้นที่เหลานี้
ยังเปดเปนแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรที่มีกิจกรรม
นาสนใจ จะชอปปงพืชผักผลไมเมืองหนาวสดๆ จากไร 
เดินชิลลในนาขาว บุกชิมมะขามหวานสายพันธุดั้งเดิม 
หรือกางเต็นทนอนชมทะเลหมอกในไรกะหล่ําปลี
ภูทับเบิก...ทุกอยางเกิดขึ้นไดที่ ‘สวนครัวของชาติ’
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สวรรคแหงอาหาร 
จ.นครสวรรค

นครสวรรค...สวรรคแหงอาหารอรอย 
กับหลากเมนูเลิศรสทั้งลูกชิ้นปลากรายแท 

100% ขนมโมจิตนตํารับเมืองไทย 
ขาวชอราตรีหอมนุมเปนเอกลักษณ 

และขนมมงคลปุยฝายสวรรค

เขาหนอ – เขาแกว
เขาสวยรูปทรงแปลกตา
ซึ่งเปนจุดชมวิวสุดทาทายของ
จ.นครสวรรค ซึ่งนักทองเที่ยวตอง
ปนบันไดยังจุดสูงสุดเพื่อชมวิวสวย
ของทุงนาแบบพาโนรามา

อุทยานแหงชาติแมวงก
อุทยานที่ไดชื่อวาเปนความงดงาม
แหงผืนปาตะวันตก ซึ่งมีเสนทาง
เดินปาในฝนของนักเดินปาหลายๆ คน 
นั่นคือการพิชิตทิวเขาโมโกจูอันงดงาม
ของอุทยาน

วัดคีรีวงศ 
วัดที่ตั้งอยูบน เขาดาวดึงส 
มีพระจุฬามณีเจดีย มหาเจดีย 4 ชั้น
ที่เปนสีทองเหลืองอราม แตละชั้นมี
รูปหลอพระเกจิดัง และประดิษฐาน
พระพุทธรูปจําลองที่สําคัญ 
เมื่อขึ้นไปถึงฐานพระเจดียชั้น 4 
เปนจุดชมวิวเมืองนครสวรรค

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

อยาขับรถผานนครสวรรคไป...โดยไมไดซื้อของฝาก ‘เลิศรส’ จากเมือง ‘สวรรคแหงอาหาร’ 

ของฝากจากนครสวรรคนั้นไมธรรมดา เพราะจังหวัดเล็กๆ แหงนี้ซอนอาหารเลิศรสไวมากมายจนกลายเปน
สวรรคยอมๆ ของผูรักการกิน ตั้งแตของฝากขึ้นชื่ออยางขนมโมจิ ตนตํารับโมจิแหงแรกของเมืองไทย 
ซึ่งเกิดจากการชิมโมจิประเทศญี่ปุนแลวไมถูกใจ จึงดัดแปลงโมจิใหรสชาติเปนเอกลักษณและถูกปากคนไทยมา
จนถึงปจจุบัน เปนขนมที่ใครผานตองซื้อเพราะรสชาติหวานหอมมัน หลากไสหลากรสใหเลือกสรร ของหวาน
หามพลาดอีกอยางคือปุยฝายสวรรค ขนมมงคลที่นิยมซื้อเปนของฝากในงานฉลองและเทศกาลตางๆ 
เพราะสื่อทั้งความรุงเรืองเฟองฟู โดยปุยฝายนครสวรรคนั้นขึ้นชื่อเรื่องเนื้อที่หอมนุม สวยงามตามลักษณะ
ความเปนมงคลในหมวดของคาวนั้นนครสวรรคก็มีชื่อเสียงเรื่อง ลูกชิ้นปลากราย ซึ่งทําจากปลากรายแทๆ 
เปนลูกกลมๆ เล็กๆ มีเอกลักษณ โดยสวนมากจะขายในรานกวยเตี๋ยวชื่อดัง อาทิ รานโกเนี้ยว รานเฮียชัย 
รายนายตี๋ รานหลี รานแมศจี รานแมนุกูล แตละรานก็มีสูตรเด็ดตางกันออกไป มาจนถึงของฝากสําหรับทุกมื้อ
อยางขาวชอราตรี ของดีนครสวรรคที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศเมื่อ 2559 คุณสมบัติเดนคือ
เปนขาวนุมหุงขึ้นหมอ แมเมื่อเย็นตัวยังคงความนุมและหอมเปนเอกลักษณ  
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กวานแหงชีวิต วัดติโลกอาราม 
กวานพะเยา

จ.พะเยา

ชื่นชมความงามแหงศรัทธา 
ณ กวานพะเยา กับประเพณีตักบาตร

ริมกวานและเวียนเทียนกลางน้ําหนึ่งเดียว
ในโลก ณ วัดติโลกอาราม 

วัดกลางน้ําหนึ่งเดียวของเมืองไทย  

วนอุทยานภูลังกา 
พื้นที่ที่รวมยอดดอยที่เชื่อมตอกัน 
จนเกิดเปนเสนทางพิชิตยอดดอย
ภูลังกา ซึ่งตามเสนทางมีแหลง
เรียนรู และจุดชมวิวมากมาย เชน 
สวนสมุนไพร ดอยหัวลิง ภูนม 
ลานหินลานป เปนตน

อุทยานแหงชาติภูซาง
ทิวเขากั้นชายแดนไทย-ลาว 
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ และมี
สถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต
อยางน้ําตกภูซาง น้ําตกน้ําอุน
แหงเดียวในประเทศไทย 

ครั้งหนึ่งในชีวิต...พุทธศาสนิกชนไทยไมควรพลาดการตักบาตรริมกวานและเวียนเทียนกลางน้ําหนึ่ง
เดียวในโลก ที่วัดติโลกอาราม วัดกลางน้ําหนึ่งเดียวของเมืองไทย

วัดติโลกอารามเปนโบราณสถานแหงหนึ่งที่จมอยูในกวานพะเยาและมีการสํารวจพบในป 2550 
โดยศิลาจารึกซึ่งเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ถูกคนพบในขณะนั้นกลาววา วัดแหงนี้สรางขึ้น
ในชวงป พ.ศ. 2019 – 2029 โดยผูปกครองเมืองพะเยาสรางเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแก
พระเจาติโลกราช โดยงานประเพณีสําคัญทางศาสนาไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ
วันอาสาฬหบูชา ชาวพะเยาตางรวมใจมาตักบาตรริมกวานและเวียนเทียนกลางน้ํา ซึ่งเปลี่ยนจากการ
เดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ มาเปนการนั่งเรือพายไปรอบๆ เกาะ ในขณะเดียวกันที่พระภิกษุ-สามเณร 
จะเดินเวียนเทียนบนเกาะรอบองคพระพุทธรูปของวัดติโลกอาราม มีการปลอยโคมลอยขึ้นสูทองฟา 
เปนความงดงามหลังพระอาทิตยลับขอบฟา ณ แองน้ําใหญที่สุดที่หลอเลี้ยงหลายชีวิตในภาคเหนือ
จนไดชื่อวาเปน...’กวานแหงชีวิต’

อนุสาวรียพอขุนงําเมือง
สักการะอนุสาวรียบูรพกษัตริยที่
ยิ่งใหญและบุคคลสําคัญแหงเมือง
พะเยา ชาวพะเยาเชื่อวาพระองคทรง
เปนกษัตริยที่มีฤทธิ์มาก หากเสด็จไป
ที่ไหน “แดดก็บอฮอน ฝนก็บอฮํา 
จักใหแดดก็แดด จักใหบดก็บด” 
จึงมีพิธีสักการะทุกป

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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หมูบานบนน้ํา 
ชุมชนบนแพแหงแมน้ําสะแกกรัง 

จ.อุทัยธานี

ลองแพไปชมวิถีชีวิตบนสายน้ํา 
กับ ‘ชุมชนบนแพแหงแมน้ําสะแกกรัง’ 

ชุมชนบนน้ํา
ที่ทุกบานมีทะเบียนบาน

ชุมชนบนแพแหงแมน้ําสะแกกรังเปนหนึ่งใน
สถานที่ทองเที่ยวสุดมหัศจรรยของ จ.อุทัยธานี 
เพราะบานเรือนกวา 200 หลังของชุมชนตั้ง
อยูบนน้ํามาหลายชั่วอายุคน แถมทุกบานยังมี
ทะเบียนบาน มีผูนําชุมชนเปนผูใหญบาน 
ถนนสัญจรของชุมชนคือสายน้ํา และอาชีพของ
คนในหมูบานคือการทําประมงน้ําจืดและ
การเลี้ยงปลาในกระชัง เชน ปลาแรด ปลาสวาย 
ปลาเทโพ เปนตน โดยเฉพาะปลาแรดของที่นี่ที่
ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อนุมหวานกวาที่อื่นๆ เปนชุมชนที่
หายากและมีเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทย 

วัดทาซุง
วัดเกาแกที่มีชื่อเสียงและงดงามมาก
ของ จ.อุทัยธานี ภายในตกแตง
อยางวิจิตร ผูคนนิยมมาสักการะ
วิหารแกวซึ่งเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธชินราชจําลอง และรางของ
หลวงพอ�าษีลิงดําที่ไมเนาเปอย

หุบปาตาด
เดินฝาถ้ําชมหินงอกหินยอย 
สูปาดงดิบขนาดใหญที่เต็มไปดวย
ตนตาด ตนไมโบราณสายพันธุเดียว
กับปาลม พรอมชมสัตวปาหายาก
ทั้งเตาเทียนและกิ้งกือมังกรสีชมพู

ตลาดเกาบานสะแกกรัง
ชมความงามของบานเรือนในอดีต
ที่ตลาดเกาตรอกโรงยา ตรอกเล็กๆ 
ที่มีพอคาแมขายตั้งแผงขายของที่
ระลึก ไมวาจะเปนเสื้อผา ของเกา
หายาก อาทิ ถวยชามทองเหลือง
สมัยรุนปูยาตายาย โดยถนนคนเดิน
จะจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร ตั้งแตเวลา 
15.00-20.00 น. 

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

นักทองเที่ยวสามารถเดินชมวิถีชีวิตที่เรียบงายบนแพไดดวยตนเองหรือใชบริการนําเที่ยวที่จะลองเรือ
ไปตามสายน้ํา นอกจากจะไดชื่นชมวิถีชีวิตที่เรียบงายเคลาลมเย็นๆ แลว ยังไดชมสองฝงคลอง
ที่ยังคงความงามจากธรรมชาติ และสามารถแวะสักการะวัดโบสถ ศูนยกลางทางจิตใจของ
ชาวอุทัยธานีกวา 100 ป
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กําแพงมรดกโลก 
เมืองหนาดาน กําแพงของชาติ

ที่มีความสําคัญดาน
ประวัติศาสตรของชาติไทย 

จ.กําแพงเพชร

เยือนกําแพงปกปองชาติไทยและ
ศูนยรวมโบราณสถานที่สําคัญของชาติ 
ณ อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 
แหลงทองเที่ยวมรดกโลกจากยูเนสโก

ที่ควรไปสักครั้งในชีวิต 

แหลงโบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยซ่ึงไดรับการประกาศใหเปนแหลงมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก โดดเดนไปดวยงานสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณทั้งในดานการ
ใชวัสดุศิลาแลงเปนวัสดุกอสราง รูปแบบทางศิลปกรรมเปนของแทดั้งเดิมที่แสดงถึงฝมือและ
ความเชื่อของบรรพชนในอดีต ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุมหนาแนนในบริเวณปาธรรมชาติ 
โบราณสถานที่ขึ้นชื่อ ไดแก วัดชางรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระนอน วัดพระแกว  วัดพระธาตุ

พระพุทธเจาหลวงรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนินมายังโบราณสถานแหงนี้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
พุทธศักราช 2449 และทรงพระราชนิพนธขอมูลตางๆ เกี่ยวกับอุทยานแหงนี้ไวมากมาย รวมถึงทรง
ชื่นชมถึงพระเจดียวัดพระแกว ซึ่งอยูภายในบริเวณอุทยานวางดงามมาก ซึ่งขอมูลที่พระองคทรง
พระราชนิพนธนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงานอนุรักษแหลงโบราณสถานแหงนี้
จนมีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยในปจจุบัน

อุทยานแหงชาติคลองลาน
อุทยานซึ่งเต็มไปดวยน้ําตกสวย 
Unseen ทั้งน้ําตกคลองลานที่เปน
น้ําตกสูง มีแองขนาดใหญใหลงเลน
ตลอดป น้ําตกคลองน้ําไหล 
น้ําตก 9 ชั้นที่มีลานหินสีนิลวาว 
หรือเกาะแกงรอย ธารหินทามกลาง
ทิวทัศนเขาสวย

พิพิธภัณฑสถานกําแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ

แหลงเรียนรูในเรือนไทยขนาดใหญ
และสวยงาม โดยมีการจัดแสดง 
นิทรรศการไว 4 สวน คือ 
ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร 
กลุมชาติพันธุตางๆ แหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัด และมรดกของ
จังหวัด นอกจากนี้ยังเปนที่อบรม
ศิลปะและจริยธรรมแกเด็กนักเรียน
และเยาวชนทั่วไปอีกดวย

ตลาดยอนยุคนครชุม
ตลาดยอนยุคที่มีชื่อเสียง
เพราะบรรดาพอคาแมคาพากัน
แตงชุดไทย ขายอาหารหาทานยาก
และสินคาอันโดดเดนของเทศบาล
นครชุม ตลาดแหงนี้เปดทุกวันศุกร 
เสารและอาทิตยแรกของเดือน 
ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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เปดกรุเมืองโบราณ 
บางขลัง 
จ.สุโขทัย

เปดกรุประวัติศาสตรเมืองเกา 
มากเรื่องราวตนกําเนิดความเปนไทย

ที่เมืองบางขลัง จ.สุโขทัย แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและกรุพระท่ีมีพระยอดนิยม

อยาง ‘พิมพพระรวงนั่งบางขลัง’ 

คนไทยลวนทราบดีวา ‘สุโขทัย’ คืออาณาจักรอันยิ่งใหญซึ่งเปน
ราชธานีแหงแรกของไทยและมีอาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด 
เปนจุดกําเนิดประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย 
ทั้งอักษรไทย ตนกําเนิดประเพณีลอยกระทง จุดกําเนิดลายสือไทย 
และวรรณคดีเลมแรกของไทย แตนอยคนที่จะรูจัก ‘เมืองบางขลัง’ 
ตําบลเล็กๆ ที่ซอนตัวอยูในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย...
เมืองปฐมบทของการสรางบานแปงเมืองสมัยสุโขทัยและเปนจุดกําเนิด
ประเทศไทยในอดีต

เมืองบางขลังแหงนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
มากมาย โดยปรากฏหลักฐานอยูในศิลาจารึก หลักที่ ๒ วัดศรีชุม 
วาเกิดรวมสมัยกับเมืองเกาสุโขทัย และเมืองเกาศรีสัชนาลัย ทําใหมี
แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ มณฑปโบราณ ตะพังโบราณ 

วัดโสภาราม
วัดที่มีชื่อเสียงอยางยิ่งในเรื่อง
พระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูคนนิยม
มากราบไหวบูชาพระพุทธรูปองคใหญ
หรือ พระสุโขทัยองคใหญ ซึ่งภายใน
พระพุทธรูปไดบรรจุพระพุทธรูป
องคสําคัญไวมากมาย

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
แหลงรวมโบราณสถานสําคัญ 
กวา 70 แหง สมัยสุโขทัย 
ที่องคการยูเนสโกประกาศใหอุทยาน
แหงนี้เปนแหลงมรดกโลกรวมกับ
อุทยานประวัติศาสตรที่กําแพงเพชร
และศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร
ศรีสัชนาลัย

แหลงเรียนรูประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญ 
สําหรับคนรักประวัติศาสตรสุโขทัย 
โดยเมืองศรีสัชนาลัยที่เคยเปน
ศูนยกลางการปกครองในอดีต 
ภายในอุทยานมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทรงคุณคา
ที่สํารวจพบแลวกวา 204 แหง  

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

เตาทําอาหารโบราณ โบสถหลวงโบราณ อีกทั้งยังเปนแหลงตัดศิลาแลง ทําใหสามารถอธิบายไดถึง
แหลงที่มาของศิลาแลงในยุคสมัยสุโขทัย และโดงดังเรื่องพระเครื่องเมืองบางขลัง ที่กลาวขานมาแตอดีตวา
ชวยใหผูพกพาประสบความแคลวคลาดปลอดภัย เปนที่ปรารถนาของหมูนักเลงพระเครื่องมาจนถึงปจจุบัน
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ยอนตํานานพระเจาเสือ
 วัดโพธิ์ประทับชาง

จ.พิจิตร

ตามรอยสถานที่ประสูติพระเจาเสือ 
(สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8) 

ชมอุโบสถงดงามตามแบบศิลปะอยุธยา 
และสักการะหลวงพอโต 

ที่วัดโพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร 

หากใครตามติดละครแหงปอยางบุพเพสันนิวาสคงรูจัก หลวงสรศักดิ์ ที่ภายหลังไดขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริยองคที่ 29 ราชวงศบานพลูหลวง แหงกรุงศรีอยุธยา นามวาสมเด็จพระเจาเสือ 
(พระเจาศรีสรรเพชญที่ 8) หลังจากนั้นพระองคทรงสรางวัดขึ้นขางตนโพธิ์ใหญ และตั้งชื่อวัดวา 
วัดโพธิ์ประทับชาง เพื่อเปนการรําลึกถึงสถานที่ประสูติของพระองค วัดแหงนี้เปนโบราณสถาน
ที่เกาแกอายุกวา 300 ปที่ยังมีการใชงานถึงปจจุบันโดยยังคงสภาพอดีตไวอยางดี ไมมีการสรางทับ
ซ้ําเคาโครงเดิมทั้งสิ้น จนไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน ดังนั้นนักทองเที่ยวจะไดชม
โบราณสถานที่ยังมีชีวิตตามฉบับอยุธยาโดยแท 

ปจจุบันวัดแหงนี้ยังมีพระสงฆจําพรรษาและมีผูคนมากราบไหวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ 
องคหลวงพอโต นอกจากนี้ภายในวัดยังเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม
ของพุทธศาสนิกชนอีกดวย

บึงสีไฟ
สัญลักษณแรกของจ.พิจิตร
ซึ่งเปนแหลงน้ําขนาดใหญอันดับสาม
ของประเทศ สัมผัสบรรยากาศ
อันเงียบสงบและเปนธรรมชาติ 
ดื่มด่ํากับบรรยากาศพระอาทิตยตก
ไดที่นี่

อุทยานเมืองเกาพิจิตร
แลนดมารกสําคัญอีกแหงหนึ่ง
ของจ.พิจิตร ภายในมีส่ิงนาสนใจ
มากมาย อาทิ ศาลหลักเมือง 
ที่ประดิษฐานรูปปนของพระยา
โคตรบอง ซึ่งชาวบานเรียกวา
พอปู ถ้ําชาละวัน ชมเรื่องราวของ
วรรณคดีไกรทอง และเกาะศรีมาลา 
ที่สันนิษฐานวาเปนปอมสังเกตการณ
ในอดีต

วัดเขารูปชาง
วัดอันเงียบสงบซึ่งมีเจดียทรงลังกา
วางบนยอดเขาหินสีขาวซอนกัน
มองดูคลายชาง ชาวบานนิยมมา
สักการะรอยพระพุทธบาทสําริด
ภายใน ชมจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิ
พระรวง และเดินขึ้นบันไดนาคสู
ยอดเขาเพื่อชมวิวเมืองพิจิตร 

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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รอยเรื่องลี้ที่ลําพูน 
ชุมชนกระเหรี่ยงมังสวิรัติ 

อ.ลี้ จ.ลําพูน

รอยเรื่องราวของเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวย
ความมหัศจรรย ‘ชุมชนพระบาทหวยตม’ 
ชุมชนที่ทุกคนพรอมใจกันรักษาศีลหา 

ปฏิบัติธรรม และทานมังสวิรัติตลอดชีวิต 
อ.ลี้มีเรื่องลี้ลับ...

ไมใชเรื่องผีสางนางไมใดใด แตเปนเรื่อง
นาอัศจรรยใจที่ชุมชนแหงหนึ่งใน อ.ลี้ มีชาวบาน
กวา 20,000 คนพรอมใจกันทานมังสวิรัติ
ตลอดชีวิต รักษาศีลหา ทําบุญตักบาตรทุกเชา 
และทุกวันพระ ชาวบานจะพรอมใจกันหยุดงาน
เพื่อเขาวัด ทําบุญ ถวายสังฆทานผัก...ความรัก
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบถึงแกนนี้ชาง
มหัศจรรย และหากทานอยากสัมผัสพลังศรัทธานี้
สักครั้ง ขอเชิญมาที่ “ชุมชนบานพระบาทหวยตม” 
ชุมชนปกาเกอะญอพื้นราบแหง อ.ลี้ จ.ลําพูน 

น้ําตกกอหลวง
สายน้ําตกสีเขียวใสที่ไหลลงโขดหิน 
7 ชั้น มีหินงอกหินยอยและ
บรรยากาศธรรมชาติที่หากไดไป
จะหลงรัก บริเวณใกลเคียงกัน
มีน้ําตกตาดสดอที่งามไมแพกัน 

วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร

ปูชนียสถานที่สําคัญในภาคเหนือ 
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูเมืองลําพูนกวา
พันป องคพระธาตุประจําประกานี้
เปนเจดียแบบลานนาแทๆ ภายในมี
โบราณสถานที่สําคัญมากมาย อาทิ 
วิหารหลวง และหอระฆังเกาแก

อุทยานแหงชาติแมปง
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดลําพูนเพราะทัศนียภาพ
ที่หลากหลาย ทั้งภูเขา น้ําตก และ
ทุงหญากวาง ไฮไลตคือการนอนแพ
ชมทะเลสาบแกงกอ หรือชมวิว
พระอาทิตยตกที่จุดชมวิว
ดอยกระตึก

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

ชุมชนแหงนี้เหมาะกับผูรักการทองเที่ยววิถีสโลวไลฟ นอกจากจะมาชมวิถีชีวิตหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่กลาวไปขางตน ยังมีสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจมากมาย ไดแก พระมหาธาตุเจดีย ศรีเวียงชัย 
เจดียสีเหลืองทองอันเปนพุทธสถานของวัดพระบาทหวยตม ใจบานหรือสะดือเมือง ที่หลวงปูครูบาวงศ
สรางขึ้นเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน อีกทั้งที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารมังสวิรัติอันเต็มไป
ดวยพืชผักสมุนไพรจากธรรมชาติ หามพลาดดวยประการทั้งปวง
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภูเขาหมได ภูอัคนีเจริญสุข 
จ.บุรีรัมย 

สัมผัสภูเขาไฟอังคารบนผืนผากับ 
‘ผาภูอัคนี’ 

ผายอมดินภูเขาไฟหนึ่งเดียว
ในประเทศไทย

ภูมิปญญาของคนไทยนั้นไมแพชาติใดในโลก เพราะแคคนไทยตั้งถิ่นฐานรกรากใกลภูเขาไฟ 
ก็ยังนําภูเขาไฟมาใชประโยชนทางการเกษตรเพื่อปลูกขาวภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อเรื่องความอรอย แถมยังนํา
ภูเขาไฟมาอยูบนผืนผาไดอีกดวย...

เปน ‘ภูเขาหมได’ ที่ไดรับรางวัลโอทอปแชมเปยนเลยทีเดียว

ภูเขาไฟบนผืนผานี้คือ ผาภูอัคนี หรือ ผายอมดินภูเขาไฟ ในหมูบานเจริญสุข จ.บุรีรัมย ที่เกิด
ไอเดียนําผาฝายหรือผาไหมไปยอมดินภูเขาไฟจากเขาพระอังคาร ภูเขาไฟเกาแกที่ดับแลว 
จนกลายเปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณและสรางชื่อเสียงไปทั่วเมืองไทย โดยชาวบานนั้นเชื่อวา
ภูเขาไฟอังคารนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงพวงดวยความเชื่อและความเปน
สิริมงคลแกผูสวมใสเขาไปดวย ซึ่งนักทองเที่ยวที่สนใจสามารถเยี่ยมชมชุมชนรวมถึงกระบวนการ
การผลิตหรือซื้อเปนของฝาก เพื่อสืบสานภูเขาหมไดใหเปนภูมิปญญาที่อยูคูเมืองไทยไปแสนนาน

สนามชางสเตเดี้ยม
สนามฟุตบอลมาตรฐานระดับโลก
ที่ถูกใจคอฟุตบอลทั่วฟาเมืองไทย 
ภายในทันสมัยและยิ่งใหญ 
ตัวสแตนดฝงตะวันตกมีตัวอักษร 
Thunder castle โดดเดนสะดุดตา 
เปดใหเขาชมฟรีทุกวันยกเวนวันที่มี
การแขงขัน 

อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง 
หนึ่งในปราสาทหินขอมของไทย
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ซึ่งเปรียบ
เหมือนเขาไกรลาสของพระศิวะ 
ภายในนั้นมีสถาปตยกรรมและ
โบราณสถานที่งดงามที่จะทําใหทึ่ง
ในฝมือและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ

บานสนวนนอก
หมูบานวิถีไทยที่เปดใหนักทองเที่ยว
สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานแทๆ 
กับที่พักแบบโฮมสเตย ไฮไลตคือ
การชมอุทยานหมอนไหม ที่สาธิตการ
เลี้ยงไหมไปจนถึงการทอผาไหมไทย
ผืนงาม

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ดูดาวบนฟา หาดาวบนดิน 
มอหินขาว 
จ.ชัยภูมิ

นอนนับดาวสุดโรแมนติกที่ มอหินขาว 
สโตนเฮนจเมืองไทย 

ประติมากรรมเสาหินจากธรรมชาติ
ทามกลางดอกไมปาบานสะพรั่ง

ใครที่หลงรักทองฟาและดวงดาว ครั้งหนึ่งในชีวิตไมควรพลาดหอดูดาวจากธรรมชาติที่ชื่อวา 
‘มอหินขาว’ สถานที่นอนดูทะเลดวงดาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก แถมยังขึ้นชื่อวาเปนสถานที่ชม
พระอาทิตยขึ้นที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของเมืองไทย

มอหินขาวคือประติมากรรมจากธรรมชาติที่รังสรรคกลุมเสาหินทรายสีขาวรูปทรงแปลกตา
ขนาดใหญ ตั้งอยูอยางโดดเดนบนลานหญากวางบริเวณเนินเขาภายในอุทยานแหงชาติภูแลนคา 
จ.ชัยภูมิ เสาหินเหลานี้เกิดจากการสะสมของตะกอนทรายแปงและดินเหนียว กัดเซาะผาน
กาลเวลาจนมีรูปทรงสุดอัศจรรยจนไดชื่อวาเปนสโตนเฮนจเมืองไทย สันนิษฐานวามีอายุประมาณ 

ทุงดอกกระเจียว ผาหินงาม
สถานที่ทองเที่ยวสําหรับหนาฝน
ชื่อดังของประเทศไทย เดินเลน
ฝาสายหมอกชมดอกกระเจียวสีชมพู
ที่กระจายความสวยมากมายใน
ทุงหญาสีเขียว สามารถชมไดตั้งแต
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
สิงหาคมของทุกป 

น้ําตกตาดโตน
น้ําตกที่ไหลผานลานหินกวาง 
จนกลายเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจสําคัญของ จ.ชัยภูมิ 
โดยน้ําตกจะสวยงามที่สุด
ชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน

พระธาตุชัยภูมิ
พระธาตุงามในวัดอรุณธรรมสถาน 
ที่สรางขึ้นตามแบบแผนเจดียโบราณ 
ผสานศิลปะระหวางลานนากับ
ลานชาง เพื่อใหเปนศาสนสถาน
ที่เปนเอกลักษณของชาวชัยภูมิ

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

175-197 ลานป นักทองเที่ยวนิยม
มากางเต็นทสูดอากาศบริสุทธิ์ 
นอนดูทะเลดวงดาว และชม
พระอาทิตยขึ้นในวิวเสาหินขาวที่
ยืนทามกลางดอกไมปาบานสะพรั่ง 
เปนมนตเสนหจากธรรมชาติที่ยาก
จะลืมเลือน
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มหัศจรรยบนลานหิน 
จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี...เมืองหินมหัศจรรยที่ตอง
ไปเยือนสักครั้งในชีวิต กับแกงหินอลังการ

สามพันโบก หาดชมดาว ทุงดอกไมปา
บนลานหิน (ปาดงนาทาม) เสาหินเฉลียงคู 

และน้ําตกลงรูหินรูปหัวใจ 

สุดขอบตะวันออกแดนสยามริมฝงแมน้ําโขง 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี…เปนดินแดนของ ‘หิน’ 
สุดมหัศจรรยที่จะทําใหความสุขของคุณไมใชเรื่องหินๆ 
อีกตอไป ตั้งแตแกงหิน ลานหิน ทุงดอกไมบนลานหิน 
หรือเสาหิน งานศิลปะอลังการจากธรรมชาติที่ควรคา
แกการมาเยือนสักครั้ง 
 เริ่มจากแกงหินสุดอลังการที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของแมน้ําโขงในชวงฤดูน้ําหลากจนเกิดเปนแองหิน
กวา 3,000 แองหรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินวา สามพันโบก 
แกงหินขนาดใหญที่ไดชื่อวาเปนแกรนดแคนยอน
แหงเมืองไทย แมน้ําไดกัดเซาะภูเขาหินใหออกมาเปน
งานศิลปะหินที่งดงามมากมาย รูปรางแตกตางออกไป
ตามแตใครจะจินตนาการ
 ไมไกลออกไปมีแกงหินงามลักษณะคลายสามพัน
โบกอยูใกลหาดทรายยาวริมฝงแมน้ําโขงที่เรียกวา 
หาดชมดาว เขาเลาวาแกงหินอลังการรูปทรงตางๆ 
ที่หาดชมดาวนี้ ทั้งแกงหินงาม ถ้ําตาอวน ถ้ําตามา 
ผาวัดใจ ชองแคบสองฝงโขง กอนสามเสน นั้นเปนจุด
ชมดาวที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในเมืองไทย

ถนนคนเดินเขมราฐ
แหลงทองเที่ยวสุดคึกคักริมฝง
แมน้ําโขง เดินชมเรือนไมเกาแก 
ชอปปงอาหารอรอยและของฝาก
ทองถิ่น พรอมชมการแสดงอันเปน
เอกลักษณไดทุกวันเสารตั้งแตเวลา 
4 โมงเย็น

วัดสิรินธรวรารามภูพราว
วัดที่จําลองสภาพแวดลอมของ
ปาหิมพานต นักทองเที่ยวนิยมมา
ชมภาพตนกัลปพฤกษเรืองแสง
สีเขียวตรงผนังดานหลังอุโบสถ
สีปดทองบนยอดเขา เปนความงาม
ยามค่ําคืนที่ควรมาสัมผัส

แกรนดแคนยอนอุบล 
ที่เที่ยวแหงใหมของอุบลฯ กับคันดิน
และหินทรงสวยเคียงคูน้ําสีฟามรกต 
เปนความงดงามของธรรมชาติที่
นักทองเที่ยวที่ไดมาสัมผัส
ตางประทับใจ

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

 เลยไปบริเวณตอนเหนือของอุทยานแหงชาติ
ผาแตม มีทุงดอกไมปาบนลานหินใกลน้ําตกสวยใน
ปาดงนาทาม ที่จะบานอวดสีสันสวยงามในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกป ทั้งดอกหยาดน้ําคาง 
แดงอุบล เอนอา เหลืองพิสมร และทุงดอกไมชื่อ
พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และยังสามารถชมปาไมเปลี่ยนสีแสนสวยไดในหนาแลง
 นอกจากนี้ที่ปาดงนาทามยังมีจุดชมพระอาทิตย
ตกดินที่สวยที่สุดคือ บริเวณ เสาหินเฉลียงคู 
แทงหินทรายขนาดใหญบนลานหินกลางปาที่เกิดจาก
การกัดเซาะของน้ํา สายลม แสงแดด ตอเนื่องเปนเวลา
หลายรอยลานป มีลักษณะเปนแทงหินตั้งขึ้นมีสวนบน
เปนแผนหินวางไมติดกันมองดูคลายดอกเห็ด 
เปนภาพ Unseen ที่ควรมาเห็นดวยตาสักครั้ง
 มหัศจรรยของหินสุดทายคือ น้ําตกลงรูหิน
รูปหัวใจ หรือน้ําตกแสงจันทร ตั้งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติผาแตม เปนนํ้าตกลงรูหินท่ีเกิดจากการกัดเซาะ
ของกระแสน้ําเปนเวลานาน มองดูคลายแสงจันทร
สาดสองลงมายังพื้นดานลาง และสายน้ําที่กระทบ
ลงพื้นนั้นยังคลายรูปหัวใจสีขาวนาอัศจรรย
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พรมแดงแหงหนองหาน 
จ.อุดรธานี 

พายเรือกลางทะเลดอกบัว
สุดโรแมนติก

ที่ อ.หนองหาน จ. อุดรธานี

พายเรือกลางทะเลดอกบัวสุดโรแมนติก 
ที่ อ.หนองหาน จ. อุดรธานี

หลายทานคงเคยชมฉากโรแมนติกในละครไทย 
ที่พระนางพายเรือสวีทกันทามกลางดงดอกบัว 
ชวยกันเก็บดอกบัวสีสวย คุยหยอกลอกันนารัก 
ทานเองก็มีซีนโรแมนติกอยางนั้นไดในชีวิตจริง
ที่ ‘ทะเลบัวแดง’ จ.อุดรธานี พรมสีแดงของ
ดอกบัวกลางผืนน้ําที่ไดชื่อวาเปนแหลงชม
ทุงดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย

ทะเลบัวแดงตั้งอยูใน อ.หนองหาน แหลงน้ํา
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลา 
พันธุนก และพืชน้ําจํานวนมากที่หลอเลี้ยงชีวิต
คนในชุมชนมาอยางยาวนาน ความพิเศษคือ
ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธของ
ทุกป ชวงเวลาเชาตรูถึง 11 โมง ดอกบัวสายหรือ
บัวแดงจะคอยๆ โผลพนน้ํามาอวดความงาม
ตามธรรมชาติไปสุดลูกหูลูกตา เกิดเปนมนต
เสนหหนองหานที่ติดตาตรึงใจทุกผูคนที่ได
เยี่ยมชม ทุกๆ ปบึงแหงนี้จะมีเทศกาลทะเล
บัวแดงบาน หนองหานกุมภวาป และการจด
ทะเบียนสมรสทามกลางความโรแมนติกของ
พรมแดงหนองหานในชวงเดือนกุมภาพันธ
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คําชะโนด
สถานที่เที่ยวศักดิ์สิทธิ์แหงดินแดน
พญานาคที่เต็มไปดวยเรื่องเลาขาน
และตํานานลี้ลับ ผูคนนิยมมาสักการะ
ศาลเจาปูศรีสุทโธ บอน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ 
และตนไทรยักษดานหลังศาล

วัดปาภูกอน
วัดในปาสงวนที่ยังคงความงามของ
ธรรมชาติไวอยางสมบูรณ เหมาะแก
การมาพักใจใหสงบ ภายในมีวิหาร
สถาปตยกรรมไทยประยุกตสมัย
รัตนโกสินทร และผูคนนิยมมา
สักการะพระพุทธไสยาสนโลกนาถ
ศาสดามหามุนี

อุทยานประวัติศาสตร
ภูพระบาท

ความงามทางธรรมชาติที่เกิดจาก
หินทรายกัดกรอนจนรูปรางแปลกตา
นาชม ไฮไลตสําคัญคือหอนางอุสา 
โขดหินยักษรูปเห็ดตนกําเนิดตํานาน
นิทานพื้นบานเรื่องนางอุสา-
ทาวบารส ชาวบานเชื่อวา
พื้นที่ตรงนี้เปนเขตศักดิ์สิทธิ์
ทางพุทธศาสนามาตั้งแต
บรรพกาล

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ประตูลับแหงพญานาค 
ถ้ําดินเพียง บานดงตอง 

ต.ผาตั้ง อ.สังคม
จ.หนองคาย

ลัดเลาะเสนทางลี้ลับสูเมืองบาดาล
ในถ้ําดินเพียง ถ้ําตํานานรักของ

ธิดาพญานาคและมนุษย 
ถ้ําที่ผูคนในอดีตเชื่อวาผูมีบารมีแกกลา

เทานั้นจะเดินผานได

ความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวไทยอีสานแหงลําน้ําโขงมายาวนาน ตั้งแต
ประเพณีบั้งไฟพญานาค หรือการกลาวขานถึงรอย
พญานาค ลูกไฟพญานาค รวมถึงความเชื่อที่ทาน
อาจไมเคยไดยิน นั่นคือ ‘ประตูลับแหงพญานาค’ 
เสนทางเชื่อมตอระหวางโลกมนุษยกับพญานาค
ตามความเชื่อของชาวไทยอีสาน ซึ่งมีเพียงสาม
สถานที่ และหนึ่งในนั้นคือถ้ําดินเพียง บานดงตอง 
อ.สังคม จ.หนองคาย

ชาวบาน บานดงตอง ตางเชื่อวาถ้ําดินเพียง
ณ วัดถ้ําศรีมงคล นั้นเปนเสนทางสูเมืองพญานาค 
โดยมีตํานานเลาวาธิดาพญานาคใชถ้ําแหงนี้
ออกมาสูโลกมนุษย กอนจะพบรักกับเจาชายและ
ตองตัดขาดกันที่ถ้ําแหงนี้ อีกทั้งยังมีเรื่องเลาวา

ถ้ําแหงนี้ยังเปนเสนทางธุดงคของพระผูทรงศีล
ที่สัญจรจากเมืองไทยไปสูฝงลาวเวียงจันทน 
โดยภายในถ้ํานั้นมีลักษณะรองรอยคลายการเลื้อย
ของพญานาค ดานในมีความโคงเวางดงาม และ
มีกอนหินรูปทรงแปลกตามากมาย น้ําไหลตลอดป  
โดยนักทองเท่ียวท่ีสนใจตองมีผูนําทางเทาน้ัน 
เพราะเสนทางคดเค้ียวและอาจทําใหหลงทางได

Skywalk หนองคาย
สกายวอลคพื้นกระจกใส
แลนดมารกใหมแหงเมืองหนองคาย 
จุดชมวิวที่จะชวยใหเราเห็น
เมืองหนองคายแบบพาโนรามา
ใกลแมน้ําโขง

ศาลาแกวกู
ศาลาแกวกูหรือวัดแขก พิพิธภัณฑ
กลางแจงที่เลาเรื่องราวของศาสนา
และหลากตํานานพื้นบาน
รวมถึงเครื่องใชนาสนใจอีกมากมาย

ภูผาดัก
จุดชมวิวทะเลหมอกสุด Unseen 
เหนือลําน้ําโขง นักทองเที่ยวนิยมไป
ชมพระอาทิตยขึ้นฉายแสงลงมาบน
ทะเลหมอกดุจปุยนุน เปนภาพงดงาม
นาประทับใจ

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ฝูงวาฬแหงผืนปา 
ภูสิงห 

จ.บึงกาฬ

ยืนบนหลังวาฬ ‘พอ แม ลูก’ กลางผืนปา 
ชมวิวพระอาทิตยขึ้นสวยสะดุดตา

ที่หินสามวาฬ 
อ.ภูสิงห จ.บึงกาฬ 

รูหรือไมวาเมืองไทยเรานี้มีปลาวาฬอาศัยอยูบนบก...

กลางผืนปาสีเขียวในเขตพื้นที่อนุรักษในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห และปาดง
สีชมพู ของ อ.ภูสิงห จ.บึงกาฬ มีหินยักษสามกอนอายุกวา 75 ลานปที่มองระยะไกลแลวคลายกับ
ฝูงครอบครัววาฬ พอ แม ลูกเรียกวา ‘หินสามวาฬ’ นอนนิ่งสวยสะกดตาอยูกลางปา ซึ่งนักทองเที่ยว 
ตางเลื่องลือกันวาหลังวาฬทั้งสามตัวคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบึงกาฬ โดยเฉพาะยามเชาท่ีพระอาทิตย
สาดแสงหลากสีสัน เผยใหเห็นผืนปาสีเขียวท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังปาภูวัว หวยบังบาตร แกงสะดอก 
หาดทรายแมนํ้าโขงและภูเขาเมืองปากกระด่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนความมหัศจรรย
ที่ควรมาเห็นดวยตาสักครั้ง แตโปรดระวังสักนิดหากไตขึ้นหลังวาฬในชวงหนาฝนเพราะหินจะลื่น

น้ําตกภูถ้ําพระ
อลังการกับสายน้ําตกขนาดใหญ
บนภูเขาหินทรายในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูวัว ที่ตองลองเรือและ
เดินเทาเขาไปจึงจะไดชมธรรมชาติ
อันงดงามตระการตา

บึงโขงหลง
แหลงพื้นที่ชุมน้ําติดอันดับโลก
ที่มีทัศนียภาพสวยงาม และเปน
บานของพืชพรรณและสัตว
นานาชนิด โดยชวงฤดูหนาวที่นี่
จะกลายเปนที่พักอาศัยของ
นกอพยพกวา 30 ชนิด

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

วัดเจติยาคีรีวิหาร
หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวสุด 
Unseen ของ จ.บึงกาฬกับการ
เดินขึ้นสะพานไมเล็กๆ 
ชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก 
สูยอดภูทอก ซึ่งบันไดนี้เปรียบ
เหมือนการเดินไปในเสนทางธรรม
สูการหลุดพน
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ยอมใจใหคราม 
แหลงออริจินัลแหงคราม

โดยฝมือคนไทย 
จ.สกลนคร

ชมกระบวนการยอมผา ‘สีคราม’ 
ราชาแหงสียอมผา ชอปปงผาคราม

หลากแบรนดแหง จ.สกลนคร 
ที่เอาใจสาวกผูหลงรักผืนผา
ตั้งแตคุณแมยันฮิปสเตอร

ตูเสื้อผาของทานมีราชาแหงผืนผาหรือ 
‘ผาคราม’ แลวหรือยัง...

ถายัง...เราขอแนะนําใหทานเก็บผาครามสกล
ไวสักผืน เพราะเปนแหลงออริจินัลในการ
สรางสรรคผาครามโดยเฉพาะ จนกรมทรัพยสิน
ทางปญญาขึ้นทะเบียน GI หรือทะเบียนสินคา
จากแหลงผลิตเฉพาะเจาะจง การันตีชื่อเสียง
ดวยยอดสั่งซื้อจากหลายประเทศทั่วโลก แถมสี
ครามยังเปนสีที่เขากับชุดตางๆ ไดดี ใสแลวดูดี
แนนอน

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ปูชนียสถานคูบานเมืองสกลนคร
มาแตโบราณ ประดิษฐานหลวงพอพระ
องคแสนอันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันวา
อานิสงสในการนมัสการพระธาตุ
เชิงชุมเปนสิริมงคลสูงสุดแกชีวิต 
และนมัสการหลวงพอพระองคแสน
ที่ใหพรดานโชคลาภ  

วัดถ้ําผาแดน
อีกหนึ่งสถานที่หามพลาดของ
สกลนครที่งดงามดวยงานแกะสลัก
บนหนาผาหินอันงดงามเปน
เอกลักษณ ภายในวัดยังมีงาน
แกะสลักหินทรายและประติมากรรม
ทรายขนาดใหญที่นาสักการะบูชา

โคงปงงู 
เสนทางคดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือน
งูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรยักษ
นาถายรูปและมีน้ําตกใหแวะชม
หลายแหง เชน น้ําตกสามหลั่น 
น้ําตกสาวไห น้ําตกเหวสินธุชัย

การยอมครามนั้นถือเปนการยอมผาที่เกาแก
ที่สุดในเมืองไทย สีครามจึงไดชื่อวาเปนราชาแหง
สียอมผา และความพิเศษของผาครามสกลที่เรา
ตองยอมใจใหคือแบรนดผาครามที่หลากหลาย
โดนใจตั้งแตวัยคุณแมยันฮิปสเตอร อาทิ 
แบรนดรุนบุกเบิกของครามสกลอยางแมฑีตา 
ที่โดดเดนเรื่องการยอมมือแบบโบราณ 
แบรนด Mann Craft ที่เนนเทคนิคผาพิมพผสม
ผาคราม แบรนดภูครามท่ีมีเอกลักษณเรือ่ง
ลายปกดอกไมบนผาคราม และแบรนดกระเปา
ผาครามสุดกิ๊บเกอยางสุขสม นักทองเที่ยว
สามารถชมกระบวนการผลิตและชอปปงผา
ครามไดตามใจชอบ แลวจะยอมใจใหคราม...

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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จูราสสิคอีสาน 
แหลงความสมบูรณโลกลานป 

ขุมทรัพยทางธรณีวิทยา 
จ.กาฬสินธุ

เก็บเกี่ยวของขวัญใตผืนดิน
ดวยการเยี่ยมชมแหลงขุดฟอสซิล

สัตวโลกลานปนานาชนิด
ทั้งปลา เตา ไดโนเสาร และจระเข 

ขุมทรัพยแหงปญญาที่หายากมากในโลก

ประเทศไทยนั้นชางเต็มไปดวยมรดกล้ําคาจากธรรมชาติ เพราะในน้ํามีปลา ในนามีขาว แถมในดินยังมี
ฟอสซิลไดโนเสารที่ยังอุดมสมบูรณ จนไดชื่อวาเปนสุสานไดโนเสารที่พบไดยากมากในโลก ที่ภูกุมขาว 
จ.กาฬสินธุ

บรรดาจูราสสิคอีสานเหลานี้ถือเปนขุมทรัพยทางธรณีวิทยาอันล้ําคา เพราะอุดมไปดวยซากฟอสซิล
ไดโนเสาร เตา ปลา จระเขที่ยังสมบูรณและมีจํานวนมาก แถมยังคาดการณกันวาเปนไดโนเสาร
สายพันธุใหมที่โลกเคยพบ ทําใหเปนที่สนใจของบรรดานักวิจัยทั้งไทยและตางประเทศ อีกทั้งยังเปน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแบบลงลึกแกเด็ก เยาวชน และผูที่สนใจ และสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
จากการทองเที่ยวสูทองถิ่นไดในอนาคต เปนมรดกไทยที่นาภูมิใจอยางยิ่ง

วนอุทยานภูแฝก
แหลงรอยเทาไดโนเสารภูแฝก
เปนแหลงรอยเทาไดโนเสารที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย โดยรอยเทาไดโนเสาร
นั้นถูกคนพบบนพลาญหิน 
ภายในมีแมกไมแปลกตา
หลายสายพันธุ

สะพานเทพสุดา
สะพานน้ําจืดที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทยบริเวณอางเก็บน้ํา
ลําปาว ซึ่งคนนิยมมาสัมผัส
บรรยากาศสุดพิเศษและ
ภาพความงามของธรรมชาติ
แบบ 360 องศา อีกทั้งยังนิยมทํา
กิจกรรมลองแพทานอาหาร
ในบรรยากาศสุดชิลล

วัดวังคํา
วัดไทยที่ไดจําลองเอาแบบของวัด
เชียงทองในหลวงพระบางมาอยาง
ใกลเคียงที่สุด ภายในมีสถานที่
สําคัญหลายแหง เชน หอสวดมนต 
สิมไทเมิงวัง อุบมุง พระธาตุเจากู 
ไฮไลตคือการแตงกายสุภาพ 
นุงผาขาวมาและสไบในการเขา
ชมวัด 

จากการทองเที่ยวสูทองถิ่นไดในอนาคต เปนมรดกไทยที่นาภูมิใจอยางยิ่ง

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ไหมสี่ชีวิต ผาไหมทอดิ้นทอง 
บานทาสวาง 

จ.สุรินทร  

ชมการทอ ‘ผาไหมทอดิ้นทอง’ 
เทคนิคโบราณที่ตองบรรจงทอโดย 

4 ชีวิต ลวดลายวิจิตรที่ไดรับคัดเลือกใหเปน
ตัวแทนของที่ระลึกในเวทีนานาชาติ 

วนอุทยานพนมสวาย
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสุรินทร
ที่ตองมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาน
คูเมืองเพื่อความเปนสิริมงคล 
อยาง พระใหญ รอยพระพุทธบาท
จําลอง อัฐิหลวงปูดุล อตุโล 
พระพุทธรูปองคดํา หลวงปูสวน 
ปราสาทหินพนมสวาย 
ศาลเจาแมกวนอิม เตาศักดิ์สิทธิ์ 
และสระน้ําศักดิ์สิทธิ์

ปราสาทตาเมือนธม
ปราสาทขนาดใหญที่สุดในอุทยาน
ประวัติศาสตรกลุมปราสาทตาเมือน 
ซึ่งประกอบดวยปราสาทหินสามหลัง
เรียงลําดับจากขนาดใหญไปขนาด
เล็ก คือ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาท
ตาเมือนโตด และปราสาทตาเมือน
ซึ่งลวนแตเปนสถาปตยกรรมที่ทรง
คุณคาของเมืองไทย

หมูบานชาง บานตากลาง
ชมวิถีการเปนอยูของคนกับชาง 
ที่เปนเสมือนคนในครอบครัว 
ที่บานตากลาง ที่ไดชื่อวาเปนหมูบาน
ชางที่ใหญที่สุดในโลก นอกจากนี้
ก็ยังมีวังทะลุจุดชมวิวที่แมน้ําชี
กับแมน้ํามูลมารวมกัน อาคาร
พิพิธภัณฑ ที่แสดงเรื่องราว
เกี่ยวกับชาง 

โดย “กลุมทอผายกทอง จันทรโสมา” นั้นเกิด
จากพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานเงินสวน
พระองคสรางโรงทอผาตามรูปแบบราชสํานัก
โบราณ โดยการนําใยไหมเสนเล็กละเอียดมา
ยอมสีธรรมชาติ ทอดวยเทคนิคโบราณผสาน
กับการออกแบบลวดลายที่วิจิตรเหมือนในอดีต 
อาทิ ลายเทพพนม ลายหิ่งหอยชมสวน ลายกาน
ขดเตนรํา ลายครุฑยุดนาค ผสานกับลายผาพื้น
เมืองสุรินทร ดังนั้นการมาชมการทอผาไหมยก
ทองที่นี่จึงเปนความเพลิดเพลินที่นาตื่นตาตื่นใจ 
ที่นักเดินทางตองไมพลาดหาโอกาสมาชมดวย
ตัวเองสักครั้ง

ลองจินตนาการถึงผาไหมสักผืนที่ตองใช
คนทอถึง 4 คน บนกี่ทอหลังใหญที่มีเอกลักษณ 
1,416 ตะกอ แตกลับทอไดเพียงวันละ 
4-5 เซนติเมตร...คุณคิดวาผาผืนนี้จะงดงาม
วิจิตรขนาดไหน

บอกไดเลยวาเปนผาไหมที่งามวิจิตรจนไดรับ
คัดเลือกเปนของที่ระลึกในเวทีสําคัญระดับชาติ...
กับผาไหมยกทองโบราณบานทาสวาง 

ผาไหมยกทองโบราณบานทาสวางเปนสินคา
ประจําจังหวัดชื่อดังของสุรินทร และเปนหนึ่งใน
แหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวทั้งไทยและเทศ
สนใจเขาชมกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก 

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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พนม 7 ที่ ดี 7 วัน 
จ.นครพนม

สักการะพระธาตุประจําวันเกิดทั้ง 7 
เพื่อใหทุกวันเปนวันที่ดี กับพระธาตุพนม 

พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคุณ 
พระธาตุมหาชัย พระธาตุประสิทธิ์ 

พระธาตุทาอุเทน พระธาตุนคร
สักการะพระธาตุประจําวันเกิดเพื่อความเปนสิริมงคลของชีวิต
กับพระธาตุทั้ง 7 แหง จ.นครพนม ซึ่งวากันวาหากสักการะ
พระธาตุครบทั้ง 7 จะถือวาเปนลูกพระธาตุ ไดแก

พระธาตุพนม  พระธาตุประจําวันเกิด วันอาทิตย 
พระธาตุงามอลังการซึ่งประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร โดยเปนศูนยรวมจิตใจของชาวนครพนม 
ผูคนนิยมมาสักการะพระธาตุพนมเพื่อความเปนสิริมงคลแก
ชีวิตและความเจริญรุงเรือง 

พระธาตุเรณู พระธาตุประจําวันเกิด วันจันทร
พระธาตุสีชมพูงดงามซึ่งประดิษฐานอยูวัดพระธาตุเรณู 
ณ บานเรณูนคร เชื่อกันวาผูที่สักการะจะไดรับอานิสงสสงผล
ใหมีผิวพรรณงดงามผุดผองดั่งแสงจันทร นอกจากนี้ภายใน
โบสถยังประดิษฐานพระองคแสนซึ่งเปนพระพุทธรูปทองคํา
ศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคูบานของ อ.เรณูนคร 

อุทยานแหงชาติภูลังกา
ชมความงามของเทือกเขาสามลูกทับ
ซอนกันสลับกับวิวเขาสันดอย 
ภายในมีสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ
มากมายทั้ง น้ําตกตาดขาม 
น้ําตกตาดโพธิ์ที่สวยงาม มีน้ําไหล
ทั้งป หรือเจดียกองขาวศรีบุญเนาว
รูปรางคลายกองขาว

บานลุงโฮ
บานของทานโฮจิมินห 
อดีตประธานาธิบดี สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ท่ีเคยเขามา
อาศัยเพื่อกอบกูเอกราชของ
เวียดนามในชวงระหวางการทํา
สงครามและเตรียมการปฏิวัติสู
กับประเทศฝรั่งเศส จึงเปนสถานที่
สําคัญอยางยิ่งทางประวัติศาสตร

พิพิธภัณฑ
จวนผูวาราชการจังหวัด

เยี่ยมชมทรัพยสินสวนตัวของ
ผูวาราชการจังหวัดนครพนมคนแรก
เปนสถาปตยกรรมดีเดนของ 
จ.นครพนมโดยชั้นบนและชั้นลาง
ไมมีเสา ใชการเขาเดือยไมแทนการ
ตอกตะปู เปนศิลปะโคโลเนียล
แบบตะวันตกที่สวยงาม

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจําวันเกิด วันอังคาร
พระธาตุซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี อ.นาแก มีลักษณะบางสวนคลาย
พระธาตุพนม ตางกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เปนรูปสี่เหลี่ยม
ประดับลวดลายปูนปนและชั้นที่ 2 สั้นกวาพระธาตุพนม 
เชื่อกันไววาผูที่ไดสักการะพระธาตุแหงนี้จะไดรับอานิสงส
ใหมีศักดิ์ศรีทวีคูณ  

พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจําวันเกิด วันพุธ
ปูชนียสถานที่สําคัญยิ่งแหงหนึ่ง เพราะเปนที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ตั้งอยูที่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก 
เชื่อกันวาผูที่ไปนมัสการพระธาตุแหงนี้จะไดรับอานิสงส คาขาย 
ร่ํารวย จะประสบชัยชนะในชีวิต 

พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจําวันเกิด วันพฤหัสบดี 
หนึ่งพระธาตุที่มีความสําคัญที่อยูคูบานคูเมืองประจําจังหวัด
มาชานาน ประดิษฐานอยู ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหวา 
เลื่องลือกันวาผูใดไดนมัสการพระธาตุแหงนี้จะไดรับอานิสงส
ใหประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ผูคนจึงไปอธิษฐานขอพร
เรื่องการงานกันอยางมาก 

พระธาตุทาอุเทน  พระธาตุประจําวันเกิด วันศุกร 
ตั้งอยูภายในวัดทาอุเทน อ.ทาอุเทน วากันวาจําลองแบบมา
จากพระธาตุพนมโดยมีลักษณะเปนเจดียกออิฐถือปูนอยูในผัง
สี่เหลี่ยม แตมีสัดสวนขององคธาตุที่เล็กกวา ผูที่ไปนมัสการ
พระธาตุแหงนี้จะไดรับอานิสงสใหชีวิตมีความรุงโรจน
เปรียบเสมือนพระอาทิตยขึ้นยามรุงอรุณ

พระธาตุนคร  พระธาตุประจําวันเกิด วันเสาร
ประดิษฐานท่ีวัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บริเวณริมฝงโขง
ภายในองคพระธาตุบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พรอมกับองค
พระพุทธรูปทองคํา และของมีคาตางๆ ที่ประชาชนผูมี
จิตศรัทธาไดถวาย ผูที่ไปนมัสการพระธาตุแหงนี้จะไดรับ
อานิสงส เสริมบุญบารมี และมีอํานาจวาสนาเปนเจาคนนายคน

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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เรือนคริสต
โบสถคริสตศิลปะไทยบานซงแย 

จ.ยโสธร 

เยือนโบสถคริสตศิลปะไทย
บานซงแย จ.ยโสธร โบสถไมใหญสุด

ในประเทศไทย ที่หัวใจดานใน
เต็มเปยมไปดวยแรงศรัทธา

ของชาวคริสต 

เต็มไปดวยเรื่องราวแหงความรักและศรัทธา
ตามแบบฉบับชาวคริสต สะทอนความต้ังใจ
เร่ิมตนของชาวบานหมูบานซงแยที่ชวยกัน
รวบรวมไมเนื้อแข็งอยางดีและรวมมือกัน
สรางโบสถแหงนี้ เพื่อแสดงถึงพลังแหงความรัก
และศรัทธาของชาวคริสตในประเทศไทยออกมา
อยางงดงามและยิ่งใหญที่สุด จนเปน Unseen 
Thailand ที่ตองมาเห็นดวยตาสักครั้ง 

พิพิธภัณฑพญาคันคาก
แลนดมารกแหงใหมที่โดดเดน
แปลกตาของ จ.ยโสธร 
สอดแทรกตํานานพื้นเมืองของ
ชาวอีสานผานตัวอาคารที่เปน
รูปคางคกยักษ นิทรรศการภายใน
บอกเลาเรื่องราวของบั้งไฟ 
นิทรรศการเกี่ยวกับคางคก 
และรวมของดีของ จ.ยโสธรไวที่นี่

พระธาตุกองขาวนอย
เจดียเกาสมัยขอมที่มีลักษณะเปน
กองขาว องคพระธาตุเปนเจดีย
เหลี่ยมยอมุม ดานหลังพระธาตุ
มีพระพุทธรูปกอดวยอิฐซึ่งชาวบาน
เชื่อกันวาศักดิ์สิทธิ์มาก อีกทั้งยังเชื่อ
กันวากําเนิดของพระธาตุนั้นมาจาก
ตํานานเรื่องกองขาวนอยฆาแม
ที่คนไทยคุนเคยกันดี

ภูถ้ําพระ
ภูถ้ําพระ มีปาไมเบญจพรรณ
ที่สมบูรณมากมาย และเปนแหลง
ตนน้ําลําธารของลําหวยหลายแหง 
ไฮไลตคือใกลทางขึ้นจะมีจุดเช็คอิน
เปนซุมประตูอิฐกอเปน “ภูโง” 
ชาวบานเรียกประตูโขง นอกจากนี้
ภูถ้ําพระยังเปนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาน 
มาสักการะเพื่อใหแคลวคลาดจาก
อันตรายอีกดวย

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

สัมผัสพลังแหงความรักและศรัทธา 
ณ โบสถไมคริสตขนาดใหญที่สุดในประเทศ
อายุกวา 100 ป ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล 
(โบสถคริสตบานซงแย) จ.ยโสธร 

ความพิเศษของ ‘เรือนคริสต’ หลังนี้คือการ
ผสานเรือนไทยเขากับโบสถคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกใหออกมามีความงดงามเปน
เอกลักษณ โดยภายนอกนั้นมีลักษณะเหมือน
เรือนไทย แตภายในประดับตกแตงดวยกระจกสี
สวยงาม 
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เทวดานิมิต
พระเหลาเทพนิมิต 

จ.อํานาจเจริญ

สักการะ ‘พระเหลาเทพนิมิต’ จ.อํานาจเจริญ 
พระพุทธรูปแหงความสําเร็จที่งาม

ดุจเทวดานิมิตไว จนไดชื่อวามีพุทธลักษณะ
งดงามที่สุดในภาคอีสาน 

สักการะพระพุทธรูปที่ไดรับการยอมรับวา
มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในดินแดนอีสาน 
จนไดรับฉายาวาเปนพระพุทธชินราชแหง
แดนอีสาน...’พระเหลาเทพนิมิตร’ พระพุทธรูป
แหงความสําเร็จที่งามดุจเทวดานิมิตไว 
ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต จ.อํานาจเจริญ

พระเหลาเทพนิมิตน้ันประดิษฐานในพระอุโบสถแบบ
ลานนา โดยองคพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ 
ปางมารวิชัย ลงรักปดทองงดงาม ซึ่งจัดอยูใน
พระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลชางเวียงจันทนที่ไดรับ
อิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะลานนา 

ภูพนมดี
สักการะเจดียหินสีขาวพันลานกอน
บนยอดภูพนมดีที่สรางขึ้นจาก
ความสามัคคีของชาวบาน ซึ่งรอบภู
มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย 
อาทิ ปอมฝรั่งเศส ถ้ําปูอังคฮาด 
ถ้ําแสงแกว หรือชมความงาม
ของหนาผาตางๆ 

พระมงคลมิ่งเมือง
สัมผัสความสงบอันงดงามที่
พุทธอุทยานมงคลมิ่งเมือง สักการะ
พระมงคลมิ่งเมือง พระคูบานคูเมือง
ของชาวอํานาจเจริญ ที่เชื่อวา
ทานจะใหโชคลาภแกผูมาขอพร

วัดถ้ําแสงเพชร
เยือนวัดที่มาการขุดพบใบเสมา
อายุกวา 1,000 ป และสักการะ
พระวิหารบนยอดเขา ชื่นชม
ธรรมชาติที่แสนงดงามทั้งปาไผ 
ถ้ําขนาดใหญภายในวัด

วากันวาเวลาเขาไปกราบนมัสการจะเหมือนทาน
ย้ิมตอนรับ คนท่ัวไปจึงต้ังช่ือใหทานวา “พระเหลา” 
ที่มีความหมายวา “งดงามคลายเหลาดวยมือ” 
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองอํานาจเจริญองคนี้ได
รับความศรัทธาอยางสูงสําหรับชาวอีสาน 
โดยผูคนนิยมมาขอพรใหสําเร็จ มีโชคลาภ และ
ปดเปาโรคภัยไขเจ็บ อีกทั้งมีคําเลาลือกันวา
ทุกคืนวันพระ 7 ค่ํา 8 ค่ํา 14 ค่ํา  และ 15 ค่ํา 
องคพระพุทธรูปพระเหลาเทพนิมิต จะแสดง
พุทธานุภาพใหเกิดลําแสงสีเขียวแกมขาวลอย
ออกจากพระอุโบสถในเวลาเงียบสงัด แผอํานาจ
แหงความสําเร็จไปทั่วบานเมือง
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ภูผาธรรม
จ.หนองบัวลําภู

ชื่นชมแรงศรัทธาแหงธรรมะที่ยืนยงคูภูผา
ของชาว จ.หนองบัวลําภู 

ที่วัดถ้ําผาเจาะ วัดถ้ําเอราวัณ 
วัดถ้ําสุวรรณคูหา วัดถ้ํากลองเพล 

ดวยพื้นที่สวนใหญที่โอบลอมดวยภูเขาและที่ราบสูง 
ผสานเขากับความศรัทธาในพุทธศาสนาที่มีมาอยาง
ยาวนาน ทําใหจังหวัด ‘หนองบัวลําภู’ นั้นเปนอีก
หนึ่งเมืองที่มีวัดถ้ํามากมาย เปนแรงศรัทธาแหง
ธรรมะที่ยืนยงคูภูผาที่นาไปสัมผัส 

เริ่มจากวัดสวยแปลกตาอยาง วัดถ้ําผาเจาะ 
อ.นาวัง วัดซึ่งตั้งอยูในบริเวณถ้ําที่มีลักษณะเหมือน
หนาผาถูกเจาะตามธรรมชาติ เมื่อเดินขึ้นสูยอดเขา
จะเห็นทิวทัศนทุงนาเขียวขจีสุดสายตา แถมบนยอด
ถ้ําผาเจาะยังมีองคพระองคใหญประดิษฐานอยูเพื่อ
ใหผูคนไดกราบไหวบูชาอีกดวย 

เดินขึ้นบันไดสวรรค 600 ขั้นที่ วัดถ้ําเอราวัณ 
ณ บานผาอินทรแปลงเพื่อสักการะพระพุทธรูปองค
ใหญบริเวณปากถ้ํา และชมหินงอกหินยอยในถ้ําที่
มีหองโถงขนาดใหญจุไดหลายรอยคน สูทางทะลุ
ออกสูหนาผามองเห็นทัศนียภาพทองทุงอันงดงาม

สิมไมวัดเจริญทรงธรรม
สถาปตยกรรมที่งดงามประจํา
ทองถิ่นหนองบัวลําภู เปนสิมทึบแบบ
พื้นบานอีสานแทสรางดวยไมทั้งหลัง 
ภายในประดิษฐานพระปางสมาธิ
ที่เรียกวา พระคีนอร  

หาดโนนยาว
หนีรอนมาแชน้ําเลนที่หาดโนนยาว 
หาดทรายสวยริมเขื่อนอุบลรัตน 
ภายในมีการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับคนอยากพักใหชื่นใจ
อยางเต็มท่ี

วัดสันติธรรมบรรพต
วัดสันติธรรมบรรพต หรือ 
วัดปาภูนอย ที่ประดิษฐานรอพระบาท 
และใบเสมาหินโบราณ วางไว 8 ทิศ 
สันนิษฐานวากลุมเสมาหินเหลานี้
ฝงอยูรายรอบเทวสถานโบราณ และ
ทําใหมีโบราณวัตถุหลายอยางที่มี
คุณคาและหาดูไดยาก นอกจากนี้
วัดแหงนี้ยังเปนที่ที่เหมาะกับการ
ปฏิบัติธรรมอีกดวย

ชมหนาผาใหญอลังการของ วัดถ้ําสุวรรณคูหา 
ซึ่งมีบริเวณถ้ํากวางขวาง ภายในวัดมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุสมัยลานชาง โดยเฉพาะศิลาจารึก
ของวัดถ้ําสุวรรณคูหาที่สะทอนวิถีชีวิตชาวอีสาน
สมัยอยุธยาตอนตนอีกดวย

สูวัดปาที่มีชื่อเสียงที่สุดของ จ.หนองบัวลําภูกับ 
วัดถ้ํากลองเพล ซึ่งตั้งบริเวณเชิงภูเขาภูพาน 
ซึ่งสันนิษฐานวาเปนวัดเกาแกสรางขึ้นในสมัยขอม
เขามาครอบครองแผนดิน วัดแหงนี้มีบรรยากาศ
รมรื่นเงียบสงบภายใตแมกไมและปาเขียว มีสวนหิน
ธรรมชาติรูปรางประหลาดดูสวยงาม ภายใน
หองโถงใหญประดิษฐานรูปปนของหลวงปูขาว
และกลองโบราณสองหนา หรือที่ชาวบานเรียกวา 
“กลองเพล” ตามซอกหินมีพระพุทธรูปขนาดใหญ
ประดิษฐานอยูหลายองค และยังมีศาสนสถาน
ที่เกี่ยวกับหลวงปูขาวอีกมากมาย
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หวยกระทิง
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ 
ณ อางเก็บน้ําสันเขื่อนดินที่โอบลอม
ดวยปาไผและขุนเขา นักทองเที่ยว
นิยมมาลองแพพักผอน พรอม
ทานอาหารทามกลางวิวสวย

วัดปาหวยลาด
หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของ 
อ.ภูเรือ ภายในมีอางเก็บน้ํา
ทามกลางหุบเขาและสถาปตยกรรม
และประติมากรรมอันงดงามวิจิตร 
เชน องคพญานาคที่เปนสัญลักษณ
ของวาสนาและความยิ่งใหญ

เชียงคาน
สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิคริม
แมน้ําโขง กับเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ
ที่ยังคงอนุรักษอาคารบานเรือนเกา 
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
นักทองเที่ยวนิยมปนจักรยาน
ชมบานไมเกา ตักบาตรขาวเหนียว
ตอนเชา ไหวพระ 9 วัด และเดินเลน
ที่ถนนคนเดินเชียงคานในยามเย็น 

วัดใจใชเลย
ขุนเขาและสันภู 

จ.เลย

วัดความแข็งแรงของหัวใจไปกับ
ความทาทายของขุนเขาและสันภู

แหงเมืองเลย ณ ภูลมโล 
ภูกระดึง ภูเรือ  

ครั้งหนึ่งในชีวิต...เราควรไดวัดความแข็งแรงของหัวใจ

ดวยการพิชิต ‘เมืองแหงยอดเขาและสันภู’ ท่ี จ.เลย

เริ่มที่ อุทยานแหงชาติภูกระดึง ซึ่งมีสโลแกนที่คนไทย
ตางจดจําไดดีอยาง ‘ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตภูกระดึง’ 
วากันวาหากอยากพิสูจนรักแทตองมาที่นี่ เพราะกวา
จะถึงยอดเขานั้นตองเดินเทาขึ้นเขาและทางราบกวา 
9 กิโลเมตร แตหากไปถึงแลวจะพบวาคุมคาที่สุด 
เพราะจุดหมายปลายทางนั้นมีความงดงามของ
ธรรมชาติมากมายรออยูในบรรยากาศที่เย็นสบาย
ตลอดป ทั้งความงามของบรรดาตนสน เมเปล 
สัตวปานานาชนิด หรือจุดชมวิวหนาผาตางๆ เชน
ผาหมากดูก ผานกแอน ผาเหยียบเมฆ ผาจําศีล 
หรือผาแดง เปนตน มาวัดใจวาคูรักของคุณใชหรือ
ไมไดที่นี่

เปลี่ยนหัวใจของคุณใหกลายเปนสีชมพูที่ ภูลมโล 
ต.ดานซาย จ.เลย จุดชมดอกนางพญาเสือโครงสีชมพู
ที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากที่สุด
ในเวลานี้ เพราะดอกพญาเสือโครงที่นี่อยูในพื้นที่กวา 
1,000 ไรกระจายตัวอยูตามภูเขาสูงตางๆ นอกจากนี้
ที่ภูลมโลยังมีจุดกางเต็นทที่มองเห็นหมูบานและ
ไรกะหล่ําปลี คงจะโรแมนติกไมนอยถาไดนอนชมดาว
บนฟากับใครสักคนทามกลางหมูมวลดอกไมสีชมพู 
แถมยังเห็นดาวบนดินคือแสงไฟจากกหมูบานไกลๆ 

หนีรอนไปพึ่งเย็นบนยอดภูที่คลายเรือลําใหญ ภูเรือ 
ภูเขาที่มีอากาศหนาวตลอดปและไดชื่อวาหนาวสุด
แดนสยาม นอกจากจะเดินเลนชมลานหิน ปาสน และ
ดอกไมปาที่ยอดภูเรือแลว ที่นี่มีจุดทองเที่ยวที่นาสนใจ
มากมาย ทั้งการชมพระอาทิตยขึ้นทามกลางทิวทัศน
เขาสูงสลับซับซอนที่ผาโหลนอย ถายรูปน้ําตกสวยสูง
พุงแรงอยางน้ําตกหวยไผ เดินเลนกลางลานหิน
กวางใหญสวนหินพาลี และผจญภัยในถ้ําน้ําตก
ที่ถ้ําไทร แคไดไป ก็ใชเลย
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รอยเอ็ดเจ็ดยานอารต 
7 อารต รอยเอ็ด สไตล

จ.รอยเอ็ด

เสพศิลปเมืองรอยเอ็ดผานงานศิลปะ 
7 สไตล ที่บอกเลาวัฒนธรรมประเพณีดั้ง

เดิมจนถึงสมัยใหม ตั้งแตประเพณีแขงเรือ, 
ผาลายสาเกต, บรมพุทโธ, ศิลปะฟางขาว, 
บั้งไฟ, เทียนพรรษา ไปจนถึง Street art 

ใครที่หลงใหลในงานศิลปะ...เชิญมารอยเอ็ด
เพราะรอยเอ็ดเปนเมืองที่รวมความอารตไวครบเครื่อง
ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งแตงานศิลปะฉบับดั้งเดิมยันสมัย
ใหม งานหัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ยันงาน
เทศกาลมากมายไวในที่เดียว เรียกวาถามาจะไมเสีย
เที่ยว ตองลองมาเที่ยว ‘รอยเอ็ดเจ็ดยานอารต’

เริ่มจากการชมงานศิลปวัฒนธรรมผานการสืบสาน
ประเพณีดั้งเดิมอยาง ‘ศึกสายน้ํา’ ประเพณีการแขง
เรือโดยเฉพาะที่บานกุดเขียวที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม
ของทุกป ที่นี่มีชื่อเสียงดานการแขงเรือยาวโบราณ
ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบัน 

ตอดวยประเพณีที่มีชื่อเสียงโดงดั่งทั่วโลกอยาง 
ประเพณีบุญบั้งไฟ อันเกิดตามคติความเชื่อของชาว
อีสานเพื่อการสงสัญญาณขึ้นไปขอฝนจากพระแถน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โดยมีขบวนแหที่จัดขึ้นในหลาย
พื้นที่ ซึ่งขบวนบั้งไฟพนมไพร ที่จัดในวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 7 นั้นมีชื่อเสียงอยางยิ่งในหมูนักทองเที่ยว

พลาดไมไดกับเทศกาล แหเทียนพรรษา ประเพณีอัน
งดงามที่จัดขึ้นมายาวนาน นักทองเที่ยวจะไดชมงาน
แกะสลักเทียนพรรษาที่งดงามประณีตอันเกิดจากการ
รวมใจของคนหลายพื้นที่

บึงพลาญชัย
สถานที่พักผอนหยอนใจ บึง
ใหญกลางเมืองรอยเอ็ดอันเปนที่
ประดิษฐานของศาลเจาพอหลักเมือง
ที่ชาวรอยเอ็ดเคารพอยางสูง 
อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปกลางสวน
ดอกไมใหสักการะอีกดวย

พระมหาเจดียชัยมงคล 
วัดผาน้ําทิพย

เทพประสิทธิ์วนาราม
มหาเจดียขนาดใหญที่ผสาน
ศิลปกรรมรวมสมัยของพระปฐม
เจดียแหงภาคกลางและพระธาตุพนม
แหงภาคอีสาน ภายในองคพระมหา
เจดียนั้นงดงามเหมือนอยูบนสวรรค 

ถ้ําโสดา
บําบัดความเหนื่อยลาที่น้ําตกถ้ํา
ขนาดใหญหนึ่งเดียวใน จ.รอยเอ็ด 
และชมความมหัศจรรยของเจดียหิน
ที่กอตัวตามธรรมชาติ  

แวะซื้อ ผาลายสาเกต ผาไหมพื้นถิ่นของจังหวัด
รอยเอ็ด ที่โดดเดนดวยการนําลายมัดหมี่พื้นบาน 5 
ลายที่นิยมทอในจังหวัดรอยเอ็ดมาทอตอกันเปนผืน
เดียว คั่นดวยผาสีพื้นสีดอกอินทนิลบก เพื่อสะทอนถึง
ความสามัคคีของชาวจ.รอยเอ็ด จนไดรับการยกยอง
ใหเปนงานหัตถกรรมที่เปนเอกลักษณของจังหวัด

ชมงานประติมากรรม บรมพุทโธ หรือ บุโรพุทธโธ 
แบบจําลองเจดียโบราณบรมพุทโธจากอินโดนีเซีย
ในวัดปากง จ.รอยเอ็ด ภายในพระเจดียเปนที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอยูจุดศูนยกลาง
ของเจดีย มีผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและ
เวสสันดรชาดกรวมทั้งประวัติของหลวงปูศรีและ
รูปบูรพาจารย ควรคาแกการสักการะสักครั้ง

ชมศิลปะกลางลานทุงกุลารองไหกับ ศิลปะฟางขาว 
ท่ีเกิดจากการสรางสรรคของชาวบานโดยนําฟางขาว
ในทุงกุลารองไหมาสรางเปนหุนขนาดใหญ ท้ังหุนควาย
หุนชาง หุนคิงคอง และหุนไลกา ความสูงกวา 5 เมตร 
และถายรูปชิคๆ กับงาน street art กราฟฟต้ีบน
กําแพงสุดฮิปท่ียาวท่ีสุดในภาคอีสาน บริเวณถนน
คูเมืองทิศตะวันตก สรางสรรคโดยเหลาศิลปนกวา 
50 ชีวิตจากท่ัวภูมิภาคของเมืองไทย เปนแลนดมารก
ใหมท่ีกําลังคึกคักของจ.รอยเอ็ด...เจ็ดยานอารต

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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โอเอซิสแหงอีสาน
หนองแกดํา 

จ.มหาสารคาม

เดินขามสะพานไมเกาแก
แหงหนองแกดํา หนองน้ําแหง

ความงามที่เปนโอเอซิสหลอเลี้ยงชีวิต
ชาวมหาสารคามมายาวนาน 

เดินทอดนองชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์และวิถีชีวิต
แสนเรียบงาย บนสะพานไมทอดยาวอายุกวา 
100 ป ที่หนองแกดํา จ.มหาสารคาม 
หนองน้ําใหญโอเอซิสแหงภาคอีสาน ที่หลอเลี้ยง
ทุกชีวิตมาอยางยาวนาน

คนเฒาคนแกในพื้นที่เลากันวาอดีตนั้นหนองแกดํา
เปนเพียงลําหวย เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ลําหวย
ขยายใหญ ชาวบานเลยพรอมใจกันหาเสาหาไม
มาชวยกันสรางสะพานกวา 1 กิโลเมตรจาก
วัดดาวดึงษแกดําไปยังบานหัวขัว จนหนองแหงนี้
ถูกปรับปรุงเปนอางเก็บน้ําตามธรรมชาติ กลายเปน
โอเอซิสแหงชีวิตของภาคอีสาน เปนที่อยูอาศัยของ
พืชและสัตวที่มีความหลากหลาย เปนแหลงประมง
น้ําจืดและแหลงเพาะพันธุปลา เปนแหลงน้ําสําหรับ
เกษตรกร และยังเปนที่จัดกิจกรรมสําหรับงาน
ประเพณีตางๆ เชน ลอยกระทง บุญบั้งไฟ 

พระธาตุนาดูน
ชมโบราณวัตถุอายุมากกวา 1,300 ป ซึ่งแสดงถึงความรุงเรือง
ทางประวัติศาสตรไทยในอดีต ภายในวัดยังขุดพบโบราณวัตถุมากมาย 
โดยเฉพาะสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุในตลับทองคํา เงิน และสําริด 
รัฐบาลจึงสรางพระธาตุนาดูนเพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุ 

วัดปาวังน้ําเย็น
วัดสวยที่กอตั้งขึ้นจากพระเกจิชื่อดังแหงเมืองมหาสารคาม ภายในถาวรวัตถุ
ที่กอสรางดวยชางไมฝมือดี ทั้งศาลาปฏิบัติธรรมไมสักทองเสาใหญ 112 ตน 
และหอระฆังที่สรางจากไมสักขนาดใหญ ความวิจิตรอลังการนี้ทําใหประชาชน
นิยมมาสักการะและชื่นชมความงามอยูเสมอ และไมควรพลาดนมัสการ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูวัดปาวังน้ําเย็น

อีกทั้งผูคนยังชอบมาเดินชมความงดงาม
ของธรรมชาติที่ผสานกับวิถีชีวิตอันเรียบงาย 
จะเดินยามเชาเพื่อรับพลังเริ่มตนวันใหม 
หรือเดินยามเย็นเพื่อผอนคลายและชมพระอาทิตย
สีสวยคอยๆ ลับตา หนองแกดําก็งดงามไมแพกัน

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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หัวใจลานขวด 
วัดปามหาเจดียแกว 

จ.ศรีสะเกษ 

ชมวัดแปลก สวย มีสีสัน 
แหงเดียวในเมืองไทย 
‘วัดปามหาเจดียแกว 

วัดที่ใชขวดสรางวัดถึง 1,500,000 ขวด! 

จากปาชาเกาสูวัดที่ไดชื่อวาสวยและแปลกที่สุดแหงหนึ่งในเมืองไทย ‘วัดปามหาเจดียแกว’ วัดที่ใช
ขวดสรางกวาหนึ่งลานขวด

จุดเริ่มตนของความ Unseen นั้นเกิดจากความใสใจในสิ่งแวดลอมและธรรมชาติของทานเจาอาวาส 
ที่สังเกตวาที่ทิ้งขยะใกลวัดมีขวดจํานวนมาก จึงเกิดความคิดที่จะสรางสรรควัดขึ้นดวยขวดเพื่อ
เปนการลดขยะ เพื่อความสวยงาม และเพื่อประหยัดงบประมาณของวัดใหมากที่สุด ชาวบานตาง
เห็นดีเห็นงามกับความคิดจึงพากันทยอยหาขวดมาบริจาควัดจนเรื่องราวเลื่องลือไปถึงชาวบานใน
พื้นที่อื่นๆ ของภาคอีสาน เกิดเปนแรงศรัทธารวมใจกันบริจาคขวดสรางวัดขนานใหญกลายเปน
วัดลานขวดในปจจุบัน ที่เริ่มตั้งแตทางเขาวัดทั้งกําแพงซุม ประตูโบสถ ศาลา หอระฆัง กุฏิ เมรุ 
หรือแมแตหองน้ําก็ยังถูกตกแตงดวยขวด ไฮไลตคือภาพพุทธประวัติที่นําฝาขวดมาปะๆ ตอๆ กัน
จนไดภาพที่นาชื่นชม เรียกไดวาเปนวัดที่ควรเขาไปสัมผัสพลังแหงศิลปะศรัทธาสักครั้งจริงๆ

หอคอยศรีลําดวน
เฉลิมพระเกียรติ

หอคอยชมวิวเมืองศรีสะเกษบนเกาะ
กลางน้ําหวยน้ําคํา ความสูง 
84 เมตร ชั้นลางมีนิทรรศการจัด
แสดงเรื่องราวและประวัติบุคคล
สําคัญของ จ.ศรีสะเกษ ดานบนมี
หองโถงใหชมวิวทิวทัศนไดโดยรอบ

ผามออีแดง
หนาผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกวาง
ไกลสุดตา เปนหนาผาที่กั้นชายแดน
ไทย เขมร ซึ่งนอกจากนักทองเที่ยว
จะไดชมบรรยากาศอันงดงาม
สบายตา ยังสามารถมองเห็นปราสาท
พระวิหารได บริเวณผามออีแดง
มีภาพแกะสลักโบราณอายุกวา 
1,500 ป และโบราณวัตถุมากมาย

วัดสระกําแพงใหญ
เยือนปราสาทหินที่มีขนาดใหญและ
สมบูรณที่สุดใน จ.ศรีสะเกษ 
เปนแหลงขุดพบโบราณวัตถุมากมาย
โดยเฉพาะทับหลังจํานวน 13 แผน 
พระพิมพดินเผา เทวรูป และ
พระพุทธรูปโบราณ จนปจจุบัน
ไดรับประกาศเปนโบราณสถาน
ของชาติ

สถานที่เที่ยวใกลเคียง
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ความงามแหงศรัทธา 
โบสตคริสตวัดสองคอน 

จ.มุกดาหาร

สัมผัสมุมมองใหมแหงความศักดิ์สิทธิ์ 
กับโบสถคริสตคาทอลิกที่สวย

และใหญที่สุดในอุษาคเนย จนไดชื่อวาเปน 
Unseen Thailand ณ สักการะสถานแหง

มรณสักขีวัดสองคอน จ.มุกดาหาร 

ทามกลางบริเวณอันกวางขวางริมฝงโขง ณ บานสองคอน จ.มุกดาหาร มีสถานที่ที่ไดรับเลือก
ใหเปน Unseen Thailand II สัมผัสจริงเมืองไทย ประเภท “มุมมองใหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์” กับโบสถคริสต
นิกายโรมันคาทอลิกที่ไดชื่อวาสวยและใหญที่สุดในอุษาคเนยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต...กับ
โบสถคริสตวัดสองคอน อนุสรณสถานสักการะบุญราศีมรณสักขี หรือคริสตชนผูประกอบกรรมดี
ทั้ง 7 คนที่อุทิศชีวิตเพื่อพิสูจนศรัทธาที่มีตอพระเจาเมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศส
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2

โบสถแหงนี้จัดเปน ‘งานศิลปะชั้นยอด’ ที่ควรมาเห็นดวยตาสักครั้ง โดยสรางแบบสถาปตยกรรม
สมัยใหมแตไฮไลตคือการแสดงศิลปะความขัดแยงผานตัวโบสถ อาทิ วัสดุกอสรางที่ใชมีทั้งกระจก
เรียบและหินทรายหยาบ ตนไมดานในกําแพงจะมีการจัดแตงแตตนไมภายนอกกําแพงจะไมมีการ
จัดเรียง มีการใชแสงเงาและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบงาย ตรงไป ตรงมา จริงจัง แข็งๆ สื่อถึง
ความเปนนักรบ อีกทั้งลานดานหลังยังเปดโลงเพื่อชมทิวทัศนอันสวยงามของแมน้ําโขง 
ความลงตัวทางศิลปะทําใหโบสถแหงนี้ไดรับรางวัลสถาปตยกรรมดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ ป 2539 อีกดวย 

วัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย 

ชมรูปปนพญานาคสวยอลังการ
บนเขาสูง กับรูปปนองคพญาศรี
มุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช 
สถานที่ทองเที่ยวเปดใหมของ
จ.มุกดาหาร

อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
ชมปาเต็งรังบนลานหินและเก็บภาพ
หินรูปทรงแปลกตา โดยเฉพาะใน
ฤดูหนาวที่จะมีดอกไมงามนานาชนิด 
ภายในอุทยานมีที่ทองเที่ยวมากมาย
ทั้งถ้ําลอด ผามะนาว หรือภูผาเทิบ
ที่สวยนาไปเยือน

สถานที่เที่ยวใกลเคียง

หอแกวมุกดาหาร
หอคอยรูปทรงกระบอก 7 ชั้น 
อันเปนสัญลักษณของ จ.มุกดาหาร 
ดานบนเปนหอชมวิวกระจกใสที่
เห็นเมืองไดรอบเมืองและเปนจุดชม
พระอาทิตยตกที่สวยงามมาก และ
ยังเปนที่ตั้งของลูกแกวมุกดาหาร 
ลูกแกวสีขาวจากประเทศเยอรมนี





79

ภาคกลาง



8080



81

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัด
และโรงพักเก่าสุดคลาสสิก 

ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ข้ามกาลเวลาสู่ 100 ปที่แล้ว ณ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
อำาเภอเล็กๆ ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ยังคงรักษากลิ่นไอความ
คลาสสิกไว้อย่างลงตัว ชมบ้านเรือนริมแม่น้ำา ย่านการค้าเก่า 
และเขาสรรพยา ภูเขาลูกเล็กๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานใน
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนึ่งว่า เมื่อพระลักษณ์
ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ หนุมานได้อาสามาเอายา 
ชื่อ “ต้นสังกรณีตรีชวา” ณ “เขาสรรพยา” แห่งนี้ เพื่อนำาไปบด
เปนกษัยผสมกับน้ำาในแม่น้ำาปญจมหานทีใช้เปนยา 

ไฮไลต์ของท่ีน่ีคือโรงพักตำารวจท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย 
อายุกว่า 100 ป เปนอาคารทรงปนหยา ชั้นเดียวยกพื้นสูง 
มีมุกหน้า เสาเปนไม้เต็ง ฝาอาคารเปนไม้กระยาเลย พื้นทำาจาก

ดินแดนข้ามกาลเวลา 
อ.สรรพยา 
จ.ชัยนาท

วัดไกลกังวล 
พักใจไร้ความกังวล...ห่างไกลผู้คน
แต่ไม่ห่างไกลธรรมะ ที่วัดไกลกังวล 
จ.ชัยนาท วัดที่โอบล้อมด้วยปาไม้
และขุนเขา วัดที่ได้ชื่อว่ามีกำาแพง
คอนกรีตล้อมปายาวที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเมืองไทย 

สวนนกชัยนาท
ชมนกในกรงขนาดใหญ่ที่สุด
ในเอเชียครอบคลุมพื้นที่ 26 ไร่ 
โดยปล่อยให้นกอยู่อย่างธรรมชาติ
ทำาให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสนก
ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี
สวนสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น สวนงู 
สวนกระต่าย สวนสัตว์ปา เปนต้น

วัดบรมธาตุวรวิหาร
วัดโบราณคู่เมืองตั้งแต่สมัยอยุธยา 
แต่ก่อนชื่อวัดศรีษะเมือง เปนวัดที่
มีสถาปตยกรรมตามความเชื่อใน
พระพุทธศาสนา และมีพระเก่า
ที่สมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งชื่อ 
ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ 
อายุกว่า 700 ป

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

ไม้ตะแบก มุงด้วยกระเบื้องแบบโบราณ และวัดสรรพยาวัฒนารามซึ่งภายในมีโบราณสถานที่สำาคัญ
ทั้งอุโบสถหลังเก่า พระวิหาร ศาลาพระพุทธ และกลุ่มเจดีย์ ศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่า 100 ป 
ปจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน ชาวบ้านนิยมมากราบสักการะ หลวงปูเฟอง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถืออย่างยาวนาน 
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ตื่นตาตื่นใจไปกับกรรมวิธีสร้างงานศิลปะ
โบราณจากราชสำานัก ทั้งผ้ายกทอง หัวโขน 
และกระดาษข่อยโบราณ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยว

องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมไทย ที่ศูนย์
ศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง

บนเวทีนั้น มีกองกำาลังสำาคัญที่สร้างสรรค์งาน
อันวิจิตรให้เกิดขึ้น และยังเปนกองกำาลังสำาคัญ
ในการสืบทอดครรลองแห่งราชสำานักให้อยู่คู่
เปนมรดกไทย นั่นคือ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง 
จ.อ่างทอง

ที่นี่เปนแหล่งรวบรวมช่างฝมือดีของเมืองไทย 
ผู้สืบทอดงานศิลปะตามครรลองราชสำานักอย่าง
การสร้างสรรค์ผ้ายกทอง การปกผ้าอันวิจิตร 
การทำากระดาษข่อยโบราณและหัวโขน รวมถึง
การทำาเครื่องเคลือบเซรามิค อีกทั้งยังมีฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำาริ นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าชมการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันประณีต
รวมถึงการเกษตรที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตไทยได้ใน
ที่เดียว  

ครรลองแห่งราชสำานัก
ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง 

จ.อ่างทอง

วัดขุนอินทประมูล
สักการะพระนอนองค์ใหญ่อันดับสอง
ของเมืองไทยในวัดโบราณที่สร้าง
ขึ้นในสมัยสุโขทัย เปนองค์พระนอน
ที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์
ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น เปนที่เลื่อมใส
ศรัทธา

วัดสังกระต่าย
สถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen 
แห่งเมืองอ่างทอง กับโบสถ์เก่าแก่
ที่มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นคลุมทั้ง 
4 ทิศรวมถึงภายในโบสถ์ 
ภายในมีพระประทานองค์ใหญ่
ให้สักการะภายใต้ร่มโพธิ์
แห่งความสงบ

วัดม่วง 
สักการะ พระพุทธมหานวมินทร
ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ 
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
ซึ่งเขาเล่าว่าหากได้สัมผัส
ที่ปลายพระหัตถ์จะเติบโตและ
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

ทุกๆ ป คนไทยจะได้ชมการแสดงสุดอลังการ
ที่รวบรวมเอกลักษณ์และมรดกไทยไว้ในเวทีเดียว 
นั่นคือการแสดงโขนพระราชทาน ในสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหลัง
ความงดงามของชุดโขนและหัวโขนที่ปรากฏ
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เยือนพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชทรงโปรดที่สุด 

และยังเปนสถานที่ศึกษาดาราศาสตร์
แห่งแรกในเมืองไทย 

ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

เยี่ยมชมพระราชวังที่ชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่างดงามมากในสมัยอยุธยา กับพระราชวังที่สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชทรงโปรดที่สุด...พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี ที่แสดงถึงความรุ่งเรือง
สูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้ ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุ และภาพ
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความงดงามของพระราชวังแห่งนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากการผสานศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน 
โดยฝมือช่างหลวงไทย ช่างชาวตะวันตก และช่างเปอร์เซีย สร้างความงดงามน่าอัศจรรย์แก่
สถาปตยกรรมต่างๆ ในพระราชวัง โดยภายในแบ่งเปนสามเขต ได้แก่เขตพระราชฐานชั้นนอก 
เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีที่ พระที่นั่งจันทรพิศาล สำาหรับว่าราชการแผ่นดิน พระที่นั่งดุสิตสวรรค์
ธัญญมหาปราสาท สำาหรับต้อนรับราชทูต และเขตพระราชฐานชั้นในสำาหรับประทับส่วนพระองค์ 
พระราชวังแห่งนี้มีพื้นที่กว้างเหมาะแก่การชมท้องฟา จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสพบว่าสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชทรงทอดพระเนตรท้องฟาผ่านกล้องส่องดาว จึงกล่าวได้ว่าการศึกษา
ดาราศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้น ณ เมืองลพบุรี

วังมหาราช 
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

จ.ลพบุรี 

เขาวงพระจันทร์
เดินขึ้นบันได 3,790 ขั้น
สู่ยอดเขาวงพระจันทร์เพื่อสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมวิวลพบุรีแบบ 
360 องศาจากยอดเขาที่สูงที่สุด
ในลพบุรี เขาเล่าว่าหากคู่รัก
เดินขึ้นบันไดไปถึงยอดเขาด้วยกันได้
นั่นเปนการพิสูจน์รักแท้

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
เยือนเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย ไฮไลต์ของที่นี่คือ
การกราบพระพุทธรูปปางมารวิชัย
องค์ใหญ่สีขาวที่ท้ายเขื่อน และ
การนั่งรถรางไปตามแนวสันเขื่อน
ระยะทางไปกลับกว่า 10 กิโลเมตร
เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงาม 
ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีเฉพาะวันหยุด
เท่านั้น

สวนรุกขชาติ
น้ำาตกวังก้านเหลือง

น้ำาตกที่ได้ชื่อว่าเปนโอเอซิส
แห่งลพบุรี จากน้ำาผุดเล็กๆ ไหลมา
รวมกันผ่านสันหินปูน ลัดเลาะลงที่
ลาดปะทะผาหินกว่า 10 ชั้น กลายเปน
น้ำาตกสีเขียวอมฟาเหมือนมรกต
ที่น่านอนแช่น้ำาให้เพลิดเพลินใจ 
ที่มาได้ตลอดทั้งป

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์
ของเมืองสำาคัญในอดีต ที่มีโบราณสถาน
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติงดงาม 

ณ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

เปดเมืองอู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลาน
พันธุ์มังกร

อยู่ในบริเวณอุทยานมังกรสวรรค์
ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความ
สัมพันธ์ทางการทูตของประเทศไทย
และประเทศจีน โดยพิพิธภัณฑ์ได้
จัดแสดงเรื่องราวของชาวจีนใน
ประเทศไทยและอารยธรรมต่างๆ 
บริเวณเดียวกันมีศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองและหมู่บ้านมังกรสวรรค์
ให้รับชมอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติพุเตย
เที่ยวปาที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัด
สุพรรณบุรี ภายในมีสถานที่ให้
กางเต็นท์เพื่อชื่นชมปาสนสองใบ
ธรรมชาติ ความงามของลำาธารต่างๆ 
และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ตะเพิ่นคี่

อ่างเก็บน้ำาหุบเขาวง
ตื่นมารับไอหมอกยามเช้ากับทะเลสาบ
กลางหุบเขา ‘อ่างเก็บน้ำาหุบเขาวง’ 
ที่ได้ชื่อว่าเปนปางอุงแห่งสุพรรณบุรี 
มีกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน นอนแพ 
พายเรือคายัค หรือตกปลา 
และซื้อของฝากอย่างผ้าทอลาย
โบราณแห่งเมืองสุพรรณได้ที่นี่

เปดประวัติศาสตร์เมืองโบราณอู่ทอง ในเขตอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่มีความสำาคัญต่อประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ไทยผ่านผังเมืองรูปวงรีที่มีคูน้ำาคันดิน
ล้อมรอบ และหลักฐานสำาคัญที่บรรพบุรุษไทยได้ส่งต่อมาถึงปจจุบัน ทั้งขวาน หินขัด ลูกปด 
ภาชนะดินเผา หรือสำาริด นอกจากนี้เมืองอู่ทองยังมีพระพุทธรูปควรค่าแก่การสักการะ
อย่างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา หรือหลวงพ่ออู่ทอง ซึ่งได้ชื่อว่าเปนพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา
ที่สวยงามแปลกตาและใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งวัดเก่าแก่อย่างวัดเขาทำาเทียม ซึ่งสันนิษฐานว่าเปนวัด
แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานได้ 300 ป 
ละวัดเขาถ้ำาเสือ กรุพระเครื่องชื่อดังแห่งเมืองอู่ทองที่เซียนพระรู้จักกันเปนอย่างดี 

นอกจากนี้เมืองอู่ทองแห่งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างสวนหิน
ธรรมชาติพุหางนาค มากมายด้วยหินรูปทรงแปลกตา ชมดอกไม้และพืชนานาพรรณที่ศูนย์พันธุ์พืช
เพาะเลี้ยง อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์สำาหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเมืองอู่ทอง
อย่างลึกซึ้ง

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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ชุมชนคนอาร์ต 
จ.ราชบุรี

เยือนราชบุรี เมืองคนอาร์ต
ที่มีศิลปะสถานมากมาย 

ทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 
เถ้า ฮง ไถ่ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน 

อ.โพธาราม และจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว

แค่ไปเดินเล่นริมแม่น้ำากลองแห่งเมืองราชบุรี...
ก็รู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ในแกลอร่ีศิลปะขนาดยักษ์

เพราะบริเวณริมแม่น้ำากลองแห่งน้ีมีงานปูนปนและงาน
ศิลปะมากมายจัดแสดงตลอดป และไม่ใช่แค่น้ีเท่าน้ัน เพราะ
ความเปนเมืองศิลปะของราชบุรีมีให้เห็นทุกพ้ืนท่ี ท้ังศิลปะ
จากอุโบสถ ศิลปะจากหนังใหญ่ ศิลปะร่วมสมัย สมแล้วท่ี
เมืองเล็กๆ แห่งน้ีจะกลายเปนจุดนัดพบคนรักศิลปะจนได้
ช่ือว่าเปน ‘ชุมชนคนอาร์ต’ และหากอยากเสพงานอาร์ตต้น
ตำารับของราชบุรี ท่านไม่ควรพลาดสถานท่ีเหล่าน้ี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 
หากอยากเข้าใจความอาร์ตของคนราชบุรีแบบถึงแก่น
เราขอแนะนำาให้ไปที่นี่ เพราะอาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เปน
ศาลากลางจังหวัดแห่งนี้จัดแสดงนิทรรศการถาวร 
ซึ่งเน้นเรื่องราวท้องถิ่นตั้งแต่ด้านธรณีวิทยาโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชาติพันธุ์วิทยา 

ตลาดโคยกี๊ 
เดินริมน้ำาชมวิถีชีวิตคนราชบุรีแท้ๆ 
ที่ตลาดโคยกีี๊ ตลาดเก่าแก่ที่จำาหน่าย
สินค้าตามแบบฉบับชาวราชบุรีแท้ๆ 
ตั้งแต่อาหาร ของใช้ ไปถึงของฝาก 
แถมสอดแทรกวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ศิลปะผ่านงานอาร์ตริมแม่น้ำา และยัง
มีถนนคนเดินสุดชิคทุกเสาร์-อาทิตย์
อีกด้วย  

ตลาดน้ำาดำาเนินสะดวก
ตลาดน้ำาเก่าแก่นับร้อยปของ
เมืองไทยที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศ 
ภายในตลาดมีสินค้าให้เลือกมากมาย
ทั้งพืชผลทางการเกษตร อาหารพื้น
ถิ่นรสชาติดี รวมไปถึงของฝากและ
งานหัตถกรรม เปนตลาดน้ำาที่มีมนต์
ขลังอย่างยิ่งเพราะเปนวิถีชีวิตที่แท้
จริงของชาวบ้านที่มีมายาวนาน

วัดหนองหอย
นมัสการรูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม
ขนาดใหญ่ในวิหารบนยอดเขาแร้ง 
ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สามารถเห็นราชบุรี
ในมุมกว้างและงดงามอย่างยิ่งช่วง
ยามเย็นที่พระอาทิตย์ตกอีกด้าน
ของเขาเปนที่ประดิษฐานพระพุทธ
รัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อ
ใหญ่) พระพุทธรูปองค์สีขาวบน
ยอดเขาที่ผู้คนนิยมมาสักการะเปน
อย่างยิ่ง  

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

เถ้า ฮง ไถ่ 
โรงงานเซรามิกแห่งแรกของราชบุรีอายุกว่า 80 ป 
ต้นตำารับโอ่งมังกรราชบุรีที่ดังไกลไปทั่วประเทศ 
โดยปจจุบันเถ้า ฮง ไถ่ ได้เปลี่ยนโอ่งมังกรเปนงานเซรามิค
ร่วมสมัย จุดเด่นคือการนำารูปทรงดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับ
สีสันที่ร่วมสมัยเปนการผสมผสานระหว่างอดีตกับปจจุบัน
จนกลายเปนเอกลักษณ์ ที่นี่มีนิทรรศการศิลปะจัดแสดง
ตลอดป

การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน อำาเภอโพธาราม
หนังใหญ่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
ของเมืองไทย เพราะถือเปนการแสดงชั้นสูงที่ได้รวบรวม
ความประณีตในการออกแบบและแกะสลักหนัง ผสานกับ
ดนตรีไทยโบราณและนาฏศิลปที่งดงามชดช้อย ควรค่าแก่
การชมอย่างยิ่ง

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
พื้นที่เมืองเก่าสมัยทวารวดีซึ่งเคยเปนที่อยู่อาศัยของ
ชาวไท-ยวน สู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงเปนที่เก็บรวบรวม
หลักฐานต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
ชาวไท-ยวนโบราณมาไว้ในที่เดียวกัน ให้คนทั่วไปได้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้ และรำาลึกถึงสมัยอดีตไปพร้อมๆ กัน
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สัมผัสวิถีชีวิตสองฝงคลอง-สามเวลา 
ณ ตลาดน้ำาสามช่วงเวลา 

ที่มากเรื่องราวและสีสันตั้งแต่เช้าจรดค่ำา 
ณ จ.สมุทรสงคราม 

หากจะกล่าวว่าตลาดน้ำาอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
คือหนึ่งในตลาดน้ำาที่มีชื่อเสียงโด่งดั่งที่สุดของ
เมืองไทยก็คงไม่ผิด เพราะตั้งแต่เปดตลาดน้ำามา
ถึงปจจุบันนี้ ผู้คนยังแวะเวียนไปเที่ยวที่อัมพวา
อย่างแน่นขนัดเสมอ อย่างไรก็ตามสมุทรสงคราม 
ยังมีตลาดน้ำาอีกมากมายที่ทำาให้ ‘สายน้ำามีชีวิต’ 
ทั้งสามเวลา 

เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ที่ตลาดน้ำาท่าคา ตลาดน้ำาเก่าแก่
ที่มีอายุกว่า 100 ป สะท้อนถึงวิถีชีวิตริมคลองได้
เปนอย่างดีโดยคนที่มาสถานที่แห่งนี้ก็จะพบเจอ
กับบรรยากาศการซื้อขายของชาวสวนที่พายเรือ
นำาผักผลไม้สดๆ จากสวนออกมาจำาหน่าย 

คลองโคน
สัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ ชาร์จแบต
ชีวิตให้เต็มที่โฮมสเตย์คลองโคน 
ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกทำา
ตั้งแต่ชิมอาหารทะเลสดอร่อย 
นั่งเรือชมทิวทัศน์ หรือเก็บหอย
ในช่วงน้ำาลดตามวิถีชาวประมง

อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด
โบสถ์โกธิคสไตล์ฝรั่งเศสเก่าแก่
ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศที่ตั้งอยู่ริมน้ำา ภายในสวย
ตระการตา ด้วยการประดับของ
กระจกสี และภาพที่เล่าเรื่องราวของ
พระแม่มารีย์พรหมจรรย์

วัดบางกุ้ง
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งความขลังของ
โบสถ์ปรกโพธิ์ อุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาและถูกปกคลุมด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่ทั้งโพธิ์ไทร 
ไกรกร่าง ที่ช่วยยึดโบสถ์ให้อยู่ยง
เหนือกาลเวลา ภายในประดิษฐาน
หลวงพ่อนิลมณีหรือหลวงพ่อดำา 
พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่
ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายอันเปน
ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนท้องถิ่นมา
ยาวนาน

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

สายน้ำาสามเวลา 
เรื่องเล่าของวิถีชีวิต
จากสองฝงคลอง 
จ.สมุทรสงคราม

ตกบ่ายไปนั่งรับลมเย็นๆ เดินชมบ้านไม้เก่าแก่ 
และนั่งเรือแจวฟรี เพื่อชมวัดไทร วัดเก่าแก่ 
แห่งคลองบางน้อยที่ตลาดน้ำาบางน้อย ตลาดน้ำา
ที่อยู่คู่แม่น้ำาแม่กลองกว่า 100 ป อดีตย่านการ
ค้าขึ้นชื่อที่มีสินค้าชื่อดังอย่างกะปคลองโคนและ
มะนาวดอง 

ตกเย็นนั่งรับลม ชมหิ่งห้อยที่ตลาดน้ำาอัมพวา 
ตลาดน้ำาที่ยังคงมนต์เสน่ห์ของบ้านเรือนโบราณ
สองฝงคลองเปนอย่างดี อีกทั้งยังเปนสถานที่
ชมหิ่งห้อยยอดฮิต ตลาดน้ำาทุกแห่งได้พิสูจน์
แล้วว่าที่สมุทรสงคราม...สายน้ำามีชีวิตทุกเวลา
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
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ย้อนเวลาสู่ช่วงสำาคัญทางประวัติศาสตร์ไทยในถิ่นวีรชนคนกล้าบางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่ ‘ตลาดไทย
ย้อนยุคบ้านระจัน’ ณ วัดโพธิ์เก้าต้น วัดของพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเปนศูนย์รวมใจของชาวบ้าน
บางระจันในสมัยที่ต่อสู้กับพม่า โดยตลาดย้อนยุคแห่งนี้จัดขึ้นใต้ร่มไม้ใหญ่ภายในวัด ไฮไลต์คือพ่อค้า
แม่ค้าที่แต่งตัวย้อนยุค พูดจาย้อนยุค ในซุ้มด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นบ้าน และขายสินค้าท้องถิ่น 
ขนมโบราณหาทานยาก ของทำามือ และพืชผักสดจากสวน เหมือนเราได้กลับไปสู่วิถีชีวิตธรรมดาของ
ชาวบางระจันในเวลานั้น 

หลังจากย้อนยุคไปซื้อสินค้า สนทนากับชาวบ้านแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้กราบไหว้พระอาจารย์ธรรม
โชติที่ชาวสิงห์บุรีเชื่อว่าขออะไรก็ได้ดั่งใจขอ เมื่อสมหวังก็จะมาหาบน้ำาแก้บนใส่ในสระน้ำาศักดิ์สิทธิ์ 
อีกทั้งยังสามารถระลึกถึงคนกล้าบ้านบางระจันผ่านการสักการะอนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน และชมซุ้ม
ความรู้ต่างๆ เรียกว่าได้มาเยือนถิ่นวีรชนคนกล้าแบบถึงแก่น

ถิ่นวีรชนคนกล้า 
เปดประวัติศาสตร์ของคนกล้า

แห่งบ้านบางระจัน 
จ.สิงห์บุรี

นุ่งโจง ห่มสไบ กินสำารับไทย 
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น 

และเปดประวัติศาสตร์ของคนกล้า
แห่งบ้านบางระจัน 

จ.สิงห์บุรี

วัดโพธิ์เก้าต้น
วัดสำาคัญที่วีรชนชาวบ้านบางระจัน
เคยใช้เปนที่มั่นในการต่อสู้กับข้าศึก
ในอดีต และยังคงสัญลักษณ์สำาคัญ 
คือกำาแพงวัดที่จำาลองกำาแพงค่าย
สงครามมาถึงปจจุบัน นอกจากนี้
ภายในยังมีรูปประติมากรรมของ
พระอาจารย์ธรรมโชติ ขวัญและ
พลังใจของชาวบางระจันในอดีต
อีกด้วย

วัดพิกุลทอง
เยอืนศนูย์รวมจติใจของชาวพกิลุทอง
และสักการะพระพุทธสุวรรณมงคล
มหามุนี พระพุทธรูปปางประทานพร
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ 
ซึ่งเปนพระนักพัฒนาที่ชาวพิกุลทอง
เคารพอย่างยิ่ง 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
วีรชนค่ายบางระจัน 

สดุดีวีรชนบ้านบางระจัน
ผู้ประกอบวีรกรรมครั้งสำาคัญ
ในประวัติศาสตร์ไทย จนได้รับการ
จารึกเพื่อเปนเกียรติสืบมา ภายใน
อุทยาน ประกอบด้วย อนุสาวรีย์
วีรชน ค่ายจำาลองที่สร้างขึ้นใหม่
ตามแบบโบราณ และอาคารศูนย์การ
ศึกษาประวัติศาสตร์

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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ภาคตะวันออก
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บ้านนาพาเพลิน
ทุ่งนามุ้ย 

จ. นครนายก

เดินลัดเลาะบนสะพานคดเคี้ยว
กลางท้องนา ชมความธรรมดา
ที่ไม่ธรรมดาพร้อมสนุกไปกับ

กิจกรรมมากมาย ที่ทุ่งนามุ้ย จ.นครนายก 

ภูกะเหรี่ยง
แหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นที่ 50 ไร่ในบรรยากาศร่มรื่น 
ภายในมีสวนผลไม้ บ่อน้ำา นาข้าว 
และมีแลนด์มาร์กน่าถ่ายรูปอย่าง
สะพานไม้ไผ่พราวภูฟา 
สะพานทอดยาวกลางทุ่งนาเขียวขจี 
ภายในยังมีร้านอาหาร ร้านของฝาก 
และร้านกาแฟอีกด้วย

อุทยานวังตะไคร้
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาว
นครนายกที่มีกิจกรรมให้ทำามากมาย 
ตั้งแต่ล่องแก่งห่วงยาง 
ล่องแก่งแพยาง ชมดอกบัวกว่า 
200 สายพันธุ์ กระโดดหอคอย 
และชมทัศนียภาพอันงดงาม
โดยเฉพาะสวนดอกไม้ทั่วอุทยาน

ค้นพบความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ในเมืองบ้านนา
ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมเพลิดเพลินมากมาย 
ที่บ้านทุ่งนามุ้ย จ.นครนายก ทุ่งนาที่โด่งดังจาก
ภาพสะพานไม้ไผ่ทอดยาวคดรูปตัวเอสกลางท้องนา 
ผู้คนจึงนิยมมาเดินเล่นชิลล์ๆ ชมบรรยากาศสีเขียว
ของแมกไม้ ถ่ายรูปชิคๆ ของสะพานไม้และภูเขาน้อย
ใหญ่รูปทรงแปลกตา (บรรยากาศขึ้นอยู่กับฤดูกาล) 
ปนจักรยานสูดอากาศสดชื่น รวมถึงซื้อสินค้า
พืชผักปลอดสารพิษของชาวบ้าน โดยทุกวันอาทิตย์
ต้นเดือนจะมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศ
กลางทุ่งนาอีกด้วย นอกจากนี้เมืองบ้านนาแห่งนี้
ยังมีกิจกรรมที่ไม่ธรรมดาอีกมากมาย อาทิ ล่องแก่ง 
หรือผจญภัยที่ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น จ.นครนายก 
เปนความธรรมดาที่จะพิเศษจนลืมไม่ลง

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

น้ำาตกนางรอง
น้ำาตกสวยที่เหมาะกับการนอนแช่น้ำา
ให้สบายใจ เพราะเปนน้ำาตกตาม
ธรรมชาติที่มีชั้นหินไม่สูง 
และแต่ละชั้นมีอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่
ลดหลั่นกันไป ล้อมรอบด้วยแมกไม้
และปาอันอุดมสมบูรณ์
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สวนมือถือ 
จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราว

และความรู้ของ “สมุนไพรไทย” 
อภัยภูเบศร และบ้านดงบัง 

จ.ปราจีนบุรี 

ชมสวนสมุนไพรย่อส่วน 
ชิมเมนูสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย

ที่เมืองแห่งสุขภาพและสมุนไพร...
ปราจีนบุรี 

ถิ่นกำาเนิดของแบรนด์อภัยภูเบศร 

ยลเสน่ห์แห่งภูมิปญญาไทยที่ ‘บ้านดงบัง’ หมู่บ้านท่องเที่ยว
สมุนไพรแบบครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ที่เมือง
แห่งสุขภาพและสมุนไพร ‘จังหวัดปราจีนบุรี’ ที่นี่มีกิจกรรม
น่าสนใจมากมายเพ่ือให้นักท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชีวิตท่ีเคียงคู่
สมุนไพรไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการแปรรูป 
ไฮไลต์คือการชมสวนมือถือหรือสวนสมุนไพรแบบย่อส่วน 
และชมสมุนไพรสายพันธุ์ไทยหายากอย่างเพชรสังฆาตที่มี
สรรพคุณในการสมานกระดูก 

กิจกรรมสุดประทับใจที่ทำาให้นักท่องเที่ยวรีบบอกต่อกันนั้น
คือการชิมเมนูอาหารสมุนไพรเลิศรส ที่บรรดาแม่ครัวได้
สร้างสรรค์จานเด็ดขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะยำาผักกะสัง 
และผัดผักกระเฉดชะลูดน้ำาไฟแดง รสชาติถูกปากแถมลด
ความอ้วนได้อีกด้วย นอกจากนี้หากท่านเมื่อยล้าจากการเดิน
ที่นี่ก็มีสปาสมุนไพร ทั้งนวดฝาเท้า นวดแผนไทย หรืออบตัว 
แถมของฝากสมุนไพรไปดูแลต่อที่บ้าน...เรียกว่ามาที่นี่
คงสุขภาพดีไปอีกนาน

วังพญานาค 4 ตระกูล
สักการะรูปปนหลวงปูสด
ที่ประดิษฐานที่บึงน้ำา ล้อมรอบด้วย
พญานาคยักษ์ 4 ตระกูล 
ณ พุทธอุทยานหลวงปูสด 
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่แห่งเมือง
ปราจีนบุรี

น้ำาตกทับลาน 
(น้ำาตกเหวนกกก)

น้ำาตกสวยแห่งอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน เปนน้ำาตกขนาดใหญ่ไหลลง
หน้าผากว้างสูงกว่า 20 เมตร 
ไหลลดหลั่นไปตามลานหินอย่างงดงาม 
แต่จะมีน้ำาเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้น

พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน 
สิรินธรโลกนาถ

สักการะพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพุทธวนอุทยานโลก
เขาอีโต้ที่ถอดแบบจาก
องค์พระพุทธรูปสมัยทวารวดี
ซึ่งชาวปราจีนยกให้เปนหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่หากมาปราจีนบุรี 
ต้องไปกราบไหว้

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง



100100



101

เติมความหวานให้ชีวิต...
กับลานหินสีชมพูสวยชิคสุดในเมืองไทย 

ความโรแมนติกจากธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่
ในเขตห้ามล่าสัตว์ปาคุ้งกระเบน 

จ.จันทบุรี 

ชุมชนเก่าริมน้ำาย่านท่าหลวง 
(ชุมชนริมน้ำาจันทบูร)

เยือนชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและ
ญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 
เดินชมตึกแถวโบราณลวดลายไม้
จำาหลักอ่อนช้อย บ้านหลวงราชไมตรี 
บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก 
โรงงานไอศครีมตราจรวด ช้อปสินค้า
และอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยใน
ตลาดเก่าแก่  

จุดชมวิวเนินนางพญา
ขับรถชมวิวทะเลบนถนนเลียบทะเล
ยาวที่สุดในประเทศไทย สู่จุดชมวิว
เนินนางพญาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด
ในภาคตะวันออก นักท่องเที่ยว
นิยมมาชมวิวพระอาทิตย์ตก 
ปนจักรยานชมธรรมชาติและ
หมู่บ้านชาวประมงบริเวณใกล้เคียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมา

จากพระราชดำาร ิ
เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในโครงการพัฒนาอาชีพประมงและ
การเกษตรริมชายฝง และเดินเล่นบน
สะพานไม้ระแนงทอดยาวในปาชาย
เลนชมพรรณไม้หายากและสัตว์ทะเล
ที่ยังอุดมสมบูรณ์

ความหวานของลานหินสีชมพูนี้เกิดจากหินทราย
อาร์โคสที่มีส่วนผสมของแร่เหล็กมากจนหินเปน
สีชมพู ยิ่งสัมผัสแดดจ้าหินยิ่งมีสีชมพูสดใสจน
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันที่นี่ โดยเส้นทาง
ชมหินนั้นเปนเส้นทางกึ่งผจญภัยรูปวงกลม
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยว
จะได้เดินลัดเลาะริมชายหาดเพื่อชมลานหินสวย 
ไฮไลต์คือเมื่อยืนที่ลานหินสีชมพูและมองไปทาง
ทิศตะวันออก นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
เกาะช่องสะบ้า เขาแหลมสิงห์ เกาะเปริด 
เกาะนมสาว และเกาะช้างได้ชัดเจนอีกด้วย 
ก่อนจะเข้าปาเพื่อขึ้นเขาไปชมวิวท้องทะเลจันทบุรี
แบบ 360 องศา ควรเช็คเวลาน้ำาขึ้น-น้ำาลง 
จากเจ้าหน้าที่ก่อนออกเดินทาง

Sweet rock หาดหินสีชมพู 
เขตห้ามล่าสัตว์ปาคุ้งกระเบน 

จ.จันทบุรี

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

ชมท้องทะเลสีครามตัดกับท้องฟาสีสดใสบน 
‘ลานหินสีชมพู’ สถานที่เที่ยวสุดโรแมนติกจาก
ธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ปา
คุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 
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ดวงตาแห่งความสามัคคี
ดวงตาแห่งบ้านน้ำาเชี่ยว 

จ.ตราด

สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน 
เรียนรู้งานหัตถกรรม ลิ้มรสอาหาร

ต้นตำารับ และมองดวงตาแห่งความรัก
ความสามัคคีของชุมชน 2 ศาสนา 

3 วัฒนธรรม ที่บ้านน้ำาเชี่ยว จ.ตราด

หากมองเข้าไปในชุมชนบ้านน้ำาเชี่ยว คุณจะเห็นดวงแห่งความสามัคคีสะท้อนอยู่บนผืนน้ำา…

ชุมชนบ้านน้ำาเชี่ยว จ.ตราดนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความโดดเด่นในเรื่องความสามัคคีของ
ชุมชน คือการผสาน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว คือ ไทย พุทธ มุสลิม และคนไทยเช้ือสายจีน 
โดยชุมชนแห่งนี้มี “มัสยิดอัลกุบรอ” มัสยิดแห่งแรกของภาคตะวันออกอายุ ๒๐๐ กว่าป อยู่คู่กับ 
“ศาลเจ้าพ่อน้ำาเชี่ยว” ของชาวไทยเชื้อสายจีน และ “วัดน้ำาเชี่ยว” ของชาวไทยพุทธ โดยมี ‘ดวงตาแห่ง
ความสามัคคี’ คือสะพานที่เชื่อมสองฝงของหมู่บ้านที่ปลูกเรียงรายตามแนวชายฝงคลองเข้าด้วยกัน
เปนสัญลักษณ์ของความรัก 

หากมาท่องเท่ียวท่ีชุมชนแห่งน้ี นอกจากจะได้ชมวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายงดงาม ยังได้ชมเส้นทางปาชายเลน 
นั่งเรือหางยาวชมวิถีประมงพื้นบ้าน ไดหมึก ตกปลาน้ำาตื้น งมหอยปากเปด การเลี้ยงหอยนางรม 
และมีที่พักโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพระดับประเทศ หรือจะล่องเรือชมหิ่งห้อยตามปาชายเลนยามค่ำาคืน 
ชมสาธิตการทำาน้ำาตาลชัก และที่ขาดไม่ได้คือการชิม “ข้าวเกรียบยาหน้า” อาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิม 
และชมการทำาหัตถกรรมพื้นบ้านที่ถือเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษอย่าง “งอบน้ำาเชี่ยว”

หาดทรายดำา
ชมผืนทรายสีดำาละเอียดนุ่มซึ่งเปน
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่พบ
เพียง 5 แห่งทั่วโลก ทำากิจกรรม
ไฮไลต์คือนำาเท้าไปหมกทราย 
10-20 นาทีเพื่อการไหลเวียนของ
เลือด และเดินชมปาชายเลนบน
สะพานไม้ทอดยาวเลียบชายทะเล

บ้านท่าระแนะ
สัมผัสมนต์ขลังของปาชายเลน
ดึกดำาบรรพ์อายุกว่า 100 ป ในเนื้อที่
กว่า 2,000 ไร่ ชมต้นไม้ขนาดใหญ่
รูปร่างแปลกตาที่ได้ชื่อว่าเปนหนึ่งใน
ความ Unseen ของจังหวัดตราด 
ไฮไลต์คือการนั่งเรือไปลานตะบูน
ที่ต้องผ่านปา 3 ปา คือ ปาโกงกาง 
ปาจากและปาตะบูน 
 

เกาะหมาก
มุ่งหน้าสู่หาดทรายขาวสวยน้ำาใส 
ชมอ่าวชื่อดังทั้ง 4 อ่าวของ
เกาะหมากและทำากิจกรรมมากมาย
บนเกาะ ทั้งปนจักรยานชมชายหาด 
ดำาน้ำาดูปะการังตามเกาะใกล้เคียง 
หรือพายเรือคายัค

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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ไหมมีชีวิต
ไหมอีรี่ 

จ.สระแก้ว

ไหมอีรี่...
ผ้าไหมที่ไม่ต้องเบียดเบียนชีวิต 
จากราชภูมิฟาร์ม อ.วัฒนานคร  

จ.สระแก้ว

ผ้าไหมนั้นเปนงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของเมืองไทยที่ดังไกล
ไปทั่วโลก ซึ่งไหมไทยคือแต่ละพื้นถิ่นล้วนมีความพิเศษ
แตกต่างกัน โดยจังหวัดสระแก้วนั้นมีผ้าไหมที่ผลิตจาก
หนอนสายพันธุ์ใหม่คือ ไหมอีรี่ ไหมปาเพียงชนิดเดียวที่
เลี้ยงได้แบบครบวงจรชีวิต ตัวหนอนไหมไม่ตาย
ที่กระบวนการดึงเส้นไหม จนเรียกว่าเปน ‘ไหมมีชีวิต’ 
ที่ราชภูมิฟาร์ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ชาวบ้านที่นี่ร่วมกันคิดค้นภูมิปญญาการทอผ้าไหมแบบ
ไม่เบียดเบียนชีวิตมาอย่างยาวนาน เพื่อทำาให้ผ้าไหมของ
พื้นถิ่นของตนเองมีความโดดเด่น อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ผสานภูมิปญญาการทอ
แบบดั้งเดิมเข้ากับลวดลายสมัยใหม่ เกิดเปนผ้าไหมที่มี
ความสวยแปลกตา จนมียอดสั่งจองจากหลายประเทศ
ทั่วโลก หากแวะไปที่นี่อย่าลืมซื้อผ้าไหมสักผืน

ละลุ
ปะติมากรรมทางธรรมชาติของเสา
ดินท่ามกลางหุบเขาสีเขียว มีรูปทรง
แปลกตาคล้ายกำาแพงเมืองจนได้
รับคัดเลือกให้เปนแหล่งท่องเที่ยว 
Unseen Thailand ไฮไลต์คือการนั่ง
รถอีแตกของชาวบ้านไปชมความงาม
ของธรรมชาติ พักโฮมสเตย์และทำา
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
เดินเล่นชมความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ และนอนแช่น้ำาตกสวยใน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทั้งน้ำาตก
ปางสีดา น้ำาตกผาหินสามชั้น น้ำาตก
ผาตะเคียนที่ไหลลงหน้าผาสูงเสียง
ดังกึกก้องไปทั่วปา และยังมีไฮไลต์
จากผืนปาอย่างภูเขาเจดีย์รูปทรง
แปลกตา และทุ่งหญ้าปุด ทุ่งหญ้า
กว้างสำาหรับชมสัตว์ปา

วัดถ้ำาเขาฉกรรจ์
ภูเขาหินปูนดึกดำาบรรพ์อายุกว่า 
4 พันป ภายในมีถ้ำาที่มากถึง 12 แห่ง
ซึ่งเปนที่อยู่อาศัยของฝูงค้างคาว
นับล้าน ไฮไลต์คือถ้ำาทะลุ เปนช่องเขา
สองด้านที่ทะลุหากัน ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปให้สักการะ
เพื่อความเปนสิริมงคล นักท่องเที่ยว
นิยมชมฝูงค้างคาวนับล้านบินเปน
สายยาวออกจากถ้ำาช่วงเวลาหก
โมงเย็น

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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มรดกโลกใต้พิภพ
อุทยานธรณีสตูล 

จ.สตูล 

ทำาความรู้จักช้างสเตโกดอน
และท่องเที่ยวในอุทยานธรณีสตูล 

อุทยานธรณีโลกแห่งแรก
ของประเทศไทย

หลังจากที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ 
‘อุทยานธรณีสตูล’ เปนอุทยานธรณีโลกแห่ง
แรกในประเทศไทย เนื่องจากความโดดเด่นทาง
ด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม ทำาให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจพื้นที่
ธรรมชาติที่สวยแปลกไม่เหมือนใครแห่งนี้มากขึ้น 
โดยลักษณะพื้นที่นั้นกว้าง เปนทิวเขาหินปูนและ
หมู่เกาะ อีกทั้งยังพบซากสัตว์ดึกดำาบรรพ์ 
ทำาให้เกิดการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ 
จะดำาน้ำาดูปะการังตามหมู่เกาะชื่อดังต่างๆ เช่น 
เกาะหลีเปะ หมู่เกาะอาดังราวี ปราสาทหินพันยอด 
หรือท่องเที่ยวสายผจญภัยในถ้ำาเลสเตโกดอน
ที่พบซากดึกดำาบรรพ์ของช้างและแรดสมัยไพล
สโตซีน ล่องแก่งวังสายทองภายใต้ร่มไม้หลาก
หลายสายพันธุ์  หรือท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สตูล

อาคารคฤหาสน์กูเด็นสไตล์โคโรเนียล 
สร้างขึ้นเปนที่ประทับของรัชกาลที่ 5 
เพื่อรองรับการเสด็จประพาส 
ต่อมาถูกใช้เปนศาลากลางสตูล ด้วย
ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์กรม
ศิลปากรจึงประกาศขึ้นเปนโบราณ
สถานแห่งชาติ ภายในรวบรวมการ
จัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล 
เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถี
ชีวิตชาวสตูล

ลานแสงมรกต ถ้ำาภูผาเพชร
ชมความงามของถ้ำาหินงอกหินย้อย
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในยัง
ค้นพบโบราณวัตถุที่สำาคัญมากมาย 
ไฮไลต์คือถ้ำาถูผาเพชรที่หินงอก
มีประกายคล้ายเพชรวับวาว 
และห้องแสงมรกตที่เพดานถ้ำามีช่อง
ให้แสงลอดเข้ามากระทบกับหินย้อยสี
เขียว จนเกิดเปนสีมรกตไปทั้งห้อง

น้ำาตกวังสายทอง
น้ำาตกหินปูนที่มีลักษณะเปนดอกบัว
บานหลายๆชั้น เปนแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ที่สามารถท่องเที่ยวได้
ปลอดภัยตลอดทั้งป เพราะมีพื้นเปน
หินปนทรายไม่มีตะไคร่ และอาจได้พบ
กับ ชาวเงาะชนพื้นเมืองของที่นี่ 

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของอุทยาน เช่น พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีสตูล พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำาบรรพ์
ทุ่งหว้า หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นถิ่นดั้งเดิม
ผ่านงานประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีลอยเรือ 
ประเพณีไหว้ผีโบ มรดกไทยที่กลายเปนมรดก
โลกแห่งนี้...มีครบรสสำาหรับคนรักการท่องเที่ยว
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สัมผัสมิติใหม่แห่งยามเช้า 
กับภาพแสงอาทิตย์ส่องกระทบยอยักษ์ 

ของวิถีชีวิตน่ารักๆ 
ที่บ้านปากประ จ.พัทลุง

หากจะบอกว่า ‘บ้านปากประ’ จ.พัทลุง เปน
สวรรค์ของนักถ่ายภาพก็คงไม่ผิด...

เพราะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่มีมนต์เสน่ห์ โดย
เฉพาะยามเช้าที่แสงแรกของพระอาทิตย์ค่อยๆ 
ฉายลงมาที่คลองปากประ คลองขนาดใหญ่ที่ได้
ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
ชาวบ้านนับร้อยจะออกมาหาปลาตามวิถีด้วย
การยก ‘ยอยักษ์’  เครื่องมือจับสัตว์น้ำา
ขนาดใหญ่รูปร่างเหลี่ยม มุมทั้งสี่ยึดกับไม้ไผ่
หรือไม้รวก ยึดรวมไว้ตรงกลางกับที่ยึดแขนยอ 
ภาพของแสงเช้ากระทบยอยักษ์นับร้อยจน
เกิดเปนแสงและเงางดงามตระการตา คงเปน
ภาพถ่ายประเทศไทยที่สวยที่สุดอีกใบหนึ่ง
ซึ่งนักถ่ายภาพอยากกดชัตเตอร์สักครั้ง...

นาโปแก
สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของ
ท้องทุ่งนาอันต้องมนต์เสน่ห์ เรียนรู้
วิถีชาวนาเมืองพัทลุงแบบขนานแท้
พร้อมต้นข้าวพื้นเมืองหลากสายพันธุ์ 
โอบล้อมศาลาสไลต์พื้นบ้าน
และกระท่อมไม้ธรรมชาติ
ที่สวยงาม

ทะเลน้อย
สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ใน
เขตห้ามล่าสัตว์ปาแห่งแรก และยัง
ได้รับการประกาศเปนพื้นที่ชุ่มน้ำาโลก
แห่งแรกของประเทศไทย ล่องเรือชม
ทะเลบัวแดง ดูควายน้ำาซึ่งเปนไฮไลต์ 
ชมนกหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ 
นกกาบบัว นกอีโก้ โดยเดือนเมษายน
จะมีนกกว่าหนึ่งแสนตัว 

ตลาดปาไผ่สร้างสุข 
สถานที่ที่ครอบครัวมาปคนิคในสวน
ไผ่อันร่มรื่น และมีทั้งร้านค้าขาย
อาหารกับของพื้นเมืองมากมาย 
กิจกรรมสำาหรับเด็กๆและพื้นที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ โดยสถานที่แห่งนี้ยัง
รณรงค์ให้ลดและงดการใช้พลาสติก 
จึงอย่าลืมนำาขยะติดตัวกลับไปด้วย

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

ยอยักษ์แห่งบ้านปากประ 
ยอยักษ์ บ้านปากประ 

จ.พัทลุง

นอกจากวิถีชีวิตมากมนต์เสน่ห์แล้ว 
คลองปากประแห่งนี้ยังแวดล้อมไปด้วยปาเสม็ด 
พืชพันธุ์ท้องถิ่นที่เปนแหล่งอาศัยของนก
นานาชนิด และเชื่อมต่อกับทะเลน้อยที่เปนบ้าน
ของสัตว์น้อยใหญ่ เรียกว่าจะได้สัมผัสวิถีชีวิต
ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างจุใจในทริปเดียว
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อาบน้ำาแร่ แช่ออนเซ็น 
กับแหล่งน้ำาแร่ที่สามารถดื่มได้แห่งเดียว

ในประเทศไทย...
จ.ระนอง

วันนี้คนไทยสามารถอาบน้ำาแร่ แช่ออนเซ็นสุดฟนโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุน เพราะเมืองระนอง 
ที่ได้ชื่อว่าเปนประตูสู่เมียนมาร์ มีแหล่งน้ำาแร่ธรรมชาติ ‘หนึ่งเดียวในเมืองไทย’ ที่สามารถตักน้ำามาดื่ม
ได้ เพราะไม่มีสารกำามะถันมาเจือปน แถมอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาย จนได้รับการยกย่องว่าเปนน้ำาแร่
คุณภาพดีติดอันดับโลก

แหล่งธารน้ำาแร่ธรรมชาติแห่งเมืองระนองนี้มีอยู่กระจัดกระจายหลายแห่งทั้งในเขตอำาเภอเมือง เช่น 
คลองบางริ้น พรุหลุมพลี บ่อน้ำาพุร้อนบ้านพรรั้ง ค่ายรัตนรังสรรค์ แต่หากอยากลองใช้ชีวิตแบบ
คนระนองแท้ๆ ขอแนะนำาให้ท่านไปบ่อน้ำาร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน ที่แปลว่า ‘น้ำาที่ใช้รักษาโรคได้’ 
ซึ่งคนระนองมักมานอนแช่น้ำาแร่ให้เลือดลมไหลเวียนทั่วร่างกาย ผ่อนคลายอาการเมื่อยและบำารุงผิว
พรรณ นอกจากนี้ข้างๆ บ่อน้ำาร้อนยังมีลานสุขภาพ เปนลานปูนที่ด้านล่างรับไอความร้อนจาก
ลำาธารขึ้นมาสำาหรับผู้ที่สนใจโยคะร้อน ใครที่หลงรักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องตามมาสัมผัส
ความมหัศจรรย์ของน้ำาแร่แห่งเมืองระนอง

น้ำาตกปุญญบาล
น้ำาตกสวยที่สามารถมองเห็นได้จาก
ริมถนน เปนน้ำาตกขนาดไม่ใหญ่
แต่น้ำาไหลแรงตลอดป ตัวน้ำาตก
มีสามชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแวดล้อมไป
ด้วยต้นไม้ร่มรื่น ภายในมีเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 
300 เมตรสู่ต้นน้ำา

เกาะพยาม
ชิลล์ไปกับหาดทรายขาวสวยน้ำาใส 
พักห้องพักในทะเลของรีสอร์ท
ที่ได้ชื่อว่าเปนมัลดีฟเมืองไทย 
เช่ามอเตอร์ไซค์ขับรถชมสวน
ยางพาราและสวนมะม่วงหิมพานต์
บนเกาะ แล้วกลับมานอนดู
พระอาทิตย์ตกสุดฟน

บ้านไร่ ไออรุณ
ชาร์จแบตชีวิตในที่พักสุดฮิต
ติดอันดับประเทศในเวลานี้ 
กับบ้านสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่
อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ 
ปนจักรยานชมวิวภูเขา ทานอาหาร
รสเลิศตำารับท้องถิ่น ซึ่งพืชผักและ
วัตถุดิบนั้นส่งตรงสดๆ จากสวน

น้ำาแร่แห่งสุขภาพ 
จ.ระนอง 

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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บ้านรักเดียว
บ้านท้องตมใหญ่ 

จ.ชุมพร

ดูปะการัง ตกหมึก ชมม้าน้ำา 
และกิจกรรมบวชทะเล กิจกรรมอนุรักษ์

หนึ่งเดียวของคนรักท้องทะเลไทย 
ที่บ้านท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร

หากนั่งอยู่ริมระเบียงที่บ้านท้องตมใหญ่...
คุณจะเจอ ‘ม้าน้ำา’ อยู่ใต้ถุนบ้าน

เพราะโฮมสเตย์อ่าวท้องตมใหญ่นั้นสร้างระเบียง
ยื่นสู่ทะเล ซึ่งความพิเศษของทะเลที่นี่คือ 
‘ความอุดมสมบูรณ์’ ของผืนปาและสัตว์ทะเล 
ทั้งม้าน้ำาที่ขึ้นชื่อว่าชุกชุมที่สุดในประเทศไทย 
ปลาโลมาที่บางวันก็มาว่ายให้เห็นแบบง่ายๆ 
หรือกุ้ง หอย ปู ปลาที่มีให้ชมให้ชิมไม่ขาด

เพราะคนที่นี่รักและเปนหนึ่งเดียวกับท้องทะเล 
จึงร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลผ่านวิถีชีวิต 

หากมาเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ ท่านจะได้เยี่ยม
ชมโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ทั้งโครงการอนุบาล
สัตว์น้ำาโครงการสร้างซั้งหรือบ้านปลาเพื่อเปน
ที่อยู่ของปลา กิจกรรมปลูกปาชายเลน และ
กิจกรรมบวชทะเล กิจกรรมอนุรักษ์หนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการเอาความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาผสานกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำา โดยจะมีการ
นมินตพ์ระสงฆ์มาทำาพธิบีนฝงก่อนรว่มกันปล่อย
สัตว์น้ำาและทิ้งระเบิดชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำา 
หรือจะมานั่งชิลล์ๆ ชมทะเล ดำาน้ำา ดูปะการัง 
ที่บ้านท้องตมใหญ่ก็มีครบสำาหรับนักท่องเที่ยว 

หาดทุ่งวัวแล่น
เดินชมทะเลสัมผัสผืนทรายละเอียด
ที่หาดทุ่งวัวแล่น ทะเลที่เหมาะกับ
การดำาน้ำาตื้นดูสาหร่ายและดอกไม้
ทะเล เปนหาดที่สวยสงบเหมาะแก่การ
มาพักผ่อนให้หายเหนื่อย

จุดชมวิวเขามัทรี
จุดชมวิวทิวทัศน์เมืองชุมพรแบบ 360 
องศาที่สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำา
ชุมพรและชายหาดทะเลชุมพร 
นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์
ตกยามเย็นและสักการะพระโพธิ
สัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา 
ลักษณะคล้ายกับท่านั่งของ
องค์จตุคามรามเทพมองออกไปที่
ชายทะเลชุมพร 

อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร

จุดดำาน้ำาดูปะการังยอดฮิตของ
เมืองไทย กับอุทยานแห่งชาติที่มี
ความงดงามของธรรมชาติหลาก
หลาย ทั้งชายหาด คลอง ยอดเขา
สูง และหมู่เกาะต่างๆ กว่า 40 เกาะ 
ไฮไลต์คือการดำาน้ำาชมโลกใต้ทะเล
ที่เกาะทองหลาง เกาะละวะ 
เกาะลังกาจิว และเกาะมัตรา

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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นครประทานพร 
จังหวัดที่มีพระศักดิ์สิทธิ์ 

จ.นครศรีธรรมราช

จะขอก็รีบขอ...กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่เมืองนครศรีฯ ที่ขออะไรก็ได้ 

ทั้งพ่อท่านคล้าย ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ 
พระพวย และพระแอด

ทราบหรือไม่ว่าพระเครื่อง ‘จตุคามรามเทพ’ ที่คนทั่วฟา
เมืองไทยนิยมบูชาเมื่อหลายปก่อน...เริ่มต้นขึ้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์จตุคามรามเทพคือเทพผู้รักษาวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ซึ่งผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเปน
จำานวนมาก และนอกจากนี้นครศรีธรรมราชยังเปน 
‘นครประทานพร’ เพราะมากด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน
คู่เมืองที่ผู้คนนิยมมาขอพร ได้แก่...

 พ่อท่านคล้าย
เกจิอาจารย์แห่งวัดธาตุน้อย หรือ วัดสวนขัน ที่ผู้คน
ต่างขอพรเพื่อเปนสิริมงคล เพราะศรัทธาเลื่อมใสวาจา
อันศักดิ์สิทธิ์ ความเมตตา และอภินิหารของท่าน 

พระแอด
พระสังกัจจายองค์ขาวซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
มหาธาตุวรมหาวิหาร ท่ีชาวนครศรีฯ นิยมไปขอโชคลาภ 
ขอลูกและยังเชื่อกันว่าหากใครปวดเมื่อยให้ไปนวด

ปากพนัง  
หนึ่งในอำาเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ์ 
ท้ังข้าวปลาอาหาร และธรรมชาติท่ีสวยงาม ทำาให้มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ไม่ว่าจะเปนตลาดริมน้ำาที่มีอาหารทะเลราคาถูก ตึกเก่าตามหัวมุมถนน
ที่ยังคงสภาพสวยงาม และแหลมตะลุมพุกที่มีหาดทรายสวยๆ น่าเดิน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนสัญลักษณ์ของนครศรีธรรมราช ที่รู้จักกัน
แพร่หลายก็คือพระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
เนื่องจากเปนที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปจจุบันกรมศิลปากร
ได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเปนโบราณสถาน นับเปนปูชนียสถาน 
ที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

พระแอด หรือหากใครปวดหลังให้เอาไม้ไปค้ำายันหลัง
พระแอดแล้วจะหายเจ็บปวยอย่างน่าอัศจรรย์  

พระพวย
อีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดมหาธาตุ เปนพระพุทธรูปทรง
เครื่อง ประทับยืนปางประทานอภัย สมัยอยุธยา 
ที่ฐานบัวมีรูน้ำาไหล เหมือนพวยกา ซึ่งผู้คนนิยม
ไปขอบุตร โดยเฉพาะผู้มีบุตรยาก  โดยหากใครมีบุตร
แล้วจะเอาภาพถ่ายลูกหลานมายืนยันในความศักดิ์สิทธิ์
ของท่าน 

ไอ้ไข่วัดเจดีย์
รูปปนกุมารเทพที่ได้ชื่อว่า ‘ขอได้ ไหว้รับ’ ขออะไรก็ได้
ทุกอย่าง โดยเฉพาะบรรดาผู้ชอบเสี่ยงโชคลาภทั้ง
หลายต่างรู้จัก ‘ไอ้ไข่วัดเจดีย์’ เปนอย่างดี เพราะโด่ง
ดั่งในเรื่องบอกหวย หากมาวัดนี้จะได้เจอคลื่นมหาชน
หลั่งไหลจากทั่วสารทิศเพื่อแก้บนและขอพร สะท้อนถึง
ความศรัทธาอย่างแน่นเหนียวที่มีต่อ ‘ไอ้ไข่วัดเจดีย์’ 
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อร่อย 9 มื้อ
จ.ตรัง

ยุทธจักรความอร่อยแห่งแดนใต้ 
หลากหลายเมนูเด็ด 

ที่อร่อยเลิศจน 3 มื้อไม่เคยพอ...

หากมาเยือนจังหวัดตรังคุณอาจได้ทานอาหารถึง ‘9 มื้อ’
 
เพราะจังหวัดตรังมีเมนูเด็ดมากมายทั่วทั้งเมืองจนได้ชื่อว่าเปน ยุทธจักรความอร่อยแห่งแดนใต้ 
ตั้งแต่ร้านอาหารจานเดียว จานยักษ์ ใส่เข่ง ยันของฝากแสนอร่อย และเรียกว่าหากมาที่นี่ท่าน
สามารถหาทานอาหารอร่อยได้ 24 ชั่วโมง กันเลยทีเดียว ตั้งแต่ร้านอาหารรับอรุณอย่าง ‘ติ่มซำา’ 
ซึ่งเปนอาหารเช้าพื้นถิ่นของที่นี่ซึ่งมีร้านอร่อยให้เลือกไม่หวาดไม่ไหว ทั้งเรือนไทยติ่มซำา 
หรือพงษ์โอชา หรือจะเปนร้านหมูย่างเมืองตรัง ก็เปดให้หาซื้อตั้งแต่ไก่โห่กับร้านอร่อยในตลาดสด
เทศบาลอย่างร้านหมูย่างโกเภา หากมาถึงตรังยามเที่ยงยามเย็นก็มีร้านให้เลือกมากมายตั้งแต่
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ร้านหมี่ฮกเกี้ยนอายุกว่า 50 ป ร้านราดหน้าซุปเปอร์จานยักษ์ ร้านอาหารทะเล 
อาหารพื้นบ้าน ลากยาวไปถึงของฝากขึ้นชื่ออย่างเค้กเมืองตรังก็มีขายแทบทุกมุมเมือง โดยเฉพาะ
ร้านอร่อยอย่างเค้กเบญจมิตร เค้กเลิศรส เค้กขุกมิ่ง เรียกว่ามาครั้งเดียว..อิ่มพุงกางไปอีกนาน

เกาะกระดาน
เดินย่ำาเท้าบนผืนทรายขาวละเอียด
เหมือนแปงที่เกาะกระดาน เล่นน้ำา
ทะเลใสเว่อร์วังอลังการ งดงามจนได้
รับเลือกเปนสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้
สมุทรทุกป ช่วงเดือนที่สวยที่สุดของ
เกาะแห่งนี้คือเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายน

วังไม้เทพธาโร
อาณาจักรไม้หอมที่ถูกทำามาสร้างเปน
มังกร กว่า 89 ตัว และจุดเช็คอิน
ให้ได้ถ่ายรูป เช่น บัลลังก์มังกร 
และยังได้ตะลุยตามฐานต่างๆ 
ศึกษาธรรมชาติ พร้อมบทกลอน
มากมาย ปดท้ายด้วยของฝาก
จากไม้เทพธาโร

สถานีรถไฟกันตัง 
สถานีรถไฟเก่าแก่เอกลักษณ์เดิม
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เปนสถานี
รถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝง
ทะเลอันดามัน เปนอาคารไม้ชั้นเดียว
ทรงปนหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับ
น้ำาตาล เปนอีกจุดเช็คอินอีกแห่งที่
ห้ามพลาดของเมืองตรัง

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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ตำานานที่ซ่อนอยู่ 
หลากความงดงามที่ซ่อนอยู่ 

จ.ปตตานี

ปตตานี...ที่นี่มีหลากตำานาน
และความงามซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ

สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีสอันโดดเด่น 
มัสยิดกลาง และวังยะหริ่ง

หากได้เดินช้าๆ ชมย่านเมืองเก่าบนถนนสาม
วัฒนธรรมบนถนนอาเนาะรู ภายในเขตเทศบาล
เมืองปตตานี ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของ
วัฒนธรรมที่ผสานกันอย่างลงตัวของชาวพุทธ 
จีน และมุสลิม ซึ่งสะท้อนผ่านความสวยงาม
ของตึกรามบ้านช่องที่เปนเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
อาคารพาณิชย์แบบชิโนโปรตุกีสจากอดีตเอา
ไว้โดยไม่เคยบูรณะ รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้
มากมาย ซึ่งเก็บตำานานเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ที่
เคยเปนท่าเทียบเรือสำาหรับชาวต่างชาติในอดีต  

มัสยิดกรือเซะ
มัสยิดที่ได้รับขึ้นทะเบียนเปนโบราณ
สถาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เปนศิลปะหลายแบบผสมกันทั้งแบบ
โกธิค ตะวันออกกลาง เชื่อกันว่า
สาเหตุที่มัสยิดยังสร้างหลังคา
และโดมไม่เสร็จจวบจนถึงปจจุบัน
เปนเพราะแรงสาปแช่งของ
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ตำานานของสตรีชาวจีนที่ตามพี่ชาย
มาเมืองไทย และด้วยใจกล้าหาญ 
วาจาสิทธิ์จึงยอมพลีชีพ ทำาให้
ชาวไทย จีน ชาวมุสลิมเชื้อสายจีน
ศรัทธาว่าเปนเจ้าแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์ และ
ก่อตั้งศาลเพื่อแสดงความเคารพ 
โดยวันขึ้น 15 ค่ำาเดือน 3 ของทุกป
จะมีพิธีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไปตาม
ถนนต่างๆ

สกายวอล์ก
ที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปตตานี
เพื่อชมธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม
ของพรรณไม้ ปาชายเลน และท้อง
ทะเลอ่าวไทย โดยเปนสะพานที่สูงเท่า
ตึกสี่ชั้นจึงสามารถมองเมืองปตตานี
ได้โดยรอบ 

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

บนถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ยังมีมัสยิดกลาง
จังหวัดปตตานี สถาปตยกรรมที่งดงามโดดเด่น
ตามรูปทรงต้นแบบคือทัชมาฮาล ยอดโดมสีเขียว
ขนาดใหญ่เปนเอกลักษณ์ เปนศาสนสถานศูนย์
รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้
ที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมเยี่ยมชมวังยะหริ่ง 
วังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อาคารครึ่ง
ปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้าน
แถบยุโรป โดยภายในเก็บหลักฐานประวัติศาสตร์
ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้เปนอย่างดี
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อัญมณีแห่งผืนปาฮาลาบาลา 
ผืนปา “ฮาลา บาลา” 

จ.นราธิวาส 

ส่องนกเงือก...สัญลักษณ์แห่ง
ความสมบูรณ์แห่งผืนปา 
อัญมณีแห่งฮาลา บาลา 
ผู้เปนตัวแทนแห่งรักแท้

ชายหาดนราทัศน์
ชมเรือกอและลวดลายวิจิตร
สัญลักษณ์เมืองนราธิวาส ที่หมู่บ้าน
ชาวประมงริมหาดนราทัศน์ ชายหาด
โค้งยาวกว่า 5 กิโลเมตร เหมาะแก่
การเล่นน้ำาและพักผ่อนหย่อนใจ และ
เปนสถานที่จัดงานประเพณีชักพระ
ในเดือน 11 

อ่าวมะนาว
อ่าวที่มีหาดทรายอยู่หลายช่วงยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร จนถึงเขต
พระราชฐานของพระตำาหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ มีเนินเขาที่สามารถขึ้นไป
ชมทิวทัศน์ได้ และมีน้ำาตกธารสวรรค์
ให้ลงเล่นอีกด้วย

หากใครกำาลังตามหารักแท้...เราขอแนะนำาให้ท่านลองไป ‘ผืนปาฮาลา บาลา’

ปาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเปนผืนปาดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้ มีไฮไลต์คือ ‘นกเงือก’ นกที่ได้ชื่อว่าเปน
สัญลักษณ์แห่งรักแท้ เพราะหากมันตกลงเปนคู่กันเมื่อใด นกชนิดนี้จะดูแลกันจนอีกฝายหมดลม
หายใจ ปาซึ่งเปนบ้านของนกเงือกหลังนี้ได้รวบรวมนกเงือกไว้มากที่สุดและหลากหลายสายพันธุ์ที่สุด
ในประเทศไทย ทั้งนกเงือกหัวแรด นกเงือกปากดำา นกชนหิน นกเงือกกรามช้าง นกเงือกหัวหงอก 
และนกเงือกปากย่น ทำาให้เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์นกเงือกซึ่งนำามาสู่การรักษาผืนปาไว้อย่าง
อุดมสมบูรณ์ เพื่อเปนบ้านของพืชพันธุ์และสัตว์หายากชนิดอื่นๆ  

กิจกรรมยอดนิยมหากมาชมผืนปาแห่งนี้คือการเดินปาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ทำาให้คุณได้มี
โอกาสสัมผัสนกเงือกซึ่งเปนอัญมณีแห่งผืนปา ชมวิวที่ผาหินโยกที่สามารถเห็นหมอกได้ตลอดทั้งป 
แช่น้ำาตกฮาลาซะห์เพิ่มความสดชื่นโดยมีจุดบริการนักท่องเที่ยวทั้งไกด์นำาทาง รวมถึงบ้านพักของ
ทางอุทยานเพื่อคนรักปาได้ใช้เวลากับธรรมชาติอย่างอิ่มเอม

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง

น้ำาตกสิรินธร
น้ำาตกที่ยังคงความงดงามตาม
ธรรมชาติและตั้งอยู่ในผืนปาฮา
ลาบาลาที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย ลักษณะน้ำาตกค่อยๆ 
ไหลลดหลั่นมาตามแนวปาผ่านผา
หิน เกาะแก่ง และแอ่งน้อยใหญ่ ซึ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรง
เสด็จมาเย่ียมและพระราชทานนาม
น้ำาตกแห่งนี้ว่า น้ำาตกสิรินธร
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อร่อยหลากวัฒนธรรม 
เบตง 

จ.ยะลา

ชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางสายหมอก 
ชิมอาหารอร่อยหลากวัฒนธรรม 

ณ ดินแดนใต้สุดแดนสยาม 
อ.เบตง จ.ยะลา 

ใครจะรู้ว่าเมืองใต้สุดของประเทศไทยที่มีคำาขวัญว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดแดนสยาม 
เมืองงามชายแดน” อย่าง อ.เบตง จ.ยะลา...มีแต่ของอร่อย ต้องห้ามพลาด!

เพราะดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นกลางสายหมอกแห่งนี้ได้ผสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษาและชาติพันธุ์ที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เกิดเปนวัฒนธรรมทางอาหารที่หลากหลาย และส่งต่อ
เมนูอร่อยมาถึงปจจุบัน ไม่ว่าจะเปนไก่สับเบตง ไก่พันธุ์พื้นเมืองเนื้อเหนียวนุ่มหาทานได้ยากใน
ประเทศไทย เพราะสายพันธุ์ไก่นั้นเดินทางมาพร้อมบรรพบุรุษเชื้อสายจีนตั้งแต่โบราณ หรือเคาหยก 
อาหารที่มีชื่อเสียงของเบตงซึ่งทำามาจากเนื้อหมูกับเผือก ผ่านกรรมวิธีแสนอร่อยที่ทานแล้วจะติดใจ 
ผัดผักน้ำา ผักพื้นถิ่นที่มีลักษณะคล้ายผักบุ้งกับผักชีล้อม รสชาติอร่อยแถมแก้ร้อนใน และหมี่เบตง 
หมี่รสชาติดีเส้นเหนียวนุ่มเปนเอกลักษณ์ของชาวเบตง ทั้งหมดเปนอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่เบตง...
ที่ได้ทานแล้วหลงรักความอร่อยหลากวัฒนธรรมนี้แน่นอน

เขื่อนบางลาง
เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำาปตตานี ลักษณะเปนเขื่อนหิน
ถมแกนดินเหนียว นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจ ล่องแพหรือนั่งเรือชมทัศนียภาพอันงดงาม 
และสำารวจธรรมชาติของผืนปาฮาลาบาลา 

อุโมงค์ปยะมิตร
อุโมงค์ดินที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2519 ยาวคดเคี้ยวในภูเขาประมาณ 1 กิโลเมตร 
เพื่อใช้เปนที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียงของอดีตขบวนการโจร
คอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ที่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย ภายในมีการ
จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นและการใช้ชีวิตในปา

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
สักการะพระธาตุเจดีย์ที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ โดยพระ
ธาตุเจดีย์ศรีทองอร่ามนี้ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ เปนที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และดำาเนินการสร้างโดยหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิก
วัง ศิลปนแห่งชาติสาขาทัศนศิลป (สถาปตยกรรม)

สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
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ภาคเหนือ

ททท. สำานักงานเชียงราย

พื้นที่รับผิดชอบ :

เชียงราย, พะเยา

โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4764-5 

ททท.สำานักงานลำาปาง

พื้นที่รับผิดชอบ :

ลำาปาง, ลำาพูน 

โทร. 0 5422 6919

ททท.สำานักงานนครสวรรค์

พื้นที่รับผิดชอบ :

นครสวรรค์, พิจิตร  

โทร. 0 5622 1811-2

ททท. สำานักงานพิษณุโลก

พื้นที่รับผิดชอบ :

พิษณุโลก, เพชรบูรณ์  

โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907 

ททท. สำานักงานตาก

พื้นที่รับผิดชอบ :

ตาก 

โทร.  0 5551 4341-3 

ททท. สำานักงานแม่ฮ่องสอน

พื้นที่รับผิดชอบ :

แม่ฮ่องสอน 

โทร. 0 5361 2982-3 

ททท.สำานักงานแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ :

แพร่, น่าน  

โทร. 0 5452 1127 

ททท.สำานักงานสุโขทัย

พื้นที่รับผิดชอบ :

สุโขทัย, กำาแพงเพชร, อุตรดิตถ์  

โทร. 0 5561 6228-9 

ททท.สำานักงานอุทัยธานี

พื้นที่รับผิดชอบ :

อุทัยธานี  

โทร. 0 5651 4651-2
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ททท. สำานักงานนครราชสีมา

พื้นที่รับผิดชอบ :

นครราชสีมา, ชัยภูมิ 

โทร. 0 4421 3030, 0 4421 3666 

ททท. สำานักงานอุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ :

อุบลราชธานี, อำานาจเจริญ, ยโสธร, 

ศรีสะเกษ  

โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714 

ททท. สำานักงานขอนแก่น

พื้นที่รับผิดชอบ :

ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, 

กาฬสินธุ์ 

โทร. 0 4322 7714-5 

ททท. สำานักงานนครพนม

พื้นที่รับผิดชอบ :

นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร 

โทร. 0 4251 3490-1 

ททท. สำานักงานอุดรธานี

พื้นที่รับผิดชอบ :

อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ 

โทร. 0 4232 5406-7 

ททท. สำานักงานเลย

พื้นที่รับผิดชอบ :

เลย, หนองบัวลำาภู 

โทร. 0 4281 2812, 0 4281 1405 

ททท. สำานักงานสุรินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ :

สุรินทร์, บุรีรัมย์  

โทร. 0 4451 4447-8
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ภาคกลาง

ททท. สำานักงานกาญจนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ :

กาญจนบุรี, ราชบุรี  

โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500 

ททท. สำานักงานลพบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ :

ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง  

โทร. 0 3677 0096-7 

ททท. สำานักงานสุพรรณบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ :

สุพรรณบุรี, นครปฐม  

โทร. 0 3552 5867, 0 3552 5880 

ททท.สำานักงานสมุทรสงคราม

พื้นที่รับผิดชอบ :

สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร  

โทร. 0 3475 2847-8 

ภาคตะวันออก

ททท. สำานักงานนครนายก

พื้นที่รับผิดชอบ :

นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว 

โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284 

ททท. สำานักงานระยอง

พื้นที่รับผิดชอบ :

ระยอง, จันทบุรี 

โทร. 0 3865 5420-1 

ททท. สำานักงานตราด

พื้นที่รับผิดชอบ :

ตราด 

โทร. 0 3959 7259-60 
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ภาคใต้

ททท. สำานักงานนครศรีธรรมราช

พื้นที่รับผิดชอบ :

นครศรีธรรมราช, พัทลุง  

โทร. 0 7534 6515-6 

ททท. สำานักงานนราธิวาส

พื้นที่รับผิดชอบ :

นราธิวาส, ปตตานี, ยะลา  

โทร. 0 7352 2411 , 0 7354 2345  

ททท. สำานักงานนครศรีธรรมราช

ททท. สำานักงานตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ :

ตรัง  

โทร. 0 7521 5867, 0 7521 1058, 

0 7521 1085 

ททท. สำานักงานชุมพร

พื้นที่รับผิดชอบ :

ชุมพร,ระนอง 

โทร. 0 7750 2775-6, 0 7750 1831 
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