
ข้อมูลเบื้องต้นสินค้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
คะแนนแต่ละด้าน

ชื่อสถานที่ คะแนน คำอธิบายโดยย่อ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัด ภูมิภาค ความใหม่ ศักยภาพ คุณค่า ความแปลกใหม่
1 หินขาว *** กองหินใกล้ฝั่งสตูล เป็นจุดดำน้ำแห่งใหม่ที่จัดได้ว่าสวยอัน

ดับต้นๆ ของเมืองไทย เพราะเต็มไปด้วยปะการังอ่อน
มากมาย https://www.matichon.co.th/local/news_393497

สตูล ภาคใต้ *** ** ***

2 เกาะบุโหลน *** เกาะใกล้ฝั่งสตูล ที่มีธรรมชาติสวยงามและเงียบสงบ และมี
แนวปะการังน้ำตื้นสมบูรณ์มาก แต่ยังไม่มีคนให้ความสนใจ
มากนัก https://www.sanook.com/travel/1407155/

สตูล ภาคใต้ * ** *** **

3 กองปะการังเทียม เกาะลิบง *** กองปะการังเทียมแห่งใหม่ เต็มไปด้วยสีสันของปะการังอ่อน 
สวยงามตระการตามาก https://www.facebook.com/100123873662926/posts/757932484548725/

ตรัง ภาคใต้ *** *** ***

4 เกาะเหลาเหลียง เกาะจังกาบ *** จุดดำน้ำตื้นที่แปลกใหม่ มีกัลปังหาและปะการังอ่อน ซึ่งหา
ชมได้ยากในระดับไม่ลึก https://pantip.com/topic/36444641

ตรัง ภาคใต้ ** *** *** *

5 ชมทิวทัศน์อันดามันทางอากาศ *** ชมทิวทัศน์เกาะพีพี อ่าวพังงา โดยเครื่องบินเล็กแบบ 
Cessna Grand Caravan ให้บริการโดย Avanti Air 
Charter Krabi

https://www.facebook.com/AvantiAir/ กระบี่ ภาคใต้ *** *** ** ***

6 บึงหนองทะเล *** พายเรือคายัคชมทิวทัศน์บึงน้ำที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูน
สลับซับซ้อนสวยงาม  ดำเนินการโดยชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หนองทะเล

https://th.readme.me/p/24066 กระบี่ ภาคใต้ ** *** ** **

7 ทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา *** ชมป่าชายเลนผืนใหญ่ ด้วยการล่องเรือแจวแบบพื้นบ้าน 
ดำเนินการโดยวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชน

https://pantip.com/topic/37176954 กระบี่ ภาคใต้ ** *** *** ***

8 แหลมสัก *** ท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องเรือชมทิวทัศน์ป่าเกาะหินปูน ดูเขา
เหล็กโคน(เกาะตะปู) ภาพเขียนสี 3,000 ปี ฟาร์มสาหร่าย
พวงองุ่น และการทำกะปิ

https://www.facebook.com/Travelkanuman/posts/3073943362622587?__xts__[0]=68.ARCGJy_WGzG2kVPZcag3VjzXeA0njNkBQuQ-WfV5zX-KnQwZfFrN7B0ywdBN9Kq6KRYYm11hsRffDcYn1gdS3Dm_Otf7R8J7GRMsABwoAYZT48pV0ifgnLQ9A3CQBvVwlzEiBwEnd9C7sELGWWg9R_UdfsNAcD3dlacwZ4nxE7PlsbyPofmVoWdWxc9jFwwYHi1EZZ6F-d-NWOOvOheLLDl-o2WsRDsWE4p_0nQG2mjsmIASCcaWu3-0Ush6ZfY6ZmDlmX9M6dLOQ1ZhQLC3MeV4Y8LIaRIvIm77Z9IS7crf7uQhF5xfKPOc6jnLoyUW5aAP0ZpjFrOF6Ap3jSXx5vIWxnPOsFUrcj5o8fAIw1MtJqgVzzofY-p14oxwK80kdglN4iimSs5cHgqJIgyHK7gfkxvF9NDpDEajBqQumn5D1JGKMuxpsa25bhUsmBTuBbv8zWeDpEfirk9-RfSZjTGYnDppdUebC0BvTOIJAhMpP1D9nz2Z0zQj&__tn__=K-Rกระบี่ ภาคใต้ ** *** *** **

9 ถ้ำคลัง *** กระบี่ ภาคใต้
10 เกาะผ้า *** เกาะเนินทรายมหัศจรรย์ ที่โผล่พ้นน้ำทะเลเพียงไม่กี่ฟุต และ

ไม่มีต้นไม้ใดๆ ขึ้นอยู่เลย แต่มีทัศนียภาพแปลกตา https://www.facebook.com/pg/thesnapthailand/photos/?tab=album&album_id=637397246632308&__xts__%5B0%5D=68.ARA-g6Gs715C5XkOtDmXumjXUc2lXICtVvcduNr36LfQFhTuJOzxsPGGnkBKZWaBfXRy1g327Q6YPi_6QtKJv6UoScovjD0bTOyb_RY667dUh5qcpLPUjANTEyIhHVkkXxzW-k7nDNnjugRFKZ-sf9lpXH85lMp1a6PI7n2uR_MpGqpxBolWeHTIXNW7mLCoBs7Ambw2jUJQcTJCLzquNLic13ganricqiwUHvmQ5tD4c3PFpQLjNihXaMJki9nJUAFcvgLb_Oe15Kw0w1ComJMCfjrTUen0pXCs7gPIw9rectBStTjqTOhSqAzTp8XwrvIB_AWghhmdSLGk4pvc_2idl_zDg3o0hcp5gWn3sS_Ov8lSbhR_EALPS5Mll1a1ZQPK_TRDCohQgxYfCeEu9aLtf7CITQm38V1wzHEq21T3112t1gef0NJu3u4j_I6ZG17sZFbRqiGhQI1BdTN2CgV_qA&__tn__=-UCH-R
พังงา ภาคใต้ *** *** *** ***

11 หาดนาใต้ (กิจกรรมดำน้ำ) *** จุดดำน้ำทางเลือกใหม่ของจังหวัดพังงา เป็นการดำน้ำแบบ 
Shore Dive (ดำน้ำจากชายหาด) เป็นจุดดำน้ำใหม่ล่าสุดที่
นักดำน้ำกำลังให้ความสนใจ ให้บริการโดย  เขาปิหลาย 
บังกะโล และ Natai Diving

https://www.facebook.com/1125441345/posts/10214543518518114?sfns=mo&_rdc=10&_rdrพังงา ภาคใต้ *** ** * ***

12 ขุมน้ำท่าแตง (กิจกรรมดำน้ำ) *** พังงา ภาคใต้ *** ** * ***
13 แหลมกระทิง *** หน้าผา ทุ่งหญ้า จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกแห่งใหม่ ใกล้แหลม

พรหมเทพ https://travel.mthai.com/region/174432.html
ภูเก็ต ภาคใต้ ** *** ** **

14 สันทรายบางเบิด *** ชุมพร ภาคใต้
15 น้ำตกคลองเพรา (น้ำตกทับข้าง) *** น้ำตกขนาดใหญ่กลางป่า เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุด

ของภาคใต้
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219546113313809&set=a.1195940229023&type=3&theaterชุมพร ภาคใต้ ** *** **

16 คลองหินดำ แกรนด์แคนยอนสวี *** คลองธรรมชาติที่ขนาบด้วยผาหินสวยงามแปลกตา (อยู่ใน
วัดโรจน์ดำหริ/วัดคลองหินดำ)

https://travel.mthai.com/region/210044.html ชุมพร ภาคใต้ ** *** *** **

17 ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด *** บึงน้ำธรรมชาติสีเทอร์ควอย คล้ายสระมรกต(จ.กระบี่) เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้เขื่อนเชี่ยวหลาน  มีกิจกรรมพายเรือ
ชมธรรมชาติ จัดการโดยขุมชน โดยมีมาตรการที่รักษาสิ่ง
แวดล้อมอย่างเคร่งครัด https://travel.mthai.com/region/151933.html

สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ** *** *** **

18 ล่่องแพเปียก คลองลัดโนด *** ระนอง ภาคใต้
19 ล่องแพลำน้ำกระบุรี *** ล่องแพไม้ไผ่ชมลำน้ำกระบุรี ที่เป็นลำน้ำแบ่งสองประเทศ 

สองข้างทางมีธรรมชาติสวยงาม (วิสาหกิจชุมชน ล่องแพ
ลำน้ำกระบุรี 093739 8339, 0803933997 fb ล่องแพแล
ชายแดนระนอง) https://www.touronthai.com/article/19363

ระนอง ภาคใต้ ** *** *** ***

20 ล่องแก่งหนานมดแดง คลองป่าพยอม *** พัทลุง ภาคใต้
21 ทะเลแหวก บ้านหินร่ม ** ทะเลแหวกที่มีฉากหลังเป็นหมู่เกาะพังงา ใกล้จุดชมวิวเสม็ด

นางชี สามารถนำเสนอเป้นที่เที่ยวทางเลือกได้ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1242897
พังงา ภาคใต้ *** ** ** **

22 สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ** สะพานแขวนสลิงข้ามลำธาร ทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขา
รูปร่างคล้ายหัวใจ เป็นจุดแวะถ่ายรูปที่สวยงาม อยู่ใกล้
เขื่อนเชี่ยวหลาน และมีตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว "หลาด
คลองแสง" อยู่ใกล้เคียง https://www.sanook.com/travel/1415033/

สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ** *** ** **
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23 คลองน้ำใส ** ลำธารธรรมชาติที่มีน้ำใสสีเขียวมรกต เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชาวบ้านในพื้นที่ แต่สามารถโปรโมทเข้ากับเส้นทางท่อง
เที่ยวเขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลานได้ https://th.readme.me/p/6055

สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ * *** ** *

24 เขาหัวบอน ดอนสัก ** จุดชมวิวแหล่งใหม่ในอำเภอดอนสัก เป็นหน้าผาริมทะเล มี
ลานไม้ไผ่ยื่นออกไปเป็นมุมถ่ายรูป อยู่ใกล้กับท่าเรือซี
ทรานส์เฟอรี่ (ท่าเรือข้ามไปเกาะสมุย) https://travel.kapook.com/view209905.html

สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ** ** *

25 เดินป่าศึกษาธรรมชาติ น้ำตกธาร
สวรรค์ อช.เขาสก

** น้ำตกกลางป่าดิบ เข้าถึงด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ
อุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งไม่ค่อยมีใครนึกถึง https://changthaidotcom.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-365-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-100-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3/

สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ * ** ** *

26 น้ำตกเหมืองทวด อช.ใต้ร่มเย็น ** น้ำตกสวยงามที่สุดในอุทยานฯ ใต้ร่มเย็น ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่ยังไม่มีผู้รู้จักมากนัก https://pantip.com/topic/35429555

สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ * *** ** *

27 หาดหยงหลิง ตรัง * ชายหาดเล็กๆ บนชายฝั่ง แต่เข้าถึงได้ทางถ้ำเท่านั้น ตรัง ภาคใต้ * *** **
28 Khaosok Boutique Camp ** ที่พักแบบบูติคแค้มป์ ชายป่าเขาสก http://www.khaosokboutiquecamps.com/ สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ *** *** ***
29 ภ.สำเภา แค้มปิ้ง ** รีสอร์ทสไตล์แค้มปิ้ง เป็นจุดชมวิวมุมสูง ใกล้เขื่อนเชี่ยว

หลาน https://www.facebook.com/porsampaocamping/
สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ *** *** * **

30 Khaosok tree house ** ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ http://www.khaosok-treehouse.com/ สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ** *** * *
31 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องคลองละงู ** พายเรือคายัคชมป่าชายเลนคลองละงู (ใกล้ท่าเรือปากบา

รา) ดำเนินการโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน และท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ บ้านท่ายาง (fb ท่องเที่ยวล่องคลองท่ายาง) https://www.facebook.com/TayangCBT/

สตูล ภาคใต้ *** ** *** **

32 พายคายัค บ้านกำพวน ** พายคายัคชมบรรยากาศลำธาร - ป่าชายเลน ไปจนถึง
ชายหาดประพาส 3 บรรยากาศในทริปเดียวกัน https://www.facebook.com/Kampuantour/

ระนอง ภาคใต้ *** ** ** **

33 พายคายัค ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ** พายเรือคายัคชมป่าชายเลนผืนใหญ่ ระนอง ภาคใต้ ** ** ** **
34 พายคายัค อ่าวแม่หม้าย เกาะพยาม ** กิจกรรมพายเรือคายัคชมป่าชายเลนอ่าวแม่หม้าย ทางทิศ

ตะวันออกของเกาะพยาม http://www.tamdoo.com/2014/08/13/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
ระนอง ภาคใต้ ** *** ** **

35 บ้านในหมง TReehouse ** ที่พักแนว Eco ในเมืองระนอง https://www.facebook.com/pg/bannaimong/posts/?ref=page_internal ระนอง ภาคใต้ ** *** ** ***

36 โตนเพชร กรีนเนอรี่ การ์เด้นท์ ** ที่พักแนว Eco มีทั้งบ้านไม้ และแค้มปิ้งมีสไตล์ ริมลำธาร
น้ำตกโตนเพชร อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระนอง https://www.facebook.com/1699904036942693/posts/1965956777004083?sfns=mo

ระนอง ภาคใต้ ** *** ** ***

37 ฆูนุงซีลีปัต  เบตง ** จุดชมวิวทะเลหมอก 360 องศา เหนือผืนป่าอำเภอเบตง 
สามารถเดินทางโดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ และเดินเท้าระยะทาง
ไม่ไกล https://www.paiduaykan.com/travel/%E0%B8%86%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95

ยะลา ภาคใต้ *** ** ** **

38 อ่าวกุ้ง ป่าคลอก ** ทุ่งปะการังเขากวาง อุดมสมบูรณ์ที่สุด บนเกาะภูเก็ต แต่
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องปะการังโดยเฉพาะ https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99-Save-Aokung-save-the-Sea-594537890911844/

ภูเก็ต ภาคใต้ *** * *** *

39 เกาะแวะ ** จุุดดำน้ำใกล้ภูเก็ต ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก ภูเก็ต ภาคใต้ *** ** ** *
40 อ่าวยน ** อ่าวเล็กๆ บนเกาะภูเก็ตที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก และยังเป็นจุด

หมายการเดินทางโดยเรือยอร์ช และเรือใบ ที่ได้รับความ
นิยม https://w.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10200151/E10200151.html

ภูเก็ต ภาคใต้ ** ** * **

41 ป่าพรุควนขี้เสี้ยน ** พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งของทะเลน้อย มีระบบ
นิเวศน์ที่น่าสนในให้ศึกษา http://wetland.onep.go.th/2551-16-Prukaunkheesian.html

พัทลุง ภาคใต้ ** ** *** **

42 เกาะระ ** เกาะใกล้ฝั่งพังงา ที่มีธรรมชาติสมบูรณ์มาก และแทบไม่มี
ใครรู้จัก มีที่พักแบบ ECO และกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(KohRaBeachCamp) http://www.kohrabeachcamp.com/

พังงา ภาคใต้ ** ** ** **

43 หาดเมมโมรี่  และแหลมปะการัง ** ชายหาดที่สวยงาม เป็นจุดเล่นเซิร์ฟดีที่สุดในเมืองไทย https://www.surferholiday.com/review/memories-beach-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B8%96-%E0%B8%81%E0%B8%9B-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5-%E0%B8%9Aพังงา ภาคใต้ ** *** * ***

44 Tree cups ** ร้านกาแฟบนต้นไม้ในสวนปาล์ม มองเห็นวิวกว้างไกลสุดลูก
หูลูกตา เห็นป่าเกาะอยู่ไกลๆ https://www.facebook.com/TreeCups/

พังงา ภาคใต้ ** *** * ***

45 ถ้ำพุทธโคดม * อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง ภาคใต้
46 น้ำตกเขาคราม - อุทยานแห่งชาติเขา

ปู่ เขาย่า
* พัทลุง ภาคใต้

47 Tree House Villa KohYaoNoi ** รีสอร์ทที่เน้นความหรูหราแบบ EcoFriendly บรรยากาศ
ท่ามกลางธรรมชาติ บนเกาะยาวน้อย https://www.treehouse-villas.com/th

พังงา ภาคใต้ *** *** ** ***

48 จุุดชมวิวเขาไข่นุ้ย ** จุดชมวิวแห่งใหม่ของพังงา อยู่ในอำเภอท้ายเหมือง มอง
เห็นทั้งพระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก และทะเล
อันดามัน สามารถเดินทางแบบไม่ค้างคืน หรือค้างคืนแบบ
โฮมสเตย์ในพื้นที่ชุมชนได้ (พิกัด 8 33.743, 98 18.554) https://www.paiduaykan.com/province/south/phangnga/khaokhainui.html

พังงา ภาคใต้ ** ** ** **

ข้อมูลเบื้องต้นสินค้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
คะแนนแต่ละด้าน

ชื่อสถานที่ คะแนน คำอธิบายโดยย่อ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัด ภูมิภาค ความใหม่ ศักยภาพ คุณค่า ความแปลกใหม่
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https://th.readme.me/p/6055
https://travel.kapook.com/view209905.html
https://changthaidotcom.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-365-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94-100-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3/
https://pantip.com/topic/35429555
http://www.khaosokboutiquecamps.com/
https://www.facebook.com/porsampaocamping/
http://www.khaosok-treehouse.com/
https://www.facebook.com/TayangCBT/
https://www.facebook.com/Kampuantour/
http://www.tamdoo.com/2014/08/13/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
https://www.facebook.com/pg/bannaimong/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/1699904036942693/posts/1965956777004083?sfns=mo
https://www.paiduaykan.com/travel/%E0%B8%86%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99-Save-Aokung-save-the-Sea-594537890911844/
https://w.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10200151/E10200151.html
http://wetland.onep.go.th/2551-16-Prukaunkheesian.html
http://www.kohrabeachcamp.com/
https://www.surferholiday.com/review/memories-beach-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B8%96-%E0%B8%81%E0%B8%9B-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5-%E0%B8%9A
https://www.facebook.com/TreeCups/
https://www.treehouse-villas.com/th
https://www.paiduaykan.com/province/south/phangnga/khaokhainui.html


49 น้ำตกตำหนัง อช.ศรีพังงา ** น้ำตกขนาดใหญ่่กลางป่าเขียวขจี เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของอุทยานแห่งชาติศรีพังงา สามารถนำเสนอเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่มาเขาหลักได้ https://www.xn--72c5aba9c2a3b8a2m8ae.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2/

พังงา ภาคใต้ * ** ** **

50 ภูตาจอ ** อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต เป็นเหมืองเก่า 
(เหมืองตาจอ) เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก 360 องศาบนยอด
เขาสูงชัน เส้นทางลำบาก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง แต่
สามารถเดินทางด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ(ระยะทาง 13 
กิโลเมตร) และเดินป่าขึ้นยอดเขา ระยะทางไม่ไกล (800 
เมตร) https://www.wongnai.com/trips/phu-ta-jor-phangnga

พังงา ภาคใต้ ** ** ** **

51 แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ ** มุมถ่ายรูปที่สวยที่สุดของเกาะยาวใหญ่ เป็นสันทรายยาวยื่น
ออกไปในทะเล อยู่ทางด้านตะวันออก/เหนือของเกาะ http://www.mylifemytravels.com/koh-yao-heaven-resort/

พังงา ภาคใต้ ** ** ** ***

52 อ่าวเตล็ด ** โปรแกรมท่องเที่ยวใกล้หาดขนอม ดำเนินการโดยกลุ่มท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด (ชุมชนบ้านสำเหร็ด) เริ่มต้นจาก
สะพานไม้อ่าวเตล็ด(สะพานที่มีวิวสวย เหมาะแก่การแวะถ่าย
รูป) นั่งเรือไปชมเขาหลักซอ ดูโลมาสีชมพู ชมการงมกุ้ง กิน
มื้อเที่ยงในถ้ำติสุโสคูหาเทวาธรรม https://tourist-attraction-1497.business.site/

นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ** *** ** **

53 อ่าวทองคำ บ้านแหลม ** พักโฮมสเตย์ ล่องเรือชมอ่าว และกิจกรรมพอกโคลนที่อุดม
ด้วยแร่ธาตุ http://travelmanthailand.com/2018/07/17/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99/

นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ** *** ** **

54 Lyn Cafe อ.ช้างกลาง นครศฯ ** ร้านกาแฟบรรยากาศดี ท่ามกลางทิวทัศน์สวนยางเขียวขจี https://nakhonsidee.com/show/read/1/56/Lyn-cafe-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%93-%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8Aนครศรีธรรมราช ภาคใต้ *** *** * **

55 ท่าหยง เขาจมป่า แหล่งปูม้า ทะเล
แหวก

** ล่องแพชมป่าโกงกาง ปีนขึ้นจุดชมวิว ชมป่าชายเลนมุมสูง 
และกินปูม้า ดำเนินการโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ 
(ท่าขยง) 

https://www.77jowo.com/contents/126627 ตรัง ภาคใต้ *** *** *** ***

56 บ้านบ่อหิน ** ฟาร์มสเตย์ และกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ปลูกหญ้าทะเล https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94-Bohinfarmstay-324639744336679/ตรัง ภาคใต้ ** *** **

57 เหมืองมรกต ** เหมืองแร่เก่า มีทิวทัศน์บึงสีมรกต ห้อมล้อมด้วยภูเขา 
สวยงามแปลกตา

https://www.wongnai.com/attractions/393118tk-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95ตรัง ภาคใต้ *** ** ** **

58 ทะเลแหวก หาดมดตะนอย ** ทะเลแหวก สันหลังมังกรเผือก https://www.chillpainai.com/scoop/8590/ ตรัง ภาคใต้ ** ** *** **
59 พรุกระจูด ต.หาดทรายรี ** พื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุ มีสะพานศึกษาธรรมชาติให้เดินชมทิวทัศน์

สวยงาม อยู่ใกล้หาดทรายรี
https://th.readme.me/p/22885 ชุมพร ภาคใต้ ** *** *** **

60 จุดชมวิวเขาทะลุ ดอยตาปัง ** จุดชมวิวทะเลหมอกบนเทือกเขาที่คั่นอันดามันกับอ่าวไทย มี
รถปิคอัพขึ้นจุดชมวิว (500 บาท) ติดต่อผู้ใหญ่ประเสริฐ 
จัดการโดยการท่องเที่ยวชุมชน มีที่ตั้งแคมป์

https://travel.mthai.com/region/213265.html ชุมพร ภาคใต้ *** *** ** **

61 เกาะกุลา ** เกาะเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ฝั่งชุมพร สามารถกางเต้นท์แค้มปิ้งริม
ทะเล กินอาหารซีฟู้ด และดำน้ำดูปะการัง https://www.sanook.com/travel/1414637/

ชุมพร ภาคใต้ ** *** ** **

62 เกาะเวียง อ่าวทุ่งมหา ** เกาะใกล้ฝั่งชุมพร อยู่ในอ่าวทุ่งมหา มีแนวปะการังน้ำตื้น 
เป็นจุดดำน้ำทางเลือก และมีการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ http://www.bangburdtour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539884109&Ntype=3

ชุมพร ภาคใต้ ** *** *** **

63 เรือบุหลัน ดำน้ำทะเลชุมพร ** ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร ด้วยเรือสำเภาย้อนยุค https://www.coralgranddivers.com/mv-bulun-th ชุมพร ภาคใต้ * *** *** ***

64 แดนโดมโฮมสเตย์ อ่าวคราม ** นอนโฮมสเตย์ ออกบามหมึก(ประมงหมึกด้วยวิธีโบราณ) ดู
แพลงตอนเรืองแสง http://chailaibackpacker.com/dandomehomestay/

ชุมพร ภาคใต้ ** *** *** ***

ข้อมูลเบื้องต้นสินค้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
คะแนนแต่ละด้าน

ชื่อสถานที่ คะแนน คำอธิบายโดยย่อ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัด ภูมิภาค ความใหม่ ศักยภาพ คุณค่า ความแปลกใหม่
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https://www.xn--72c5aba9c2a3b8a2m8ae.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2/
https://www.wongnai.com/trips/phu-ta-jor-phangnga
http://www.mylifemytravels.com/koh-yao-heaven-resort/
https://tourist-attraction-1497.business.site/
http://travelmanthailand.com/2018/07/17/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99/
https://nakhonsidee.com/show/read/1/56/Lyn-cafe-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%93-%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://www.77jowo.com/contents/126627
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94-Bohinfarmstay-324639744336679/
https://www.wongnai.com/attractions/393118tk-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
https://www.chillpainai.com/scoop/8590/
https://th.readme.me/p/22885
https://travel.mthai.com/region/213265.html
https://www.sanook.com/travel/1414637/
http://www.bangburdtour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539884109&Ntype=3
https://www.coralgranddivers.com/mv-bulun-th
http://chailaibackpacker.com/dandomehomestay/


ข้อมูลเบื้องต้นสินค้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
คะแนนแต่ละด้าน

ชื่อสถานที่ คะแนน คำอธิบายโดยย่อ จังหวัด ภูมิภาค ความใหม่ ศักยภาพ คุณค่า ความแปลกใหม่
64 เกาะรางเกวียน *** จุดดำน้ำใหม่ ในอำเภอสัตหีบ ชลบุรี ตะวันออก *** ** *** *
65 เกาะริ้น ** จุดดำน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในทะเลตะวันออก และปิดตายมา

นาน
ชลบุรี ตะวันออก *** ** *** *

66 เกาะยอ ** เกาะสวยในสัตหีบ เดินทางด้วยเรือใบเลเซอร์ ชลบุรี ตะวันออก ** *** ** **
67 ป่าหิ่งห้อย ปราจีนบุรี *** ชมหิ่งห้อยจำนวนมหาศาล ในค่ายพรหมโยธี ปราจีนบุรี ตะวันออก *** *** *** ***
68 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง *** ล่องเรือชมผืนป่าชุ่มน้ำ ชมพรรณไม้หายาก ระยอง ตะวันออก *** *** *** **
69 เกาะจันทร์ เสม็ด ** จุดดำน้ำในเกาะเสม็ดที่อุดมสมบูรณ์มาก และยังไม่เป็นที่

รู้จัก
ระยอง ตะวันออก ** ** *** **

70 เกาะกระดาษ ตราด ** เกาะขนาดเล็กที่มีรูปร่างแบนราบ อยู่ใกล้เกาะหมาก ตราด ตะวันออก ** ** ** **
71 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า

ชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จังหวัดชลบุรี

** จุดชมป่าชายเลน และชมนก อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ชลบุรี ตะวันออก ** ** ** **

72 น้ำตกผางามงอน *** น้ำตกสวย ที่ซ่อนอยู่ในป่าลึก ต้องนั่งเรือในเขื่อนขุนด่าน 
และเดินป่าจึงจะไปถึง

นครนายก ภาคกลาง ** *** *** **

73 ถ้ำทะเลที่เกาะสิงห์ บางสะพาน *** ถ้ำมหัศจรรย์ที่ต้องดำน้ำมุดเข้าไปชมโพรงถ้ำเล็กๆ กลาง
เกาะ

ประจวบคีรีขันต์ ภาคกลาง *** ** *** ***

74 หาดฝั่งแดง *** ชายหาดและหน้าผาหินสีแดงสูงตระหง่าน ยาวนับกิโลเมตร 
เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามในมุมซ่อนเร้น

ประจวบคีรีขันต์ ภาคกลาง *** ** *** ***

75 อ่าวบ่อทองหลาง *** ชายหาดโค้งเว้าสวยงาม มีทะเลแหวกยามน้ำลง และยังเป็น
จุดดำน้ำบนฝั่งแห่งใหม่ในจังหวัดประจวบฯ

ประจวบคีรีขันต์ ภาคกลาง *** *** *** **

76 ป่ากลางอ่าว ** ผืนป่าอนุรักษ์ในอำเภอบางสะพาน ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่
จำนวนมาก

ประจวบคีรีขันต์ ภาคกลาง *** ** *** **

77 ถ้ำเทวาพิทักษ์ *** ถ้ำขนาดเล็กที่มีจุดเด่นคือ ผนังถ้ำที่คล้ายหินอ่อน และมี
ลำแสงสวยงามส่องลงมาจากปากปล่อง

ลพบุรี ภาคกลาง ** ** *** **

78 น้ำตกผาแดงซับพลู ** น้ำตกสวย อยู่ในเขตธุดงสถาน อ.มวกเหล็ก / พัฒนานิคม ลพบุรี ภาคกลาง *** ** *** *

79 ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน *** ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม สมุทรสาคร ภาคกลาง *** ** *** **
80 ทุ่งดอกคอสมอส เขาพระพุทธบาทน้อย *** ทุ่งดอกคอสมอสสีชมพูสดใส บานในฤดูหนาว โดยมีฉาก

หลังเป็นเขาพระพุทธบาทน้อยที่มีรูปร่างสวยงาม
สระบุรี ภาคกลาง *** *** * **

81 จุดชมฝูงนาก บางขุนเทียน *** จุดชมนากที่อาศัยอยู่ในลำคลองใกล้ป่าชายเลนในจังหวัด
กรุงเทพ

กรุงเทพ ภาคกลาง *** ** *** ***

82 ภูชี้ดาว *** จุดชมวิวแห่งใหม่ บนแนวทิวเขาเดียวกับภูชี้ฟ้า มองเห็น
ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในฝั่งลาว

เชียงราย ภาคเหนือ ** *** *** *

83 น้ำพุร้อนป่าตึง *** เชียงราย ภาคเหนือ *** *** * ***
84 ผาสิงห์เหลียว *** ภูมิทัศน์เสาดินสูงที่สุดในเมืองไทย เรียงรายอยู่ในหุบเขา

กว้างใหญ่ แลดูอลังการ และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
เชียงใหม่ ภาคเหนือ *** * *** **

85 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง *** ทิวทัศน์มุมสูงของเทือกดอย ทีมีนาข้าวสวยงามเป็นฉากหน้า เชียงใหม่ ภาคเหนือ ** ** ** **

1



86 ผาวิ่งชู้ *** หน้าผาริมแม่น้ำปิง ภูทิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ถูกลืม

เชียงใหม่ ภาคเหนือ ** * ** **

87 น้ำตกวังทอง (อุทยานแห่งชาติน้ำตก
บัวตอง น้เำพุเจ็ดสี)

*** น้ำตกลึกลับ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่
นำทาง เป็นน้ำตกเล็กๆ ที่สวยงามมาก มีผาหินปูนเป็นชั้นเชิง 
และแอ่งน้ำสีมรกตกลางความเขียวขจี เป็นมุมถ่ายภาพที่
สวย

เชียงใหม่ ภาคเหนือ *** ** *** **

88 Sticky Waterfall อช ศรีล้านนา *** น้ำตกแปลกใหม่ในอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา เชียงใหม่ ภาคเหนือ *** ** ** **

89 สวนป่าดอยบ่อหลวง *** ที่พักอิงแอบธรรมชาติ กลางป่าสนผืนใหญ่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ *** *** ** **
90 เขาหน่อ เขาแก้ว ** ทิวทัศน์สวยงามแปลกตา ของภูเขาที่เป็นแลนด์มาร์คริมถนน

สาย1
นครสวรรค์ ภาคเหนือ * * *** **

91 วังศิลาแลง บ้านหัวน้ำ *** น้ำตกและลำธารที่ขนาบด้วยผาหินที่ถูกสายน้ำขัดเกลาเป็น
เวลานาน จนเกิดเส้นสายและลวดลายสวยงาม

น่าน ภาคเหนือ ** *** *** **

92 เนินมะปราง *** ขี่จักรยาน ชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม ชมถ้ำ และแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน

พิษณุโลก ภาคเหนือ ** ** ** **

93 หล่มภูเขียว *** ลากูนสีมรกตบนยอดเขา ลำปาง ภาคเหนือ ** ** *** **

94 ยอดดอยภูผาหมอก บ้านจ่าโบ่ *** จุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ ** *** ** **
95 ผาสามเกลอ ครบุรี ** จุดชมวิวแห่งใหม่ในอำเภอครบุรี นครราชสีมา นครราชสีมา ภาคอีสาน *** *** ** *
96 เขาจอมทอง ครบุรี ** จุดชมวิวแห่งใหม่ในอำเภอครบุรี นครราชสีมา นครราชสีมา ภาคอีสาน *** *** ** *
97 ภูห้วยอิสัน *** จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นริมแม่น้ำโขง มีรถอีแต๊กของชาวบ้านให้

บริการ
หนองคาย ภาคอีสาน ** ** ** **

98 ภูเตาโปง *** จุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม อยู่ในอำเภอด่านซ้าย เลย ภาคอีสาน *** ** ** **
99 ภูผาดัก *** จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดหนองคาย หนองคาย ภาคอีสาน ** ** ** **

100 พันโขดแสนไคร้ *** แก่งกลางแม่น้ำโขง ในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
โผล่ให้เห็นสวยงาม เป็นระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า 5 
กิโลเมตร

หนองคาย ภาคอีสาน ** ** ** **

ข้อมูลเบื้องต้นสินค้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
คะแนนแต่ละด้าน

ชื่อสถานที่ คะแนน คำอธิบายโดยย่อ จังหวัด ภูมิภาค ความใหม่ ศักยภาพ คุณค่า ความแปลกใหม่
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