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4 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



เสพงานศิิลป์์เสพงานศิิลป์์
เท่�ยวถิ่่�น “กััญ”

- เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนร้้ีกััญชา-กััญชง จัังหวัดเช่ยงรีาย -

5เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



6 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย

จิิตรรักษาฟาร์ม

- แหล่่งเร่ียนรี้้/แหล่่งปล่้กั/แหล่่งส้กััดกััญชา-กััญชงทางกัารีแพทย์ -

ทุกัวัน 08:00 - 22:00 น.
(+66) 86 516 5433
Young มี่ กััญ
https://goo.gl/maps/efaZFJRQniCkDJkq9

าร์์มกััญชาต้้นแบบที่่�ให้้บร์ิกัาร์จำห้น่าย
ที่ั�งกััญชาสดและผลิต้ภััณฑ์์แปร์ร์ูปจากั
กััญชา ที่่�เปิดให้้ผู้ปร์ะกัอบกัาร์ท่ี่�สนใจเข้้า

เย่�ยมชมและเร์่ยนร์ู้กัาร์เพาะปลูกักััญชา ให้้เป็นพืช
เศร์ษฐกัิจแบบคร์บวงจร์

ฟ



รี้านอาหารีมาลองเต๊๊อะ

อนันต๊รีา ส้ามเหล่�ยมทองคำำา 
แคำมป์์ช้าง แอนด์ รี่ส้อร์ีท

วันอังคารี - วันอาท่ตย์ 09:00 - 17:00 น.
(หยุดวันจัันทรี์)
(+66) 95 229 5359
มีาล่องเต๊อะ เช่ยงรีาย
https://goo.gl/maps/Bxx472meCvbYoZqq8

เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 5378 4084
Anantara Golden Triangle  
Elephant Camp & Resort
https://goo.gl/maps/PNYgJEURuCck5dFx9

านอาห้าร์เห้นือฟิิวชันในบร์ร์ยากัาศริ์มน�ำ 
แสนสบาย คัดสร์ร์วัต้ถุุดิบคุณภัาพด่ ปรุ์งอย่าง
พิถุ่พิถุัน จัดจานอย่างปร์ะณ่ต้ ให้้คุณได้ 

อิ�มเอมที่ั�งร์สชาติ้และอาห้าร์ต้า และยังม่เมนูที่ำจากั 
กััญชาท่ี่�ไม่ควร์พลาด 

รี้

สอร์์ที่สุดห้ร์ู ท่ี่�ให้้คุณได้พบกัับปร์ะสบกัาร์ณ์ 
กัาร์พักัผ่อนแปลกัให้ม่ ผ่อนคลายจิต้ใจ 
ด้วยสปากััญชา ท่ี่�นำเอากััญชามาเป็น 

ส่วนผสมในที่ร์่ต้เมนต้์เพื�อปร์นนิบัต้ิให้้คุณได้ผ่อนคลาย 
ที่ั�งร์่างกัายและจิต้ใจ

รี่

- ส้ถิ่านปรีะกัอบกัารีท่�มี่ส่้นค้า/บรี่กัารีเกั่�ยวกัับกััญชา-กััญชง -

เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย 7

ส้ถานป์รีะกัอบกัารีน่�ม่บรีิกัารีเก่ั�ยวกัับกััญชา/กััญชง

ส้ถานป์รีะกัอบกัารีน่�ม่เมน้กััญชา/กััญชง



- ส้ถิ่านปรีะกัอบกัารีใกัล่้เค่ยง -

ลดล็อกัความมหั้ศจร์ร์ย์ข้องจังห้วัดเช่ยงร์าย 
ณ ร์่สอร์์ที่ห้ร์ูร์ิมฝั่่�งแม่น�ำกักั ให้้คุณได้ค้นพบ 
ความสงบสุข้ที่่ามกัลางขุ้นเข้าในดินแดน

อาร์ยธร์ร์มล้านนาไปพร์้อม ๆ กัับกัาร์ดูแลร์่างกัาย

ป

โรงแรม เลอ เมอริเดีียน 
เชีียงราย รีสอร์ท

เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 5360 3333
Le Méridien Chiang Rai Resort, Thailand
https://g.page/LeMeridienChiangRaiResort?share

8 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



9เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย

วัดรี่องขุ่่่น
โบสถุส่ข้าวบริ์สุที่ธิ�ปร์ะดับด้วยกัร์ะจกัส่เงิน
วาว และลวดลายปูนป่�นศิลปะร์่วมสมัย 
อันอ่อนช้อย งดงาม ทัี่�งห้มดถุูกัออกัแบบโดย

อาจาร์ย์เฉลิมชัย โฆษิต้พิพัฒน์ ศิลปินแห้่งชาต้ิสาข้า
ที่ัศนศิลป์ 

- แหล่่งท่องเท่�ยวใกัล่้เค่ยง -

อุ
ทุกัวัน 08:00 - 17:00 น.
(+66) 5367 3579
วัดรี่องขุุ่่น - Wat Rong Khun - White Temple, 
Chiang Rai, Thailand
https://goo.gl/maps/uiuajfqWBkvr5C5A7



10 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย

- แหล่่งท่องเท่�ยวใกัล่้เค่ยง -

ทุกัวัน 08:00 - 18:00 น.
(+66) 5316 0636-7
Singha Park Chiang Rai ส่้งห์ปารี์ค เช่ยงรีาย
https://goo.gl/maps/7PRaAokhWn7ZoErd9

ส้ิงห์ป์ารี์คำเช่ยงรีาย
ห้ล่งที่่องเที่่�ยวเชิงเกัษต้ร์บนพื�นท่ี่�กัว่า 8,000 ไร์่ 
ที่่�ปร์ะกัอบไปด้วย ไร์่ชา สวนดอกัไม้นานาพันธุ์ 
สวนสัต้ว์ข้นาดเล็กั ร์้านอาห้าร์ คาเฟิ่ ที่่ามกัลาง

บร์ร์ยากัาศสดชื�น สามาร์ถุเท่ี่�ยวชมได้ต้ลอดที่ั�งปี

แ

ขุ่ัวศิิลป์ะ

ทุกัวัน 09:00 - 18:00 น.
(+66) 88 418 5431
ขุ่ัวศ่ิล่ปะ
https://goo.gl/maps/s8wL4ahhV9LFNNgi8

อศิลป์ท่ี่�เป็นศูนย์เร์่ยนร์ู้ที่างศิลปะ ซึ่่�งม ่
กัาร์จัดแสดงผลงานศิลปะแบบห้มุนเว่ยน  
กั่อต้ั�งข่้�นจากัความร์ักัและความเอื�อเฟิ้�อ 

ข้องกัลุ่มศิลปินเช่ยงร์ายเพื�อให้้เป็นสะพานเชื�อม
ศิลปะสู่สังคม 

ห



วััดีห้้วัยปลากั�ง
จด่ย์ 9 ชั�น ที่ร์งแห้ลมท่ี่�ผสมผสานร์ะห้ว่างศิลปะ
จ่นและล้านนา ที่่�ม่ชื�อว่า พบโชคธร์ร์มเจด่ย์ 
ภัายในเป็นท่ี่�ปร์ะดิษฐานเจ้าแม่กัวนอิมแกัะสลักั

จากัไม้จันที่น์ห้อมข้นาดให้ญ่

เ
วันจัันทรี์แล่ะวันอาท่ตย์ 07:00 - 17:00 น.
วันอังคารี 07:00 - 10:00 น. แล่ะ 12:00 - 21:30 น.
วันพุธแล่ะวันเส้ารี์ 07:00 - 21:30 น.
วันพฤหัส้บด่ 12:00 - 17:00 น.
วันศุิกัรี์ 08:00 - 13:00 น. แล่ะ 16:00 - 17:00 น.
(+66) 5315 0274, (+66) 86 620 0647
วัดห้วยปล่ากัั�ง จั.เช่ยงรีาย - Wat Huay Pla Kang
https://goo.gl/maps/1kDuVcJewSYJiR4e7

11เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



12 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย12 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



13เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย 13เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



- โปรีแกัรีมีท่องเท่�ยวเส้้นทางเช่ยงรีาย -

เสพงานศิิลป์ เที�ยวัถิิ่�น “กัญ”
อลังการวััดีสวัยพุทธศิิลป์ เยือนถิ่ิ�นล้านนา “เชีียงราย” เมืองแห้่งศิิลปวััฒนธรรม 
สัมผััสประสบการณ์์ให้ม่ ทัวัร์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์กัญชีาครบวังจิร ฟ้� นฟูกาย-ใจิบำาบัดีทรีตเมนต์
เพื�อการผั่อนคลายที�ไดี้รับแรงบันดีาลใจิจิากส่วันผัสมกัญชีาโดียสปารีสอร์ทห้รู

CHIANG RAI ART CITY 
เส้พงานศ่ิล่ป์
เมีืองศ่ิล่ปะ “เช่ยงรีาย”

วันท่� 1 เช้า • จุดนับพบในต้ัวเมืองเช่ยงร์าย  
 ห้ร์ือสนามบินเช่ยงร์าย

 • เย่�ยมชมจิต้ร์ร์ักัษาฟิาร์์ม (Jitraksa Farm) 
  ฟิาร์์มกััญชาเกัษต้ร์อินที่ร์่ย์ ศูนย์เร์่ยนร์ู้กััญชา
  คร์บวงจร์ข้อง จ. เช่ยงร์าย 

เท่�ยง • ลิ�มร์สเมนูอาห้าร์กัลางวัน ทัี่�งอาห้าร์เห้นือ 
 และยังม่เมนูเพื�อสุข้ภัาพท่ี่�ม่ส่วนผสมข้อง 
 กััญชา ที่่�ร์้านอาห้าร์มาลองเต้๊อะ 

บ่าย • เสพงานศิลป์ ท่ี่�ขั้วศิลปะ
 • เช็กัอิน ณ อนันต้ร์า สามเห้ล่�ยมที่องคำ  

 แคมป์ช้าง แอนด์ ร์่สอร์์ที่ 

เย็น • ร์ับปร์ะที่านเมนูสุข้ภัาพในร์่สอร์์ที่

14 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



15เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย

CANNABIS JOURNEY.
INDIGENOUS TREATMENTS.
เทรีนด์เท่�ยวส้ายเขุ่่ยว
เปิดปรีะส้บกัารีณ์์ทร่ีตเมีนต์ส้ปากััญชาบำาบัด

วันท่� 2

CULTURE & SIGHTSEEING 
ศ่ิล่ปะ วัฒนธรีรีมี
ส้ถิ่าปัตยกัรีรีมีงดงามีแดนพุทธศ่ิล่ป์ 

วันท่� 3
เช้า • ร์ับปร์ะที่านอาห้าร์เช้า ณ ร์่สอร์์ที่ที่่�พักั 
 • เช็กัเอาต้์ออกัจากัที่่�พักั
        • ชมความงดงามอลังกัาร์ข้องวัดห้้วยปลากัั�ง

เท่�ยง • ร์ับปร์ะที่านอาห้าร์กัลางวัน ณ สิงห้์ปาร์์ค 
 นั�งร์ถุร์างชมไร์่และฟิาร์์ม

        • สัมผัสความงามวิจิต้ร์ข้องศิลปะ 
 สถุาป่ต้ยกัร์ร์ม วัดร์่องขุ้่น

เย็น  • ส่งยังสนามบิน ท่ี่�พักั ห้ร์ือสถุานท่ี่�ในเข้ต้ 
 ต้ัวเมืองเช่ยงร์าย

เช้า • ร์ับปร์ะที่านอาห้าร์เช้า ณ ร์่สอร์์ที่ที่่�พักั  

กัลางวัน • พืชกััญชาถุูกันำมาใช้ในยาแผนโบร์าณ 
 จากัที่ั�วโลกัมานานห้ลายศต้วร์ร์ษ ปร์ะโยชน ์
 ม่มากัมาย ต้ั�งแต้่กัาร์ที่ำให้้จิต้ใจสงบไปจนถุ่ง 
 กัาร์ผ่อนคลายร์่างกัายด้วยคุณสมบัต้ิ 
 ต้้านกัาร์อักัเสบ ต้้านอนุมูลอิสร์ะ ผ่อนคลาย 
 อย่างล�ำล่กั เดินที่างไปกัับอนันต้ร์าสปา  
 สำร์วจโลกัให้ม่ข้องกัาร์รั์กัษาจากัพลังบำบัด 
 ต้ามธร์ร์มชาต้ิข้องกััญชา เลือกัโปร์แกัร์ม 
 สปากััญชาท่ี่�ที่่านชอบ

 • ผ่อนคลายด้วยกัิจกัร์ร์มสปากััญชาบำบัด 
 เพื�อสุข้ภัาพ ที่่�อนันต้ร์า สปา ด้วย 3 โปร์แกัร์ม 
 ที่ร์่ต้เมนต้์

 A: RESTFUL SLUMBER JOURNEY (90 นาที่่) 
แช่เกัลือกััญชา-นวดน�ำมันกััญชากัลิ�นลาเวนเดอร์ ์
กั่อนปิดที่้ายด้วยชากััญชา

 B: HEAD-TO-TOE CALMING JOURNEY 
(90 นาที่่) นวดจัดเต้็ม ต้ั�งแต้่แช่เที่้า นวดศ่ร์ษะ 
และนวดต้ัว ด้วยส่วนผสมข้องกััญชา บร์ร์เที่า
อากัาร์บวมและอักัเสบข้องกัล้ามเนื�อ

 C: CANNABIS STRESS–RELEASE JOURNEY 
(90 นาที่่) นวดลูกัปร์ะคบ ใช้สมุนไพร์และ 
น�ำมันสกััดจากักััญชา เห้มาะสำห้รั์บบร์ร์เที่า
อากัาร์ปวดข้องคนที่่�เป็นออฟิฟิิศซึ่ินโดร์ม

เย็น • เช็กัอิน ณ เลอ เมริ์เด่ยน เช่ยงร์าย ร์่สอร์์ที่
 • ร์ับปร์ะที่านอาห้าร์เมนูสุข้ภัาพ  

 ณ ร์่สอร์์ที่ที่่�พักั



16 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



17เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดเช่ยงรีาย



18 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



เที่่�ยวไร่่ “กััญ”เที่่�ยวไร่่ “กััญ”
ส้วรีรีค์เมืองไวน์

- เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนร้้ีกััญชา-กััญชง จัังหวัดนครีรีาชส้่มา -

19เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



20 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา

โครีงกัารีวิจััยกัารีผลิิตกััญชาเชิงคุณภาพเพ่�อใช้ปรีะโยชน์
ทางกัารีแพทย์ มหาวิทยาลิัยเทคโนโลิย่สุ้รีนารี่

- แหล่่งเร่ียนรี้้/แหล่่งปล่้กั/แหล่่งส้กััดกััญชา-กััญชงทางกัารีแพทย์ -

วันจัันทรี์ - วันศุุกัรี์ 08:30 - 16:30 น.
(+66) 4422 3000
Suranaree University of Technology
https://goo.gl/maps/DhCwVKfdBdd45wYk9

ร้้างความร้่วมมือกัับเคร้ือข่่ายวิสาหกิัจชุุมชุน
และเกัษตร้กัร้ในทุุกัภููมิภูาค เพื่ื�อต่อยอด 
กัาร้พื่ัฒนาให้กััญชุา-กััญชุงเป็็นพืื่ชุเศร้ษฐกัิจ 

ทุำให้โคร้งกัาร้วิจัยฯ แห่งน้�เป็็น Cannabis Hub  
ทุ้�ใหญ่ทุ้�สุดข่องป็ร้ะเทุศ

ส้



รัักจัังฟารั์ม วัังน้ำำ�าเขีียวั

วันพุธ - วันจัันทรี์ 08:00 - 17:00 น. (หยุดวันอังคารี)
(+66) 81 348 4444
RJC COIN by รีักัจัังฟารี์ม
https://goo.gl/maps/948Yo1RM6EJKzMEo7

าร้์มแห่งความร้ักั จากัแหล่งเพื่าะป็ลูกัเมลอนทุ้�ม้ชุื�อเส้ยงสู่ฟาร้์ม
ป็ลูกักััญชุาเพื่ื�อกัาร้แพื่ทุย์ และยังเป็็นแหล่งทุ่องเทุ้�ยวเชิุงเกัษตร้ 
ทุ้�ม้มุมถ่่ายรู้ป็สวย ๆ สินค้าโอทุอป็ทุ้�ม้คุณภูาพื่ให้เลือกัซืื้�อ ฟ

21เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



- ส้ถานปรีะกัอบกัารีท่�ม่สิ้นค้า/บรีิกัารีเกั่�ยวกัับกััญชา-กััญชง -

บร้นด์ร้้านกัาแฟจากัภูาคอ้สาน ทุ้�ต่อยอด 
ด้วยกัาร้เสิร้์ฟเมนูเคร้ื�องดื�มผสมกััญชุาภูายใต้
แบร้นด์ KhaoYai CALM โดยม้เมนูทุ้�น่าสนใจ 

ไว้ให้ลูกัค้าทุ้�สนใจได้ลิ�มลอง

22

เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 4425 5002
Class Cafe’
https://goo.gl/maps/4KBKqoL2inf2DR4S6

แ

คลาส คาเฟ ่
สาขีามหาวัิทยาลัยเทคโน้ำโลยีสุรัน้ำารัี

เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา

ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�ม่เมน้กััญชา/กััญชง



ชมรีมนวดแผนไทย 
วังนำ�าเขี่ยว 

งอยู่ในร้ักัจังฟาร้์ม ให้บริ้กัาร้นวดผ่อนคลาย
ด้วยลูกัป็ร้ะคบสมุนไพื่ร้กััญชุาตามแบบ 
วิถ้่ชุาวบ้าน โดยใชุ้กััญชุาจากัวิสาหกัิจชุุมชุน

กัลุ่มร้ักัจังฟาร้์ม ชุ่วยให้รู้้สึกัผ่อนคลาย 
ทุั�งกัล้ามเนื�อและจิตใจ

ตั�

วันพุธ - วันจัันทรี์ 08:00 - 17:00 น.  
(หยุดวันอังคารี)
(+66) 81 348 4444
RJC COIN by รีักัจัังฟารี์ม
https://goo.gl/maps/948Yo1RM6EJKzMEo7

เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา 23

ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�ม่บรีิกัารีเกั่�ยวกัับกััญชา/กััญชง



- ส้ถานปรีะกัอบกัารีใกัล่้เค่ยง -

โรังแรัมแคน้ำทารัี 
โครัาช

กัแต่งห้องพื่ักัในสไตล์โมเดิร้์นซื้ึ�งเน้น
ป็ร้ะโยชุน์พืื่�นทุ้�ใชุ้สอยสำหร้ับนักัเดินทุาง

ทุุกัชุ่วงวัย ให้บร้ร้ยากัาศโป็ร้่งโล่งสบายไม่อึดอัด 
พื่ร้้อมสิ�งอำนวยความสะดวกัภูายในห้องพัื่กัทุ้�
คร้บครั้นและทุันสมัย

เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 4435 3011
โรีงแรีมแคนทารี่ โครีาช
https://goo.gl/maps/ihNvpPgfVyUejU8e7

ต

24 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



ทุกัวัน 09:00 - 19:00 น.
(+66) 97 082 4243
ครีัวตาต่บ
https://goo.gl/maps/Y8FuN2NAvbWjN76a8

รี้านอาหารีครีัวตาต่บ
านอาหาร้ไทุยร้ิมเขื่�อนลำตะคอง ให้บร้ิกัาร้ 
อาหาร้ไทุยร้สชุาติเย้�ยม ในร้าคามิตร้ภูาพื่ เมนูอาหาร้
หลากัหลาย แต่ทุ้�จัดว่าเด็ดและไม่ควร้พื่ลาด  

คือเมนูป็ลาต่าง ๆ ทุ้�สดสะอาด ต้องลอง

รี้

รีา้นอาหารีครัีวบา้นเลิขีท่� 5

ทุกัวัน 09:00-20:00 น.
(+66) 86 243 4411
(+66) 83 467 4411
ครีัวบ้านเล่ขท่�5 -ไทยส้ามัคค่ วังนำ�าเข่ยว
https://goo.gl/maps/sw66Muv3wS2AZseG8

านอาหาร้เกั่าแกั่ในอำเภูอวังน�ำเข่้ยว 
ทุ้�ตั�งอยู่กัลางสวนกัร้ะทุ้อน บร้ร้ยากัาศร้่มร้ื�น 
เย็นสบาย เหมาะแกั่กัาร้พื่าคร้อบครั้ว 

มาร้ับป็ร้ะทุาน ให้บริ้กัาร้อาหาร้ไทุย 
ร้สชุาติกัลมกัล่อมทุ้�ใคร้ได้ลองต้องติดใจ

รี้

ไรี่องุ่นไวน์กัรีาน-มอนเต้
ทุกัวัน 07:30 - 20:00 น.
(+66) 92 806 7755
GranMonte Vineyard and Winery
https://g.page/granmonte?share

ร้่องุ่นบนพืื่�นทุ้�กัว้างข่วางสุดลูกัหูลูกัตา 
กัว่า 100 ไร้่ในแถ่บเข่าใหญ่ ไร้่แห่งน้�ป็ลูกัองุ่น 
สายพื่ันธุ์ุ์หายากัทุ้�นำเข่้าจากัต่างป็ร้ะเทุศ 

ทุำความรู้้จักัสายพื่ันธุ์ุ์องุ่น ชุมวิธุ์้กัาร้หมักัไวน์  
และเร้้ยนรู้้เทุคนิคกัาร้ชุิมไวน์อย่างถู่กัวิธุ์้

ไ

25เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



26 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา26 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



27เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา

เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา 27



- โปรีแกัรีมท่องเท่�ยวเส้้นทางนครีรีาชส่้มา -

เที�ยวัไรั่ “กัญ” สวัรัรัค์เมืองไวัน์้ำ
ตื่ื�น้ำตื่าตื่ื�น้ำใจัใน้ำ จั. น้ำครัรัาชสีมา เที�ยวัวัิสาหกิจัชุมชน้ำรัักจััง ศึึกษาโมเดลการัปลูกกัญชา
คุณภาพใน้ำโรังเรัือน้ำกรัีน้ำเฮาส์ ชมฟารั์มแหล่งผลิตื่กัญชาทางการัแพทย์ตื่้น้ำแบบส่ง 
โรังพยาบาลเจั้าพรัะยาอภัยภูเบศึรั และไม่พลาดทัวัรั์โรังไวัน้ำ์-ไรั่องุ่น้ำ จัิบไวัน้ำ์คุณภาพ  
ที�กรัาน้ำมอน้ำเตื่้ อ. ปากช่อง 

SIGHTSEEING CANNABIS 
FARM & VINEYARD AND 
WINERY TOUR 
ทัวรี์ไรี่องุ่น-โรีงไวน์/ชมฟารี์มกััญชา
ทางกัารีแพทย์ต้นแบบ

วันท่� 1
เช้า • พื่บกััน ณ จุดนัดพื่บ 
 • ร้ับป็ร้ะทุานอาหาร้ว่าง และเทุ้�ยวชุม 

 ไร้่องุ่นกัร้านมอนเต้

เท่�ยง • ร้ับป็ร้ะทุานอาหาร้กัลางวัน ทุ้�ร้้าน GranMonte  
 Vineyard and Winery

บ่าย • เดินทุางสู่ อ. วังน�ำเข้่ยว เทุ้�ยวชุมฟาร้์มกััญชุา 
 ทุางกัาร้แพื่ทุย์ต้นแบบ ทุ้�ร้ักัจังฟาร้์ม 

 • เลือกัซืื้�อสินค้าจากัผลิตภัูณฑ์์กััญชุา  
 และผ่อนคลายด้วยกัาร้นวดด้วยลูกัป็ร้ะคบกััญชุา 
 โดยชุมร้มนวดแผนไทุย วังน�ำเข้่ยว

เย็น • ร้ับป็ร้ะทุานอาหาร้เย็น ทุ้�ห้องอาหาร้ 
 คร้ัวบ้านเลข่ทุ้� 5

           • เข่้าพื่ักั ทุ้�โร้งแร้มแคนทุาร้้ โคร้าชุ

28 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



29เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา

MEDICAL CANNABIS 
KNOW-HOW 
เจัาะล่ึกักัารีผล่ิตกััญชาคุณภาพ
ทางกัารีแพทย์

วันท่� 2

เช้า • ร้ับป็ร้ะทุานอาหาร้เชุ้า ณ โร้งแร้มทุ้�พัื่กั
 • เย้�ยมชุมโคร้งกัาร้วิจัยกัาร้ผลิตกััญชุาเพื่ื�อใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ 

 ทุางกัาร้แพื่ทุย์ มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลย้สุร้นาร้ ้

เท่�ยง • ลิ�มลองร้สชุาติ เคร้ื�องดื�มชุา กัาแฟ ทุ้�ม้ส่วนผสมข่องกััญชุา  
 จากัร้้าน Class Cafe

บ่าย • ร้ับป็ร้ะทุานอาหาร้กัลางวัน ทุ้�ร้้านอาหาร้ครั้วตาต้บ
 • เดินทุางกัลับกัรุ้งเทุพื่มหานคร้โดยสวัสดิภูาพื่ 



30 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



31เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดนครีรีาชส่้มา



32 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์32 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



33เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

ปัักหมุุดเที่่�ยว “กัญ”ปัักหมุุดเที่่�ยว “กัญ”
@บุุรี่รีัมย์

- เส้้นทางท่องเท่�ยวเรี่ยนรี้้กััญชา-กััญชง จัังหวัดบุุรี่รีัมย์ -

33เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



วิิสาหกิิจชุุมชุนศููนย์์กิลางกิารพััฒนา
สมุนไพัรเพัลาเพัลินเพ่ั�อชุุมชุน

- แหล่่งเร่ียนรี้้/แหล่่งปล่้กั/แหล่่งส้กััดกััญชา-กััญชงทางกัารีแพทย์ -

หล่่งท่่องเท่่�ยวเชิิงสุุขภาพแห่งใหม่่ของบุุร่ีรีัม่ย์  
แหล่่งเรี่ยนรี้�เกี่่�ยวกี่ับุกี่ัญชิา กี่ัญชิงท่างกี่ารีแพท่ย ์

พรี�อม่สิุนค้�าเบุเกี่อรี่แล่ะเค้ร่ี�องดื่่�ม่แปรีรี้ปจากี่กี่ัญชิา กี่ัญชิง
ให�เล่่อกี่ซ่ื้�อเล่่อกี่ชิิม่อย่างปล่อดื่ภัย

แ
วันจัันทรี์ - วันศุุกัรี์ 09:00 - 17:00 น. 
แล่ะวันเส้าร์ี - วันอาทิตย์ 08:00 - 20:00 น.
(+66) 87 798 1039
Play La Ploen
https://goo.gl/maps/AAt7ybGH4YftPiqS6

34 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



35เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

หล่่งท่่องเท่่�ยวเชิิงเกี่ษตรี ท่่�ม่่ไรี่ผัักี่ผัล่ไม่�ออรี์แกี่นิกี่
ปล่อดื่สุารีเค้ม่่แล่ะฟารี์ม่เพาะปล่้กี่กัี่ญชิา 
แบุบุโรีงเรี่อน ท่่าม่กี่ล่างบุรีรียากี่าศสุงบุ รี่ม่ร่ี�น 

แล่ะยังม่่ท่่�พักี่แบุบุโฮม่สุเตย์สุไตล่์ชินบุท่ กี่ล่างนาข�าว 

บุ้านส้วนฟรีุ�ตกัารี์เด้นส้์
วันอาทิตย์ - วันจัันทรี์ 08:00 - 18:00 น.
(หยุดวันอังคารี)
(+66) 61 447 9929
บุุรี่รีัมย์ บุ้านส้วนฟรีุ�ตกัารี์เด้นส์้
https://g.page/baansuan?share

แ

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�ม่เมน้กััญชา/กััญชง



36 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

อโรคย์า เวิลเนส ศูาลา
นย์บุรีิกี่ารีสุุขภาพแบุบุองค้์รีวม่
เป็นสุ่วนหน่�งของเพ ล่า เพลิ่น ท่่�เปิดื่ 
ให�บุรีิกี่ารีตรีวจแล่ะให�ค้ำปรี่กี่ษา 

ดื่�านสุุขภาพแล่ะยาสุมุ่นไพรี รีวม่ถ่ึงเผัยแพรี่
ค้วาม่รี้�ดื่�านสุมุ่นไพรีกี่ัญชิาแบุบุค้รีบุวงจรี

- ส้ถานปรีะกัอบุกัารีท่�ม่สิ้นค้า/บุรีิกัารีเกั่�ยวกัับุกััญชา-กััญชง -

ศุ้

ทุกัวัน 08:00 - 18:00 น.
(+66) 92 515 6458
Arokaya Wellness Sala
https://goo.gl/maps/US85Zg2CSPnS34WT9

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�ม่บุรีิกัารีเกั่�ยวกัับุกััญชา/กััญชง



โอฬารีนวดไทย
ม่อโอฬารี ปรีม่าจารีย์กี่ารีนวดื่แผันไท่ย 
ผั้�นำเอาศาสุตรี์แล่ะศิล่ป์แห่งภ้ม่ิปัญญา

ไท่ยม่าปรีะยุกี่ต์เข�ากัี่บุกี่ารีใชิ�สุมุ่นไพรีกัี่ญชิาของ 
หม่อพ่�นบุ�านในพ่�นถิึ�นอ่สุานเพ่�อกี่ารีดื่้แล่สุุขภาพ
แล่ะปรีับุสุม่ดืุ่ล่ของรี่างกี่าย 

ห
ส้าขาวัดป่าเขาน้อย
ทุกัวัน 08:00 - 22:00 น.
ส้าขาล่ำาปล่ายมาศุ
ทุกัวัน 08:00 - 19:00 น.
(+66) 4463 4789, (+66) 81 266 0952
Olan Nuad Thai บุุรี่รีัมย์
ส้าขาวัดป่าเขาน้อย 
https://goo.gl/maps/ym6CfbjAZe1PwT2y8
ส้าขาล่ำาปล่ายมาศุ
https://goo.gl/maps/2DZPe8DwJsNMSo3i7

รี้านไมล์์ คาเฟ ่บุุรี่รีัมย์
านอาหารีของสุายนั�งชิิล่ท่่�เปิดื่ให�บุรีิกี่ารี 
อาหารี เค้ร่ี�องดื่่�ม่ ไท่ย อ่สุาน ยุโรีป ฟิวชิัน 
รีสุชิาติจัดื่จ�าน โดื่ยเฉพาะเม่น้กัี่ญชิา 

อารีม่ณ์์ดื่่ เม่น้อาหารีท่่�ม่่กัี่ญชิาเป็นสุ่วนผัสุม่  
ไม่่ว่าจะเป็นต�ม่ ยำ ผััดื่ แกี่งท่อดื่ 

รี้ ทุกัวัน 11:00 - 00:00 น.
(+66) 63 803 9365
Miles Cafe’ Buriram
https://goo.gl/maps/vhun8cHdp8AQC6Rv8

37เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�ม่เมน้กััญชา/กััญชง

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�ม่บุรีิกัารีเก่ั�ยวกัับุกััญชา/กััญชง



38 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

โรีงแรีมอมารี่ บุุรี่รีัมย์ ย้ไนเต็ด
รีงแรีม่ธี่ม่ฟุตบุอล่แห่งเดื่่ยวในปรีะเท่ศไท่ย 
ท่่�พรี�อม่จะม่อบุปรีะสุบุกี่ารีณ์์กี่ารีเข�าพักี่สุุดื่พิเศษ 
ในวันพักี่ผั่อนของค้รีอบุค้รีัวดื่�วยห�องพักี่สุุดื่หรี้หรีา

พรี�อม่เสุิรี์ฟเม่น้อาหารีสุุดื่หรี้ท่่�ปรีุงจากี่กี่ัญชิา 

โ เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 4411 1444
Amari Buriram United
https://g.page/AmariBuriram?share

- ส้ถานปรีะกัอบุกัารีท่�ม่สิ้นค้า/บุรีิกัารีเกั่�ยวกัับุกััญชา-กััญชง -

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�ม่เมน้กััญชา/กััญชง



39เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

ม่ล่อนปล่อดื่สุารีพิษกี่ล่างทุ่่งกีุ่ล่ารี�องไห� โดื่ดื่เดื่่นดื่�วย
เม่ล่อนหล่ากี่หล่ายสุายพันธุี์ รีวม่ถึ่งผัักี่สุดื่แล่ะแตงโม่
ไรี�เม่ล่็ดื่ปล่อดื่สุารีพิษท่่�เป็นผัล่ผัล่ิตของฟารี์ม่ท่่�เปิดื่ให�

นักี่เดื่ินท่างเข�าเย่�ยม่ชิม่แล่ะเล่่อกี่ซื้่�อผัล่ผัล่ิตสุ่งตรีงจากี่ไรี่

- แหล่่งท่องเท่�ยวใกัล่้เค่ยง -

เ
ตั้ั�งถาวิรฟาร์ม

ทุกัวัน 08:00 - 17:00 น.
(+66) 61 029 6557
ตั้งถาวรีฟารี์ม - Tangtaworn Farm
https://goo.gl/maps/1jqGkojpZZs81Prr9



40 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์40 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



41เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์ 41เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



42 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

ปัักิหมุดเท่ี่�ย์วิ “กิัญ” @บุุร่รัมย์์
สนุกิสนานเพัลินใจในเพัลาเพัลิน แหล่งที่่องเที่่�ย์วิเชุิงเกิษตั้รบุนเส้นที่างสาย์ “กิัญชุา” 
ใน จ. บุุร่รัมย์์  สัมผััสปัระสบุกิารณ์์ที่ัวิร์ฟาร์มกิัญ พัร้อมฝึึกิที่ำานำ�ามันกิัญชุาด้วิย์ตั้ัวิเอง 
และผั่อนคลาย์ไปักิับุกิารนวิดปัระคบุด้วิย์ผัลิตั้ภััณ์ฑ์์ท่ี่�ม่ส่วินผัสมของกิัญชุา

เช้า  • พบุกี่ัน ณ์ จุดื่นัดื่พบุ 
 ท่่าอากี่าศยานนานาชิาติดื่อนเม่่อง 

 • ออกี่เดื่ินท่างสุ้่ จ. บุุรี่รีัม่ย์ 
 • รีับุปรีะท่านอาหารีเชิ�า ท่่�ตั�งถึาวรีฟารี์ม่
 • เดื่ินท่างสุ้่อุท่ยานไม่�ดื่อกี่เพล่าเพลิ่น อ. ค้้เม่่อง

ส้าย • ชิม่อุท่ยานโรีงเรี่อนไม่�ดื่อกี่เพล่าเพลิ่น 
 ท่่�บุานสุะพรีั�งตล่อดื่ท่ั�งปี

เท่�ยง • รีับุปรีะท่านอาหารีกี่ล่างวันเม่น้สุรี�างสุรีรีค้์ 
 ผัล่ิตผัล่จากี่กัี่ญชิา

- โปรีแกัรีมท่องเท่�ยวเส้้นทางบุุรี่รีัมย์ -

SIGHTSEEING 
& CANNABIS WORKSHOP 
อลั่งกัารีศุ้นยเ์รีย่นรี้ก้ัญัชาทางกัารีแพทย์ 
อุทยานเพล่าเพล่ิน

วันท่� 1



43เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์

เช้า • รีับุปรีะท่านอาหารีเชิ�า ณ์ ท่่�พักี่
 • ชิม่ฟารี์ม่เพาะปล่้กี่กี่ัญชิาคุ้ณ์ภาพ 

 เพ่�อท่างกี่ารีแพท่ย์ ท่่�บุ�านสุวนฟรีุ�ตกี่ารี์เดื่�นสุ์ 
 • แหล่่งท่่องเท่่�ยวเชิิงเกี่ษตรีแบุบุบุ้รีณ์ากี่ารี 

 แล่ะฟารี์ม่เพาะปล่้กี่กัี่ญชิาแบุบุโรีงเรี่อน

เท่�ยง • รีับุปรีะท่านอาหารีกี่ล่างวัน ขันโตกี่กัี่ญชิา  
 รีสุชิาติตำรีับุท่�องถิึ�น ท่่�บุ�านสุวนฟรีุ�ตกี่ารี์เดื่�นสุ์

 • สุปาบุำบุัดื่นวดื่แผันไท่ย ดื่�วยท่ร่ีตเม่นต์  
 “กี่ัญชิาบุำบุัดื่” ท่่�โอฬารีนวดื่ไท่ย

บุ่าย • เดื่ินท่างไปยังท่่าอากี่าศยาน จ. บุุร่ีรีัม่ย์  
• เดื่ินท่างกี่ลั่บุท่่าอากี่าศยานนานาชิาติดื่อนเม่่อง 
 โดื่ยสุวัสุดื่ิภาพ

HERBAL TREATMENT/ 
CANNABIS FARM TOUR 
นวดปรีะคบุกััญชา-ทร่ีตเมนต์ 
กัรีะตุ้นเล่ือดล่ม ทัวรี์ฟารี์มปล้่กักััญชา

วันท่� 2

บุ่าย • เย่�ยม่ชิม่วิสุาหกิี่จเพล่าเพลิ่น 
 ศ้นย์กี่ารีเร่ียนรี้�กี่ัญชิาท่างกี่ารีแพท่ย์ 

 • เรี่ยนรี้�กี่รีะบุวนกี่ารีผัล่ิตกี่ัญชิาคุ้ณ์ภาพ 
 เพ่�อปรีะโยชิน์ท่างกี่ารีแพท่ย์ โดื่ยวิท่ยากี่รีพิเศษ

 • เวิรี์กี่ชิอป DIY ท่ำน�ำมั่นกี่ัญชิา   
 • รีับุปรีะท่านอาหารีว่าง-เค้ร่ี�องดื่่�ม่สุมุ่นไพรี

เย็น • ผั่อนค้ล่ายสุไตล่์ Cannabis Wellness  
 ชิม่นิท่รีรีศกี่ารี Wellness Exhibition 

           • ฟ้�นภ้ม่ิปัญญากี่ารีแพท่ย์ในท่�องถิึ�นไท่ย 
 “สุุม่ยา” ท่่�ม่่สุรีรีพคุ้ณ์บุำรุีงปอดื่ 

 • รีับุปรีะท่านอาหารีเย็นท่่�รี�านไม่ล่์ ค้าเฟ่ บุุรี่รีัม่ย์

คำ�า • เข�าท่่�พักี่ พักี่ผั่อนตาม่อัธียาศัย  
 ท่่�โรีงแรีม่อม่ารี่ บุุรี่รีัม่ย์ ย้ไนเต็ดื่



44 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



45เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดบุุรี่รีัมย์



เที่่�ยวฟาร์์ม “กััญ”เที่่�ยวฟาร์์ม “กััญ”
มหััศจรรย์์สีีสัีนอุุบลฯ

- เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนร้้ีกััญชา-กััญชง จัังหวัดอุบลรีาชธาน่ -

46 เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



47เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



48 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

- แหัล่งเรีย์นร้้/แหัล่งปล้กั/แหัล่งสีกััดกััญชา-กััญชงทางกัารแพทย์์ -

วิิสาหกิิจชุุมชุน
อคิิลานัง เภสัชุภิรมย์์ 

วันจันทร์ - วันศุกัร์ 09:00 – 17:00 น. 
วันเสีาร์ - วันอุาทิตย์์ 09:30 – 17:00 น.
(+66) 83 681 9884
อุคิิลานัง เภสัีชภิรมย์์
https://goo.gl/maps/TrhHYjpEPfHt7yS46

สาหกิิจชุุมชุนผู้้�ปลู้กิกัิญชุาเพ่ื่�อกิารแพื่ทย์์  
โดย์ได�ร่วมม่อกัิบวัดสิรินธรวรารามภู้พื่ร�าว 
หมอพ่ื่�นบ�าน ร.พื่.สต.ชุ่องเม็กิ แลูะ 

หน่วย์งานอ่�น ๆ เพ่ื่�อปลู้กิแลูะใชุ�กัิญชุาเพ่ื่�อ 
กิารรักิษาโรคต่าง ๆ ภูาย์ใต�กิารด้แลูของแพื่ทย์์

วิ



วันจันทร์ - วันศุกัร์ 09:00 – 17:00 น. 
วันเสีาร์ - วันอุาทิตย์์ 09:30 – 17:00 น.
(+66) 83 681 9884
อุคิิลานัง เภสัีชภิรมย์์
https://goo.gl/maps/TrhHYjpEPfHt7yS46

วิส้าหกัิจัเกัษตรี
ดอนชาดพืืชปลอดภััย

ทุกัวัน 08:00 - 19:00 น.
(+66) 84 960 4448
วิสีาหักัิจชุมชนเกัษตรดอุนชาด พืชปลอุดภัย์
https://goo.gl/maps/4iouWyjyXCeSMbx18

ถานท่�ปลู้กิกัิญชุาแลูะแหลู่งเร่ย์นร้�เกิ่�ย์วกัิบกิัญชุา 
ท่�ได�รับอนุญาตจากิกิรมกิารแพื่ทย์์อย์่างถ้กิต�อง
ตามกิฎหมาย์ ซึ่่�งม่กิิจกิรรมต่าง ๆ มากิมาย์ 

ให�ผู้้�ท่�สนใจได�เข�าเย์่�ย์มชุม

สี

49เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



50 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

- สีถานประกัอุบกัารที�มีสิีนคิ้า/บริกัารเกัี�ย์วกัับกััญชา-กััญชง -

าเฟ่่สไตลู์คลัูบ สุดเท่ ท่�คนรักิกิาแฟ่ไม่ควรพื่ลูาด 
ซึ่่�งทางร�านใชุ�เมล็ูดกิาแฟ่ท่�คัดแลูะคั�วเอง 
จนหอมกิรุ่น ม่เมน้เบเกิอร่ท่�โดดเด่นไม่แพื่�กิัน 

นอกิจากิน่�ย์ังม่เคร่�องด่�มกิัญชุา สกัิดผู้่านเคร่�อง Syphon  
(นัดหมาย์เท่านั�น) อ่กิด�วย์

คิ
กิ็อด ฟาเธอร์ คิอฟฟ่�

ทุกัวัน 08:00 - 18:00 น.
(+66) 83 124 4440
GODFATHER COFFEE
https://goo.gl/maps/xLTHfkBmDkAmCy247

ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�มี่เมีน้กััญชา/กััญชง



ยิ�มีกััญ by ชาชักัป๋านมี 
& ครีัวข้้าวนิ�มี

ทุกัวัน 08:00 - 17:00 น.
(+66) 95 619 3535
ย์ิ�มกััญ by ชาชักัป๋านม & คิรัวข้้าวนิ�ม
https://goo.gl/maps/ZYfbUuiFHvQVAG3s6

ห�บริกิารอาหารแลูะเคร่�องด่�ม 
หลูากิหลูาย์รสชุาติ แลูะลู่าสุด
กิับเมน้ยิ์�มกัิญ เมน้อาหาร 

สุดแซึ่่บ แลูะเคร่�องด่�มท่�ม ่
ส่วนผู้สมของกัิญชุาสุดฟ่ิน  
ซึ่่�งทางร�านม่ป้าย์บอกิชุ่�อเมน้ 
ส่วนผู้สม แลูะข�อห�ามท่�ระบุ
ไว�อย์่างชัุดเจน 

ใ

51

ทุกัวัน 09:30 - 23:00 น.
(+66) 91 019 0113
เทีย์นหัอุม นวด&สีปา
https://goo.gl/maps/q2EjHaxJdp8o3ZdcA

รี้านนวดเท่ยนหอมี
ส้าข้าโรีงแรีมีบดินทรี์

านนวดแลูะสปาท่�ใชุ�ศาสตร์วิถ่แห่งกิารนวดบำบัด 
โดย์ม่ออาชุ่พื่ ท่�ได�ร่วมม่อกัิบวิสาหกิิจเกิษตรดอนชุาด  
พ่ื่ชุปลูอดภูัย์ เปิดให�บริกิารนวดโดย์ใชุ�ผู้ลิูตภัูณฑ์์ท่�ม ่

ส่วนผู้สมจากิกัิญชุาในกิารนวดผู้่อนคลูาย์อ่กิด�วย์

ร้

เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี

ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�มี่เมีน้กััญชา/กััญชง

ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�มี่บรีิกัารีเก่ั�ยวกัับกััญชา/กััญชง



- สีถานประกัอุบกัารที�มีสิีนคิ้า/บริกัารเกัี�ย์วกัับกััญชา-กััญชง -

วัดส้ิรีินธรีวรีารีามีภั้พืร้ีาว
ทุกัวัน 06:00 - 20:00 น.
(+66) 81 851 3088
วัดสิีรินธรวรารามภ้พร้าว
https://goo.gl/maps/Ph9N6fEqKbh6uiRp8

อวัดเร่องแสงม่ท่�มาจากิความงดงามของ 
ภูาพื่จิตรกิรรมฝาผู้นังท่�เร่องส่เข่ย์วจาง ๆ 
ในย์ามค�ำค่น แลูะม่กิารนำเอาตำรับย์าพื่่�นบ�าน 

อย์่างกิัญชุาเข�ามาใชุ�ในกิารบำบัดรักิษาโรค จนเป็นกิาร 
พื่ัฒนาชุุมชุนให�เข�มแข็ง

ชื�

52 เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี

ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�มี่บรีิกัารีเกั่�ยวกัับกััญชา/กััญชง



- สีถานประกัอุบกัารใกัล้เคิีย์ง -

ร้านอาหารอินโดจีน
อาหารเวีิย์ดนาม

านอาหารเกิ่าแกิ่ท่�เปิดมาย์าวนานกิว่า 60 ปี 
ให�บริกิารอาหารเว่ย์ดนามรสชุาติดั�งเดิม แลูะ
เป็นแหลู่งผู้ลูิตแผู้่นเม่�ย์งญวนหร่อแผู้่นแป้ง

เว่ย์ดนามราย์ท่�ใหญ่ท่�สุดของจังหวัด 

ร้
ทุกัวัน 09:00 - 22:00 น.
(+66) 4525 4126
ร้านอุาหัาร อุินโดจีน จ.อุุบลฯ Indochine 
restaurant - Vietnam cuisine
https://goo.gl/maps/vxiXaQpcafvLLA1i7

53เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



- สีถานประกัอุบกัารใกัล้เคิีย์ง -

รี้านอาหารีอารียา เข้ื�อนส้ิรีินธรี
ทุกัวัน 09:00 - 20:00 น.
(+66) 86 877 4204
(+66) 4525 1230
ร้านอุาหัารอุารย์า สีาข้าเข้ื�อุนสิีรินธร  
อุ.สิีรินธร จ.อุุบลราชธานี
https://goo.gl/maps/ni4tY7XKC4Tm7Thy6

ดแวะพื่ักิของนักิท่องเท่�ย์วระหว่างรอ
พื่ระอาทิตย์์ตกิดิน กิ่อนจะข่�นไปชุม 
ความงามของวัดเร่องแสง แลูะย์ังม ่

เมน้อาหารพ่ื่�นบ�านรสแซึ่่บ แลูะเมน้ปลูาสดใหม่ 
จากิแม่น�ำโขงแลูะแม่น�ำม้ลูไว�บริกิาร

จุ

54 เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



55เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

ฮสเทลูใจกิลูางเม่องอุบลูฯ ให�บริกิารห�องพื่ักิกิว�างขวาง 
สะอาด เพ่ื่ย์บพื่ร�อมสิ�งอำนวย์ความสะดวกิครบครัน 
พื่ร�อมอาหารเชุ�าท่�อร่อย์ อย้์่ใกิลู�แหลู่งชุอปปิงแลูะ 

ตลูาดกิลูางค่น แลูะยั์งม่จุดชุาร์จรถย์นต์ไฟ่ฟ่้าอ่กิด�วย์

เปิดตลอุดเวลา
(+66) 63 301 3330
Arista Hotel Ubon - อุริสีตาร์โฮเทลอุุบล
https://goo.gl/maps/vTFa2LhjbKtMhvkx9

โรีงแรีมีอรีิส้ต้ารี์

โ

คิาเฟอ่ารมณ์์สวิ่าง
วันจันทร์ - วันศุกัร์ 07:30 - 18:00 น.
วันเสีาร์ - วันอุาทิตย์์ 07:30 - 19:00 น.
(+66) 63 408 9502
อุารมณ์์สีว่าง R-romsawang
https://goo.gl/maps/TXNxqb6djQbfTxbP7

าเฟ่่สุดชุิกิในเร่อนไทย์สไตลู์โมเดิร์น ท่ามกิลูาง 
บรรย์ากิศร่มร่�น นั�งได�ทั�งชุั�นบนแลูะชุั�นลู่าง 
พื่ร�อมเสริฟ่ความอร่อย์หลูากิหลูาย์เมน ้

ทั�งอาหารคาว อาหารหวาน เบเกิอร่ เมน้เคร่�องด่�ม 
แลูะกิาแฟ่ดริปรสชุาติกิลูมกิลู่อม 

คิ



- สีถานประกัอุบกัารใกัล้เคิีย์ง -

56

โรงแรมทอแสง
เฮอริเทจ โขงเจีย์ม

สอร์ทบ้ท่คสไตลู์ร่วมสมัย์ริมแม่น�ำโขง  
อากิาศบริสุทธิ� ท่ามกิลูางธรรมชุาติ  
ชุมวิวโขงส่ป้นม้ลูส่คราม กิารบรรจบกัินของ 

แม่น�ำโขงแลูะแม่น�ำม้ลูท่�งดงาม พื่ร�อมสิ�งอำนวย์
ความสะดวกิเพ่ื่�อกิารพัื่กิผู้่อนท่�ย์อดเย์่�ย์มท่�สุด

รี
เปิดตลอุดเวลา
(+66) 4535 1174
ทอุแสีง เฮอุริเทจ โข้งเจีย์ม
https://g.page/tohsangkhongjiamresort?share

เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



57เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

ลู่กิหน่แสงส่แลูะความวุ่นวาย์ 
ในเม่องใหญ่ เพ่ื่ย์ง 1 ชุั�วโมง
จากิตัวเม่อง คุณจะได�พื่บกิับร่สอร์ต

ริมแม่น�ำโขง ท่�ม่บรรย์ากิาศเง่ย์บสงบ 
เร่ย์บง่าย์ เหมาะแกิ่กิารพัื่กิผู้่อนท่ามกิลูาง
ธรรมชุาติ แลูะชุมวิวพื่ระอาทิตย์์ข่�น

ทุกัวัน 09:00 - 21:00 น.
(+66) 93 358 4006
Peerada Café
https://goo.gl/maps/Uwe6xKAgipytbhkp9

หั

รี้านอาหารีชมีจัันทร์ี

รี้านอาหารีพ่ืรีดา โข้งเจั่ยมี

านอาหารริมแม่น�ำม้ลูบรรย์ากิาศด่ ม่ทั�ง 
โซึ่นในร่ม โซึ่น Open Air แลูะห�องคาราโอเกิะ 
ไว�คอย์ให�บริกิาร ทั�งย์ังโดดเด่นด�วย์เมน้อาหาร 

ท่�หลูากิหลูาย์รสชุาติกิลูมกิลู่อม 

ร้ ทุกัวัน 11:00 - 23:00 น.
(+66) 84 477 1999
ชมจันทร์ กัินลม ชมดาว ริมแม่นำ�า อุุบลราชธานี
https://goo.gl/maps/5KejvsoamXixKPrm9



- แหัล่งท่อุงเที�ย์วใกัล้เคิีย์ง -

โคิรงกิารอุบลฯ สตรีตอาร์ต

เปิดตลอุดเวลา
https://goo.gl/maps/2nCGA6TrSnUk9C1y8

58

ปรเจคท่�เกิิดจากิความร่วมม่อของชุาวอุบลูฯ ท่�ย์ินด่ให�ศิลูปินสร�างสรรค์ผู้ลูงานศิลูปะ 
แบบสตร่ตอาร์ตแลูะกิราฟ่ิต่บนผู้นังอาคาร เพ่ื่�อชุ่วย์แต่งแต�มส่สันให�กัิบย์่านเม่องเกิ่า 
แลูะกิลูาย์เป็นจุดท่�ต�องแวะเชุ็กิอินถ่าย์ร้ปโ

เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



วัดทุ่งศรี่เมีือง
ดท่�ม่ความโดดเด่นด�านสถาปัตย์กิรรม 
ท่�แตกิต่างจากิวัดอ่�น ๆ โดย์เฉพื่าะหอไตรวัดทุ่ง 
ท่�ถ้กิสร�างข่�นจากิไม�ทั�งหลูัง ตั�งอย้์่กิลูางสระน�ำ 

ท่�โดดเด่นด�วย์ศิลูปะงานไม�ท่�สวย์งามทรงคุณค่า

วั
ทุกัวัน
https://goo.gl/maps/HMgxGhA2zAawjB9p9

วัดถำ�าค้หาส้วรีรีค์
งอย้์่บนท่�ราบส้งริมฝั�งแม่น�ำโขง 
ทำให�มองเห็นวิวทิวทัศน์ 
สุดตระกิารตาของแม่น�ำสองส่  

ซึ่่�งเป็นจุดท่�แม่น�ำโขงแลูะแม่น�ำม้ลูไหลู
มาบรรจบกิัน ชุมถ�ำค้หาสวรรค์แลูะ 
ฆ้�องอาเซึ่่ย์น ฆ้�องท่�ใหญ่ท่�สุดในโลูกิ

ตั�
ทุกัวัน
https://goo.gl/maps/EM2JNQWFzXwDRX9q9

59เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



ส้กัายวอล์กัเข้ื�อนส้ิรีินธรี

ทุกัวัน 09:00 - 17:00 น.
https://goo.gl/maps/RQFzwNMuC8VtgWeW7

60

ดเชุ็กิอินถ่าย์ร้ปท่ามกิลูางธรรมชุาติ 
แลูะวิวสุดตระกิารตา ริมเข่�อนสิรินธร 
บนเส�นทางเดินชุมธรรมชุาติ  

ท่�ม่ความย์าวกิว่า 415 เมตร แลูะไฮไลูต์สำคัญ
กิับทางเดินกิระจกิใส ท่�วิวสวย์สุดใจ 

จุ

- แหัล่งท่อุงเที�ย์วใกัล้เคิีย์ง -

เปิดตลอุดเวลา
วัดมหัาวนาราม พระอุารามหัลวง
https://goo.gl/maps/Cu1hJERyFGL53jqx6

วัดมีหาวนารีามี
ร่อวัดป่าใหญ่ เป็นวัดเกิ่าแกิ ่
ท่�ม่ฐานะเป็นพื่ระอารามหลูวง 
อ่กิแห่งหน่�งของจังหวัดแลูะ 

เป็นท่�ประดิษฐานพื่ระเจ�าใหญ่อินทร์แปลูง 
พื่ระพืุ่ทธร้ปปางมารวิชัุย์ ซึ่่�งเป็นพื่ระพุื่ทธร้ป 
ค้่บ�านค้่เม่องอุบลูราชุธาน่ 

หั

เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



61เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

เปิดตลอุดเวลา
วัดมหัาวนาราม พระอุารามหัลวง
https://goo.gl/maps/Cu1hJERyFGL53jqx6

หม่่บ้านเรืองแสง
ทุกัวัน
(+66) 84 513 5577
https://goo.gl/maps/jJmRw4XoyAFrcwyb9

หลู่งท่องเท่�ย์วใหม่ของจังหวัด ท่�เกิิดจากิกิารร่วมม่อ
ร่วมใจของคนในชุุมชุนชุ่องเม็กิ ซึ่่�งต่อย์อดมาจากิ 
วัดเร่องแสง เกิิดเป็นเม่องเร่องแสง ท่�เต็มไปด�วย์

ศิลูปะท่�เร่องแสงได�ในย์ามค�ำค่น 

แ



62 เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



63

ทย์านแห่งชุาติท่�ตั�งอย์้่ทางตะวันออกิสุด 
ของประเทศไทย์ ท่�นอกิจากิจะม่ผู้าชุะนะไดจุดชุม
แสงแรกิ ยั์งม่ภูาพื่เข่ย์นส่ยุ์คกิ่อนประวัติศาสตร์ 

แลูะประติมากิรรมธรรมชุาติสุด Unseen ท่�ม่อายุ์ 
มากิกิว่า 100 ลู�านปี 

ทุกัวัน 06:00 - 18:00 น.
(+66) 4525 2581
อุุทย์านแหั่งชาติผาแต้ม Phataem National Park
https://goo.gl/maps/Fpd8aLUFXAo2Tqxo7

อุุ
อุทยานแห่งชาติผาแต้มี

เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



64 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

- โปรแกัรมท่อุงเที�ย์วเส้ีนทางอุุบลราชธานี -

เที�ย์วิฟาร์ม “กิัญ” มหัศจรรย์์สีสันอุบลฯ
อัศจรรย์์ธรรมชุาติ-ปรากิฏกิารณ์์เมืองเรืองแสง ชุุมชุนชุ่องเม็กิ เชุ็กิอินจุดชุมวิิวิหลักิล้าน 
สกิาย์วิอล์กิ เขื�อนสิรินธร ท่องเที�ย์วิอุทย์านผาแต้มชุมภาพเขีย์นสีย์ุคิกิ่อนประวิัติศาสตร์  
เรีย์นร่้ศึกิษาด่งานวิิสาหกิิจกิัญชุา เย์ี�ย์มชุมสมาร์ตฟาร์มเพาะเบี�ย์กิัญชุาทางกิารแพทย์์ 

AMAZING 
ILLUMINATED TREE- 
NATURE WALKWAY 
ตื�นตาหัม้่บ้านเรือุงแสีง 
เช็กัอุินสีกัาย์วอุล์กั

วันที� 1 เช้า • พื่บกิัน ณ ท่าอากิาศย์านอุบลูราชุธาน่ 
 • ไหว�พื่ระเจ�าใหญ่อินทร์แปลูง วัดมหาวนาราม 

 พื่ระพืุ่ทธร้ปศักิดิ�สิทธิ�ค้่บ�านค้่เม่อง

เท่�ยง • รับประทานอาหารเว่ย์ดนาม ท่�ร�านอินโดจ่น 

บ่าย • แวะจิบเคร่�องด่�ม คาเฟ่่สไตลู์บ�านไทย์ ท่�ร�านอารมณ์สว่าง  
 อำเภูอสว่างว่ระวงศ์

 • ชุม ชุอปผู้�าไหม ท่�ร�านบ�านสวนต�นเท่ย์นไหมไทย์
 • ชุมวิวแม่น�ำสองส่ “โขงส่ป้น ม้ลูส่คราม”  

 เชุ็กิอิน ณ โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจ่ย์ม 

เย็น • เย์่�ย์มชุมเม่องเร่องแสง แหลู่งท่องเท่�ย์วใหม ่
 Chongmek Renovate ใจกิลูางชุุมชุนชุ่องเม็กิ 

 • เย์่�ย์มชุมศ้นย์์เร่ย์นร้�เพื่าะเบ่�ย์กัิญชุาทางกิารแพื่ทย์์  
 วิสาหกิิจชุุมชุน อคิลูานัง เภูสัชุภูิรมย์์ 

 • แวะเชุ็กิอินสกิาย์วอลู์กิ เข่�อนสิรินธร 
 • ชุ่วงพื่ลูบค�ำ เดินทางส้่วัดสิรินธรวรารามภู้พื่ร�าว 

 ชุมความงามของวัดเร่องแสง

คำ�า • รับประทานอาหารค�ำ เมน้ปลูาน�ำโขง 
 ท่�ร�านอารย์า เข่�อนสิรินธร

 • กิลูับท่�พื่ักิ



65เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่

STREET ART 
UBON - PREHISTORIC CAVE 
PAINTINGS 
เที�ย์วสีตรีตอุาร์ตอุุบลฯ ชมภาพเข้ีย์นสีี  
“ผาแต้ม”

วันที� 2

CANNABIS FARM TOUR– 
VISIT WAT THUNG SI MUENG 
เที�ย์วฟารม์ “กัญั” วสิีาหักัจิชมุชนดอุนชาดฯ 
ไตรกัลางนำ�า วัดทุ่งศรีเมือุง

วันที� 3

เช้า • รับประทานอาหารเชุ�า ณ ห�องอาหาร 
 ของโรงแรมท่�พื่ักิ 

 • เท่�ย์วอุทย์านแห่งชุาติผู้าแต�ม ชุมภูาพื่เข่ย์นส่ 
 กิ่อนประวัติศาสตร์

 • กิราบสร่ระหลูวงป้่คำคะน่ง วัดถ�ำค้หาสวรรค์  
 ชุมฆ้�องย์ักิษ์นานาชุาติท่�ใหญ่ท่�สุดในโลูกิ 

เท่�ยง • รับประทานอาหารกิลูางวัน ท่�ร�านพ่ื่รดา คาเฟ่ ่
 อ. โขงเจ่ย์ม  

บ่าย • จิบกิาแฟ่ร�านดัง ท่� Godfather coffee  
 • ไม่พื่ลูาดเคร่�องด่�มชุาสกัิดผู้่านเคร่�อง Syphon  

 (by Appointment only)
  • นวดผู้่อนคลูาย์ท่�ร�านเท่ย์นหอม 

 สาขาโรงแรมบดินทร์
  • เดินชุมย์่านเม่องเกิ่ากิราฟ่ิต ่

 Ubon Street Art Project

เย็น • รับประทานอาหารค�ำ ท่�ร�านชุมจันทร์

คำ�า • เข�าพัื่กิ ณ โรงแรมอริสตาร์ อุบลูฯ
เช้า • รับประทานอาหารเชุ�า ณ โรงแรมท่�พื่ักิ
 • ศ่กิษาด้งานวิสาหกิิจชุุมชุนเกิษตรดอนชุาด 

 พ่ื่ชุปลูอดภูัย์ อ. วารินชุำราบ
 • แหลู่งเร่ย์นร้�แลูะผู้ลิูตกัิญชุาทางกิารแพื่ทย์ ์

 ของกิรมกิารแพื่ทย์์แผู้นไทย์แลูะกิารแพื่ทย์ ์
 ทางเลู่อกิ 

เท่�ยง • รับประทานอาหารกิลูางวัน ท่�ครัวข�าวนิ�ม 
 ชุาชุักิป๋านม

บ่าย • เท่�ย์ววัดทุ่งศร่เม่อง ใจกิลูางเม่องอุบลูฯ 
 • ชุมศาสนสถาน หอไตรกิลูางน�ำ 

 หอเกิ็บคัมภู่ร์ใบลูานแลูะพื่ระไตรปิฎกิ 
 แลูะภูาพื่จิตรกิรรมฝาผู้นัง

เย็น • ซึ่่�อของฝากิสินค�า OTOP อาทิ เส�นกิวย์จั�บ 
 หม้ย์อ แหนม เค็มบักินัด ฯลูฯ 

 • เดินทางกิลัูบกิรุงเทพื่มหานครโดย์สวัสดิภูาพื่  



66 เส้ีนทางท่อุงเที�ย์วเรีย์นร้้กััญชา-กััญชง 
จังหัวัดอุุบลราชธานี



67เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดอุบลรีาชธาน่



68 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



คน “กััญ” เองคน “กััญ” เอง
เมืืองชลฯ

- เส้้นทางท่องเท่�ยวเรี่ยนรี้้กััญชา-กััญชง จัังหวัดชลบุุร่ี -

69เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



70 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

โกลเด้้นลีฟ เฮม

- แหล่งเร่ียนร้้ี/แหล่งปล้กั/แหล่งส้กััดกััญชา-กััญชงทางกัารีแพทย์ -

นย์์การเรีย์นร้�ธุุรกิจกัญชาครบวงจร 
แหล่่งท่่องเท่ี�ย์วเชิงเกษตร ท่ี�ให�ความร้�เกี�ย์วกับ 
พืืชเศรษฐกิจกัญชาแบบครบวงจร ตั�งแต่ต�นน�ำ 

ไปจนถึึงปล่าย์น�ำ ท่ั�งวิธุีการนำผล่ผลิ่ตกัญชาไปแปรร้ป 
แล่ะการต่อย์อดท่างธุุรกิจอื�น ๆ 

ทุกัวัน 09:00 - 19:00 น.
(+66) 94 354 9916
Goldenleaf Hemp
https://goo.gl/maps/VPL4kJCx2LUTGZtG6

ศู้

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�มี่เมีน้กััญชา/กััญชง



71เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

มพืาร์กเชิงวัฒนธุรรมไท่ย์ที่�จะพืา 
คุณย์�อนย์ุคห่มสไบแต่งชุดไท่ย์ 
แล่ะโซนใหม่ล่่าสุดศ้นย์์รวมทุ่กเรื�อง 

เกี�ย์วกับกัญชาแบบครบวงจร ท่ี�จะท่ำให�มุมมอง
ต่อกัญชาของคุณเปล่ี�ย์นไปโดย์สิ�นเชิง

มีิรีาเคิิล แคินนาบุิส้ แลนด์ 
(เลเจันด์ส้ยามี)

วันจัันทรี์ - วันศุูกัรี์ 10:00 - 18:00 น.
วันเส้ารี์ - วันอาทิตย์ 10:00 - 20:00 น.
(+66) 3307 3333
Legend Siam
https://g.page/LegendSiam?share

ธี่



72 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

าเฟ่่กัญชา ริมหาดพืัท่ย์าโดย์แม่มดกัญชา
จากสหรัฐอเมริกา จัดจำหน่าย์สินค�าแปรร้ป
จากกัญชาโดย์วิสาหกิจชุมชน พืร�อมท่ั�ง 

ให�ความร้�ความเข�าใจแก่ล่้กค�า ในการใช�กัญชา
ท่างการแพืท่ย์์อย์่างถ้ึกต�อง 

- ส้ถานปรีะกัอบุกัารีท่�มื่สิ้นค้้า/บุรีิกัารีเกั่�ยวกัับุกััญชา-กััญชง -

ค้
ร้้านกัญชา วิิช

ทุกัวัน 09:00 - 21:00 น.
(+66) 65 674 1555
(+66) 65 668 3999
GanjaWitch Shop
https://goo.gl/maps/GLbHxFnKH29hxgpj7

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�มี่บุรีิกัารีเกั่�ยวกัับุกััญชา/กััญชง



ล้มีินัส้ ส้ปา เคิป ดารีา รี่ส้อรี์ท พััทยา
annabis Massage สปาท่รีตเมนต์ที่�จะท่ำให�คุณผ่อนคล่าย์อย์่างล่�ำลึ่ก 
ด�วย์น�ำมันสกัดเข�มข�นจากพืืชกัญชาแล่ะโรสแมรี ช่วย์บรรเท่าอาการปวดตึง
ของกล่�ามเนื�อ สัมผัสความผ่อนคล่าย์ท่ั�งร่างกาย์แล่ะจิตใจ

C
วันจัันทรี์ - วันพฤหัส้บุด่ 10:00 – 20:00 น.
วันศุูกัรี์ - วันอาทิตย์ 10:00 – 21:00 น.
(+66) 3893 3888
Cape Dara Resort, Pattaya
https://g.page/CapeDara?share

ทุกัวัน 10:00 - 22:00 น.
(+66) 3841 8999
Dee Beach by D Varee 
Jomtien Beach Pattaya
https://goo.gl/maps/Y3mU46GizcfgyijT8

ห้้องอาห้ารดีีบีีช

วันพุธี - วันจัันทรี์
12:00 - 21:00 น. (หยุดวันอังค้ารี)
(+66) 3841 8999
DaRe Japanese Restaurant
https://goo.gl/maps/Y3mU46GizcfgyijT8

ห้้องอาห้ารญี่ี�ปุ่่�นดีาเระ

ทุกัวัน 09:00 - 21:00 น.
(+66) 65 674 1555
(+66) 65 668 3999
GanjaWitch Shop
https://goo.gl/maps/GLbHxFnKH29hxgpj7

ห้องอาหารีญ่�ปุ�นดาเรีะและห้องอาหารีด่บุ่ช 
โรีงแรีมีด่ วารี่ จัอมีเท่ยนบุ่ช พััทยา

ปิดประสบการณ์กับเมน้อาหารนานากัญแล่ะเมน้แปล่กใหม่
อย์่างซ้ชิกัญชาท่ี�ห�องอาหารญี�ปุ่นดาเระ หรือชมวิวพืาโนรามา 
ท่ี�ห�องอาหารดีบีช พืล่างจิบเครื�องดื�มสมุนไพืรกัญชา 

เคล่�าเสีย์งเพืล่งแล่ะอาหารอร่อย์ 

เ

73เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�มี่เมีน้กััญชา/กััญชง

ส้ถานปรีะกัอบุกัารีน่�มี่บุรีิกัารีเกั่�ยวกัับุกััญชา/กััญชง



- ส้ถานปรีะกัอบุกัารีใกัล้เค้่ยง -

ร้้านอาหาร้ปร้ะณีีต
านอาหารไท่ย์ในบรรย์ากาศสไตล่์ล่อฟ่ต์คาเฟ่่  
ท่ี�เสิร์ฟ่ท่ั�งอาหารไท่ย์แท่�แล่ะไท่ย์ประย์ุกต์ 
ท่ี�ผ่านการปรุงอย์่างประณีต พืิถึีพืิถึัน แล่ะคงไว� 

ซึ�งรสชาติเข�มข�น ถึึงเครื�องอย์่างไท่ย์ 

รี้ ทุกัวัน 11:00 - 22:00 น.
(+66) 80 044 8238
Praneat Seafood รี้านอาหารีปรีะณี่ต
https://g.page/praneatrestaurant?share

74 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



75เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

เ

รี้านอาหารีบุ้านเคิ่ยงเล

านอาหารราคาหล่ักร�อย์ วิวหล่ักล่�าน ริมท่ะเล่
ศรีราชา ให�บริการอาหารนานาชาติแล่ะซีฟ่้�ด  
สด สะอาด รสชาติเยี์�ย์ม ให�คุณรับประท่านอาหาร 

จิบเครื�องดื�ม ฟ่ังเสีย์งคล่ื�น พืร�อมชมแสงพืระอาท่ิตย์์ตก 

ทุกัวัน 10:30 - 22:00 น.
(+66) 64 939 4465
บุ้านเค้่ยงเล
https://goo.gl/maps/1iBF1Lqhi5rd2SWg8

เปิดตลอดเวลา 
(+66) 3893 3888
Cape Dara Resort, Pattaya
https://g.page/CapeDara?share

รี้

ดิ ออกัซิิเจัน
บุ่ชฟรี้อนท์ โอเอซิิส้

เคิป ดารีา รี่ส้อร์ีท พััทยา

านอาหารแล่ะคาเฟ่่ริมหาดพืัท่ย์า 
ให�บริการอาหารคาว หวาน แล่ะเครื�องดื�ม 
ท่ี�อร่อย์ทุ่กเมน้ ท่่ามกล่างท่�องฟ่�าแล่ะ

ล่มท่ะเล่ริมชาย์หาด ท่่ามกล่างความเงีย์บสงบ 
ไม่พืลุ่กพืล่่าน สามารถึเลื่อกนั�งชมวิวท่ะเล่สวย์ ๆ 

ชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์การเข�าพัืกอันหร้หรา 
แล่ะดื�มด�ำไปกับความเอ็กซ์คล่้ซีฟ่ของห�องพืัก 
วิวท่ะเล่ แวดล่�อมด�วย์ธุรรมชาติอันอุดมสมบ้รณ ์

ท่ี�มอบความสดชื�นให�ผ้�เข�าพืัก 

รี้
ทุกัวัน 10:00 - 22:00 น.
(+66) 63 174 9399
The Oxygen Pattaya
https://goo.gl/maps/eTagoMzizkSow4wW7



76 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



77เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



78 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

- โปรีแกัรีมืท่องเท่�ยวเส้้นทางชลบุุรี่ -

เมืองชลฯ คน “กัญ” เอง
มหัศจร้ร้ย์์ชลบุุร้ี Miracle Cannabis Land แด้นพััทย์า แหล่งเร้ีย์นร้้้กัญชง-กัญชาร้ะด้ับุโลก
ผสมผสานโปร้แกร้มนวิด้นำ�ามันกัญชาบุำาบุัด้ส้ตร้ลับุจากร้ีสอร้์ตหร้้ เคป ด้าร้า เร้ีย์นร้้้กร้ะบุวินการ้
ปล้กกัญชง-กัญชาจากต้นนำ�าถึึงปลาย์นำ�าที� Goldenleaf Hemp ศร้ีร้าชา และไม่พัลาด้ชอปปิง 
GanjaWitch Shop ชอปกัญชาคร้บุวิงจร้แห่งแร้กของปร้ะเทศไทย์และเอเชีย์

CANNABIS, HERBAL HEALTH 
เรี่ยนรี้้กัรีะบุวนกัารีปล้กักััญชา 
สั้มืผััส้ปรีะส้บุกัารีณี์ส้ปานำ�ามืันกััญชา 
ส้้ตรีลับุเฉพาะ

วันท่� 1 เช้า • พืบกัน ณ จุดนัดหมาย์
 • รับประท่านอาหารเช�า ออกเดินท่าง 

 ส้่จังหวัดชล่บุรี
 • เย์ือน โกล่เด�นล่ีฟ่ เฮม 

 ศ้นย์์เรีย์นร้�กัญชา-กัญชงครบวงจร

เท่�ยง • รับประท่านอาหารกล่างวันซีฟ่้�ดรสเด็ด 
 ตำรับศรีราชา ที่�ร�านอาหารบ�านเคีย์งเล่

เย็น • เช็กอิน ณ โรงแรมเคป ดารา ลั่กชัวรี โฮเท่ล่
 • ผ่อนคล่าย์ด�วย์ท่รีตเมนต์กัญชาบำบัด 

 ส้ตรล่ับ ล่้มินัส สปา

คิำ�า • รับประท่านอาหารชมวิวท่ะเล่ 
 ที่�ดิ ออกซิเจน บีชฟ่ร�อนท่์ โอเอซิส



79เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่

SHOPPING & LEISURE 
ชอปผัลิตภััณีฑ์์กััญชา 
อิ�มือร่ีอยกัับุเมืน้กััญชาเพื�อสุ้ขภัาพ

วันท่� 2
เช้า • รับประท่านอาหารเช�า
 • เช็กเอาต์
 • ชอปปิงสินค�าท่ี�ระล่ึก ท่ี�ร�านกัญชา วิช  

 ชอปกัญชาครบวงจรแห่งแรกของประเท่ศไท่ย์ 
 แล่ะเอเชีย์

เท่�ยง • รับประท่านอาหารกล่างวันเมน้กัญชา  
 ที่�ห�องอาหารญี�ปุ่นดาเระ แล่ะห�องอาหารดีบีช  
 โรงแรมดี วารี จอมเท่ีย์นบีช พืัท่ย์า

 • หรือเล่ือกรับประท่านอาหารไท่ย์ดั�งเดิม 
 เมน้สมุนไพืร ที่�ร�านประณีต

บุ่าย • ชมเมืองมหัศจรรย์์ มิราเคิล่ แคนนาบิส แล่นด์  
 (เล่เจนด์สย์าม) แหล่่งเรีย์นร้�กัญชา กัญชง 
 ระดับโล่ก

เย็น • เดินท่างกลั่บกรุงเท่พืมหานครโดย์สวัสดิภาพื



80 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



81เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดชลบุุรี่



มาเที่่�ยว “กััญ”มาเที่่�ยว “กััญ”  
มหััศจรรย์์ภููเก็็ต

- เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนร้้ีกััญชา-กััญชง จัังหวัดภู้เกั็ต -

82 เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-ก็ัญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต



83เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-กั็ญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต



84 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดภู้เกั็ต

วิิสาหกิิจชุุมชุนสมุนไพรและท่่องเท่่�ยวิเชุิงสุขภาพ 
(Cannabis Phuket by HHT) 

- แหัล่่งเร่ย์นรู้/แหัล่่งปลู่ก็/แหัล่่งส้ก็ัดก็ัญชา-ก็ัญชงทางก็ารแพทย์์ -

าร์์มปลููกกัญชาออร์์แกนิิกทางการ์แพทย์์แลูะ
วิิทย์าศาสตร์์ ท่�ได้้ร์ับการ์ควิบคุมคุณภาพการ์ปลููก
แบบคร์บวิงจร์แลูะเปิด้ให้้ผูู้้ท่�สนิใจได้้เข้้าชม 

เพ่�อเร่์ย์นิร์ู้แลูะทำควิามเข้้าใจถึึงการ์ใช้กัญชาเพ่�อสุข้ภาพ
อย์่างถึูกวิิธี่

ฟ ทุก็วัน 08:00 - 17:30 น.ทุก็วัน 08:00 - 17:30 น.
(+66) 81 391 9545(+66) 81 391 9545
Cannabis Phuket by HHTCannabis Phuket by HHT
https://goo.gl/maps/2QE5RykHNiJMGFAH8https://goo.gl/maps/2QE5RykHNiJMGFAH8



85เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดภู้เก็ัต

วิิสาหกิิจชุุมชุนสมุนไพรและท่่องเท่่�ยวิเชุิงสุขภาพ 
(Cannabis Phuket by HHT) 

- ส้ปาท่�ใหั้บริก็ารเก็่�ย์วก็ับก็ัญชา-ก็ัญชง -

กผู้่อนิอย์่างเง่ย์บสงบแลูะ 
เป็นิส่วินิตัวิบนิเกาะสวิร์ร์ค์
ท่�ห้าด้ลูายั์นิ สัมผู้ัสปร์ะสบการ์ณ์

การ์นิวิด้สุด้ฟิินิด้้วิย์นิ้ำมันิกัญชา 
ท่�อนิันิตร์า สปา แลูะเปิด้ปร์ะสบการ์ณ์
กิจกร์ร์มให้ม่ ๆ ในิภูเก็ตท่�สะด้วิกสบาย์ 
จากทำเลูใกลู้แห้ลู่งท่องเท่�ย์วิ

พั เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 7631 7200
Anantara Layan Phuket Resort
https://g.page/anantaralayanphuket?share

โรีงแรีมอนันตรีา ลายัน ภู้เกั็ต รี่ส้อรี์ท
ส้ถานปรีะกัอบกัารีน่�ม่บรีิกัารีเกั่�ยวกัับกััญชา/กััญชง



86 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดภู้เกั็ต

โอเอซิิส เท่อร์ควิอยซิ์ โคฟวิ สปา
ปาท่�สวิย์งามแปลูกตาแลูะโด้ด้เด้่นิ 
ไม่เห้ม่อนิใคร์ เนิ้นิการ์ใช้ส่เทอร์์ควิอย์ซ์์

แลูะส่ข้าวิเป็นิกิมมิกห้ลูัก นิอกจากนิั้นิยั์งม ่
เร์นิเชาเวิอร์์กลูางแจ้งแบบคู่ ห้้องอบตัวิ 
แบบไทย์ แลูะสร์ะน้ิำกลูางแจ้งข้นิาด้ให้ญ่

- ส้ถานประก็อบก็ารใก็ล่้เคี่ย์ง -

ส้

ร้
รี้านอาหารีบล้ เอเลเฟ่น่ท์ ภู้เกั็ต

านิอาห้าร์ไทย์แลูะอาห้าร์พ้่นิเม่องข้องภาคใต ้
การ์ันิต่ควิามอร์่อย์ด้้วิย์ร์างวัิลูมากมาย์ แลูะยั์งม ่
คลูาสเร์่ย์นิทำอาห้าร์ไทย์แบบม่ออาช่พ โด้ย์เชฟิ 

มากปร์ะสบการ์ณ์ท่�จะแบ่งปันิเคลู็ด้ลูับในิการ์ทำอาห้าร์ 
แบบใกลู้ชิด้

ทุก็วัน 11:00 - 19:00 น.
(+66) 7633 7777
Oasis Spa (Turquoise Cove Spa, Kamala)
https://goo.gl/maps/JKCTMjsMAeDaxNrcA

ทุก็วัน 11:30 - 21:00 น.
(+66) 7635 4355
Blue Elephant Phuket
https://goo.gl/maps/ztmDA6e6TkpUT8g69



ภู้เกั็ต แมริีออท รี่ส้อรี์ท แอนด์ ส้ปา,
ในยาง บ่ช

มด้�ำไปกับวิิวิสุด้เอ็กซ์์คลููซ์่ฟิข้อง 
ทะเลูอันิด้ามันิท่�ทอด้ตัวิเลู่ย์บชาย์ฝั่ั�ง 
ตะวิันิตกเฉี่ย์งเห้น่ิอข้องจังห้วิัด้ภูเก็ต  

ให้้คุณได้้คลูาย์ร์้อนิในิสร์ะวิ่าย์น้ิำกลูางแจ้ง 
ข้นิาด้ให้ญ่ แลูะร์่วิมกิจกร์ร์มเพ่�อสุข้ภาพ 
ท่�ทางโร์งแร์มจัด้เตร์่ย์มไวิ้ให้้ 

ด่�
เปิดตล่อดเวล่า
(+66) 7662 5555
Phuket Marriott Resort 
and Spa, Nai Yang Beach
https://goo.gl/maps/VQNBr8Gap19sSuK17

87เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-กั็ญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต



88 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดภู้เกั็ต

บานาน่าบ่ชุ
เกิาะเฮ

มผู้ัสควิามสวิย์งามข้องทะเลูภูเก็ต
ท่�ย์ังคงควิามอุด้มสมบูร์ณ์ข้อง
ทร์ัพย์ากร์ทางทะเลู ด้้วิย์สถึานิท่� 

ท่องเท่�ย์วิเชิงอนิุร์ักษ์์สุด้ฮิิตอย์่างเกาะเฮิ  
ม่ทั้งการ์ด้ำน้ิำดู้ปะการั์งนิ้ำต่้นิ พาย์เร์่อคายั์ก 
กร์ะโด้ด้ร์่มลูอย์ฟิ้า แลูะอ่กมากมาย์

- แหัล่่งท่องเท่�ย์วใก็ล่้เคี่ย์ง -

สั้
(+66) 81 416 7555
Banana Beach
https://goo.gl/maps/ibB2PnzqZ63upUpS8



ลูกแห้่งการ์ผู้จญภัย์ท่�นิักท่องเท่�ย์วิ
ห้ัวิใจอนิุร์ักษ์์จะต้องปร์ะทับใจไม่ร์ู้ลู่ม 
มาพร์้อมกิจกร์ร์มห้ลูากห้ลูาย์รู์ปแบบ

สำห้ร์ับทุกคนิในิคร์อบคร์ัวิ พร์้อมอุปกร์ณ์ 
ทันิสมัย์ท่�ม่ควิามปลูอด้ภัย์ในิร์ะดั้บสากลู

ด้ินิเลู่นิท่ามกลูางบร์ร์ย์ากาศสุด้ 
คลูาสสิกข้องอาคาร์ตึกแถึวิ 
สไตลู์ชิโนิยู์โร์เปีย์นิท่�ย์ังคงกลูิ�นิอาย์

ข้องวิันิวิานิเค่ย์งคู่ไปกับควิามเจริ์ญ 
ข้องชุมชนิเม่องได้้อย์่างลูงตัวิ สัมผู้ัส 
การ์ห้ลูอมร์วิมควิามเป็นิไทย์ จ่นิ แลูะมลูายู์
เข้้าด้้วิย์กันิ

ชุมชนท่องเท่�ยว
ย่านเมืองเกั่าภู้เก็ัต 

เ

โ
หนุมานเวิลด์

ทุก็วัน 08:00 - 18:00 น.
(+66) 62 979 5533
Hanuman World
https://goo.gl/maps/FHQ3QgFhXww3cz3L7

89เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-กั็ญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต

ทุก็วัน 
(+66) 7621 1230, (+66) 84 305 3960
วิส้าหัก็ิจชุมชนท่องเท่�ย์วย่์านเม่องเก็่าภููเก็็ต
https://goo.gl/maps/cZ4PdDiqGq6uez3t8



90 เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-ก็ัญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต



91เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-กั็ญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต



92 เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดภู้เกั็ต

เปิดโลกิท่ัศน์ใหม่ ๆ กิับ Cannabis Phuket By HHT เร่ยนร้�และเข�าถึึงศาสตร์ของกิัญชุา 
ท่่�กิำาลังเป็นกิระแสเชุ่�ยวิกิรากิอย้่ในเวิลาน่� พร�อมเวิิร์กิชุอป ต่�นตาต่�นใจไปกิับดินแดนซิึ�งได� 
สมญาวิ่าไข่มุกิแห่งอันดามัน ด่�มดำ�าอารยธรรมเปอรานากิัน ชุมย่านเม่องเกิ่าภ้เกิ็ตยลควิามงาม
ของสถึาปัตยกิรรมชุิโน-โปรตุกิ่ส อิ�มอร่อยกิับเมน้สุขภาพ สนุกิสนานผจญภัยกิระตุ�น 
ต่อมอะดร่นาล่นกิับกิิจกิรรมท่างท่ะเลและผ่อนคลายด�วิยสปา ครบถึ�วินทุ่กิรสชุาติของควิามสุข

เช้า  • เย์่�ย์มชมวิิสาห้กิจชุมชนิสมุนิไพร์แลูะ 
 การ์ท่องเท่�ย์วิเชิงสุข้ภาพ ภูเก็ต Cannabis  
 Phuket By HHTศูนิย์์การ์เร์่ย์นิร์ู้วิ่าด้้วิย์ 
 กญัชาคร์บวิงจร์แลูะให้ญ่ท่�สดุ้ในิปร์ะเทศไทย์

เท่�ยง • ร์ับปร์ะทานิอาห้าร์กลูางวัินิ เมนิูสมุนิไพร์

บ่าย • เช็กอินิเข้้าท่�พัก ณ ลูักซู์ร์่โฮิเทลูย์อด้เย์่�ย์ม  
 อนิันิตร์า ลูายั์นิ ภูเก็ต ร์่สอร์์ท

 • พักผู้่อนิตามอัธีย์าศัย์ ห้ร์่อทำกิจกร์ร์ม 
 เพ่�อสุข้ภาพสปากัญชา

เย็น • ร์ับปร์ะทานิอาห้าร์เมนิูสุข้ภาพ ณ ท่�พัก 

- โปรแก็รมท่องเท่�ย์วเส้้นทางภููเก็็ต -

HERBAL HEALTH – CANNABIS 
มหััศจรรย์์ศาส้ตร์แหั่งก็ัญชา 
Cannabis Phuket By HHT 

วันท่� 1

มาเท่่�ยวิ “กิัญ” มหัศจรรย์ภ้เกิ็ต



93เส้้นทางท่องเท่�ยวเร่ียนรี้้กััญชา-กััญชง 
จัังหวัดภู้เก็ัต

เช้า   • ร์ับปร์ะทานิอาห้าร์ ณ ท่�พัก
 • เร์่ย์นิร์ู้การ์ทำอาห้าร์ไทย์ Blue Elephant  

 Cooking Class School & Restaurant

เท่�ยง • ร์ับปร์ะทานิอาห้าร์กลูางวัินิ เมนิูเพ่�อสุข้ภาพ  
 ณ ร์้านิอาห้าร์บลูู เอเลูเฟิ่นิท์ ภูเก็ต

บ่าย   • ชมเม่องเก่าฟิังเร่์�องเลู่า จิบกาแฟิ & เคร์่�องด้่�ม 
 ชิมอาห้าร์ท้องถิึ�นิ แต่งกาย์ชุด้บะบ๋า-ย์่าห้ย์า  
 ถึ่าย์ภาพในิย์่านิเม่องเก่า แลูะชอปปิง 
 ท่�ห้ลูาด้ให้ญ่

เย็น  • ส่งนิักเด้ินิทาง ณ สนิามบินิภูเก็ต ห้ร์่อท่�พัก

COOKING CLASS.
FOOD & CULTURAL TOUR 
สั้มผััส้อารย์ธรรมเปอรานากั็น 
ชมย์่านเม่องเก็่า อิ�มอร่อย์แล่ะเร่ย์นรู้
เมนูเพ่�อสุ้ขภูาพ 

วันท่� 3
เช้า • ร์ับปร์ะทานิอาห้าร์ ณ ท่�พัก
 • ทำโปร์แกร์มเพ่�อสุข้ภาพ สปา ณ ท่�พัก 

 ห้ร์่อเลู่อกกิจกร์ร์มทัวิร์์อ่�นิ ๆ

  A: Yacht กิจกร์ร์มทางทะเลู  
 บานิานิ่าบ่ช เกาะเฮิ + อาห้าร์กลูางวัินิ

  B: Speed boat กิจกร์ร์มทางทะเลู 
 บานิานิ่าบ่ช เกาะเฮิ + อาห้าร์กลูางวัินิ

  C: สปา ณ โอเอซ์สิ เทอร์์ควิอย์ซ์์ โคฟิวิ สปา 
  D: ผู้จญภัย์ ห้นิุมานิเวิิลูด้์ + อาห้าร์กลูางวัินิ 
  ณ ห้้องอาห้าร์ Tree Monkey

เย็น • เช็กอินิเข้้าพัก ณ ลูักซ์ูร์่โฮิเทลูย์อด้เย่์�ย์ม 
 ภูเก็ต แมร์ิออท ร์่สอร์์ท แอนิด้์ สปา ห้าด้ในิย์าง 

 • ร์ับปร์ะทานิอาห้าร์เมนูิสุข้ภาพ ณ ท่�พัก

RELAX – LEISURE 
เร้าใจส้นุก็ก็ับก็ิจก็รรมผัจญภัูย์ 
แล่ะก็ิจก็รรมทางทะเล่ 

วันท่� 2







96 เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-ก็ัญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต



97เส้้นทางท่องเท่�ย์วเร่ย์นรู้กั็ญชา-กั็ญชง 
จังหัวัดภููเก็็ต





บริิษััท โซ แฮปป้�  จำำ�กััด
เบอร์ติดต่อ: (+66) 94 156 1424
Facebook: So Happy
Line Official Account: @Sohappy 

บริิษััท ฟริ�ยเดย์ ทริิป จำำ�กััด
เบอร์ติดต่อ: (+66) 88 008 2906
Facebook: Friday Trip
Line id: fridaytrip

ติดต่อบริษััท่ท่ัวิร์
บริิษััท ศริีด�ริ� ทัวริ์ จำำ�กััด
เบอร์ติดต่อ: (+66) 82 365 6514,  
(+66) 81 996 6852, (+66) 81 456 4636
Facebook: ศร่ดาราทัวร์ อำานาจเจริญ
Line Official Account: @sridaratour

บริิษััท อููด�ชีี จำำ�กััด
เบอร์ติดต่อ: (+66) 85 245 2458
Facebook: Udachi Thailand
Line Official Account: @udachi










