
ท่องเที่ยวตามวิถีแห่งสายน้ำา 



เพราะสายนำ้ามีชีีวิต  
ชีีวิตท่ีผููกพันอยู่กับสายนำ้าจึึงมีความหมายมากมาย

เส้นทางท่องเท่ียวตามกระแส(นำ้า)  
เป็็นเส้นทางท่ีพาเราไป็ค้นหา เรยีนรู้ และสัมผัูส 
ความหมายท่ีแท้จึริงของสายนำ้าในหลากหลายมิติ 





เที่ยวตามวิถ ีเรียนรู้ชีีวิตเที่ยว ล่อง ท่องธรรมชีาติ

บ้้านหิินร่่ม จัังหิวััดพัังงา   6 
คลองสัังเน่ห์ิ จัังหิวััดพัังงา   8 
คลองหิรู่ด จัังหิวััดกร่ะบ่้�   9 
หินองทะเล จัังหิวััดกร่ะบ่้�   11 
บ้้านบ่้อท่อ จัังหิวััดกร่ะบ่้�   13 
บ้้านนำ�าร่าบ้-เขาจัมป่่า จัังหิวััดตรั่ง  15 
ทะเลน้อย จัังหิวััดพััทลุง   16 
คลองแสัง จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่  18 
ป่่าต้นนำ�าบ้้านนำ�าร่าด จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่ 20 
ลำานำ�าว้ัา จัังหิวััดน่าน   21 
แก่งสัามพัันโบ้ก จัังหิวััดอุบ้ลร่าชธาน่  22 
ทะเลบั้วัแดง หินองหิานกุมภวัาปี่  23  
จัังหิวััดอุดร่ธาน่  
สัวันพัฤกษศาสัตร์่ร่ะยอง จัังหิวััดร่ะยอง 24 
เข่�อนขุนด่านป่ร่าการ่ชล จัังหิวััดนคร่นายก 26 
คลองเขาแดง จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์  27 
ทุ่งสัามร้่อยยอด จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ 28 

คลองมหิาสัวััสัดิ� จัังหิวััดนคร่ป่ฐม  30 
คลองโคน จัังหิวััดสัมุทร่สังคร่าม  31 
ตลาดนำ�าท่าคา จัังหิวััดสัมุทร่สังคร่าม  32 
คลองบ้างนางร่ม จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ 33 
คลองพัะโต๊ะ จัังหิวััดชุมพัร่   34 
บ้้านบ้างสัน จัังหิวััดชุมพัร่   35 
คลองร้่อยสัาย จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่  36 
แม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่ จัังหิวััดร่ะนอง   37 
คลองลัดโนด จัังหิวััดร่ะนอง   39 
อินทร่ฟาร์่ม จัังหิวััดภูเก็ต   40



เที่ยวผู่อนคลาย กับสายน้ำา เที่ยวสนุก ไป็ตามกระแส

บ้้านทุ่งหิย่เพ็ัง จัังหิวััดกร่ะบ่้�   42 
บ้้านป่ากป่ร่ะ จัังหิวััดพััทลุง   44 
เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา (เข่�อนเช่�ยวัหิลาน)  46  
จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่ 
แม่นำ�าปิ่ง จัังหิวััดเช่ยงใหิม่   48  
โคร่งการ่พัร่ะร่าชดำาริ่ป่างตอง 2 (ป่างอุ�ง) 50 
จัังหิวััดแม่ฮ่่องสัอน 
อ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยกร่ะทิง จัังหิวััดเลย  51 
บ้้านสัลักคอก เกาะช้าง จัังหิวััดตร่าด  52 
คลองอ้อมนนท์ จัังหิวััดนนทบุ้ร่่  53

กิจักร่ร่มเร่่อใบ้ ศูนย์ก่ฬาทางนำ�าบึ้งหินองบ้อน 55 
กรุ่งเทพัมหิานคร่     
กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด   56 
คลองชักพัร่ะ - คลองบ้างกอกใหิญ่่ กรุ่งเทพัมหิานคร่ 
กิจักร่ร่มเวัคเซิิร์่ฟ     57 
จัังหิวััดป่ทุมธาน่ และสัมุทร่ป่ร่าการ่  
กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด   58 
แม่นำ�าแควั จัังหิวััดกาญ่จันบุ้ร่่   
กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด   60 
แม่นำ�าปิ่ง จัังหิวััดตาก 
ล่องแก่งคลองนำ�าใสั (หินานมดแดง)  61  
จัังหิวััดพััทลุง     



ควัามสันุกของการ่เท่�ยวัตามกร่ะแสั(นำ�า) 
ค่อการ่ได้เดินทางด้วัยเร่่อ เร่่อบ้างลำา 
ม่ควัามน่าสันใจั ม่เร่่�องร่าวั ม่ควัามเก�  
เท่ แตกต่างกันไป่

เร่่อบ้างลำาก็ต้องอาศัยแร่งสัองแขนของเร่า 
ท่�จัะพัาย ๆ ๆ และพัาย ให้ิไป่ถึึงจุัดหิมาย 
ทริ่ป่น่�นอกจัากทำาให้ิเร่าได้เป็่นส่ัวันหินึ�ง 
ของวิัถ่ึสัายนำ�าแล้วั เร่ายังได้สุัขภาพัใจั 
และสุัขภาพักายท่�ด่เป็่นของแถึม

เพัร่าะเร่ากำาลังเดินทางบ้นเส้ันทาง 
สัายธร่ร่มชาติ จึังอย่าล่มเช็คร่ะดับ้นำ�าขึ�นนำ�าลง  
ซึิ�งเป็่นสิั�งสัำาคัญ่มากในบ้างเส้ันทาง 
ท่�เร่ากำาลังจัะไป่เย่อน

การ่ได้ล่องเร่่อพัร้่อมกับ้กินอาหิาร่อร่่อย ๆ นั�น 
เป็่นเร่่�องท่�ใคร่ ๆ ก็ชอบ้ ยิ�งถ้ึาได้กินอาหิาร่ 
ท่�มาจัากท้องถิึ�น กินแบ้บ้บ้้าน ๆ บ้นเร่่อ 
ท่�พัายเอ่�อย ๆ ยิ�งทำาให้ิการ่เดินทางครั่�งน่� 
ม่ร่สัชาติอย่างเหิล่อเช่�อ

การ่เป็่นนักท่องเท่�ยวัท่�ด่  
นอกจัากจัะต้องใส่ัใจัในผลกร่ะทบ้ 
ท่�จัะเกิดจัากการ่เดินทางของเร่าแล้วั 
เร่ายังสัามาร่ถึทำาสิั�งด่ ๆ  
ให้ิแก่ชุมชนและธร่ร่มชาติได้อ่กด้วัย 

การ่เล่อกชว่ังเวัลาในการ่เดินทางนั�น 
ม่สั่วันช่วัยใหิ้บ้ร่ร่ยากาศแตกต่างกัน 
อย่างไม่น่าเช่�อ อย่างเช่นการ่ล่องเร่่อ 
บ้างเสั้นทาง ท่�ควัร่เล่อกช่วังเวัลา 
พัร่ะอาทิตย์ขึ�น หิร่่อพัร่ะอาทิตย์ตก 
เพ่ั�อพับ้กับ้ควัามสัวัยงามเป็่นพิัเศษ 

เร่่อใบ้ ยังคงม่เสัน่ห์ิอยู่เสัมอ 
เพัร่าะมันทำาให้ิเร่าเดินทาง 
ไป่ท่�ไหิน ๆ ได้ด้วัยสัายลม 
และเร่าสัามาร่ถึเร่่ยนรู้่ 
การ่เล่นเร่่อใบ้ได้ไม่ยาก

ก่ฬาทางนำ�า ค่ออ่กมิติหินึ�ง 
ของการ่เท่�ยวัตามกร่ะแสั(นำ�า) 
เร่าสัามาร่ถึเล่นเวัคบ้อร์่ด เวัคเซิิร์่ฟ 
สัก่ และกิจักร่ร่มอ่�น ๆ อ่กมากมาย 
ในแม่นำ�า และ ห้ิวัย หินอง คลอง บึ้ง

การ่ล่องเร่่อทำาใหิ้เร่าได้ม่โอกาสัเข้าใกล ้
วิัถึ่ช่วิัตของผู้คนท่�อยู่กินและอาศัย 
ริ่มสัายนำ�ามากยิ�งขึ�น อย่าล่มเปิ่ดใจั 
ท่�จัะเร่่ยนรู้่เร่่�องร่าวัใหิม่ ๆ ให้ิเป็่นกำาไร่ 
ของการ่เดินทางคร่ั�งน่�ด้วัย

นอกจัากเร่าจัะเข้าใกล้วัิถึ่ผู้คนแล้วั  
เร่ายังจัะกลายเป่็นสั่วันหินึ�งของธร่ร่มชาต ิ
อย่างแนบ้เน่ยนด้วัยการ่ล่องเร่่อ อย่าล่ม 
ใส่ัใจัและรั่กษาสิั�งแวัดล้อมให้ิสัวัยงาม 
แบ้บ้น่�นาน ๆ 



2 Hrs
2 Km. ร่ะยะทางอาจัทำาใหิ้เร่าเม่�อยล้า  

แต่อย่าล่มวั่าร่ะหิว่ัางทางยังม่สัิ�งท่�น่าสันใจั
อยู่เต็มไป่หิมด ซิึ�งจัะทำาใหิ้เร่าไม่อยากใหิ ้
เสั้นทางสัายน่�สัิ�นสัุดเลย

บ้างสัายนำ�าก็เช่�อเชิญ่ให้ิเร่าอยู่ด้วัยนาน ๆ 
การ่พัักแร่มในเร่่อนริ่มนำ�า  
ไม่ว่ัาจัะเป็่นร่่สัอร์่ตริ่มทะเลสัาบ้  
หิร่่อโฮ่มสัเตย์ริ่มคลองในหิมู่บ้้านป่ร่ะมง  
ก็ทำาให้ิเร่าได้ซึิมซัิบ้สิั�งด่ ๆ ได้เสัมอ

สัายนำ�าบ้างเส้ันทาง 
ก็ม่จุัดเด่นอยู่ท่�ทิวัทัศน์ตร่ะการ่ตา 
ไม่ว่ัาจัะเป็่นขุนเขา ทะเลสัาบ้ 
สัวัยงามจันทำาให้ิเร่าอยากอยู่ท่�นั�นนาน ๆ

สัายนำ�าบ้างเส้ันทาง  
ก็พัาเร่าเข้าไป่อยู่ท่ามกลางธร่ร่มชาติ 
ได้กลิ�นใบ้ไม้ ได้ฟังเส่ัยงป่่า 
และได้เห็ินสัร่ร่พัช่วิัตมากมายในนั�น

สัายนำ�านั�นสัวัยงามในหิลายมิติ 
อย่าล่มเก็บ้มุมมองท่�สัวัยงามเหิล่านั�น 
เอาไว้ัในภาพัถ่ึายและควัามทร่งจัำา

การ่เดินทางตามสัายนำ�าในป่่าเขา 
อาจัจัะยาวัไกลกว่ัาท่�คิด 
จึังต้องม่การ่พัักแร่มแบ้บ้แค้มปิ่�งร่ะหิว่ัางทาง 
เพ่ั�อให้ิเร่าได้รั่บ้ป่ร่ะสับ้การ่ณ์์ 
การ่อยู่ท่ามกลางธร่ร่มชาติอย่างเต็มอิ�ม

สัายนำ�านั�นเดินทางเอ่�อย ๆ  
เร่าจึังควัร่ให้ิเวัลากับ้การ่เดินทาง  
จัะได้เป็่นจัังหิวัะท่�เนิบ้ช้า  
เช่นเด่ยวักับ้สัายนำ�า ดังนั�น  
ก่อนเดินทางอย่าล่มเผ่�อเวัลาไว้ั 

การ่เดินทางตามกร่ะแสั(นำ�า) 
นั�นม่ทางเล่อกใหิม่ ๆ มากมาย 
เช่นการ่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด 
ท่�สันุก ท้าทาย และทำาให้ิเร่า 
ได้ใกล้ชิดกับ้สัายนำ�าท่�สุัด

การ่เดินทางแบ้บ้ดั�งเดิม  
ด้วัยแพัไม้ไผ่ ก็ยังน่าต่�นตาต่�นใจั 
เพัร่าะควัามเง่ยบ้ในการ่เดินทาง 
จัะทำาให้ิเร่าได้ด่�มดำ�าธร่ร่มชาติ 
อย่างเต็มอิ�ม



เที่ยว ล่อง ท่องธรรมชีาติ
น้ำาคือสายใยเชีื่อมโยงทุกชีีวิตบนโลกใบนี้เข้าไว้ด้วยกัน 
การเดินทางบนสายน้ำา จึึงเป็็นเส้นทางที่เชีื่อมโยงเรา 
ให้เข้าถึงธรรมชีาติได้อย่างกลมกลืนมากที่สุด

ภาคใต้้
บ้้านหิินร่่ม จัังหิวััดพัังงา    6 
คลองสัังเน่ห์ิ จัังหิวััดพัังงา    8 
คลองหิรู่ด จัังหิวััดกร่ะบ่้�    9 
หินองทะเล จัังหิวััดกร่ะบ่้�    11 
บ้้านบ่้อท่อ จัังหิวััดกร่ะบ่้�    13 
บ้้านนำ�าร่าบ้-เขาจัมป่่า จัังหิวััดตรั่ง   15 
ทะเลน้อย จัังหิวััดพััทลุง    16 
คลองแสัง จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่   18 
ป่่าต้นนำ�าบ้้านนำ�าร่าด จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่  20 



แพไม้้ไผ่่เกิิดจากิความ้ชาญฉลาดของม้นุุษย์์ ในุกิารดัดแปลงวัสดุในุธรรม้ชาติิ 
เพ่�อใช้ในุกิารเดินุทางม้าตัิ�งแต่ิอดีติ แม้้ทุกิวันุนีุ� กิารสร้างแพจะใช้วัสดุทดแทนุ 
เพ่�อลดกิารตัิดไม้้ไผ่่ แต่ิแพชนิุดนีุ�ยั์งเป็นุพาหนุะที�ช่วย์ให้เราเดินุทาง 
ท่องเที�ย์วอย่์างกิลม้กิล่นุกัิบสาย์นุำ�าม้ากิที�สุด

ภาคเหนืือ
ลำานำ�าว้ัา จัังหิวััดน่าน   21

ภาคอีสานื
แก่งสัามพัันโบ้ก จัังหิวััดอุบ้ลร่าชธาน่ 22 
ทะเลบั้วัแดง บึ้งหินองหิานกุมภวัาปี่  23 
จัังหิวััดอุดร่ธาน่ 

ภาคต้ะวัันืออก
สัวันพัฤกษศาสัตร์่ร่ะยอง จัังหิวััดร่ะยอง 24 
เข่�อนขุนด่านป่ร่าการ่ชล จัังหิวััดนคร่นายก 26

ภาคกลาง
คลองเขาแดง จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ 27 
ทุ่งสัามร้่อยยอด จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ 28 



เปิ่ดมุมมองใหิม่ กับ้ทิวัทัศน์ของจุัดชมวิัวัเสัม็ดนางช่ท่�คุ้นตา  
ด้วัยการ่ล่องเร่่อชมป่่าชายเลนผ่นใหิญ่่ แล้วัไป่ตามหิาควัามลับ้ 
ของธร่ร่มชาติท่�ซุิกซ่ิอนอยู่ในผ่นนำ�าและขุนเขา

เร่่อหัิวัโทงพ่ั�นบ้้านจัะพัาเร่าชมธร่ร่มชาติสัองฝัั่�งคลองเค่ยน  
ซึิ�งเป็่นหินึ�งในลำาคลองท่�ไหิลลงสู่ัอ่าวัพัังงาด้านทิศตะวัันออก 
บ้ริ่เวัณ์ป่ากคลองสัายน่�ม่เกาะน้อยใหิญ่่หิลายเกาะโอบ้ล้อมเอาไว้ั 
เช่น เกาะพัร่ะวััดน้อย เกาะพัร่ะอาดเฒ่่า เกาะชาวัทะเล เกาะสัาวััง 
เป็่นทัศน่ยภาพัท่�สัวัยงามตร่ะการ่ตาโดยเฉพัาะในช่วังเวัลารุ่่งเช้า
และเย็นยำ�า 

ตามหาสันทรายในตำานาน

บ้านหินร่ม จึังหวัดพังงา





กิจึกรรม
• ล่องเร่่อชมป่่าชายเลน ชมทิวัทัศน์อ่าวัพัังงา ถึำ�าแก้วั  

และสัันทร่ายตอนนำ�าลง
• ล่องเร่่อเส้ันทางร่ะยะไกลสู่ัเกาะปั่นหิย่ เกาะตาปู่  

อุทยานแห่ิงชาติอ่าวัพัังงา 
• กินอาหิาร่พ่ั�นบ้้าน พัักโฮ่มสัเตย์ เร่่ยนรู้่วิัถ่ึชาวัป่ร่ะมง

2-3 Hrs

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.2381, 98.4575  

   จุัดเริ่�มต้นล่องเร่่ออยู่ในบ้ริ่เวัณ์ท่าเร่่อบ้้านหิินร่่ม จัังหิวััดพัังงา      
      ใกล้จุัดชมวิัวัเสัม็ดนางช่ ห่ิางจัากอำาเภอเม่องพัังงา 45 กิโลเมตร่    
      และห่ิางจัากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 49 กิโลเมตร่ 

   ค่าบ้ริ่การ่ล่องเร่่อ ลำาละ 700 บ้าท (นั�งได้ 6 คน)  
      ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2-3 ชั�วัโมง 

   ควัร่เดินทางในช่วังเวัลานำ�าลงตำ�าสุัด ของวัันข้างขึ�นข้างแร่ม  
      (ตร่วัจัสัอบ้ช่วังเวัลากับ้ผู้ให้ิบ้ริ่การ่)  

   วิัสัาหิกิจัชุมชนบ้้านหิินร่่ม โทร่. 08 0707 0416, 08 2272 2362

ไฮ่ไลต์สัำาคัญ่ท่�สุัดของการ่ล่องเร่่อบ้้านหิินร่่ม ค่อ การ่ตามหิา 
สัันทร่ายในตำานาน ท่�ชาวับ้้านเล่าว่ัาในช่วังเวัลาท่�นำ�าทะเลลดตำ�าสุัด 
จัะป่ร่ากฏสัันทร่ายทอดตัวัยาวัเหิย่ยดไป่กลางนำ�าให้ิเร่าเดินเล่นได้  
สัันทร่ายเหิล่าน่�เป็่นป่ร่ากฏการ่ณ์์มหัิศจัร่ร่ย์ท่�เกิดจัากกร่ะแสันำ�า 
และคล่�นลมพััดพัาเม็ดทร่ายเล็ก ๆ มาทับ้ถึมกันตลอดร่ะยะเวัลา 
นานแสันนาน

นอกจัากน่� ยังม่สิั�งท่�น่าสันใจัมากมาย ทั�งโถึงถึำ�าท่�ม่หิินงอกหิินย้อย 
สัวัยงามอลังการ่ วิัถ่ึช่วิัตชาวัป่ร่ะมงท่�ออกเร่่อจัับ้ป่ลา 
และหิากม่เวัลา ยังสัามาร่ถึล่องเร่่อไป่เท่�ยวัเกาะอ่�น ๆ เช่น เกาะตาปู่ 
เขาพิังกัน และ เกาะปั่นหิย่ แหิล่งท่องเท่�ยวัขึ�นช่�อในเขตอุทยานแห่ิง
ชาติอ่าวัพัังงาได้อ่กด้วัย







ล่องไพรในป็่าโบราณ 

คลองสังเน่ห์ จึังหวัดพังงา

คลองสัังเน่ห์ิเป็่นลำาคลองเล็ก ๆ สัายหินึ�งท่�อยู่ในตัวัอำาเภอตะกั�วัป่่า แต่บ้ร่ร่ยากาศการ่ท่องเท่�ยวัท่�น่� 
กลับ้เหิม่อนได้ผจัญ่ภัยไป่ในลำาคลองกลางป่่าลึก จึังทำาให้ิชาวัตะกั�วัป่่าขนานนามท่�น่�ว่ัาเป็่น 
“ลิตเติ�ลอะแมซิอน”

จุัดเด่นของเส้ันทางพัายเร่่อคายักสัายน่� ค่อ อุโมงค์ต้นไทร่โบ้ร่าณ์ท่�แผ่กิ�งก้านสัาขา  
ลดเล่�ยวัเก่�ยวัพัันกันอย่างอัศจัร่ร่ย์ และถ้ึาแหิงนหิน้ามองตามคาคบ้ไม้ให้ิด่  
ก็อาจัได้พับ้เห็ินงูหิลากหิลายสัายพัันธุ์ ทั�งงูเข่ยวั งูป่ล้องทอง งูเหิล่อม ท่�นอนขดอย่างเย็นใจั  
แต่ไม่ต้องกลัวั.. เพัร่าะงูเหิล่าน่�กำาลังพัักผ่อนเพ่ั�อร่อเวัลาออกล่าเหิย่�ออ่กครั่�งในตอนกลางค่น

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.8763, 98.3420 
   จุัดล่องเร่่อคลองสัังเน่ห์ิ (ลิตเติ�ลอะแมซิอน) อยู่ในตัวัอำาเภอตะกั�วัป่่า จัังหิวััดพัังงา   
  ห่ิางจัากท่�ว่ัาการ่อำาเภอตะกั�วัป่่า 800 เมตร่ และห่ิางจัากย่านเขาหิลัก 30 กิโลเมตร่

   กิจักร่ร่มล่องเร่่อคายัก ลำาละ 500 บ้าท (2 คน)

   เวัลาเปิ่ด 9.00-17.00 น. ควัร่เดินทางไป่ในช่วังเวัลานำ�าขึ�น (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า)

   กลุ่มท่องเท่�ยวัวิัสัาหิกิจัชุมชนคลองสัังเน่ห์ิ  
  โทร่. 08 7280 7009, 08 6953 1789, 0 7642 4176

2 Km. 2 Hrs





พายเรือในคลองน้ำาใส 
ชีมโลกใบเล็กใต้ผูิวน้ำา

คลองหรูด จึังหวัดกระบี่

ลำาคลองสัายสัั�น ๆ แห่ิงน่�ม่นำ�าใสัร่าวักร่ะจัก  
เปิ่ดโอกาสัให้ิเร่าได้ชมธร่ร่มชาติทั�งเหิน่อผิวันำ�าและใต้ผิวันำ�า 
ท่�ยังม่ควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์อย่างมาก

คลองสัายน่�ม่อ่กช่�อเร่่ยกหินึ�งว่ัา คลองนำ�าใสั เป็่นลำาคลองสัายเล็ก ๆ  
ท่�ภายหิลังม่การ่สัร้่างฝั่ายเพ่ั�อกักเก็บ้นำ�า ทำาให้ินำ�าในลำาคลองเอ่อท่วัม 
พ่ั�นท่�สัองฝัั่�งตลิ�งจันขยายกลายเป็่นลำาคลองท่�ม่ควัามกว้ัางขวัางมากขึ�น  
ส่ัวันบ้ริ่เวัณ์ฝั่ายกั�นนำ�าก็มักจัะม่นักท่องเท่�ยวัมาเล่นล่�นสัไลเดอร์่กัน 
อย่างสันุกสันาน จันเป็่นท่�มาของช่�อคลองหิรู่ด ซึิ�งมาจัากคำาว่ัา หิรู่ด  
ท่�แป่ลว่ัา ล่�น



กิจึกรรม
• พัายเร่่อคายัก ร่ะยะทาง 1.6 กิโลเมตร่ (ไป่-กลับ้ 3.2 กิโลเมตร่)
• ชมทิวัทัศน์ ผ่นป่่า และร่ะบ้บ้นิเวัศใต้นำ�า 
• เล่นนำ�าในสัร่ะนำ�าธร่ร่มชาติ

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.0962, 98.8085
   คลองหิรู่ด ตั�งอยู่ในตำาบ้ลหินองทะเล อำาเภอเม่อง จัังหิวััดกร่ะบ่้� 

      ห่ิางจัากย่านท่องเท่�ยวัอ่าวันาง 8 กิโลเมตร่  
   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. สัามาร่ถึเท่�ยวัชมได้ทุกฤดูกาล และตลอดทั�งวััน 
   ค่าบ้ริ่การ่ เร่่อคายัก ลำาละ 300 บ้าท   
   ชุมชนท่องเท่�ยวับ้้านหินองทะเล โทร่. 09 8078 4483

2-4 Hrs

จุัดเริ่�มต้นพัายเร่่อคายักอยู่บ้ริ่เวัณ์ฝั่ายกั�นนำ�า เส้ันทางม่ร่ะยะทางไม่ใกล้ไม่ไกล ให้ิเร่าได้ออกแร่งพัาย 
พัอเร่่ยกเหิง่�อ ช่วังแร่กของเส้ันทางเป็่นผ่นนำ�ากว้ัางใหิญ่่ ทิวัทัศน์สัวัยงาม ม่เหิล่ากล้วัยไม้ 
หิลายชนิดขึ�นแทร่กแซิมตามโขดหิินและตอไม้กลางนำ�า และเม่�อพัายมาถึึงช่วังท้ายของเส้ันทาง 
บ้ร่ร่ยากาศสัองข้างทางก็เป่ล่�ยนเป็่นผ่นป่่าร่่มร่่�นเข่ยวัขจ่ั ท่�ซุิกซ่ิอนสัร่ะนำ�าธร่ร่มชาติ 
ใสัสัะอาดให้ิแหิวักว่ัาย 

และถ้ึาใช้เวัลาพัายเร่่อคายักเข้าไป่อ่กนิด จัะพับ้กับ้ตานำ�ามหัิศจัร่ร่ย์กลางป่่าลึก  
ซึิ�งเป็่นจุัดกำาเนิดของลำาธาร่สัายน่� ท่�น่�เป็่นลากูนเล็ก ๆ ม่นำ�าใสัส่ัฟ้าเทอร์่ควัอยซ์ิ  
มองทะลุลงไป่เห็ินดงสัาหิร่่าย และพ่ัชไม้นำ�าท่�อุดมสัมบู้ร่ณ์์และสัวัยงาม 
ร่าวักับ้ม่ใคร่มาจััดแต่งไว้ั เหิม่อนดั�งตู้ป่ลาในโลกควัามเป็่นจัริ่งท่�หิาชมได้ยากยิ�งในปั่จัจุับั้น



ทำำาไมนืำ�าจึึงใส?
สัภาพัภูมิป่ร่ะเทศบ้ริ่เวัณ์คลองหิรู่ด 
หิร่่อคลองนำ�าใสั เป็่นภูเขาหิินปู่นท่�ม่ 
ธาตุแคลเซ่ิยมคาร์่บ้อเนตเจ่ัอป่นอยู่ในนำ�า 
ทำาให้ินำ�าในลำาคลองตกตะกอนได้ง่าย 
กลายเป็่นลำาคลองท่�ม่นำ�าใสั สัามาร่ถึมอง 
ทะลุลงไป่เห็ินสิั�งท่�อยู่ใต้นำ�าได้อย่างชัดเจัน



ทอ่งไป็ในทะเลหมอกสทีอง

หนองทะเล จึังหวัดกระบี่

หินองทะเลเป็่นหินองนำ�าธร่ร่มชาติขนาดใหิญ่่ท่�อยู่ไม่ไกลจัากหิาดอ่าวันาง  
ท่�น่�ม่ทิวัทัศน์ตร่ะการ่ตา มองเห็ินภูเขาหิินปู่นสัลับ้เร่่ยงร่ายสัลับ้ซัิบ้ซ้ิอน 
เป็่นหินึ�งในภาพัเอกลักษณ์์ของจัังหิวััดกร่ะบ่้�ท่�ม่ควัามสัวัยงามน่าป่ร่ะทับ้ใจั 

ใคร่อยากเห็ินภาพัหินองทะเลในบ้ร่ร่ยากาศสัวัยท่�สุัด ต้องต่�นแต่เช้าม่ด  
และพัายเร่่อคายักท่องไป่ในหินองนำ�าอันกว้ัางใหิญ่่ ในช่วังเช้าม่ด 
ท่�ลมมักสังบ้นิ�ง ผ่นนำ�าในหินองจัะร่าบ้เร่่ยบ้ร่าวักร่ะจัก สัะท้อนเงาภูเขา 
และแสังเร่่องร่องของท้องฟ้า และเม่�อแสังอาทิตย์อุ่น ๆ เริ่�มสัาดส่ัอง  
ไอควัามช่�นก็กลายเป็่นหิมอกลอยเร่่�ยผิวันำ�า สัะท้อนแสังเป็่นส่ัทอง 
ไป่ทั�วัท้องทะเลสัาบ้ 

นอกจัากทิวัทัศน์ยามเช้าท่�สัวัยงาม หินองทะเลยังม่ภาพัวิัถ่ึช่วิัต 
ของชาวับ้้านท่�ตั�งบ้้านเร่่อนอยู่ริ่มหินองทะเล และพึั�งพัาอาศัย 
ควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์ของธร่ร่มชาติในหินองนำ�าแห่ิงน่�ในการ่ดำาร่งช่วิัต 







   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.0923, 98.8183
   หินองทะเล ตั�งอยู่ท่�ตำาบ้ลหินองทะเล  

      อำาเภอเม่อง จัังหิวััดกร่ะบ่้� อยู่ห่ิางจัาก 
   ย่านท่องเท่�ยวัอ่าวันาง 8 กิโลเมตร่ 

   เวัลาเปิ่ด 6:00-18:00 น. 
      เหิมาะสัำาหิรั่บ้ช่วังเวัลาเช้า และเย็น 

   ค่าบ้ริ่การ่ เร่่อคายัก ลำาละ 300 บ้าท ต่อครั่�ง 
   ชุมชนท่องเท่�ยวับ้้านหินองทะเล      

   โทร่. 09 8078 4483

1-2 Hrs





อำาเภออ่าวัลึก จัังหิวััดกร่ะบ่้� เป็่นดินแดนท่�ม่เสัน่ห์ิน่าค้นหิา  
เพัร่าะเต็มไป่ด้วัยขุนเขา ภูผา และป่่าชายเลนผ่นใหิญ่่ 
ท่�ซุิกซ่ิอนควัามมหัิศจัร่ร่ย์ทางธร่ร่มชาติเอาไว้ั อ่กทั�งยังม่เร่่�องร่าวั
ทางโบ้ร่าณ์คด่อายุหิลายพัันปี่ ท่�ร่อให้ิไป่ค้นหิาด้วัยการ่พัายเร่่อคายัก 

กิจักร่ร่มพัายเร่่อคายักเริ่�มต้นท่�ท่าเร่่อบ้้านบ่้อท่อ  
พัายไป่ตามลำาคลองท่าป่ริ่ง ซึิ�งขนาบ้ด้วัยป่่าชายเลนทั�งสัองข้าง
ทาง ก่อนจัะเล่�ยวัซ้ิายเข้าสู่ัลำาคลองสัายเล็ก ๆ อันเป็่นเส้ันทางไป่สู่ั 
ถึำ�าผ่หัิวัโต เพ่ั�อตามหิาภาพัเข่ยนก่อนป่ร่ะวััติศาสัตร์่ 

ท่องธรรมชีาติ ล่องกาลเวลา
บ้านบ่อท่อ จึังหวัดกระบี่



ภาพับ้นผนังถึำ�าเหิล่าน่�เข่ยนด้วัยส่ัแดง ดำา เหิล่อง นำ�าตาล ซึิ�งทำาจัากวััสัดุธร่ร่มชาติ สัันนิษฐานว่ัา
ม่อายุป่ร่ะมาณ์ 3,000 ปี่ เป็่นภาพัสััตว์ัป่ร่ะเภท นก ไก่ ป่ลา ป่ลาหิมึก จัร่ะเข้ เม่น และกุ้ง  
ภาพัเคร่่�องม่อเคร่่�องใช้ในการ่จัับ้ป่ลา เช่น แหิ อวัน และเร่่อ นอกจัากน่�ยังม่ภาพัท่�โดดเด่นเป็่นพิัเศษ 
ค่อ ภาพัคนแต่งกายคล้ายสััตว์ั สัวัมหิมวักม่เขา สัันนิษฐานว่ัาเป็่นผู้ป่ร่ะกอบ้พิัธ่กร่ร่มบ้างอย่าง  
ภาพัเหิล่าน่�บ่้งบ้อกได้ถึึงสัภาพัการ่ดำาร่งช่วิัตของผู้คนในยุคสัำาริ่ดท่�รู้่จัักการ่ทำาป่ร่ะมง การ่จัับ้สััตว์ันำ�า 
และเริ่�มม่ร่ะบ้บ้สัังคม ม่การ่ป่ร่ะกอบ้พิัธ่กร่ร่มตามควัามเช่�อ

หิลังจัากชมถึำ�าผ่หัิวัโต เส้ันทางลำาคลองจัะเริ่�มแคบ้ลงเร่่�อย ๆ ลัดเลาะไป่ในหุิบ้เขาหิินปู่นอันสัลับ้ซัิบ้ซ้ิอน 
บ้างช่วังของเส้ันทางจัะผ่านเข้าไป่ในถึำ�าหิลายแห่ิง เช่น ถึำ�าลอดเหิน่อ ถึำ�าลอดใต้ และถึำ�าเขาวัง  
เป็่นอุโมงค์ใต้ภูเขาอันม่ดมิดท่�เร่าสัามาร่ถึพัายเร่่อคายักทะลุไป่ออกป่ากถึำ�าอ่กฝัั่�งได้  
เป็่นการ่เดินทางท่�สันุกสันาน ได้ควัามรู้่ และให้ิบ้ร่ร่ยากาศเหิม่อนได้สัำาร่วัจัดินแดนอันมหัิศจัร่ร่ย์



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.3792, 98.6948 
   จุัดเริ่�มต้นพัายเร่่อคายัก อยู่ท่�ท่าเร่่อบ้้านบ่้อท่อ   

      ตำาบ้ลอ่าวัลึกใต้ อำาเภออ่าวัลึก จัังหิวััดกร่ะบ่้�  
   ห่ิางจัากตัวัอำาเภออ่าวัลึก 10 กิโลเมตร่  
      ห่ิางจัากตัวัเม่องกร่ะบ่้� 45 กิโลเมตร่  
   และห่ิางจัากตัวัเม่องพัังงา 35 กิโลเมตร่  

   กิจักร่ร่มพัายเร่่อคายัก ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์  
      4-6 ชั�วัโมง ร่ะยะทางป่ร่ะมาณ์ 4 กิโลเมตร่  
      ค่าบ้ริ่การ่ 1,000-1,500 บ้าท 

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า)

กระบีี่�วิัวัทัำวัร์   โทร่. 08 9470 4772
  www.krabiview.com   กร่ะบ่้�วิัวัทัวัร์่

พีีพีี ทัำวัร์

  โทร่. 09 1161 5948, 08 4889 7776, 08 6479 4919
  www.kohphiphitour.com  เกาะพ่ัพ่ัทัวัร์่ กร่ะบ่้�

อ่าวันืางแทำรเวัล แอนืด์์ ทัำวัร์  โทร่. 0 7563 7152
 Aonang Travel & Tour

อันืด์ามันื ซีี ทำราเวัล  โทร่. 0 7561 2463
 www.andamanseatravel.com



จัังหิวััดตรั่งอุดมไป่ด้วัยป่่าชายเลนตามแนวัชายฝัั่�งเป็่นร่ะยะทางหิลายสิับ้กิโลเมตร่ ม่ลำาคลองหิลายสัาย 
ไหิลคดเค่�ยวัท่ามกลางทิวัทัศน์ภูเขาหิินปู่นอันตร่ะการ่ตา ป่่าชายเลนเหิล่าน่�เป็่นบ้้านหิลังใหิญ่่ของ 
สััตว์ัทะเลมากมาย ซึิ�งหิล่อเล่�ยงช่วิัตชาวัป่ร่ะมงท่�พึั�งพัาควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์ของท้องทะเล 
ในการ่ป่ร่ะกอบ้อาช่พั

การ่เดินทางครั่�งน่�จัะพัาเร่าสััมผัสัควัามงดงามของธร่ร่มชาติในลำาคลองตะเป่ะ ด้วัยการ่ล่องแพัลำาใหิญ่่ 
ท่�สัะดวักและป่ลอดภัย โดยไฮ่ไลต์ของเส้ันทางน่�ค่อจุัดชมวิัวัเขาจัมป่่า ซึิ�งสัามาร่ถึมองเห็ินทิวัทัศน์ 
อันงดงามของผ่นป่่าชายเลนอันกว้ัางใหิญ่่ไพัศาลได้ร่อบ้ตัวั 360 องศา การ่ขึ�นจุัดชมวิัวัน่�ต้อง 
เดินป่่าและปี่นเขาซึิ�งเร่่ยกเหิง่�อได้พัอป่ร่ะมาณ์ แต่ทิวัทัศน์ท่�ได้เห็ินนั�นก็เป็่นร่างวััลท่�ยิ�งใหิญ่่และคุ้มค่า

หิลังจัากชมทิวัทัศน์เสัร็่จัแล้วั ก็ได้เวัลาล่องแพัแบ้บ้เนิบ้ช้า เพ่ั�อให้ิม่เวัลาพัักผ่อนหิย่อนใจั 
และรั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่ทะเลสัดใหิม่ท่�ส่ังตร่งมาจัากเร่่อป่ร่ะมงพ่ั�นบ้้าน พัอท้องเริ่�มอิ�มได้ท่�  
แพัก็มาถึึงเกาะเล็ก ๆ ซึิ�งมองจัากทางอากาศแล้วัดูคล้ายรู่ป่หัิวัใจั แล้วัล่องเร่่�อยไป่จันถึึงทะเลแหิวัก 
ท่�อยู่บ้ริ่เวัณ์ป่ากคลอง 

ทะเลแหิวักบ้้านนำ�าร่าบ้เป็่นเนินทร่ายขนาดใหิญ่่กลางนำ�า นอกจัากม่ทิวัทัศน์สัวัยงาม  
ยังเป็่นแหิล่งหิญ้่าทะเลซึิ�งเป็่นอาหิาร่ของพัะยูน นักท่องเท่�ยวัสัามาร่ถึทำากิจักร่ร่มป่ลูกหิญ้่าทะเล 
เพ่ั�อเติมควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์ให้ิธร่ร่มชาติได้อ่กด้วัย

ล่องแพ กินป็ู ดูเขา

ล่องแพบ้านน้ำาราบ-เขาจึมป็่า จึังหวัดตรัง 



กล่่มประมงพืี�นืบ้ี่านื บ้ี่านืนืำ�าราบี่ 

 โทร่. 08 4629 7971
 ล่องแพับ้้านนำ�าร่าบ้

วิัสาหกิจึชุ่มชุนืล่องแพีบ้ี่านืนืำ�าราบี่ จึ.ต้รัง

 โทร่. 08 3 240 6335
 บ้้านนำ�าร่าบ้ จั.ตรั่ง

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.3758, 99.3750
   จุัดลงแพัและเร่่อท่องเท่�ยวับ้้านนำ�าร่าบ้ ตั�งอยู่ท่� บ้้านนำ�าร่าบ้-ท่าขยง 

   ตำาบ้ลบ้างสััก อำาเภอกันตัง จัังหิวััดตรั่ง ห่ิางจัากตัวัเม่องตรั่ง  
   40 กิโลเมตร่

   กิจักร่ร่มล่องแพับ้้านนำ�าร่าบ้ ร่าคาคนละ 480-1,380 บ้าท  
   ร่วัมค่าอาหิาร่ 4 อย่าง ของว่ัาง และเคร่่�องด่�ม กร่ณ่์ต้องการ่ทำา 
      กิจักร่ร่มป่ลูกหิญ้่าทะเล คิดค่าพัันธุ์หิญ้่า ต้นละ 3 บ้าท

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า)



ล่องบึงบัว ดูนกตัวน้อย

ทะเลน้อย จึังหวัดพัทลุง

ทะเลน้อยถูึกตั�งช่�อเพ่ั�อเป่ร่่ยบ้เท่ยบ้กับ้ขนาดกว้ัางใหิญ่่ไพัศาล 
ของทะเลสัาบ้สังขลา แต่กร่ะนั�นทะเลน้อยก็ยังกว้ัางเกินกว่ัาสัายตามนุษย์
จัะหิยั�งไป่ถึึงอ่กฟากหินึ�งได้ นอกจัากน่� ทะเลสัาบ้แห่ิงน่�ยังเป็่นพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�า 
สัำาคัญ่ร่ะดับ้โลก ท่�อุดมไป่ด้วัยสัร่ร่พัช่วิัตตั�งแต่บ้นฟ้า บ้นบ้ก และในนำ�า 
เม่�อพ่ั�นตมใต้นำ�าได้รั่บ้ธาตุอาหิาร่จัากตะกอนแม่นำ�าลำาคลองมากมาย  
จึังอุดมด้วัยพ่ัชนำ�าท่�เป็่นอาหิาร่ของป่ลา เม่�อม่ป่ลามากมาย เหิล่านกนำ�า 
นานาชนิดก็ม่อาหิาร่กินอย่างอิ�มเอม เช่นเด่ยวักับ้มนุษย์ท่�ได้อาศัยป่ลา 
จัากทะเลน้อยเป็่นอาหิาร่เช่นเด่ยวักัน

การ่ล่องเร่่อยามเช้าดูนกนานาชนิดในบึ้งบั้วัค่อกิจักร่ร่มท่�จัะพัาเร่าเข้าถึึง
สัร่ร่พัช่วิัตในทะเลน้อยแห่ิงน่� ตลอดทั�งปี่จัะม่นกหิมุนเว่ัยนชนิดกัน 
ให้ิชมไม่ม่เบ่้�อ ส่ัวันใหิญ่่จัะเป็่นนกนำ�าท่�ธร่ร่มชาติได้ออกแบ้บ้ให้ิสัามาร่ถึ 
อาศัยและหิากินในนำ�าได้อย่างด่ บ้างชนิดม่ขายาวัเพ่ั�อการ่เดินลุยนำ�า  
เช่น นกกาบ้บั้วั นกกร่ะสัา นกยาง ส่ัวันนกบ้างชนิด เช่น นกอ่โก้ง  
ก็ม่ควัามสัามาร่ถึในการ่เดินและวิั�งบ้นใบ้บั้วัได้อย่างคล่องแคล่วัว่ัองไวั 
เป็่นภาพัช่วิัตท่�สัวัยงาม น่ารั่ก และม่ช่วิัตช่วัาอย่างไม่น่าเช่�อ







   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.777631, 100.122817
   อุทยานนกนำ�า เขตห้ิามล่าสััตว์ัป่่าทะเลน้อย ตำาบ้ลทะเลน้อย

      อำาเภอควันขนุน จัังหิวััดพััทลุง ห่ิางจัากอำาเภอเม่องพััทลุง 
      25 กิโลเมตร่ และหิ่างจัากบ้้านป่ากป่ร่ะ 9.5 กิโลเมตร่

   กิจักร่ร่มล่องเร่่อ ค่าเร่่อ ลำาละ 450 บ้าท (บ้ริ่เวัณ์ทะเลน้อย)    
  และเส้ันทางไป่บ้้านป่ากป่ร่ะ ลำาละ 900 บ้าท 

      จุัดลงเร่่ออยู่บ้ริ่เวัณ์หิน้าเขตห้ิามล่าสััตว์ัป่่าทะเลน้อย

   เวัลาเปิ่ด 6:00-18:00 น. 
   เขตห้ิามล่าสััตว์ัป่่าทะเลน้อย โทร่. 0 7468 5230 
  ชมร่มเร่่อหิางยาวั โทร่. 08 3849 1325

กิจึกรรม
• ล่องเร่่อชมนกนำ�า และบึ้งบั้วัแดง ในทะเลน้อย
• เดินดูนกบ้นสัะพัานเหิน่อทะเลสัาบ้  

ในบ้ริ่เวัณ์เขตหิ้ามล่าสััตว์ัป่่าทะเลน้อย
• ล่องเร่่อเส้ันทางไกล เช่�อมโยงถึึงบ้้านป่ากป่ร่ะ 

ชมยอยักษ์ และป่่าลำาพูั

1-2 Hrs



ล่องแพป็่าแดนใต้

คลองแสง จึังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองแสัง หิร่่อคลองพัร่ะแสัง ม่ต้นกำาเนิดจัากป่่าเขาสัก 
เป็่นต้นสัาขาของแม่นำ�าตาปี่ แม่นำ�าสัายสัำาคัญ่ท่�ไหิลลง 
สู่ัอ่าวัไทยตร่งตัวัเม่องสุัร่าษฎร์่ธาน่ คลองสัายน่�เป็่นต้นนำ�า 
ของเข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา หิร่่อ เข่�อนเช่�ยวัหิลานท่�รู้่จัักกันด่  
การ่สัร้่างเข่�อนแห่ิงน่�ทำาให้ิลำาคลองบ้ริ่เวัณ์เหิน่อเข่�อน 
กลายเป็่นทะเลสัาบ้ขนาดใหิญ่่ ส่ัวันลำาคลองช่วังใต้เข่�อน 
ยังคงเป็่นลำาธาร่ธร่ร่มชาติท่�ม่นำ�าไหิลตลอดทั�งปี่

พ่ั�นท่�ริ่มคลองแสังม่ร่่สัอร์่ตท่�พัักบ้ร่ร่ยากาศด่หิลายแห่ิง 
นักท่องเท่�ยวันิยมมาพัักผ่อนหิย่อนใจัชมธร่ร่มชาติ  
และแวัะไป่ถ่ึายรู่ป่เล่นกันบ้นสัะพัานแขวันเขาพิัทักษ์   
ท่�ม่จุัดเด่นค่อภูเขารู่ป่หัิวัใจัซึิ�งมองเห็ินได้ชัดเจันจัาก 
บ้นสัะพัาน และหิากเดินข้ามสัะพัานไป่ฝัั่�งตร่งข้าม 
จัะม่หิลาดคลองแสัง ตลาดนัดป่ลอดสัาร่พิัษของชาวัสัวัน 
ซึิ�งเปิ่ดในช่วังวัันเสัาร์่-อาทิตย์ โดยม่สิันค้าเกษตร่ท่�โดดเด่น 
ค่อ มังคุด และทุเร่่ยนคลองแสังพัันธ์ุพ่ั�นบ้้าน

และถ้ึาอยากสััมผัสัธร่ร่มชาติคลองแสังให้ิลึกซึิ�งยิ�งขึ�น  
ขอแนะนำาให้ิทำากิจักร่ร่มล่องแพัไม้ไผ่ ซึิ�งจุัดเริ่�มต้นล่องแพั 
จัะอยู่ใกล้กับ้สัะพัานแขวัน โดยล่องไป่ตามลำาคลองท่�ไหิล 
ซิอกซิอนไป่ตามโตร่กผาสูังชัน ด่�มดำ�าบ้ร่ร่ยากาศแห่ิงผ่นป่่า 
สััมผัสัควัามชุ่มฉำ�าของนำ�าใสั ๆ และต่�นเต้นกับ้การ่ล่องแพั 
ผ่านแก่งหิินน้อยใหิญ่่ท่�สัร้่างควัามสันุกสันานให้ิกับ้เร่า 
ตลอดทาง





2-3 Hrs

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.934801, 98.826511 
    จุัดล่องแพัคลองแสัง อยู่ในตำาบ้ลเขาพััง อำาเภอบ้้านตาขุน 

    จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่ ใกล้กับ้เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา (เข่�อนเช่�ยวัหิลาน)      
       ห่ิางจัากเข่�อนเช่�ยวัหิลาน 11 กิโลเมตร่ และห่ิางจัากอำาเภอเม่อง 
       สุัร่าษฎร์่ธาน่ 85 กิโลเมตร่ 

    กิจักร่ร่มล่องแพั ค่าบ้ริ่การ่คนละ 300 บ้าท  
       กิจักร่ร่มล่องแพั และเดินป่่า คนละ 650 บ้าท 

    เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า) 
    แบ้มบู้ จัังเกิ�ล ร่่สัอร์่ต โทร่. 08 7274 7765 , 08 2641 9896 
    แบ้มบู้ จัังเกิ�ล ร่่สัอร์่ต



กิจึกรรม
• ล่องแพัคลองแสัง ชมทิวัทัศน์ภูเขารู่ป่หัิวัใจั  

ร่ะยะทางป่ร่ะมาณ์ 3 กิโลเมตร่ ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2-3 ชั�วัโมง
• กิจักร่ร่มเสัริ่ม เดินป่่าศึกษาธร่ร่มชาติ ด่�มกาแฟจัากกร่ะบ้อกไม้ไผ่
• แวัะเท่�ยวัสัะพัานแขวันเขาพิัทักษ์ ชอป่ปิ่งหิลาดคลองแสัง  

ซ่ิ�อสิันค้าจัากสัวันของชาวับ้้าน

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.934801, 98.826511 
    จุัดล่องแพัคลองแสัง อยู่ในตำาบ้ลเขาพััง อำาเภอบ้้านตาขุน 

    จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่ ใกล้กับ้เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา (เข่�อนเช่�ยวัหิลาน)      
       ห่ิางจัากเข่�อนเช่�ยวัหิลาน 11 กิโลเมตร่ และห่ิางจัากอำาเภอเม่อง 
       สุัร่าษฎร์่ธาน่ 85 กิโลเมตร่ 

    กิจักร่ร่มล่องแพั ค่าบ้ริ่การ่คนละ 300 บ้าท  
       กิจักร่ร่มล่องแพั และเดินป่่า คนละ 650 บ้าท 

    เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า) 
    แบ้มบู้ จัังเกิ�ล ร่่สัอร์่ต โทร่. 08 7274 7765 , 08 2641 9896 
    แบ้มบู้ จัังเกิ�ล ร่่สัอร์่ต



หย่อนใจึในสระน้ำากลางป็่า

ป็่าต้นน้ำาบ้านน้ำาราด จึังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางผ่นป่่าต้นนำ�าบ้้านนำ�าร่าด ม่สัร่ะนำ�าใสัส่ัมร่กตอันมหัิศจัร่ร่ย์ซ่ิอนอยู่ ป่่าผ่นน่�เป็่นดั�งหัิวัใจั 
ของชุมชน ท่�ชาวับ้้านในพ่ั�นท่�ช่วัยกันอนุรั่กษ์ เพัร่าะตร่ะหินักในควัามสัำาคัญ่ของป่่าต้นนำ�า 
จันม่ควัามสัมบู้ร่ณ์์อย่างท่�ป่ร่ากฏ

บ้ริ่เวัณ์สัร่ะนำ�าธร่ร่มชาติม่การ่แบ่้งพ่ั�นท่�เป็่นสัองส่ัวัน ค่อ บ้ริ่เวัณ์ตานำ�าผุดซึิ�งเป็่นจุัดกำาเนิด 
ลำาธาร่สัายน่� ชาวับ้้านเช่�อว่ัาเป็่นบ่้อนำ�าศักดิ�สิัทธิ� จึังสังวันพ่ั�นท่�บ้ริ่เวัณ์น่�เอาไว้ัสัำาหิรั่บ้ป่ร่ะกอบ้ 
พิัธ่กร่ร่มสัำาคัญ่เท่านั�น ส่ัวันพ่ั�นท่�ถัึดมาเป็่นสัร่ะนำ�าขนาดใหิญ่่ท่�เปิ่ดให้ินักท่องเท่�ยวัพัักผ่อนหิย่อนใจั 
สัามาร่ถึลงเล่นนำ�าได้ และม่เร่่อให้ิพัายสัำาร่วัจัลำาธาร่ท่�ขนาบ้ด้วัยผ่นป่่าเข่ยวัขจ่ัท่�นำาพัาควัามชุ่มช่�น 
หัิวัใจัให้ิแก่ผู้มาเย่อน

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.838823, 98.964045 
   ป่่าต้นนำ�าบ้้านนำ�าร่าด ตั�งอยู่ท่�บ้้านนำ�าร่าด ตำาบ้ลบ้้านทำาเน่่ยบ้ อำาเภอค่่ร่่่รัั่ฐนิิคม จััังหิวัััดสุัร่าษฎร์่ธาน่่ 

    อยู่ห่ิางจัากเข่�อนเช่�ยวัหิลาน 30 กิโลเมตร่ และห่ิางจัากตััวัเม่่องสุัร่าษฎร์่ธาน่่ 64 กิิโลเมตร่ 
   ค่าธร่ร่มเน่ยมเข้าสัถึานท่� 10 บ้าท  

   เวัลาเปิ่ด 8:00-17:00 น. 
   วิัสัาหิกิจัชุมชนเพ่ั�อการ่ท่องเท่�ยวัเชิงอนุรั่กษ์บ้้านนำ�าร่าด  

   โทร่. 09 6859 4503, 08 0696 1166  
 www.cew-bannamrad.or.th





ลำานำ�าว้ัาม่ต้นกำาเนิดจัากทิวัเขาผ่ปั่นนำ�าในเขตจัังหิวััดน่าน เป็่นสัาขาของแม่นำ�าน่าน แม่นำ�าสัายสัำาคัญ่ของ
ดินแดนล้านนาตะวัันออก ลำานำ�าสัายน่�เป็่นหินึ�งในเส้ันทางล่องแก่งท่�ยาวัท่�สุัด และท้าทายท่�สุัดในเม่องไทย

กิจักร่ร่มล่องแก่งลำานำ�าว้ัาแบ่้งเป็่น 3 ช่วัง ค่อลำานำ�าว้ัาตอนบ้น ตอนกลาง และตอนล่าง ร่ะยะทางร่วัมกัน
กว่ัาร้่อยกิโลเมตร่ นักท่องเท่�ยวัสัามาร่ถึเล่อกเส้ันทางล่องแก่งเฉพัาะบ้างช่วังหิร่่อต่อเน่�องกันทั�งหิมดก็ได้ 
โดยเส้ันทางล่องแก่งลำานำ�าว้ัาตอนบ้นม่ร่ะยะทาง 35 กิโลเมตร่ จุัดเริ่�มต้นอยู่ท่�บ้้านสัะปั่น อำาเภอบ่้อเกล่อ 
ซึิ�งเป็่นหิมู่บ้้านเล็ก ๆ น่ารั่กกลางหุิบ้เขา สัามาร่ถึแวัะเท่�ยวัชมและพัักผ่อนก่อนทำากิจักร่ร่มล่องแก่งได้

เส้ันทางล่องแก่งตอนบ้นน่�จัะผ่านแก่งน้อยใหิญ่่มากกว่ัา 100 แห่ิง แวัดล้อมด้วัยผ่นป่่าอุดมสัมบู้ร่ณ์์ 
ส่ัวันใหิญ่่ม่ควัามยากร่ะดับ้ 3-4 และม่แก่งร่ะดับ้ 5 อยู่บ้้าง เส้ันทางน่�ใช้เวัลาล่องแก่งเต็มวััน  
โดยม่จุัดสิั�นสุัดท่�บ้้านสับ้มาง

ผูจึญภัย ในมหานที

ล่องแก่งลำาน้ำาว้า จึังหวัดน่าน



เส้ันทางล่องแก่งลำานำ�าว้ัาตอนกลาง เริ่�มต้นท่�บ้้านสับ้มาง สิั�นสุัดท่�บ้้านวัังลูน อำาเภอแม่จัริ่ม เป็่นช่วังท่�ม่ 
ร่ะยะทางยาวัไกลท่�สุัด ค่อ 85 กิโลเมตร่ ต้องใช้เวัลาล่องแก่งถึึง 2 วััน เป็่นเส้ันทางท่�สันุกและท้าทายท่�สุัด 
ในเม่องไทย เพัร่าะม่ทั�งนำ�าวันและคล่�นสูัง การ่ล่องแก่งท่�ม่ควัามยากร่ะดับ้น่�ต้องอาศัยควัามสัามัคค่ของทุกคน 
ผนวักกับ้ควัามชำานาญ่ของนายท้ายเร่่อท่�จัะควับ้คุมทิศทางของเร่่อให้ิผ่านพ้ันแก่งแต่ละแก่งได้อย่างร่าบ้ร่่�น 
บ้างช่วังจัำาเป็่นต้องใช้วิัธ่เดินลัดป่่า และชักลากเร่่อเป่ล่าผ่านแก่งเพ่ั�อควัามป่ลอดภัย นอกจัากน่�ยังต้องม่การ่ 
กางเต็นท์พัักแร่มร่ะหิว่ัางทาง นับ้เป็่นการ่เดินทางผจัญ่ภัยท่�ให้ิควัามรู้่สึักต่�นเต้นไม่น้อย

ส่ัวันแก่งลำานำ�าว้ัาตอนล่าง เป็่นช่วังท่�สัั�นท่�สุัด ม่ร่ะยะทาง 12 กิโลเมตร่ ใช้เวัลาล่องแก่งเพ่ัยง 3 ชั�วัโมง  
เริ่�มจัากบ้้านวัังลูน จับ้ท่�บ้้านนำ�าว้ัา ใกล้กับ้อุทยานแห่ิงชาติแม่จัริ่ม ซึิ�งอยู่ไม่ไกลจัากตัวัเม่อง และเหิมาะสัำาหิรั่บ้
นักล่องแก่งม่อใหิม่ เน่�องจัากเป็่นช่วังท่�ม่แก่งขนาดเล็ก แต่ก็สัามาร่ถึสัร้่างควัามสันุกเพัลิดเพัลินได้ไม่น้อย

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 19.1926, 101.1981

   จุัดเริ่�มต้นล่องแก่งลำานำ�าว้ัาตอนบ้น อยู่ท่�บ้้านสัะปั่น ตำาบ้ลดงพัญ่า  
   อำาเภอบ่้อเกล่อ จัังหิวััดน่าน ห่ิางจัากตัวัเม่องน่าน 95 กิโลเมตร่  
   จุัดเริ่�มต้นล่องแก่งลำานำ�าว้ัาตอนกลาง อยู่ท่�บ้้านสับ้มาง ตำาบ้ลภูฟ้า  
   อำาเภอบ่้อเกล่อ จัังหิวััดน่าน ห่ิางจัากตัวัเม่องน่าน 90 กิโลเมตร่  
   และจุัดเริ่�มต้นล่องแก่งลำานำ�าว้ัาตอนล่าง อยู่บ้้านวัังลูน ตำาบ้ลหินองแดง  
    อำาเภอแม่จัริ่ม จัังหิวััดน่าน ห่ิางจัากตัวัเม่องน่าน 50 กิโลเมตร่ 

   ฤดูล่องแก่งอยู่ในช่วังเด่อน มิถุึนายน-กร่กฎาคม , กันยายน-มกร่าคม
   ติดต่อ อุทยานแห่ิงชาติแม่จัริ่ม โทร่. 0 5473 0040-1

ล่องแก่ง น่ืานืนืำ�าว้ัา ทัำวัร์
   โทร่. 09 5487 2667, 06 1490 7737
   ล่องแก่ง น่านนำ�าว้ัา ทัวัร์่

แจึงแอนืด์์เจึทัำวัร์

   โทร่. 08 1765 4194, 0 5476 9026
   ล่องเเก่งนำ�าว้ัา แจังแอนด์เจัทัวัร์่
  www.jangandjaytour.com



สัามพัันโบ้กเป็่นแก่งหิินในแม่นำ�าโขง ซึิ�งจัะป่ร่ากฏ 
ให้ิเห็ินในช่วังเวัลาท่�นำ�าในแม่นำ�าโขงลดลงตำ�า  
แก่งหิินแห่ิงน่�ม่ภูมิทัศน์แป่ลกตา เพัร่าะเต็มไป่ด้วัย 
หิลุมกุมภลักษณ์์ ซึิ�งเป็่นหิลุมกลมลึกบ้นลานหิินทร่าย 
เกิดจัากกร่ะแสันำ�าท่�เช่�ยวักร่ากในแม่นำ�า พััดเม็ดกร่วัด 
ไหิลวันเป็่นเวัลานาน จันลานหิินถูึกกัดกร่่อนเป็่นหิลุมลึก 
บ้างหิลุมม่ขนาดใหิญ่่จันคนสัามาร่ถึลงไป่ได้ทั�งตัวั  
อ่กทั�งยังม่จัำานวันมากมายนับ้พัันจันชาวับ้้านตั�งช่�อ 
แก่งหิินแห่ิงน่�ว่ัา สัามพัันโบ้ก ซึิ�งมาจัากคำาว่ัา โบ้ก  
เป็่นภาษาลาวั แป่ลว่ัา แอ่ง หิร่่อ หิลุม นั�นเอง

แก่งสัามพัันโบ้กม่เส้ันทางร่ถึยนต์เข้าถึึงโดยตร่ง  
แต่วิัธ่ท่�จัะทำาให้ิการ่ท่องเท่�ยวัม่ร่สัชาติมากขึ�น 
ค่อการ่นั�งเร่่อจัากหิาดสัลึงไป่ยังแก่งสัามพัันโบ้ก 
ร่ะยะทางป่ร่ะมาณ์ 4 กิโลเมตร่ ซึิ�งจัะได้เห็ินทิวัทัศน์
ธร่ร่มชาติและวิัถ่ึช่วิัตของชาวับ้้านท่�หิากินด้วัยการ่ 
ออกเร่่อจัับ้ป่ลา เส้ันทางล่องเร่่อจัะผ่าน ป่ากบ้้อง  
ซึิ�งเป็่นจุัดแคบ้ท่�สุัดของแม่นำ�าโขง ม่ควัามกว้ัางเพ่ัยง 
56 เมตร่เท่านั�น หิินหัิวัพัะเน่ยง ซึิ�งเป็่นแก่งหิินขวัาง 
กลางลำานำ�าโขง ทำาให้ิแม่นำ�าโขงแบ่้งออกเป็่นสัองสัาย 
และ หิาดหิงส์ั ซึิ�งเป็่นหิาดทร่ายกว้ัางใหิญ่่ริ่มแม่นำ�า 
ท่�ม่เม็ดทร่ายขาวัละเอ่ยด บ้นหิาดทร่ายจัะป่ร่ากฏ

ลวัดลายคล้ายริ่�วัคล่�น อันเกิดจัากกร่ะแสัลม  
แลดูเป็่นภาพัศิลป่ะท่�งดงามสัะกดสัายตา

จุัดสุัดท้ายของการ่ล่องเร่่อค่อแก่งสัามพัันโบ้ก  
ซึิ�งทิวัทัศน์บ้ริ่เวัณ์น่�จัะสัวัยงามมากในช่วังรุ่่งเช้า
และเย็นยำ�า แสังอาทิตย์อ่อน ๆ ส่ัเหิล่องทอง 
จัะส่ัองกร่ะทบ้ลานหิิน อากาศไม่ร้่อนจัะทำาให้ิ 
เร่าได้ใช้เวัลาเต็มอิ�มกับ้การ่เดินสัำาร่วัจัหิลุมโบ้ก 
ซึิ�งม่รู่ป่ร่่างแตกต่างกันไป่ เหิม่อนป่ฏิมากร่ร่ม 
ท่�ธร่ร่มชาติสัร้่างขึ�น และชมพัร่ะอาทิตย์ตก
บ้ริ่เวัณ์โขดหิินหัิวัสุันัข ซึิ�งเป็่นจุัดท่�ม่ทิวัทัศน์ 
สัวัยงามท่�สุัดของสัามพัันโบ้ก

ล่องแม่โขง 
ชีมป็ฏิมากรรมลานหิน

แก่งสามพันโบก จึังหวัดอุบลราชีธานี



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 15.7955, 105.3952
      15.8227, 105.3873 (ท่าเร่่อหิาดสัลึง)

   แก่งสัามพัันโบ้ก ตั�งอยู่ในตำาบ้ลเหิล่างาม  
      อำาเภอโพัธิ�ไทร่ จัังหิวััดอุบ้ลร่าชธาน่  
      ห่ิางจัากอำาเภอเม่องอุบ้ลร่าชธาน่ 120 กิโลเมตร่  
      และห่ิางจัากอำาเภอโขงเจ่ัยม 78 กิโลเมตร่ 

   บ้ริ่การ่ล่องเร่่อชมแม่นำ�าโขง ค่าเร่่อ 700-1,000 บ้าท      
      (นั�งได้ 5-7 คน) ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 1-2 ชั�วัโมง 

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. 
   ชมร่มเร่่อหิางยาวัหิาดสัลึง โทร่. 09 0186 1220

2 Hrs





หินองหิานกุมภวัาปี่ เป็่นดั�งอู่ข้าวั อู่นำ�า และอู่อาร่ยธร่ร่ม 
ของชาวัจัังหิวััดอุดร่ธาน่มาตั�งแต่โบ้ร่าณ์กาล ม่ทั�งตำานาน พังศาวัดาร่  
และหิลักฐานมากมายท่�ย่นยันได้ว่ัา เม่�อพัันกว่ัาปี่ท่�แล้วั ได้ม่ผู้คน 
เข้ามาตั�งร่กร่ากอยู่ร่อบ้ ๆ หินองหิาน เพ่ั�ออาศัยควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์ 
ของทะเลสัาบ้ในการ่เล่�ยงช่พั 

หินองหิานจึังเป็่นแหิล่งนำ�าธร่ร่มชาติท่�ม่ควัามสัำาคัญ่  
และทุกวัันน่�ยังม่ส่ัสัันของธร่ร่มชาติท่�ดึงดูดนักท่องเท่�ยวัจัากทุกสัาร่ทิศ  
มาช่�นชมควัามงามของดอกบั้วัเผ่�อน และบั้วัสัาย ซึิ�งจัะผลิบ้าน 
จันทั�วัทั�งทะเลสัาบ้กลายเป็่นส่ัแดงในทุกฤดูหินาวั 

นักท่องเท่�ยวัสัามาร่ถึล่องเร่่อไป่ตามทางนำ�าเล็ก ๆ กลางทะเลสัาบ้ 
ท่�ห้ิอมล้อมด้วัยดอกบั้วันับ้ล้านดอก เพ่ั�อชมทิวัทัศน์ท่�สัวัยงาม  
นอกจัากน่� ในทะเลสัาบ้ยังม่นกนำ�าหิลายชนิด  
เช่น นกกร่ะแสั นกกร่ะยาง ให้ิชมอ่กด้วัย 

ทะเลแห่งสีสันแดนอีสาน

ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาป็ี จัึงหวัดอุดรธานี

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 17.2120, 103.0334
   ทะเลบั้วัแดง หินองหิานกุมภวัาปี่ ตั�งอยู่ในตำาบ้ลเช่ยงแหิวั อำาเภอกุมภวัาปี่  

   จัังหิวััดอุดร่ธาน่ อยู่ห่ิางจัากตัวัเม่องอุดร่ธาน่ 45 กิโลเมตร่
   กิจักร่ร่มล่องเร่่อชมทะเลบั้วัแดง ค่าเร่่อคนละ 100 บ้าท หิร่่อเหิมาลำา 500 บ้าท 

   ให้ิบ้ริ่การ่เฉพัาะวัันท่� 1 ธันวัาคม - 28 กุมภาพัันธ์ ของทุกปี่  
   ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 1-2 ชั�วัโมง แนะนำาให้ิล่องเร่่อในช่วังเช้า  
   ร่ะหิว่ัางเวัลา 6:00 - 9:00 น.

   สัำานักงานเทศบ้าลตำาบ้ลเช่ยงแหิวั โทร่. 0 4223 6022

1-2 Hrs





ป็่าเสม็ดพันป็ี  
สุนทรียะในบึงแห่งชีีวิต

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จึังหวัดระยอง

ท่�แห่ิงน่�ค่อพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�าสัำาคัญ่ท่�สุัดในภาคตะวัันออก  
เป็่นแหิล่งร่วัมนำ�าจ่ัดจัากลำาธาร่หิลายสัาย  
ไหิลมาเอ่อท่วัมทุ่งจันกลายเป็่นบึ้งนำ�าขนาดใหิญ่่กว่ัาสัามพัันไร่่  
อันเต็มไป่ด้วัยสัร่ร่พัช่วิัตมากมายท่�อยู่กินอาศัยอย่างสุัขสังบ้ 
และร่่มเย็น

เร่าสัามาร่ถึเท่�ยวัชมสัวันพัฤกษศาสัตร์่ร่ะยองได้หิลายวิัธ่  
ทั�งเดินเท่�ยวัชมเส้ันทางศึกษาธร่ร่มชาติ ข่�จัักร่ยาน นั�งเร่่อยนต์  
แต่วิัธ่ท่�สันุกและเปิ่ดโอกาสัให้ิเร่าได้สััมผัสัธร่ร่มชาติอย่างม่สุันทร่่ยะ 
ค่อการ่พัายเร่่อคายัก เพัร่าะเร่าจัะได้ใช้เวัลาเต็มท่�กับ้การ่สัำาร่วัจั 
สิั�งละอันพัันละน้อยในธร่ร่มชาติ



บ้ร่ร่ยากาศของเส้ันทางพัายเร่่อช่วังแร่กจัะเป็่นบึ้งนำ�ากว้ัางใหิญ่่  
เม่�อพัายไป่เร่่�อย ๆ เส้ันทางจัะค่อย ๆ แคบ้ลง กลายเป็่นทางนำ�าซิอกซิอนในดงต้นเสัม็ดขาวั 
ท่�ดูสัวัยงามแป่ลกตา ยามเม่�ออยู่ท่ามกลางผ่นนำ�าท่�เอ่อท่วัมผ่นป่่าชุ่มนำ�า

ต้นเสัม็ดขาวัค่อเอกลักษณ์์ของท่�น่� พัันธ์ุไม้ชนิดน่�ถูึกธร่ร่มชาติสัร้่างขึ�น 
ให้ิสัามาร่ถึอยู่ร่อดในพ่ั�นท่�ท่�ม่ควัามเป่ล่�ยนแป่ลงตลอดเวัลา ไม่ว่ัาจัะนำ�าแล้ง ไฟป่่า หิร่่อนำ�าท่วัม  
ทั�งยังม่ลำาต้นท่�แป่ลกตา โดยเฉพัาะอย่างยิ�งเม่�อสัะท้อนภาพัผ่านผ่นนำ�าเร่่ยบ้นิ�งร่าวักร่ะจัก  
อ่กทั�งพัันธ์ุไม้ต่าง ๆ ทั�งบ้นบ้ก ในนำ�า และใต้นำ�า เช่น หิญ้่ากร่ะจูัด บั้วั และสัาหิร่่าย  
ต่างเป็่นองค์ป่ร่ะกอบ้ของธร่ร่มชาติท่�ทำาให้ิพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�าแห่ิงน่�สัวัยงามร่าวักับ้ภาพัฝัั่น



2-3 Hrs

กิจึกรรม
• พัายเร่่อคายักชมบึ้ง ร่ะยะทาง 2 กิโลเมตร่  

ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2-3 ชั�วัโมง
• ชมธร่ร่มชาติ ป่่าเสัม็ดพัันปี่ พ่ัชนำ�า ดงดอกบั้วั 

และแพัหิญ้่าหินังหิมา (แพัท่�เกิดจัากหิญ้่า
ทับ้ถึมกันจันหินาคล้ายผ่นดินลอยนำ�า  
สัามาร่ถึขึ�นไป่เดินได้) 

• กิจักร่ร่มชมธร่ร่มชาติโดยการ่ข่�จัักร่ยาน  
เดินเส้ันทางศึกษาธร่ร่มชาติ หิร่่อเดินทาง 
ด้วัยเร่่อยนต์

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 12.6474, 101.5489 
   สัวันพัฤกษศาสัตร์่ร่ะยอง ตั�งอยู่ท่�ตำาบ้ลชากพัง อำาเภอแกลง     

      จัังหิวััดร่ะยอง ห่ิางจัากหิาดแหิลมแม่พิัมพ์ั 8 กิโลเมตร่  
      และห่ิางจัากบ้้านเพั 15 กิโลเมตร่ 

   บ้ริ่การ่เร่่อคายักให้ิเช่า ชั�วัโมงละ 100 บ้าท  
      เร่่อท่องเท่่�ยวัแบ้บ้ติดเคร่่�องยนต์ ชั�วัโมงละ 600 บ้าท  
      (นั�งได้ 4-6 คน) และจัักร่ยาน ชั�วัโมงละ 50 บ้าท 

   เวัลาเปิ่ด 06:00-18:00 น. แนะนำาให้ิเดินทางในช่วังสัาย 
      และบ่้ายแก่ ๆ ท่�อากาศไม่ร้่อน 

   สัวันพัฤกษศาสัตร์่ร่ะยอง โทร่. 0 3863 8880, 08 1024 5926



เข่�อนขุนด่านป่ร่าการ่ชล สัร้่างขึ�นตามพัร่ะร่าชดำาริ่ของ 
พัร่ะบ้าทสัมเด็จัพัร่ะมหิาภูมิพัลอดุลยเดชมหิาร่าช บ้ร่มนาถึบ้พิัตร่ รั่ชกาลท่� 9  
เพ่ั�อบ้ริ่หิาร่จััดการ่นำ�าในพ่ั�นท่�ลุ่มนำ�านคร่นายกให้ิม่นำ�าพัอใช้ทำาการ่เกษตร่ในฤดูแล้ง  
และป้่องกันนำ�าท่วัมในฤดูนำ�าหิลาก 

ป่ริ่มาณ์นำ�ามหิาศาลในอ่างเก็บ้นำ�าเหิน่อเข่�อนขุนด่านฯ มาจัากคลองท่าด่าน  
และลำาห้ิวัยเล็ก ๆ มากมาย ซึิ�งม่จุัดกำาเนิดจัากทิวัเขาดงพัญ่าเย็น ในเขตอุทยานแห่ิงชาติ 
เขาใหิญ่่ การ่ล่องเร่่อท่องเท่�ยวัในอ่างเก็บ้นำ�าเหิน่อเข่�อนขุนด่านฯ จึังเป็่นเส้ันทาง 
ท่�จัะพัาเร่าเดินทางเข้าสู่ักลางป่่าลึก ซึิ�งม่นำ�าตกซ่ิอนอยู่หิลายแห่ิง เช่น นำ�าตกผางามงอน  
และนำ�าตกคลองคร่าม ซึิ�งเป็่นนำ�าตกขนาดเล็กแต่สัวัยงามและม่เสัน่ห์ิอย่างยิ�ง  
เพัร่าะตัวันำ�าตกถูึกห้ิอมล้อมด้วัยควัามเข่ยวัขจ่ัของต้นไม้ และก้อนหิินท่�เต็มไป่ด้วัยมอสั 
เฟิร์่น และตะไคร่่นำ�าอันชุ่มช่�น 

นำ�าตกสัองแห่ิงน่�เหิมาะแก่การ่มาเท่�ยวัชมในช่วังป่ลายฤดูฝั่น ซึิ�งเข่�อนจัะม่ร่ะดับ้นำ�าสูัง 
ทำาให้ิเร่าสัามาร่ถึล่องเร่่อเข้าไป่ใกล้ตัวันำ�าตกได้มากยิ�งขึ�น แต่ถ้ึาเป็่นช่วังฤดูหินาวั 
ซึิ�งร่ะดับ้นำ�าในเข่�อนลดลง จัะเหิมาะแก่การ่ไป่ชมนำ�าตกผาช่องลม ซึิ�งเป็่นนำ�าตกใหิญ่่ 
ท่�ม่นำ�าตลอดปี่ เส้ันทางเดินไป่นำ�าตกแห่ิงน่�จัะม่ทัศน่ยภาพัท่�สัวัยงาม เพัร่าะเป็่นทุ่งหิญ้่า 
ในช่องเขาท่�ม่ลำาธาร่สัายเล็ก ๆ ไหิลซิอกซิอนอย่างสัวัยงามร่าวักับ้ภาพัในฝัั่น

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 14.3157, 101.3258
   เข่�อนขุนด่านป่ร่าการ่ชล ตั�งอยู่ในตำาบ้ลหิินตั�ง อำาเภอเม่อง จัังหิวััดนคร่นายก  

   ห่ิางจัากตัวัเม่องนคร่นายก 20 กิโลเมตร่
   กิจักร่ร่มล่องเร่่อชมนำ�าตกในอ่างเก็บ้นำ�าเหิน่อเข่�อนขุนด่านฯ ค่าเร่่อ สัำาหิรั่บ้ 1-5 คน  

   คิดร่าคาเหิมาลำาละ 1,000 บ้าท และสัำาหิรั่บ้ 6-10 คน ค่าเร่่อคนละ 200 บ้าท 

   เวัลาเปิ่ด 8:00-16:00 น. 

   กลุ่มเร่่อชมธร่ร่มชาติ และนำ�าตก เข่�อนขุนด่าน โทร่. 0 89493 1200

ล่องเรือเข้าป็่าลึก ชีมน้ำาตกลับ

เขื่อนขุนด่านป็ราการชีล จึังหวัดนครนายก

3-4 Hrs







ชีมวิวอลังการ

คลองเขาแดง จึังหวัดป็ระจึวบคีรีขันธ์

คลองเขาแดงเป็่นคลองสัายหินึ�งท่�ม่ต้นกำาเนิดจัากเท่อกเขาตะนาวัศร่่  
ไหิลผ่านผ่นป่่าในเขตอุทยานแห่ิงชาติเขาสัามร้่อยยอด ก่อนไหิลลงสู่ัอ่าวัไทย 
เป็่นลำาคลองธร่ร่มชาติท่�ม่ทัศน่ยภาพัตร่ะการ่ตาของสัายนำ�าและเท่อกเขา 
สัลับ้ซัิบ้ซ้ิอน อันเป็่นท่�มาของช่�ออุทยานแห่ิงชาติเขาสัามร้่อยยอด 

จุัดเริ่�มต้นล่องเร่่อคลองเขาแดงอยู่บ้ริ่เวัณ์วััดเขาแดง โดยเส้ันทางช่วังแร่ก 
จัะผ่านหิมู่บ้้านป่ร่ะมงขนาดเล็กท่�ตั�งอยู่ท่ามกลางป่่าชายเลนผ่นใหิญ่่  
เร่าจัะได้เห็ินสัร่ร่พัช่วิัตมากมายอาศัยอยู่ในผ่นป่่าแห่ิงน่�เป็่นร่ะบ้บ้นิเวัศ  
ทั�งป่ลาต่น และปู่ก้ามดาบ้ ท่�หิาเศษใบ้ไม้และสัาร่อินทร่่ย์ในดินเลนเป็่นอาหิาร่  
ส่ัวันลิงแสัมก็จัับ้ปู่บ้นพ่ั�นเลนกิน ในขณ์ะท่�นกกร่ะยางเดินลุยนำ�าจัับ้ป่ลา 
อยู่ริ่มคลองให้ิเห็ินบ่้อย ๆ และสิั�งท่�โดดเด่นท่�สุัดของเส้ันทางล่องเร่่อน่� 
ค่อควัามอลังการ่ของภูผาสูังชันท่�ขนาบ้แนบ้ชิดสัายนำ�า เป็่นภาพัธร่ร่มชาติ 
ท่�น่าป่ร่ะทับ้ใจั โดยเฉพัาะในช่วังเวัลาเย็นยำ�าจัวับ้จันพัร่ะอาทิตย์ลับ้ขอบ้ฟ้า

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 12.135536, 99.961163 
    จุัดเริ่�มต้นล่องเร่่อล่องคลองเขาแดง อยู่ในบ้ริ่เวัณ์วััดเขาแดง          

       ตำาบ้ลเขาแดง อำาเภอกุยบุ้ร่่ จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ ห่ิางจัากท่�ทำาการ่อุทยาน     
       แห่ิงชาติเขาสัามร้่อยยอด 2 กิโลเมตร่ และห่ิางจัากหิาดป่ร่าณ์บุ้ร่่ 37 กิโลเมตร่ 

    ค่าบ้ริ่การ่ล่องเร่่อ ลำาละ 500 บ้าท (นั�งได้ 6 คน) ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 1-2 ชั�วัโมง  
    เวัลาเปิ่ด 8:00 - 18:00 น. 
    อุทยานแห่ิงชาติเขาสัามร้่อยยอด โทร่. 0 3282 1568

1-2 Hrs



ทุ่งสัามร้่อยยอดเป็่นพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�าขนาดใหิญ่่  
อยู่ทางด้านทิศตะวัันตกของเท่อกเขาสัามร้่อยยอด  
นักธร่ณ่์วิัทยาสัันนิษฐานว่ัาพ่ั�นท่�บ้ริ่เวัณ์น่�เคยเป็่น 
ทะเลมาก่อน ต่อมาถูึกปิ่ดกั�นด้วัยตะกอนและสัันทร่าย  
ทำาให้ิท่�ร่าบ้แอ่งกร่ะทะแห่ิงน่�กลายเป็่นบึ้งกว้ัางใหิญ่่  
พ่ั�นท่�กว่ัา 40,000 ไร่่ และเป็่นหินึ�งในพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�า 
ในอนุสััญ่ญ่าแร่มซิาร์่ หิร่่ออนุสััญ่ญ่าว่ัาด้วัยพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�า 
ท่�ม่ควัามสัำาคัญ่ร่ะดับ้นานาชาติ

ทุ่งสัามร้่อยยอดเป่ร่่ยบ้ดั�งอู่ข้าวัอู่นำ�าของชาวับ้้าน 
ในละแวักน่�มาตั�งแต่อด่ต เพัร่าะม่ธร่ร่มชาติอุดมสัมบู้ร่ณ์์ 
เต็มไป่ด้วัยพ่ัช สััตว์ันำ�า และนกมากมาย ม่ดอกบั้วัขึ�น 
ตามธร่ร่มชาติ เร่าสัามาร่ถึสััมผัสับ้ร่ร่ยากาศสัวัยงามน่�ได้
ด้วัยการ่ล่องเร่่อชมทุ่งสัามร้่อยยอด ซึิ�งม่ผู้ให้ิบ้ริ่การ่ 
หิลายร่ายในบ้ริ่เวัณ์ร่อบ้ ๆ บึ้ง

เร่่อลำาน้อยจัะพัาเร่าท่องไป่ตามทางนำ�าเล็ก ๆ ในบึ้งกว้ัางใหิญ่่ 
ท่�ขนาบ้ด้วัยดงต้นธูป่ฤาษ่และหิญ้่ากก ขึ�นสัลับ้กับ้ดอกบั้วั 
ซึิ�งจัะบ้านเต็มทุ่งในช่วังฤดูหินาวั ในช่วังเวัลารุ่่งเช้า 
ธร่ร่มชาติท่�น่�จัะสัวัยงามเป็่นพิัเศษ เม่�อสัร่ร่พัช่วิัตต่าง ๆ  
เริ่�มต่�นขึ�นมาจัากควัามหิลับ้ใหิล ดอกบั้วัจัะผลิบ้าน  
นกหิลากหิลายชนิด เช่น นกอ่โก้ง นกกร่ะสัาแดง  
จัะออกจัับ้ป่ลาหิากินในบึ้งอันอุดมสัมบู้ร่ณ์์ เป็่นภาพัช่วิัต 
ในทุ่งกว้ัางท่�งดงามและน่าป่ร่ะทับ้ใจั

ล่องเรือเที่ยวทุ่งเมื่อรุ่งสาง

ทุ่งสามร้อยยอด จัึงหวัดป็ระจึวบคีรีขันธ์

2 Hrs



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 12.2440 99.9324

   ทุ่งสัามร้่อยยอด อยู่ในเขตอุทยานแห่ิงชาติเขาสัามร้่อยยอด กิ�งอำาเภอสัามร้่อยยอด  
      จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ ห่ิางจัากกิ�งอำาเภอเขาสัามร้่อยยอด 10 กิโลเมตร่ 

   กิจักร่ร่มล่องเร่่อชมทุ่งสัามร้่อยยอด ค่าเร่่อ ลำาละ 500-600 บ้าท (นั�งได้ 4 คน) 

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. 
   ศูนย์ศึกษาธร่ร่มชาติบึ้งบั้วั อุทยานแห่ิงชาติเขาสัามร้่อยยอด โทร่. 0 3282 1568

      ชุมชนท่องเท่�ยวั เกาะมอญ่ เกาะไผ่ โทร่. 09 2651 3269, 08 0956 7876
      ท่าเร่่อชมทุ่ง เกาะไผ่แค้มป์่ปิ่�ง โทร่. 08 9829 6805, 09 2514 7461



เที่ยวตามวิถ ีเรียนรูช้ีีวิต
สายน้ำาเป็็นต้นกำาเนิดทุกอารยธรรม สายน้ำาจึึงเป็็นทุกอย่างของมนุษย์  
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เร่อพ่�นุบ้านุส่วนุใหญ่จะใช้ไม้้เนุ่�อแข็งจากิต้ินุไม้้ใหญ่ในุกิารทำากิระดูกิงูเร่อ 
เร่อบางลำาสร้างจากิกิารขุดไม้้ทั�งต้ินุ ทำาให้เร่อพ่�นุบ้านุมี้ลักิษณะแคบและย์าว 
ใช้ในุกิารเดินุทางในุแม่้นุำ�า ลำาคลอง และทะเลสาบได้อย่์างคล่องตัิว



เที่ยวล่อง ส่องวิถีเกษตรชีานกรุง

คลองมหาสวัสดิ์  จึังหวัดนครป็ฐม

คลองมหิาสัวััสัดิ�เป็่นคลองขุดเก่าแก่ ซึิ�งรั่ชกาลท่� 4 ทร่งโป่ร่ดเกล้าฯ ให้ิขุดขึ�นเพ่ั�อเป็่นเส้ันทางเช่�อมต่อ 
พัร่ะนคร่กับ้เม่องนคร่ชัยศร่่ (นคร่ป่ฐม) โดยม่บั้นทึกว่ัา หิลังจัากการ่ขุดคลองสัำาเร็่จัเสัร็่จัสิั�น ก็ม่ชาวับ้้าน 
จัากลุ่มนำ�านคร่ชัยศร่่อพัยพัเข้ามาตั�งร่กร่ากทำาการ่เกษตร่ตั�งแต่นั�นเป็่นต้นมา จันทุกวัันน่� ชุมชนริ่มคลอง- 
มหิาสัวััสัดิ�ยังทำาหิน้าท่�เป็่นเสัม่อนสัวันหิลังบ้้านของกรุ่งเทพัฯ เป็่นทั�งแหิล่งป่ลูกพ่ัชผักสัวันครั่วั ผลไม้ 
ดอกไม้ และผลิตผลมากมายเพ่ั�อป้่อนให้ิแก่เม่องใหิญ่่

การ่ล่องเร่่อชมสัวันเล่ยบ้คลองมหิาสัวััสัดิ�  จึังเป็่นการ่เดินทางท่�เต็มไป่เร่่�องร่าวัทางภูมิปั่ญ่ญ่าการ่เกษตร่ 
มากมายให้ิเร่่ยนรู้่และสััมผัสั ทั�งการ่เย่�ยมชมนาบั้วั ท่�ให้ิเร่าลองพัายเร่่อเก็บ้ดอกบั้วัและหัิดพัับ้ดอกบั้วั
เพ่ั�อนำาไป่ถึวัายพัร่ะด้วัยตัวัเอง นอกจัากน่�ยังม่สัวันส้ัมโอพัันธ์ุนคร่ชัยศร่่ร่สัด่ ฟาร์่มกล้วัยไม้พัันธุ์ส่ัม่วัง 
และกลุ่มเกษตร่กร่ป่ลูกข้าวัพัันธ์ุไร่ซ์ิเบ้อร่่� ซึิ�งม่เมนูข้าวัตังไร่ซ์ิเบ้อร่่�ให้ิลองป่รุ่งและลิ�มชิมร่สัม่อตัวัเอง 
นับ้เป็่นการ่เดินทางท่�สันุก อิ�มท้อง อิ�มใจั และได้ควัามรู้่

กจิึกรรม
• ล่องเร่่อชมวิัถ่ึช่วิัตริ่มคลองมหิาสัวััสัดิ�
• พัายเร่่อเก็บ้ดอกบั้วั
• ชมสัวันส้ัมโอ
• ชมฟาร์่มกล้วัยไม้
• ชิมข้าวัตังไร่ซ์ิเบ้อร่่�แบ้บ้ป่รุ่งร่สัได้เอง  



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.8067, 100.2848 (ท่าเร่่อ) 
   จุัดเริ่�มต้นล่องเร่่อคลองมหิาสัวััสัดิ� อยู่บ้ริ่เวัณ์ท่าเร่่อวััดสุัวัร่ร่ณ์าร่าม ตำาบ้ลมหิาสัวััสัดิ� อำาเภอพุัทธมณ์ฑล     

      จัังหิวััดนคร่ป่ฐม ห่ิางจัากจัากมหิาวิัทยาลัยมหิิดล วิัทยาเขตศาลายา 4 กิโลเมตร่ 
   ค่าบ้ริ่การ่ล่องเร่่อ ค่าเร่่อลำาละ 350 บ้าท (นั�งได้ 6 คน) ค่าเข้าชมสัถึานท่� 5 จุัด คนละ 100 บ้าท 

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า) 
   วิัสัาหิกิจัชุมชนการ่ท่องเท่�ยวัเชิงเกษตร่ล่องเร่่อชมสัวันเล่ยบ้คลองมหิาสัวััสัดิ�        

      โทร่. 08 4498 6340, 08 9403 6955

2-4 Hrs



เที่ยวทำาดี ความสนุกที่เป็ื้อนโคลน

คลองโคน จึังหวัดสมุทรสงคราม

คลองโคนเป็่นคลองสัายหินึ�งในลุ่มนำ�าแม่กลองท่�ไหิลออกสู่ัอ่าวัไทย บ้ริ่เวัณ์ป่ากคลองสัายน่� 
ม่ป่่าชายเลนผ่นใหิญ่่ ซึิ�งเกิดจัากควัามร่่วัมม่อร่่วัมใจัของชาวับ้้านในหิมู่บ้้านท่�ช่วัยกันป่ลูกต้นไม้ท่ละต้น ๆ 
จันสัามาร่ถึฟ้�นฟูและรั่กษาธร่ร่มชาติชายฝัั่�งให้ิม่ควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์เหิม่อนท่�เคยเป็่นมาในอด่ต

เร่าสัามาร่ถึเป็่นส่ัวันหินึ�งของเร่่�องร่าวัด่ ๆ เหิล่าน่�ได้ด้วัยการ่ล่องเร่่อไป่ป่ลูกป่่า และไป่ดูให้ิเห็ินกับ้ตา 
ว่ัาผ่นป่่าชายเลนท่�คนรุ่่นก่อน ๆ ร่่วัมกันป่ลูกและรั่กษาไว้ันั�นอุดมสัมบู้ร่ณ์์แค่ไหิน เห็ินได้จัากฝูั่งลิงแสัม 
ท่�อาศัยอยู่ในธร่ร่มชาติ และชาวับ้้านท่�หิากินด้วัยการ่ถ่ึบ้กร่ะดานหิาหิอยแคร่งในทะเลโคลน 
ซึิ�งเร่าสัามาร่ถึลองทำากิจักร่ร่มเลอะ ๆ แบ้บ้น่�ได้เช่นกัน นอกจัากน่�ยังสัามาร่ถึลองเล่นสัก่โคลน  
ท่�ใช้เร่่อหิางยาวัลากกร่ะดานไม้  แล้วัปิ่ดท้ายด้วัยอาหิาร่พ่ั�นบ้้านม่�อใหิญ่่ ซึิ�งได้มาจัากทรั่พัย์ในดิน  
สิันในทะเลโคลนอันอุดมสัมบู้ร่ณ์์ ทั�งหิอยแคร่งสัด ๆ กุ้ง ป่ลาทู และผักพ่ั�นบ้้านอย่างใบ้ชะคร่าม  
เสิัร์่ฟบ้นกร่ะเตงกลางทะเล บ้้านไม้บ้ร่ร่ยากาศด่ท่�ชาวับ้้านสัร้่างไว้ัเฝ้ั่าฟาร์่มหิอยแคร่ง

กิจึกรรม
• ล่องเร่่อชมป่่าชายเลน 
• ดูชาวับ้้านถ่ึบ้กร่ะดานหิาหิอยแคร่ง
• กิจักร่ร่มจิัตอาสัา ป่ลูกป่่าชายเลน
• กิจักร่ร่มสันุก ลองถ่ึบ้กร่ะดานหิาหิอยแคร่ง 

และเล่นสัก่โคลน
• รั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่ทะเลบ้นกร่ะเตงกลางนำ�า

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.331634, 99.969137 
   ศูนย์อนุรั่กษ์ป่่าชายเลนคลองโคน ผู้ใหิญ่่ชง โฮ่มสัเตย์  

   ตั�งอยู่ท่� บ้้านคลองโคน อำาเภอเม่อง จัังหิวััดสัมุทร่สังคร่าม     
   ห่ิางจัากตัวัเม่องสัมุทร่สังคร่าม 18 กิโลเมตร่  

   ค่าล่องเร่่อ และกิจักร่ร่มอ่�น ๆ  คนละ 700 บ้าท  
   ศูนย์อนุรั่กษ์ป่่าชายเลนคลองโคน ผู้ใหิญ่่ชง โฮ่มสัเตย์  

      โทร่. 08 2794 1956, 06 2265 5356 
   ศูนย์อนุรั่กษ์ป่่าชายเลนคลองโคน & ผู้ใหิญ่่ชงค์โฮ่มสัเตย์ ร่่สัอร์่ต

3-4 Hrs





สัมุทร่สังคร่ามเป็่นจัังหิวััดท่�ม่แม่นำ�าลำาคลองมากกว่ัาถึนน เน่�องจัากช่วิัตคนพ่ั�นถิึ�นท่�น่�ยังผูกพััน 
อยู่กับ้วิัถ่ึการ่เกษตร่ โดยม่ลำาคลองและร่่องสัวันเป็่นทั�งเส้ันทางสััญ่จัร่และคลองส่ังนำ�า  
ในพ่ั�นท่�ลุ่มนำ�าแม่กลองจึังม่ตลาดนำ�ามากมายหิลายแห่ิง ซึิ�งกร่ะจัายตัวัอยู่ตามลำาคลองสัายต่าง ๆ 

ตลาดนำ�าท่าคาเป็่นตลาดนำ�าอ่กแห่ิงหินึ�งท่�ยังม่บ้ร่ร่ยากาศแบ้บ้ดั�งเดิม ท่�น่�เป็่นแหิล่งซ่ิ�อหิา 
ของด่ป่ร่ะจัำาถิึ�นท่�ส่ังตร่งมาจัากสัวัน ทั�งมะพัร้่าวั ฝั่รั่�ง ชมพู่ั องุ่น ส้ัมโอ ซึิ�งชาวัสัวันตัวัจัริ่ง 
ขนลงเร่่อพัายมาขายด้วัยตัวัเอง 

แต่ถ้ึาอยากเท่�ยวัตลาดนำ�าท่าคาอย่างเข้าถึึงและลึกซึิ�ง ขอแนะนำาให้ินั�งเร่่อพัายเท่�ยวัลำาคลองท่าคา 
ท่�จัะพัาเร่าท่องไป่ตามลำาคลองสัายเล็ก ๆ ลัดเลาะร่่องสัวันของชาวับ้้าน แวัะเท่�ยวัสัวันผลไม้ 
หิลากหิลายชนิด โดยเฉพัาะสัวันมะพัร้่าวัซึิ�งจัะพับ้ได้มากเป็่นพิัเศษ เพัร่าะสัมุทร่สังคร่ามเป็่น
แหิล่งป่ลูกมะพัร้่าวัท่�ใหิญ่่ท่�สุัดในป่ร่ะเทศไทย 

การ่เท่�ยวัชมสัวันมะพัร้่าวัจัะทำาให้ิเร่าได้สััมผัสัถึึงควัามมหัิศจัร่ร่ย์ของผลไม้ชนิดน่� ท่�สัามาร่ถึด่�มนำ�า
จัากผล นำาเน่�อไป่คั�นกะทิ นำากะลาไป่ทำาเคร่่�องม่อเคร่่�องใช้ และยังสัามาร่ถึนำานำ�าหิวัานจัากช่อดอก
ไป่เค่�ยวัเป็่นนำ�าตาลมะพัร้่าวั ท่�รู้่จัักกันด่ในช่�อนำ�าตาลปึ่ก ซึิ�งในทริ่ป่ล่องเร่่อจัะพัาไป่ชมโร่งงาน 
ทำานำ�าตาลมะพัร้่าวั เพ่ั�อชมวิัธ่การ่เค่�ยวันำ�าตาลอันหิอมกรุ่่น และซ่ิ�อนำ�าตาลปึ่กท่�ทำาเสัร็่จัสัดใหิม่ 
จัากเตากลับ้บ้้านได้อ่กด้วัย

ลัดเลาะร่องสวน กวนน้ำาตาลมะพร้าว

ล่องเรือตลาดน้ำาท่าคา จึังหวัดสมุทรสงคราม

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.4718, 99.9949
   ตลาดนำ�าท่าคา ตั�งอยู่ในตำาบ้ลท่าคา อำาเภออัมพัวัา จัังหิวััดสัมุทร่สังคร่าม 

   ห่ิางจัากตัวัอำาเภออัมพัวัา 9.5 กิโลเมตร่ และห่ิางจัากตัวัอำาเภอเม่องสัมุทร่สังคร่าม 10 กิโลเมตร่

   เปิ่ดทุกวัันเสัาร์่-อาทิตย์ และวัันขึ�นหิร่่อแร่ม 2 คำ�า, 7 คำ�า และ 12 คำ�า เวัลา 6:00 - 12:00 น. 
   ค่าล่องเร่่อ 200 บ้าทต่อลำา (นั�งได้ 3-4 คน) 
   กลุ่มท่องเท่�ยวัตลาดนำ�าท่าคา 0 3476 6190

1-2 Hrs





ล่องบางนางรม กินหอยสด สุดอร่อย

คลองบางนางรม ป็ระจึวบคีรีขันธ์

คลองบ้างนางร่มม่ต้นกำาเนิดบ้นทิวัเขาตะนาวัศร่่ ท่�ไหิลลดหิลั�นสู่ัพ่ั�นร่าบ้และอ่าวัไทย  
นำาพัาธาตุอาหิาร่มากมายจัากผ่นป่่ามาตามกร่ะแสันำ�า ทำาให้ิหิอยนางร่มในคลองสัายน่�เติบ้โตได้ด่ 
และม่เน่�อหิวัานมัน ชาวับ้้านบ้ริ่เวัณ์ป่ากคลองสัายน่�จึังทำาฟาร์่มเล่�ยงหิอยกันเป็่นลำ�าเป็่นสััน  
เห็ินได้จัากฟาร์่มหิอยมากมายท่�ขนาบ้สัองฝัั่�งลำาคลองตลอดร่ะยะทาง 3-4 กิโลเมตร่  
เป็่นเคร่่�องย่นยันได้ว่ัาท่�น่�เป็่นหินึ�งในแหิล่งเล่�ยงหิอยนางร่มชั�นด่ของไทย

การ่ล่องเร่่อชมคลองบ้างนางร่ม นอกจัากจัะได้เร่่ยนรู้่เร่่�องร่าวั
การ่ทำาฟาร์่มหิอย ยังได้สััมผัสับ้ร่ร่ยากาศด่ ๆ ของลำาคลอง  
และไฮ่ไลต์สัำาคัญ่ท่�สุัดค่อการ่กินหิอยนางร่มแบ้บ้จุัใจั ท่�เสิัร์่ฟ 
บ้นเร่่อพัร้่อมเคร่่�องเค่ยงคร่บ้ร่สั สัดใหิม่เหิม่อนเพิั�งเก็บ้กันสัด ๆ 
จัากฟาร์่ม นับ้เป็่นการ่เดินทางท่�คนชอบ้กินหิอยนางร่ม 
ต้องหิลงรั่กอย่างแน่นอน



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 11.818663, 99.798880 
   คลองบ้างนางร่ม อำาเภอเม่อง จัังหิวััดป่ร่ะจัวับ้ค่ร่่ขันธ์ 
  จุัดลงเร่่ออยู่บ้ริ่เวัณ์เชิงสัะพัานข้ามป่ากคลอง  
  ใกล้วััดเขาช่องกร่ะจัก
 กิจักร่ร่มล่องเร่่อ คนละ 500 บ้าท ขั�นตำ�า 5 คน 

      หิร่่อเหิมาลำา 2,500 บ้าท พัร้่อมหิอยนางร่ม 1 ชุด

   ควัร่เดินทางช่วังนำ�าขึ�น (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า)

   สัามอ่าวัป่ริ่นเซิสัทัวัร์่ โทร่. 08 2244 6919

กิจึกรรม
• ล่องเร่่อชมฟาร์่มหิอยนางร่มในลำาคลอง
• เร่่ยนรู้่กร่ะบ้วันการ่เล่�ยงหิอยนางร่ม
• รั่บ้ป่ร่ะทานหิอยนางร่มสัด ๆ 

1 Hrs



ล่องแพในป็่า กินอาหารพื้นบ้าน

คลองพะโต๊ะ จึังหวัดชีุมพร

พัะโต๊ะ ค่อดินแดนกลางหุิบ้เขา ม่หิมู่บ้้านเล็ก ๆ ท่�ชาวับ้้านใช้ช่วิัตอย่างสังบ้สุัข 
ด้วัยการ่ทำาสัวันผลไม้ อำาเภอน่�ม่สัายนำ�าสัำาคัญ่ค่อคลองพัะโต๊ะ ซึิ�งกำาเนิดจัากผ่นป่่า 
บ้นเท่อกเขาตะนาวัศร่่ ชาวัอำาเภอพัะโต๊ะในอด่ตใช้นำ�าในลำาคลองน่�ทั�งด่�มกิน ทำาสัวัน 
และยังใช้เป็่นเส้ันทางสััญ่จัร่ออกสู่ัโลกภายนอก ชาวับ้้านเล่าให้ิฟังว่ัาสัมัยก่อน 
ท่�ถึนนหินทางยังไม่สัะดวัก การ่เดินทางไป่อำาเภอหิลังสัวันเพ่ั�อเอาผลหิมากร่ากไม้
ไป่ขาย ต้องใช้เวัลาถ่ึอแพักันเป็่นวััน ๆ

มาเท่�ยวัอำาเภอพัะโต๊ะทั�งท่ ควัร่มาลองสััมผัสับ้ร่ร่ยากาศการ่เดินทางแบ้บ้ย้อนอด่ต
ด้วัยการ่ล่องแพัไม้ไผ่ ท่องป่่าดงพังไพัร่  ชมบ้ร่ร่ยากาศแห่ิงสัายนำ�าท่�ขนาบ้ด้วัย
ควัามเข่ยวัขจ่ัของป่่าเขาและสัวันผลไม้ ซึิ�งนักท่องเท่�ยวัสัามาร่ถึแวัะขึ�นไป่ 
เท่�ยวัชมได้ 

ควัามสันุกของการ่ล่องแพัคลองพัะโต๊ะค่อการ่ได้ลองถ่ึอแพัด้วัยตัวัเอง เน่�องจัาก 
ลำาคลองบ้างช่วังนำ�าไม่ลึกจึังสัามาร่ถึถ่ึอแพัได้ง่าย หิร่่อจัะโดดนำ�าเล่นก็สัามาร่ถึ 
ทำาได้อย่างป่ลอดภัย ก่อนจัะปิ่ดท้ายทริ่ป่ล่องแพัน่�ด้วัยม่�ออาหิาร่แบ้บ้บ้้าน ๆ 
ท่�เสิัร์่ฟแบ้บ้จััดเต็ม โดยม่เมนูไม่เหิม่อนใคร่ค่อไข่เจ่ัยวัใบ้ตอง ซึิ�งทอดบ้นใบ้ตอง 
โดยไม่ใช้นำ�ามัน และข้าวัห่ิอใบ้เร็่ด ท่�หุิงโดยการ่ห่ิอข้าวัด้วัยใบ้เร็่ดแล้วัใส่ักร่ะบ้อก 
ไม้ไผ่ก่อนนำาไป่หิลามจันสุัก เป็่นวิัธ่การ่หุิงหิาอาหิาร่ตามแบ้บ้ฉบั้บ้ชาวัพัะโต๊ะ 
อย่างแท้จัริ่ง

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 9.8038, 98.7401 
   จุัดล่องแพัอยู่ท่�บ้้านคลองเร่่อ ตำาบ้ลป่ากทร่ง อำาเภอพัะโต๊ะ จัังหิวััดชุมพัร่ 

      ห่ิางจัากตัวัอำาเภอพัะโต๊ะ 18 กิโลเมตร่  และห่ิางจัากอำาเภอเม่องชุมพัร่ 119 กิโลเมตร่  
   ค่ากิจักร่ร่มล่องแพั 700 บ้าทต่อคน (ร่วัมอาหิาร่ 1 ม่�อ) 
   ชุมชนบ้้านป่่าต้นนำ�าพัะโต๊ะ โทร่. 08 9971 6478

2-3 Hrs





บ้้านบ้างสันเป็่นหิมู่บ้้านเล็ก ๆ ริ่มคลองบ้างสัน ในอำาเภอป่ะทิวั ทางด้านทิศเหิน่อของจัังหิวััดชุมพัร่  
เป็่นชุมชนชาวัป่ร่ะมงท่�น่ารั่กและน่าพััก นักท่องเท่�ยวัสัามาร่ถึมาสััมผัสัป่ร่ะสับ้การ่ณ์์แบ้บ้ชาวัป่ร่ะมง 
ได้ท่�โฮ่มสัเตย์บ้้านไม้ชายคลอง ซึิ�งตั�งอยู่ใจักลางหิมู่บ้้าน 

ท่�น่�ม่กิจักร่ร่มไฮ่ไลต์ท่�น่าสันุกและน่าอร่่อย ค่อการ่ออกเร่่อไป่หิาหิอยพู่ักัน ซึิ�งหิอยชนิดน่�เป็่นอาหิาร่ป่ร่ะจัำาถิึ�น
ของอำาเภอป่ะทิวั พับ้ได้มากตามพ่ั�นดินเลนในป่่าโกงกาง ลักษณ์ะจัะคล้ายหิอยตลับ้แต่ม่ขนาดใหิญ่่กว่ัา 
และไม่ม่กลิ�นคาวั ร่ะหิว่ัางล่องเร่่อจัะได้เห็ินชาวับ้้านกำาลังหิาหิอยชนิดน่�อยู่ตามริ่มคลอง เร่าสัามาร่ถึ 
สันุกกับ้การ่ช่วัยชาวับ้้านหิาหิอยแล้วัเอามาต้มกินกันสัด ๆ บ้นเร่่อ ป่รุ่งด้วัยตะไคร้่ ข่า ใบ้มะกรู่ด  
สูัตร่ลับ้เฉพัาะของชาวับ้้านบ้างสัน

นอกจัากน่� ท่�บ้้านบ้างสันยังม่กิจักร่ร่มอ่�น ๆ ท่�ให้ิป่ร่ะสับ้การ่ณ์์คร่บ้ทุกแบ้บ้ ทั�งการ่ชมบ้ร่ร่ยากาศยามเย็น 
ท่�สัวัยงามบ้ริ่เวัณ์เนินสัันทร่ายป่ากอ่าวั ออกเร่่อตกหิมึกพัร้่อมกับ้ชมหิิ�งห้ิอยยามคำ�าค่น อ่กทั�งยังได้กินอาหิาร่
ทะเลสัด ๆ แบ้บ้เต็มอิ�ม และนอนฟังเส่ัยงสัายนำ�าขับ้กล่อมทั�งค่น

นอนโฮมสเตย์ เฮฮาหาหอย

บ้านบางสน จึังหวัดชีุมพร

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 10.6876, 99.3442 
    บ้้านบ้างสัน อยู่ในตำาบ้ลบ้างสัน อำาเภอป่ะทิวั  

    จัังหิวััดชุมพัร่ ห่ิางจัากอำาเภอเม่องชุมพัร่ 30 กิโลเมตร่  
       และห่ิางจัากสันามบิ้นชุมพัร่ 7 กิโลเมตร่ 

    ค่าท่�พัักโฮ่มสัเตย์ คนละ 200 บ้าท  
    ค่าท่�พัักร่วัมอาหิาร่ 3 ม่�อ คนละ 700 บ้าท  
    ค่ากิจักร่ร่มล่องเร่่อ หิาหิอยพู่ักัน คนละ 150 บ้าท

    โฮ่มสัเตย์บ้้านไม้ชายคลอง และวิัสัาหิกิจัชุมชน 
       กลุ่มเคร่่อข่ายการ่ท่องเท่�ยวัโดยชุมชนบ้างสัน  
    โทร่. 08 0779 1650

    โฮ่มสัเตย์บ้้านไม้ชายคลอง บ้้านบ้างสัน 





ล่องคลองร้อยสาย หลากหลายภูมปิ็ัญญา

คลองร้อยสาย  จัึงหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองร้่อยสัาย ค่อช่�อท่�ชาวัสุัร่าษฎร์่ธาน่ใช้เร่่ยกพ่ั�นท่�ลุ่มนำ�าฝัั่�งตร่งข้ามตัวัเม่องสุัร่าษฎร์่ธาน่ บ้ริ่เวัณ์น่� 
ม่แม่นำ�าสัองสัายค่อ แม่นำ�าตาปี่ และ แม่นำ�าพุันพิัน ไหิลโอบ้ล้อมพ่ั�นท่� แตกแขนงออกเป็่นลำาคลองเล็ก ๆ 
มากมายหิลายสัาย แม้จัะม่มากไม่ถึึงร้่อยสัายตามช่�อท่�เร่่ยกขานกัน แต่ก็ม่ควัามสัลับ้ซัิบ้ซ้ิอน 
เหิม่อนดินแดนลับ้แล

2 Hrs

กิจึกรรม
• ล่องเร่่อคลองร้่อยสัาย ชมอุโมงค์ต้นจัาก ชมการ่สัาธิต 

ทำาหัิตถึกร่ร่มจัากส่ัวันป่ร่ะกอบ้ของต้นจัาก
• แวัะเท่�ยวัตลาดนำ�าบ้างใบ้ไม้  (เฉพัาะวัันอาทิตย์) 

นมัสัการ่หิลวังพั่อข้าวัสุัก วััดบ้างใบ้ไม้ 
• ล่องเร่่อชมหิิ�งห้ิอยช่วังคำ�า

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 9.1484, 99.3200 
   จุัดลงเร่่อล่องคลองร้่อยสัาย อยู่ตร่งข้าม 

      ศาลหิลักเม่องสุัร่าษฎร์่ธาน่  
   กิจักร่ร่มล่องเร่่อ  ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2 ชั�วัโมง         

ค่าบ้ริ่การ่ 300 บ้าทต่อลำา (นั�งได้ 6-10 คน)    
   ใช้เวัลาล่องเร่่อป่ร่ะมาณ์ 2 ชั�วัโมง 

   ควัร่เดินทางช่วังนำ�าขึ�น (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า) 
   ชมร่มท่องเท่�ยวัคลองร้่อยสัายแม่นำ�าตาปี่  

      โทร่. 0 7720 5323, 08 6267 6695

การ่ล่องเร่่อเท่�ยวัคลองร้่อยสัาย จัะได้เห็ินวิัถ่ึช่วิัตผู้คนท่�อาศัยอยู่ 
กับ้ธร่ร่มชาติ เห็ินบ้้านโบ้ร่าณ์เก่าแก่ริ่มคลอง และท่�น่าต่�นตา 
ต่�นใจัท่�สุัดค่ออุโมงค์ต้นจัากท่�ขึ�นขนาบ้สัองข้างฝัั่�งคลอง 
จันแน่นทึบ้เป็่นร่ะยะทางยาวัหิลายร้่อยเมตร่

นอกจัากได้ชมอุโมงค์ต้นจัากท่�สัวัยงาม ยังได้เร่่ยนรู้่วิัถ่ึชาวับ้้าน
ท่�ผูกพัันกับ้พ่ัชท้องถิึ�นชนิดน่� เม่�อเร่่อจัอดนิ�งสันิทชิดดงต้นจัาก 
และคนขับ้เร่่อก็เริ่�มใช้ม่ดพัร้่าตัดต้นจัากและใบ้จัากมาดัดแป่ลง 

เป็่นสิั�งของสัาร่พััดอย่างให้ิชม ทั�งกร่ะบ้วัยตักนำ�าท่�สัานจัากใบ้จัาก ตับ้จัากท่�ใช้มุงหิลังคาบ้้าน  
ขนมจัากท่�คุ้นตาและคุ้นลิ�น ป่ลาตะเพ่ัยนสัานฝีั่ม่อป่ร่าณ่์ต และยังได้กินลูกจัากสัด ๆ ร่สัหิวัานมันจัากต้น





ล่องสายน้ำา สองแผู่นดิน กินกุ้งเนื้อแน่น

แม่น้ำากระบุรี จึังหวัดระนอง

แม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่กำาเนิดบ้นเท่อกเขาสูัง ไหิลลดหิลั�นสู่ัท้องทะเลอันดามัน  
ทำาหิน้าท่�เป็่นเส้ันแบ่้งเขตแดนไทย-เม่ยนมา แม่นำ�าสัายน่�เป็่นส่ัวันหินึ�งของคอคอดกร่ะ  
ซึิ�งเป็่นจุัดท่�แคบ้ท่�สุัดของคาบ้สัมุทร่อินโดจ่ัน 

เส้ันทางล่องแพัชายแดนแม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่ จัะพัาเร่าสััมผัสับ้ร่ร่ยากาศสัองฝัั่�งนำ�าสัองแผ่นดิน  
ท่�ให้ิควัามรู้่สึักใกล้ชิดธร่ร่มชาติ ควัามเง่ยบ้และการ่เดินทางอันเนิบ้ช้า 
จัะเปิ่ดโอกาสัให้ิเร่าสัังเกตสิั�งต่าง ๆ ร่อบ้ตัวั ทั�งพัร่ร่ณ์ไม้ท่�ขึ�นแอบ้อิงอยู่กับ้สัายนำ�า  
และนกหิลากหิลายชนิดออกหิากินอยู่ริ่มฝัั่�ง

การ่เดินทางครั่�งน่�ปิ่ดท้ายด้วัยกิจักร่ร่มลองหุิงข้าวัด้วัยกร่ะบ้อกไม้ไผ่ แล้วัล้อมวัง 
กินอาหิาร่พ่ั�นบ้้านท่�ม่วััตถุึดิบ้จัากแม่นำ�าและท้องทะเล เมนูเด็ดค่อกุ้งแม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่ 
ท่�ชาวับ้้านย่นยันว่ัาอร่่อยท่�สุัดในเม่องไทย เน่�องจัากกุ้งเหิล่าน่�อาศัยอยู่ในแม่นำ�า 
ท่�ใกล้ทะเล จึังต้องว่ัายทวันกร่ะแสันำ�าเช่�ยวักร่ากจัากอิทธิพัลนำ�าขึ�นนำ�าลงตลอดเวัลา  
อ่กทั�งยังม่อาหิาร่อุดมสัมบู้ร่ณ์์ให้ิกินทุกวััน ทำาให้ิกุ้งม่เน่�อแน่นหิวัานฉำ�า 





กจิึกรรม
• ล่องแพัในแม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่ ชมธร่ร่มชาติ พัันธุ์ไม้นำ�า  

และชมต้นจิักร่่วังเต็มลำานำ�า (ช่่วังเด่่อนมกร่าคม-ม่่นาคม) 
• แวัะเล่นนำ�าบ้ริ่เวัณ์หิาดริ่มแม่นำ�า ด่�มนำ�าสัมุนไพัร่จัากกร่ะบ้อกไม้ไผ่
• กิจักร่ร่มลองหุิงข้าวัด้วัยกร่ะบ้อกไม้ไผ่ รั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่พ่ั�นบ้้าน  

และกุ้งแม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 10.554500, 98.808200 
   จุัดล่องแพัชายแดน แม่นำ�ากร่ะบุ้ร่่ อยู่บ้ริ่เวัณ์ บ้้านหิาดจิัก 

      ตำาบ้ลป่ากจัั�น อำาเภอกร่ะบุ้ร่่ จัังหิวััดร่ะนอง  
      ห่่ิางจัากตััวัเม่่องร่ะนอง 79 กิิโลเมตร่  
      และห่ิางจัากตััวัเม่่องชุมพัร่ 50 กิิโลเมตร่ 

   กิจักร่ร่มล่องแพั ร่ะยะทาง 6 กิโลเมตร่  
      ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2 ชั�วัโมง  
      ค่าบ้ริ่การ่คนละ 500 บ้าท (ขั�นตำ�า 5 คน)  

   เหิมาะสัำาหิรั่บ้ช่วังเวัลาเช้า (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า) 
   วิัสัาหิกิจัชุมชนล่องแพัลำานำ�ากร่ะบุ้ร่่ ล่องแพัแลชายแดน    

      ร่ะนอง Bamboo Rafting Ranong 
   โทร่. 09 3739 8339

2 Hrs





ซิ่งเรือไป็ป็ลูกป็่า  
แล้วกินอาหารพื้นเมืองบนกระชีังกลางน้ำา

คลองลัดโนด จึังหวัดระนอง

กิจักร่ร่มล่องแพัเปี่ยกคลองลัดโนด ค่อการ่เดินทางท่�ม่คร่บ้ทุกร่สัชาติ 
เพัร่าะได้ทำากิจักร่ร่มจิัตอาสัา ได้กินอาหิาร่อร่่อย และยังได้ลองป่ร่ะสับ้การ่ณ์์แป่ลกใหิม่มากมาย

การ่เดินทางเริ่�มต้นด้วัยการ่นั�งเร่่อพัร่่สั เร่่อหิางยาวัพ่ั�นบ้้านท่�แล่นด้วัยควัามเร็่วัอันเร้่าใจั  
ท่องไป่ในคลองลัดโนดท่�ขนาบ้ด้วัยป่่าชายเลนอันอุดมสัมบู้ร่ณ์์ ไป่จันถึึงบ้ริ่เวัณ์ป่ากคลอง 
เพ่ั�อทำากิจักร่ร่มป่ลูกป่่าชายเลน สัร้่างควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์ให้ิธร่ร่มชาติ จัากนั�นจึังแวัะไป่ชม 

3-4 Hrs

กร่ะชังกลางนำ�า รั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่ทะเลม่�อใหิญ่่แบ้บ้จััดเต็ม
เคล้าบ้ร่ร่ยากาศด่ ๆ จันอิ�มหินำา แล้วันอนเล่นชมบ้ร่ร่ยากาศ
จัากนั�นจึังเป่ล่�ยนบ้ร่ร่ยากาศไป่ล่องแพัเปี่ยกท่�จัะได้โดดนำ�า
เล่นกันจันเปี่ยกสัมใจัตามช่�อตั�งไว้ั แล้วัปิ่ดท้ายการ่เดินทาง
ด้วัยการ่แวัะเท่�ยวัสัันทร่ายกลางแม่นำ�าท่�ม่ลอนทร่าย 
เป็่นร่ะลอกดูแป่ลกตา จันชาวับ้้านตั�งช่�อให้ิว่ัาสัันหิลังกิ�งก่อ



    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 9.593932, 98.525172 
    จุัดเริ่�มต้นการ่ล่องเร่่อ-ล่องแพัเปี่ยก คลองลัดโนด อยู่บ้ริิ่เวัณ์ทางไป่บ้้านบ้างเบ้น    

       (อุทยานแห่ิงชาติแหิลมสัน - ท่าเร่่อไป่เกาะค้างคาวั) อำาเภอกะเป่อร์่ จัังหิวััดร่ะนอง 
    ห่ิางจัากตัวัอำาเภอเม่องร่ะนอง 47 กิิโลเมตร่ 

    ค่ากิจักร่ร่ม คนละ 1,350 บ้าท (ขั�นตำ�า 2 คน) ร่วัมค่าอาหิาร่ 1 ม่�อ 

     วิัสัาหิกิจัท่องเท่�ยวัชุมชนตำาบ้ลม่วังกลวัง โทร่. 09 3739 8339  

    ล่องแพัเปี่ยก คลองลัดโนด



เที่ยวกระชีัง ชีิมล็อบสเตอร์

อินทรฟาร์ม จึังหวัดภูเก็ต

กิจึกรรม
• นั�งเร่่อหิางยาวั เย่อนกร่ะชังกลางนำ�า ชมการ่เพัาะ

เล่�ยงหิอยมุก ป่ลาแบ้ล็คแซิลมอน กุ้งล็อบ้สัเตอร์่  
และป่ลาเส่ัอพ่ันนำ�า

• รั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่ซ่ิฟู้ด ป่รุ่งสัดจัากกร่ะชัง
• พัายเร่่อแคนูชมป่่าชายเลน 

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.9305 98.4148 
   อินทร่ฟาร์่ม ตั�งอยู่ด้านทิศตะวัันออกของเกาะภูเก็ต  

      บ้ริ่เวัณ์เกาะมะพัร้่าวั ตำาบ้ลเกาะแก้วั อำาเภอเม่อง  
   จัังหิวััดภูเก็ต ใช้เวัลาเดินทางโดยเร่่อ 3-5 นาท่  
      จัากท่าเร่่อแหิลมหิิน ซึิ�งอยู่ห่่ิางจัากตัวัเม่องภูเก็ต  
      ป่ร่ะมาณ์ 8 กิโลเมตร่ 

   กิจักร่ร่มชมฟาร์่มกร่ะชัง เร่่ยนรู้่วิัถ่ึป่ร่ะมง  
   และพัายเร่่อแคนูชมป่่าชายเลน    
      ค่าบ้ริ่การ่คนละ 350 บ้าท  
      (ไม่ร่วัมค่าอาหิาร่ทะเล ป่รุ่งตามสัั�ง) 

   โทร่. 08 2412 8989   
  Intara farm agro tourism and seafood

2 Hrs

บ้ริ่เวัณ์ชายฝัั่�งด้านทิศตะวัันออกของเกาะภูเก็ตม่ป่่าชายเลนผ่นใหิญ่่ซึิ�งเป็่นบ้้านอันอุดมสัมบู้ร่ณ์์ 
ของกุ้งหิอยปู่ป่ลา จึังเป็่นแหิล่งร่วัมกร่ะชังเล่�ยงสััตว์ันำ�ามากมายหิลายแห่ิง หินึ�งในนั�นค่อ อินทร่ฟาร์่ม  
ซึิ�งเปิ่ดให้ิเข้าไป่ท่องเท่�ยวั เร่่ยนรู้่ และกินอาหิาร่ทะเลสัด ๆ 

อินทร่ฟาร์่ม อยู่ใกล้กับ้ชายฝัั่�งภูเก็ตแค่เอ่�อม เพ่ัยงนั�งเร่่อ 3-5 นาท่ ก็ถึึงกร่ะชังกลางนำ�าขนาดใหิญ่่  
ท่�น่�ม่กิจักร่ร่มให้ิเร่่ยนรู้่ภูมิปั่ญ่ญ่าการ่ป่ร่ะมงตามแบ้บ้ฉบั้บ้ชาวัภูเก็ตหิลายอย่าง เช่น การ่เล่�ยงหิอยมุก  
ซึิ�งเป็่นอาช่พัดั�งเดิมของชาวัภูเก็ต นอกจัากน่�ยังม่การ่เพัาะเล่�ยงป่ลาช่อนทะเล ท่�ได้รั่บ้การ่ขนานนาม 
ว่ัาแบ้ล็คแซิลมอน เพัร่าะม่คุณ์ค่าทางอาหิาร่สูัง เน่�อ และร่สัชาติด่คล้ายแซิลมอน ป่ลาชนิดน่�สัามาร่ถึ 
เพัาะเล่�ยงได้ด่ท่�น่� ส่ัวันไฮ่ไลต์ท่�ทุกคนให้ิควัามสันใจัค่อกุ้งล็อบ้สัเตอร์่ อันเป็่นเมนูขึ�นช่�อของจัังหิวััดภูเก็ต

นอกจัากได้เร่่ยนรู้่เร่่�องสััตว์ันำ�ามากมายแล้วั อินทร่ฟาร์่มยังม่กิจักร่ร่มพัายเร่่อแคนูเท่�ยวัชมป่่าชายเลน 
ท่�อยู่บ้ริ่เวัณ์ร่อบ้ ๆ กร่ะชังเพ่ั�อผ่อนคลาย และปิ่ดท้ายด้วัยกิจักร่ร่มท่�ห้ิามพัลาด ค่อการ่รั่บ้ป่ร่ะทาน 
อาหิาร่ทะเลสัด ๆ ในบ้ร่ร่ยากาศด่ ๆ 



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.9305 98.4148 
   อินทร่ฟาร์่ม ตั�งอยู่ด้านทิศตะวัันออกของเกาะภูเก็ต  

      บ้ริ่เวัณ์เกาะมะพัร้่าวั ตำาบ้ลเกาะแก้วั อำาเภอเม่อง  
   จัังหิวััดภูเก็ต ใช้เวัลาเดินทางโดยเร่่อ 3-5 นาท่  
      จัากท่าเร่่อแหิลมหิิน ซึิ�งอยู่ห่่ิางจัากตัวัเม่องภูเก็ต  
      ป่ร่ะมาณ์ 8 กิโลเมตร่ 

   กิจักร่ร่มชมฟาร์่มกร่ะชัง เร่่ยนรู้่วิัถ่ึป่ร่ะมง  
   และพัายเร่่อแคนูชมป่่าชายเลน    
      ค่าบ้ริ่การ่คนละ 350 บ้าท  
      (ไม่ร่วัมค่าอาหิาร่ทะเล ป่รุ่งตามสัั�ง) 

   โทร่. 08 2412 8989   
  Intara farm agro tourism and seafood



เที่ยวผู่อนคลาย กับสายน้ำา
น้ำามีคุณสมบัติพิเศษ ทั้งชีุ่มฉ่ำา สดชีื่น และทำาให้เราใจึเย็น 
การท่องเที่ยวแบบผู่อนคลายกับสายน้ำา  
ใชี้เวลาอันเนิบชี้า ในจัึงหวะเดียวกับสายน้ำาที่ไหลเอื่อย ๆ 
จึึงเป็็นการเยียวยาชีีวิตและจิึตใจึอย่างสมบูรณ์แบบ

 



ภาคใต้้
บ้้านทุ่งหิย่เพ็ัง จัังหิวััดกร่ะบ่้�   42 
บ้้านป่ากป่ร่ะ จัังหิวััดพััทลุง   44 
เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา (เข่�อนเช่�ยวัหิลาน)   46  
จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่

ภาคเหนืือ
แม่นำ�าปิ่ง จัังหิวััดเช่ยงใหิม่    48 
โคร่งการ่พัร่ะร่าชดำาริ่ป่างตอง 2 (ป่างอุ�ง)  50 
จัังหิวััดแม่ฮ่่องสัอน

ภาคอีสานื
อ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยกร่ะทิง จัังหิวััดเลย   51

ภาคต้ะวัันืออก
บ้้านสัลักคอก เกาะช้าง จัังหิวััดตร่าด  52

ภาคกลาง
คลองอ้อมนนท์ จัังหิวััดนนทบุ้ร่่   53

ชุม้ชนุท่องเที�ย์วหลาย์แห่งเริ�ม้กิลับม้าใช้ 
เร่อที�ใช้แรงคนุในุกิารแจวเหม่้อนุในุอดีติ 
ถึึงแม้้จะเคล่�อนุที�ได้ช้า แต่ิมี้ความ้เงีย์บ  
และมี้เสนุ่ห์ม้ากิกิว่าเร่อติิดเคร่�องย์นุต์ิ



บ้้านทุ่งหิย่เพ็ังค่อหิมู่บ้้านอันสังบ้สุัข ซึิ�งซ่ิอนตัวัอยู่ฝัั่�ง 
ตะวัันออกของเกาะลันตาใหิญ่่ ร่อบ้ ๆ หิมู่บ้้านม่ป่่าชายเลน 
ท่�ชาวับ้้านร่่วัมแร่งร่่วัมใจักันอนุรั่กษ์จันธร่ร่มชาติผ่นป่่า 
และท้องทะเลกลับ้มาอุดมสัมบู้ร่ณ์์ เป็่นป่่าชายเลน 
ผ่นใหิญ่่ท่�สุัดของเกาะลันตา

อาบแสงอรุณ ฟังเสียงป็่า

บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จึังหวัดกระบี่

เร่าสัามาร่ถึด่�มดำ�าบ้ร่ร่ยากาศธร่ร่มชาติเหิล่าน่�ได้โดย 
การ่ล่องเร่่อแจัวั ซึิ�งดัดแป่ลงมาจัากเร่่อขนถ่ึานในอด่ต 
ให้ิกลายเป็่นเร่่อท่องเท่�ยวัลำางาม นั�งสับ้าย และเต็มไป่ด้วัย
กลิ�นอายของท้องถิึ�น  





กิจึกรรม
• ล่องเร่่อแจัวัชมป่่าชายเลน รั่บ้แสังแร่กยามเช้า ชมธร่ร่มชาติ 

ดูนกนำ�ายามกลางวััน หิร่่อล่องเร่่อชมหิิ�งหิอยยามกลางค่น
• รั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่ท้องถิึ�นบ้นเร่่อ

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.5952, 99.0714 
   บ้้านทุ่งหิย่เพ็ัง ตั�งอยู่ท่�ตำาบ้ลศาลาด่าน อำาเภอเกาะลันตา 
  จัังหิวััดกร่ะบ่้� จุัดลงเร่่ออยู่ห่ิางจัากบ้้านศาลาด่าน 7 กิโลเมตร่

   กิจักร่ร่มล่องเร่่อ คนละ 1,300 บ้าท ร่วัมอาหิาร่ 1 ม่�อ

   เปิ่ดเวัลา 5:30-20:00 น. (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า)

   ชุมชนท่องเท่�ยวับ้้านทุ่งหิย่เพ็ัง โทร่. 08 9590 9173

   เร่่อแจัวัทุ่งหิย่เพ็ัง Koh lanta krabi
2 Hrs

ช่วังเวัลาท่�เหิมาะแก่การ่ล่องเร่่อท่�สุัดค่อช่วังเช้าอันเง่ยบ้สังบ้ 
เม่�อทุกอย่างร่อบ้ตัวัเร่าม่เพ่ัยงเส่ัยงไม้พัายกร่ะทบ้นำ�าเบ้า ๆ 
พัาให้ิเร่่อค่อย ๆ มุ่งหิน้าไป่หิาแสังเร่่อง ๆ ตร่งเส้ันขอบ้ฟ้า  
และเพ่ัยงไม่นาน แสังอาทิตย์อันอบ้อุ่นก็มอบ้พัลังยามเช้าอัน
สัดใสัให้ิแก่เร่าและสัร่ร่พัช่วิัตในผ่นป่่า เส่ัยงนกร้่องเริ่�มดังแว่ัวัมา  
สัลับ้กับ้เส่ัยงลิงแสัมท่�ส่ังเส่ัยงร้่องมาจัากป่่าไกล ๆ เป็่นสััญ่ญ่าณ์
บ่้งบ้อกการ่เริ่�มต้นวัันใหิม่ของเหิล่าสัร่ร่พัช่วิัตช่วิัตอย่างงดงาม

การ่ล่องเร่่อชมป่่าชายเลนในเช้าวัันน่� จัะปิ่ดท้ายด้วัยม่�ออาหิาร่ 
แบ้บ้ท้องถิึ�นบ้นเร่่อซึิ�งจััดสัำารั่บ้อย่างง่าย ๆ แต่ดูงดงาม 
ด้วัยวััสัดุธร่ร่มชาติ และอร่่อยด้วัยร่สัชาติแบ้บ้ท้องถิึ�นแท้ ๆ 





ดูยกยอ ท่ามกลางแสงตะวันทอแสง

บ้านป็ากป็ระ จึังหวัดพัทลุง



ทะเลสัาบ้สังขลาเป็่นแหิล่งนำ�าท่�หิล่อเล่�ยงช่วิัตชาวัสังขลาและพััทลุงมาตั�งแต่อด่ตกาล 
ดังจัะเห็ินได้จัากหิมู่บ้้านหิลายสิับ้แห่ิงตั�งร่ายล้อมทะเลสัาบ้อันกว้ัางใหิญ่่ไพัศาล  
หิมู่บ้้านเหิล่าน่�ส่ัวันใหิญ่่ป่ร่ะกอบ้อาช่พัป่ร่ะมงเล่�ยงป่ากท้องกันมาหิลายชั�วัอายุคน 
โดยม่บ้้านป่ากป่ร่ะ เป็่นหินึ�งในหิมู่บ้้านอันเป็่นท่�รู้่จัักจัากภาพัยอยักษ์มากมายตั�งเร่่ยงร่าย 
ในทะเลสัาบ้อย่างสัวัยงาม 

ชาวัป่ร่ะมงท่�น่�นิยมใช้ยอจัับ้ป่ลา เคร่่�องม่อป่ร่ะมงชนิดน่�ม่หิน้าตาเป็่นร่่างแหิส่ั�เหิล่�ยม 
ยึดด้วัยโคร่งไม้ไผ่ส่ั�มุมเพ่ั�อควัามสัะดวักในการ่ช้อนป่ลาขึ�นจัากนำ�า  

ยอท่�ทะเลสัาบ้สังขลาจัะม่ขนาดใหิญ่่เป็่นพิัเศษ และใช้นำ�าหินักตัวัคนในการ่ 
ถ่ึวังไม้คานเพ่ั�อยกยอขึ�นจัากนำ�า แลดูเป็่นภาพัอันสัวัยงามและบ่้งบ้อกถึึงภูมิปั่ญ่ญ่า 
ในการ่ป่ร่ะมงอย่างชาญ่ฉลาด ทำาให้ิยอกลายเป็่นสััญ่ลักษณ์์ของบ้้านป่ากป่ร่ะ 
และทะเลสัาบ้สังขลาไป่โดยป่ริ่ยาย

หิากใคร่ต้องการ่ชมควัามสัวัยงามของทะเลสัาบ้สังขลาท่�บ้้านป่ากป่ร่ะ  
ขอแนะนำาให้ิมาพัักแร่มในหิมู่บ้้าน ซึิ�งม่ทั�งท่�พัักแบ้บ้โฮ่มสัเตย์และร่่สัอร์่ตเชิงอนุรั่กษ์ 
ซึิมซัิบ้บ้ร่ร่ยากาศสัวัยงามให้ิเต็มอิ�ม และต่�นแต่เช้าตรู่่เพ่ั�อล่องเร่่อไป่ชมชาวับ้้าน 
ยกยอจัับ้ป่ลาในบ้ร่ร่ยากาศแสังแร่กแห่ิงวััน จัากนั�นจึังลัดเลาะไป่ดูป่่าต้นลำาพูั 
ท่�ขึ�นอยู่ตามริ่มนำ�า แล้วัล่องเร่่อดูฝูั่งควัายนำ�านับ้ร้่อยตัวัท่�หิากินอยู่ตามทุ่งหิญ้่า 
ริ่มทะเลสัาบ้ ซึิ�งเป็่นหินึ�งในภาพัช่วิัตท่�งดงามท่�สุัดในเม่องไทย



ยกยอ มรดก
ยอจัับ้ป่ลาในบ้้านป่ากป่ร่ะม่จัำานวันมาก  
แต่ถูึกควับ้คุมป่ริ่มาณ์ไม่ให้ิมากเกินไป่ 
ด้วัยการ่จัำากัดจัำานวันยอตามแต่ละสัายตร่ะกูล 
ท่�เป็่นมร่ดกตกทอดต่อ ๆ กันมา สัามาร่ถึซ่ิอมแซิม 
สัร้่างใหิม่ แต่ไม่สัามาร่ถึสัร้่างเพิั�มเติมได้  
ซึิ�งเป็่นข้อตกลงของหิมู่บ้้านท่�ยึดถ่ึอกันมา 
เป็่นเวัลายาวันาน เพ่ั�อควับ้คุมป่ริ่มาณ์ 
ของอุป่กร่ณ์์จัับ้สััตว์ันำ�าไม่ให้ิม่มากเกินไป่  
เพ่ั�อควัามสัมดุลร่ะหิว่ัางธร่ร่มชาติกับ้มนุษย์



กิจึกรรม
• ขับ้ร่ถึบ้นสัะพัานเฉลิมพัร่ะเก่ยร่ติฯ 80 พัร่ร่ษา  

ชมทิวัทัศน์ทะเลสัาบ้ยามเย็นตลอดร่ะยะทาง 5 กิโลเมตร่ 
• พัักโฮ่มสัเตย์หิร่่อร่่สัอร์่ตริ่มทะเลสัาบ้สังขลาท่�บ้้านป่ากป่ร่ะ 

ชมบ้ร่ร่ยากาศพัร่ะอาทิตย์ขึ�นยามเช้า
• ล่องเร่่อชมยอยักษ์กลางทะเลสัาบ้ ชมวิัถ่ึช่วิัตชาวับ้้าน
• ชมฝูั่งควัายนำ�าหิากินในทุ่งหิญ้่าริ่มทะเลสัาบ้
• ล่องเร่่อเส้ันทางไกล เช่�อมต่อกับ้ทะเลน้อย ดูนกนำ�า 

ในทุ่งบั้วัแดง

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.728234, 100.145034
   บ้้านป่ากป่ร่ะ ตำาบ้ลพันางตุง     
  อำาเภอควันขนุน จัังหิวััดพััทลุง  
  ห่ิางจัากอำาเภอเม่องพััทลุง 20 กิโลเมตร่

   ล่องเร่่อในทะเลสัาบ้บ้ริ่เวัณ์บ้้านป่ากป่ร่ะ 
  ลำาละ 700 บ้าท 

      ล่องเร่่อในทะเลสัาบ้บ้้านป่ากป่ร่ะ-ทะเลน้อย     
  ลำาละ 1,200 บ้าท

   เหิมาะสัำาหิรั่บ้ช่วังเวัลาเช้า (โป่ร่ดนัดหิมายล่วังหิน้า)
   ท่าเร่่อป่ากป่ร่ะ บ้้านต้นลำาพูั โทร่. 08 1907 2249

1-2 Hrs



เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา หิร่่อช่�อเดิม เข่�อนเช่�ยวัหิลาน  
เป็่นเข่�อนท่�สัร้่างขึ�นเพ่ั�อกักเก็บ้นำ�าและผลิตกร่ะแสัไฟฟ้า  
โดยการ่ปิ่ดกั�นลำานำ�าในคลองพัะแสัง ทำาให้ิพ่ั�นท่�หุิบ้เขา 
เหิน่อสัันเข่�อนกลายเป็่นทะเลสัาบ้อันกว้ัางใหิญ่่ไพัศาล 
คร่อบ้คลุมพ่ั�นท่�ผ่นป่่าในอุทยานแห่ิงชาติเขาสัก 
และเขตรั่กษาพัันธ์ุสััตว์ัป่่าคลองแสัง

กิจักร่ร่มยอดนิยมของการ่มาเย่อนเข่�อนเช่�ยวัหิลาน  
ค่อการ่ล่องเร่่อชมทิวัทัศน์เท่อกเขาหิินปู่นอันสัลับ้ซัิบ้ซ้ิอน 
ในทะเลสัาบ้เหิน่อเข่�อน โดยม่ไฮ่ไลต์อยู่ท่�เขาสัามเกลอ  
ซึิ�งเป็่นแห่ิงหิินรู่ป่ร่่างแป่ลกตาจัำานวัน 3 แท่ง  
ผุดอยู่กลางนำ�า เป็่นทัศน่ยภาพัท่�งดงามแป่ลกตาอย่างยิ�ง

เสน่ห์แห่งผูืนน้ำาและกาลเวลา

เขื่อนรัชีชีป็ระภา (เขื่อนเชีี่ยวหลาน)  
จัึงหวัดสุราษฎร์ธานี





เร่าสัามาร่ถึเล่อกเส้ันทางล่องเร่่อชมทิวัทัศน์ร่ะยะสัั�น ๆ โดยใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2-3 ชั�วัโมง  
หิร่่อซึิมซัิบ้บ้ร่ร่ยากาศให้ิเต็มอิ�มด้วัยการ่ค้างแร่มในแพัท่�พัักซึิ�งม่ให้ิบ้ริ่การ่อยู่หิลายแห่ิงในทะเลสัาบ้ 
แต่ละแห่ิงม่บ้ร่ร่ยากาศแตกต่างกันไป่ เช่น แพันางไพัร่ เป็่นแพัพัักของอุทยานแห่ิงชาติเขาสัก ตั�งอยู่บ้ริ่เวัณ์ 
อ่าวัสัมเด็จั ซึิ�งม่ทิวัทัศน์สัวัยงามท่�สุัดในเข่�อนเช่�ยวัหิลาน  แพัห้ิาร้่อยไร่่ เป็่นแพัท่�ตกแต่งห้ิองพัักอย่างสัวัยงาม 
สัะดวักสับ้าย แพัค่ร่่วัาริ่น เน้นห้ิองพัักเร่่ยบ้ง่าย ร่ายล้อมด้วัยผ่นป่่าอุดมสัมบู้ร่ณ์์

เสัน่ห์ิของการ่นอนเร่่อนแพัในเข่�อนเช่�ยวัหิลาน ค่อการ่ได้ใกล้ชิดธร่ร่มชาติ และได้เห็ินควัามสัวัยงาม 
ของบ้ร่ร่ยากาศท่�เป่ล่�ยนแป่ลงไป่ตลอดเวัลา ทั�งยามเช้าท่�ม่ไอหิมอกป่กคลุมผ่นนำ�า ยามกลางวัันท่�แผ่นนำ�า 
เป่ล่�ยนเป็่นส่ัมร่กต และยามเย็นท่�แสังอาทิตย์ส่ัทองส่ัองแสังเร่่องร่องไป่ทั�วัผ่นนำ�า

นอกจัากน่� ผู้ให้ิบ้ริ่การ่แพัพัักบ้างร่ายยังม่กิจักร่ร่มพัาล่องเร่่อชมสััตว์ัป่่าหิายาก เช่น กร่ะทิงซึิ�งหิากินอยู่ 
ในชายป่่าลึก นกเง่อกท่�บิ้นโผไป่มาร่ะหิว่ัางต้น นอกจัากน่�ยังม่กิจักร่ร่มเดินป่่าไป่ชมถึำ�าหิลายแห่ิง 
ท่�ซ่ิอนอยู่ในภูเขา เช่น ถึำ�าป่ะการั่ง ซึิ�งม่หิินงอกหิินย้อยสัวัยงามแป่ลกตาคล้ายป่ะการั่งใต้ทะเล



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 8.9774, 98.8203

   เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภาตั�งอยู่ท่�ตำาบ้ลเขาพััง อำาเภอบ้้านตาขุน 
   จัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่ ห่ิางจัากอำาเภอเม่อง 77 กิโลเมตร่
 
แพีพัีกของอ่ทำยานืแห่งชุาติ้เขาสก  
(แพันางไพัร่ แพัไกร่สัร่ แพัโตนเตย)

  โทร่. 0 7739 5139, 0 7739 5154
แพี 500 ไร่     โทร่. 0 7795 3013

  www.500rai.com    
   500rai Floating Resort Chiewlarn Lake Khaosok

แพีคีรีวัารินื    โทร่. 08 9649 9289
  www.keereewarin.com    
   Keereewarin Chiewlarn Resort

แพีเพีลินืไพีร่     โทร่. 0 81892 6321
  www.ploenprai.com    
   แพัเพัลินไพัร่ เข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา

แพีสายชุล     โทร่. 08 1891 6052, 0 7734 6013
 www.saicholsouthernthailand.com
  saicholresort

แพีภูต้ะวัันื
   โทร่. 08 1606 9007, 08 6281 9655, 0 7738 0958

  www.phutawanrafthouse.com,   
   Phutawan Rafthouse – แพัภูตะวััน

แพีไพีรวััลย์     โทร่. 08 1091 7765
  www.praiwanrafthouse.com, 
   แพัไพัร่วััลย์ บ้ริ่การ่เร่่อนำาเท่�ยวัและแพัท่�พัักเข่�อนรั่ชชป่ร่ะภา

พัีนืวัารี เด์อะกรีนืเนือรี�    โทร่. 08 9132 0007
  PanvareeResort

แพีภูผาวัารี      โทร่. 09 1036 9119
  phuphawaree





ชมเม่องเช่ยงใหิม่ในมุมมองท่�แตกต่าง  
ด้วัยการ่เดินทางสัองแบ้บ้สัองสัไตล์  
ค่อการ่ล่องเร่่อสับ้าย ๆ และการ่พัายเร่่อคายักชิลล์ ๆ  
ชมบ้ร่ร่ยากาศแม่นำ�าปิ่ง ซึิ�งเป่ร่่ยบ้เสัม่อนถึนนสัายหิลัก 
ท่�ผู้คนจัากแดนไกลใช้เป็่นเส้ันทางสู่ัเม่องเช่ยงใหิม่ 
ในยุคร้่อยกว่ัาปี่ท่�แล้วั อันเป็่นช่วังเวัลาท่�การ่ติดต่อ
ค้าขายร่ะหิว่ัางคนเช่ยงใหิม่กับ้ชาวัต่างชาติกำาลังเฟ้�องฟู 

ทุกวัันน่�สัองฝัั่�งแม่นำ�าปิ่งช่วังไหิลผ่านใจักลางเม่อง 
จึังเต็มไป่ด้วัยสัถึานท่�ทางป่ร่ะวััติศาสัตร์่ท่�ม่กลิ�นอาย 
แบ้บ้นานาชาติและดั�งเดิมผสัมกัน อาทิ อาคาร่บ้้านเร่่อน 
ในย่านชุมชนการ่ค้าของชาวัจ่ัน เจัด่ย์ขาวัอันเก่าแก่ 
และม่ตำานานคู่บ้้านคู่เม่อง โบ้สัถ์ึคริ่สัตจัักร่แห่ิงแร่ก 
ของเช่ยงใหิม่ อาคาร่ป่ร่ะวััติศาสัตร์่ของสัถึานกงสุัล- 
อังกฤษเดิม และสัะพัานขัวัเหิล็ก แลนด์มาร์่คอันคลาสัสิัค 
คู่แม่นำ�าปิ่งซึิ�งสัร้่างขึ�นเพ่ั�อจัำาลองสัะพัานนวัรั่ฐแห่ิงเดิม 
ท่�ถูึกร่่�อสัร้่างใหิม่เม่�อหิลายสิับ้ปี่ท่�แล้วั 

ผู่อนคลาย กับสายน้ำาปิ็ง

ล่องเรือชีมเมือง และกิจึกรรมพายเรือคายัก 
แม่น้ำาป็ิง จัึงหวัดเชีียงใหม่



เร่าสัามาร่ถึล่องเร่่อชมเม่องโดยเล่อกใช้บ้ริ่การ่จัากผู้ให้ิบ้ริ่การ่หิลายร่าย เช่น แม่ปิ่งริ่เวัอร์่ครุ่ยส์ั  
ซึิ�งให้ิบ้ริ่การ่เร่่อล่องแม่นำ�าจัากท่าเร่่อวััดชัยมงคล ศูนย์ฝึั่กก่ฬาเร่่อพัาย จัังหิวััดเช่ยงใหิม่ ตั�งอยู่ในวััดฟ้าฮ่่าม 
ให้ิบ้ริ่การ่เร่่อคายัก แคนู และเร่่อล่องแม่นำ�า นอกจัากน่� ตามร้่านอาหิาร่ และท่�พัักบ้างแห่ิงท่�ตั�งอยู่ริ่มแม่นำ�าปิ่ง 
ยังม่บ้ริ่การ่เร่่อคายัก และแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด สัำาหิรั่บ้พัายชมแม่นำ�าปิ่งอ่กด้วัย

แม่ปิงริเวัอร์คร่ยซ์ี 

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 18.7808, 99.0050
    ท่าเร่่อวััดชัยมงคล ถึนนเจัริ่ญ่ป่ร่ะเทศ

       อำาเภอเม่อง จัังหิวััดเช่ยงใหิม่
    ทริ่ป่ล่องเร่่อ ร่าคาเริ่�มต้นคนละ 150 บ้าท 

   www.maepingrivercruise.com
    โทร่. 0 5327 4822, 0 5325 2873

ศููนืย์ฝึึกกีฬาเรือพีาย จัึงหวััด์เชีุยงใหม่

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 18.8044, 99.0044
    ท่าเร่่อวััดฟ้าฮ่่าม ถึนนฟ้าฮ่่าม 

       อำาเภอเม่อง จัังหิวััดเช่ยงใหิม่

    บ้ริ่การ่ให้ิเช่าเร่่อคายัก ชั�วัโมงละ 50 บ้าท
       บ้ริ่การ่เช่าเหิมาเร่่อ 1,500 บ้าท (2 ชั�วัโมง)

    โทร่. 08 1883 1279, 08 9633 6018

ร้านือาหาร เด์ควัันื (Deck One)

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 18.7896, 99.0040
   ถึนนเจัริ่ญ่ร่าษฎร์่ อำาเภอเม่อง จัังหิวััดเช่ยงใหิม่
   ให้ิบ้ริ่การ่ย่มเร่่อคายักฟร่่ สัำาหิรั่บ้ลูกค้า

      ท่�รั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่คร่บ้ 100 บ้าทต่อคน
   โทร่. 0 5330 2788

บ้ี่านืนืารายณ์์ ริเวัอร์เกสต์้เฮาส์

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 18.7864, 99.0037
   ถึนนเจัริ่ญ่ป่ร่ะเทศ ซิอย 2 

      อำาเภอเม่อง จัังหิวััดเช่ยงใหิม่ 
   บ้ริ่การ่ให้ิเช่าแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด ชั�วัโมงละ 300 บ้าท 
   Ban Narai River Guesthouse
   โทร่. 09 4612 1112

1-2 Hrs





ป่างอุ�ง เป็่นช่�อท่�รู้่จัักกันด่ของโคร่งการ่พัร่ะร่าชดำาริ่ป่างตอง 2  
ซึิ�งพัร่ะบ้าทสัมเด็จัพัร่ะป่ร่มินทร่มหิาภูมิพัลอดุลยเดชมหิาร่าช  
บ้ร่มนาถึบ้พิัตร่ รั่ชกาลท่� 9 ทร่งโป่ร่ดเกล้าฯ ให้ิก่อตั�งขึ�น 
เพ่ั�อฟ้�นฟูสัภาพัแวัดล้อมของผ่นป่่าต้นนำ�า และสัร้่างอาช่พัอย่างยั�งย่น 
ให้ิชาวับ้้านในพ่ั�นท่�หิมู่บ้้านร่วัมไทย บ้นดินแดนอันห่ิางไกล 
ในจัังหิวััดแม่ฮ่่องสัอน

จุัดเด่นท่�สัำาคัญ่ในพ่ั�นท่�โคร่งการ่ฯ ค่ออ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยป่างตอง  
หิร่่ออ่างเก็บ้นำ�าป่างอุ�ง เดิมเป็่นพ่ั�นท่�ป่่าต้นนำ�าของลำาห้ิวัยป่างตอง 
ซึิ�งเป็่นแอ่งกร่ะทะในหุิบ้เขา ต่อมาม่การ่สัร้่างฝั่ายเพ่ั�อกักเก็บ้นำ�า  
ทำาให้ิพ่ั�นท่�เหิน่อฝั่ายทดนำ�ากลายเป็่นทะเลสัาบ้เล็ก ๆ ท่�ม่ทัศน่ยภาพั
สัวัยงามโดยเฉพัาะในยามเช้า เม่�อไอควัามช่�นจัากนำ�าลอยขึ�นมา 
กร่ะทบ้กับ้ควัามอบ้อุ่นของแสังแดด กลายเป็่นหิมอกส่ัทองลอยเร่่�ย 
เต็มผ่นนำ�าเป็่นภาพัท่�ตร่าตรึ่งใจัอย่างมาก

ล่องแพไม้ไผู่ คว้าไอหมอก
โครงการพระราชีดำาริป็างตอง 2 (ป็างอุ๋ง)  
จึังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่างเก็บ้นำ�าป่างอุ�งม่กิจักร่ร่มล่องแพัไม้ไผ่ ไป่สััมผัสัสัายหิมอก
กลางผ่นนำ�าอย่างใกล้ชิด และชมผ่นป่่าท่�อุดมสัมบู้ร่ณ์์อันเป็่น 
ผลจัากการ่ฟ้�นฟูผ่นป่่าของโคร่งการ่ฯ นอกจัากกิจักร่ร่ม 
ล่องแพัยังสัามาร่ถึแวัะชมแป่ลงไม้ดอกเม่องหินาวั 
ในพ่ั�นท่�สัวันป่่าของโคร่งการ่ฯ และสััมผัสับ้ร่ร่ยากาศ 
ธร่ร่มชาติให้ิเต็มท่�ด้วัยการ่กางเต็นท์พัักแร่มในป่่าสันสัองใบ้ 
ริ่มทะเลสัาบ้ หิร่่อพัักแร่มแบ้บ้โฮ่มสัเตย์ในหิมู่บ้้านร่วัมไทย  
อันเป็่นถิึ�นฐานของชาวัไทยใหิญ่่ กร่ะเหิร่่�ยง และม้ง 



    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 19.4982, 97.9095

    อ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยป่างตอง (ป่างอุ�ง) โคร่งการ่พัร่ะร่าชดำาริ่ป่างตอง 2 ตั�งอยู่ในพ่ั�นท่�หิมู่บ้้านร่วัมไทย    
        ตำาบ้ลหิมอกจัำาแป๋่ อำาเภอเม่อง จัังหิวััดแม่ฮ่่องสัอน ห่ิางจัากตัวัเม่องแม่ฮ่่องสัอน 40 กิโลเมตร่ 

    กิจักร่ร่มล่องแพัในอ่างเก็บ้นำ�าป่างอุ�ง ร่าคาลำาละ 150 บ้าท (นั�งได้ 2 คน)
    เวัลาเปิ่ด 6:00-20:00 น.

    โคร่งการ่พัร่ะร่าชดำาริ่ป่างตอง 2 (ป่างอุ�ง) โทร่. 0 5361 1244, 08 4481 9466, 08 2898 2536 



อ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยกร่ะทิง หิร่่ออ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยนำ�าหิมาน ตั�งอยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาเม่องเลย เป็่นอ่างเก็บ้นำ�าท่�สัร้่างขึ�นเพ่ั�อเป็่นแหิล่งกักเก็บ้นำ�า 
หิล่อเล่�ยงผ่นดินเกษตร่กร่ร่มของเม่องเลยให้ิอุดมสัมบู้ร่ณ์์ตลอดปี่   
แม้อ่างเก็บ้นำ�าแห่ิงน่�จัะม่ขนาดไม่ใหิญ่่ แต่ทิวัทัศน์ท่�สัวัยงาม  
นักท่องเท่�ยวัมักจัะมาพัักผ่อนชมธร่ร่มชาติ และรั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่ 
บ้นแพักลางนำ�า

ท่�น่�ม่บ้ริ่การ่เร่่อนแพัส่ัวันตัวัหิลังใหิญ่่ หิลังคามุงจัาก ร่่มร่่�นเย็นสับ้าย 
โดยร้่านอาหิาร่ผู้ให้ิบ้ริ่การ่จัะใช้เร่่อลากแพัไป่ลอยลำาไว้ักลางนำ�า 
เพ่ั�อให้ินักท่องเท่�ยวัได้พัักผ่อนหิย่อนใจั เล่นนำ�า และกินอาหิาร่พ่ั�นบ้้าน 
อ่สัานร่สัแซ่ิบ้ โดยอาหิาร่ขึ�นช่�อค่อ ส้ัมตำา ป่ลาเผา ลาบ้ ไก่ทอด
สัมุนไพัร่ ฯลฯ  แกล้มบ้ร่ร่ยากาศสัายนำ�า สัายลม และขุนเขาท่�สัวัยงาม 
โดยเฉพัาะในยามเย็นซึิ�งบ้ร่ร่ยากาศจัะร่่�นร่มย์เป็่นพิัเศษ

นอกจัากกิจักร่ร่มล่องแพั หิากต้องการ่ด่�มดำ�าบ้ร่ร่ยากาศธร่ร่มชาติ 
ให้ิเต็มอิ�ม นักท่องเท่�ยวัยังสัามาร่ถึกางเต็นท์พัักแร่มในบ้ริ่เวัณ์
วันอุทยานหิริ่รั่กษ์ ซึิ�งอยู่อ่กด้านของอ่างเก็บ้นำ�า ซึิ�งจัะได้ชมบ้ร่ร่ยากาศ
ของอ่างเก็บ้นำ�าท่ามกลางสัายหิมอกยามเช้า  
ซึิ�งสัวัยงามไป่อ่กแบ้บ้

กินอาหารพื้นบ้าน 
กลางผืูนน้ำาและขุนเขา
อ่างเก็บน้ำาห้วยกระทิง จึังหวัดเลย 



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 17.5006, 101.6025

   อ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยกร่ะทิง ตั�งอยู่ในตำาบ้ลห้ิวัยนำ�าหิมาน  
       อำาเภอเม่อง จัังหิวััดเลย ห่ิางจัากตัวัเม่องเลย 18 กิโลเมตร่

   ค่าบ้ริ่การ่แพั 200-400 บ้าท (ไม่ร่วัมค่าอาหิาร่) 
    แพัส่ัวันใหิญ่่ เปิ่ดบ้ริ่การ่เวัลา 10:00-18:00 น. 

แพีริมบึี่ง  โทร่. 08 1873 8994
แพีบ้ี่านืสวันื  โทร่. 08 0760 6357
แพีพ่ีอบ้ี่านืระเริงชุล  โทร่. 08 6859 8593
แพีไผ่งาม  โทร่. 08 9276 3075
แพีเพืี�อนืพ้ีอง  โทร่. 08 9964 3938, 08 5644 5823



ดินเนอร์ในเรือมาด ยามอาทิตย์อัสดง

บ้านสลักคอก เกาะชี้าง จึังหวัดตราด

บ้้านสัลักคอกเป็่นหิมู่บ้้านชาวัป่ร่ะมงเล็ก ๆ บ้นเกาะช้างด้านทิศตะวัันออกเฉ่ยงใต้  
เป็่นดินแดนอันสังบ้เง่ยบ้ ซึิ�งบ้ร่ร่ยากาศแตกต่างจัากภาพัเกาะช้างท่�คุ้นเคยกันอย่างสิั�นเชิง  
ท่�น่�ม่เวิั�งอ่าวัเว้ัาเข้ามาในแผ่นดินคล้าย ๆ คอกสััตว์ั ม่ทางเข้าออกทะเลเป็่นช่องแคบ้เล็ก ๆ  
ทำาให้ิพ่ั�นท่�ในอ่าวัสัลักคอกน่�เป็่นพ่ั�นท่�อันป่ลอดภัยต่อคล่�นลม 

เร่าสัามาร่ถึเท่�ยวัชมควัามสัวัยงามของธร่ร่มชาติในอ่าวัสัลักคอกได้ด้วัยการ่ล่องเร่่อมาด  
เร่่อไม้แบ้บ้พ่ั�นบ้้านดั�งเดิมท่�ป่รั่บ้ป่รุ่งตกแต่งให้ิม่ท่�นั�งสัะดวักสับ้าย ใช้การ่แจัวัด้วัยไม้พัาย 
ให้ิเร่่อเคล่�อนท่�ไป่อย่างช้า ๆ เพ่ั�อใช้เวัลากับ้การ่ฟังเส่ัยงของธร่ร่มชาติ ชมควัามอุดมสัมบู้ร่ณ์์ 
ของร่ะบ้บ้นิเวัศป่่าชายเลน เห็ินวิัถ่ึช่วิัตของชาวัป่ร่ะมงท่�ออกเร่่อหิาป่ลา วัางอวัน และเก็บ้หิอย 

ช่วังเวัลาท่�ด่ท่�สุัดของการ่ล่องเร่่อมาดท่�บ้้านสัลักคอก ค่อช่วังเวัลาเช้าตรู่่หิร่่อเย็นยำ�า  
เพ่ั�อด่�มดำ�าบ้ร่ร่ยากาศแสังส่ัทองของพัร่ะอาทิตย์ หิร่่อจัะเล่อกล่องเร่่อในยามคำ�าค่น  
ชมหิิ�งห้ิอยกร่ะพัริ่บ้แสังในควัามม่ดสันิท เป็่นป่ร่ะสับ้การ่ณ์์ท่�หิาไม่ได้ง่าย ๆ



   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 12.023696, 102.391868 
   บ้้านสัลักคอก อยู่บ้ริ่เวัณ์ทิศตะวัันออกเฉ่ยงใต้ของเกาะช้าง  

   ห่ิางจัากท่าเร่่อเฟอร์่ร่่�เกาะช้าง ป่ร่ะมาณ์ 21 กิโลเมตร่  
   และห่ิางจัากหิาดทร่ายขาวั ป่ร่ะมาณ์ 27 กิโลเมตร่ 

   ค่าบ้ริ่การ่ล่องเร่่อ คนละ 200 บ้าท (1 ลำา นั�งได้ 4 คน) 
      ล่องเร่่อมาดพัร้่อมรั่บ้ป่ร่ะทานอาหิาร่เย็น คนละ 1,200 บ้าท 

   ช่วังเวัลาท่�เหิมาะสัม : เด่อนพัฤศจิักายน - กุมภาพัันธ์ ช่วังเช้า และเย็น 
   ชมร่มนำาเท่�ยวัพ่ั�นบ้้านสัลักคอก โทร่. 08 7748 9497

1-2 Hrs



คลองอ้อมนนท์ ค่อสัายนำ�าสัำาคัญ่ท่�หิล่อเล่�ยงวิัถ่ึช่วิัตชาวันนทบุ้ร่่มาตั�งแต่อด่ตกาล  
คลองสัายน่�เคยเป็่นแม่นำ�าเจ้ัาพัร่ะยาสัายเดิมซึิ�งม่ผู้คนตั�งถิึ�นฐานกันมานานหิลายร้่อยปี่  
ก่อนท่�จัะม่การ่ขุดคลองลัดนนท์ในสัมัยสัมเด็จัพัร่ะเจ้ัาป่ร่าสัาททอง ทำาให้ิแม่นำ�าสัายหิลัก 
กลายสัภาพัเป็่นลำาคลองสัายร่องท่�ม่ช่�อใหิม่ว่ัา คลองอ้อมนนท์

ทุกวัันน่� วิัถ่ึช่วิัตผู้คนริ่มคลองอ้อมนนท์ยังคงผูกพัันอยู่กับ้สัายนำ�า เหิม่อนกาลเวัลาท่�น่�ถูึกชะลอไว้ัให้ิเดินช้า 
ชุมชนริ่มนำ�าหิลายแห่ิงยังต้องเข้าถึึงโดยทางเร่่อ อ่กทั�งสัองฝัั่�งคลองยังม่พ่ั�นท่�ส่ัเข่ยวัของสัวันผลไม้ให้ิเห็ิน  
เร่าสัามาร่ถึใช้ช่วังเวัลาวัันหิยุดสุัดสััป่ดาห์ิสัั�น ๆ เพ่ั�อสััมผัสับ้ร่ร่ยากาศเหิล่าน่�แบ้บ้ไม่เร่่งร่่บ้ ด้วัยการ่ลองมา
พัักค้างค่นท่�โฮ่มสัเตย์ริ่มคลอง ซึิ�งเจ้ัาของบ้้านได้ตกแต่งเร่่อนไม้เล็ก ๆ หิลังเก่าให้ิเป็่นท่�พัักน่ารั่ก  
เปิ่ดพ่ั�นท่�ให้ิเร่าได้นั�งนอนอ้อยอิ�งมองสัายนำ�าไหิลช้า ๆ ทักทายแม่ค้าท่�พัายเร่่อมาขายของกิน 

การ่มาพัักโฮ่มสัเตย์ริ่มคลองเช่นน่� ยังเปิ่ดโอกาสัให้ิเร่าได้สััมผัสัและช่�นชมวิัถ่ึชุมชนได้อย่างเต็มท่� 
ด้วัยวิัธ่ต่าง ๆ เช่น การ่นั�งเร่่อวิัน อันเป็่นพัาหินะสััญ่จัร่ทางนำ�าของชาวัคลอง ไป่เม่ยงมองบ้ร่ร่ยากาศสัองฝัั่�งนำ�า 
แวัะเท่�ยวัตลาดนำ�าวััดตะเค่ยน ซึิ�งม่แม่ค้าพัายเร่่อนำาพ่ัชผักผลไม้จัากสัวันมาขายกันขวัักไขว่ัในวัันเสัาร์่-อาทิตย์ 
หิร่่อจัะใช้สัองขาออกก้าวัเดินสัำาร่วัจัชุมชนบ้้านใกล้เร่่อนเค่ยงร่อบ้ ๆ โฮ่มสัเตย์ แวัะด่�มกาแฟดริ่ป่หิอมกรุ่่น
เคล้าบ้ร่ร่ยากาศสัายนำ�า หิร่่อลองกิจักร่ร่มเวิัร์่คชอป่ปั่�นดินให้ิเป็่นถ้ึวัย ชาม แจักันใบ้ใหิม่ด้วัยฝีั่ม่อตัวัเอง 
ในสัตูดิโอเล็ก ๆ ท่�อยู่ในบ้้านข้าง ๆ  นับ้ว่ัาเป็่นการ่ใช้ช่วังเวัลาวัันหิยุดสุัดสััป่ดาห์ิอย่างร่่�นร่มย์ท่เด่ยวั

นอนริมคลอง ลองวันวาน

ลองคลอง โฮมสเตย์  คลองอ้อมนนท์ จึังหวัดนนทบุรีี



  พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.8510, 100.4244

  ชุมชนตลาดบ้างใหิญ่่เก่า อยู่ฝัั่�งตร่งข้ามสัำานักงานเทศบ้าล 
      ตำาบ้ลบ้างม่วัง อำาเภอบ้างใหิญ่่ จัังหิวััดนนทบุ้ร่่  
      สัามาร่ถึจัอดร่ถึบ้ริ่เวัณ์สัำานักงานเทศบ้าล  
   และเดินข้ามสัะพัานมาฝัั่�งชุมชน ซึิ�งม่ทางเดินเล่ยบ้แม่นำ�า  
      และสัามาร่ถึใช้บ้ริ่การ่เร่่อวิันในการ่เดินทางไป่ยังโฮ่มสัเตย์ 
      และสัถึานท่�อ่�น ๆ ในชุมชน ค่าบ้ริ่การ่ 10 บ้าท ต่อคน
ลองคลอง โฮมสเต้ย์ 

  โทร่. 06 1645 6229     Long Klong



เที่ยวสนุก ไป็ตามกระแส
สายน้ำามีหลายอารมณ์ บางทีก็ไหลเอื่อย แต่บางทีก็เชีี่ยวกราก 
เหมือนคนเราที่บางครั้งก็อยากหาอะไรสนุก ๆ ทำา

 
กร่งเทำพีมหานืคร
กิจักร่ร่มเร่่อใบ้ ศูนย์ก่ฬาทางนำ�าบึ้งหินองบ้อน  
กรุ่งเทพัมหิานคร่    55 
กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด  56 
คลองชักพัร่ะ - คลองบ้างกอกใหิญ่่ กรุ่งเทพัมหิานคร่

ภาคกลาง
กิจักร่ร่มเวัคเซิิร์่ฟ    57 
จัังหิวััดป่ทุมธาน่ และสัมุทร่ป่ร่าการ่  
กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด  58 
แม่นำ�าแควั จัังหิวััดกาญ่จันบุ้ร่่   

ภาคเหนืือ
กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด  60 
แม่นำ�าปิ่ง จัังหิวััดตาก

ภาคใต้้
ล่องแก่งคลองนำ�าใสั (หินานมดแดง)  61  
จัังหิวััดพััทลุง     



แพดเดิ�ลบอร์ด (SUP - Stand Up Paddle Board)  
เป็นุกิิจกิรรม้ทางนุำ�าที�กิำาลังได้รับความ้นิุย์ม้ 
สาม้ารถึนุำาม้าใช้เดินุทางท่องเที�ย์วในุแม่้นุำ�าลำาคลองได้ 
มี้ข้อดี ค่อ ความ้สนุุกิสนุานุในุกิารพาย์ ได้ออกิกิำาลังกิาย์ 
ได้ความ้เป็นุส่วนุตัิวในุกิารเดินุทาง และได้ใกิล้ชิดสาย์นุำ�า



เร่่อใบ้เป็่นพัาหินะชนิดแร่ก ๆ ท่�มนุษย์ป่ร่ะดิษฐ์ขึ�นเพ่ั�อใช้เดินทางไกลตั�งแต่หิลายพัันปี่ท่�แล้วั  
จันถึึงทุกวัันน่� การ่เล่นเร่่อใบ้ยังคงม่เสัน่ห์ิ และเปิ่ดโอกาสัให้ิมนุษย์ได้ใกล้ชิดกับ้ธร่ร่มชาติมากท่�สุัด

เร่่อใบ้ม่มากมายหิลากหิลายชนิด แต่เร่่อทุกชนิดม่พ่ั�นฐานการ่บั้งคับ้ใบ้เช่นเด่ยวักัน และเร่าทุกคน
สัามาร่ถึเร่่ยนรู้่การ่เล่นเร่่อใบ้ได้ง่าย ๆ แม้กร่ะทั�งในกรุ่งเทพัฯ โดยสัถึานท่�ฝึั่กเล่นเร่่อใบ้ยอดนิยม  
ค่อ ศูนย์ก่ฬาทางนำ�าบึ้งหินองบ้อน ซึิ�งตั�งอยู่ในพ่ั�นท่�บึ้งหินองบ้อน อันเป็่นส่ัวันหินึ�งของโคร่งการ่แก้มลิง 
โคร่งการ่บ้ริ่หิาร่จััดการ่นำ�าในพัร่ะร่าชดำาริ่ของรั่ชกาลท่� 9 ซึิ�งเก็บ้กักนำ�าจัากลำาคลองในฝัั่�งตะวัันออก 
ของกรุ่งเทพัฯ เอาไว้ัในบึ้งเพ่ั�อลดปั่ญ่หิานำ�าท่วัมและนำ�าแล้ง 

ศูนย์ก่ฬาทางนำ�าบึ้งหินองบ้อนสัอนเล่นเร่่อใบ้โดยใช้เร่่อแบ้บ้วัอร์่คเกอร์่เบ้ย์ (Walker Bay) ซึิ�งเป็่น 
เร่่อใบ้ขนาดเล็กท่�เร่่ยนรู้่ได้ไม่ยาก เหิมาะสัำาหิรั่บ้การ่เล่นในบึ้งและทะเลสัาบ้ เร่าจัะได้เร่่ยนรู้่ทักษะ 
เบ่้�องต้นในการ่บั้งคับ้ทิศทางเร่่อ การ่ป่รั่บ้องศาใบ้ การ่วัางแผนเส้ันทางเดินเร่่อ และได้ลองบั้งคับ้เร่่อ 
ให้ิแล่นไป่ในบึ้งด้วัยตนเองอย่างป่ลอดภัย และเม่�อเข้าใจัทักษะในการ่เล่นเร่่อใบ้เบ่้�องต้นแล้วั  
เร่าก็จัะสัามาร่ถึย่มเร่่อใบ้เพ่ั�อเล่นในบึ้งด้วัยตนเองได้ทุกวััน นับ้เป็่นกิจักร่ร่มผ่อนคลาย 
ท่�ร่่�นร่มย์ และเข้าถึึงได้ไม่ยากอย่างท่�คิด

แล่นใบ ไป็กับสายลม

กิจึกรรมเรือใบ 
ศูนย์กีฬาทางน้ำาบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร



  พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.6924, 100.6604  

  ศูนย์ก่ฬาทางนำ�าบึ้งหินองบ้อน ถึนนเฉลิมพัร่ะเก่ยร่ติ ร่.9     
      ซิอย43 แขวังหินองบ้อน เขตป่ร่ะเวัศ กรุ่งเทพัฯ 

   บ้ริ่การ่กิจักร่ร่มทางนำ�า เร่่อใบ้ วิันเซิิร์่ฟ คายัก  
      และแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด ให้ิแก่สัมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า  
       ม่การ่สัอนทุกวััน เวัลา 16:00 น. 

   ค่าสัมาชิกศูนย์ ปี่ละ 60 บ้าท 
    เวัลาเปิ่ด 08.30-18.00 น. 

   โทร่. 0 2328 0236 

   ศูนย์ก่ฬาบึ้งหินองบ้อน

1-2 Hrs



สััมผัสับ้ร่ร่ยากาศลำาคลองย่านฝัั่�งธนบุ้ร่่ในมิติท่�แตกต่าง กับ้การ่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดส่ัสัันสัดใสั 
ท่�จัะพัาเร่าเข้าถึึงเสัน่ห์ิแห่ิงอด่ตกาลของคลองชักพัร่ะและคลองบ้างกอกใหิญ่่ ซึิ�งเคยเป็่นแม่นำ�าเจ้ัาพัร่ะยา
สัายเดิมมาก่อนท่�จัะม่การ่ขุดคลองลัดบ้างกอกในสัมัยกรุ่งศร่่อยุธยาตอนกลาง ทำาให้ิคลองท่�ขุดลัด 
กลายเป็่นแม่นำ�าสัายใหิม่ แทนท่�แม่นำ�าสัายเดิมท่�เริ่�มต่�นเขินและกลายสัภาพัเป็่นลำาคลอง  
ซึิ�งทุกวัันน่�ยังคงป่ร่ากฏวััดโบ้ร่าณ์และชุมชนบ้้านเร่่อนเก่าแก่อยู่มากมายหิลายแห่ิง

กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดซึิ�งให้ิบ้ริ่การ่โดย ซัิพั ตลิ�งชัน (Sup Talingchan) จัะเริ่�มต้นจัากบ้ริ่เวัณ์ 
ริ่มคลองบ้างร่ะมาด ผ่านวััดช่างเหิล็ก วััดเก่าแก่สัมัยกรุ่งศร่่อยุธยา เล่�ยวัซ้ิายออกสู่ัคลองชักพัร่ะ  
ชมบ้ร่ร่ยากาศบ้้านเร่่อนริ่มนำ�า   จัอดแวัะพัักซ่ิ�ออาหิาร่และขนมจัากแม่ค้าท่�จัอดเร่่อลอยลำา 
อยู่ตร่งตลาดนำ�าตลิ�งชัน ก่อนจัะพัายต่อไป่จันสิั�นสุัดเส้ันทางท่�บ้ริ่เวัณ์ป่ร่ะตูนำ�าป่ากคลองชักพัร่ะ

นอกจัากน่�ยังม่เส้ันทางร่ะยะไกล มุ่งหิน้าสู่ัคลองบ้างกอกใหิญ่่ ซึิ�งม่อ่กช่�อหินึ�งว่ัาคลองบ้างหิลวัง  
ช่�่อน่�กร่่อนมาจัากช่�อ คลองบ้างข้าหิลวัง เน่�องจัากในสัมัยธนบุ้ร่่ต่อเน่�องถึึงสัมัยต้นกรุ่งรั่ตนโกสิันทร์่  
ริ่มคลองสัายน่�จัะเป็่นท่�ตั�งบ้้านเร่่อนของบ้ร่ร่ดาข้าหิลวัง ทุกวัันน่�จึังสัามาร่ถึพับ้เห็ินบ้้านเร่่อนเก่าแก่ 
ท่�ม่สัถึาปั่ตยกร่ร่มสัวัยงามหิลายหิลัง เส้ันทางน่�จัะสิั�นสุัดท่�บ้้านศิลปิ่นคลองบ้างหิลวัง ซึิ�งเป็่นพ่ั�นท่�ศิลป่ะ 
และวััฒ่นธร่ร่มในบ้้านไม้ริ่มคลอง ม่ร้่านอาหิาร่ ร้่านกาแฟ และมุมพัักผ่อนริ่มคลองอันร่่�นร่มย์

พายบอร์ด สอดส่องอดีตกาล

กิจึกรรมพายแพดเดิ้ลบอร์์ด   
คลองชัีกพระ และคลองบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร



ซัีพี ต้ลิ�งชัุนื (SUP Talingchan)

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.7717, 100.4506
   จุัดเริ่�มต้นกิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด (SUP Board)  

      อยู่บ้ริ่เวัณ์ซิอยแก้วัเงินทอง ถึนนฉิมพัล่ เขตตลิ�งชัน กรุ่งเทพัฯ 

   กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด (Sup Board) เส้ันทางร่ะยะกลาง 4 กิโลเมตร่  
      (ไป่-กลับ้) ใช้เวัลา 2 ชั�วัโมง ค่าบ้ริ่การ่ 600 บ้าทต่อคน  
      และเส้ันทางร่ะยะไกล 12 กิโลเมตร่ (ไป่-กลับ้) ใช้เวัลา 4 ชั�วัโมง  
      ค่าบ้ริ่การ่ 1,200 บ้าทต่อคน 

   โทร่. 08 7517 9223

  SUP Talingchan

2 Hrs



โต้คลื่นที่ชีานกรุง

กิจึกรรมเวคเซิร์ฟ จัึงหวัดป็ทุมธานี และสมุทรป็ราการ

เวัคเซิิร์่ฟ (Wake Surf) ค่อกิจักร่ร่มท้าทายสัายนำ�าท่�แป่ลกใหิม่ ซึิ�งไม่จัำากัดพ่ั�นท่�อยู่เพ่ัยงแค่ในทะเล  
แต่เร่าสัามาร่ถึทำากิจักร่ร่มชนิดน่�ได้แม้กร่ะทั�งในแม่นำ�าและบึ้งกว้ัาง ๆ ซึิ�งทุกวัันน่�ม่ผู้ให้ิบ้ริ่การ่ 
กิจักร่ร่มเวัคเซิิร์่ฟหิลายร่าย ในแถึบ้ชานเม่องกรุ่งเทพัฯ และจัังหิวััดใกล้เค่ยง

ควัามแตกต่างของการ่เล่นเวัคเซิิร์่ฟกับ้เซิิร์่ฟบ้อร์่ดชนิดอ่�น ๆ อยู่ท่�การ่ใช้แร่งเร่่อในการ่ดึง 
ให้ิผู้เล่นสัามาร่ถึย่นตั�งตัวับ้นบ้อร์่ดได้ในช่วังเริ่�มต้นของการ่เล่น และเม่�อผู้เล่นทร่งตัวัได้อย่างมั�นคงแล้วั 
ก็สัามาร่ถึป่ล่อยเช่อกให้ิเป็่นอิสัร่ะ แล้วับั้งคับ้กร่ะดานเซิิร์่ฟให้ิแล่นล้อไป่บ้นลอนคล่�นท่�เกิดจัาก 
การ่เคล่�อนท่�ของเร่่อ นับ้เป็่นกิจักร่ร่มท่�ท้าทายและสันุกสันาน อ่กทั�งยังได้สััมผัสัควัามชุ่มฉำ�าของสัายนำ�าด้วัย

1-2 Hrs

Te Wake and Ski 

    พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 14.1138, 100.4867
    อำาเภอสัามโคก จัังหิวััดป่ทุมธาน่
    ร่าคาเริ่�มต้น ชั�วัโมงละ 3,900 บ้าท (ต่อกลุ่ม)

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. 

  www.tewake-ski.com
   08 1806 1896, 08 1750 3543

Pina Wakesurf Club

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.5907, 100.6818
   อำาเภอบ้างพัล่ จัังหิวััดสัมุทร่ป่ร่าการ่

   ร่าคาเริ่�มต้น ชั�วัโมงละ 5,900 บ้าท

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. 

  Pina Wakesurf Club 

   โทร่. 09 0914 5626



Pina Wakesurf Club

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 13.5907, 100.6818
   อำาเภอบ้างพัล่ จัังหิวััดสัมุทร่ป่ร่าการ่

   ร่าคาเริ่�มต้น ชั�วัโมงละ 5,900 บ้าท

   เวัลาเปิ่ด 8:00-18:00 น. 

  Pina Wakesurf Club 

   โทร่. 09 0914 5626



มุมมองใหม่ แม่น้ำาแคว

กิจึกรรมพายแพดเดิ้ลบอร์ด 
แม่น้ำาแควน้อย-แควใหญ่

จึังหวัดกาญจึนบุรี

แม่นำ�าแควัน้อย-แควัใหิญ่่ ค่อแม่นำ�าสัายสัำาคัญ่ท่�เร่ารู้่จัักด่ 
แม่นำ�าสัายน่�ม่ต้นกำาเนิดจัากเท่อกเขาตะนาวัศร่่  
ไหิลผ่านป่่าผ่นใหิญ่่ เป็่นต้นนำ�าสัาขาของแม่นำ�าแม่กลอง 
ตลอดเส้ันทางม่เร่่�องร่าวัมากมาย และน่�ค่อการ่เดินทาง 
ท่องแม่นำ�าแควัในมุมมองใหิม่ ท่�จัะทำาให้ิเร่าใกล้ชิดสัายนำ�า 
มากท่�สุัด ด้วัยการ่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด (SUP Board) 
ท่�สันุกสันาน ท้าทาย และได้ออกแร่งเพ่ั�อสุัขภาพัไป่ในตัวั





กิจึกรรม
• พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด เส้ันทางในตัวัเม่อง สัำาหิรั่บ้ร่ะดับ้เริ่�มต้น  

ร่ะยะทางป่ร่ะมาณ์ 5 กิโลเมตร่ ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 2 ชั�วัโมง
• พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด เส้ันทางแม่นำ�าแควัน้อย  

ในอุทยานแห่ิงชาติไทร่โยค สัำาหิรั่บ้ผู้ม่ป่ร่ะสับ้การ่ณ์์  
ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 3-5 ชั�วัโมง

• แวัะเล่นนำ�าบ้ริ่เวัณ์วัังนำ�าท่�ป่ลอดภัย หิร่่อหิาดริ่มนำ�า 
• ผ่อนคลายกับ้ป่าร์่ต่�บ้ร่ร่ยากาศแคมป์่ปิ่�ง หิลังเสัร็่จักิจักร่ร่ม

เส้ันทางพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดแม่นำ�าแควันั�นม่มากมาย  
แต่ได้รั่บ้ควัามนิยมมากท่�สุัด ค่อเส้ันทางในเม่องกาญ่จันบุ้ร่่ 
ท่�ใช้เวัลาไม่มากและพัายไม่ยาก เริ่�มต้นด้วัยการ่เดินทาง 
โดยร่ถึยนต์พัร้่อมขนบ้อร์่ดลำาใหิญ่่ไป่จุัดเริ่�มต้นพัายบ้อร์่ด 
ท่�อยู่นอกตัวัเม่องไม่ไกล บ้ร่ร่ยากาศสัองข้างทางช่วังเริ่�มต้น 
จัะเป็่นป่่าเขาลำาเนาไพัร่และทุ่งหิญ้่า ใช้พัายจ้ัวังนำ�าเบ้า ๆ  
บั้งคับ้ทิศทางให้ิไหิลไป่ตามสัายนำ�า บ้างช่วังท่�ม่วัังนำ�านิ�ง ๆ  
ก็พัากันโดดนำ�าเล่นผ่อนคลาย แล้วัพัายต่อไป่จันถึึงจุัดสุัดท้าย 
ค่อสัะพัานข้ามแม่นำ�าแควั ท่�เร่าจัะได้เห็ินในมุมมองใหิม่ 
ไม่ซิำ�าใคร่

นอกจัากเส้ันทางพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดในตัวัเม่องแล้วั  
ยังม่เส้ันทางอ่�น ๆ เช่น เส้ันทางในเข่�อนศร่่นคริ่นทร์่  
เข่�อนวัชิร่าลงกร่ณ์์ (เข่�อนเขาแหิลม) และเส้ันทาง 
แม่นำ�าแควัน้อยในอำาเภอไทร่โยค ท่�ม่ควัามเร้่าใจั 
มากกว่ัา ด้วัยควัามเช่�ยวักร่ากของสัายนำ�าอันทร่งพัลัง 
และให้ิป่ร่ะสับ้การ่ณ์์ท่�สันุกมากยิ�งขึ�น



SEDS-KANCHANABURI  

    ให้ิบ้ริ่การ่ทริ่ป่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด  
    เส้ันทางในตัวัเม่องกาญ่จันบุ้ร่่ และนำ�าตกไทร่โยคน้อย 

    ร่าคาเริ่�มต้น 750 บ้าทต่อคน  

    โทร่. 06 2513 9429
  www.seds-kanchanaburi.com

Paddle More Thailand  

    ให้ิบ้ริ่การ่ทริ่ป่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด 
เส้ันทางในตัวัเม่องกาญ่จันบุ้ร่่  

    ร่าคาเริ่�มต้น 700 บ้าทต่อคน 

    โทร่. 08 5299 8329           
    Paddle More Thailand พัาย SUP กาญ่จันบุ้ร่่



ชมทิวัทัศน์แม่นำ�าปิ่งในมุมสัวัยท่�สุัดใจักลางเม่องตาก  
กับ้การ่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ด ซึิ�งให้ิทั�งควัามสันุก และเผยให้ิเห็ินมิติใหิม่ 
ของเม่องเล็ก ๆ ท่�น่ารั่กแห่ิงน่�

จุัดเริ่�มต้นพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดท่�ชาวัเม่องตากนิยมกันจัะอยู่บ้ริ่เวัณ์ 
หิาดทร่ายทอง ซึิ�งเป็่นหิาดทร่ายริ่มแม่นำ�าปิ่งฝัั่�งตร่งข้ามตัวัเม่องตาก  
แม่นำ�าบ้ริ่เวัณ์น่�จัะเต็มไป่ด้วัยเนินทร่ายเล็ก ๆ เต็มไป่ทั�วัผ่นนำ�าท่�แผ่กว้ัาง  
แลดูสัวัยงามแป่ลกตา อ่กทั�งแม่นำ�าปิ่งบ้ริ่เวัณ์น่�ยังต่�นและใสัสัะอาด  
จึังเหิมาะแก่การ่พัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดแบ้บ้เนิบ้ช้า ม่เวัลาให้ิหิยุดแวัะพััก 
นั�งแช่นำ�าตามเนินทร่าย และถ่ึายรู่ป่คู่กับ้สัะพัานสัมโภชรั่ตนโกสิันทร์่ 200 ปี่
สัะพัานแขวันทอดข้ามแม่นำ�าปิ่ง ซึิ�งเป็่นหินึ�งในสััญ่ลักษณ์์ของเม่องตาก

นอกจัากน่�ยังม่เส้ันทางพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดร่ะยะไกล ซึิ�งจุัดเริ่�มต้นจัะอยู่ 
ถัึดขึ�นไป่ด้านทิศเหิน่อของตัวัเม่องตากป่ร่ะมาณ์ 7 กิโลเมตร่  
ร่ะหิว่ัางเส้ันทางพัายบ้อร์่ดกลับ้ลงมาสู่ัตัวัเม่อง จัะได้ชมบ้ร่ร่ยากาศป่่าเขา 
ม่จุัดแวัะพัักด่�มกาแฟท่�ร้่านริ่มแม่นำ�าบ้ร่ร่ยากาศด่ และแวัะกินเม่�ยงจัอมพัล
ของกินขึ�นช่�อของเม่องตาก ก่อนจัะเข้าสู่ัตัวัเม่อง และจับ้การ่เดินทาง 
ท่�บ้ริ่เวัณ์ริ่มฝัั่�งแม่นำ�าปิ่ง ใกล้กับ้ตร่อกบ้้านจ่ัน ซึิ�งเป็่นย่านเม่องเก่า 
อันม่เสัน่ห์ิของจัังหิวััดตาก

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 16.8811, 99.1144
   กิจักร่ร่มพัายแพัดเดิ�ลบ้อร์่ดแม่นำ�าปิ่งในตัวัเม่องตาก จุัดเริ่�มต้นจัะอยู่บ้ริ่เวัณ์หิาดทร่ายทอง  

      ฝัั่�งตร่งข้ามตัวัเม่องตาก ใกล้สัะพัานตากสิันมหิาร่าชานุสัร่ณ์์ 

   ค่าบ้ริ่การ่ชั�วัโมงละ 350 บ้าทต่อคน สัำาหิรั่บ้เส้ันทางในตัวัเม่อง และค่าบ้ริ่การ่ 1,400 บ้าทต่อคน  
      สัำาหิรั่บ้เส้ันทางร่ะยะไกล ร่วัมค่าอาหิาร่ เคร่่�องด่�มร่ะหิว่ัางทาง และค่าร่ถึไป่ส่ังบ้ริ่เวัณ์จุัดเริ่�มต้น

   ตาก เอาท์ดอร์่ ซัิพัแอนด์แค้มปิ่�ง โทร่. 09 9590 4516

   TAK Outdoor SUP&Camping ท่องเท่�ยวั เดินป่่า

พายบอร์ด ล่องแมป่็ิง แอบอิงสายน้ำา

กิจึกรรม พายแพดเดิ้ลบอร์ด แม่น้ำาป็ิง จึังหวัดตาก 

1-2 Hrs





สนุกกับน้ำาใสไหลเย็น

คลองน้ำาใส จึังหวัดพัทลุง

   พิักัดภูมิศาสัตร์่ (GPS) 7.889322, 99.812104 (จุัดเริ่�มต้นล่องแก่ง) 

   ผู้ให้ิบ้ริ่การ่ล่องแก่งม่่หิลายแห่ิง ส่ัวันใหิญ่่จัะอยู่บ้นทางหิลวังหิมายเลข 4270 ใกล้อ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยนำ�าใสั       
   ตำาบ้ลป่่าพัะยอม อำาเภอป่่าพัะยอม จัังหิวััดพััทลุง อยู่ห่ิางจัากอำาเภอเม่องพััทลุง 48 กิโลเมตร่   
   และห่ิางจัากอำาเภอเม่องตรั่ง 60 กิโลเมตร่ จุัดเริ่�มต้นล่องแก่งจัะอยู่บ้ริ่เวัณ์ป่ร่ะตูร่ะบ้ายนำ�าอ่างเก็บ้นำ�าห้้ิวัยนำ�าใสั  
      โดยผู้ป่ร่ะกอบ้การ่จัะจััดบ้ริ่การ่ร่ถึไป่ส่ังท่�จุัดเริ่�มต้น และส่ัวันใหิญ่่จัะให้ิสิั�นสุัดการ่ล่องแก่งบ้ริ่เวัณ์ร่่สัอร์่ต 

   กิจักร่ร่มล่องแก่ง ใช้เวัลาป่ร่ะมาณ์ 1:30-2 ชั�วัโมง ร่ะยะทางป่ร่ะมาณ์ 4-6 กิโลเมตร่ (ขึ�นอยู่กับ้ควัามต้องการ่)  
      สัามาร่ถึทำากิจักร่ร่มได้ตลอดทั�งปี่ ค่าบ้ริ่การ่ คนละ 200 บ้าท 

   เวัลาเปิ่ด 8:00-16:00 น.  
   ล่องแก่งหินานมดแดง โทร่. 08 1082 0206, ล่องแก่งหินานท่าส้ัาน โทร่. 08 1085 8044,  

   ล่องแก่งพัััทลุง วััังไม้ไผ่ วััังข่อย โทร่. 08 1188 9856, ล่องแก่งวััังชมพู่ั โทร่. 08 9868 3267

2 Hrs

มุมมองใหิม่ในการ่ท่องธร่ร่มชาติเม่องพััทลุง กับ้การ่พัายคายักอันสันุกท้าทายในคลองนำ�าใสั  
ซึิ�งเป็่นจุัดล่องแก่งช่�อดังของจัังหิวััด ดังจัะเห็ินได้จัากร่่สัอร์่ตนับ้สิับ้แห่ิงท่�เร่่ยงร่ายตามแนวัถึนน 
เล่ยบ้ลำาคลองสัายน่� แทบ้ทุกแห่ิงจัะชูการ่ล่องแก่งเป็่นกิจักร่ร่มหิลัก นักท่องเท่�ยวัจึังนิยม 
มาล่องแก่ง และพัักแร่มต่อท่�ร่่สัอร์่ตเพ่ั�อซึิมซัิบ้บ้ร่ร่ยากาศธร่ร่มชาติให้ิเต็มอิ�ม

จุัดเริ่�มต้นการ่ล่องแก่งจัะอยู่บ้ริ่เวัณ์ใต้ป่ร่ะตูร่ะบ้ายนำ�าอ่างเก็บ้นำ�าห้ิวัยนำ�าใสั โดยใช้เร่่อคายักขนาด 2 คน 
พัายชมธร่ร่มชาติสัองข้างลำาธาร่ไป่เร่่�อย ๆ ผ่านแก่งน้อยใหิญ่่เป็่นร่ะยะ สัร้่างควัามต่�นเต้นพัอป่ร่ะมาณ์ 
เป็่นเส้ันทางล่องแก่งท่�สันุกสันาน และม่ควัามป่ลอดภัยมากพัอสัำาหิรั่บ้ทุกคนในคร่อบ้ครั่วั





เส้นทางท่องเที่ยว
ตามกระแส(น้ำา)



คำาอธิบาย 
วิธีการใช้ีตัวอย่างโป็รแกรมท่องเที่ยว

ตัวัอย่างโป่ร่แกร่ม และเส้ันทางท่องเท่�ยวัน่�จััดทำาขึ�น 
เพ่ั�อเป็่นแนวัทางในการ่วัางแผนท่องเท่�ยวั 
โดยสัามาร่ถึพิัจัาร่ณ์าข้อมูลท่�ร่ะบุ้ไว้ั 
และป่รั่บ้เป่ล่�ยนโป่ร่แกร่มได้ตามต้องการ่

สัามาร่ถึเล่อกสัถึานท่�และกิจักร่ร่ม 
ได้อย่างใดอย่างหินึ�ง

ช่วังเวัลาท่�เหิมาะสัมในการ่ท่องเท่�ยวั

วัันพัักค้างเพิั�มเติม

A
B



เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ
คลองบางนางรม

บางสะพาน

หาดบานกรูด

เกาะทะลุ

คลองเขาแดงทุงสามรอยยอด
หาดปราณบุรี

หาดหัวหิน
หัวหิน

ปราณบุรี

อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด

อุทยานแหงชาติหาดวนกร

เกาะจาน

อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน

เขื่อนแกงกระจาน



ออกเดินทางจัากกรุ่งเทพัฯ

เมืองเพีชุรบ่ี่รี 
ชมวััดเก่าลำ�าค่าสัมัยอยุธยา และพัร่ะร่าชวัังบ้นเขา 
A  พัร่ะนคร่ค่ร่่(เขาวััง)   B  วััดใหิญ่่สุัวัร่ร่ณ์าร่าม   C  วััดมหิาธาตุ

หาด์หัวัหินื - ปราณ์บ่ี่รี 

กินอาหิาร่ทะเล พัักผ่อนร้่านคาเฟ่ริ่มชายหิาด

พัักร่่สัอร์่ตริ่มทะเลหัิวัหิิน - ป่ร่าณ์บุ้ร่่

ล่องเรือท่่ำงสามร้อยยอด์ 
ล่องเร่่อชมบึ้งบั้วั ชมทัศน่ยภาพัเขาสัามร้่อยยอด

อ่ทำยานืแห่งชุาติ้เขาสามร้อยยอด์ 
ชมพัร่ะท่�นั�งสัมัยรั่ชกาลท่� 5 ในโถึงถึำ�าพัร่ะยานคร่ 

ล่องเรือคลองเขาแด์ง
ล่องเร่่อชมป่่าชายเลน ต่�นตากับ้ภูผาขนาบ้ลำานำ�า

เดินทางไป่อำาเภอทับ้สัะแก 

อ่ทำยานืแห่งชุาติ้หาด์วันืกร  
นั�งเร่่อไป่ดำานำ�าเกาะจัาน ตามหิาทุ่งดอกไม้ทะเลส่ัม่วัง

ล่องเรือคลองบี่างนืางรม
ชมฟาร์่มหิอยในคลอง และกินหิอยนางร่มสัด ๆ บ้นเร่่อ

เกาะทำะล่
ดำานำ�าชมป่ะการั่งนำ�าต่�น เล่นก่ฬาทางนำ�า และทำากิจักร่ร่มจิัตอาสัา

เดินทางกลับ้

วัันืทีำ� 1

วัันืทีำ� 2 

วัันืทีำ� 3

+1-2 วัันื

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำางจัึงหวััด์ เพีชุรบ่ี่รี-ประจึวับี่คีรีขันืธ์์

2 Hrs.  

2 Hrs 
ช่วังเช้า 

3 Hrs. 
ช่วังกลางวััน

2 Hrs. 
ช่วังเย็น

4-5 Hrs. 
ช่วังกลางวััน

1-2 Hrs. 
ช่วังเย็น



ชลบุรี บานบึง

พัทยา

สัตหีบ ระยอง

แกลง

จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

เกาะชาง
หาดทรายขาว

เกาะเสม็ด

หาดแหลมแมพิมพ

สวนพฤกษศาสตรระยอง

อาวคุงวิมาน

หาดแมรำพึง

หาดไกแบ

ตราด

บานสลักคอก

ออกเดินทางจัากกรุ่งเทพัฯ

สวันืพีฤกษศูาสต้ร์ระยอง 
พัายเร่่อคายักชมป่่าเสัม็ดร้่อยปี่ ในพ่ั�นท่�ชุ่มนำ�าอันอุดมสัมบู้ร่ณ์์

พัักร่่สัอร์่ตริ่มทะเลหิาดแม่ร่ำาพึัง - หิาดแหิลมแม่พิัมพ์ั

เกาะเสม็ด์  
สูัดกลิ�นอายท้องทะเล เล่นนำ�าใสั เดินยำ�าทร่ายขาวั

ออกเดินทางสู่ัจัังหิวััดจัันทบุ้ร่่

ชุ่มชุนืริมนืำ�าจัึนืทำบูี่ร - ย่านืท่ำาหลวัง 
เดินเล่นในชุมชนเก่า กินอาหิาร่อร่่อย  
และชมโบ้สัถ์ึคริ่สัต์ใหิญ่่ท่�สุัดในเม่องไทย

ออกเดินทางสู่ัจัังหิวััดตร่าด

ข้ามเร่่อเฟอร์่ร่่�สู่ัเกาะช้าง

บ้ี่านืสลักคอก 
ล่องเร่่อมาดชมป่่าชายเลนในเวิั�งอ่าวัท่�เง่ยบ้สังบ้ยามเย็น

เข้าท่�พัักย่านหิาดทร่ายขาวั หิาดคลองพัร้่าวั หิาดไก่แบ้้ 

ท่ำองเทีำ�ยวับี่นืเกาะชุ้าง
พัักผ่อนริ่มชายหิาด พัายคายัก เดินป่่าชมนำ�าตก เท่�ยวัหิมู่บ้้านป่ร่ะมง

ทำริปด์ำานืำ�าหมู่เกาะชุ้าง  
ชมป่ะการั่งนำ�าต่�น เกาะกร่ะ เกาะหิวัาย 

เดินทางกลับ้

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำางจัึงหวััด์ ระยอง - จัึนืทำบ่ี่รี - ต้ราด์

วัันืทีำ� 1

+ 1 วัันื

วัันืทีำ� 2

วัันืทีำ� 3

+1 วัันื 

2 Hrs. 
ช่วังบ่้าย

80 km.

2 Hrs.  

75 km.

20-30 mins.

1 Hrs. 



ชลบุรี บานบึง

พัทยา

สัตหีบ ระยอง

แกลง

จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

เกาะชาง
หาดทรายขาว

เกาะเสม็ด

หาดแหลมแมพิมพ

สวนพฤกษศาสตรระยอง

อาวคุงวิมาน

หาดแมรำพึง

หาดไกแบ

ตราด

บานสลักคอก



เชียงใหม
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

ลองเรือแมน้ำปง

บานแมกำปอง

แมแตง

ปายแมฮองสอน

แมสะเรียง

จอมทอง

แมแจม

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

ฮอด

สะเมิง

ดอยหลวงเชียงดาว

ลำพูน

เชียงดาว

ดอยอางขาง

ฝาง

เดินทางถึึงเช่ยงใหิม่

อำาเภอเมืองเชีุยงใหม่ 
ชมวััดวัาอาร่าม เช่น วััดพัร่ะสิังห์ิ วััดเจัด่ย์หิลวัง วััดเจ็ัดยอด 
และหิอศิลป่วััฒ่นธร่ร่มเช่ยงใหิม่

ล่องแม่นืำ�าปิง  
ชมเม่องเช่ยงใหิม่ริ่มนำ�าในบ้ร่ร่ยากาศยามเย็น  
ด้วัยการ่ล่องเร่่อ หิร่่อพัายคายัก

เส้นืทำางด์อยส่เทำพี-ด์อยป่ย 
กร่าบ้พัร่ะธาตุดอยสุัเทพั ชมพัร่ะตำาหินักภูพิังค์  
และกินกาแฟบ้้านขุนช่างเค่�ยน

เส้นืทำางสันืกำาแพีง-บ้ี่านืแม่กำาปอง 
แช่นำ�าพุัร้่อนสัันกำาแพัง ชมโบ้สัถ์ึกลางลำาธาร่  
และเดินเล่นในหิมู่บ้้านกลางหุิบ้เขา

เส้นืทำางแม่ริม-สะเมิง 
ชมพัร่ร่ณ์ไม้นับ้พัันในสัวันพัฤกษศาสัตร์่ 
กินอาหิาร่จัากโคร่งการ่หิลวังบ้นม่อนแจ่ัม

ด์อยอ่างขาง 
ชมดอกไม้เม่องหินาวั เร่่ยนรู้่เร่่�องร่าวัเกษตร่ท่�สูัง 
กินอาหิาร่จ่ันยูนนาน และชมทะเลหิมอกบ้นยอดดอยยามเช้า

เส้นืทำางอ่ทำยานืแห่งชุาติ้ด์อยอินืทำนืนืท์ำ 
ชมป่่าดิบ้เขาบ้นหิลังคาสัยาม ชุ่มฉำ�ากับ้นำ�าตกหิลายสัาย 
และชมดอกไม้เม่องหินาวัในโคร่งการ่หิลวังดอยอินทนนท์

เดินทางกลับ้

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำางจัึงหวััด์ เชีุยงใหม่

วัันืทีำ� 1

วัันืทีำ� 2 

+2 วัันื 

+2 วัันื 

A

B

C

3 Hrs. 
ช่วังกลางวััน 

2 Hrs. 
ช่วังเย็น 

4 Hrs.  
15-23 km. 

5 Hrs. 
40-55 km. 

4 Hrs. 
25-35 km. 

150 km 
จัากตัวัเม่องเช่ยงใหิม่ 

100 km 
จัากตัวัเม่องเช่ยงใหิม่



เชียงใหม
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

ลองเรือแมน้ำปง

บานแมกำปอง

แมแตง

ปายแมฮองสอน

แมสะเรียง

จอมทอง

แมแจม

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

ฮอด

สะเมิง

ดอยหลวงเชียงดาว

ลำพูน

เชียงดาว

ดอยอางขาง

ฝาง



เมียนมา

ชุมพร

พะโตะ

หลังสวน

คลองอีเล็ด

เขามัทรี

ลองแพพะโตะ

ลองแพเปยก คลองลัดโนด

คลองบางสน

หาดทุงวัวแลน

หาดทรายรี

อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร

ระนอง

ภูเขาหญา น้ำตกหงาว

ลองแพแมน้ำกระบุรี

คอคอดกระ

จุดชมวิวเขาฝาชี
เขาทะลุ

สวนนายดำ

สวนลุงนิล



เมียนมา

ชุมพร

พะโตะ

หลังสวน

คลองอีเล็ด

เขามัทรี

ลองแพพะโตะ

ลองแพเปยก คลองลัดโนด

คลองบางสน

หาดทุงวัวแลน

หาดทรายรี

อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร

ระนอง

ภูเขาหญา น้ำตกหงาว

ลองแพแมน้ำกระบุรี

คอคอดกระ

จุดชมวิวเขาฝาชี
เขาทะลุ

สวนนายดำ

สวนลุงนิล

เดินทางถึึงจัังหิวััดชุมพัร่

หาด์ทำรายรี - ศูาลกรมหลวังชุ่มพีร  
สัักการ่ะศาลกร่มหิลวังชุมพัร่ ณ์ ตำาหินักท่�ป่ร่ะทับ้ 
ชมเร่่อหิลวังชุมพัร่ บ้ริ่เวัณ์ทิศเหิน่อของหิาดทร่ายร่่

เขามัทำรี  
ชมวิัวัมุมสูังร่อบ้ทิศทาง เห็ินทั�งแผ่นดินและทะลุชุมพัร่ 
พัร้่อมจิับ้กาแฟในร้่านวิัวัสัวัยบ้นยอดเขา

คลองบี่างสนื 
ตกหิมึก หิาหิอย ชมหิิ�งห้ิอย และกินอาหิาร่ทะเลสัด ๆ

คลองอีเล็ต้ 
ล่องเร่่อชมป่่าโกงกาง ดูวิัถ่ึชาวัป่ร่ะมง

เข้าท่�พัักตัวัเม่องชุมพัร่ 

สวันืล่งนิืล 
เร่่ยนรู้่เร่่�องร่าวัการ่เกษตร่อินทร่่ย์แบ้บ้พัอเพ่ัยง 
โดยป่ร่าชญ์่ชาวับ้้าน เจ้ัาของแนวัคิดเกษตร่คอนโด 9 ชั�น

สวันืนืายด์ำา 
ชมสัวันส้ัม และชมศิลป่ะส้ัวัม หิลากหิลายไอเด่ย 
และซ่ิ�อสิันค้าทางการ่เกษตร่จัากสัวันโดยตร่ง

ล่องแพีพีะโต๊้ะ 
ล่องแพัไม้ไผ่ในลำาธาร่กลางป่่า และกินอาหิาร่พ่ั�นเม่อง

ล่องแพีเปียก คลองลัด์โนืด์ 
ซิิ�งเร่่อหิางยาวัไป่ป่ลูกป่่า กินอาหิาร่บ้นกร่ะชัง  
แล้วัล่องแพัไป่เล่นนำ�าให้ิเปี่ยกหินำาใจั

ภูเขาหญ้้า
ชมทิวัทัศน์เนินทุ่งหิญ้่าส่ัทองยามเย็น มองเห็ินนำ�าตกหิงาวั 
บ้นภูเขาไกล ๆ

เข้าท่�พัักตัวัเม่องร่ะนอง

ล่องแพีชุายแด์นื แม่นืำ�ากระบ่ี่รี 
ชมป่่าสัองฝัั่�งนำ�าสัองแผ่นดิน กินกุ้งแม่นำ�าเน่�อแน่น

เดินทางกลับ้จัากจัังหิวััดชุมพัร่

วัันืทีำ 1

วัันืทีำ� 2 

วัันืทีำ� 3

A

A

B

B

1 Hrs.  
ทุกช่วังเวัลา 

  
1 Hrs.  
ทุกช่วังเวัลา

2 Hrs. 
ช่วังเย็น

2 Hrs. 
ช่วังเย็น

1 Hrs 

1/2 Hrs. 

3 Hrs. 
ช่วังกลางวััน

3 Hrs.
ช่วังกลางวััน 

2 Hrs. 
ช่วังเช้า

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำางจัึงหวััด์ ชุ่มพีร-ระนือง



เกาะสมุย

เกาะพะงัน

เกาะเตา

หมูเกาะอางทอง

น้ำตกดาดฟา

ลองเรือคลองรอยสาย

สุราษฎรธานี

ตาขุน

ไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยา

วัดสวนโมกขพลาราม

เขื่อนเชี่ยวหลาน
(เขื่อนรัชชประภา)

ลองแพคลองพะแสง

อุทยานแหงชาติ
เขาสก

ชุมพร

ระนอง

พังงา

นครศรีธรรมราช

ปาตนน้ำ
บานน้ำราด

อุทยานธรรม
เขานาในหลวง



เกาะสมุย

เกาะพะงัน

เกาะเตา

หมูเกาะอางทอง

น้ำตกดาดฟา

ลองเรือคลองรอยสาย

สุราษฎรธานี

ตาขุน

ไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยา

วัดสวนโมกขพลาราม

เขื่อนเชี่ยวหลาน
(เขื่อนรัชชประภา)

ลองแพคลองพะแสง

อุทยานแหงชาติ
เขาสก

ชุมพร

ระนอง

พังงา

นครศรีธรรมราช

ปาตนน้ำ
บานน้ำราด

อุทยานธรรม
เขานาในหลวง

เดินทางถึึงจัังหิวััดสุัร่าษฎร์่ธาน่

วััด์พีระบี่รมธ์าต่้ไชุยา 
กร่าบ้พัร่ะบ้ร่มธาตุเก่าแก่ ศูนย์กลางอาณ์าจัักร่ศร่่วิัชัย

กินืหอยนืางรม 
อาหิาร่ขึ�นช่�อจัากทะเลสุัร่าษฎร์่ธาน่

ล่องเรือคลองร้อยสาย 
ล่องเร่่อลอดอุโมงค์ต้นไม้ เร่่ยนรู้่ภูมิปั่ญ่ญ่าจัากใบ้จัาก

ป่าต้้นืนืำ�าบ้ี่านืนืำ�าราด์ 
เล่นนำ�าในสัร่ะนำ�าธร่ร่มชาติ และพัายเร่่อชมป่่าต้นนำ�า

ล่องแพีคลองพีะแสง
ล่องแพัไม้ไผ่ ชมป่่าเขาลำาเนาไพัร่

สะพีานืแขวันืเขาพิีทัำกษ์ 
เดินข้ามสัะพัานแขวัน ถ่ึายรู่ป่ภูเขารู่ป่หัิวัใจั ไป่ชอป่ปิ่งหิลาดคลองแสัง

พัักค้างแร่มร่่สัอร์่ตในบ้ริ่เวัณ์อุทยานแห่ิงชาติเขาสัก หิร่่อ เข่�อนเช่�ยวัหิลาน

พัักค้างแร่มในตัวัเม่องสุัร่าษฎร์่ธาน่

เขื�อนืเชีุ�ยวัหลานื
ล่องเร่่อชมป่่าเขาหิินปู่น พัักแร่มบ้นแพักลางทะเลสัาบ้

เกาะสม่ย
ผ่อนคลายริ่มชายทะเล สััมผัสัเสัน่ห์ิเกาะแห่ิงมะพัร้่าวั

เกาะพีะงันื
เท่�ยวัทะเลแบ้บ้อิสัร่ะ สัไตล์แบ็้คแพ็ัคเกอร์่

เกาะเต่้า 
เกาะแห่ิงการ่ดำานำ�า ตามหิาควัามลับ้ของโลกส่ัคร่าม 

เดินทางกลับ้

1 Hrs.  
ทุกช่วังเวัลา 

  

2 Hrs. 
ช่วังนำ�าขึ�น

1 Hrs. 

2 Hrs 

1 Hrs. 

2 Hrs. 
ช่วังพัร่ะอาทิตย์ขึ�น

25 Km.
เดินทางโดยเร่่อเฟอร์่ร่่�

50 Km.
เดินทางโดยเร่่อเฟอร์่ร่่�

95 Km.
เดินทางโดยเร่่อเร็่วั

วัันืทีำ� 1

+1 วัันื 

+1-2 วัันื 

+1-2 วัันื 

+1-2 วัันื 

A

B

C

A

B

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำางจัึงหวััด์ ส่ราษฎร์ธ์านีื



เดินทางถึึงจัังหิวััดภูเก็ต

ท่ำองเทีำ�ยวัในืตั้วัเมืองเก่าภูเก็ต้ 
ชมสัถึาปั่ตยกร่ร่มชิโนโป่ร่ตุก่สั ชิมอาหิาร่พ่ั�นเม่อง

อินืทำรฟาร์ม 
พัายเร่่อแคนูชมป่่าชายเลน ชมการ่เล่�ยงสััตว์ันำ�า 
ในกร่ะชังกลางทะเล และชิมกุ้งล็อบ้สัเตอร์่

พัักแร่มท่�จัังหิวััดภูเก็ต

ทำริปท่ำองเทีำ�ยวัด์ำานืำ�า แบี่บี่เชุ้าไป-เย็นืกลับี่ 
A  เกาะเฮ่    B  เกาะร่าชา   C  เกาะไม้ท่อน

ชุมพีระอาทิำต้ย์ต้ก 
A  แหิลมพัร่หิมเทพั   B  จุัดชมวิัวักังหัินลม

พัักแร่มท่�จัังหิวััดภูเก็ต

เดินทางต่อไป่จัังหิวััดพัังงา

คลองสังเน่ืห์ (ลิต้เติ้�ลอะแมซีอนื) 
ล่องเร่่อชมอุโมงค์ต้นไทร่โบ้ร่าณ์ 

เกาะผ้า 
ชมเกาะสุัดแป่ลก สัันทร่ายผุดกลางทะเล  
อันซ่ินแห่ิงใหิม่ในทะเลไทย

พัักแร่มท่�เขาหิลัก

พัักแร่มใกล้จุัดชมวิัวัเสัม็ดนางช่

ชุมพีระอาทิำต้ย์ขึ�นื จ่ึด์ชุมวิัวัเสม็ด์นืางชีุ

ล่องเรือบ้ี่านืหินืร่ม 
ชมสัันทร่ายกลางนำ�า และถึำ�าทะเล

บ้ี่านืบี่างพัีฒน์ื 
กินอาหิาร่ทะเลในหิมู่บ้้านป่ร่ะมง

ถ้ำำ�าพ่ีงชุ้าง 
ชมถึำ�าลึกลับ้ ในเขาหิินปู่นกลางเม่องพัังงา

เดินทางกลับ้

2-3 Hrs.  
 

  
2-3 Hrs 
 

4-6 Hrs. 
ช่วังเวัลากลางวััน

1 Hrs. 
ช่วังเย็น

2-3 Hrs. 
ช่วังเวัลากลางวััน

3-4 Hrs. 
ช่วังนำ�าลดตำ�าสุัด 
 

ช่วังเวัลาเช้า

2-3 Hrs. 
ช่วังนำ�าลดตำ�าสุัด

ช่วังเวัลาเท่�ยง 

2-3 Hrs. 
ช่วังเวัลากลางวััน

วัันืทีำ� 1
  

  
  

วัันืทีำ� 2

  

วัันืทีำ� 3

วัันืทีำ� 4

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำาง ภูเก็ต้ - พัีงงา



ภูเก็ต

พังงา

เขาหลัก

ตะกั่วปา

คลองสังเนห (ลิตเติ้ลอะแมซอน)
เกาะผา

ถ้ำพุงชาง

หมูเกาะสิมิลัน

บานบางพัฒน

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

บานหินรม

อินทรฟารม

ยานเมืองเกาภูเก็ต

จุดชมวิวกังหันลม

แหลมพรหมเทพ

เกาะเฮ

เกาะไมทอน

เกาะราชาใหญ



กระบี่
อาวนาง

ถ้ำคลัง

ทาปอม 
คลองสองน้ำ

สระมรกต
อาวไรเลย

เกาะพีพี

เกาะลันตาใหญ

หมูเกาะรอก

พังงา



กระบี่
อาวนาง

ถ้ำคลัง

ทาปอม 
คลองสองน้ำ

สระมรกต
อาวไรเลย

เกาะพีพี

เกาะลันตาใหญ

หมูเกาะรอก

พังงา

เดินทางถึึงจัังหิวััดกร่ะบ่้�

ถ้ำำ�าคลัง 
ชมสิั�งมหัิศจัร่ร่ย์ทางธร่ณ่์วิัทยา และสัร่ะนำ�ามร่กตใต้พิัภพั

คลองสองนืำ�า 
ชมสิั�งมหัิศจัร่ร่ย์ทางธร่ณ่์วิัทยา และสัร่ะนำ�ามร่กตใต้พิัภพั

อ่าวัไร่เลย์
ทดลองเร่่ยนปี่นหิน้าผา และชมพัร่ะอาทิตย์ตกในมุมสัวัยท่�สุัด

ทำริปท่ำองเทีำ�ยวัหมู่เกาะห้อง 
เดินขึ�นจุัดชมวิัวั 360 องศาบ้นยอดเขา พัายเร่่อชมลากูนธร่ร่มชาติ

ทำริปท่ำองเทีำ�ยวัทำะเลกระบีี่� สี�เกาะ  
ชมทะเลแหิวัก เกาะป่อดะ

ทำริปท่ำองเทีำ�ยวั ด์ำานืำ�า เกาะพีีพีี
ชมควัามงามของปิ่เละลากูน ดำานำ�าเกาะไผ่

พัักค้างแร่มย่านอ่าวันาง หิาดคลองม่วัง

พัักค้างค่นบ้นเกาะพ่ัพ่ัต่ออ่ก 1-2 ค่น

พีายเรือคายัก หนืองทำะเล 
ชมทะเลหิมอกส่ัทองท่ามกลางทิวัทัศน์ตร่ะการ่ตา

พีายเรือคายัก คลองหรูด์ 
เล่นนำ�าในสัร่ะนำ�าใสักลางป่่า  
ชมร่ะบ้บ้นิเวัศนำ�าจ่ัดในวัังนำ�าผุดอันมหัิศจัร่ร่ย์

เดินทางกลับ้

หิร่่อ เดินทางต่อไป่พัักค้างค่นบ้นเกาะลันตา

ทำริปท่ำองเทีำ�ยวัด์ำานืำ�า เกาะรอก - เกาะห้า 
ชมธร่ร่มชาติบ้ริ่สุัทธิ� นำ�าทะเลใสั และป่ะการั่งอุดมสัมบู้ร่ณ์์

พัักค้างค่นบ้นเกาะลันตา

ล่องเรือแจึวั บ้ี่านืท่่ำงหยีเพ็ีง
ล่องเร่่อยามเช้า อาบ้แสังอรุ่ณ์ ฟังเส่ัยงธร่ร่มชาติ

เดินทางกลับ้

3 Hrs.  
ทุกช่วังเวัลา 

1 Hrs 
ช่วังนำ�าลง 

3 Hrs. 
ช่วังบ่้าย-เย็น

5 Hrs. 

7 Hrs 

8 Hrs. 

2 Hrs. 
ช่วังพัร่ะอาทิตย์ขึ�น

3 Hrs.
ทุกช่วังเวัลา 

8 Hrs. 

3 Hrs. 
ช่วังพัร่ะอาทิตย์ขึ�น

วัันืทีำ� 1

วัันืทีำ� 2 

  

+1 วัันื

วัันืทีำ� 3 

+1 วัันื 

+1 วัันื

A

B

A

A

B

B

C

ตั้วัอย่างโปรแกรมท่ำองเทีำ�ยวัต้ามกระแส(นืำ�า)
เส้นืทำางจัึงหวััด์ กระบีี่�



จััดทำาโดย 
กองสัร้่างสัร่ร่ค์สิันค้าการ่ท่องเท่�ยวั

ฝ่ั่ายสิันค้าการ่ท่องเท่�ยวั

การ่ท่องเท่�ยวัแห่ิงป่ร่ะเทศไทย (ททท.)


