
ชลบุรี-ระยอง
เสนทางทองเท่ียว

ดวยระบบขนสงสาธารณะ



คํานํา

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว และเพื่อเปนการกระตุน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหฟนตัวอยางรวดเร็ว จึงตองเตรียมพรอมขอมูลการทองเที่ยวเพื่อรองรับความตองการ

ของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุมนักทองเที่ยว FIT (Free Individual Traveler) ที่มี

รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะเปนหลักและมีความช่ืนชอบการสัมผัสประสบการณทองเที่ยว

รูปแบบใหมๆ ดวยตนเองและจากการศึกษาโครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย โดย TAT 

Intelligence Center มีขอมูลวาการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะยังเปนทางเลือกของนักทองเที่ยวใน

หลาย ๆ กลุม

ดวยเหตุผลดังกลาว ททท. จึงสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะใน 15 จังหวัด และ

เสนทางขามภาค 5 เสนทางทั่วประเทศไทย เพื่อใชโอกาสน้ีเปนการนํารองในการสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ 

แกนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยใหเกิดข้ึนไดจริงในที่สุด ผานการ

รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและระบบขนสงสาธารณะ ทั้งจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูใชบริการ 

และบุคคลในทองถ่ิน รวมถึงการทดลองเปนนักเดินทางดวยตนเอง เพื่อใหไดเสนทางทองเที่ยวจากระบบขนสงสาธารณะ

ที่สามารถใชงานไดจริง ประกอบไปดวยขอมูลที่ทันสมัย และมีคําแนะนําในการใชงานที่ชวยใหทุกคนสามารถออกแบบ

การเดินทางทองเที่ยวของตนเองใหราบรื่นและปลอดภัยที่สุด

หวังเปนอยางย่ิงวา การสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในครั้งน้ี จะเปนสวนหน่ึงของ

ทางเลือกในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาของประเทศไทย อีกทั้ง ยังไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

ผานเรื่องราวการเดินทางของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง



คํานํา

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตบทบาทในการสงเสริมการทองเท่ียว และเพื่อเปนการกระตุน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหฟนตัวอยางรวดเร็ว จึงตองเตรียมพรอมขอมูลการทองเท่ียวเพื่อรองรับความตองการของ

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุมนักทองเท่ียว FIT (Free Individual Traveler) ท่ีมีรูปแบบการ

เดินทางทองเท่ียวโดยระบบขนสงสาธารณะเปนหลักและมีความช่ืนชอบการสัมผัสประสบการณทองเท่ียวรูปแบบใหมๆ ดวยตนเอง

และจากการศึกษาโครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของชาวไทย โดย TAT Intelligence Center มีขอมูลวาการ

เดินทางทองเท่ียวโดยระบบขนสงสาธารณะยังเปนทางเลือกของนักทองเท่ียวในหลาย ๆ กลุม

ดวยเหตุผลดังกลาว ททท. จึงสรางสรรคเสนทางทองเท่ียวดวยระบบขนสงสาธารณะใน 15 จังหวัด และเสนทางขาม

ภาค 5 เสนทางท่ัวประเทศไทย เพื่อใชโอกาสน้ีเปนการนํารองในการสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ แกนักทองเท่ียวในการ

เดินทางทองเท่ียวดวยระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยใหเกิดข้ึนไดจริงในท่ีสุด ผานการรวบรวมขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวและ

ระบบขนสงสาธารณะ ท้ังจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี ผูประกอบการ ผูใชบริการ และบุคคลในทองถ่ิน รวมถึงการทดลองเปนนัก

เดินทางดวยตนเอง เพื่อใหไดเสนทางทองเท่ียวจากระบบขนสงสาธารณะท่ีสามารถใชงานไดจริง ประกอบไปดวยขอมูลท่ีทันสมัย 

และมีคําแนะนําในการใชงานท่ีชวยใหทุกคนสามารถออกแบบการเดินทางทองเท่ียวของตนเองใหราบร่ืนและปลอดภัยท่ีสุด

หวังเปนอยางย่ิงวา การสรางสรรคเสนทางทองเท่ียวดวยระบบขนสงสาธารณะในคร้ังน้ี จะเปนสวนหน่ึงของทางเลือกใน

การเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและมีคุณคาของประเทศไทย อีกท้ัง ยังไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผานเร่ืองราวการเดินทาง

ของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง



ชลบุรีและระยองเปน 2 จังหวัดติดตอที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

นอกจากจะมีแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากมายที่รอตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่ว

โลกมาเยือนแลว ยังเปน 2 จังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางมากทั้ง

ในทางดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 

และยังเปนแหลงพบปะชาวจีนซ่ึงลองเรือสําเภาเขามาคาขายในกรุงสยามจะมาถึง

เปนจุดแรกๆ กอนที่ความสําคัญของการคมนาคมทางนํ้าจะลดลงและเปล่ียนทั้ง 2

จังหวัดกลายมาเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงปจจุบัน

คําวา ‘ระยอง’ น้ันเพี้ยนมาจาก ‘ราย็อง’ ภาษาชอง ที่มีความหมายสองอยาง คือ 

เขตแดน หรือไมประดู สวน ‘ชลบุรี’ น้ันก็ถูกตั้งขึ้นอยางตรงตัวอยางภูมิประเทศที่

รายลอมไปดวยนํ้า หรือคําวา ‘ชล’ น่ันเอง

โดยในอดีตเพราะเปนพื้นที่ติดทะเล ชลบุรีและระยองจึงเปรียบเสมือนเมืองทาที่มี

ความสําคัญมาก เพราะเปนที่ตั้งของทาเรือเศรษฐกิจหลากหลายแหง





ยานชุมชนไทยเช้ือสายจีนเกาแกท่ีเลื่องลือไปดวยอาหารทะเลสดรสแซบ

หลากหลายราน ท่ีทอดยาวตลอดริมถนนเลียบทะเลอาวไทย และหมูบาน

ทําครกหินท่ีเต็มไปดวยความล้ําคาท้ังทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตท่ีต้ังอยู

ไมไกล จากตัวเมืองชลบุรีรอใหนักทองเท่ียวมาสัมผัส

โซนอางศิลา

1 2 3 4 5 6



เปดทุกวัน 08.00 – 19.00 น. และเขาชมฟรี

ตลาดของฝากอางศิลาต้ังอยูใกลกับสะพานปลาอางศิลา หากคุณกําลังมองหาของฝากติด

ไมติดมือกลับบานหลังการมาเที่ยวชลบุร ีเราขอแนะนําใหมาที่น่ีดูสกัครัง้ เพราะที่น่ี

รวบรวมสินคาทองถ่ินเอาไวหลากหลาย แพ็กกลิ่นอายแบบชลบุรรีวมใสกลองเอาไวให

คุณเลือกซื้อกลับไปฝากคนที่บานอยางครบครัน 

นอกจากจะมีของฝากของที่ระลึกขายตามช่ือแลว ที่น่ียังเปนแหลงรวบรวมอาหารทะเล

แหงที่แปรรูปสําเรจ็มาแลว จะซื้อไปฝากหรอืซื้อไปกนิชิลล ๆ  ริมชายหาดก็ไดทั้งน้ัน 

เรียกไดวาถายังกินอาหารทะเลสด ๆ  ไดไมสะใจก็สามารถมาเลือกชิมเลือกช็อปกันตอที่

ตลาดของฝากอางศิลาแหงน้ีไดเลย

โซนอางศิลา

ตลาดของฝากอางศิลา



เปดทุกวัน  06.00 – 19.00 น.  และเขาชมฟรี

ถาพูดถึงชลบุรีก็ตองนึกถึงทะเล แลวถาหากพูดถึงทะเลคุณจะคิดถึงอะไร แนนอนวาคง

จะหนีไมพนอาหารทะเลสด ๆ  แสนอรอย สะพานปลาแหงน้ีเปนที่รวบรวมผลติภัณฑ

ทองถ่ินและอาหารทะเลสดราคาถูกเอาไวมากมาย 

ในชวงเชาตลาดจะครึกครื้นไปดวยกุง หอย ปู ปลาสดๆ ที่พึ่งยกข้ึนมาจากเรอื จึง

รับประกันความสดใหมไดอยางเต็มที่ โดยนักทองเที่ยวจะแวะมาเลอืกซือ้ไปน่ังกินกนัริม

ทะเลหรือซื้อกลบับานไปเปนของฝากจากชลบุรกี็ยอมได ดังน้ันถาคุณช่ืนชอบอาหาร

ทะเล อยาลืมแวะมาที่สะพานปลาอางศิลาใหไดนะ 

โซนอางศิลา

สะพานปลาอางศิลา



เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี

ตึกราชินี หรือ ตึกแดง อาคารอิฐถือปูน 2 ช้ันทรงปนหยายกจั่วสีแดงที่ผสม

สถาปตยกรรมแบบไทย จีน และตะวันตกเขาดวยกันเปนอยางดี ต้ังอยูเคียงคูกับ ตึกขาว 

หรือ ตึกมหาราช ในฐานะพระตําหนักตากอากาศของเจาดารารัศม ีพระสนมเอกใน

รัชกาลที่ 5 มาต้ังแตในอดีต ปจจุบันถูกปรับภายในใหกลายเปนพิพิธภัณฑชุมชนอางศิลา 

ภายในจัดแสดงนิทรรศการและเครื่องมอืเครือ่งใชที่เกีย่วของกับวิถีชีวิตและการประกอบ

อาชีพของชุมชนอางศิลาในอดีต เชน เครื่องครัว อุปกรณประมง อุปกรณทอผา ฯลฯ 

โดยช่ือ 'อางศิลา' ของชุมชนน้ันก็มีที่มาจากบอนํ้าจืดเกาแกหลังตึกแดงน่ันเอง

โซนอางศิลา

พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ

72 พรรษามหาราช



เปดทุกวัน  24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

ยานหมูบานชาวประมงริมทะเลที่มีช่ือเสยีงดานการทาํครกหินและผลติภัณฑจากอาหาร

ทะเล โดยนอกจากจะเต็มไปดวยรานอาหารทะเลที่ต้ังเรยีงรายยาวตลอดแนวถนน 3134 

แลว ที่น่ียังเปนแหลงผลติ 'ครกหินอางศิลา' ผลิตภัณฑข้ึนช่ือของอางศิลาที่ผลิตจาก

หินแกรนิตที่มีสีขาวนวลและสีเหลืองมันปูเปนเอกลักษณ ซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงไม

เหมือนครกหินจากที่ไหน ๆ  จนไดรับการข้ึนทะเบยีนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรจากกรม

ทรัพยสินทางปญญาเลยทีเดียว ถาซื้อกลับบานไปตํานํ้าพรกิรสเด็ดทานคูกับอาหารทะเล

สดใหมที่ซื้อจากตลาดประมงพืน้บาน ก็ถือเปนไอเดียการจับคูที่นาสนใจไมนอยเลย

โซนอางศิลา

ยานอางศิลา



เปดทุกวัน  08.00 – 18.00 น. และเขาชมฟรี

ครกหินอางศิลาปดฝา รานลี้เซี้ยงฮวด 1 ใน 3 ของตระกูลชางหินจากเมอืงจนีที่เดินทาง

มายังอางศิลา โดยเอกลักษณโดดเดนของครกอางศิลากคื็อสีสนัของครกที่สวยงามแปลก

ตาเพราะเปนสีขาวและสมีันปู นอกจากน้ียังมีการทําครกทรงประยุกตในรปูแบบใหมๆ 

เชน ครกที่มีฝาปดครกและรูสาก ซึ่งออกแบบใหตัวฝาสามารถใชเปนที่บดยา บดงา ได

อีกดวย 

ครกหินอางศิลาผลิตดวยมือทั้งใบโดยชางฝมือผูชํานาญงานเทาน้ัน และเมื่อใน

กระบวนการผลิตไมผานความรอน คุณสมบัติความแข็งแกรงของหินจึงยังคงอยูอยาง

สมบูรณ เกิดเปนครกที่มีความคงทนสวยงามและสามารถใชงานไดอยางยาวนาน

โซนอางศิลา

รานลี้เซี้ยงฮวด รุนแรก



เปดจันทร - ศุกร 08.00 - 17.00 น. และเสาร-อาทิตย 08.00-18.00 น.

คาเขาชมฟรี / ศาลเจาที่ใหญทีสุ่ดในชลบุร ี/ พระแมธรณีที่ใหญที่สุดในโลก / รูปปน

มังกร 2,840 ตัวที่ประดับอยูทั่วทั้งศาลเจา

ศาลเจาที่ใหญและช่ือเสยีงมากที่สดุของจงัหวัดชลบุรจีากทั้งความศักด์ิสิทธ์ิและ

สถาปตยกรรมทีส่วยงามแปลกตาหาชมยาก เพราะศาลเจาแหงน้ีมลีักษณะเปนวิหารสงู 

4 ช้ัน ที่ประดับประดาไปดวยรปูปนมงักรมากถึง 2,840 ตัว ซึ่งสรางข้ึนดวยศิลปะแบบ

จีนอยางย่ิงใหญและประณีต 

โดยนอกจากองคเทพเจาหนาจาซาไทจือ้ ที่มีช่ือเสียงโดงดังในการอํานวยพรใหรมเย็น

เปนสุข ทําธุรกิจไดเจริญรุงเรืองและทํามาคาคลองแลว ที่น่ียังมีองคไทสวยเอี้ยมากถึง 60 

องค, เจาแมกวนอิมพันมือ และยังมีพระแมธรณีที่ใหญที่สดุในโลกใหสกัการะอีกดวย สม

ช่ือ 'วิหารเทพสถิตพระกติิเฉลมิ' ซึ่งมีความหมายวา 'ที่สถิตของเหลาเทพเจา' จริง ๆ

โซนอางศิลา

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

(ศาลเจาหนาจาซาไทจ้ือ)



เมืองประวัติศาสตร ชุมชนนาอยู ผูคนนารัก ท่ีแฝงไปดวยวิถีชีวิตล้ําคา โดด

เดนดวยตลาดและศูนยพัฒนาฝมือการจักสานท่ีโดงดังไปถึงตางประเทศ

ทามกลางบานเรือนโบราณวินเทจและแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร

โซนพนัสนิคม

1 2 3



เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี

แหลงผลิตเครื่องจกัสานแหงสาํคัญของประเทศที่ต้ังอยูในอําเภอพนัสนิคม บริเวณถนน

เกาะแกว หลังตลาดสดเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ตลาดเกา) ซึ่งเปลี่ยนลําไมไผกลม ๆ  

ธรรมดาที่คุนตาใหกลายเปนงานหัตถกรรมช้ันเลิศที่สวยงามทันสมัย และยังมี

คุณประโยชนในการใชสอยที่แตกตางหลากหลาย 

นอกจากขาวของเครื่องใชที่จําเปนในครัวเรอืนแลว ที่น่ียังมีศูนยเครื่องจักสานใหญทีสุ่ด

ในโลก ซึ่งผลิตงานหัตถกรรมจักสานดวยไมไผขนาดใหญทีสุ่ดในโลกข้ึนปละ 1 ช้ินงาน 

เพื่อเขารวมงานบุญกลางบานประจาํป และเปดใหประชาชนทั่วไปไดเขามาศึกษาหา

ความรูเกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานไมไผ พรอมฝกหัดงานจักสานแบบงาย ๆ  ที่สามารถ

นํากลับไปทําเองที่บานไดอีกดวย 

โซนพนัสนิคม

ยานตลาดจักสาน พนัสนิคม



เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. 

คาเขาชมพิพิธภัณฑจักสานที่ใหญทีสุ่ดในโลก 10 บาท และคาเขาชมชุดไทยจักสาน 50

บาท

แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่รวบรวมองคความรูและประวัติศาสตรการจกัสานไมไผที่

ข้ึนช่ือของชาวพนัสนิคมเอาไวใหทุกคนศึกษาในที่เดียว ดวยการตอยอดจากการผลติ

เครื่องจักสานดวยไมไผที่ใหญที่สดุในโลกปละ 1 ช้ินงาน เพื่อนําไปเขารวมงานบุญ

กลางบานประจําป ใหกลายเปนเอกลกัษณของชุมชน ผานการนํามาจัดแสดงรวมกับ

เรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออนุรักษงานเครื่องจักสานใหคงอยูตอไปในอนาคต 

โซนพนัสนิคม

ศูนยเครื่องจักสานท่ีใหญท่ีสุดในโลก



เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี

จากการรวมกลุมชางฝมือจกัสาน ขาวของเครื่องใชธรรมดาๆ ไดถูกพัฒนาฝมือจากรุนสู

รุนจนกลายมาเปนกระเปาสานที่มเีอกลักษณลายดอกพิกลุสนัไข งานจักสานฝมือคนไทย

ที่ถูกปรับปรุงใหสวยงามทนัสมยั การันตีดวยการเปนผลติภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว 

ประจําจังหวัดชลบุรี ตามมาพิสูจนสุดยอดฝมือของชางไทยไดที่ศูนยสงเสรมิฝมือจกัสาน

ดวยไมไผพนัสนิคม

โซนพนัสนิคม

ศูนยสงเสริมฝมือจักสานดวยไมไผ



ยานทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงชลบุรีซึ่งเปนท่ีต้ังของชายหาดบางแสนท่ีคึกคักไป

ดวยเหลานักทองเท่ียวท้ังไทยและตางชาติ พรอมท้ังรานอาหารทะเลรสเด็ด

เลื่องช่ือ โดยมีตํานานเขาสามมุขและภูมิปญญาเกาแกมากมาย เชน การทํา

ขาวหลามและผาทอมือ ซอนตัวอยูทามกลางเมืองแหงสีสัน

โซนบางแสน

1 2



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

ไมวาจะผานไปกี่ยุคกี่สมัย ชายหาดบางแสนก็ยังอาแขนรอตอนรับนักทองเทีย่วดวยความ

เปนมิตรและเปนกันเองอยูเสมอ ดวยการเดินทางที่ใชเวลาเพียงไมกีช่ั่วโมงจากกรงุเทพก็

สามารถเปลี่ยนบรรยากาศไปรับลมเย็นๆ ที่ริมทะเลได จึงไมนาแปลกใจที่ 'บางแสน' จะ

เปนตัวเลือกอันดับตนๆ ที่ใครตอใครนึกถึง 

ตลอด 80 ป ที่ผานมา นับต้ังแตป พ.ศ. 2486 บางแสนยังคงเปนหน่ึงในชายหาดยอด

นิยมของเมืองไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะหลังการปรบัภูมทิัศนและจดัระเบียบริม

ชายหาดใหมใหมีความสะอาดและสวยงาม ซึ่งลบภาพชายหาดบางแสนชายที่เต็มไปดวย

ขยะและมีนํ้าทะเลเปนสนํ้ีาตาลขุนในอดีตไดอยางหมดจด 

โซนบางแสน

ชายหาดบางแสน



เปดทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น. และเขาชมฟรี

คาเขาชมสําหรับชาวไทย 20 บาท ชาวตางชาติ 100 บาท

มาถึงเมืองชล ตองมารานขาวหลามแมนิยม หน่ึงในรานขาวหลามหนองมนที่เปดมา

ยาวนานกวา 40 ป มีเอกลักษณโดดเดนดวยวิธีการเผาเตาถานกับกาบมะพราวแบบ

โบราณ ทําใหขาวหลามของที่รานมีความหอมกรุนติดจมกูจนแคไดกลิ่นกนํ้็าลายสอ 

ขาวหลามของที่น่ีมีใหเลือกทานทั้ง แบบกระบอกยาวที่มีทัง้ขาวเหนียวขาวและขาว

เหนียวดําเน้ือนุม โรยหนาดวยหลากหลายไส และขาวหลามช็อต กระบอกเล็กกะทัดรดั

พรอมทานไดทุกที่ ซึ่งหนากะทิจะเยอะกวาขาวหลามแบบกระบอกยาว เหมาะสําหรบั

คนที่หลงใหลในความหอมมันเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมีขนมหมอแกงรสชาติกลมกลอม

หวานกําลังดีใหลองชิมกันอีกดวย

โซนบางแสน

แมนิยม ขาวหลามเผาฟน



สถานท่ีพักตากอากาศช่ือดังท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติท่ีงดงามและคุณคาของ

สถาปตยกรรมรวมสมัยอยาง พระจุฑาธุชราชฐาน ลอมรอบไปดวยทะเลสี

ฟาครามชวนหลงใหล สถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีหลายคนเลือกใชเวลาใน

วันหยุด

โซนเกาะสีชัง

1 2



เปดทุกวัน 07.00 – 18.00 น. และเขาชมฟรี (ควรตรวจสอบรอบเรือลวงหนา)

- คาเรือคนละ 40 บาท

- ศาลเจาพอเขาใหญ สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่คนจีนทั้งในและนอกพืน้ที่เคารพบชูา 

- ชมพระอาทิตยตกดินที่บริเวณหาดถํ้าเขาพังและชองเขาขาด 

- สะพานอัษฎางค สะพานขาวมินิมอล จดุถายรูปยอดฮิตของเกาะ 

- พิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน อดีตพระราชวังแหงเดียวที่ต้ังอยูบนเกาะของ

ประเทศไทย

เกาะเดียวในประเทศไทยที่มพีระราชวังหรือเขตพระราชฐานอยูบนเกาะ ต้ังอยูในอําเภอ

สีชัง อําเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทยทีม่ีดีกวาแคทะเลสวย นํ้าใส แตยังมี

ประวัติศาสตร งานศิลปะ และวิถีชีวิตที่นาหลงใหล จนเราอยากชวนใหคุณมาลองสัมผัส

นอกจากการข้ึนไปสักการะหลวงพอชินประทานพร และพระเจดียเกศแกวปราสาทแลว 

บริเวณดานบนยังถือเปนไฮไลทที่พลาดไมได เพราะที่น่ีเปนจุดชมวิวทิวทัศนแบบ 360

องศาที่มองเห็นลํานํ้าแมกลองและทองทุงนาสีเขียวขจีกวางไกลสดุลูกหูลูกตาที่มคีวาม

สวยงามเปนอยางย่ิง 

โซนเกาะสีชัง

เกาะสีชัง



เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น.  และเขาชมฟรี

- กิจกรรมการทองเทีย่วเชิงสรางสรรค เรียนรูการทําผาบาติกเย็บมอื 

- เลือกซื้อของที่ระลึกลาย ‘กระรอกขาว’ หรือสัตวประจําเกาะสีชัง 

- ชิมขนมปง 100 ป / ปลูกปะการังและปลอยปมูา

ชุมชนเกาะสีชังยังมีสิ่งที่นักทองเที่ยวไมควรพลาดคือ การทํากิจกรรมทีวิ่สาหกจิ

ทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะสีชัง เชน เวิรกช็อปเพนทผาบาติก การเรียนรูงานปกและเย็บผา

เปนพวงกุญแจ จากกลุมสาวนอยสาวใหญชาวสีชังที่มารวมตัวกันเพื่อสอนนักทองเที่ยว

ใหไดทดลองสรางสรรคผลงานบาติกดวยฝมอืตัวเอง

โดยมีราน FlowerBlue Coffee & Bistro เปนจุดนัดหมายในการทาํกิจกรรมและ

จําหนายสินคาชุมชนซึ่งเปนงานคราฟตทั้งหมด ทั้งงานบาติกและงานเย็บปกดวยมือใน

รูปแบบตาง ๆ เชนกระเปา พวงกุญแจ แมเหล็กติดตูเย็น ซึ่งชวยสรางมูลคาและความ

แตกตางของงานบาติกที่น่ีใหเปนมากกวาแคผาธรรมดา

โซนเกาะสีชัง

ชุมชนเกาะสีชัง



แหลงรวมสถานบันเทิงสุดคึกคักท่ีเปนจุดหมายหมายปลายทางระดับโลกซึ่ง

ใคร ๆ ก็อยากลองมาเยือนสักคร้ังในชีวิต ภายในเต็มไปดวยโรงแรมและท่ี

พักระดับโลกต้ังเรียงรายขนานไปกับทะเล นอกจากน้ีพัทยายังมีสถานท่ี

ทองเท่ียวหลากหลายรูปแบบใหเลือกชม ไมวาจะเปนสวนไมดอกไมประดับ

ท่ีสวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกอยางสวนนงนุช หรือชุมชนเกาแกเช้ือ

สายไทย-จีนเล็ก ๆ ท่ีมีเร่ืองราวและกิจกรรมท่ีนาสนใจมากมาย

โซนพัทยา

1



เปดทุกวัน 09.00 – 17.00 น. 

คาเขาชมสําหรับชาวไทย ผูใหญ 200 บาท เด็ก 100 บาท และชาวตางชาติ ผูใหญ 550

บาท เด็ก 350 บาท

หน่ึงในชายหาดไทยที่มีช่ือเสียงระดับโลก ประกอบไปดวยหาดพัทยา

เหนือ พัทยากลาง และ พัทยาใต ต้ังอยูในตัวเมืองพัทยา โดยมีสถานบันเทิงเปด

ใหบริการตลอดเกอืบ 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ียังรายลอมไปดวยบรรดารานอาหารช่ือดัง

และที่พกัวิวทะเลหลากหลายสไตลใหเลอืกพักผอนในระยะทางทัง้หมดประมาณ 3

กิโลเมตร 

โดยลาสุดไดมีการปรบัปรุงชายฝงพัทยาใหสวยงามย่ิงข้ึน ดวยการถม

ทรายใหมใหลึกลงไปในทะเลเพิม่ข้ึนอีก 35 เมตร เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีพื้นที่ในการทาํ

กิจกรรมรมิทะเลมากย่ิงข้ึนและไมแออัดจนเกนิไป

โซนพัทยา

ชายหาดเมืองพัทยา



หลีกหนีจากเมืองท่ีแสนวุนวาย มายังเกาะลาน เกาะทองเท่ียวช่ือดังใกลตัว

เมืองพัทยา ท่ีใคร ๆ ตางก็ตกหลุมรัก ดวยหาดทรายมากมายท่ีทอดยาวไป

ตามตัวเกาะ สลับกับเขาสูงท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติอัดแนน พรอมท้ังอาหาร

ทะเลรสเด็ด และกิจกรรมทางทะเลอีกเพียบท่ีพรอมตอนรับนักทองเท่ียว

อยางจุใจ 

โซนเกาะลาน

1



เปดทุกวัน 07.00 – 18.00 น. และเขาชมฟรี (ควรตรวจสอบรอบเรือลวงหนา)

คาเขาชมสําหรับชาวไทย  20 บาท และชาวตางชาติ 100 บาท

เกาะลานเปนเกาะทองเทีย่วแหงหน่ึงของพัทยาทีไ่มหางจากตัวเมืองพัทยามากนัก ทําให

สามารถเดินทางไดงายและถูกสดุ ๆ  ที่น่ีจึงเหมาะแกการเปนที่พักผอนหยอนใจสําหรับ

คนที่อยากเที่ยวทะเลในราคาประหยัด 

การทองเที่ยวบนเกาะลานกค็งหนีไมพนหาดใสทะเลสวย โดยบนเกาะลานมีชายหาดที่

เงียบสงบใหคุณเลือกพักผอนถึง 7 หาด ทั้งหาดขนาดเล็กใหความรูสึกไมตางจากหาด

สวนตัวไปจนถึงหาดทรายยาวเกือบกิโลทีม่ีรานขายของที่ระลกึรมิหาดใหไดเลอืกซือ้กลับ

บานไปเปนของฝากกันอยางคึกคัก 

โซนเกาะลาน

เกาะลาน



สํารวจความคลาสสิก กับบรรยากาศ

บานเรือนสุดวินเทจไปกับ ยานกลาง

เมืองระยอง ชุมชนเกาแกท่ีแฝงไป

ดวยแงมุมทางประวัติศาสตรซึ่งรอ

คอยใหนักทองเท่ียวมาสัมผัสผาน

บานเรือนโบราณและวิถีชีวิตชาว

ตะวันออกท่ีเต็มไปดวยเสนหของ

กาลเวลา โดยไมวาจะเปนยานชุมชน 

สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ หรือ

แหลงอาหารรสเด็ดก็มีใหเลือกครบ

โซนเมืองระยอง

1 2 3 4



เปดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. และเขาชมฟรี

'ตลาดนํ้าเกาะกลอย' ตลาดนํ้าสไตลยอนยุคที่รวมเอาทัง้ของกินอรอยๆ และแหลงช็

อปปงหลากสไตลใหคุณเลอืกซือ้ของฝากกลบับานไดในที่เดียว ถึงแมตลาดจะมีพื้นที่ไม

มากนัก แตจัดสรรพื้นที่ใชสอยไดอยางดีเย่ียม การตกแตงเรือนแพไมกลางสระนํ้าขนาด

ใหญดึงดูดนักทองเที่ยวและคนในพื้นที่ใหมาเดินชมชิมช็อปกันแบบสบายๆ นอกจากน้ียัง

มีการจัดพื้นที่สวยๆ เอาไวใหเปนมุมถายรูปกันอีกดวย

Tips 

สามารถใหอาหารปลาในสระนํ้าได โดยมีอาหารปลาจําหนายในราคาถุงละสบิบาท หรือ

จะไปถีบเรือเปดเลนกอนกลับกไ็ดเชนกัน 

ตลาดจะปดเฉพาะวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ยกเวนวันนักขัตฤกษ

โซนเมืองระยอง

ตลาดนํ้าเกาะกลอย



เปดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. และเขาชมฟรี

ผาฝายหมักโคลนทะเลดวยสีธรรมชาติและเทคนิค Eco Printing หรือการพิมพลายใบไม

จริง ๆ ลงบนเน้ือผา จากความต้ังใจที่อยากจะผสมผสานความเปนทองถ่ิน และ

เอกลักษณของจังหวัดติดชายฝง ออกมาผานโคลนทะเลและใบไมทองถ่ิน ใหเขากับงาน

ออกแบบที่มคีวามรวมสมยั "ลีลาฝาย" จึงกลายเปนสินคาทีโ่ดดเดนอีกหน่ึงของอําเภอ

บานฉาง จังหวัดระยอง 

หากสนใจรวมชมวิธีการทําผาหมกัโคลนทะเลหรือเขารวมกิจกรรม Workshop สามารถ

เขาไปดูที่หนารานสาขาหลกัไดเลย สวนสาขาที่เซ็นทรัลระยองน้ันจะเปนหนารานที่ขาย

สินคาเปนหลักเทาน้ัน

โซนเมืองระยอง

ลีลาฝาย



เปดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. และเขาชมฟรี

สถาปตยกรรมทีส่วยงามของตัวพิพิธภัณฑที่เคยเปนทั้งบาน ทั้งโรงภาพยนตร ทั้งโรงสี 

หรือแมกระทั่งอูตอเรอืมาแลว 

พิพิธภัณฑในหองแถวเกาแกอายุกวา 100 ป ริมถนนยมจินดาซึ่งเปลี่ยนบานเดิมของขุน

ศรีอุทัยเขตร (โปง สัตยอุดม) ใหกลายเปนพิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวของเมอืงโดย

ชมรมอนุรักษฟนฟูเมืองเการะยอง 

ภายในพื้นที่จัดแสดงทั้งสองช้ันเปดใหนักทองเทีย่วเย่ียมชมไดอยางอิสระ ในสวนของช้ัน

ลางจะเปนพื้นที่จัดแสดงของโบราณ ต้ังแตเครื่องใชช้ินเล็กช้ินใหญที่หลายคนอาจไมเคย

พบเห็นมากอน รวมไปถึงรูปภาพขาวดําที่บันทึกวิถีชีวิตชาวระยองเอาไวไดเปนอยางดี ที่

ดูไปก็เทไมแพรูปโพลารอยดในสมยัน้ีเลย 

โซนเมืองระยอง

พิพิธภัณฑเมืองระยอง



เปดทุกวัน 09.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

ทุกวันเสาร-อาทิตยของตนเดือน ชวงเวลา 16.00 - 22.00 น. ยานยมจินดาจะปดถนน

แลวแปลงโฉมเปนถนนคนเดินเพิ่มเสนหใหกบัยาน 

ยานยมจินดา เปนยานชุมชนเมืองเกาที่เคยเปนถึงยานการคาแหงแรกของเมืองระยอง 

ภายในเรียงรายไปดวยบานไมสไตลวินเทจที่ถูกอนุรักษเอาไวเปนอยางดี เดิมที ยานยม

จินดาเคยเปนแหลงชุมชนที่ครีกครืน้ดวยผูคนเน่ืองจากพืน้ที่ที่ทอดตัวยาวขนานกับแมนํ้า

ระยอง อันเปนเสนทางสัญจรทางนํ้าทีส่ําคัญของจงัหวัดระยอง แตเมื่อรูปแบบการ

เดินทางเปลี่ยนไป ยานเกาที่เคยคึกคักจึงกลายมาเปนชุมชนสโลวไลฟ ที่ยังคงอนุรักษวิถี

ชีวิตแบบด้ังเดิมไวใหคนรุนหลังไดเห็นมนตเสนหเหมือนในปจจบุัน 

โซนเมืองระยอง

ยานยมจินดา



เท่ียวชมเกาะแกวพิสดาร ตนแบบเกาะในตํานานเลาขานจากวรรณคดีเลื่อง

ช่ือของสุนทรภู ท่ีอุดมไปดวยตนเสม็ดอันเปนเอกลักษณ ตามดวยหาด

ทรายขาวเนียนละเอียดสลับกับทิวเขานอยใหญและหมูปะการังใตทะเล 

พรอมกิจกรรมมากมายท่ีอัดแนนจนกลายเปนจุดหมายปลายทางระดับโลก 

ท่ีนักทองเท่ียวท้ังไทยและตางชาติตางก็ประทับใจไมรูลืม

โซนเกาะเสม็ด

1 2 3



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

อีกหน่ึงหาดยอดนิยม ที่ต้ังอยูหางจากตัวเมืองเพยีง 11 กิโลเมตร ซึ่งโดดเดนดวยทรายสี

ขาวเน้ือเนียนละเอียด นอกจากน้ียังเปนชายหาดที่ยาวที่สุดของฝงทะเลดานตะวันออก

อีกดวย 

บริเวณโดยรอบมีทั้งรานอาหาร โรงแรม และรีสอรทมากมายใหนักทองเที่ยวเลอืก

พักผอนไดตามตองการ โดยชวงกลางหาดแมรําพึง น้ันมีลานหินขาว ที่มีการจัดวางสวน

หินเอาไวอยางสวยงาม เหมาะสําหรับการน่ังพักผอนและรบัประทานอาหารทะเลสด ๆ  

พรอมชมความสวยงามของทะเลเปนอยางย่ิง หรือถาอยากใกลชิดทะเลข้ึนอีกหนอย จะ

เลือกซื้อของสดมาน่ังปง ยาง ริมชายหาดก็ไดเหมือนกัน 

โซนเกาะเสม็ด

หาดแมรําพึง



เปดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

คาเขาชมสําหรับชาวไทย ผูใหญ 40 บาท เด็ก 20 บาท และชาวตางชาติ ผูใหญ 200 

บาท เด็ก 100 บาท / บานไมสีขาวริมทะเลที่เหมาะแกการถายรูปเปนที่สุด / สะพานไม

ที่ทอดยาวไปถึงกลางทะเล / สัมผัสประสบการณกางเต็นทแคมปปงรมิทะเล

แคไดเห็นภาพบานไมหลังนอยสีขาวและสะพานไมย่ืนไปกลางทะเล เราก็เช่ือวาคุณคง

อยากรีบเก็บกระเปามาเที่ยวเขาแหลมหญากนัสักครัง้ เพราะบรรยากาศนารักคลายหลุด

ออกมาจากภาพวาดแบบน้ีมีอยูจริงที่น่ี 

เขาแหลมหญาเปนภูเขาเต้ียติดทะเลที่ข้ึนช่ือในเรื่องของการเปนจุดกางเต็นทแคมปปงรมิ

ทะเลที่ไมจําเปนตองแบกเต็นทไปเอง เพราะทางอุทยานมีบริการใหเชาในราคาสบาย

กระเปา ดังน้ันในชวงกลางวันคุณจึงสามารถไปเที่ยวชมธรรมชาติในบรรยากาศสดุชิลล 

นอนอาบแดดและเลนนํ้าทะเลใหชุมฉํ่าไดแบบตัวปลิวไมตองขนสัมภาระมากมาย 

โซนเกาะเสม็ด

เขาแหลมหญา



เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. (ควรตรวจสอบรอบเรือลวงหนา)

คาเขาชมสําหรับชาวไทย ผูใหญ 40 บาท เด็ก 20 บาท และชาวตางชาติ ผูใหญ 200

บาท เด็ก 100 บาท

หาดสวยทะเลใส เกาะสุดฮอตของประเทศไทยทีเ่หมาะแกการพักผอน เพราะต้ังอยูไม

ไกลจากชายฝงมากนัก จึงเดินทางไดงาย ใชเวลาไมนาน และเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

หาดที่เปนนิยมของเกาะเสมด็คือหาดฝงตะวันออก เน่ืองจากมีรานอาหาร สถานบันเทิง 

และรีสอรทเปนจาํนวนมาก แตหากใครมองหาหาดสงบ ๆ  อีกฝงของเกาะก็เปนทางเลือก

ที่ดีเชนกัน ดังน้ันไมวาจะชอบพักผอนในสไตลไหนเกาะเสม็ดกม็ีตัวเลอืกใหคุณไดเสมอ 

โซนเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด



ตามหาท่ีมาของสุนทรภู กวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทรท่ียานเมืองเกาปากนํ้า

ประแส แหลงชุมชนโบราณคูวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาและเต็มไปดวยเสนหท่ี

คุณคาดไมถึง ไมวาจะเปน ชุมชนโบราณ อาหารพื้นบานอรอย ๆ ความ

งดงามของทะเลตะวันออก หมูเกาะ และปาชายเลน 

โซนอําเภอแกลง

1 2 3 4



เปดทุกวัน 08.30 - 16.30 น. และเขาชมฟรี

เดินชมสะพานมอญและวิถีชีวิตชาวมอญ 

ลองเรือชมเมืองบาดาลที่จมหายไปหลงัจากการสรางเข่ือนวชิราลงกรณ

ระยองไมไดมีดีแคทะเล หากใครเบื่อทะเลแตยังอยากสมัผสัธรรมชาติที่สวยงามไมแพกนั 

เราอยากชวนใหแวะมาที่ “สวนพฤกษศาสตรระยอง” ศูนยศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณ

ไม ที่เปดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศพรอมเรียนรูเรือ่งราวเกีย่วกับ

ระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมนํ้าและปาเสม็ดไดตลอดทั้งป 

โซนอําเภอแกลง

สวนพฤกษศาสตรระยอง



เปดทุกวัน  24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

อนุสาวรียที่สรางข้ึนเพื่อระลึกถึง "สุนทรภู" กวีเอกของไทยในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 

มีลักษณะเปนรูปหลอของสนุทรภูที่กาํลังแตงโคลงกลอนอยูหนาสระนํ้า โดยมีรูปหลอตัว

ละครจากวรรณคดีเรือ่งเดนอยาง "พระอภัยมณี" ต้ังอยูเคียงขางถึง 3 ตัว อันไดแก พระ

อภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร และนางเงอืก ออกแบบโดยศาสตราจารย ศิลป พีระศรี 

สุนทรภูหรือพระสนุทรโวหารเปนกวีที่มีช่ือเสยีง และมีความชํานาญในการประพันธบท

กลอน โคลง นิราศ จนไดรับการยกยองใหเปนเช็กสเปยรแหงประเทศไทย เพื่อยกยอง

เกียรติคุณของทาน นอกจากจะมีวันสุนทรภูเกิดข้ึนแลว ก็ยังมีอนุสาวรียสุนทรภูแหงน้ีที่

คุณควรไดไปลองเย่ียมชมดูสักครั้ง

โซนอําเภอแกลง

อนุสาวรียสุนทรภู



เปดทุกวัน  09.00 – 16.00 น.

คาเขาชมสําหรับชาวไทยผูใหญ 80 บาท เด็ก 30 บาท และ กํานัน 100 บาท และ

ชาวตางชาติ 150 บาท เด็ก 80 บาท

แหลงเรียนรู ที่รวบรวมของเกาโบราณที่หาชมไดยากในปจจบุัน จากการเก็บสะสมของ 

"ครูกัง บุญเกียรติ" อดีตขาราชการครู ภายในพิพิธภัณฑมีขาวของเครื่องใชนับหมื่นช้ิน 

บนเน้ือที่เกือบ 2 ไร 

ตัวพิพิธภัณฑเปนโครงบานไมเกาโบราณ จัดแสดงของเกาโดยแบงออกเปนสัดเปนสวน

กวา 20 หอง เริ่มต้ังแต รานโชหวย หองกระปุกออมสิน รานซาลอน รานบาเบอร และ

อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแตละโซนจะมีเอกลกัษณที่แตกตางกันไป ไมวาจะเปนเกาอี้น่ัง

โบราณ อุปกรณตัดแตงทรงผม ซึ่งทุกช้ินยังคงสามารถใชงานไดจรงิ 

โซนอําเภอแกลง

พิพิธภัณฑบานครูกัง



เปดทุกวัน  24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

รูปปนเจาแมกวนอิม ที่เคารพและศรัทธาของคนในทองที่และนักทองเทีย่ว

แหลมแมพิมพเปนหาดช่ือดังประจาํจังหวัดระยองทีม่ีคนมาเที่ยวอยางสม่ําเสมอตลอด

ทั้งป ดวยบรรยากาศสวยงามของหาดทรายขาวที่ทอดยาวถึง 4 กิโลเมตร และนํ้าทะเล

ใสสะอาดตา เคียงคูไปกับทิวสนและตนหูกวาง โดยชวงตนหาดจะเงียบสงบและมมีาน่ัง

ใหชมวิวธรรมชาติต้ังอยูเปนระยะ ในขณะที่ฝงกลางหาดถึงปลายหาดน้ันรายลอมไปดวย

รานอาหาร รีสอรท และบริการตาง ๆ  เพื่อรองรับนักทองเทีย่ว แมกระทั่งตลาดสดก็มใีห

คุณเลือกซื้ออาหารทะเลไดด่ังใจ ดังน้ันไมวาคุณจะเปนคนรักสงบหรือรกัสนุกกส็ามารถ

เลือกพักผอนไดตามสไตลตัวเอง บอกเลยวาใครมาระยองแลวไมไดมาแหลมแมพิมพก็

เหมือนยังมาไมถึง

โซนอําเภอแกลง

แหลมแมพิมพ



1.

ผลิตภัณฑจักสานไมไผ
ศูนยจักสานใหญที่สุดในโลก

ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม

2.

ขาวหลามเผาฟน
รานแมนิยม

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี

3.

ขนมไทย
4.รานขนมไทยคุณยาย อางศิลา

5.ต. อางศิลา อ.เมืองชลบุรี

4.

ครกอางศิลา
รานล้ีเซ้ียงฮวดรุนแรก

ต. อางศิลา อ.เมืองชลบุรี

5.

สินคางานบาติกและงานปก
วิสาหกิจชุมชนเกาะสีชัง

ต.ทาเทววงษ อ. เกาะสีชัง





3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

DAY 1ชลบุรี

เดินทองเที่ยวชมความสวยงามของ ชายหาดพัทยา หน่ึงในชายหาดไทยที่มีช่ือเสียงระดับโลก 

ประกอบไปดวยหาดพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต ซ่ึงแตละโซนน้ันจะมีกิจกรรมอยางการ

เลนสปดโบท หรือเกาอ้ีชายทะเลใหบริการอยูตลอดแนวชายหาด 

นั่งรถสองแถวสาย 7 จากชายหาดพทัยา ไปยัง Terminal21

ราคาประมาณ 10 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที  

ตอรถสองแถวพัทยาสาย 4 ไปยังทาเรือแหลมบาลีฮาย-เกาะลาน 

ราคาประมาณ 20 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 

นั่งเรือขามฟากแหลมบาลีฮาย-เกาะลาน  ไปลงบนเกาะบริเวณทาเรือหนาบาน

ราคาประมาณ 30 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

ไปตอกันที่ เกาะลาน  และรับประทานอาหารกลางวันจากรานอาหารทองถิ่นบนเกาะ จากน้ันเดินไป

ตามแนว สะพานไม ซ่ึงเช่ือมตอจากทาเรือขามแนวโขดหินไปจนถึง หาดสังวาลย หาดทรายขาวเล็ก 

ๆ ตัดกับบรรยากาศทะเลสีครามสวยงาม และเดินตอไปยัง หาดตาแหวน ไดเพียง 150 เมตร 

ชายหาดที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะ โดยสามารถเดินทางไปสถานที่อ่ืน ๆ ในเกาะได

ดวยรถรับจางทองถิ่นหรือเชามอเตอรไซคบนเกาะไดตามความเหมาะสม

น่ังพักผอนคลายชมวิวพระอาทิตยตกดินที่ จุดชมวิวพระใหญ หน่ึงในจุดชมวิวบนเกาะลาน ที่

สามารถมองเห็นทิวทัศนของหาดตาแหวนและสามารถนมัสการหลวงปูทวดองคใหญบนน้ันไดอีก

ดวย ปดทายวันดวยการรับประทานอาหารเย็นสไตลซีฟูดและพักผอนตามอัธยาศัยบนเกาะลาน

DAY 2ชลบุรี - ระยอง

นั่งเรือขามฟากเกาะลาน-แหลมบาลีฮาย ไปลงบนเกาะบริเวณทาเรือแหลมบาลีฮาย

ราคาประมาณ 30 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

แลวตอรถสองแถวพัทยาสาย 4 หรือเดินเทาประมาณ 900 เมตร ไปยัง แยกส่ือสาร

ราคาประมาณ 10 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 5นาที 

นั่งรถสองแถวสาย 6 จากแยกส่ือสาร ไปยัง แยกพัทยาใต 

ราคาประมาณ 10 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 10นาที  

นั่งรถตูชลบุรี - พัทยา- ระยอง ไปยัง บขส. ระยองแหงที่ 1

ราคาประมาณ 110 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาที



3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

นั่งรถสองแถวสายระยอง-ปากน้ําระยอง จากบขส.ระยองแหงที่ 1 ไปลงที่ถนนยมจินดา

ราคาประมาณ 10 บาท  ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที  

รับประทานอาหารกลางวันแบบทองถิ่นที่ ยานเมืองเกาถนนยมจินดา พรอมเดินชมวิถีชีวิตของ

ชุมชน และเรียนรูความเปนมาของจังหวัดไดที่ พิพิธภัณฑเมืองระยอง อดีตสถานที่ที่เคยเปนโรง

ภาพยนตร โรงสี หรือแมกระทั่งเปนอูตอเรือมาแลว 

เดินเทาไปยัง วัดลุมมหาชัยชุมพล

ระยะทางประมาณ 600 เมตร ใชเวลาเดินประมาณ 8 นาที

วัดลุมมหาชัยชุมพล หรือวัดลุม มีประวัติวาเคยเปนที่ประทับคางแรมของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ในชวงนําทหารจํานวน 500 คน ตีฝาวงลงลอมพมาออกจากกรุงศรีอยุธยา และไดมาตั้ง

คาย ณ ที่แหงน้ี โดยไดตั้งช่ือคายวา ชุมพล จึงไดกลายมาเปนช่ือวัดในปจจุบัน ภายในวัดมีศาล

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชใหเหลาผูคนที่แวะเวียนไดเขาไปสักการะ

เดินเลนภายในเมืองระยอง พรอมรับประทานอาหารเย็นและพักผอนตามอัธยาศัย

DAY 3ชลบุรี - ระยอง

นั่งรถสองแถวสาย 1641ก หรือสายแหลมแมพิมพ-แกลง

จากบขส. ระยองแหงที่ 1 ไปยัง สวนพฤกษศาสตรระยอง

ราคาประมาณ 10-50 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เปล่ียนบรรยากาศจากทะเลมาเปนการสัมผัสธรรมชาติดวยการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ณ สวน

พฤกษศาสตรระยอง ที่ไดเปดใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูเรื่องราวของระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่

ชุมนํ้าและปาเสม็ดไดแบบตลอดทั้งป นอกจากน้ียังมีกิจกรรมมากมายใหไดทํากันอีกดวยไมวาจะเปน 

ปนจักรยาน พายเรือคายัค เดินปา ฯลฯ

นั่งรถสองแถวสาย 1641ก หรือสายแหลมแมพิมพ-แกลง

จากสวนพฤกษศาสตรระยอง ไปยัง บขส. ระยองแหงที่ 1

ราคาประมาณ 10-50 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที



ศูนยเคร่ืองจักสานใหญที่สุดในโลก

08 6017 2450

พิพิธภัณฑสัตวน้ําบางแสน

0 3839 1671

ชุมชนเกาะสีชัง

081 305 5544

พิพิธภัณฑเมืองระยอง

084 945 3939

เกาะเสม็ด

0 3864 4094

จุดชมวิวเขาแหลมหญา

0 3865 3034

สวนพฤกษศาสตรระยอง

0 3863 8880

อนุสาวรียสุนทรภู

0 3863 8789

พิพิธภัณฑบานครูกัง

08 7129 9405

ขอมูลสถานท่ี
ผลิตภัณฑจักสานไมไผ จากศูนย

สงเสริมฝมือจักสานดวยไมไผ

0 3846 1313

ครกอางศิลา รานล้ีเซี้ยงฮวดรุนแรก

08 1327 2917

ขาวหลามเผาฟน รานแมนิยม

08 9544 7337

สินคางานบาติกและงานปก 

วิสาหกิจชุมชนเกาะสีชัง

08 1305 5544

ผาฝายหมักโคลน รานลีลาฝาย

08 6853 2828
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