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ธรรมชาติและชมุชน สตูรผสมทีล่งตัว

Appetizer
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หมู่บ้านเล็ก ๆ ในปา่ใหญ่ ที่มีลําธารไหลพาดผ่าน และอากาศเย็นสบายตลอดปี 
เปิดต้อนรับผู้คนใหเ้ข้ามาค้นหาความสขุเรียบง่าย สมัผัสวิถีชวีิตเนิบชา้ของชาวบ้าน 
ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชมการทําไร่เหมี้ยง (เมี่ยง) หมักเหมี้ยง ทําหมอนใบชา 
เที่ยวน�าตกแม่กําปอง เดินตามเสน้ทางศึกษาธรรมชาติบนผืนปา่เขียวชอุ่ม 
ที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกและดูแลรักษา สดูออกซิเจนบริสทุธ์ิจากพรรณไม้นานาชนิด 
ทั้งต้นพญาเสอืโคร่ง กล้วยไม้ปา่ พืชสมนุไพรต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเสน้ทางใหเ้ดินขึ้น 
ไปชมทัศนียภาพที่สวยงามบนดอยม่อนล้าน และหากไปในวันที่ท้องฟา้แจ่มใส 
สามารถมองเหน็ได้ไกลถงึ 3 จังหวัด ได้แก่ เชยีงใหม่ ลําพูน และลําปางอีกด้วย 
หรือจะน่ังชลิตามร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟน่ารัก ๆ ชมวิวหมู่บ้านในหบุเขา 
ก็เปน็อีกหน่ึงไฮไลตข์องบ้านแม่กําปองที่ไม่ควรพลาด  ทกุวันน้ีบ้านแม่กําปอง 
ยังยดึหลักการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ ์แม้ชาวบ้านจะพร้อมใจกันพัฒนาท้องถิ่น 
ใหเ้จริญก้าวหน้า แต่ก็ไม่ลืมที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ควบคู่กันไป มีการจัดการขยะ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับเติมความสดชืน่ใหภู้มิทัศน์โดยรอบ
อยู่เสมอ เพื่อสง่ต่อหวัใจแหง่การหวงแหนธรรมชาติใหก้ับ
ทกุคนที่มาเยือน   

        4074 ต. หว้ยแก้ว อ. แม่ออน จ. เชยีงใหม่ 50130

        06.00 – 18.00 น.

        08 5675 4598 , 09 0231 4731

        https://goo.gl/maps/uY8P8fXtJLVke9Zm6

        maekhumpong.business.site
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ร้านอาหารในสวนร่มร่ืนที่จัดเต็มทกุความอร่อย เสริฟ์เมนูท้องถิ่น 
จากทกุภาคทั่วไทยสาํหรับสายรักสขุภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต ์“เพราะมีนา 
จึงมีข้าว” ชจุูดเด่นเร่ืองข้าวหลากสจีากชมุชนเกษตรอินทรีย ์ 
ที่ลูกค้าสามารถเลือกสสีนัและดีไซน์ได้ตามความชอบ มีทั้งข้าวสฟีา้ 
จากดอกอัญชนั ข้าวดอกคําฝอยสเีหลือง ข้าวกล้องแดง ฯลฯ เพิ่มลูกเล่น 
ด้วยการนําดอกไม้ ผลไม้มาตกแต่งจานใหส้วยงาม น่ารับประทาน 
อีกทั้งยังมีเมนูพิเศษหมนุเวียนตามฤดูกาล เชน่ น�าสมนุไพรไรซเ์บอรรี์ 
ไอศกรีมมังคดุ ชมจันทรผั์ดไข่ เสริฟ์บนโต๊ะอาหารที่ปูด้วยผ้ามัดย้อม 
บรรยากาศสบาย ๆ เหมือนน่ังกินข้าวในบ้านไม้กลางสวน ที่มีสระน�า 
ล้อมรอบชว่ยลดอณุหภูมิ ทําใหอ้ากาศถ่ายเทเย็นสดชืน่ตลอดทั้งวัน

       13/5 หมู่ 2 ต. สนักลาง อ. สนักําแพง จ. เชยีงใหม่ 50130

       10.00-17.00 น. (หยดุวันพธุ)

        09 5693 9586

        https://goo.gl/maps/WDjfQ5ATJACR8dbz7

       www.facebook.com/meena.rice.based

http://maekhumpong.business.site
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ชมุชนงานคราฟตริ์มแม่น�าคาวที่ชวนทกุคนมาเพลินชม เพลินชอปผลิตภัณฑ ์
แฮนดเ์มด ผ้าฝา้ยทอมือสดุเก๋ ที่มีรูปแบบและดีไซน์เฉพาะตัว พร้อมจัดเตรียม 
เวิรก์ชอปสนุก ๆ ตามวิถีถิ่น วิถีธรรมชาติใหเ้ข้าร่วมมากมาย ทั้งการทําผ้า 
มัดย้อมสไตลช์โิบริของญ่ีปุน่ ย้อมผ้าไหมด้วยสธีรรมชาติ เย็บปกัลาย 
บนกระเปา๋ผ้ารักษโ์ลก ทําต่างหผู้าซ่ินตีนจก ทําอาหารพื้นเมืองและเคร่ืองดื่ม 
สมนุไพรไทย สาํหรับชว่งวันหยดุเสาร-์อาทิตย ์จะมีตลาดฉําฉา 
ตลาดนัดคนรุ่นใหม่ที่นํางานคราฟต ์ผ้าทอธรรมชาติ เคร่ืองประดับ 
ของตกแต่งน่ารัก ๆ ไปจนถงึของกินออรแ์กนิกมาออกร้านจําหน่าย 
พ่วงด้วยดนตรีสดเปิดหมวก เสริมความฮิปใหก้ับชมุชนแหง่น้ีมากขึ้นอีกเท่าตัว  

        ต. สนักลาง อ. สนักําแพง จ. เชยีงใหม่ 50130

        10.30 – 17.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์ 

        09.00 – 14.30 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ (ปิดวันพธุ) 

        08 8268 2441

        https://goo.gl/maps/R2C7kkVuNiJAkhVd8

        www.facebook.com/LoangHimKao
        www.facebook.com/ChamchaMarket

Kaomai Estate 1995
พักผ่อน เอนกายในวงล้อมธรรมชาติของ เก๊าไม้ เอสเตท 1955 
พื้นที่ไลฟส์ไตลซ่ึ์งดัดแปลงอาคารโรงบ่มใบยาสบูอายกุว่า 60 ปี 
เปน็ “พิพิธภัณฑ”์ บอกเล่าประวัติศาสตรช์มุชน "คาเฟโ่รงบ่ม" 
ที่จัดแสดงภาพถ่ายไทมไ์ลน์โรงบ่มยาแต่ละยคุสมัย รวมถงึ 
“Amphitheater” ลานอเนกประสงคส์าํหรับจัดแสดงดนตรี 
ตลาดนัดสนิค้าทํามือ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ใหค้นทั่วไปได้เข้าชม หรือมาเดินเล่นสดูอากาศสดชืน่ท่ามกลาง 
ความเขียวขจีของต้นไม้ใหญ่ และต้นตีนตุ๊กแกบนผนังอาคาร 
ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์โดดเด่นของเก๊าไม้ และด้วยไอเดียการปรับภูมิทัศน์ 
ที่เจ้าของพยายามรักษาสมดลุธรรมชาติ ระหว่างสิง่ปลูกสร้างเก่า 
และใหม่ ผ่านการออกแบบที่กลมกลืน กับสิง่แวดล้อมในอดีต 
ทําใหเ้ก๊าไม้คว้ารางวัล UNESCO Awards การอนุรักษม์รดก 
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Conservation) ในสาขา 
การออกแบบใหม่ในบริบทมรดก (New Design in Heritage 
Contexts) จาก UNESCO Asia-Pacific ประจําปี 2018 
เปน็เคร่ืองการันตีว่าน่ีคือสว่นหน่ึงของการอนุรักษม์รดก 
ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนที่ควรค่าแก่การชืน่ชม   

   

        1 หมู่ 6 ถ. เชยีงใหม่-ฮอด ต. บ้านกลาง อ. สนัปา่ตอง

        จ. เชยีงใหม่ 50120

        08.00 – 21.30 น.

        0 5348 1201 , 08 6428 7481

        https://goo.gl/maps/bBmrSAcF3ftkwy956

        www.kaomailanna.com



Main Course
ชมุชนเก่า วถิีกรีน และงานศิลปร่์วมสมยั

Segway City Tour
เปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเชยีงใหม่แบบกรีน ๆ ด้วยการขี่ Segway 
(สกู๊ตเตอรไ์ฟฟา้) ยานพาหนะขนาดกะทัดรัดที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
นําพาทกุคนไปเยี่ยมชมเมืองเก่าแหง่อาณาจักรล้านนา ลัดเลาะตามกําแพง 
เมืองโบราณและคูเมืองที่มีอายนุานกว่า 700 ปี เรียนรู้ประวัติศาสตร ์
และสมัผัสวิถีชวีิตชาวเชยีงใหม่ ชมความงดงามของสถาปตัยกรรม ศิลปกรรม 
และวัดสาํคัญต่าง ๆ อาทิ วัดเชยีงมั่น วัดพระสงิหว์รมหาวิหาร 
วัดเจดียห์ลวงวรวิหาร และวัดพันเตา ไปจนถงึอนุสาวรียส์ามกษัตริย ์
โดยมีเจ้าหน้าที่นําทัวรค์อยอํานวยความสะดวก ใหค้ําแนะนําด้านความปลอดภัย 
พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตรเ์มืองเชยีงใหม่ใหอ้ย่างสนุกสนาน 
ตลอดทริป 

        Segway Gibbon 29/4 -5 ถ. คชสาร ต. ชา้งคลาน อ. เมืองเชยีงใหม่ 
        จ. เชยีงใหม่ 50100

        08.00 – 18.00 น.

        0 5301 0660

        https://g.page/segwaygibbon?share

        www.segwaygibbon.com
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ชมุชนคนรักงานคราฟต ์หรือ Craft Community สาํหรับเติมความสขุ 
บอกเล่าตัวตนผ่านงานคราฟต ์กับเวิรก์ชอปที่รวมทั้งความสนุก ความรู้ 
และความคิดสร้างสรรคม์าเสริฟ์ถงึมือทกุคน ทั้งการทําสมดุเย็บมือเล่มพิเศษ 
ตามคาแรกเตอรข์องตัวเอง หยิบจับวัสดใุกล้ตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุพืชมา 
ผสมผสานเทคนิค ออกมาเปน็ลวดลายกราฟิกสวย ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
การย้อมผ้าสคีราม ปั้ นงานเซรามิกด้วยมือ เรียนรู้การทําชอ็กโกแลตบาร ์
ไปจนถงึการประดิษฐป์ิ่ นมุ่นหรือปิ่ นปกัผมโบราณ เพื่อสบืสานศิลปะไทย 
เวิรก์ชอปน้ันจะจัดเดือนละคร้ัง สามารถติดตามข้อมูลได้ทางแฟนเพจ
The Localist หรือจะเข้ามาเลือกซ้ือสมดุเย็บมือพร้อมใชใ้นแบบที่ชืน่ชอบ 
ก็เปน็อีกหน่ึงทางเลือกน่าสนใจสาํหรับผู้ที่ชืน่ชอบงานฝมีือเก๋ ๆ จากวัสดธุรรมชาติ   
    

        2/8 ถ. ชา้งม่อยเก่า ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชยีงใหม่  จ. เชยีงใหม่ 50200

        10.00 – 18.00 น.             

        06 3429 5655

        https://goo.gl/maps/uTKVHpGMmbY2cFKSA

        www.facebook.com/thelocalistcm

Â‹Ò¹ÇÑ´à¡µ
เดินเที่ยวย่านการค้าเก่าแก่ของเชยีงใหม่รอบวัดเกตการาม ที่เต็มไปด้วย 
อาคารบ้านเรือนสดุวินเทจ ตลอดสองฝั่ งถนนเปน็สถาปตัยกรรมทรงคณุค่า 
ที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ง จีน ล้านนา และตะวันตก 
เข้าด้วยกันอย่างลงตัวสวยงาม บางหลังมีการเก็บเร่ืองราวชมุชน 
และวิถีความเปน็อยู่ในวันวานใหช้ืน่ชม และมีหลายหลังที่ปรับประยกุต ์
ใหม้ีความร่วมสมัย เปิดเปน็ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมมากมาย อาทิ 
เวียงจุมออน ทีเฮาส ์ร้านน�าชาชือ่ดัง woo cafe & art gallery 
คาเฟข่นมหวานที่ตกแต่งร้านด้วยดอกไม้และงานศิลป ์หรือ The Gallery 
ร้านอาหารและแกลเลอรีในอาคารปูนเก่าสไตลจี์น เปน็ต้น

        ถ. เจริญราษฎร ์ต. วัดเกต อ. เมืองเชยีงใหม่ จ. เชยีงใหม่ 50000

        0 5324 3550

        https://goo.gl/maps/T6xiVFpTohJro51t5
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สตูดิโอผ้าทอบรรยากาศล้านนา ที่เกิดจากความหลงใหลในมนตเ์สน่ห ์
ผ้าไทยของ แพทริเซีย ชสีแมน ผู้สร้างสรรคส์ตูดิโอแน่นหนาขึ้นมา 
จากความรัก จนกลายเปน็แหล่งผลิตผ้าทอคณุภาพและแหล่งเรียนรู้ 
ผ้าทอโบราณ ที่อนุรักษแ์ละสบืสานภูมิปญัญาท้องถิ่นใหค้งอยู่คู่ชมุชน 
พร้อมกับจัดใหม้ีกิจกรรมเรียนรู้การทอผ้า การย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาติ 
เชน่ สนี�าเงินจากใบคราม สแีดงจากไม้ฝางและคร่ัง สสีม้จากเมล็ดคําแสด 
รวมถงึสอนเทคนิคการมัดย้อมเปน็ลวดลายต่าง ๆ ใหก้ับผู้ที่สนใจได้ลอง 
ลงมือทําตามจินตนาการ สมัผัสกับความสวยงามของผ้าไทย 
และความนุ่มละมนุแหง่เสน้ใยบนผืนผ้าด้วยตัวเอง 

        138/8 ซ. ชา่งเคี่ยน ต. ชา้งเผือก อ. เมืองเชยีงใหม่  

        จ. เชยีงใหม่ 50300

        09.00-17.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์ 

        0 5322 6042

        https://goo.gl/maps/N39B7a3zVqTMJxKz5

        www.studio-naenna.com
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ต่อเติมจินตนาการกับสนุทรียะแหง่ศิลปะ ในพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมงานศิลปะร่วมสมัย และผลงานจากศิลปินชือ่ดัง 
มากมายในเมืองไทยมาจัดแสดง ภายในอาคารทรงโมเดิรน์ที่ผนังด้านนอกประดับกระจกแผ่นเล็ก ๆ ดงึดูดทกุสายตา 
สว่นภายในโปร่ง โล่ง เรียบ เท่ บางโซนเปิดรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติ ด้วยเทคนิคการออกแบบหลังคา 
ที่รับแสงเข้ามาอย่างสม�าเสมอ พร้อมสาํหรับการแต้มแต่งสสีนัจากผลงานศิลปะสารพันรูปแบบ ทั้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และงานหตัถกรรมที่ผลัดเปล่ียนกันมาจัดแสดง กระตกุต่อมความคิดสร้างสรรคใ์หก้ับผู้ชม 
นอกจากนิทรรศการใหม่เอี่ยม ยังมีคาเฟข่นาดใหญ่ใหน่ั้งหย่อนใจ รวมถงึร้านขายผลงานศิลปะ สนิค้าพื้นเมือง 
และของอารต์ ๆ มากมายใหเ้ลือกซ้ือกลับบ้าน และด้วยความโดดเด่นทั้งด้านสถาปตัยกรรม นิทรรศการ 
และสภาพแวดล้อมโดยรวม ที่น่ีจึงได้รับรางวัลพิพิธภัณฑใ์หม่ยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิกประจําปี 2560 
(Best Asia Pacific New Museum of the Year) จาก LCD Awards ใหม่เอี่ยมจึงเปน็หน่ึงในประสบการณ์ท่องเที่ยว 
เชงิศิลปวัฒนธรรมของเชยีงใหม่ที่ควรได้ไปเยี่ยมเยือนสกัคร้ังในชวีิต 

        122 หมู่ 7 ต. ต้นเปา อ. สนักําแพง จ. เชยีงใหม่ 50130

        10.00-18.00 น. (ปิดวันอังคาร)

        0 5208 1737

        https://goo.gl/maps/rcqn2hjbountmyxR9

        www.maiiam.com



Side Dishes
สขุ สงบ สดชืน่ในหลากสไตล์

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ�ÊÁà´็¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔ์
สวนพฤกษศาสตรท์ี่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยกว่า 6,500 ไร่ ซ่ึงคัดสรร 
พันธ์ุไม้หายากและไม้ใกล้สญูพันธ์ุมารวบรวมไว้เพื่อการเรียนรู้ อนุรักษ ์
และศึกษาวิจัย ที่สาํคัญยังมุ่งเผยแพร่เร่ืองราวธรรมชาติ ใหท้กุคนมองเหน็ 
คณุค่าของการอนุรักษพ์ืชและสิง่แวดล้อม รวมถงึเปิดโอกาสใหส้มัผัส 
อย่างใกล้ชดิ ตามโซนต่าง ๆ ทั้งพิพิธภัณฑธ์รรมชาติ สวนกลางแจ้ง 
อาคารเรือนกระจกที่จําลองสภาพแวดล้อมได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติจริง 
จะเหน็ไม้ปา่ดิบชืน้ พืชทนแหง้ พืชกินแมลงแปลก ๆ มากมาย และไฮไลตค์ือ 
Canopy Walkway ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ชมวิวปา่ดิบแล้งและปา่ดิบ 
แบบพาโนรามา เก็บความสดชืน่จากพืชสเีขียวใหเ้ต็มอิ่ม

        หมู่ 1 ซ. 9 ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชยีงใหม่ 50180

        08.30-16.30 น.

        0 5384 1234

        https://goo.gl/maps/Tn43EV1jEQgEikxs5

        www.qsbg.org

ÇÑ´ÍØâÁ§¤� (ÊÇ¹¾Ø·¸¸ÃÃÁ) 
พักกายพักใจกับเมนูแหง่ความสงบที่ วัดอโุมงค ์(สวนพทุธธรรม) 
วัดเก่าแก่อายกุว่า 700 ปี ดินแดนความสงบคู่เมืองเชยีงใหม่กลางปา่ 
อันร่มร่ืน จุดเด่นอยู่ที่อโุมงคเ์ถรจันทรข์นาดใหญ่ ภายในมีชอ่งทาง
เชือ่มต่อถงึกัน จะพบพระพทุธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ปรากฏอยู่ 
โดยทางเดินของอโุมงคย์ังเชือ่มต่อไปยังเจดียท์รงระฆังคว�าด้านบน อีกด้วย 
หากมาเยือนชว่งหน้าฝนวัดแหง่น้ีจะยิ่งงดงาม เพราะชุม่ชืน้ไปด้วย 
มอสตามผนังด้านนอกของอโุมงค ์เปน็ความร่มเย็นจากธรรมชาติ 
และธรรมะที่ทกุคนจะได้สมัผัสไปพร้อมกัน

        135 หมู่ที่ 10 ต. สเุทพ อ. เมืองเชยีงใหม่ จ. เชยีงใหม่ 50200

        ghttps://oo.gl/maps/u6tXhz8vdWNRzNM17 

        www.watumong.org/web

ºŒÒ¹¢ŒÒ§ÇÑ´  
แลนดม์ารก์แหง่ความสขุ ที่พัฒนาบ้านจัดสรรในฝนัของคนที่มีใจรัก 
ในงานศิลป ์จนกลายเปน็คอมมูนิตีมอลลส์ไตลพ์ื้นเมืองใต้ร่มเงาไม้ 
ด้วยการเพิ่มฟงักช์นัใหม่ใหบ้้านไม้ 2 ชั้น ในโครงการ สูร้่าน
ขายของพื้นเมือง งานฝมีือ คาเฟน่่ารัก ๆ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ออรแ์กนิก ไปจนถงึสตูดิโอเวิรก์ชอป ทั้งงานผ้า งานเซรามิก งานไม้ ฯลฯ 
ใหค้นที่ชืน่ชอบศิลปะได้ลองสร้างสรรคผ์ลงานด้วยตัวเอง ที่สาํคัญ 
บ้านข้างวัดยังใสใ่จต่อสิง่แวดล้อม โดยเลือกใชว้ัสดยุ่อยสลายง่าย 
เน้นอาหารสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี พร้อมทําพื้นที่จอดรถจักรยาน 
สาํหรับใหส้ายปั่ นแวะมาเลือกซ้ือของกิน ของใชเ้ก๋ไก๋โดยเฉพาะ  

        123 ถ. บ้านร�าเปิง ต. สเุทพ อ. เมืองเชยีงใหม่ จ. เชยีงใหม่ 50200

        10.00-18.00 น. (ปิดวันจันทร)์

        https://goo.gl/maps/i7LHi2TWyE7kBGuf8

        www.facebook.com/Baankangwat



The Oasis Spa at Nimman
สปากลางสวนเขียวชอุ่ม ที่นําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับศาสตรต์ะวันตก 
เข้าด้วยกัน มอบเปน็ประสบการณ์ความสขุผ่านนานาทรีตเมนต ์
ทั้งการตอกเสน้ ตามภูมิปญัญาการแพทยพ์ื้นบ้านโบราณ นวดประคบ 
นวดแผนไทย นวดน�ามันผ่อนคลาย และการสครับผลไม้เพื่อผิวเนียนนุ่ม 
กระจ่างใส โดยใชผ้ลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติและสมนุไพรออรแ์กนิก 
สดุอ่อนโยนทั้งหมด มีดนตรีบําบัดสร้างความผ่อนคลายในทกุประสาทสมัผัส 
พร้อมด้วยบริการมาตรฐานระดับ 5 ดาว    

        11 ถ. นิมมานเหมินท ์ ซ.7  ต. สเุทพ อ. เมืองเชยีงใหม่ 
        จ. เชยีงใหม่ 50200

        10.00-22.00น. 

        0 5392 0111

        https://goo.gl/maps/fe6A1JMWfkEQHhgj7

        www.oasisspa.net/en/destination/chiangmai/Nimman

One Nimman
แหล่งชอปปิงใหม่ในย่านนิมมานเหมินทร ์ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับ 
วิถีชวีิตคนรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอาคารก่ออิฐดินเผา ซุ้มประตูโค้ง 
แฝงกล่ินอายงานชา่งล้านนากับสถาปตัยกรรมแบบตะวันตก มีลานกว้าง 
และทางเดินเปิดโล่งเปน็อิสระ ขนาบข้างด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 
พี้นที่ศิลปวัฒนธรรม คาเฟ ่และบาร ์ที่มุ่งนําเสนอความเปน็ไทยร่วมสมัย 
ผ่านผลิตภัณฑค์ณุภาพและบริการระดับสากล รวมถงึกิจกรรมพิเศษในวันหยดุ 
หรือเทศกาล เชน่ คลาสโยคะ Swing Dance ตลาดออรแ์กนิกจําหน่ายพืชผัก 
ผลไม้ ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิก อาหารปรุงสดสง่ตรงถงึมือคนรักสขุภาพ 
เพื่อตอบโจทยท์กุไลฟส์ไตลใ์นยคุปจัจุบัน   

       1 ถ. นิมมานเหมินทร ์ต. สเุทพ อ. เมืองเชยีงใหม่ จ. เชยีงใหม่ 50200

       10.00 – 23.00 น.         

       0 5208 0900

       https://goo.gl/maps/tUWxsqpRfLS4fP64A

        www.onenimman.com



สมัผสัธรรมชาติ เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ซึมซับวฒันธรรมชมุชน

Appetizer

ªØÁª¹ºŒÒ¹»Ò§ËŒÒâÎÁÊàµÂ�
ชมุชนแหง่นวัตกรรมสาํหรับคนรุ่นใหม่ ที่เกิดจากการรวมตัวของคนรักบ้านเกิด โดยนําวิถีชวีิตดั้งเดิมมาผสมผสาน 
กับการเปิดใจเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ ยกระดับหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอําเภอแม่สายแหง่น้ี สูก่ารเปน็แหล่งท่องเที่ยวชมุชนที่มากด้วย 
มนตเ์สน่หท์างศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชวีิตพอเพียง และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เร่ิมตั้งแต่ จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา ทดลองมาสก์หน้าใยไหมทองคํา ภูมิปญัญาของคนเชยีงรายที่มีหน่ึงเดียวในเมืองไทย 
และเรียนรู้การทํากระดาษสารักษโ์ลกจากวัสดธุรรมชาติในท้องถิ่น หยิบจับดอกไม้ใบหญ้ามาแต่งแต้มได้ตามจินตนาการ 
จากน้ันน่ังรถอีต๊อกเยี่ยมชมรอบหมู่บ้าน เรียนรู้การตีมีดแบบดั้งเดิม การทําเทียน การทําเกษตรอินทรียท์ี่สวนฝร่ังกิมจู 
สวนมะเดื่อฝร่ัง เข้าชมแปลงปลูกหม่อนและโรงเล้ียงหนอนไหม เที่ยวกาดปางหา้ ตลาดเชา้ที่จะพบกับพืชผักสวนครัว 
ปลอดสารพิษจากสวนเกษตรของคนในชมุชน สว่นสาย ๆ จะมีร้านอาหารพื้นเมืองเปิดใหบ้ริการยาวไปจนถงึชว่งเย็น 
ปิดท้ายด้วยการล้ิมลองอาหารท้องถิ่นจานเด็ด อย่างข้าวซอยน้อย ขนมล็อกนา และอาหารไทล้ือ นับเปน็อีกหน่ึงชมุชมเข้มแข็ง 
ที่ชาวบ้านร่วมกันสบืสานภูมิปญัญาท้องถิ่นและวิถีพอเพียงด้วยหวัใจสเีขียวอย่างยั่งยืน  

        235 หมู่ที่ 1 ต. เกาะชา้ง อ. แม่สาย จ. เชยีงราย 57130

        08.00-17.00 น.

ชมุชนหมู่บ้านปางหา้โฮมสเตย ์       06 4679 7470      จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา         08 1883 9062

        https://goo.gl/maps/qfZ91kF2SwBgx2wQ9              www.facebook.com/panghahomestay
 

àÁ×Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�àªÕÂ§áÊ¹
จากการค้นคว้าทางประวัติศาสตรเ์ชือ่ว่า เมืองเชยีงแสนเปน็เมืองแรก ๆ 
ในยคุก่อร่างสร้างอาณาจักรล้านนา  ซ่ึงในชว่งเวลาต่อมา ได้มีการย้าย 
ศูนยก์ลางอํานาจไปยังเมืองต่าง ๆ จนไปหยดุอยู่ที่เมืองเชยีงใหม่ซ่ึงเปน็ 
ศูนยก์ลางแหง่การสถาปนาอํานาจที่แท้จริงของอาณาจักรล้านนา 
แต่ในขณะเดียวกัน เมืองต่าง ๆ ก็ยังคงเปน็เมืองสาํคัญซ่ึงมีการเติบโต 
อย่างต่อเน่ือง เชน่เดียวกับเมืองเชยีงแสน ในปจัจุบันสร้างบนพื้นที่เดิม
ของเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีชือ่ว่า “หรัิญนครเงินยางเชยีงแสน” ทําให ้
เมืองเชยีงแสนในวันน้ี เปน็เมืองยคุปจัจุบันที่ทับซ้อนกับเมืองโบราณ 
อายหุลายร้อยปี มีโบราณสถานแทรกแซมอยู่ตามสว่นต่าง ๆ ของเมือง 
อย่างกลมกลืน มีวัดวาอารามสาํคัญหลายแหง่ เชน่ วัดพระธาตดุอยปูเข้า 
บนดอยเชยีงเมี่ยง ชมพระวิหารอายกุว่าพันปี พระพทุธรูปพระเจ้าเชยีงแสน 
และทิวทัศน์ของสามเหล่ียมทองคํา วัดพระธาตจุอมกิตติ ปูชนียสถานสาํคัญ 
คู่บ้านคู่เมืองเชยีงแสน วัดพระธาตเุจดียห์ลวง วัดปา่สกั วัดพระธาตผุาเงา ฯลฯ 
ที่ยังคงความงามเหนือกาลเวลาท่ามกลางภูมิทัศน์ร่มร่ืน สะอาดตา โดยทาง 
เทศบาลตําบลเวียงเชยีงแสนจัดใหม้ีบริการรถรางเที่ยวชมโบราณสถาน 
พร้อมผู้บรรยายตํานานเมือง ใหฟ้งัแบบเต็มทกุอรรถรส เพื่ออนุรักษ ์
เมืองประวัติศาสตรแ์ละสิง่แวดล้อมโดยรอบใหค้งอยู่เชน่น้ีเร่ือยไป   

         ต. เวียง อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย 57150

ศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวอําเภอเชยีงแสน            0 5377 7287

àªÕÂ§ÃÒÂ



Doi Tung Tree Top & Zipline 
ผจญภัยกับเมนูท้าทายสดุสนุกบนเสน้ทางเดินเรือนยอดไม้ความสงูกว่า 30 เมตรจากพื้นดิน เรียนรู้ 
เกี่ยวกับผืนปา่ดอยตงุตลอดระยะทาง 295 เมตร ซ่ึงจะพาย้อนเวลาไปพบกับความอดุมสมบูรณ์ของปา่ 
ดั้งเดิมในแบบพาโนรามาเต็มสายตา สมัผัสความใหญ่โตของต้นเต่าร้างยักษ ์พรรณไม้ตามฤดูกาล 
สวนกาแฟ และโหนซิปไลน์ข้ามแปลงหญ้าแฝกที่ปลูกใหช้มเปน็ตัวอย่างสง่ท้ายความตื่นเต้น ซ่ึงสะพาน 
เดินเรือนยอดไม้น้ีสร้างด้วยวัสดไุม้เต็งแดง มีกลไกก่อสร้างที่ไม่เบียดเบียนสิง่แวดล้อม กลมกลืนไปกับ 
ธรรมชาติโดยรอบ และยดึโยงไว้ด้วยลวดสลิงแน่นหนาได้มาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจใหก้ับนักท่องเที่ยว
ในทกุก้าวที่ขยับ

        สวนแม่ฟา้หลวง โครงการพัฒนาดอยตงุ ต. หว้ยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชยีงราย 57240

        เปิดใหบ้ริการเปน็รอบ เวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-16.30 น.

        0 5376 7015-7 

        https://goo.gl/maps/Rq4avsWSmZsnW2F97

        www.doitung.org/news_events.php?Id=228

ÊÇ¹ÎÑ¡Î‹ÁäÁŒ
ปล่อยใจออกไปค้นหาความสงบสขุและความผ่อนคลายในสวนฮักฮ่มไม้ คาเฟเ่ล็ก ๆ กลางสวน 
บรรยากาศท้องทุ่งริมคลอง ตัวคาเฟส่ร้างจากวัสดธุรรมชาติตกแต่งด้วยไม้เปน็สว่นใหญ่ 
ใหค้วามรู้สกึอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พักผ่อนหย่อนใจกับสายน�า พายเรือหรือน่ังหอ้ยขาริมลําธาร 
รับแสงแดดอ่อน ๆ กินอาหารฝมีือแม่ ชมิขนมของพี่สาว เชน่ ข้าวซอย น�าเง้ียว ขนมจีนน�ายา 
เมี่ยงกลีบบัว ขนมหวาน ทกุเมนูล้วนปรุงมาจากใจ เน้นใชว้ัตถดุิบสดใหม่ ปลอดภัยเหมือนทํากินเอง 
ในครอบครัว แล้วจะค้นพบว่าความสขุในใจอยู่ใกล้แค่เอื้อม

        144/2 หมู่ 11 ต. หว้ยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชยีงราย 57220

        10.00 -19.00 น. (ปิดวันพธุ)

        08 4046 3914

        https://goo.gl/maps/xhcwiuywJEuW7iVA8

        www.facebook.com/HugHomMaiFarm



Main Course
สขุเรียบง่าย ทา่มกลางธรรมชาติ  และศิลปะรอบตัว

¿ÒÃ�Á·ÑÇÃ� ³ ÊÔ§Ë�»ÒÃ�¤
สดูอากาศบริสทุธ์ิแสนร่ืนรมยใ์นวงล้อมของธรรมชาติ ณ สงิหป์ารค์ 
แลนดม์ารก์อีกแหง่ของจังหวัดเชยีงราย ที่พร้อมเสริฟ์สารพัดกิจกรรม 
ท่องเที่ยวเชงิเกษตรบนพื้นที่นับพันไร่ เร่ิมต้นด้วยการปั่ นจักรยาน 
ไปตามเสน้ทางท่องเที่ยวแบบลดกก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
แวะไร่พทุรา ชมไร่ชาอู่หลงบนเนินเขา ผ่านสวนยางพารา 
แปลงข้าวบารเ์ลย ์แปลงสตรอวเ์บอรรี์ โรงเรือนเพาะเหด็หอม  
หรือจะเข้าโหมดผจญภัยกับกิจกรรมแอดเวนเจอรโ์รปคอรส์ 
โหนสลิงชมวิวดอยชา้ง ปีนผาจําลอง ระหว่างทางแวะทักทาย 
กับยีราฟ ม้าลายในโซนสวนสตัวส์ายพันธ์ุแอฟริกา และสาํหรับ 
ในชว่งฤดูหนาวท้องทุ่งกว้างจะเต็มไปด้วยดอกคอสมอสแบ่งบาน 
สวยงาม ใหห้ยดุเติมเต็มความสดชืน่ เก็บภาพบรรยากาศจนอิ่มหวัใจ

        ถนนเด่นหา้-ดงมะดะ ต. แม่กรณ์ อ. เมืองเชยีงราย
        จ. เชยีงราย 57000
        08.00-17.00 น.

        0 5316 0636 - 637

        https://goo.gl/maps/mFB997wBKD47yzGb9

        www.facebook.com/SinghaparkChiangrai

ÇÑ´Ã‹Í§àÊ×ÍàµŒ¹
อิ่มตา อิ่มใจกับความงดงามของพทุธศิลป ์ณ วัดร่องเสอืเต้น 
ผลงานศิลปะประยกุตโ์ดยคณุพทุธา กาบแก้ว หรือ สล่านก 
ศิลปินท้องถิ่นชาวเชยีงราย ที่บรรจงสร้างสรรคพ์ระวิหาร 
ใหม้ีเอกลักษณ์น่าจดจํา ด้วยโทนสนี�าเงินฟา้ตัดกับสทีอง 
เสริมลวดลายอันพล้ิวไหวสวยงามในทกุรายละเอียด โดยเฉพาะ 
บันไดพญานาคที่มีความประณีตอ่อนชอ้ย ซ่ึงได้นํารูปแบบผลงาน 
ของอาจารยถ์วัลย ์ดัชนี ศิลปินแหง่ชาติ มาประยกุตใ์ช ้ภายใน 
จะพบความโดดเด่นของ “พระพทุธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" 
พระประธานสงิหห์น่ึงสขีาวมกุ ล้วนเปน็พทุธบูชาที่บ่งบอกถงึ 
พลังศรัทธาและความอตุสาหะอย่างสงูสง่

        บ้านร่องเสอืเต้น 306 หมู่ที่ 2 ต. ริมกก อ. เมืองเชยีงราย 
        จ. เชยีงราย 57000

        08.00–18.00 น.

        08 2026 9038

        https://goo.gl/maps/yi81L5hV4e1JGm2YA



¢ÑÇÈÔÅ»Ð
ปล่อยอารมณ์แหง่ความสขุ ท่องไปในโลกของศิลปินเชยีงรายที่ขัวศิลปะ 
แหล่งรวมตัวของกลุ่มคน ผู้มีไอเดียสร้างสรรค ์และทํางานเพื่อ 
สาธารณประโยชน์ ซ่ึงคําว่า “ขัว” ในภาษาเหนือ แปลว่า “สะพาน” 
“ขัวศิลปะ” จึงเปน็สะพานที่จะเชือ่มศิลปะกับสงัคมเข้าด้วยกัน โดยมี 
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมนุเวียนของกลุ่มศิลปินเชยีงราย 
ศิลปินไทย และศิลปินต่างชาติ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และหตัถกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อหาเงินทนุเข้าหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ โรงพยาบาล   ตลอดจนมีกิจกรรมสร้างสรรคอ์ย่างค่ายศิลปะ 
เวิรก์ชอปสง่เสริมการเรียนรู้และปลูกฝงัความเปน็ศิลปินใหกัับเด็ก 
และเยาวชน ทั้งยังสามารถเข้ามาน่ังดื่มกาแฟ ชอปปิงผลงานศิลปิน 
เสือ้เพ้นทล์าย กระเปา๋ผ้า โปสการด์ ฯลฯ ในร้านขายของที่ระลึก 
ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยจินตนาการและแรงบันดาลใจ   

        ถ. พหลโยธิน ต. บ้านดู่ อ. เมืองเชยีงราย จ. เชยีงราย 57000

        10.00 – 19.00 น. 

        0 5316 6623

        https://goo.gl/maps/4vW3QTuAUEAEdUYs9

        www.artbridgechiangrai.org

ÊÇÃÃ¤�º¹´Ô¹ ¿ÒÃ�Á áÍ¹´� âÎÁÊàµÂ�
เพลินสมัผัส เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงตามวิถีสวรรคบ์นดิน ฟารม์ แอนด ์โฮมสเตย ์
ฟารม์เล็ก ๆ กับทีมงานคณุภาพที่นําสมนุไพรไทยที่เก็บสด ๆ จากแปลง มาเบลนใหไ้ด้ชา 
ที่มีรสชาติ กล่ิน ส ีและคณุประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป และเปน็มนตเ์สน่หท์ี่เต็มไปด้วย 
เร่ืองราวแหง่ความสขุกับกิจกรรมกรีน ๆ อย่างการเบลนชา ซ่ึงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
เร่ืองชา ชมิชา รวมถงึได้ออกแบบรสชาติชาด้วยตนเอง หรือจะลงมือทํากิจกรรม
ปั้ นเซรามิกในรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการ  ตามด้วยอิ่มอร่อยกับเมนูเคร่ืองดื่มและ 
ขนมหวานที่เน้นเสริฟ์ความอร่อยแบบปลอดสารพิษ เพื่อสขุภาพที่ดีของทกุคน 
และหากใครต้องการใชเ้วลาแบบสโลว ์ไลฟม์ากขึ้น ยังมีโฮมสเตยต์กแต่งแบบเรียบง่าย 
ท่ามกลางธรรมชาติไว้บริการด้วยเชน่กัน 

        บ้านสนัตาลเหลือง ต. ริมกก อ. เมืองเชยีงราย จ. เชยีงราย 57000

        08 1205 3554, 08 7726 9707 

        https://goo.gl/maps/igept1jyTGFR5ySM8        

        www.facebook.com/SawanbondinFarm



Enzyme Bath Thailand
เติมความสขุสดุผ่อนคลายกับสปารําข้าว Enzyme Bath Thailand อบเอนไซมเ์พื่อดูแลสขุภาพตาม
วิถีธรรมชาติของชาวญ่ีปุน่ โดยการนอนฝงัตัวในบ่อรําข้าวอณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใหแ้บคทีเรีย
ชนิดดีและเอนไซม ์ซ่ึงเปน็องคป์ระกอบสาํคัญในรําข้าวมอบความอบอุ่นอย่างอ่อนโยน ซ่ึงการอบ 15 นาที 
เสมือนกับการวิ่งจ็อกกิงถงึ 15 กิโลเมตร ทําใหค้ณุรู้สกึผ่อนคลาย เปน็การ Detox เอาเหง่ือและของเสยี 
ออกจากร่างกาย ชว่ยเพิ่มประสทิธิภาพในการกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการบาดเจ็บ 
และดูแลผิวพรรณใหเ้นียนนุ่มน่าสมัผัส คืนสขุภาพดีใหก้ับร่างกายและจิตใจอย่างสมดลุ
         

        215 หมู่ 1 ต. ริมกก อ. เมืองเชยีงราย จ. เชยีงราย 57100

        10.00 – 17.00 น. (ปิดวันจันทร)์ กรุณานัดหมายล่วงหน้า

        08 9952 3372 , 08 6564 7499

        https://goo.gl/maps/zKGVs1Kj9cxDaJx78

        www.th-th.facebook.com/enzyme.bath.thai

¶¹¹¤¹à´Ô¹áÅÐ¶¹¹¤¹Á‹Ç¹
ชม ชมิ ชอป ชลิ สนิค้าพื้นเมือง สนิค้าแฮนดเ์มด ผลิตภัณฑ ์
ชาวเขา ของตกแต่งบ้าน งานฝมีือท้องถิ่น และสารพันอาหาร 
อร่อยหลากหลาย ผักปลอดสารพิษสดใหม่ที่มีใหเ้ลือกสรร 
มากมาย รวมถงึจะได้เพลินตาเพลินใจกับการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมของเด็ก ๆ และชาวเชยีงราย 
สาํหรับในเย็นวันเสารพ์บกันที่ถนนคนเดินเชยีงราย 
หรือกาดเจียงฮายรําลึก สว่นในเย็นวันอาทิตยท์ี่สนัโค้ง 
ถนนคนม่วน พาม่วนใจ๋กันใหเ้ต็มพิกัดทกุวันหยดุสดุสปัดาห์

ถนนคนเดิน ถ. ธนาลัย ต. เวียง อ. เมืองเชยีงราย จ. เชยีงราย 57000

16.00-24.00 น. (เฉพาะวันเสาร)์

https://goo.gl/maps/yidRydB62UfPWEyJ7

ถนนคนม่วน ถ. สนัโค้งน้อย ซ. 1 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชยีงราย
จ. เชยีงราย 57000
16.00 -24.00 น. (เฉพาะวันอาทิตย)์

https://goo.gl/maps/GRyz6wLAjzgFAHjo9



นครแหง่ศิลปะและธรรมชาติ

Main Course
ÅÓ»Ò§

ÇÑ´äËÅ‹ËÔ¹ËÅÇ§
เพลิดเพลินกับความงดงามแหง่ศิลปะล้านนาที่ วัดไหล่หนิหลวง หรือ 
วัดเสลารัตนปพัพตาราม วัดโบราณอายกุว่า 100 ปี ภายในวัด 
มีพระวิหารเก่าแก่สร้างขึ้นจากฝมีือชา่งเชยีงตงุ ประดับตกแต่ง 
ด้วยลวดลายและภาพเขียนสงีดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะสว่นหน้าบัน 
และซุ้มประตูโขงมีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปสตัวต์ามแบบศิลปะ 
ล้านนาแท้ นอกจากน้ี ยังมีโรงธรรมสถานที่เก็บคัมภีรโ์บราณ 
เปิดใหค้นเข้ามาสาํรวจและศึกษาอีกด้วย นับเปน็วัดเก่าแก่ที่มีคณุค่า 
ทางด้านศิลปะและด้านประวัติศาสตรอ์ย่างแท้จริง

        บ้านไหล่หนิ ต. ไหล่หนิ อ. เกาะคา จ. ลําปาง 52130        

        0 5427 4006

        https://goo.gl/maps/z5BxrjnuZKJMF8zL7

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�à«ÃÒÁÔ¡¸¹º´Õ
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชามไก่แหง่ธนบดี ก่อตั้งโดย
นายพาสนิ ธนบดี ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน 
ผู้ร่วมก่อตั้งโรงงานเซรามิกแหง่แรกในจังหวัดลําปาง ที่น่ีได้รวบรวม
เร่ืองราวการทําเซรามิกเอาไว้ มีการสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ 
และเปิดใหศึ้กษากระบวนการผลิตชามไก่แบบสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชดิ 
ภายในพื้นที่มีเตามังกรโบราณ เตาผลิตเซรามิกเก่าแก่ใหไ้ด้ชม 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมใหไ้ด้ลองระบายสลีงชามหรือแก้วน�าด้วยตัวเอง
อีกด้วย ถือเปน็สถานที่ที่อนุรักษป์ระวัติศาสตรแ์ละเผยแพร่ภูมิปญัญา
ความรู้ได้เปน็อย่างดี   

        32 ถ. วัดจองคํา พระบาท ซ. 1 ต. พระบาท อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง 52000

        09.00 – 17.00 น.
        (รอบการเข้าชม 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 และ 16.00 น.)

        0 5482 1558

        https://g.page/MuseumDhanabadee?share

        www.dhanabadee.com



Melann Café
อาคารหม่องโง่ยซ่ิน เรือนแถวโบราณ 5 คูหา ทรงขนมปงัขิง หลังคาทรงมะนิลา ได้รับ 
รางวัลสถาปตัยกรรมดีเด่น ปี 2550 จากกรรมาธิการล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชปูถัมภ ์ปจัจุบันได้ดัดแปลงเปน็ Melann Café โดยคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ 
เมนูแนะนําของร้าน คือ หม่องโง่ยซินเซ็ต เปน็เมนูที่รวมเคร่ืองดื่มสดุอร่อยของร้าน ได้แก่ 
ชาไทย ชาเขียว กาแฟ ชามะนาว โกโก้ มาไว้ในแก้วเล็ก ๆ เสริฟ์พร้อมข้าวแต๋นในกระติ๊บ 
และยังมีเมนูอื่น ๆ ใหไ้ด้ล้ิมรสอีกมากมาย นอกจากน้ีในร้านยังเปิดเปน็แกลเลอรี 
จําหน่ายของตกแต่ง ของที่ระลึก รวมทั้งยังจัดแสดงผลงานศิลปะและตํานานของนครลําปาง 
ทําใหผู้้คนที่เข้ามาในร้านได้เติมพลังใหร่้างกาย พร้อมชืน่ชมความงามของศิลปวัฒนธรรม 
และสถาปตัยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษไ์ว้อย่างดี

        อาคารหม่องโง่ยซ่ิน กาดกองต้า ถ. ตลาดเก่า ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง 
        จ. ลําปาง 52100

        08.00-17.00 น. (วันอังคาร-วันศุกร)์  09.00 – 21.00 น. (วันเสาร-์อาทิตย)์  
        (ปิดวันจันทร)์

        08 6728 6362

        https://goo.gl/maps/GqH2ESHf6QHhz5nb6

        www.facebook.com/Moungngwezin-279801275420629

ÁÔÇà«ÕÂÁÅํÒ»Ò§
สนุกสนานพร้อมได้ความรู้กับมิวเซียมลําปาง พิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้ 
ที่นําเสนอเร่ืองราวของจังหวัดลําปางผ่านนิทรรศการ คน-เมือง-ลําปาง 
แบ่งออกเปน็ 16 หอ้ง มีเน้ือหาครอบคลุม 3 หวัข้อใหญ่ คือหวัข้อ 
คน ผู้มีสว่นขับเคล่ือนลําปางทั้งด้านสงัคม ประวัติศาสตร ์เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ต่อมาในหวัข้อ เมือง พาไปดูวิวัฒนาการของลําปาง 
ตั้งแต่อดีตจนถงึปจัจุบัน และหวัข้อ ลําปาง หยิบเอกลักษณ์ของจังหวัด เชน่ 
ภาษาถิ่น รถม้า ภูมิปญัญาต่าง ๆ มาใหท้กุคนศึกษา เน้ือหาทั้งหมดถ่ายทอด 
ผ่านเทคโนโลยี การจําลองเหตกุารณ์และสถาปตัยกรรม มาใชถ้่ายทอด 
เน้ือหาร่วมกับสือ่อื่น ๆ เพื่อกระตุ้นใหท้กุคนตื่นเต้นกับข้อมูลมากกว่าเดิม 
เปน็การเผยแพร่ความรู้ใหก้ับเยาวชนและประชาชนทั่วไปใหเ้ข้าใจตัวตน 
อันแท้จริงของลําปาง

        อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ถ. บญุวาทย ์ต. สวนดอก
        อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง 52000

        09.30 – 16.30 น. (เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย)์ (หยดุทกุวันจันทร)์

        09 3676 9401

        https://goo.gl/maps/Gm9WuDs9VnsRDtH89

        bit.ly/2HilvHU

Street Art ÅํÒ»Ò§ »ÅÒÂ·Ò§½˜¹
ภาพวาดสวยงามแต่งแต้มอยู่ตามแนวกําแพงและอาคารบ้านเรือน 
ริมแม่น�าวังในตัวเมืองลําปาง บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและกาดกองต้า 
ผลงานจากความร่วมมือของศิลปินกว่า 20 ชวีิต ได้มาชว่ยกันสร้างสรรค ์
ศิลปะจนเกิดเปน็ Street Art ลําปาง ปลายทางฝนั เพิ่มสสีนัใหก้ับ 
ถนนคนเดินเก่าแก่ของจังหวัด ซ่ึงภาพสตรีทอารต์เหล่าน้ันล้วนนําเสนอ 
เอกลักษณ์ของจังหวัดได้ดี เชน่ ภาพไก่ขาว เน่ืองจากสตัวช์นิดน้ี 
เปน็สญัลักษณ์ของเมืองลําปาง จึงมีภาพไก่ขาวในหลายรูปแบบใหช้มกัน 
ภาพชามไก่ ภาพข้าวแต๋น นับได้ว่าเปน็ Street Art ที่ใหผู้้คนได้มองลําปาง 
ผ่านงานศิลปะได้รู้จักเมืองน้ีในมมุมองที่ต่างออกไป 

        บริเวณกําแพงทางลงสะพานรัษฎาภิเศก ถ. รัษฎา ต. หวัเวียง
        อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง 52100

        goo.gl/maps/o1tfktnUQCJDJvGD8

        แม่น�าวังฝั่ งใต้ ใกล้กาดกองต้า ถ. ตลาดเก่า ต. สวนดอก 
        อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง 52100

        https://goo.gl/maps/bvW1XtrKPPP2YxS46
 



ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔá¨Œ«ŒÍ¹
ไอน�าลอยปกคลุมเต็มพื้นที่ มาพร้อมกับกล่ินกํามะถันอบอวลในอากาศ 
เปน็สิง่ที่เกิดจากน�าพรุ้อนธรรมชาติ แหล่งผลิตน�าแร่ที่ไหลเวียนอยู่ใน 
อทุยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน น�าแร่บริเวณน้ีมีอณุหภูมิเฉล่ียสงูถงึ 70-80 องศา 
จึงไม่เหมาะกับการลงไปแชต่ัว แต่สามารถนําไข่ไปต้มใหส้กุ แล้วนํามา 
รับประทานได้ บริเวณใกล้เคียงมีธารน�าอุ่นเกิดจากธารน�าเย็นจากน�าตก 
แจ้ซ้อนไหลมารวมกับธารน�าร้อน อณุหภูมิจึงเหมาะกับการลงไปแชต่ัว 
ทางอทุยานฯ จึงสร้างที่อาบน�าแร่ไว้ เพื่อเปน็สถานที่ใหนั้กท่องเที่ยว 
ได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และมีความสขุท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากน้ี 
ภายในอทุยานยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เชน่ น�าตกแจ้ซ้อน น�าตกแม่มอญ 
น�าตกแม่ขนุ ถ�าผางาม ใหเ้ที่ยวชมและมอบความสดชืน่ด้วยเชน่กัน 

        ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลําปาง 52240

        08.00-18.00 น. (วันจันทร-์ศุกร)์ 

        07.00-18.00 น. (วันเสาร-์อาทิตย)์ 

        08 9851 3355

        https://goo.gl/maps/3TodAQfFP744tQ2T7

        www.park.dnp.go.th

ªØÁª¹ºŒÒ¹»†ÒàËÁÕ้Â§
พันธ์ุไม้น้อยใหญ่ปกคลุมพื้นที่จนเขียวขจี มีเสยีงธารน�าไหลใหฟ้งัตลอดวัน 
และบ้านเรือนตั้งลดหล่ันกันไปตามแนวภูเขา ที่น่ีคือ ชมุชนบ้านปา่เหมี้ยง 
ตั้งอยู่บนภูเขา ชาวบ้านยังคงใชช้วีิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง อาชพีหลัก
คือ การทําไร่เหมี้ยง ปจัจุบัน ชมุชนเปิดพื้นที่เปน็โฮมสเตยใ์หค้นภายนอก 
เข้ามาเรียนรู้วิถีชวีิต ด้วยการใหร่้วมทําผลิตภัณฑจ์ากใบเหมี้ยง ตั้งแต่ 
เก็บใบเหมี้ยงจนถงึการแปรรูปเปน็หมอนใบชาและชาชงสาํหรับดื่ม 
แล้วมารับประทานอาหารพื้นเมืองที่ใชใ้บเหมี้ยงเปน็วัตถดุิบ รุ่งเชา้ของอีกวัน
ขึ้นไปชมพระอาทิตยข์ึ้นที่กิ่วฝิ่ น จุดชมวิวที่อยู่ไม่ไกลจากชมุชน 
การมาพักผ่อนที่บ้านปา่เหมี้ยงน้ัน ทําใหไ้ด้เหน็ถงึการพึ่งพิงกันระหว่างคน 
และธรรมชาติ การใชช้วีิตอย่างไม่รบกวนสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

        ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลําปาง 52240         

        08 4894 9122

        https://goo.gl/maps/naf6iu8tvRnWygZy9

        www.facebook.com/PaaMiang

¡ÅØ‹Á·Í¼ŒÒ¹ํ้ÒÁÍÞá¨Œ«ŒÍ¹
สมัผัสความงามของผ้าทอน�ามอญ ผ้าฝา้ยทอมือย้อมด้วยสธีรรมชาติ 
ที่ได้รับเลือกเปน็ผลิตภัณฑ ์OTOP ของจังหวัดลําปาง โดยงานหตัถกรรมน้ีเกิดจาก 
การรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ร่วมกันนําภูมิปญัญาการทอผ้าที่สบืทอดจากบรรพบรุุษ 
อย่างการคั่นลายด้วย “ไก” ทําใหม้ีลายเกลียวนูนออกมาจากเน้ือผ้า ผสมผสาน 
กับความคิดแปลกใหม่ด้วยการออกแบบลวดลายในทางขวาง ซ่ึงแตกต่างจากเดิม 
ที่เปน็ทางยาว จนกลายเปน็ผ้าทอผืนสวยที่ต่อยอดทําเปน็ผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ 
ได้อีกมากมาย ผ้าทอน�ามอญจึงเปน็ผลงานที่อนุรักษว์ัฒนธรรมดั้งเดิม 
และสง่เสริมความคิดร่วมสมัยเข้าไปพร้อมกัน

        บ้านศรีดอนมูล ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน
        จังหวัดลําปาง 52240

        08 3895 5963

        https://goo.gl/maps/CKZ8jM727rBwPVPa7

        www.facebook.com/NammornDesign



สขุกาย สบายใจ ในออ้มกอดของธรรมชาติ

Main Course
¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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¿ÒÃ�Áâª¤ªÑÂ
ฟารม์โชคชยัมีความเชือ่ว่า การสร้าง “โลกสเีขียว” ต้องเร่ิมมาจาก “ดิน” 
เมื่อดินดี ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม เปน็ต้นกําเนิดของการสร้าง 
“จิตสาํนึกที่ดี” และยังเปน็จุดเร่ิมต้นของความงดงามที่งอกเงยขึ้น 
ในสงัคมเชน่กัน ด้วยเหตผุลดังกล่าวฟารม์โชคชยัจึงพัฒนาเปน็แหล่ง 
ท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่ใหค้วามรู้ทกุกระบวนการเกี่ยวกับการผลิตและ 
แปรรูปผลิตภัณฑน์ม เปิดฟารม์ใหม้าลองใชช้วีิตแบบคาวบอย 
สนุกกับกิจกรรมที่ทําใหไ้ด้สมัผัสวิถีชนบทตามแบบฉบับชาวตะวันตก 
ท่ามกลางท้องทุ่ง เชน่ ขี่ม้า รีดนมวัว ทําไอศกรีม อีกทั้งยังสามารถ 
เรียนรู้ระบบการจัดการฟารม์ ชมศูนยพ์ันธุกรรมโคนม 
โดยมีการสอดแทรกภูมิปญัญา ความรู้จากประสบการณ์จริง 
การลงมือทํา การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม ทั้งหมดน้ี สะท้อนใหเ้หน็ว่า 
ฟารม์โชคชยัไม่ได้ต้องการแค่ปลูกฝงัใหเ้กิดจิตอนุรักษเ์ท่าน้ัน 
แต่ยังอยากใหท้กุคนในสงัคมได้อยู่ร่วมกับทกุชวีิตในธรรมชาติ 
อย่างมีคณุค่าด้วยเชน่กัน
         
        169 หมู่ที่ 2 ถ. มิตรภาพ ต. หนองน�าแดง อ. ปากชอ่ง 
        จ. นครราชสมีา 30130

        รอบการเข้าชมฟารม์ (*กรณีเดินทางเปน็หมู่คณะ

        กรุณาสาํรองบัตรล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สปัดาห)์
        วันอังคาร-วันศุกร ์รอบ 10.00 น. และ 14.00 น.
        วันเสาร-์วันอาทิตย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ ์
        รอบเชา้ 10.00 / 10.20 / 10.40 / 11.00 / 11.20 และ 11.40 น. 
        รอบบ่าย 13.00 / 13.20 / 13.40 / 14.00 / 14.20 และ 14.40 น.
        (ปิดวันจันทร ์ในกรณีที่วันจันทรเ์ปน็วันหยดุนักขัตฤกษ ์
        จะเปิดทําการปกติ และจะหยดุทําการในวันถัดไป)

äÃ‹Í§Ø‹¹ PB Valley
ภาพพาโนรามาที่มีภูเขาสลับซับซ้อนเปน็ฉากหลังกว้างไกลสดุสายตา
แสงแดดอ่อน ๆ ยามเชา้คลอเคลียต้นองุ่นที่ปลูกเรียงรายอยู่บนพื้นที่
กว่าสองพันไร่ PB Valley ไร่องุ่นท่ามกลางขนุเขาที่ปลูกองุ่นสาํหรับ 
การผลิตไวน์รสชาติพรีเมียม ภายในมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายใหเ้ที่ยวชม 
ไม่ว่าจะเปน็การน่ังรถชมไร่ ฟงับรรยายและเรียนรู้เร่ืองราวขององุ่นหลายสายพันธ์ุ 
ชมโรงงานผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ เรียนรู้การผลิตไวน์ 
ในทกุขั้นตอน พร้อมทั้งชมิไวน์จากถังไม้โอ๊กสาํหรับบ่มไวน์ที่นําเข้า 
จากประเทศฝร่ังเศส สนุกกับการเพ้นทข์วดไวน์ ปิดท้ายด้วย
การรับประทานอาหารอร่อย ๆ ที่ร้าน The Great Hornbill Grill 
และเลือกซ้ือผลิตภัณฑท์ี่แปรรูปจากองุ่นและสนิค้าที่ระลึกต่าง ๆ 
เปน็ของฝากกลับบ้าน

        102/2 หมู่ 5 ถ. มิตรภาพ ต. พญาเย็น อ. ปากชอ่ง
        จ. นครราชสมีา 30130

        08.00-20.00 น. (รอบการทัวรไ์ร่ วันละ 6 รอบ
        เวลา 8.30 / 10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30 และ 16.00 น.)

        08 5481 1745

        https://goo.gl/maps/8mbeX9mC9SFsB9Ep9

        www.pbvalley.com 

        0 2532 2846

        https://goo.gl/maps/6dhLwxa6t9megQuo6

        www.farmchokchai.com/th/index.html

        www.facebook.com/farmchokchai1957



ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔà¢ÒãËÞ‹
อทุยานแหง่ชาติแหง่แรกของประเทศไทย ภายใต้ผืนปา่ขนาดใหญ่ที่ได้รับ 
การขึ้นทะเบียนใหเ้ปน็มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโก 
มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน�าตกที่สวยงาม อาทิ น�าตกผากล้วยไม้ 
น�าตกเหวสวุัต น�าตกเหวนรก และเปน็แหล่งที่อยู่ของสตัวน์านาชนิด 
อย่างเสอื ชา้ง กวาง กระทิง ชะนี และนกชนิดต่าง ๆ โดยนักท่องเที่ยว 
สามารถร่วมกิจกรรมที่หอดูสตัวห์นองผักช ีหรือหอดูสตัวม์อสงิโต 
เพื่อดูฝูงกวาง กระทิง หรือ ชา้งปา่ มากินดินโปง่ นอกจากน้ียังมีจุดชมวิว 
ผาเดียวดาย มองเหน็พระอาทิตยข์ึ้นได้อย่างงดงาม กล่าวได้ว่า 
อทุยานแหง่น้ีมีระบบนิเวศที่ยังคงสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ หากมีเวลา 
พักค้างแรมสกัคืน อยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ ฟงัเสยีงปา่ขับกล่อม 
นกร้อง น�าตกไหล ก็จะยิ่งได้รับสมัผัสแหง่ความสขุครบทกุมิติทีเดียว

         ต. หมูส ีอ. ปากชอ่ง จ. นครราชสมีา 30130

         08.00-18.00 น.

         08 6092 6529

         https://goo.gl/maps/44SGykDfz8WMUaDH6

         www.khaoyainationalpark.com

à¢ÒãËÞ‹ ÍÒÃ�µ ÁÔÇà«ÕÂÁ
ด้วยความรักในธรรมชาติและรักในงานศิลปะ เปน็แรงบันดาลใจ 
ใหค้ณุพงษช์ยั จินดาสขุ จัดสร้างพิพิธภัณฑเ์พื่อเก็บรวบรวมงานศิลปะ 
ที่เคยสะสมไว้ เชน่ ภาพวาดจากฝมีือศิลปินที่มีชือ่เสยีง อาทิ อาจารยถ์วัลย ์
ดัชนี อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพัฒน์ อาจารยช์ลูด น่ิมเสมอ และผลงาน 
ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ รวมไปถงึงานประติมากรรมอีกมากมาย มีทั้งจัดแสดง 
ภายในอาคารหอศิลป ์และพื้นที่กลางแจ้ง นอกจากการชมงานศิลปะแล้ว 
ความพิเศษของเขาใหญ่ อารต์ มิวเซียม อีกอย่างคือตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติ 
โอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี มีบ้านพักแนวโมเดิรน์ชือ่ ART SPACE 
ตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมและประติมากรรมอย่างลงตัว และบริเวณเดียวกัน 
มีร้าน ART SHOP จําหน่ายของที่ระลึกใหเ้ลือกซ้ือ เรียกได้ว่า การมาที่น่ี 
เหมือนได้มารับทั้งแรงบันดาลใจ และรับพลังจากธรรมชาติ เปน็ความรู้สกึ 
อิ่มเอมใจและผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน

       บ้านท่าชา้ง หมู่ที่ 6 ต. หมูส ีอ. ปากชอ่ง จ. นครราชสมีา 30130

       09.00– 17.30 น.

       0 4475 6060

       https://goo.gl/maps/7ubGrPvYP1Tua2B37

       www.khaoyaiartmuseum.com



The Mew
ร้านคาเฟใ่นบรรยากาศโรงนาที่มีภูมิสถาปตัยกรรมอิงกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเปน็การเลือกใชว้ัสดตุกแต่ง เชน่ 
กระจกบานใหญ่รับแสงสว่างจากภายนอก การทําเพดานสงูใหอ้ากาศถ่ายเท ภายในประดับด้วยต้นไม้ใหค้วามร่มร่ืน 
ที่สาํคัญคาเฟแ่หง่น้ีมีเมนูโฮมเมดที่ใชส้มนุไพรปรุงแทบทกุจานและสร้างสรรคเ์ปน็เมนูพิเศษ เชน่ Herb Kurobuta 
Burger ทําจากขนมปงัโฮมเมดสมนุไพรถงึ 3 ชนิด ข้าวผัดน�าพริกปลาแซลมอน รับประทานคู่กับผักสด ๆ Mew 
Curry Puff กะหร่ีปั๊ บ DIY ใหเ้ลือกตักไสไ้ด้ตามใจชอบ นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมหมนุเวียนอย่าง The Mew 
Hill Market ท่ามกลางอากาศสบาย ๆ ตอนสาย ๆ ของวันหยดุสดุสปัดาห ์มีร้านสนิค้าทํามือผลผลิตทางการเกษตร 
ของขวัญไอเดียเก๋ ๆ และมีเวิรก์ชอปใหไ้ด้ร่วมสนุกมากมาย

หมายเหต:ุ สาํหรับตารางการจัดกิจกรรม The Mew Hill Market สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของ 
Retail All Around และ The Mew Khaoyai

        2 ถ. ธนะรัชต ์ก.ม.12 ต. หนองน�าแดง อ. ปากชอ่ง
        จ. นครราชสมีา 30130

        10.00-21.30 (วันศุกร-์วันอาทิตย)์ 

        09 8382 5433

        https://goo.gl/maps/AzLww9sWX6RyaSfh7

        www.facebook.com/TheMew.KhaoYai

ºŒÒ¹ËÁÒ¡Á‹Ç§ (The Mango House Farm)
คําว่า “หมากม่วง” เปน็ชือ่ที่คนเฒ่าคนแก่เรียก “มะม่วง” ในปจัจุบัน บ้านหมากม่วง 
คือฟารม์ที่ปลูกมะม่วงหลายสายพันธ์ุบนพื้นที่ 250 ไร่ โดยเฉพาะมะม่วงน�าดอกไม้ 
ที่ได้รับการดูแลอย่างมีคณุภาพ ด้วยภูมิปญัญา และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน
หลายสบิปี รวมถงึความพิเศษของผืนดินปากชอ่ง ทําใหร้สชาติอร่อยหอมหวาน 
ภายในฟารม์มีร้าน Farm Shop จําหน่ายผลิตภัณฑท์ั้งมะม่วงผลสด และเมนูมะม่วงอื่น ๆ 
เชน่ ข้าวเหนียวมะม่วง พดุดิ้งมะม่วง ไอศกรีมมะม่วง น�ามะม่วง มะม่วงอบแหง้ เปน็ต้น 
“ทกุผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการแปรรูปจากมะม่วงและผลผลิตที่ทางฟารม์สร้างสรรคข์ึ้น 
ไม่ใชเ่พียงเพื่อสง่มอบสนิค้าคณุภาพที่ดีใหก้ับลูกค้า แต่คือการรักษาไว้ 
ซ่ึงความภาคภูมิใจและคณุค่าของผืนดินเกษตรกรรมปากชอ่ง” 
คือแนวคิดของบ้านหมากม่วงที่สง่ผลต่อ วิถีเกษตรอันยั่งยืน
ใหก้ับผืนแผ่นดินไทย       

        60/3 หมู่.5 ซ. บ้านเขาแคบ ต. หนองน�าแดง อ. ปากชอ่ง
        จ. นครราชสมีา 30450

        08.30-17.00 น. (ปิดวันอังคาร)

        09 4521 1121

        https://goo.gl/maps/KXNU7knT64d9H7pN7

        www.facebook.com/KhaoYaiTheMangoHouseFarm



ºŒÒ¹¹Í¡¤Í¡¹Ò à¢ÒãËÞ‹ 
ผืนดินที่รายล้อมด้วยธรรมชาติบริสทุธ์ิ มีคลองเล็ก ๆ และสะพานไม้ไผ่ 
ข้ามทุ่งนาสเีขียวขจี มีบ้านที่สร้างแบบเรียบง่าย พร้อมแปลงผักในสวน 
ทกุวันสามารถเดินเก็บผักและผลไม้ที่ปลูกเองมารับประทาน น่ีคือภาพฝนั 
ของใครหลายคนที่มาสมัผัสได้จริงที่บ้านนอกคอกนา เขาใหญ่ ผืนดิน 
ที่กลายเปน็พื้นที่เกษตรแบบผสมผสานและปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย ์
ในวิถีพอเพียงตามรอยพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่น่ียังมีคาเฟ ่
กลางทุ่งนาในบรรยากาศสบาย ๆ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีบ้านพักสไตล ์
ฟารม์สเตย ์มีแปลงเกษตรและสนามเด็กเล่นใหเ้ด็ก ๆ ได้ทดลอง 
มาเปน็ชาวนาตัวน้อย ๆ อีกทั้งยังมีจําหน่ายข้าวไรซเ์บอรรี์อินทรีย ์
ที่ปลูกเองในฟารม์ ปลอดสารเคมีทกุขั้นตอน ปลีกตัวจาก
ความวุ่นวายในเมือง แล้วมานอนเล่น จิบกาแฟ ชมนกชมไม้ 
รดน�าพรวนดินที่บ้านนอกแหง่น้ี เปน็การผ่อนคลายใหก้ับชวีิต 
ต่อเวลาความสขุใหก้ับหวัใจ

        469 หมู่ที่ 7 ต. วังไทร อ. ปากชอ่ง จ. นครราชสมีา 30130

        10.00 - 18.00 น.

        08 3095 2199

        https://goo.gl/maps/eLLchokjNT69rrnQ7

        www.baannokkokna.com

ก้าวข้ามเวลา ยอ้นสูย่คุปราสาทหนิ

Main Course
ºØÃÕÃÑÁÂ�

ÍØ·ÂÒ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¾¹ÁÃØŒ§  
ปราสาทหนิทรายสชีมพูเก่าแก่ทรงคณุค่าศิลปะขอมโบราณที่สร้างผ่านกาลเวลา ความเชือ่และความศรัทธาในศาสนา 
ลวดลายแกะสลักบ่งบอกเร่ืองราวความเปน็มาทางประวัติศาสตร ์สะท้อนความยิ่งใหญ่แหง่อาณาจักรโบราณ 
ที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทตั้งแต่อดีตกาล รายล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ 
ขับใหป้ราสาทหนิพนมรุ้งมีความโดดเด่นและสง่างาม ในชว่งเดือนเมษายนและกันยายนของทกุปี จะเกิดปรากฏการณ์ 
แสงของพระอาทิตยข์ึ้น และเดือนมีนาคมและตลุาคมจะมีปรากฏการณ์แสงของพระอาทิตยต์ก โดยแสงจะลอดทะลุ 
ประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทหนิพนมรุ้ง เปรียบเสมือนเปน็อโุมงคย์าวราว 76 เมตร นอกจากการได้มาเยี่ยมชม 
ร่องรอยอารยธรรมโบราณท่ามกลางสิง่แวดล้อมที่สะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังได้สมัผัสความสงบสขุ 
ที่ผสานสมดลุแหง่ธรรมชาติ ชมุชน ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นใหก้ลายเปน็หน่ึงเดียวอีกด้วย

        ต. ตาเปก๊ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บรีุรัมย ์31110 

        06.00–18.00 น.        

        0 4466 6251

        https://g.page/Panomrung?share

        www.facebook.com/prasathinphanomrung



»ÃÒÊÒ·àÁ×Í§µํ่Ò
เทวสถานที่มีความงดงามและยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สดุอีกแหง่หน่ึง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้วยศิลปะเขมรแบบบาปวน ซ่ึงสนันิษฐานว่า 
สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะและเทพเจ้าองคอ์ื่น ๆ ในศาสนาฮินดู 
สภาพแวดล้อมบริเวณปราสาทเมืองต�ามีความร่มร่ืนด้วยต้นไม้สงูใหญ่ 
เรียงรายไปทั่วบริเวณ ที่น่ีมีระบบการจัดการความสะอาดและดูแล 
ความเปน็ระเบียบเรียบร้อยเปน็อย่างดี มีมัคคเุทศกน้์อยพาเดินเที่ยวชม 
และใหข้้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน และเน่ืองจากตั้งอยู่ใกล้ชดิกับชมุชน 
ที่เข้มแข็งอย่างบ้านโคกเมือง ซ่ึงยดึหลักการดํารงชวีิตตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงและใหค้วามสาํคัญต่อการรักษาสิง่แวดล้อม 
ที่น่ีจึงมีทั้งเร่ืองราวประวัติศาสตรป์ราสาทหนิพันปีที่งดงาม 
และชมุชนที่เปี่ ยมด้วยศรัทธาในการอนุรักษว์ัฒนธรรม 
เสมือนเปน็สว่นหน่ึงของกันและกันมายาวนาน  

       ต. จรเข้มาก อ. ประโคนชยั จ. บรีุรัมย ์31140

       06.00-18.00 น.

       0 4466 6251

       https://g.page/Muangtam?share

       www.facebook.com/muangtamtemple

ªØÁª¹ºŒÒ¹â¤¡àÁ×Í§
สนุกเรียนรู้ สมัผัสวิถีชมุชนที่มีวิถีเกษตรอินทรียแ์ละเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเชือ่มโยง 
กับอาชพีของชาวบ้านในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมเกษตรอินทรีย ์เรียนรู้ ปลูกเอง 
กินเองในนาข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายผักกูดอันเปน็ 
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หรือจะลงลึกกับการเรียนรู้ศิลปะของชมุชนที่ร่วมกัน 
สร้างสรรคผ้์าฝา้ยทอมือย้อมสจีากธรรมชาติ 100% เชน่ ดอกไม้ เปลือกไม้ 
หรือแก่นไม้แหง้ชนิดต่าง ๆ สามารถเพิ่มสสีนัใหก้ับเน้ือผ้าแบบปลอดสารเคมี 
ไม่ทําใหร้ะคายผิว อีกทั้งชาวบ้านร่วมกันคิดค้นการนําผืนผ้ามาหมักโคลน 
บารายที่มีอายมุากกว่า 100 ปี ทําใหส้สีนัติดทนนาน เน้ือผ้านุ่มสวมใสส่บาย 
แถมมีกล่ินหอมจากไอดิน ไม่น่าแปลกใจหากจะยกใหบ้้านโคกเมืองเปน็ 
หมู่บ้านต้นแบบในการใชช้วีิตแบบพอเพียง เปน็ชมุชนสเีขียวที่มี 
แหล่งประวัติศาสตรส์าํคัญ มีวัฒนธรรมเปน็ของตนเอง มีภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ชมุชนร่วมใจกันอนุรักษท์รัพยากรของตนใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน 
นับเปน็ประสบการณ์สขุเรียบง่ายที่แสนประทับใจ

        ต. จรเข้มาก  อ. ประโคนชยั จ. บรีุรัมย ์31140         

        08 8193 8840

        https://goo.gl/maps/sCMjGCaAB7T2KjYW7

        www.bankokmuang.in.th



ÇÑ´à¢Ò¾ÃÐÍÑ§¤ÒÃ
ลัดเลาะวันร่ืนรมย ์เยี่ยมชมวัดเก่าแก่สมัยทวารวดี บนปากปล่อง 
ภูเขาไฟที่ดับสนิท ณ ยอดเขาพระอังคาร ศาสนสถานอายนัุบพันปี 
สร้างสรรคด์้วยฝมีือมนุษย ์มีสถาปตัยกรรมและโบราณวัตถทุี่งดงาม 
แปลกตา อาทิ โบสถส์ามยอด จิตรกรรมฝาผนังพทุธชาดกที่บอกเล่า 
เร่ืองราวเปน็ภาษาอังกฤษสือ่ถงึความสมดลุระหว่างมนุษยแ์ละ 
ธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมีสขุโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
ผู้อื่น และสิง่แวดล้อม นอกจากน้ียังมีโบราณวัตถสุาํคัญคือ ใบเสมาหนิ 
บะซอลตส์มัยทวารวดี ซ่ึงพบเพียงแหง่เดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่รอบ 
อโุบสถ ทั้งหมดน้ี ล้วนเปน็หลักฐานทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่มาต่างรูปแบบ ต่างหว้งเวลา แต่ล้วนบอกเล่ามิติแหง่ศิลปะ ที่สือ่สาร 
ความเปน็ไปในแต่ละยคุสมัยได้อย่างสมบูรณ์

        ต. เจริญสขุ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บรีุรัมย ์ 31170  

        https://goo.gl/maps/ZRAkTSBj3JZBCYJx7

        www.facebook.com/Angkarn.Temple

Clean Farm Melon
เติมเต็มความสขุ สนุก สดชืน่ใหก้ับร่างกายที่ Clean Farm Melon 
แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรแบบปลอดสารพิษแหง่ใหม่ได้เนรมิต 
ที่ดินเปล่าใหก้ลายเปน็ระบบโรงเรือนแบบปิดเพาะปลูกเมล่อน 
สายพันธ์ุญ่ีปุน่ ผลโต หอม หวาน คณุภาพดี รับประทานได้ทั้งผลสด 
หรือจะแปรรูปเปน็เคร่ืองดื่ม น�าเมล่อนปั่ น ไอศกรีม บิงซู 
และฮันนีโทสต ์ฟารม์แหง่น้ีนอกจากจะสร้างงาน สร้างอาชพี 
และสร้างชือ่ใหก้ับชมุชนแล้ว ยังยินดีแบ่งปนัความรู้ 
สร้างความเข้าใจ และปลูกฝงัใจรักถงึวิถีเกษตรผสมผสาน 
ในรูปแบบพอดีและพอเพียงแก่ผู้มาเยือน 
         
        ถ. สายนางรอง-บรีุรัมย ์(ทางหลวงหมายเลข 218) กม. 39
        ต. หนองยายพิมพ ์อ. นางรอง จ. บรีุรัมย ์31110

        09.00-18.00 น. 

        09 6910 4465 , 08 1268 1354

        https://goo.gl/maps/dVcPsC7LDDQZvPCw5
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ปรับโหมดเปน็นักสาํรวจ เก็บรายละเอียดของภูเขาไฟกระโดง ภูเขาไฟหน่ึงในหกลูก 
ของจังหวัดบรีุรัมยท์ี่ดับสนิทแล้ว และนับเปน็ภูเขาไฟที่อายนุ้อยที่สดุในประเทศไทย
คือ 3-9 แสนปี สามารถมองเหน็ร่องรอยการปะทรุะเบิดเปน็รูปพระจันทรค์ร่ึงซีก 
ได้อย่างชดัเจน การมาเยือนวนอทุยานภูเขาไฟกระโดงมีกิจกรรมใหท้ําหลากหลาย 
อาทิ การเดินชมปากปล่องภูเขาไฟกระโดง และสามารถยืนชมมมุสงูจากสะพานแขวนได้ 
มีเสน้ทางเดินปา่ศึกษาธรรมชาติที่แต่ละฤดูกาลมีพันธ์ุไม้ใหช้มแตกต่างกัน 
มีเสน้ทางขี่จักรยานชมธรรมชาติโดยรอบของวนอทุยาน นอกจากน้ี 
บนยอดเขากระโดงยังเปน็ที่ประดิษฐานพระสภุัทรบพิตร พระคู่บ้านคู่เมือง 
บริเวณที่ตั้งขององคพ์ระยังเปน็จุดชมวิวที่สามารถมองเหน็ทัศนียภาพ
ของตัวเมืองบรีุรัมยไ์ด้อย่างเต็มตา

        ต.เสม็ด อ.เมืองบรีุรัมย ์จ.บรีุรัมย ์31000            

        08.00-18.00 น.                          0 4463 7349

        https://goo.gl/maps/DPmAsbfU77XARYx99

        khaokradong.business.site



Ê¹ÒÁ Chang Arena
สนามชา้งอารีนา หรือบ้านของทีมปราสาทสายฟา้ (Thunder Castle Stadium) 
เปน็หน่ึงในความภาคภูมิใจของชาวบรีุรัมยท์ี่มีสนามกีฬาสวยงามและได้มาตรฐาน
ระดับโลก และยังได้บันทกึลงกินเนสบุ๊กว่าเปน็สนามฟตุบอลในระดับฟีฟา่ 
แหง่เดียวในโลกที่ใชเ้วลาก่อสร้างน้อยที่สดุคือ 256 วัน สร้างขึ้นเพื่อใชเ้ปน็ 
สนามเหย้าของสโมสรฟตุบอลบรีุรัมย ์ยูไนเต็ด บรรจุคนได้ถงึ 32,600 ที่น่ัง 
และในบริเวณเดียวกัน ยังมี Buriram Castle ไลฟส์ไตลค์อมมูนิตี้มอลล ์
เปน็แหล่งชลิ ชมิ ชอป ครบในสถานที่เดียว ได้รับการออกแบบโดย 
อิงวิถีชมุชนรอบปราสาทพนมรุ้ง รวมถงึมีปราสาทพนมรุ้งจําลอง 
สร้างตามรูปแบบปราสาทขอมในอดีต ทั้งการแกะสลักและการจัดเรียงหนิ 
ประตูของปราสาทผ่านการคํานวณใหพ้ระอาทิตยส์ามารถสอ่งผ่านทั้ง 
15 ชอ่งประตูได้เหมือนปราสาทพนมรุ้งจริง และในยามค�าคืนยังมีระบบแสงสี
มาเพิ่มความตื่นตาตื่นใจใหก้ับจังหวัดบรีุรัมย ์  
  

        ต. ในเมือง อ. เมืองบรีุรัมย ์จ. บรีุรัมย ์31000        

        0 2026 6118

        https://goo.gl/maps/pAu4xJhoW5jtxsNu7

        www.buriramunited.com/home
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อทุยานไม้ดอกเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนรมิต 
สถานที่พร้อมใหนั้กท่องเที่ยวได้ชมดอกไม้เมืองหนาวได้ตลอดทั้งปี 
ในบรรยากาศสวนสวยสไตลย์โุรป เพลิดเพลินกับความงดงามของดอกไม้ 
นานาพรรณที่จัดแสดงถงึ 6 โรงเรือน มีทั้งไม้ดอกตามฤดูกาลที่หมนุเวียน 
ไปเร่ือย ๆ เฟิรน์สายพันธ์ุต่าง ๆ ในบรรยากาศปา่ดกึดําบรรพ ์พืชตระกูล 
สบัปะรดสภีายใต้แนวคิดสสีนัธรรมชาติ กล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์ุ 
พืชเขตร้อนและตะบองเพชรชนิดต่าง ๆ ภายใต้คอนเซ็ปตม์หาปิรามิด 
และดอกหน้าวัวพันธ์ุต่าง ๆ พร้อมบรรยากาศวิถีชวีิตความเปน็อยู่แบบ 
อีสาน นอกจากน้ี ยังได้พบกับความสวยงามของทุ่งดอกคอสมอส 
ชมความน่ารักของฟารม์เล้ียงแกะ ม้าแคระ อีกทั้งยังมีการนําแนวทฤษฎี 
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชจ้นเกิดเปน็โซนต่าง ๆ เชน่ แปลงปลูกผัก 
โดยใชเ้กษตรอินทรีย ์แปลงปลูกพืชสมนุไพร พลาดไม่ได้กับแหล่งชอปปิง 
สนิค้าพื้นถิ่นร่วมสมัยสไตลอ์ีสานและสนิค้า Made in Buriram 
พร้อมมมุกาแฟเก๋ ๆ เพ ลา เพลิน นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินใหก้ับ 
ทกุคนที่มาเยี่ยมชมแล้ว ยังเปน็จุดหมายของการพักผ่อนที่เต็มไปสสีนั
       แหง่ภาพประทับใจ

                        252 หมู่ 7 ต. คูเมือง อ. คูเมือง จ. บรีุรัมย ์31190

                        08.00–17.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์
                        08.00 – 18.00 น. (วันเสาร-์อาทิตย ์)         

                        08 7798 1039 , 0 4463 4736

                        https://goo.gl/maps/wCHitVhJj45UgWpKA

                        www.facebook.com/PlayLaPloen
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รับแสงตะวันแรกก่อนใครในสยาม ที่หน้าผาสงูชนัมองเหน็ทิวทัศน์ปา่เขา 
ทั้งสองฝั่ งแม่น�าโขง เปน็เสน้กั้นพรมแดนประเทศไทย-ลาว 
อทุยานแหง่ชาติผาแต้ม คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเปน็มา
ของมนุษยแ์ถบลุ่มแม่น�าโขง รวมทั้งประติมากรรมทางธรรมชาติที่ตกทอด
มาถงึปจัจุบัน อาทิ ผาแต้ม ปรากฏแนวภาพเขียนสโีดยฝมีือมนุษยย์คุก่อน 
ประวัติศาสตรอ์ายรุาว 3,000-4,000 ปี มีทั้งภาพสตัว ์ภาพคน ภาพมือ 
ภาพเรขาคณิต และภาพเคร่ืองมือจับปลา เรียงรายไปตามแนวผา น�าตกลงรู 
(น�าตกแสงจันทร)์ เปน็น�าตกที่ไหลลงจากรูขนาดใหญ่ของแผ่นหนิ กระเซ็น 
เปน็ฝอยละอองนวลตาคล้ายแสงจันทร ์น�าตกสร้อยสวรรค ์ไหลลงมาจาก 
ริมผาสงูสองสายบรรจบกันดูคล้ายสายสร้อย บริเวณริมธารมีพลาญหนิ 
ซ่ึงในชว่งปลายฝนต้นหนาว เต็มไปด้วยดอกไม้ปา่หลากสสีนัออกดอกงดงาม 
อาทิ มณีเทวา แดงอบุล หยาดน�าค้าง ดสุติา และเรียนรู้ศิลปะจาก
เสาเฉลียง รูปทรงคล้ายดอกเหด็ขนาดใหญ่ ที่ก่อเกิดจากหนิทราย 2 ยคุ 
ที่ถูกการกัดกร่อนของน�าและลมเปน็เวลาหลายล้านปี จนกลายเปน็
ประติมากรรมชิน้เอกอันทรงคณุค่าและน่าทึ่งที่ธรรมชาติมอบไว้
ใหเ้ราได้ชืน่ชม

        ต. หว้ยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อบุลราชธานี 34220 

        06.00-18.00 น. 

        0 4524 9780

        https://goo.gl/maps/3qADoVTuT84QEhaL7

        park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1073

ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

มหศัจรรยเ์มอืงหนิ ณ สดุปลายตะวนัออก

Main Course

ÊÒÁ¾Ñ¹âº¡
ที่น่ีคือความมหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า 
“แกรนดแ์คนยอนน�าโขง” เปน็แก่งหนิขนาดใหญ่ที่ถูกหนิ ทราย 
ใต้น�ากัดเซาะเปน็เวลายาวนาน ก่อเกิดแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง 
(ภาษาอีสานเรียกว่า โบก) เปน็ที่มาของชือ่สามพันโบก ซ่ึงแต่ละโบก 
มีรูปร่างลักษณะเฉพาะต่างกันไป เชน่ โบกรูปหวัใจ โบกรูปดาว 
โบกรูปมิกกี้เมาส ์นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความมหศัจรรยน้ี์ 
ได้ในชว่งเดือนตลุาคม-เดือนพฤษภาคมของทกุปี  จะเหน็ประติมากรรม 
ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่กินอาณาบริเวณกว้างไกลกว่า 5 กิโลเมตร 
หากต้องการสมัผัสสามพันโบกอย่างใกล้ชดิ ใหล่้องเรือลัดเลาะไปยัง 
จุดสาํคัญต่าง ๆ อาทิ ปากบ้อง แก่งสองคอน หาดสลึง ผาหนิศิลาเลข 
และหาดหงส ์นอกจากน้ีแล้ว ยังได้ชมวิถีชวีิตของการอยู่ร่วมกัน 
ระหว่างชาวไทยและชาวลาวริมฝั่ งโขงที่ดําเนินวิถีประมงท้องถิ่น 
ที่ไม่ทําลายธรรมชาติ เพียงแค่อาศัยเล้ียงปากท้อง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         
        บ้านโปง่เปา้ ต. เหล่างาม และบ้านปากกะหลาง ต. สองคอน
        อ. โพธ์ิไทร จ. อบุลราชธานี 34340

        08 3749 6098

        https://goo.gl/maps/vT9pBQevRQ1nEEuc9
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กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว อําเภอโขงเจียม เคยเปน็แหล่งปลูกฝา้ยที่มีคณุภาพ และมีชมุชนที่รุ่มรวย 
ด้วยภูมิปญัญาการทอผ้า การใชฝ้า้ยเข็นมือ ด้วยเหตผุลน้ี ร้านกาลคร้ังหน่ึง จึงได้นํามรดกภูมิปญัญา 
อันล�าค่าน้ีกลับคืนมา ด้วยการรณรงคใ์หช้าวบ้านที่อยู่ริมแม่น�าโขงปลูกฝา้ยแบบออรแ์กนิก 
เชญิชวนคณุยาย คณุปา้มาชว่ยกันมัดลาย ทอผ้า ปลูกคราม ย้อมสธีรรมชาติ โดยเปิดเปน็บ้าน 
ที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑท์ี่ทําจากฝา้ยทกุขั้นตอน ไม่ว่าจะเปน็ อิ้วฝา้ยแยกเมล็ด ดีดใหปุ้ยฝา้ยฟู 
ล้อฝา้ยเปน็ก้อนยาว สูก่ารเข็นฝา้ยออกมาเปน็เสน้ และนําไปทอเปน็ผืนผ้าในที่สดุ  นอกจากน้ี 
ที่น่ียังมีคาเฟต่กแต่งสไตลว์ินเทจ มีที่พักแบบโฮมสเตยบ์นเรือนไม้โบราณ มีกิจกรรม DIY 
ใหนั้กท่องเที่ยวได้ลงมือทํา เชน่ มัดย้อมกระเปา๋ผ้า การสานไม้ไผ่ ทําพวงกญุแจจากเศษผ้าเหลือใช ้
และกิจกรรมปั่ นจักรยานเสน้ทางรอบชมุชน เพื่อสมัผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชวีิตของชาวโขงเจียม 
นับเปน็วันพักผ่อนที่เรียบง่ายและสงบงาม

        12 หมู่ 1 ถ. แก้วประดิษฐ ์ต. โขงเจียม อ. โขงเจียม
        จ. อบุลราชธานี 34220

        0 4521 0324

        https://goo.gl/maps/4hdmbTZVABxPkdQ46

        www.facebook.com/OnceUponaTimeKhongchiam

â¢§à¨ÕÂÁ
ณ ดินแดนตะวันออกสดุของประเทศไทย เปน็จุดสดุท้าย
ที่แม่น�าโขงไหลผ่านก่อนเข้าสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน
และเปน็จุดบรรจบของแม่น�ามูลและแม่น�าโขง เกิดเปน็
แม่น�าสองส ี“โขงสปูีน มูลสคีราม” อีกทั้งโขงเจียมยังเปน็
อําเภอสดุท้ายที่เชือ่มติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)  มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และร่องรอยอดีตใหเ้หน็ในปจัจุบัน เชน่ ตกึขาว
อาคารพาณิชยส์ไตลโ์คโลเนียล สร้างใน พ.ศ. 2436 
อยู่ในยคุที่ฝร่ังเศสออกล่าอาณานิคม ชนเผ่าบรู (ข่า หรือสว่ย)
มีภาษาพูดและความเชือ่ของตนเอง อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านเวินบกึ
ในตัวอําเภอยังมี ถนนสายเล็ก ๆ ที่สองฝั่ งเต็มไปด้วยบ้านไม้โบราณเก่าแก่
หากมาเที่ยวชว่งปลายปี สามารถล่องเรือชมทัศนียภาพความงดงามของสายน�า 
และสมัผัสวิถีชวีิตชาวประมงกลางลําน�าโขง ที่หาเล้ียงชพีด้วยตุ้มปลายอน 
เคร่ืองมือจับปลาในแม่น�าที่มีมาแต่โบราณ อันเปน็วิถีชวีิตเรียบง่ายและเคารพต่อธรรมชาติ 
ทั้งหมดน้ีรวมอยู่ในอําเภอเล็ก ๆ ที่ชือ่ว่าโขงเจียม แต่ยิ่งใหญ่ด้วยเสน่หท์ี่น่าจดจํา

        อ. โขงเจียม จ. อบุลราชธานี 34220

        https://goo.gl/maps/nu3xNSphrtFDQU7s9
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ผืนปา่ที่รายล้อมด้วยภูเขาเตี้ย ๆ มีแม่น�ามูล แม่น�าโขง 
และลําโดมน้อยไหลผ่าน ชา่งเปน็พื้นที่ปา่ที่มีธรรมชาติ
งดงาม โดดเด่นด้วย แก่งตะนะ ลักษณะเปน็โขดหนิทราย
ขนาดน้อยใหญ่ สนิีลดํา โผล่ขึ้นมาเปน็เกาะกลางแม่น�ามูล
มีหลุม โบก ซอก หลืบที่เกิดจากกระแสน�าอันเชีย่วกราก
ไหลกัดเซาะลงไปตามร่องหนิ กระจายอยู่เต็มพื้นที่ 
เปน็ความมหศัจรรยก์ลางลําน�าที่ไม่ได้มีแค่ความงดงาม 
แต่ยังหล่อเล้ียงชวีิตชาวประมงท้องถิ่น ด้วยภายใต้ลําน�า
มีโพรงถ�าหลายแหง่ จึงทําใหม้ีปลามาอาศัยอยู่บริเวณน้ีเปน็จํานวนมาก 
ภายในอทุยานฯ ยังมีน�าตกตาดโตนใหเ้ที่ยวชม มีสะพานแขวนที่ยาวที่สดุ
ในภาคอีสาน ซ่ึงเปน็จุดชมวิวสองฟากฝั่ งของแม่น�ามูลเหนือแก่งตะนะ 
และทอดเชือ่มสูผื่นปา่เขียวขจีใหเ้ดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะได้
อย่างเพลิดเพลิน  

        อ. สริินธร จ. อบุลราชธานี 34350

        08.00 -17.00 น.

        0 4525 2722

        https://goo.gl/maps/zTDPZmZoV9CkgxWP6

        park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1031

      

ÇÑ´ÊÔÃÔ¹¸ÃÇÃÒÃÒÁÀÙ¾ÃŒÒÇ
เมื่อท้องฟา้ในยามพลบค�าถูกระบายเปน็สนี�าเงินคราม ภาพจิตรกรรมเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ ์
ที่อยู่บนผนังด้านหลังของอโุบสถจะเรืองรองฉายแสงสเีขียวสดใสในยามค�าคืน ชว่งเวลาน้ี 
บรรยากาศโดยรอบชา่งงดงามจับใจ วัดสริินธรวรารามภูพร้าว ตั้งอยู่บนเนินเขาสงู โดดเด่นด้วย 
อโุบสถที่จําลองแบบมาจากวัดเชยีงทอง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยการนําศิลปะระหว่าง 
ล้านนาและล้านชา้งมาประยกุตผ์สมผสานเข้าด้วยกัน บริเวณด้านหลังอโุบสถมีจุดชมวิวที่ยิ่งใหญ่ 
ของลําน�าโขง มองเหน็ประเทศลาว ด่านสากลชอ่งเม็ก และอ่างเก็บน�า อีกทั้งยังเปน็จุดชม 
พระอาทิตยลั์บขอบฟา้ที่สวยที่สดุแหง่หน่ึงของจังหวัด การมาเยือนวัดน้ี นอกจากจะได้สมัผัส 
ความงดงามจากงานศิลปแ์ละธรรมชาติที่รายล้อมแล้ว ยังสมัผัสได้ถงึความสขุ สงบ สมดลุที่เกิดขึ้น 
จากภายในด้วยพลังแหง่ศรัทธา

        ต. ชอ่งเม็ก อ. สริินธร จ. อบุลราชธานี 34350

        https://goo.gl/maps/Dcz7qTTKUjPC1utQA
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เติมความสขุและความสดชืน่ใหร่้างกายท่ามกลางสวนดอกไม้สวยงามระดับโลก 
ที่เนรมิตดินแดนกว้างใหญ่กว่า 1,700 ไร่ ใหเ้ต็มไปด้วยพันธ์ุไม้หายากจากหลายประเทศ 
ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธ์ุ แต่งแต้มสสีนัคู่กับประติมากรรมอลังการในสวนหลากสไตล ์
ภายใต้แนวคิดรักษต์้นไม้ ลดโลกร้อนเพื่อทกุคน ไม่ว่าจะเปน็สวนฝร่ังเศส สวนอิตาลี 
สวนนกฟลามิงโก ตกึมด มีสกายวอลก์สาํหรับเดินชมสวนในมมุสงู และเปิดโลก 
จินตนาการใหเ้ด็ก ๆ ด้วยหบุเขาไดโนเสารท์ี่จําลองโลกดกึดําบรรพข์ึ้นมา
อย่างสมจริง รวมถงึการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4 ภาค 
เรียกได้ว่าเปน็สวนแหง่การเรียนรู้ธรรมชาติและสตัวป์า่
ที่จัดเต็มครบรส เหมาะกับคนทกุเพศทกุวัยเลยทีเดียว 

        34/1 ต. นาจอมเทียน อ. สตัหบี จ. ชลบรีุ 20250

        08.00-18.00 น.

        0 3823 8061

        https://goo.gl/maps/XkVpu4Wwfjf3H8Bd7

        www.nongnoochtropicalgarden.com

»ÃÒÊÒ·ÊÑ¨¸ÃÃÁ
ปราสาทไม้แกะสลักแสนวิจิตรที่ใหญ่ที่สดุในโลก สงูตระหง่านอยู่บนชายหาดแหลมราชเวช เปน็ผลลัพธ์ 
จากจินตนาการผสานกับต้นทนุแหง่ “ความเพียร” เพื่อถ่ายทอดปรัชญาทางศาสนาสูส่ายตาชาวโลก 
ผ่านสถาปตัยกรรมทรงไทยจตรุมขุแกะสลักจากไม้ทั้งหลัง ที่สร้างขึ้นโดยกรรมวิธีการเข้าเดือย ตอกสลัก 
เข้าล่ิม เข้าหางเหยี่ยว ตามศิลปะสมัยอยธุยาตอนต้นจนถงึสมัยรัตนโกสนิทร ์แสดงถงึภูมิปญัญา 
ชา่งไทยโบราณที่หาชมได้ยากในปจัจุบัน และภายในปราสาทยังมีลักษณะเปน็โถงใหญ่เปิดโล่งรับลม 
รับแสงจากธรรมชาติชว่ยประหยัดพลังงาน จึงนับว่าเปน็สิง่มหศัจรรยร่์วมสมัยที่สร้างสรรคโ์ดยฝมีือมนุษย ์
ควรค่าแก่การชืน่ชมและอนุรักษอ์ย่างแท้จริง

        206/2 หมู่ที่ 5 ถ. พัทยา-นาเกลือ ต. นาเกลือ อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

        08.00-18.00 น.

        08 1350 8709 , 0 3811 0653

        https://goo.gl/maps/7y65KRgtsstmtyCX9

        www.sanctuaryoftruth.com 

เทีย่ววนัหยดุ ปกัหมดุเมอืงชายทะเล
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Appetizer



ªØÁª¹ºŒÒ¹ªÒ¡á§ŒÇ áÅÐµÅÒ´¨Õ¹ªÒ¡á§ŒÇ 
เดินเที่ยวเล่นแบบสโลว ์ไลฟ ์ในชมุชนชาวจีนแต้จ๋ิวอายกุว่า 100 ปี 
ที่ยังคงรักษาวิถีชวีิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเปน็เอกลักษณ์เอาไว้ 
อย่างครบถ้วน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม ใหเ้ข้ามาทํา 
กิจกรรมเรียนรู้ที่เปน็มิตรต่อสิง่แวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ทําถ่านดูดกล่ิน 
ขนมชอ่ผกา ยําดอกไม้ สตูรลับคืนความอ่อนเยาวจ์ากธรรมชาติ 
หรือจะสานตะกร้ามะกรูดใบเตย เดินถือไปชมิ ชอป แชะ ต่อที่ 
ตลาดจีนชากแง้ว ตลาดเก่าสดุเก๋าในบรรยากาศของหอ้งแถว 
สไตลจี์นโบราณ ที่จะพบกับอาหารอร่อย ๆ ทั้งขนมข้าวโปรงโบราณ 
กวยจ๊ับเสน้นุ่ม ๆ กยุชา่ย เปด็พะโล้ ฯลฯ แถมยังมีมมุใหถ้่ายรูปเก๋ ๆ 
ใต้โคมไฟสแีดงสดใสกับกราฟฟิตีวิถีชาวจีน โรงหนังเก่า หรือจะน่ัง 
รถลากเที่ยวก็เพลินได้ไม่แพ้กัน เรียกได้ว่า ทั้งอิ่มอร่อย สนุก 
ประทับใจ จบครบในที่เดียว 

      (ตลาดจีนชากแง้ว) หมู่ที่ 10 บ้านชากแง้ว เมืองพัทยา
      อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

      15.00-21.00 น. (เฉพาะตลาดจีนชากแง้ว เปิดทกุวันเสาร)์      

      08 1870 3398

      https://goo.gl/maps/VtNs64Q4RXyjWYBM7

      www.facebook.com/chakngeaw

Legend Siam Pattaya
เมืองจําลองอารยะสยาม ที่ปลุกทกุตํานาน ประเพณี วิถีชวีิต และศิลปวัฒนธรรม 
อันเปน็ความภาคภูมิใจของชาติใหก้ลับมามีชวีิตอีกคร้ัง ในรูปแบบของสวนสนุก 
เชงิวัฒนธรรมแหง่แรกของประเทศไทย กับ 3 โซนสดุยิ่งใหญ่ ได้แก่ 
โซนสยามวิไลซ ์พาทกุคนย้อนเวลาสูย่คุเรืองรองที่สะท้อนผ่านสถาปตัยกรรม 
ความเชือ่ และพลังศรัทธา ตื่นเต้นไปกับเคร่ืองเล่นตามหาจอมขมังเวทย ์
โซนไทยอารยะ สมัผัสวิถีไทยโบราณ 4 ภาค พบกับความสนุกร่ืนเริงในการละเล่น 
มหรสพสดุหรรษา ตลาดน�า เรือนอาหารถิ่น บ้านแม่นาคพระโขนง 
และโซนภูมิแผ่นดิน ที่นําเสนอเร่ืองราวความภาคภูมิใจของประเทศ ผ่านตํานาน
ผู้เสยีสละเพื่อชาติ ชา้งเผือกคู่บ้านคู่เมือง และวิถีเกษตรพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง 
นักอนุรักษรุ่์นใหม่หวัใจสเีขียว และน่ีคือจุดหมายแหง่ความสนุกสไตลไ์ทย ๆ 
ที่มาถงึพัทยาแล้วต้องหา้มพลาดเลยทีเดียว

        ต. นาจอมเทียน อ. สตัหบี จ. ชลบรีุ 20250         10.00 – 20.00 น.     

        0 3307 3333

        https://goo.gl/maps/u6DF4p5UPAyuBGs78  

        www.legendsiam.com

Oasis Spa Pattaya
พักเบรกหยดุทกุความเมื่อยล้า มาปรับสมดลุใหร่้างกายและผิวพรรณ 
ที่ Oasis Spa Pattaya สปาอัตลักษณ์ไทยล้านนาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 
กลมกลืนกับธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยรอบ เพื่อมอบชว่งเวลา 
แหง่ความสงบ ผ่อนคลายกับทรีตเมนตโ์ปรแกรมซ่ึงได้แรงบันดาลใจ 
จากภูมิปญัญาการนวดสไตลไ์ทยล้านนา ผสมผสานศาสตรแ์หง่กายภาพ 
และสนุทรียศาสตรด์้านดนตรีบําบัด ไม่ว่าจะเปน็การนวดน�ามัน 
นวดประคบสมนุไพรไทย ตอกคลายเสน้ ขัดผิวกายด้วยผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 
ฯลฯ บรรเทาความอ่อนล้าของร่างกาย ผิวพรรณ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด 
และอวัยวะใหต้ื่นตัว ในบรรยากาศที่อบอวลด้วยกล่ินหอมอโรมา 
ของสมนุไพรแสนสดชืน่ เบาสบาย

        Chateau Dale Hotel 322 ทัพพระยา อ. บางละมงุ
        จ. ชลบรีุ 20150         

        10.00-22.00 น.

        0 3811 5888

        https://goo.gl/maps/s4y183TUBrFsVdF79

        www.oasisspa.net



Wooden Box Pattaya
สวรรคข์องคนรักสขุภาพ พร้อมสง่มอบความสขุจากใจคนปลูก 
ผักปลอดสารพิษ สูอ่าหารคลีนรสเลิศอย่าง สลัดผัก ที่ทางร้านมีโรงเรือน 
ปลูกผักไฮโดรโพนิกสส์ารพัดชนิด ใหร้สชาติของความสดใหม่ หวาน 
กรอบ ปลอดสารเคมี สามารถเลือกทอปปิงได้ตามใจชอบ แถมมีน�าผัก 
สกัดเย็น รสหวานธรรมชาติเสริฟ์คู่กัน สว่นใครที่ชืน่ชอบอาหารไทย 
ฟิวชนั ก็มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลาย เชน่ ลอปสเตอรต์้มยํา แซลมอนแซ่บ 
ต้มข่าไก่ในลูกมะพร้าว รวมถงึเมนูสปาเกตตี และเมนูสเต็กต่าง ๆ 
ใหเ้ลือกกินได้อย่างจุใจ อิ่มอร่อย ทั้งอาหาร บรรยากาศ 
และอาจยังได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคเ์มนูสขุภาพอีกด้วย   

        391/69 หมู่ที่ 10  ถ. ทัพพระยา อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

        10.00 – 22.00 น.

        09 5095 7777

        https://goo.gl/maps/SWcEtEnUoouRsvux8

        bit.ly/2HcUmr7

A la campagne
อะลาคอมปาณย ์เปน็ภาษาฝร่ังเศส แปลว่า “ณ ชนบท” เมืองเล็ก ๆ 
สาํหรับคนที่หลงใหลในธรรมชาติ ชืน่ชอบงานศิลปะ และกําลังมองหา 
อาหารรักสขุภาพ ลองมาสมัผัสความสขุ สะสมประสบการณ์กรีน
ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กิจกรรมสร้างสรรคข์องเด็ก ๆ เก็บพืชผัก 
ปลอดสารเคมี เก็บไข่ไก่ในฟารม์ออรแ์กนิก ใหอ้าหารม้า ปั่ นจักรยานท่องปา่ 
เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว เปน็การสร้างจิตสาํนึกรักษส์ิง่แวดล้อมใหก้ับเด็ก ๆ 
ตั้งแต่ยังวัยเยาว ์ที่น่ียังมี Tea Factory ร้านอาหารที่เสริฟ์ความอร่อย
ทั้งอาหารยโุรป เค้กโฮมเมด และชาหอม ๆ ที่สามารถออกแบบรสชาติตามรสนิยม 
ของตนเองได้ แต่ถ้าอยากเติมพลังกายแบบจัดเต็มลองแวะไป Somtum Villa 
มีอาหารไทย-อีสานรสจัดจ้าน และดนตรีกลางสวนใหฟ้งัเพลิน ๆ อิ่มเอมใจ 
ท่ามกลางบรรยากาศร่ืนรมยแ์ละสถาปตัยกรรมที่ใหค้วามรู้สกึราวกับ 
อยู่ในดินแดนชนบทประเทศฝร่ังเศสได้อย่างดี  

        21/2 หมู่ 1 นาจอมเทียน อ. สตัหบี จ. ชลบรีุ 20250

        10.00-22.00 น.

        09 1780 1254

        https://goo.gl/maps/N4CM8kusGCocMpwU8

        www.facebook.com/alacampagnepattaya



ÊÇ¹ä·Â¾Ñ·ÂÒ
แต่งชดุไทยหม่สไบ แล้วมาเดินเที่ยวซึมซับบรรยากาศย้อนยคุ
ณ สวนไทยพัทยา แหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีไทยทั้ง 6 ภูมิภาค มาใหท้กุคนได้ย้อนวันวาน เก็บเกี่ยวความสขุ 
ในวิถีไทยเดิมกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเปน็ น่ังรถม้าลําปาง 
ล่องเรือโบราณเที่ยวตลาดน�า ชมการแสดงทางวัฒนธรรม สมัผัสวิถีชวีิต 
ความเปน็อยู่ของคนไทยสมัยก่อน ด้วยการล้ิมรสอาหารตํารับชาววัง 
สานปลาตะเพียน ทอผ้าไหม ตลอดจนทดลองดํานา เรียนรู้ศาสตรพ์ระราชา 
ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) เพื่อร่วมอนุรักษม์รดกทางภูมิปญัญาและประเพณีอันล�าค่า 
ของไทยใหค้งอยู่คู่แผ่นดินสบืไป

ªØÁª¹ºŒÒ¹µÐà¤ÕÂ¹àµÕ้Â
ชมุชนเล็ก ๆ ที่มีเร่ืองราววิถีชวีิตและวัฒนธรรมน่าสนใจใหค้้นหา 
ใหค้วามสาํคัญกับธรรมชาติ ภูมิปญัญาท้องถิ่น และยดึหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชวีิต  ทกุวันน้ีชมุชนมีความเข้มแข็ง 
ร่วมใจกันแบ่งปนัความรู้ใหนั้กท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ 
และกิจกรรมน่าสนุกมากมายที่ทําใหเ้หน็ถงึความสาํคัญของการอนุรักษ ์
ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งยังสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ด้จริง ไม่ว่าจะเปน็ 
การนวดกัวซา งานฝมีือทําพวงมโหตร ปั่ นจักรยานชมสวน 
เกษตรอินทรีย ์สวนมะพร้าว เรียนรู้การทําขนมไทยจากมะพร้าว 
ชมิกาแฟมะพร้าว แกงไก่กะลาสตูรพิเศษ และไปเยี่ยมชมของโบราณ 
ทรงคณุค่าบนพิพิธภัณฑบ์้านร้อยเสา ที่ถ่ายทอดตัวอย่างวิถีชวีิต 
เรียบง่ายแต่งดงามของคนสมัยก่อนใหค้นรุ่นใหม่ได้เหน็และเรียนรู้

        ต. ตะเคียนเตี้ย อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

        09 8412 1712

        https://goo.gl/maps/3Vkdv2GhMFhGvU5V6

        www.facebook.com/fatsangyakul
      

เติมพลงัความสขุ สนุกแบบกรีนใหเ้ต็มพิกัด

Main Course

Sailing Yacht Thailand
แล่นเรือใบกลางสายน�าแหง่ท้องทะเลสตัหบี สายลมกระทบใบหน้าแผ่วเบา 
ใหค้วามรู้สกึราวกับลอยอยู่บนผืนน�า น่ังไปเร่ือย ๆ ปล่อยใจสบาย ๆ ตามทิศทางลม 
เปน็การได้สมัผัสกับธรรมชาติจริง ๆ น่ีคือความพิเศษอย่างหน่ึงของ Sailing Yacht 
Thailand ที่มีบริการ Sail Boat Eco-friendly ทริปเรือใบแบบไม่ต้องมี 
ประสบการณ์ก็เล่นได้ มีครูฝกึระดับทีมชาติประกบสอนแบบสว่นตัว 
พาวิ่งตามคล่ืนอย่างนุ่มนวลไปยังเกาะต่าง ๆ ของทะเลสตัหบี เชน่ เกาะยอ เกาะหมู 
เกาะคราม เปน็กิจกรรมแนวกรีนที่ไม่กระทบต่อชวีิตสตัวท์ะเล พร้อมกับรณรงค ์
ใหนั้กท่องเที่ยวร่วมกันคัดแยกขยะ เก็บขยะกลับเข้าฝั่ ง เรียนรู้คณุค่าและหวงแหน 
สิง่แวดล้อมใต้ผืนน�า นับเปน็สว่นหน่ึงของการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษท์รัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ที่ได้รับทั้งความสขุ สนุก เต็มอิ่มกับธรรมชาติรอบตัว

        Ocean Marina Yacht Club (Mini Office) No.16 167/5 หมู่ 4
        ถ. สขุมุวิท กม. 157 ต. นาจอมเทียน  อ. สตัหบี จ. ชลบรีุ 20250

        09.00-18.00 น.

        06 1664 5563                https://goo.gl/maps/RCCAY4doYs1JthS59                   

        www.yacht-thailand.com

     313/1 หมู่ 6 ต. หว้ยใหญ่ อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

     09.00-18.00 น.                                                             08 8099 8788

     https://goo.gl/maps/LmNrUr5bRP9kkFxu5           www.facebook.com/suanthaipattaya



Kaan Show 
ตื่นตาตื่นใจกับสดุยอดโชว ์“วรรณกรรมไทย” ที่ถ่ายทอดออกมา 
เปน็การแสดงสดผสมภาพยนตรใ์นโรงละครลอยฟา้กับเทคโนโลยีสดุล�า 
มาตรฐานระดับโลก จัดเต็มทกุมิติตั้งแต่ฉากอลังการ แสง ส ีเสยีง
บรรยากาศ พาผู้ชมเข้าไปผจญภัยในโลกแหง่จินตนาการที่ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากวรรณคดีชือ่ดังของไทย ไปฟงัเสยีงปี่ บรรเลง 
ของพระอภัยมณีขี่ม้านิลมังกร ท่องเมืองบาดาลไปกับไกรทอง 
ราวกับเปน็สว่นหน่ึงของโชวบ์นเวที เปิดรับประสบการณ์คติชวีิต 
ที่อนุรักษค์วามเปน็ไทยในรูปแบบของความบันเทิงที่จะสะกดทกุสายตา 
ต้องหา้มพลาดแม้แต่วินาทีเดียว  

        168 ถ. เทพประสทิธ์ิ อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

        รอบ 17.00 น.  และ  19.30 น. (วันอังคาร)  รอบ 19.30 น. (วันพธุ)  
        รอบ 17.00 น.  และ 19.30 น. (วันพฤหสับดี-วันอาทิตย)์ (หยดุวันจันทร)์  

        0 2029 0092

        https://g.page/KAANShow?share           

        www.kaanshow.com
      

Parody Art Museum
พิพิธภัณฑศิ์ลปะล้อเลียนหน่ึงเดียวในประเทศไทย ที่สร้างสรรคผ์ลงาน
ซ่ึงเปี่ ยมไปด้วยสาํนึกที่มีต่อสาธารณะบวกความกล้าผสมกับความสนุกสนาน 
ออกมาเปน็ภาพวาด งานประติมากรรม ไปจนถงึสือ่วิดีโอมากมาย 
หลายชิน้ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานชิน้เอกของโลก ที่แฝงความขี้เล่นชวนใหอ้มยิ้ม 
และเร่ืองราวแหง่ยคุสมัยชวนใหต้ื่นตาตื่นใจ กลับไปขบคิดต่อ อีกทั้งมีมมุสวย ๆ 
น่ารักมากมายใหเ้ก็บภาพความประทับใจทั้งในโซน PURPLE  โซน GREEN
โซน SELF STUDIO และโซนกิจกรรม ART WORKSHOP เปิดโอกาสใหข้ีดเขียน 
ละเลงสตีามจินตนาการและความคิดสร้างสรรคไ์ด้อย่างเต็มที่  

        159/119 หมู่ 5 ต. นาเกลือ อ. บางละมงุ จ. ชลบรีุ 20150

        09.00-18.00 น.

        0 3304 7103

        https://g.page/parodyartmuseum?share

        www.parodyartmuseum.com

Che with D cafe & restaurant
พักผ่อนเติมสิง่ดี ๆ ใหร่้างกายเพื่อ “ชวีิตดี” ตามคอนเซ็ปต ์
ของร้าน ซ่ึงเกิดจากไอเดียเชฟมากประสบการณ์ที่อยากชวน 
ทกุคนมาเที่ยวบ้าน มอบความอิ่มเอมผ่านอาหารคณุภาพ 
ที่คัดสรรวัตถดุิบชั้นเลิศ สดใหม่ ใชผั้กที่ทางร้านปลูกเอง 
แบบปลอดสารพิษ ดูแลและเอาใจใสใ่นทกุขั้นตอน 
มารังสรรคเ์ปน็เมนูอร่อย อาทิ พิซซ่าเม็กซิกันไสผั้กโขมอบชสี 
สปาเกตตีเสน้ดําแซลมอน ผัด 3 ชา่ และขนมหวานฟิวชนั 
แนะนําอย่างไอศกรีมเค้กฝอยทองเสริฟ์พร้อมผลไม้รสเปร้ียว 
ไอศกรีมเฟอรเ์รโรกับชอ็กโกแลตชมุพร ฯลฯ ถ้าอยากสมัผัส 
ความสขุง่าย ๆ กับอาหารดี ๆ สกัจาน มาร้านน้ี นอกจาก 
จะได้ความอร่อยแปลกใหม่ ยังได้สขุภาพดีกลับบ้านด้วยเชน่กัน 

        ต. ทุ่งสขุลา อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ 20230

        11.00-14.30 น. และ 17.00-22.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์ 

        11.00-22.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์  (หยดุวันพธุ)

        0 3300 0889

        https://goo.gl/maps/NHr7AAYxkydr92Af7

        www.facebook.com/ChewithD
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ซึมซับความงามทางธรรมชาติของชมุชนบ้านท่าระแนะ ชมุชนตัวอย่าง 
ด้านการรักษาผืนปา่ชายเลนอันอดุมสมบูรณ์ ที่เปิดการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวจากผืนปา่ ผืนน�า และวิถีชวีิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งการทําขนมพิมพข์้าวตอก ทําผ้ามัดย้อมลูกตะบูน ล่องเรือผ่านอโุมงค ์3 ปา่ 
ศึกษาธรรมชาติปา่โกงกาง ปา่จาก และปา่ตะบูน ชมิชาร้อยรู ชาจากหวัร้อยรู 
สดุยอดสมนุไพรท้องถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับความมหศัจรรยข์อง “ลานตะบูน” ลานรากไม้ 
ธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ที่เกิดจากการซ้อนทับกันของรากต้นตะบูน และร่วมกันอนุรักษ ์
วิถีถิ่นด้วยการปล่อยปูคืนสูธ่รรมชาติ ปลูกต้นโกงกาง สร้างคอนโดปู เพื่อรักษา 
ทรัพยากรชมุชนใหค้งอยู่ต่อไป  

        ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000

        08 1161 6694

        https://goo.gl/maps/Y3y3yjLtr94BT41c7

        www.facebook.com/bantharanae

ÊÇ¹¼ÅäÁŒä¾±ÙÃÂ�
ตะลุยสวนทเุรียน ชมิผลไม้สดระดับพรีเมียมแบบไม่อั้น ในสวนของคณุไพฑูรย ์
วานิชศรี ซ่ึงเปิดสวนผลไม้สง่ออกนานาชนิดเน้ือที่กว่า 200 ไร่ ใหท้กุคน 
ได้มาท่องเที่ยว แบ่งปนัข้อมูลความรู้ด้านการปลูกผลไม้ปลอดสารพิษ 
และเก็บชมิสด ๆ จากต้น ใครเปน็สาวกผลไม้ โดยเฉพาะทเุรียนสายพันธ์ุเก่าแก่ 
ต้องหา้มพลาด เพราะนอกจากจะอิ่มจุใจแล้ว ผลผลิตที่น่ียังได้รับมาตรฐาน 
GAP (Good Agriculture Practices) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับพืช 
มั่นใจได้ว่าปลอดภัย อร่อยจริง ฟินทกุลูก

        ต. ทุ่งนนทรี อ. เขาสมิง จ. ตราด 23130         

        09.00-17.00 น.

        08 6006 0132

        https://goo.gl/maps/LPFWkMiYFUqQ7Wvb6

µÃÒ´

เสร์ิฟสาํรับ ตํารับความสขุ

Appetizer
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ทําความรู้จักกับเมืองตราดใหม้ากกว่าที่เคยในอาคารเรือนไม้ 
หลังคาทรงปั้ นหยา ซ่ึงเคยเปน็ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ก่อนจะได้รับ 
การบูรณะซ่อมแซม ปรับเปน็พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด เพื่อเปน็แหล่ง 
เรียนรู้ประวัติศาสตร ์มรดกทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชวีิต 
คนตราด นําเสนอเร่ืองราวผ่านโบราณวัตถ ุรูปภาพเก่า และข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่พาชมได้อย่างน่าสนใจ กระทั่งเหน็ภาพรวมความเปน็เมือง 
“ตราด” ตั้งแต่อดีตจนถงึปจัจุบันอย่างชดัเจน

        ถ. สนัติสขุ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000

        09.00-16.00 น. (วันอังคาร-วันศุกร)์ 09.30-16.30 น. 
        (วันเสาร-์วันอาทิตย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ)์ (ปิดวันจันทร)์             

        0 3951 2291, 08 6450 5263

        https://goo.gl/maps/K9z1EkGKxXTS5RN2A

        bit.ly/2Hevz4S



ÇÑ´ºØ»¼ÒÃÒÁ (ÇÑ´»ÅÒÂ¤ÅÍ§)
ย้อนเวลากลับไปสมัยกรุงศรีอยธุยา ณ วัดเก่าแก่ที่สดุของจังหวัดตราด 
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่เต็มไปด้วยร่องรอย 
ประวัติศาสตรท์รงคณุค่า ซ่ึงอดีตเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ชว่ยกัน 
รวบรวมโบราณวัตถ ุจัดตั้งพิพิธภัณฑ ์และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ 
ใหส้ะอาดเรียบร้อยจนมีความร่ืนรมยน่์าชืน่ชมในทกุจุด ตั้งแต่ 
พระอโุบสถและพระวิหาร พระพทุธไสยาสน์ ที่ปรากฏภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังโบราณ เสน้ลายศิลปะ และวรรณกรรมจีน หมู่กฏุิเล็กทรงไทย 
หอสวดมนต ์และบรรดาโบราณวัตถภุายในพิพิธภัณฑ ์เชน่ 
พระบรมสารีริกธาต ุพระพทุธรูปทองบเุงิน กลองมโหระทกึ 
เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองถ้วยยโุรป แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพันธ์ ทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างชาติตะวันออก 
กับตะวันตกในแต่ละยคุ

ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ¥¹¾ÅÑ´¶Ô่¹
พิกัดความอร่อยแบบใกล้ชดิธรรมชาติ ที่นอกจากจะจัดเต็มเมนูเด่น 
ทั้งอาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารปา่ อย่างเอ็นหอยจอบทอดกระเทียม 
ปลาบู่น่ึงซีอิ๊ว ลาบปลาตะเพียนรสจัดจ้าน ถงึพริกถงึขิง ในวงล้อมของปา่ 
เขียวชอุ่มและบงึน�าแสนร่มร่ืนแล้ว ยังมีฝูง “เหยี่ยวแดงคอขาว” นับร้อยตัว 
บินมาอวดโฉมใหเ้หน็ใกล้ ๆ เปน็โชวจ์ากธรรมชาติที่เติมชว่งเวลาความสขุ 
ใหป้ระทับใจมากขึ้น  

       ต. หนองคันทรง อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000 

       10.00-20.30 น.

       08 7135 7423 , 08 2351 3932

       https://goo.gl/maps/4euZvggJdfpP3Yei6

        bit.ly/2VdD9Sk 

ªØÁª¹ÃÑ¡É�¤ÅÍ§ºÒ§¾ÃÐ
เสพบรรยากาศสดุชลิในย่านริมคลองบางพระ ชมุชนการค้าเก่าแก่ของจังหวัดตราด 
ที่สองฝั่ งถนนสายเล็กเรียงรายไปด้วยหอ้งแถวไม้โบราณสดุคลาสสกิ ผลงานการอนุรักษ ์
ของชมุชน บางแหง่เปิดเปน็โรงแรมสไตลว์ินเทจ ร้านค้า และร้านอาหาร 
ใหเ้ดินเล่นหรือปั่ นจักรยานมาแวะพักเติมพลังสดชืน่กับอาหารพื้นบ้าน
ขนมพื้นเมืองชือ่ดัง อย่างข้าวแดงแกงไก่ ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง
ข้าวเกรียบอ่อน ขนมบันดุ๊ก ขนมลูกชบุ หยดุแชะภาพกับ Street Art 
เยี่ยมชมโบราณสถานสาํคัญ อย่างจวนเรซิดัง กัมปอรต์ ที่พํานักของ
ข้าหลวงฝร่ังเศสในอดีต อีกหน่ึงความงดงามเหนือกาลเวลาน่าชืน่ชม

       ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000

       https://goo.gl/maps/syyqacoJGSCvqYMN9 

หมู่ 3 บ้านปลายคลอง
ถ. พัฒนาการปลายคลอง
ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000

https://goo.gl/maps/yPHFoxZrRoDBBiC47



àÇÔÃ�¡ªÍ»·ํÒ¢¹Áä·Â»‡ÒË¹ÍÁ 
จุดหมายที่คนรักขนมไทยโบราณต้องหา้มพลาด ขนมไทยปา้หนอม 
ที่สบืทอดสตูรตํารับชาววังจากหอ้งเคร่ืองในรัชกาลที่ 5 มาจนถงึปจัจุบัน 
และยังอนุรักษภ์ูมิปญัญาการกวนขนมด้วยเตาฟืน ที่สาํคัญคือเลือกใช ้
วัตถดุิบจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเปน็ ขนมชั้นสแีดงจากน�าคร่ัง ขนมชั้น 
สนี�าตาลแดงจากน�าตาลอ้อย ครองแครงมะพร้าวอ่อน ขนมตระกูลทอง 
และอีกมากมาย แม้แต่แปง้ยังใชแ้ปง้จากข้าวที่สั่งปลูกพิเศษ ผ่านการทํา 
อย่างพิถีพิถัน หอ่ขนมด้วยใบตองหรือกระทงกาบหมากแบบรักษโ์ลก 
สง่มอบขนมไทยรสหวานน้อยกับสมัผัสนุ่มละมนุเพื่อสขุภาพใหก้ับทกุคน 
นอกจากจะได้ล้ิมรสความอร่อยแล้ว ที่น่ียังเปิดเวิรก์ชอปทําขนมไทย 
ใหส้ายชมิและสายก้นครัวได้อิ่มเอมแบบครบทกุอรรถรส       
     
        60 ต. หนองเสม็ด อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000

        09 4235 3242

        https://goo.gl/maps/sE1yftDSqDBm4ZEA6

        bit.ly/2VtG8er

ªØÁª¹ºŒÒ¹ËŒÇÂáÃŒ§
เติมรอยยิ้มและสมัผัสวิถีชวีิตอันเรียบง่าย ณ ดินแดนสามน�าที่อดุมสมบูรณ์ 
ที่สดุแหง่หน่ึงของประเทศ ชมุชนบ้านหว้ยแร้ง กับกิจกรรมท่องเที่ยว 
วิถีถิ่นแบบใสใ่จสิง่แวดล้อม ทั้งการล่องเรือตามรอยต้นครูซและปา่จาก 
เยี่ยมเยือนชมุชนคนหาปลา เรียนรู้ภาษาใจของหิง่หอ้ย และการนําธรรมชาติ 
รอบตัวมาประยกุตใ์ชใ้นชวีิตประจําวันอย่างพอเพียง ทั้งการทําขนมจาก 
สบู่เปลือกมังคดุ ข้าวหอ่กาบหมาก เปน็การลดขยะพลาสติกและขยะธรรมชาติ 
เพื่อเรียนรู้ สมัผัสจริง พร้อมรับแรงบันดาลใจดี ๆ ในเร่ืองการรักษา 
สิง่แวดล้อมเปน็ของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้าน

        ต. หว้ยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000

        08 9984 8044

        https://goo.gl/maps/EPEPsWdkRcabC6dMA   

ตําราบ่มเพาะความสขุ ตามวถิีถิ่นพอเพียง

Main Course

ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 
àÃ×Í¹¨ํÒªÑ่Ç¤ÃÒÇà¢ÒÃÐ¡ํÒ 
เปิดมมุมองใหม่ ท่องโลกเกษตร บนพื้นที่ 600 ไร่ ของเรือนจําชั่วคราว 
เขาระกํา ซ่ึงประยกุตเ์ปน็แหล่งเรียนรู้เชงิเกษตรตามศาสตรพ์ระราชา 
เพื่อมอบโอกาสฝกึอาชพีใหก้ับผู้ต้องขังชั้นดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ใหเ้ข้ามาทําความรู้จัก สนุกไปกับการเกษตรสร้างสรรค ์ตั้งแต่งานปลูก 
หม่อนระบบอินทรีย ์แปรรูปผลิตภัณฑจ์ากหม่อนไหม อาทิ สบู่โปรตีนไหม 
ครีมอาบน�า ยาสระผม ชมิน�าหม่อนผลสด เดินชมสวนเกษตรผสมผสาน 
มีทั้งพืชผักสวนครัว แปลงดอกไม้ สตัวน์านาชนิด และไปเยี่ยมชมร้านกาแฟ 
Inspire By Princess ท่ามกลางบรรยากาศสดชืน่ งดงาม จนได้ชือ่ว่าเปน็ 
เรือนจําต้นแบบใหก้ับทั่วประเทศ

       ต. ท่าโสม อ. เขาสมิง จ. ตราด 23000

       0 3951 0350 , 09 8260 5051 , 09 6886 1070

       https://goo.gl/maps/sCDhV17jAUrTofck9

       bit.ly/2XY1l0f 



ªØÁª¹ºŒÒ¹ªŒÒ§·Ù¹
เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์และหวัใจนักอนุรักษ์
ของชนเผ่า “ชาวชอง” บ้านชา้งทูน ชมุชนที่มุ่งนําเสนอ 
วิถีถิ่นและวัฒนธรรมการพึ่งพาธรรมชาติ ในรูปแบบ
ของนิเวศพิพิธภัณฑ ์พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งที่อัดแน่น
ด้วยกิจกรรมเรียนรู้สนุก ๆ ทั้งการร่อนพลอย พอกโคลนขาว 
ผ่อนคลายกับสปาสุม่ไก่ด้วยสมนุไพรกว่า 32 ชนิด เดินชม
ธนาคารสเีขียว ศึกษาพรรณไม้และพืชสมนุไพรหายาก 
น่ังรถซาเล้งเจอรไ์ปเรียนรู้การทําฝายชอง และภูมิปญัญาการจักสาน
จากต้นคลุ้ม โดยชาวบ้านจะเชญิชวนใหผู้้มาเยือนร่วมกันปลูกต้นคลุ้มคืนสูป่า่ 
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมใหค้งอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

        ต. ชา้งทูน อ. บ่อไร่ จ. ตราด 23140

        09 0124 9068

        https://goo.gl/maps/ZoPnf6YYw9vML2M48

ËÒ´ºÒ¹ª×่¹
ปล่อยวางความวุ่นวาย แล้วไปโอบกอดทะเลบนชายหาดบานชืน่ 
หาดที่ขึ้นชือ่ว่าสวยงามและสะอาดที่สดุในจังหวัดตราด 
มีมมุสงบงามตามหาดทรายขาวนุ่มใหน้อนอ่านหนังสอืเล่มโปรด 
ลงเล่นน�าทะเลสฟีา้ใส แล่นเรือใบออกไปฟงัเสยีงคล่ืนใหช้ืน่ใจ 
หรือจะน่ังไกวชงิชา้ชมขอบฟา้กว้างยามพระอาทิตยต์ก 
เปน็อีกหน่ึงจุดหมายที่เหมาะกับการมาสโลว ์ไลฟ ์
ในวันหยดุพักผ่อนกับคนรักหรือครอบครัวอย่างมาก

        ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ จ. ตราด 23110

        https://goo.gl/maps/xNNuXYMBkRsrxFLh6 

ªØÁª¹ºŒÒ¹äÁŒÃÙ´
สดูกล่ินไอทะเลใหชุ้ม่ฉ�า สมัผัสวิถีประมงพื้นบ้านในชมุชนที่อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
กันอย่างเข้มแข็ง จนก้าวสูก่ารเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ พร้อมเสริฟ์กิจกรรม 
สร้างสรรคม์ากมายใหก้ับทกุคน ทั้งการชมธนาคารปูม้าที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ ์
ดูสาธิตการถักแหและอวน น่ังเรือชมฝูงปลาโลมา ปา่ชายเลนอันอดุมสมบูรณ์ 
ชมความมหศัจรรยข์องบ่อน�าจืดติดทะเล และหาดทรายสองส ีปิดท้ายด้วยการน่ังเรือ 
ชมหิง่หอ้ยในยามค�าคืน เปน็โปรแกรมพักกาย เพลินใจ ทั้งยังได้เข้าใจวิถีกรีน 
ของชมุชนที่มองเหน็คณุค่าทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทะเลเปน็หวัใจสาํคัญ

        โยธาธิการไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่
        จ. ตราด 23110

        08 1982 2725

        https://goo.gl/maps/Mp83SwFhfViTnQSu9

        www.facebook.com/MairoodHomeStay
      



¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ตระเวนรอบกรุง เรียนรู้วฒันธรรม
สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวง

Appetizer

¹Ô·ÃÃÈ¹�ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� 
เรียนรู้ประวัติศาสตรแ์ละความภาคภูมิใจของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสนิทร ์
ผ่านนิทรรศการ 9 หอ้ง ที่บันทกึเร่ืองราวตั้งแต่การสถาปนากรุง ความงดงาม 
ของสถาปตัยกรรม มหรสพ การละเล่น และพระราชพิธี เรียนรู้ และทําความเข้าใจ 
วิถีชวีิตของคนในชมุชน และศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไ์ทย 
ตั้งแต่รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 9 นิทรรศการทั้งหมดนําเสนอผ่านสือ่ผสมทั้งข้อมูล 
รูปแบบตัวอักษร ภาพน่ิง รูปปั้ น ไปจนถงึภาพเคล่ือนไหวบนจอภาพแบบ 4 มิติ 
ผู้ชมจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน  ทั้งจากการมองและการฟงั
ทําใหเ้ข้าใจเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชว่งกรุงรัตนโกสนิทร์
ได้อย่างลึกซ้ึง

        100 ถ. ราชดําเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ
        เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

        09.00-17.00 น. (ปิดวันจันทร)์

        0 2621 0044 , 0 2226 5047-48

        https://goo.gl/maps/Mj26YNz4wXeDd2ht5

        www.nitasrattanakosin.com

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ºŒÒ¹àÃ×Í¹ä·Â¢Í§¨ÔÁ ·ÍÁ»ŠÊÑ¹
เรือนไทยไม้สกัที่งดงามถูกโอบล้อมด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ เปน็กําแพงธรรมชาติที่กั้นความอกึทกึ 
จากภายนอกได้อย่างดี คงไว้แต่ความสงบของพิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดงสถาปตัยกรรมและวัตถโุบราณ 
อันเปน็สมบัติของ เจมส ์เอช. ดับเบิลยู ทอมปส์นั นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งบริษัทอตุสาหกรรมผ้าไหมไทย 
จิม ทอมปส์นั โดยศิลปวัตถทุี่จัดแสดงน้ันมีทั้งของไทยและต่างประเทศ เชน่ พระพทุธรูปสมัยต่าง ๆ 
เคร่ืองกระเบื้องเคลือบจีน ภาพจิตรกรรมโบราณเกี่ยวกับพระพทุธศาสนา ผ้าพระบฏ บริเวณพิพิธภัณฑย์ังมี 
การสาธิตการทอผ้า มีร้านอาหาร ร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑผ้์าไหม ทําใหผู้้เยี่ยมชมนอกจากจะได้เพลิดเพลิน 
กับบรรยากาศโดยรอบแล้ว ยังได้สมัผัสความงดงามเหนือกาลเวลาของผลงานศิลปะทกุชิน้ด้วยเชน่กัน

       6 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

       09.00-18.00 น.

       0 2216 7368

       https://goo.gl/maps/qQEkX8ZPoEtngdok7

       www.jimthompsonhouse.com

ÀÒ¤¡ÅÒ§



ËÍÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เพราะคําว่า “ศิลปะ” ไม่อาจจํากัดด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือแนวคิดในการสร้างงาน และคําว่า “วัฒนธรรม” 
คือสิง่ที่แสดงตัวตนของคนในแต่ละพื้นที่ สถานที่แหง่น้ีจึงจัดแสดงผลงานหลากหลายรูปแบบ เชน่ ภาพวาด 
ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว งานปั้ น การแสดง และอีกมากมาย โดยมีเจ้าของผลงานเปน็ศิลปินในประเทศ 
ไปจนถงึระดับนานาชาติ ที่ต่างผลัดเปล่ียนกันมาบอกเล่ามมุมองและความคิดของตนเองได้อย่างน่าสนใจ 
นอกจากน้ี ที่น่ียังจัดสรรพื้นที่สาํหรับหอ้งสมดุศิลปะ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษางานแขนงน้ี 
อย่างจริงจัง และยังมีร้านค้าที่เติมเต็มความสนใจในศิลปะใหแ้ก่ผู้มาเยี่ยมชม เชน่ ร้านขายงานศิลปะ งานฝมีือ 
ร้านวาดภาพเหมือน ทั้งหมดน้ีล้วนต่อยอดความสขุ และเติมเต็มแรงบันดาลใจได้ไม่สิน้สดุ

        939 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

        10.00-21.00 น. (ปิดวันจันทร)์

        0 2214 6630

        https://goo.gl/maps/vYCJyJfCCLmakh6f9

        www.bacc.or.th

Sané Café & Workshop Studio
ขนมไทยหลากหลายชนิด เชน่ บหุลันดั้นเมฆ ทองเอก เสน่หจั์นทร ์ตั้งเรียงรายอยู่ในตู้ไม้ ที่ไม่ได้เพียงแต่มีหน้าตาน่ากิน 
แต่กล่ินก็ชวนใหอ้ยากหยิบขึ้นมาล้ิมรสทันที และเพียงคําแรกก็สมัผัสได้ถงึความแตกต่าง ขนมไทยของที่น่ีผ่านการดัดแปลง 
ด้วยการเพิ่มลูกเล่นใหม่ ๆ เข้าไป เชน่ ขนมถ้วยที่เคยมีหน้ากะทิสขีาวล้วน ก็นําสงัขยามาใสต่รงกลางเพิ่มทําใหค้ล้ายกับไข่ดาว  
ขนมกลีบลําดวนก็เพิ่มความกรุบกรอบมากกว่าเดิมด้วยข้าวพอง เคร่ืองดื่มของที่น่ีก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันอย่าง Khaosan 
Mojito น�ากระเจ๊ียบ โมฮิโต้ หรือกาแฟที่ใชก้ะทิแทนนม ทกุอย่างล้วนทําจากวัตถดุิบที่ใสใ่จในธรรมชาติและยังคงวิถีไทย 
นอกจากน้ี ทางร้านยังเปิดสอนทําขนมไทยเมนูขนมต่าง ๆ ใหผู้้ที่สนใจได้ลงมือทําด้วยตนเอง การมาที่น่ีจึงไม่ได้เพียงแต่ 
อิ่มอร่อยไปกับขนมไทยเท่าน้ัน แต่ยังได้เรียนรู้กรรมวิธีการทําขนมหวานแต่ละชนิดอีกด้วย

        99 ถนนตะนาว แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

        11.00-19.00 น. (ปิดวันจันทร)์                                           06 3541 4964

        https://goo.gl/maps/ActGEGT8FdpFZkWW9           www.facebook.com/sane.workshop



Banyan Tree Spa Bangkok
มอบของขวัญชิน้พิเศษใหก้ับร่างกายด้วยสปาบนโลเคชนัสดุพิเศษ 
มีเสน้ขอบฟา้ของเมืองหลวงเปน็วิว มีตกึระฟา้ใจกลางกรุงเทพฯ 
เปน็ฉากหลัง ผ่อนคลายความเคร่งเครียดไปกับการนวดตัว 
การขัดผิว การอาบน�าด้วยสมนุไพร ซ่ึงเปน็ผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ 
ที่คัดสรรมาอย่างดี เพิ่มความสดชืน่ของร่างกายและความเนียนนุ่ม 
ใหผิ้วพรรณ โดยมีคอรส์ใหเ้ลือกมากมาย เชน่ Royal Banyan 
คอรส์การนวดแบบตะวันออกผสมกับตะวันตก Sense of  
Place-Thai Blossom Romance คอรส์นวดน�ามันจากเทียนไข 
ถั่วเหลือง นอกจากน้ี ที่น่ียังได้รับการรับรองจาก Earth Check 
องคก์รชั้นนําด้านการจัดการสิง่แวดล้อมว่า เปน็สปาที่เลือกใช ้
วัตถดุิบจากธรรมชาติ เชน่ สมนุไพรพื้นบ้าน เคร่ืองเทศ 
ดอกไม้นานาชนิด มีการควบคมุการใชน้�า และลดการใชธู้ป 
เพื่อมอบความยั่งยืนใหก้ับสิง่แวดล้อม

        21/100 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
        กรุงเทพฯ 10120

        09.00-22.00 น.

        0 2679 1052

        https://goo.gl/maps/SJLKu3SjNekS5tccA

        www.banyantree.com/en/thailand/bangkok/spa

The Gardens of Dinsor Palace
ต้นไม้นานาพันธ์ุขึ้นปกคลุมใหร่้มเงากับวังดินสอ วังเก่าแก่อายมุากกว่า 80 ปี ที่ปจัจุบันปรับปรุงเปน็ร้านอาหาร 
กล่ินอายวินเทจ มีเมนูใหเ้ลือกหลายประเภททั้งอาหารสไตลฝ์ร่ังเศส สเต็ก เบเกอร่ี เคร่ืองดื่มนานาชนิด 
จัดโซนใหน่ั้งได้ทั้งภายในและภายนอกร้าน โดยจัดตกแต่งสวนใหม้ีความร่มร่ืนสวยงาม ต้นไม้น้อยใหญ่สเีขียวขจี 
เพิ่มความสดชืน่ ยังมีน�าพ ุหงสข์าว และนกยูงขาว ใหไ้ด้มองอย่างเพลิดเพลิน แทบไม่น่าเชือ่ว่าใจกลางสขุมุวิท 
จะมีวังโบราณที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติงดงามเชน่น้ีรอคอยต้อนรับอยู่

        ระหว่างซอยสขุมุวิท 59 และ 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

        10.00-23.00 น (วันจันทร-์วันศุกร)์  08.00-23.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

        0 2714 2112 , 09 3124 7730

        https://goo.gl/maps/pZsvb82ejEFwPhWN7

        www.thegardenspalace.com



ผจญภัยธรรมชาติในเมอืงกรุง
สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม

Main Course

ÊÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ»†Òã¹¡ÃØ§ »µ·. (»ÃÐàÇÈ) 
สดูอากาศบริสทุธ์ิใหเ้ต็มปอดในพื้นที่สเีขียวขนาดใหญ่ที่บรรจุธรรมชาติ
ไว้ทกุตารางน้ิว ก้าวแรกที่เข้าไปจะได้พบกับกําแพงเมล็ดพันธ์ุต้นกําเนิด
ของต้นไม้นานาชนิด จากน้ันไปชมภาพยนตรส์ั้นและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การดูแลปา่เพื่อใหเ้ข้าใจเร่ืองการดูแลธรรมชาติมากขึ้น แล้วมาสมัผัส
ความเขียวขจีจากของจริงด้วยการลัดเลาะไปตามทางเดินชมเรือนยอดไม้
ไล่ระดับความสงูจากพื้นดิน 5 ระดับ ใหผู้้มาเยือนค่อย ๆ เรียนรู้และทําความเข้าใจ
สงัคมของปา่ไปทีละนิด ซ่ึงพื้นที่ปา่ประกอบด้วยพืชหลายประเภท ทั้งพืชปา่ดิบ
ปา่เบญจพรรณ ปา่น�าตก และปา่ตาล นอกจากน้ีแล้ว ยังมีสตัวป์ระเภทนก
และไก่อาศัยอยู่ เปน็สิง่ที่บ่งบอกความอดุมสมบูรณ์ของพื้นที่ จากน้ัน
ก้าวตามทางเดินไปเร่ือย ๆ จะถงึหอชมปา่ จุดชมวิวมมุสงูที่จะทําใหท้กุคน
ได้เหน็ว่าธรรมชาติของปา่ผืนใหญ่น้ี สวยงามและยิ่งใหญ่มากเพียงใด

        81 ถ. สขุาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

        09.00-18.00 น. (ปิดวันจันทร)์ 

        0 2136 6380

        https://goo.gl/maps/kX9MESKMJ5BaadR68

        www.pttreforestation.com/Educationview.cshtml?Id=8 

Siam Serpentarium 
เปิดโลกการเรียนรู้เร่ืองราวสดุมหศัจรรยข์องชวีิตงูในมมุมองเสมือนจริง ณ พิพิธภัณฑงู์แหง่เดียว 
ในประเทศไทยและเอเชยี ที่บอกเล่าเร่ืองราวของงูหลากหลายสายพันธ์ุจากทั่วทกุมมุโลก ผ่านนิทรรศการ 
และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน่ จําลองตนเองเปน็งู ได้เหน็สิง่ต่าง ๆ ผ่านมมุมองของงูเหล่าน้ี 
จากน้ันเข้าไปชมวงจรชวีิตพร้อมสาํรวจอวัยวะภายในของงูตั้งแต่หวัจดหางผ่านสือ่ต่าง ๆ ทั้งภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และรูปปั้ น ก่อนจะมาตื่นตาตื่นใจกับงูตัวเปน็ ๆ กว่า 70 สายพันธ์ุ เชน่ งูหลามทอง 
งูเหา่เผือก อนาคอนดา ที่ทางพิพิธภัณฑจั์ดเตรียมไว้ใหดู้ ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงสดุอลังการ 
ที่นําเสนอความเชือ่มโยงระหว่างคนและงู จากความเชือ่โบราณเร่ืองพญานาคและครุฑที่จัดเต็มทั้ง
แสง ส ีเสยีง นอกจากน้ียังมีคาเฟ ่ร้านจําหน่ายของที่ระลึก และสนามเด็กเล่นเขาวงกตงู ที่คอยสร้างสสีนั 
ความสนุกใหแ้ก่ทกุวัย 

        969 ถ. หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

        09.00-18.00 น.

        0 2326 5800

        https://goo.gl/maps/ccpSWQ977hTydncq5

        www.siamserpentarium.com



Flow House Bangkok  
เพิ่มความชุม่ฉ�าใหก้ับร่างกายด้วยการเล่นกระดานโต้คล่ืนที่ไม่ต้องไปไกลถงึทะเล 
อีกต่อไป เพราะสามารถสนุกกับกิจกรรมน้ีได้ที่ Flow House Bangkok ตั้งอยู่ 
ในเมืองหลวง สถานที่ที่จัดเตรียมอปุกรณ์ไว้ใหท้กุคนได้เล่นโต้คล่ืนในสระจําลอง 
ได้อย่างสนุกสนาน ใครที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็สบายใจได้ เพราะมีครู 
คอยฝกึสอนแบบตัวต่อตัวใหต้ั้งแต่เร่ิมต้นจนสามารถเล่นเองเปน็ หรือจะน่ัง 
ผ่อนคลายที่ Flow Bar ในบรรยากาศสบาย ๆ มีพื้นที่ใหน่ั้งมองเหน็คนเล่นโต้คล่ืน 
พร้อมรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มอย่างเพลิน ๆ เชน่ Mixed Sausage Pizza ,  
Flow House Cup Salad , Long Beach Cocktail ที่น่ีจัดได้ว่าเปน็สถานที่ 
สาํหรับคนที่ชืน่ชอบกีฬาเอ็กซต์รีมตัวจริง

        โครงการ เอ สแควร ์120/1 ซ. สขุมุวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
        กรุงเทพฯ 10110

        11.00-22.00 น. (วันจันทร-์วันพธุ) 10.00-23.00 น. (วันพฤหสับดี-วันศุกร)์  
        09.00-23.00 น. (วันเสาร)์ 09.00-22.00 น. (วันอาทิตย)์

        0 2108 5210, 09 9083 8787

        https://goo.gl/maps/t9g1HGzvQVpmsYnv7

        www.facebook.com/FlowHouseBangkok2

ICONCRAFT @ ICONSIAM  
ไอคอนสยามเปน็โครงการที่มีหา้งสรรพสนิค้าขนาดใหญ่และมี
วัตถปุระสงคเ์พื่อนําเสนอคณุค่าความเปน็ไทยสูส่ายตาคนทั่วโลก 
จึงได้จัดสรรพื้นที่พิเศษเพื่อนําเสนอเอกลักษณ์ความเปน็ไทยภายใต้
ชือ่ว่า “ไอคอนคราฟต ์(ICONCRAFT)” แหล่งรวบรวมงานคราฟตเ์ก๋ ๆ 
งานหตัถศิลปไ์ทยผสมผสานที่นําศิลปะโบราณมาประยกุตใ์หม้ีความทันสมัย
เปน็สิง่ของที่ใชไ้ด้จริงในชวีิตประจําวัน หรือจะเปน็งานสมัยใหม่แนวโมเดิรน์
มีใหเ้ลือกชอปมากมายทั้ง งานชา่งโลหะ งานวาด งานปั้ น งานไม้ งานทอ งานอาหาร และงานแพทยแ์ผนไทย 
ที่จัดแบ่งโซนไว้เปน็อย่างดี อีกทั้งยังมี campus zone สาํหรับจัดแสดงและจําหน่ายผลงานของนักเรียนและนักศึกษา
ใหไ้ด้ทดลองตลาดสนิค้าของตนเอง นอกจากน้ี ยังจัดกิจกรรมเวิรก์ชอป เชญิผู้เชีย่วชาญงานฝมีือแขนงต่าง ๆ 
มาสอนใหผู้้ที่สนใจได้ลองสร้างสรรคง์านฝมีือตนเอง นับเปน็หา้งสรรพสนิค้าแรก ๆ ที่ไม่ได้มีการตกแต่งสวยงาม
เท่าน้ัน แต่ยังใหค้วามรู้สกึตระหนักรู้ถงึคณุค่าของความเปน็ไทยด้วยเชน่กัน

        299 ถ. เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600   

        10.00-22.00 น.

        0 2495 7080 , 0 2495 7000

        https://goo.gl/maps/yN6bb9EsmMMczknPA

        www.iconsiam.com

Urban Playground Climbing 
ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย เพิ่มความท้าทายใหก้ับชวีิต ด้วยการปีน 
หน้าผาจําลองสงูกว่า 10 เมตร มีเสน้ทางใหเ้ลือกมากกว่า 80 เสน้ทาง 
และมีประเภทการปีนใหเ้ลือกหลากหลายทั้งแบบ Bouldering การปีนแบบ 
ไม่ใชเ้ชอืกระยะทางสั้นและมีเบาะรองรับ หรือจะแบบ Sport Climbing 
ต้องใชเ้ชอืกเปน็ตัวชว่ยในการปีน ซ่ึงการปีนหน้าผาน้ีจะแบ่งระดับความยากง่าย 
ใหผู้้เล่นเลือกได้ตามความถนัด โดยมีทีมงานคอยใหค้ําแนะนําและดูแล ระหว่างเล่น 
เรียกได้ว่าเปน็ “สนามแหง่ความสนุก” สาํหรับคนที่ชืน่ชอบ การผจญภัยทกุเพศ 
ทกุวัย ในสว่นอปุกรณ์การปีนผาน้ัน มีบริการใหเ้ชา่อย่างสะดวกครบครัน 
นับได้ว่าเปน็กิจกรรมแบบ Low Carbon ที่ใหค้วามท้าทาย สนุก 
และตื่นเต้นใจกลางกรุงเทพมหานคร

        8 ซ. พร้อมมิตร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

        13.00-22.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์ 10.00-22.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

        0 2119 7200

        https://goo.gl/maps/3gW5pCdCfRzb7i6n8

        www.urbanplaygroundclimbing.com



Farm to table Hideout  
เติมพลังด้วยมื้ออาหารสดุอร่อยและดีต่อสขุภาพจากวัตถดุิบออรแ์กนิกตามฤดูกาลที่เจ้าของร้านคัดสรรมาอย่างดี 
ทําใหอ้าหารหน่ึงจานอัดแน่นด้วยคณุภาพ เชน่ สลัดผักกับไข่ต้ม ข้าวซ่ีโครงหมูอบกับคะน้าฮ่องกง เคร่ืองดื่มที่สง่กล่ิน 
หอมเชญิชวนใหล้ิ้มลอง เชน่ กาแฟเฟรนชเ์พรส ชาอู่หลงเย็น และของหวานอย่างไอศกรีมมะพร้าวอัญชนั เสริฟ์คู่กับ 
ข้าวตอกตั้ง ไอศกรีมงาดําและงาขาวที่ต้องกินกับบัวลอยเปน็เมนูของอร่อย ที่เติมพลังดี ๆ ใหก้ับร่างกายและยังเปน็มิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมอีกด้วย

        15 ซ. ท่ากลาง แขวงวังบูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

        10.00-21.00 น. (ปิดวันพธุ)

        0 2004 8771

        https://goo.gl/maps/8GrwsVdLc43VY6An7

         www.facebook.com/farmtotablehideout

Divana Virtue Spa & Medical  
สปาที่ใสใ่จความงามทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาตินานาชนิด หรือจะเลือกดูแลร่างกายด้วยการแพทย์
แบบองคร์วมที่ MediSpa มีโปรแกรมชว่ยฟ้ืนฟูร่างกายถงึระดับเซลล์
เปน็การดูแลสขุภาพจากภายในสูภ่ายนอก โดยจะมีทีมแพทยใ์หค้ําปรึกษา
ตรวจร่างกายและวางแผนร่วมกับผู้รับบริการ นอกจากน้ียังมีคลินิกที่ชว่ยดูแลความอ่อนเยาว ์ด้วยเวชศาสตร์
แหง่การชะลอวัยและชะลอความเสือ่มของเซลล ์ที่น่ียังเอาใจใสใ่นเร่ืองของสิง่แวดล้อม สนับสนุนใหค้นในองคก์ร
และผู้มาใชบ้ริการใชร้ถขนสง่สาธารณะอย่างรถไฟฟา้เพื่อลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศ เลือกใชภ้าชนะ
ที่ใชซ้�าได้อย่างเซรามิกหรือนําน�าที่ใชแ้ล้วมารดน�าต้นไม้เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เปน็ต้น

        10 ถ. ศรีเวียง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

        11.00-20.00 น.

        0 2630 0499 , 0 2236 6788-9

        https://goo.gl/maps/xpXR7xf6wDGwTreH7

        www.divanaspa.com/VirtueMedical/Concept.php



เทีย่วยา่นเมอืงเก่า เรียนรู้วฒันธรรม เพลดิเพลนิงานศิลป์

Combo Set

à¨ÃÔÞã¨ Â‹Ò¹à¨ÃÔÞ¡ÃØ§ (à¨ÃÔÞ¡ÃØ§-ºÒ§ÃÑ¡)
ท่องเที่ยวไปในย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ด้วยการเดินลัดเลาะหรือปั่ นจักรยาน เรียนรู้วิถีชวีิตของคนในชมุชน 
ตลาดน้อยที่ครึกคร้ืนไปด้วยร้านขายอาหารต่าง ๆ เชน่ ก๋วยเตี๋ยวเปด็ ขนมปงัปิ้ ง กาแฟ และเข้าไปสกัการะศาลเจ้า 
โจวซือกงเพื่อความเปน็สริิมงคล ต่อจากน้ันแวะชมบ้านจีนโบราณโซวเฮงไถ่ สถาปตัยกรรมที่มีอายกุว่า 200 ปี 
ระหว่างทางก็จะเหน็งาน Street Wall Art  ที่ศิลปินหลากหลายเชือ้ชาติมาสร้างสรรคง์านศิลปเ์ท่ ๆ ใหก้ับ 
อาคารบ้านเรือน  และไม่ไกลกันน้ียังเปน็ที่ตั้งของ Warehouse 30 โกดัง 8 หลัง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเลือก 
ซ้ืองานศิลปะรูปแบบที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเปน็งานไม้ เสือ้ผ้า อาหาร หนังสอื  หากยังชมศิลปะไม่จุใจ 
ไปต่อได้ที่ River City Bangkok Gallery พื้นที่ที่มีกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปใ์หผู้้สนใจได้ผ่อนคลาย 
กับการชืน่ชมงานศิลปะผ่านมมุของตนเอง 

- Street Wall Art           ซ. เจริญกรุง 28-32 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

        https://goo.gl/maps/ueDugfSDHN4eKapr7        

- Warehouse 30         52 60 ซ. กัปตันบชุ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

        11.00 -20.00 น.                                                              08 8244 2241                     

        https://goo.gl/maps/49wWXaJzQxJ9pjxW8          www.facebook.com/TheWarehouse30

- River City Bangkok Gallery         23 ซ. เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสมัพันธวงศ ์

   กรุงเทพฯ 10100

        10.00 -22.00 น.                                                             0 2237 0077    

        https://goo.gl/maps/hkaEYvUDkdBH3eFn8            www.rivercitybangkok.com

- ตลาดน้อย         22 ซ. เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพันธวงศ ์กรุงเทพฯ 10100

        https://goo.gl/maps/7a9SLVjJMtBsBL197



àÂ×Í¹¶Ô่¹¸¹ºØÃÕ Â‹Ò¹¡Ø®Õ¨Õ¹
ความสมัพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและโปรตเุกสมีมาตั้งแต่สมัยอยธุยา และยังคงเหน็มรดกทางวัฒนธรรม 
เหล่าน้ีได้จากชมุชนย่านกฎุีจีน พื้นที่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวใหเ้ข้าเยี่ยมชมสถานที่และวิถีชวีิตได้อย่างใกล้ชดิ
เชน่ โบสถซ์างตาครู้ส สขีาวชมพู สถาปตัยกรรมสไตลนี์โอคลาสสกิและเรอเนซองส ์พิพิธภัณฑบ์้านกฎุีจีน 
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับประวัติความเปน็มาของคนในชมุชนเมื่อคร้ังอดีต พร้อมลองทําขนมฝร่ังกฎุีจีน ขนมขึ้นชือ่ 
ของย่านน้ี ที่มีเน้ือขนมกรอบนอกนุ่มใน บวกกับความหวานของฟกัเชือ่ม ลูกเกด ลูกพลัมอบแหง้ มีรสชาติอร่อย 
จนวางไม่ลง เดินต่ออีกนิดจะพบกับวัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท เปน็แหล่งรวบรวม 
วัตถโุบราณและสถาปตัยกรรมอันงดงามอยู่มากมาย ทั้งพระพทุธรูปโบราณที่พิพิธภัณฑพ์ระประยูรภัณฑาคาร 
พระบรมธาตมุหาเจดีย ์เจดียอ์งคใ์หญ่สขีาวทรงลังกา ซ่ึงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 เกี่ยวกับการอนุรักษ ์
มรดกทางวัฒนธรรม จาก UNESCO ทั้งหมดน้ี รวมอยู่ในย่านกฎุีจีนที่ยังคงเอกลักษณ์อันเก่าแก่ 
แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม

- โบสถซ์างตาครู้ส             112 ซ. กฎุีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600

        0 2472 0154            https://goo.gl/maps/8BEigmohHNiuf8pC9

- พิพิธภัณฑบ์้านกฎุีจีน       271 ซ. วัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยา เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600

        09.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร)์                                    08 1772 5184                     

        https://goo.gl/maps/evXsfdvUo4FWCeCt6            www.baankudichinmuseum.com

- วัดประยรุวงศาวาสวรวิหาร         24 ถ. ประชาธิปก แขวงวัดกัลยา เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600

        0 2466 1693

        https://goo.gl/maps/p1UvrYeg1v6Ww6tz8             www.watprayoon.com



à¾ÅÔ¹ÈÔÅ»Š¶Ô่¹¹Ò§àÅÔ้§
สมัผัสความคกึคักย่านเก่าแก่ของเมืองกรุง อย่างตลาดนางเล้ิง ที่เพียงก้าวเข้าไป จะได้กล่ินหอมของอาหาร 
เชญิชวนใหล้ิ้มรสความอร่อย เชน่ เปด็พะโล้ ไสก้รอกปลาแนม ขนมถ้วยตะไล ขนมกยุชา่ย จากน้ันไปต่อกันที่ 
วัดสนุทรธรรมทาน หรือวัดแคนางเล้ิง ภายในเปน็ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบารมี พระพทุธรูปศักดิ์สทิธ์ิ 
อยู่คู่ชมุชนมานาน และวัดแหง่น้ียังเปน็ที่เก็บอัฐิของพระเอกในตํานานอย่างมิตร ชยับัญชา อีกด้วย 
เดินเข้าตรอกซอกซอยในชมุชนอีกหน่อยจะพบกับบ้านศิลปะ สถานที่ที่สบืทอดละครชาตรีโบราณ มีการแสดง 
ใหผู้้มาเยี่ยมชมได้รับชมกันสด ๆ  และไม่ไกลกันน้ันยังเปน็ที่ตั้งของ บ้านนราศิลป ์บ้านที่เผยแพร่วัฒนธรรม 
ผ่านการแสดงโขนกลางแปลง โขนหน้าจอ ละครชาตรี ดนตรีไทย และยังมีความโดดเด่นเร่ืองการผลิต 
เคร่ืองแต่งกายในการแสดงต่าง ๆ ซ่ึงปจัจุบันเปิดสาธิตวิธีการทํา เคร่ืองแต่งกายพร้อมอบรมใหก้ับผู้ที่สนใจ 
ด้วยเชน่กัน นางเล้ิงยังคงเปน็ย่านที่มีเสน่ห ์รุ่มรวยงานศิลป ์และเปน็แหล่งที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใหค้งอยู่ 
คู่ประเทศไทยต่อไป

- วัดสนุทรธรรมทาน (วัดแคนางเล้ิง)

        ถ. พะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

        0 2281 8822                https://goo.gl/maps/seQFRGhCZNpaY16D6

- ตลาดนางเล้ิง 

        ซ. นครสวรรค ์6 แขวงวัดโสมนัส เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

        08.00-15.00 น.            https://goo.gl/maps/de46UmLCFjxfct9w8

- บ้านนราศิลป์

        173 ถ. หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

        0 2281 4838                https://goo.gl/maps/yYnycyS31FDtuP3R9

- บ้านศิลปะ/บ้านนางเล้ิง

       วัดแคนางเล้ิง กรุงเทพฯ 10100                                         09 8585 9286

       https://goo.gl/maps/VzAvjA39hdoUkd9H9            www.facebook.com/BaanNanglerng



เดินเลน่ริมคลอง เรียนรู้ความเปน็ไทย
ผอ่นคลายสขุภาพ

Side Dishes

ÁÔÇà«ÕÂÁÊÂÒÁ
มิวเซียมสยาม อาคารเก่าแก่มีรูปแบบสถาปตัยกรรม
แบบคลาสสกิ รีไววัล (Classic Revival) สร้างในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 6)
ได้รับการบูรณะใหเ้ปน็พิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้แหง่ชาติ 
แหล่งใหข้้อมูลความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
ซ่ึงมีนิทรรศการน่าสนใจมากมาย เชน่ “ถอดรหสัไทย” 
ที่จะทําใหท้กุคนเรียนรู้ความเปน็ไทยผ่านการตั้งคําถาม
และการทํากิจกรรม โดยแบ่งนิทรรศการออกเปน็ 14 หอ้ง แต่ละหอ้ง
จะมีรูปแบบและลูกเล่นแตกต่างกันไป เชน่ หอ้งไทยประเพณีที่มีกล่องจํานวนมาก
บรรจุเกมเกี่ยวกับประเพณีเทศกาล หอ้งไทย only มีคณุเอิบทรัพย ์
หุน่นางกวักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางหอ้ง และรายล้อมด้วยสิง่ของ
ที่สามารถเหน็ได้ในเมืองไทยเท่าน้ัน เชน่ รองเท้าแตะคีบ มาม่า
พวงเคร่ืองปรุง หอ้งไทยแค่ไหน จัดแสดงเคร่ืองแต่งกายตั้งแต่ชดุราชสาํนัก
จนถงึชดุที่ใสใ่นชวีิตประจําวันทั่วไป นอกจากน้ี ทางพิพิธภัณฑย์ังมี
การจัดนิทรรศการหมนุเวียนต่าง ๆ อยู่เสมอ สถานที่แหง่น้ีจึงสมกับ
เปน็พิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้แหง่ชาติที่สร้างแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายคน 
โดยเฉพาะคนไทยได้ตระหนักถงึคณุค่าการอนุรักษค์วามเปน็ไทย
ได้เปน็อย่างดี 

        4 ถ. สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

        10.00-18.00 น. (หยดุวันจันทร)์

        0 2225 2777

        https://g.page/museumofsiam?share

        www.museumsiam.org

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�¼ŒÒã¹ÊÁà´็¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔ์ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶
พิพิธภัณฑแ์หง่น้ีจัดตั้งเพื่อเปน็แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้า ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โดยนําเสนอผ่านนิทรรศการและการจัดกิจกรรมหมนุเวียน  มีนิทรรศการ
ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสมัพันธ์สยามและชวา จัดแสดงผ้าบาติก
ที่พระองคท์รงสะสมไว้เมื่อคร้ังเสด็จเยือนชวาเพื่อเจริญสมัพันธไมตรี 
โดยผู้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้วิธีการทําผ้าบาติกผ่านวีดิทัศน์ได้ 
ผ้าทกุผืนและวัตถทุี่จัดแสดงอยู่น้ีล้วนเปน็เคร่ืองบันทกึประวัติศาสตร์
อันทรงคณุค่า ที่จะทําใหค้นรุ่นหลังได้เรียนรู้ความงดงามของผืนผ้า
ในอดีตและเร่ืองราวความเปน็มาของผ้าไทยด้วยเชน่กัน

        พระบรมมหาราชวัง ถ. หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
        เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

        09.00-16.30 น.

        0 2225 9430 , 0 2225 9420

        https://goo.gl/maps/Afn5x1CwZk8fTbrT8

        www.qsmtthailand.org



µÅÒ´¹ํ้Ò¤ÅÍ§ÅÑ´ÁÐÂÁ
มาสมัผัสความครึกคร้ืนของตลาดน�าบรรยากาศธรรมชาติ 
ในเมืองกรุง ที่มีพ่อค้าแม่ขายมากมายมาขายของ 
บ้างก็ขายอยู่บนเรือ พร้อมเสริฟ์อาหารคาวหวาน เชน่ 
ก๋วยเตี๋ยวเรือ อาหารทะเล ขนมเบื้องโบราณ ขนมบ้าบิ่น 
ล้วนคัดสรรมาอย่างดี บ้างก็ขายบนบก เชน่ ผัก ผลไม้ที่ชาวบ้าน 
ปลูกกันเอง เมื่อซ้ือของเสร็จแล้วก็สามารถน่ังชมบรรยากาศ 
ริมคลอง หรือถ้าใครต้องการผ่อนคลายกับธรรมชาติ 
ก็สามารถไปเดินเล่นที่สวนเจียมตน อยู่ภายในตลาดได้ 
สวนแหง่น้ีเน้นการปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ เชน่ มะพร้าว ฝร่ัง 
มะนาว หรือจะล่องเรือชมบรรยากาศริมคลองพร้อมไปเที่ยว 
ตลาดน�าใกล้เคียง ก็มีบริการเชน่กัน

      30/1 หมู่ที่ 15 ถ. บางระมาด แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั 
      กรุงเทพฯ 10170

      08.00-17.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

      0 2422 4270

      g.page/taladnamkhlongladmayom?share

      www.facebook.com/taladnamkhlongladmayom

ªØÁª¹¤ÅÍ§ºÒ§ËÅÇ§
บ้านไม้ชั้นเดียวเรียงรายริมคลอง มองเหน็เรือสญัจรวิ่งไปมา บางบ้านก็เหน็ยาย
กับหลานน่ังเล่น คยุเล่นกัน บางบ้านก็เหน็คณุลุงน่ังอ่านหนังสอืพิมพห์น้าชานบ้าน 
เปน็ภาพวิถีชวีิตที่เรียบง่ายในชมุชนคลองบางหลวง ชมุชนริมคลองเก่าแก่ 
ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยธุยา ปจัจุบันเปน็แหล่งท่องเที่ยวที่ใหม้าชืน่ชมวิถีความเปน็อยู่ 
มีร้านกาแฟ ร้านโชหว่ย ร้านขายของเล่นโบราณ และไฮไลตค์ือ บ้านศิลปิน 
ซ่ึงดั้งเดิมเปน็ของตระกูลชา่งทอง เมื่อเปล่ียนเจ้าของก็ได้ปรับปรุงคล้ายกับ 
พิพิธภัณฑพ์ื้นบ้านที่จัดแสดงภาพวาดและภาพถ่าย มีกิจกรรม
DIY ต่าง ๆ ใหล้งมือทํา เชน่ ทําหน้ากาก ทําเคร่ืองประดับ
สิง่ที่ไม่ควรพลาดคือ การชมหุน่ละครเล็ก การแสดงอันงดงาม
ที่ได้รับการอนุรักษใ์หค้นรุ่นหลังได้เรียนรู้ ชมุชนคลองบางหลวง 
ทกุวันน้ีจึงอบอวลด้วยเสน่หแ์หง่วิถีชวีิตริมน�าและศิลปะอย่างลงตัว

        ซ. เพชรเกษม 20 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
        กรุงเทพฯ 10160

        08.00-15.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

        goo.gl/maps/k6qz8P2Zoa5Jd2oz8

Patom
เร่ิมต้นสขุภาพดีด้วยการรับประทานอาหารจากวัตถดุิบออรแ์กนิก ที่ร้าน 
Patom ร้านอาหารที่ออกแบบเปน็เรือนกระจกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
ต้นไม้นานาพันธ์ุ สิง่ที่โดดเด่นของร้านคือ วัตถดุิบล้วนมาจากเกษตรกร 
ที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรมูลนิธิสงัคมสขุใจ ซ่ึงกําไรสว่นหน่ึงของร้านจะมอบ 
ใหก้ับมูลนิธิน้ีด้วย เมนูขึ้นชือ่ของที่ร้านคือ ข้าวกับแจ่วเหด็และผักออรแ์กนิก 
ข้าวเหนียวหมูแดดเดียว สงัขยามะพร้าวอ่อน ทางด้านเคร่ืองดื่มอย่างน�าฝร่ัง 
น�ามะขาม กาแฟ ก็มีใหเ้ลือกหลากหลาย มีการรณรงคใ์หค้ัดแยกขยะ เลือกใช ้
วัสดธุรรมชาติมาบรรจุอาหาร เชน่ ข้าวหอ่ใบตอง นอกจากน้ี ทางร้าน 
ยังจําหน่ายผลิตภัณฑท์ี่มีวัตถดุิบจากธรรมชาติเปน็สว่นประกอบ เชน่ สบู่ 
ยาสระผม ยาดม หากต้องการความร่มร่ืน ผ่อนคลาย และรักษาสขุภาพ
ร้าน Patom เปน็สถานที่ที่ตอบโจทยไ์ลฟส์ไตลน้ี์ได้อย่างลงตัว   

      9/2 ซ. สขุมุวิท 49/6 (ซ. พร้อมพรรค) แขวงคลองตันเหนือ 
      เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

      09.30-18.00 น. (หยดุวันจันทร)์                    0 2084 8649

      https://goo.gl/maps/qfXi9r5tdCw7iqi6A            

      www.patom.com



The Oasis Spa
มาพักกาย ผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางความสงบของสปาแหง่น้ี ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกรังสรรคข์ึ้น 
มีทั้งบริการนวดตอกเสน้ นวดแบบ Four hands นวดแบบไทยผสมผสานศาสตรล้์านนา หรือแม้จะเปน็ 
การนวดน�ามันอโรมา ล้วนชว่ยบรรเทาอาการเมื่อยล้าของร่างกาย คลายความตงึเครียดของกล้ามเน้ือ 
อีกทั้งยังมีบริการสปาชว่ยดูแลผิวพรรณตั้งแต่หวัจดเท้าด้วยการขัดผิว พอกตัว การดูแลผิวหน้า 
และการแชเ่ท้า ซ่ึงผลิตภัณฑท์ี่ใชใ้นสปาทํามาจากวัตถดุิบธรรมชาติ เชน่ สมนุไพรไทย น�ามันหอมระเหย 
น�าผึ้ง บริเวณสปา ยังมีสวนสวยใหน่ั้งพักผ่อน บรรยากาศร่มร่ืนด้วยต้นไม้เขียวขจี ซ่ึงทางสปาตั้งใจ 
ใหผู้้มาใชบ้ริการนอกจากจะได้รับความผ่อนคลายที่ร่างกายแล้ว จิตใจยังสดชืน่ด้วยความงดงาม 
ของธรรมชาติด้วยเชน่กัน
 
        64 ซ. สขุมุวิท 31 แยก 4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

        10.00-22.00 น.

        0 2262 2122

        https://goo.gl/maps/nqibn12gbB43NzBH6

        www.oasisspa.net

ª‹Ò§ªØ‹Â
ดินแดนแหง่ศิลปะ อาณาจักรที่ขับเคล่ือนด้วยความคิดสร้างสรรค ์อีกทั้งยังเปน็จุดนัดพบของศิลปินและ
ผู้ชืน่ชอบงานศิลปะ ตัวอาคารมีการตกแต่งแนวร่วมสมัย คือนําของเก่ามาผสมผสานกับสถาปตัยกรรม 
แนวอินดัสเทรียล เชน่ บานหน้าต่าง สงักะส ีบานเฟ้ียมโบราณ ภายในมีร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านอาหาร 
ร้านขายแผ่นเสยีง ไปจนถงึร้านขายของชาํ และยังมีโรงละคร โรงหนัง ลานจัดแสดงคอนเสริต์อีกด้วย 
แลนดม์ารก์ของที่น่ีคือ เคร่ืองบินลําใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางร้านค้าต่าง ๆ ใหแ้วะเวียนไปถ่ายรูป 
หรือจะใชบ้ริการร้านอาหารบนเคร่ืองก็ได้ ที่น่ียังมี Green Zone พื้นที่บรรยากาศสบาย ๆ ธรรมชาติล้อมรอบ 
มีร้านน่ารัก ๆ อย่างร้านหนังสอื ร้านชา ร้านขายของแฮนดเ์มด และคีออสขายขนมต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเรือนต้นไม้ 
ที่มีทั้งต้นไม้จ๋ิวและต้นไม้หายากมาอยู่รวมกัน ทั้งหมดน้ีล้วนเกิดจากแรงบันดาลใจในงานศิลปะมาบรรจุไว้ 
ในพื้นที่เดียวกัน

        460/8 ถ. สริินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

        11.00-23.00 น. (หยดุวันพธุ)

        08 1817 2888

        https://goo.gl/maps/51azb2EFJuSF2KYNA

        www.changchuibangkok.com



เปิดมา่นเมอืงเก่า ร้อยเร่ืองราวแหง่ยคุสมยั

Main Course
¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

ÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ºŒÒ¹¢Í§¾‹Í
สนุกสนานกับการเรียนรู้เชงิเกษตรและภูมิปญัญาพื้นบ้าน ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนผืนดินกว่า
3.5 ไร่ ที่ถูกจัดสรรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ มีแหล่งน�า ผืนนา 
พื้นที่เพาะปลูก การเล้ียงสตัว ์และบ้านพักอาศัย ภายในมีฐานกิจกรรม 
เสริมสร้างการเรียนรู้กับปราชญช์าวบ้าน ใหล้งมือเก็บไข่ไก่ เล้ียงแพะ 
เล้ียงแกะ ปกัดํานา ยกยอ สานปลาตะเพียน เรียนรู้ต้นไม้และ 
พืชผักสวนครัวอย่างใกล้ชดิ นอกจากน้ี ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
กับเมนูพิเศษและขนมไทยโบราณใหบ้ริการอีกด้วย

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÅŒÒ¹¢Í§àÅ‹¹ ‘à¡ÃÔ¡ ÂØŒ¹¾Ñ¹¸�’
หวนนึกถงึความสขุ รอยยิ้ม และความทรงจําวัยเด็กในพิพิธภัณฑล้์านของเล่น 
‘เกริก ยุ้นพันธ์’ แหล่งรวบรวมของเล่นจากทั่วโลกกว่าล้านชิน้ที่ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ 
ใชเ้วลาสะสมมานานกว่า 30 ปี ภายในอาคารพิพิธภัณฑบ์้านไม้ 2 ชั้น จะได้พบกับ 
ของเล่นละลานตา ไม่ว่าจะเปน็ของเล่นดินเผาและของใชค้นไทย ตั้งแต่สมัยสโุขทัย 
จนถงึรัตนโกสนิทร ์เชน่ ตุ๊กตาดินเผา วิทยโุบราณ กระปอ๋งแปง้ฝุน่ และของเล่น 
จากนานาประเทศ อย่างของเล่นสงักะสอีายรุ้อยปี ตุ๊กตาไม้ หุน่ฮีโร่ขวัญใจเด็ก ๆ 
โมเดลการต์ูนชือ่ดังจากทกุยคุสมัย ทั้งสนุปปี โดราเอมอน มินเนียน 
และอีกมากมายที่เคยสร้างความสขุใหใ้ครหลาย ๆ คนมาก่อน

        45 หมู่ 2 ถ. อู่ทอง ต. ท่าวาสกุรี อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา 
        13000

        09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร)์

        08 1890 5782             https://goo.gl/maps/krPJDfVxGaDT3spX6

        www.milliontoymuseum.com
        www.facebook.com/Milllion-Toy-Museum-by-Krirk-Yoon
        pun-177568505590594

Å‹Í§àÃ×Íà·Õ่ÂÇÃÍºà¡ÒÐàÁ×Í§
ดื่มด�าวิถีชวีิตริมฝั่ งแม่น�าด้วยการล่องเรือเที่ยวรอบเกาะเมืองอยธุยา
แวะชมความงดงาม และไหว้พระตามวัดสาํคัญต่าง ๆ เชน่ วัดพนัญเชงิ
วัดพิชยัสงคราม วัดพทุไธศวรรย ์วัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
ฯลฯ หรือจะร่วมทริปล่องเรือดินเนอรช์มบรรยากาศกรุงเก่ายามพลบค�า 
อิ่มอร่อยไปกับเมนูพิเศษอย่างกุ้งแม่น�าเผา กุ้งผัดพริกกระเทียม
เน้ือปูผัดผงกะหร่ี ทอดมัน และอีกหลากหลายเมนูใหช้วนล้ิมลอง 
นับเปน็อีกหน่ึงประสบการณ์มื้ออาหารที่น่าจดจํา

       (Ayutthaya Boat service | บริการล่องเรือนําเที่ยวอยธุยา)
       24/2 เกาะลอย ต. หวัรอ อ. พระนครศรีอยธุยา
       จ. พระนครศรีอยธุยา 13000

        06.00-21.00 น.

       08 1692 1463 , 0 2053 1738

        https://g.page/ayutthayaboatservice?share

        www.facebook.com/ayutthayaboatservice

        ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา 13000

        08.00-17.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์                          09 8965 7998 , 06 4932 1838
        08.00-17.45 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์

        https://goo.gl/maps/1fVdFgeu3pGa3xqe9         www.facebook.com/bankongpor



µÑ¹áÅ¹´� ´Ô¹á´¹áË‹§¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ
ศูนยก์ารเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของสงัคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ
ของคณุตัน ภาสกรนที ในรูปแบบแกลเลอรีตกแต่งด้วยวัสดเุหลือใช้
อย่างสร้างสรรค ์ประกอบด้วยโซน T of life เร่ืองเล่าผ่านทุ่งชาและเสน้ทาง
วิวัฒนาการของ “ชา” ที่ดํารงอยู่บนโลกมานานกว่า 5,000 ปี โซนเรียนรู้
แบบอิชติัน นําเสนอบทเรียนชวีิตของคณุตัน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และโรงงานที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม โซนสดุท้าย Tanland’s Secret สง่ต่อความรู้
และความใสใ่จสิง่แวดล้อม เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าใจหลักการสร้างสมดลุในชวีิต  

        โรงงานอิชติัน 111/1 หมู่ 4 ต. อทุัย อ. อทุัย จ. พระนครศรีอยธุยา 13210

        10.00-16.00 น. (ปิดวันเสาร)์

        08 4438 7695

        https://goo.gl/maps/HNCDcnQBUkx7DgxB9

        www.facebook.com/tanland.ichitan

ÈÙ¹Â�Ê‹§àÊÃÔÁÈÔÅ»ÒªÕ¾ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
ศูนยอ์นุรักษแ์ละพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละศิลปหตัถกรรมพื้นบ้านสูค่วามเปน็เลิศ ที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจ 
ทางภูมิปญัญาจากบรรพบรุุษ ผ่านการจัดแสดงงานหตัถศิลปไ์ทยและนานาชาติอันงดงาม ไม่ว่าจะเปน็ เคร่ืองทอ 
ผ้าไทย พัสตราภรณ์  โขนแต่ละประเทศ ผลิตภัณฑน์วัตศิลปส์ดุสร้างสรรค ์อย่างชดุผ้าฝา้ยที่ผ่านกระบวนการผลิต 
แบบเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม สวมใสส่บาย ระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของไทย อีกทั้งมีร้านค้า 
จําหน่ายงานหตัถศิลปท์กุประเภท ใหเ้ลือกอดุหนุนชมุชนหตัถกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสง่เสริมคณุค่าผ้าไทย 
สบืสานงานหตัถศิลปไ์ทยใหค้งอยู่คู่สงัคมไทยต่อไป 

         3309 ต. โพธ์ิแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา 13290

         08.00-17.00 น.                                                              0 3536 7054

         https://goo.gl/maps/9NvYDfp6jfrd5UMG9            www.sacict.or.th

ÇÑ´¹ÔàÇÈ¸ÃÃÁ»ÃÐÇÑµÔ
น่ังกระเชา้ข้ามแม่น�าเจ้าพระยาไปเยี่ยมชมวัดไทยที่มีสถาปตัยกรรมโกธิค 
แบบตะวันตกหน่ึงเดียวในประเทศ ซ่ึงเคยเปน็สถานที่สาํหรับบําเพ็ญพระราชกศุล 
ของรัชกาลที่ 5 ในชว่งเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน 
โดดเด่นด้วยตัวอาคารพระอโุบสถ ลักษณะเหมือนโบสถค์ริสตส์เีหลือง มียอดโดม 
ปลายแหลม ภายในจะพบฝาผนังประดับกระจกสสีนังดงาม ประดิษฐาน 
“พระพทุธนฤมลธรรโมภาส” มีฐานชกุชรูีปแบบเดียวกับที่ตั้งไม้กางเขน 
เปน็สว่นผสมลงตัวทางประวัติศาสตร ์ความคิดสร้างสรรค ์และฝมีือของ 
ศิลปินชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยังทรงคณุค่ายาวนานมาจนถงึทกุวันน้ี 

          ต. บ้านเลน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยธุยา
          13160

          https://goo.gl/maps/B29ZyMKhkAVbVXqK9

          www.watniwet.com



µÅÒ´¹ํ้Ò¡ÃØ§ÈÃÕ & Ayutthaya Night Market
หมนุเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปชมความรุ่งเรืองของอโยธยา ในตลาดย้อนยคุ 
กลางราชธานีเก่า ตั้งแต่ตลาดน�ากรุงศรีในยามเชา้ ยาวไปจนถงึยามค�ากับ 
Ayutthaya Night Market ถนนคนเดินประดับประดาไฟสว่างไสว ละลานตา 
ไปด้วยอาหารและขนมไทยตํารับโบราณ มีงานฝมีือ สนิค้าโอทอปของชาวอยธุยา 
ใหเ้ลือกอดุหนุน ทั้งยังจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมขี่ม้าเที่ยวรอบตลาด 
ถ่ายภาพงามอย่างไทยเปน็ที่ระลึก ชมไลฟโ์ชวศิ์ลปะการต่อสูแ้บบไทย 
และการแสดงอื่น ๆ บริเวณด้านหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สง่ท้ายความประทับใจก่อนกลับบ้าน

        ต. ประตูชยั อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา 13000

        08.00-20.00 น. (วันจันทร-์วันเสาร)์ 09.00-22.00 น. (วันอาทิตย)์

        0 3561 0565

        https://goo.gl/maps/KTRV3sDQUATD76n36

        bit.ly/2LGBpkT 

ºŒÒ¹¢ŒÒÇË¹Á
ละเลียดความสขุทีละคํากับขนมหวานในคาเฟข่นมไทยโบราณแหง่อโยธยา ที่แฝงกล่ินอายความเปน็ไทย 
ลงไปตั้งแต่การตกแต่งกําแพงด้วยอิฐมอญและเคร่ืองครัวพื้นบ้านสมัยก่อน ละมนุละไมกับบรรดา 
ขนมหวานมากมาย ไม่ว่าจะเปน็ ขนมชอ่ม่วง กระเชา้สดีา จีบนก ตะโก้ จ่ามงกฎุ ที่จัดเรียงอย่างสร้างสรรค์
ในกระจาด ชดุเคร่ืองถ้วยลายครามใหค้วามรู้สกึไทยแท้ เสริฟ์คู่กับเมนูน�าอย่างอัญชนัลาเต้ ชาเขียว
หลงกรุง อัญชนัมะนาว ไอศกรีมนมอัญชนั ฯลฯ มอบรสชาติกลมกล่อม ลงตัวถูกใจคนทกุวัย  

        ต. ประตูชยั อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา 13000

        08.00-18.00 น. (วันอังคาร-วันศุกร)์ 09.00-19.00 น. (วันเสาร-์อาทิตย)์ (ปิดวันจันทร)์

        09 7921 9465

        https://goo.gl/maps/4Q3mKq1feRDJHUYJ8

        bit.ly/2H7O4YF



สขุอยา่งไทย สบายริมฝั่ งน�า

Main Course
ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ

â¤Ã§¡ÒÃÍÑÁ¾ÇÒªÑÂ¾Ñ²¹Ò¹ØÃÑ¡É�
ร้านรวงริมสองฝั่ งคลอง ผู้คนเดินขวักไขว่ ร้านชากาแฟ ของที่ระลึกน่ารัก
อาหารอร่อยทั้งบนเรือและบนบก ใครเลยจะรู้ว่า ตลาดน�าอัมพวา
ยังมีพื้นที่สว่นหน่ึงเปน็ที่ตั้งของ โครงการอัมพวาชยัพัฒนานุรักษ ์
โดยมีวัตถปุระสงคเ์ปน็แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเกษตร และการมีสว่นร่วม
กับชมุชนริมน�าอัมพวา มีการเปิดหน้าร้าน ชือ่ “ร้านชานชาลา”
จําหน่ายเคร่ืองดื่มต่าง ๆ รวมถงึเคร่ืองดื่มสตูรพระราชทาน
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี ในนาม “ม่วงชืน่ชานชาลา” น�าดื่มสมนุไพร
ท้องถิ่นของอัมพวา ภายในโครงการยังมีหอ้งนิทรรศการ 
จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชวีิตชมุชนแม่กลองและอัมพวา
มีลานจัดกิจกรรม อาทิ เรียนทําขนมไทย อาหารไทย จักสาน
ใบมะพร้าว ทํายาหม่องสมนุไพร ชมการสาธิตทําน�าตาลมะพร้าว 
และการทําเกษตรอินทรีย ์เปน็ต้น มีร้านค้าการจําหน่าย
สนิค้าท้องถิ่น รวมไปถงึอาหารท้องถิ่นต่าง ๆ ที่แหง่น้ีนอกจาก
จะแบ่งปนัโอกาสในการสร้างรายได้ใหแ้ก่ชมุชน ยังสร้าง
การมีสว่นร่วมใหช้มุชนรักษน์�า รักษาวัฒนธรรม และเสน่หว์ิถีชวีิตชมุชนแม่กลอง และริมคลองอัมพวาใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน 

       185-191 ต. อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมทุรสงคราม 75110

        08.30-16.30 น. (วันจันทร-์วันพฤหสับดี) 08.30-19.00 น. (วันศุกร)์ 08.30-21.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

       0 3475 2245

       https://goo.gl/maps/856sAyFuKRJCeupN7

       www.amphawanurak.com , 
       www.facebook.com/AmphawaChaipattananurak

ÈÙ¹Â�Í¹ØÃÑ¡É�»†ÒªÒÂàÅ¹¤ÅÍ§â¤¹ 
ผืนปา่ที่ชาวชมุชนตําบลคลองโคนร่วมแรงร่วมใจกัน
ปลูกขึ้นมาตลอดระยะเวลายี่สบิกว่าปี กุ้ง หอย ปู ปลา 
นิเวศปา่ชายเลน กลับมาอดุมสมบูรณ์อีกคร้ัง ทําใหช้มุชน
ชาวคลองโคนมีกําลังใจ รู้จักรัก หวงแหน และเหน็คณุค่า
ของปา่ชายเลนอย่างจริงจัง นักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี นอกจาก
จะได้เรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศปา่ชายเลนแล้ว ยังสามารถร่วมกิจกรรม
แบบโลวค์ารบ์อนสนุก ๆ อีกด้วย อาทิ โลดแล่นไปกับสกีโคลน ถีบไถกระดานเก็บหอย
น่ังเรือแถก แล้วลุยเลนมาปลูกต้นลําพูเพื่ออนุรักษป์า่ชายเลน ตบท้ายด้วยการน่ังเรือ
ล่องทะเลชมความงดงามของธรรมชาติ และวิถีชวีิตชาวประมงพื้นบ้าน
ริมสองฝั่ งคลอง ขอบคณุธรรมชาติใหช้ืน่ใจได้ภายในวันเดียว 
แต่หากใครอยากนอนค้างสมัผัสชวีิตชาวบ้านแบบลงลึก ก็มีที่พักแบบโฮมสเตยริ์มฝั่ ง 
หรือจะพักบนกระเตงกลางทะเล ก็มีความสขุ สนุก อิ่มอร่อยแน่นอน

        ต. คลองโคน อ. เมืองสมทุรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 75000

        08 6177 7942 , 08 3155 4141 , 06 2265 5356

        https://goo.gl/maps/EfTykWPVQK2LdxXZ9

        bit.ly/2EnHWeg



¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ºŒÒ¹ÃÔÁ¤ÅÍ§âÎÁÊàµÂ�  
บ้านสวนริมคลอง บรรยากาศเงียบสงบ มีร้ัวบ้านเปน็ต้นโกงกาง ต้นลําพู 
ลําแพน และต้นจาก บ้านหลังน้ีสบืสานและต่อลมหายใจของวิถีชวีิตชาวบ้าน 
ริมคลองอย่างแท้จริง มาที่น่ีจะได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ด้านการอนุรักษธ์รรมชาติและสิง่แวดล้อม เรียนรู้วิถีชมุชนที่ผูกพันกับ 
การเกษตร ศิลปหตัถกรรม และวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะวิถีชวีิต

ที่ผูกพันกับมะพร้าว ซ่ึงมีการต่อยอดมาสูก่ิจกรรมต่าง ๆ ใหไ้ด้ทดลองลงมือทํา 
ไม่ว่าจะเปน็ การทําน�าตาลมะพร้าว การจักสานใบมะพร้าว การทําขนมต้ม 
และขนมไทยต่าง ๆ นอกจากน้ี ชมุชนยังสง่เสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ทําสวนครัว 
ปลอดสารพิษ ใหเ้ราได้ลงสวนเก็บผักสด ๆ มาปรุงอาหาร สนุกสดชืน่ใจแบบใกล้ชดิ 
กับธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศกลางสวน และซึมชบัความงดงามกับทัศนียภาพ 
ริมคลอง ที่ยังคงไว้ซ่ึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่แท้จริง สิง่เหล่าน้ีเกิดจาก 
ความมุ่งมั่นของคนในชมุชนที่ต้องการดํารงไว้ซ่ึงความเปน็วิถีแหง่ธรรมชาติ 
ในขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษภ์ูมิปญัญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

        43/1 หมู่ที่ 6 ต. บ้านปรก อ. เมืองสมทุรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 75000

        08 9170 2904

        https://goo.gl/maps/rZPbJLGwxQ2Me6Xd7   

        www.baanrimklong.net

ºŒÒ¹àºÞ¨Ã§¤�ºÒ§ªŒÒ§
ใหเ้วลากับตนเองมาทํากิจกรรมท่องเที่ยวชมุชนเชงิอนุรักษ ์
ณ บ้านเบญจรงคบ์างชา้ง แหล่งเรียนรู้ และรวบรวมภูมิปญัญา
ท้องถิ่นด้านการทําเคร่ืองเบญจรงค ์และศิลาดลแหง่
เมืองสมทุรสงคราม นําเสนอกิจกรรมสร้างความเพลินใจ
ฝกึสมาธิแบบง่ายๆ ไปกับการลองเพ้นทล์วดลายบน
เคร่ืองเบญจรงค ์พร้อมฟงัเร่ืองราวเคล็ดลับการสร้างสรรค์
ชิน้งานอย่างละเอียดทกุขั้นตอนจากชา่งฝมีือชมุชน ซ่ึงมีแนวคิด
ในการลดมลพิษของแต่ละขั้นตอนของการผลิต โดยเน้นการประหยัดพลังงาน
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติใหม้ากที่สดุ อีกทั้งยังคํานึงถงึการนําวัสดุ
เหลือทิ้งกลับมาใชใ้หม่ และลดการใชว้ัสดเุพิ่มมลพิษแก่โลก อาทิ 
นําจอกชาศิลาดลคณุภาพเกรดบีมาใชง้านเปน็จอกผสมสแีทน 
หรือการคํานึงถงึความคุ้มค่าของการใชพ้ลังงานในการเปิดเตาอบแต่ละคร้ัง 
เรียกได้ว่านอกจากจะใสใ่จในงานฝมีือบนผลิตภัณฑท์ี่จัดจําหน่ายแล้วน้ัน 
ก็ยังใสใ่จต่อสิง่แวดล้อมรอบตัวด้วย

        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ต. อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมทุรสงคราม 75110

        08.30-18.00 น.

        0 3475 1951 , 08 1883 9062

        https://goo.gl/maps/b6eGp5vuQ4Sr6R1H7

        www.facebook.com/baanbenjarongbangchang

àÃ×Í¹Ç´ËÑµ¶Ò¸ÒÃÒ
จัดชั่วโมงผ่อนคลาย สบายตัวไปกับการนวดไทย
บนเรือนวดหตัถาธารา ศาสตรแ์หง่การบําบัดในรูปแบบใหม่
ด้วยการลองมาสมัผัสประสบการณ์ล่องเรือแท็กซ่ีในสมัยโบราณ
ที่ถูกนํามาดัดแปลงเปน็เรือนวดขนาด 12 ที่น่ัง รับลมธรรมชาติเย็นสบาย 
น่ังนวดพร้อมชมบรรยากาศริมสองฝั่ งคลอง เคล้าคลอไปกับเสยีงสายน�า
ไหล และบรรยากาศวิถีชวีิตชมุชนริมแม่กลอง สว่นฝมีือของเธอราปิส
ก็ระดับมืออาชพี พร้อมดูแลตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า เพิ่มมิติของสขุสมัผัส
ได้แบบครบกระบวน

        9/6 ม.3 ต. ท้ายหาด อ. เมืองสมทุรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 75000

        10.00-20.00 น.

        06 4931 5416

        https://goo.gl/maps/pB5ybcrK24pEeoN96

        www.facebook.com/hatthataramassage



µÅÒ´¹ํ้ÒÊÒÁÍํÒàÀÍ
ครึกคร้ืนคกึคักไปกับตลาดริมน�าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 อําเภอ 2 จังหวัด ซ่ึงประกอบไปด้วย 
อําเภอวัดเพลง อัมพวา และบางคนที โดยมีคลองแควอ้อม และคลองวัดประดู่ 
เปน็สายน�าที่เชือ่มระหว่างสามอําเภอ และเปน็จุดเชือ่มต่อระหว่างจังหวัดราชบรีุ 
และสมทุรสงคราม อีกด้วย

ÃÑÞ¨Ç¹ ÍÑÁ¾ÇÒ
จากรสมือที่คุ้นเคยของคณุย่ารัญจวนที่ทํากับข้าวใหลู้ก ๆ หลาน ๆ 
กินมาตั้งแต่เด็ก ถูกถ่ายทอดออกมาเปน็เมนูที่ร้าน รัญจวน อัมพวา 
ตามแนวคิด “อาหารคือตัวแทนความใสใ่จของครอบครัว” เมื่อมากินข้าว 
ที่น่ี จึงใหค้วามรู้สกึเหมือนกับได้กินอาหารกับครอบครัว ทกุเมนูปรุงด้วย 
ผักที่ปลูกแบบออรแ์กนิกและวัตถดุิบท้องถิ่นที่สดใหม่ การตกแต่งร้าน 
เปน็มิตรต่อสิง่แวดล้อม ที่น่ังภายในตัวอาคารออกแบบเหมือนโรงนา 
หลังคาสงูโปร่ง กระจกรอบด้าน ใหแ้สงสว่างจากธรรมชาติ หากยืนอยู่ 
ตรงระเบียงยกสงู จะมองเหน็แม่น�าแม่กลองไหลผ่าน อีกทั้งยังมีการจัด 
ที่น่ังแบบเอาทด์อรใ์นบรรยากาศร่มร่ืน สว่นเมนูที่ไม่ควรพลาด คือ 
น�าพริกกะปิไข่ปู ปลาทูหน้างอคอหกั มะเขือยาวผัดกุ้ง ข้าวแหง้เปด็ 
กุ้งแม่น�าแซ่บ และข้าวคลุกปูม้า ถูกจัดวางลงบนจานกระเบื้องลายโบราณ 
ใหค้วามรู้สกึคลาสสกิ มาน่ังกินข้าวรสมือคณุย่า รับลมชลิ ๆ สบาย ๆ 
เปน็อีกหน่ึงประสบการณ์ของมื้ออาหารที่น่าประทับใจ  

        ต. อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมทุรสงคราม 75110

        12.00 – 22.00 น. (วันอังคาร – วันอาทิตย)์          
        (ปิดวันจันทร ์ถ้าเปน็วันหยดุนักขัตฤกษ ์ร้านเปิดใหบ้ริการ)

        09 9242 6566

        https://goo.gl/maps/udHYWEB1NpHA9UG39

        bit.ly/2DUHtzV

ซ. บางสะแก ต. บ้านปราโมทย ์อ. บางคนที 
จ. สมทุรสงคราม 75120

https://goo.gl/maps/WPudGUVxjBpwKHFk8

µÒÅ¾ÇÒ
คาเฟช่วนฝนัในสวนมะพร้าว สาํหรับจิบเคร่ืองดื่มสบาย ๆ 
พร้อมไปกับรับประทานอาหารและขนมจานโปรดบนสะพานไม้
ที่ทอดผ่านร่องน�ากลางสวน อยากจะน่ังหอ้ยขาหรือเอนกายนอนพักตา
ใต้ร่มเงาไม้สกัพักก็สขุใจ เมนูเด่นของที่น่ีล้วนใชน้�าตาลมะพร้าว และผลผลิต
ในท้องถิ่น อาทิ เคร่ืองดื่มคลายร้อนจากวัตถดุิบธรรมชาติ กาแฟตาลพวา 
อัญชนัพีชมะนาวโซดา น�าผึ้งมะนาวมินต ์หรือ อาหารรสเด็ดอย่าง ขันโตกรวมมิตร 
บรรดาของทอด ผัดไทกุ้งสดหอ่ไข่ ที่บรรจงสร้างสรรคค์วามอร่อยใหล้ิ้มลอง 
จัดวางลงบนภาชนะที่ใหค้วามรู้สกึได้ย้อนวันเวลาอย่างงานจักสานและงานจานกระเบื้อง
สอดแทรกแนวคิดรักษโ์ลก เปน็อีกไอเดียวันดี ๆ วิถีสขุ แบบสบาย ๆ  พักผ่อนกาย เพลินใจ

        69/3 ต. ท่าคา อ. อัมพวา จ. สมทุรสงคราม 75110

        09.00-18.00 น. (วันอังคาร-วันพฤหสับดี) 09.00-19.00 น. (วันศุกร-์วันอาทิตย)์  
        (ปิดวันจันทร)์

        08 5920 7979

        https://goo.gl/maps/ZGhHhroKPR6DDTt1A             www.facebook.com/Tarnpawa



ÊÇ¹ÁÐ¹ÒÇâË‹ÅØ§ÈÔÃÔ
สดชืน่ ร่ืนรมย ์ชมธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่
แบบเกษตรอินทรีย ์บนพื้นที่กว่า 40 ไร่  บริเวณริมแม่น�าแม่กลอง เยี่ยมชมสวน 
รับความรู้สรรพคณุมะนาวโหต่ั้งแต่รากจดใบ เรียกว่าใชห้มดทกุสว่นจนคุ้มค่า 
หากนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมในชว่งเดือนกมุภาพันธ์ถงึต้นเดือนมีนาคม 
ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหจ่ะพร้อมใจกันออกดอกบานสะพร่ังสขีาวสวย หอมฟุง้ไปทั้งสวน 
และจะเร่ิมมีผลใหเ้ก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมีนาคมถงึต้นเดือนพฤศจิกายน ก่อนกลับบ้าน 
อย่าลืมเลือกซ้ือสนิค้าแปรรูปซ่ึงมีใหเ้ลือกกว่า 30 รายการ ไม่ว่าจะเปน็ 
น�ามะม่วงหาวมะนาวโหพ่ร้อมดื่ม แยมมะนาวโห ่น�าพริกมะนาวโห ่
เยลลีมะนาวโห ่มะนาวโหส่ามรส มะนาวโหล่อยแก้ว ติดไม้ติดมือ
เปน็ของฝากจากธรรมชาติ ก็เปน็อีกแนวคิดดี ๆ กับการสง่ต่อ
ความสขุเพื่อสขุภาพของทกุคน

       29 หมู่ 2 ต. บางนกแขวก อ. บางคนที จ. สมทุรสงคราม 75120

       09.00-17.30 น. 

       0 3471 0789 , 08 0566 5124

       https://g.page/sirisompong?share

        www.สวนมะนาวโหลุ่งศิริ.com

มหศัจรรยธ์รรมชาติแหง่ดินแดนไข่มกุอนัดามนั

Appetizer
ÀÙà¡็µ
ÀÒ¤ãµŒ
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ที่น่ีเปน็ทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปา่ชายเลน แหล่งศึกษา สาํรวจ วิจัย
พัฒนานวัตกรรม ในการจัดการอทุยานแหง่ชาติทางทะเล และที่สาํคัญเปน็บ้าน
ของสิง่มีชวีิตทั้งพืชและสตัวน์านาชนิด รวมไปถงึเปน็แหล่งอนุบาลสาํหรับสตัวน์�าตัวน้อย ๆ
เชน่ ปลา กุ้ง ปู มีเสน้ทางศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนความยาว 600 เมตร ทางเดิน
เปน็สะพานไม้ทอดยาว ร่มคร้ึมไปด้วยต้นไม้หลายชนิดอย่างต้นแสม ต้นโปรงแดง
ต้นปอทะเล ต้นโกงกาง ตลอดเสน้ทางมีปา้ยข้อมูลใหศึ้กษาเกี่ยวกับพืชและสตัว์
ที่อาศัยอยู่ เชน่ ปูก้ามดาบ ปูแสม ปลาตีน กุ้งดีดขัน นก หรือหากต้องการ
ใกล้ชดิกับปา่ชายเลนมากขึ้น มีกิจกรรมพายเรือคายักออกไปชม
สภาพแวดล้อมชายฝั่ งทะเลบริเวณจุดเหนือสดุของเกาะภูเก็ต ซ่ึงมี 2 เสน้ทาง
ใหเ้ลือก คือ ระยะสั้น พายเรือชมปา่ชายเลนบริเวณใกล้เคียง ระยะไกล 
พายเรือออกปากแม่น�า ชมบรรยากาศของปา่ชายเลน ความอดุมสมบูรณ์
ของผืนปา่น้ี แสดงใหเ้หน็ถงึระบบนิเวศและการอิงอาศัยร่วมกันระหว่างคน
สตัว ์และปา่ไม้ได้อย่างยั่งยืน

        92/7 หมู่ที่ 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

        08.30 น. - 16.30 น.

        0 7634 8526

        https://goo.gl/maps/6V3z3jMmXgVxtiTn6

        www.facebook.com/mnpoc2Phuket

หมายเหต:ุ ถ้าต้องการพายเรือคายักควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 



ÃŒÒ¹µÒ·ÇÂ
บ้านหลังน้อย ตกแต่งน่ารัก ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาชนิด 
รอใหม้าอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นชือ่ 
เร่ืองรสชาติและความสดใหม่ของอาหารทะเล โดยรับซ้ือ 
มาจากชาวประมงท้องถิ่น ถือเปน็การกระจายรายได้ 
ใหก้ับชมุชน สว่นวัตถดุิบอื่น ๆ ก็มาจากพืชผักที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ 
เมนูอาหารที่โดดเด่น ได้แก่ สม้ตําสาหร่ายเม็ดพริกไทย 
เพรียงทรายต้มตะไคร้ หอยแครงปา้เหนียว ผัดผักล้ินหา่น 
บรรยากาศภายในร้านมีความร่มร่ืนเขียวขจี ลูกค้าที่เข้ามา 
รับประทานอาหารนอกจากจะได้กินอาหารสดรสมือคนใต้แท้ ๆ  
ที่การันตีด้วยรับรางวัล บิบ กูรม์องด ์ 2019 ร้านโปรดของ 
ผู้ตรวจสอบมิชลินที่เสริฟ์อาหารคณุภาพแล้ว ยังได้สร้างรายได้ 
ใหค้นในพื้นที่อีกด้วย  

        สะพานสารสนิ ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

        11.30-21.00 น.              08 6470 4807

        https://goo.gl/maps/3dxo6chKnBMuDRq79

ªØÁª¹·‹Í§à·Õ่ÂÇºŒÒ¹·‹Ò©ÑµÃäªÂ
สดูกล่ินอายแหง่ท้องทะเลและท่องเสน่หว์ิถีชมุชนที่มีเอกลักษณ์เปน็ของตนเอง เชือ้เชญินักท่องเที่ยวใหเ้ข้ามาชืน่ชม 
ธรรมชาติอย่างลึกซ้ึงด้วยการชมปา่ชายเลน จากน้ันไปสมัผัสประสบการณ์จริงของการทําประมงพื้นถิ่นของชาวมอแกน 
คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ีมาเปน็ระยะเวลานาน แล้วไปเรียนรู้การเล้ียงกุ้งมังกรในกระชงั การทําประมงริมชายฝั่ ง 
ก่อนจะไปดื่มด�าบรรยากาศริมสองฝั่ งทะเลด้วยการล่องเรือลอดสะพานสารสนิ สะพานที่เชือ่มระหว่างจังหวัดพังงา 
และภูเก็ต กิจกรรมต่าง ๆ ของชมุชนน้ีสะท้อนใหเ้หน็ถงึความอดุมสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชวีิต 
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว้

        บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

        08 7892 4252 , 09 3529 9661              https://goo.gl/maps/9advJ6GMpng1s1UY6 

äÃ‹ÇÒ¹Ôª
แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่ถ่ายทอดวัฏจักรการเติบโตของข้าวโพดอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถงึออกฝกัสเีหลืองสวยงาม อีกทั้งยังเปน็ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาด้านการเกษตร เรียนรู้การใชช้วีิตความเปน็อยู่แบบชาวสวน 
รวมไปถงึวัฒนธรรม ประเพณีที่สบืทอดมาแต่ดั้งเดิม นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม 
หลากหลาย เชน่ เรียนรู้เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเกษตร ปอ้นอาหารใหก้ระต่าย ไก่แจ้ 
        ควายเผือก ไปเยี่ยมเยือนไร่และสวนที่ปลูกข้าวโพด แปลงผักอินทรีย ์นาข้าว 
             สวนดอกไม้ แล้วไปดูกรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรที่เน้นเร่ือง
                ความสดสะอาดเปน็หลัก ชมความงดงามของสถาปตัยกรรมเรือนไทย
                   โบราณ ที่ใหเ้ด็กรุ่นใหม่ได้เหน็แนวทางการดําเนินชวีิตแบบเรียบง่าย
                    ของวิถีคนไทย หรือจะขึ้นไปรับประทานอาหารพร้อมชมวิวแบบ 360 
                      องศาบนบ้านต้นไม้ กิจกรรมเหล่าน้ีใหท้ั้งความเพลิดเพลิน 
                       ความรู้ทางการเกษตร และทําใหเ้ข้าใจวิถีของชาวสวน ชาวไร่
                       มากยิ่งขึ้น 

                               19/540 หมู่ที่ 3 ต. รัษฎา อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

                               10.00-18.00 น. 

                               09 8671 2168 , 0 7652 5619

                               https://goo.gl/maps/4HUbvitcawqQtFZk7

                               www.vanichfarm.com



©Ô่Áá¨Œ Walking Street
เดินเที่ยวย่านเก่าเมืองภูเก็ตในแหล่งท่องเที่ยวแหง่ใหม่ ที่เกิดจากการนําอาคารเก่ามาดัดแปลงใหก้ลายเปน็ 
ถนนคนเดินในร่ม เชือ่มต่อระหว่างถนนถลางและถนนดีบกุ ผู้คนสามารถเดินซ้ือสนิค้าต่าง ๆ ได้แบบไม่ต้องกังวล 
เร่ืองสภาพอากาศ ถนนคนเดินแหง่น้ีมีร้านค้าวางขายของหลากหลาย เชน่ อาหารพื้นเมือง อาหารไทย งานฝมีือ 
เสือ้ผ้า ระหว่างทางสามารถชมตกึโบราณสถาปตัยกรรมแบบชโิน-โปรตกุีส และศิลปะ Wall Art ที่สร้างสรรคข์ึ้น 
อย่างสวยงามบนกําแพงได้ ฉ่ิมแจ้ Walking Street นับเปน็แหล่งชอปปิงที่เพิ่มสสีนัใหก้ับจังหวัดภูเก็ต 
อีกทั้งยังเปน็แหล่งรวมไอเดียการสร้างสรรค ์การผสานความเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัว  

        15 ถ. ถลาง ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

        10.00-20.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์ 10.00-22.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

        09 1454 4249

        https://goo.gl/maps/fUzut6giJWuLLMKn7

        www.facebook.com/ChimJaewalkingstreet

ºÑ¹ÂÑ¹·ÃÕÊ»Ò ÀÙà¡็µ
หาดทรายสทีอง เสยีงคล่ืนลมพัดพล้ิวเบา ๆ ความสงบท่ามกลางธรรมชาติแหง่ท้องทะเลอันดามัน 
เปน็ที่ตั้งของ บันยันทรีสปา ภูเก็ต สปาระดับหา้ดาวที่ตกแต่งด้วยสถาปตัยกรรมไทยผสมผสาน 
กับความสง่างามของศิลปะร่วมสมัย กล่ินหอมอ่อน ๆ ของดอกไม้ลอยไปทั่วบริเวณ เชือ้ชวนใหม้าผ่อนคลาย 
กับการทําสปาในรูปแบบเอเชยีและศาสตรท์ี่ใชใ้นการปรนนิบัติผิวมาตั้งแต่โบราณ มีโปรแกรมการนวด 
การทําผม ดูแลผิวหน้า และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคัดสรรวัตถดุิบธรรมชาติมาใชใ้นการสปา 
และด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีความเปน็สว่นตัวสงู ทําใหบ้รรยากาศมีความผ่อนคลาย
ไร้สิง่รบกวนใด ๆ เปน็การคืนสขุภาพกายใจที่ดีใหก้ับผู้ที่มาใชบ้ริการ ซ่ึงเปน็สิง่ที่บันยันทรีสปายดึถือเสมอมา  

        33, 33/27 หมู่ 4 ถ. ศรีสนุทร ต. เชงิทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

        0 7637 2400

        https://goo.gl/maps/tEGsGnrmp3y9Ttk1A

        www.banyantree.com/en/thailand/phuket
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ชมุชนกมลา ใชช้วีิตอยู่กับสภาพแวดล้อมสวยงาม รายล้อมด้วยภูเขา 
และทะเล มีวิถีการดําเนินชวีิตที่น่าสนใจใหนั้กท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ 
ทั้งด้านการเกษตรที่จะพาไปรู้จักกับ “สม้ควาย” พืชซ่ึงมีสรรพคณุ 
ชว่ยในการระบาย และมีกรดผลไม้ ประเภทสาร AHA ชว่ยบํารุง 
ผิวพรรณใหก้ระจ่างใส สว่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทางชมุชนจัดให ้
เข้าชมมัสยิดบ้านทายาทพระนางมัสสหุรี แล้วมาชมผลงานการปกั 
และเพ้นทผ้์าปาเต๊ะของกลุ่มแม่บ้าน ชมบ้าน 100 ปี และอาชาบําบัด 
ที่ฟารม์เล้ียงม้ากมลา อิมรอนฟารม์ ด้านธรรมชาติยังมีน�าตก 
บางหวานใหไ้ด้ร่ืนรมย ์ทั้งหมดน้ีเปน็เสน่หอ์ย่างหน่ึงของชมุชนกมลา 
ที่เชือ่มโยงระหว่างศรัทธา ธรรมชาติ และมิตรภาพของผู้คน 
ที่สมัผัสได้ตั้งแต่แรกพบ

        ต. กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83120

        09 4593 7252

        https://goo.gl/maps/EQRiDKhqUpJ2zzGe6

อดัเต็มดีกรีความสนุก สขุกับธรรมชาติในเมอืงภูเก็ต

Main Course

Phuket Elephant Sanctuary
ร่วมเรียนรู้วิถีของชา้งแบบธรรมชาติที่ Phuket Elephant 
Sanctuary บ้านหลังสดุท้ายของชา้งวัยเกษียณ ชา้งปว่ย 
และชา้งพิการ ที่ได้รับการฟ้ืนฟูร่างกายและสภาพจิตใจใหด้ีขึ้น 
ผู้ที่เข้ามาเยือนจะดูชา้งใชช้วีิตอย่างอิสระ ท่ามกลางธรรมชาติ 
และเปน็สว่นตัว ได้ทําความรู้จักประวัติของชา้งแต่ละเชอืก
ผ่านคําบอกเล่าของทีมงาน ความพิเศษของที่น่ีคือ ไม่มีโปรแกรม 
อาบน�าชา้ง การแสดงของชา้ง หรือการขี่ชา้งชมธรรมชาติ 
แต่จะมีโปรแกรมสาํหรับจิตอาสาที่ต้องการมาร่วมดูแล 
และศึกษาชวีิตของชา้งอย่างใกล้ชดิ การได้มาเยือน และสบตา 
ชา้งที่น่ี นับว่าเปน็ชว่งเวลาที่พิเศษ ทําใหต้ระหนักถงึสิง่มีชวีิต 
ทกุชวีิตมีคณุค่าเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเปน็การสนับสนุน 
ใหม้ีการดูแลชา้งในวิถีธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

        100 หมู่ 2 ต. ปา่คลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110

        08.30-17.30 น.

        0 7652 9099 , 06 2778 4111 , 06 2762 7111

        https://goo.gl/maps/m2Ltq2WCRdFXWhdS6

        www.phuketelephantsanctuary.org



Flying Hanuman & Hanuman World
สนุกและตื่นเต้นไปกับกิจกรรมแสนท้าทาย ที่ใหค้ณุได้ล่องลอย 
อยู่กลางอากาศคล้ายกับการเหาะเหนิของหนุมาน โดยมีผืนปา่ 
เปน็ฉากหลัง ที่น่ีมีฐานกิจกรรมหลากหลาย เชน่ Roller Zipline 
เคร่ืองเล่นที่จะพาคณุน่ังกลางอากาศ มีอปุกรณ์ยดึไว้แล้วไหล 
ไปตามราง Sky Walk สะพานไม้สงูมีต้นไม้ใหช้มตลอดสองข้างทาง 
Abseil Point การปีนปา่ยด้วยเชอืกจากที่สงูลงที่ต�า แล้วมาเติมพลัง 
ต่อไปที่ Three Monkey Restaurant เสริฟ์เมนูอาหารอร่อย 
ใหท้กุคนได้รับประทานพร้อมชมวิวยอดไม้สวย กิจกรรมของที่น่ีน้ัน
ท้าทาย อัดแน่นด้วยความสนุก และยังได้ใกล้ชดิธรรมชาติอีกด้วย 

Oasis Spa (Turquoise Cove Spa)
ปลดปล่อยจากภารกิจวุ่นวาย สูห่ว้งเวลาแหง่ความสขุที่โอเอซิสสปา ที่ออกแบบ 
ซุ้มประตูแบบ ชโิน-โปรตกุีส และตกแต่งสถานที่ด้วยเฟอรนิ์เจอรแ์บบโมร็อกโค 
ทําใหผู้้มาเยือนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของสถานที่ สว่นโปรแกรม 
การทําสปาน้ัน ก็มีใหเ้ลือกหลากหลาย เชน่ การนวด การขัดผิว การดูแลผิวหน้า 
ผู้เข้ามาใชบ้ริการสามารถเลือกได้ตามใบเมนู วัตถดุิบในการทําสปาล้วนคัดสรร 
มาจากธรรมชาติ และพิเศษสดุคือมีหอ้งอาบน�ากลางแจ้ง ถ�าสาํหรับอบไอน�า 
สมนุไพร และสระว่ายน�ากลางแจ้ง เปน็การใชท้กุนาทีเพื่อผ่อนคลายทั้งร่างกาย 
และจิตใจได้อย่างคุ้มค่าจริง ๆ

        71/10 หมู่ 5 ต. กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83120

        10.00-22.00 น.

        0 7633 7777

        https://goo.gl/maps/RPPw3YHptVi2jvA8A

        www.oasisspa.net/destination/phuket

Flying Hanuman
         89/16 หมู่ 6  ซ. น�าตกกระทู้ ถ. วิชติสงคราม ต. กะทู้  
         อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83120

         08.00-17.00 น.         

         08 1979 2332, 0 7654 0767

         https://goo.gl/maps/Rf4EDGTonpwJVYDy6

         www.flyinghanuman.com

Hanuman World
         105 หมู่ 4 ถ. เหมืองเจ้าฟา้ ต. วิชติ อ. เมืองภูเก็ต
         จ. ภูเก็ต 83000

         08.00-17.00 น.

         06 2979 5533

         https://goo.gl/maps/z9CkzKZNG2iP6MYF8

        www.hanumanworldphuket.com
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เพอรานากัน แปลว่า เกิดที่น่ี เปน็คําที่อธิบายตนเองได้อย่างชดัเจน 
ซ่ึงพิพิธภัณฑแ์หง่น้ีก็นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับคนภูเก็ต เชน่ 
การเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน การดําเนินชวีิต ที่อยู่อาศัย 
อาหาร และการแต่งกาย พิพิธภัณฑนํ์าเสนอข้อมูลผ่านสือ่หลากหลาย 
ทั้งภาพเคล่ือนไหว ปา้ยข้อมูล หุน่ต่าง ๆ เพื่อใหเ้ข้าใจชาวเพอรานากัน 
ได้อย่างลึกซ้ึงขึ้น มรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตไม่ได้มีเพียงเท่าน้ี 
ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ ์ที่มีอายกุว่า 100 ปี ก่อสร้างตั้งแต่สมัย 
รัชกาลที่ 5 ก็เปน็มรดกทางประวัติศาสตรท์ี่สาํคัญของภูเก็ตเชน่กัน

        ถ. พังงา ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

        09.00-16.30 น.

        09 4807 7873

        https://goo.gl/maps/MN7aR1fyGXPQdLNo6

        www.facebook.com/peranakannitatmuseum

Orta Café
ล้ิมรสความสขุคําโตกับร้านอาหารสไตล ์Modern Fusion ที่ประยกุตเ์มนู 
ดั้งเดิมเข้ากับไอเดียใหม่ ๆ อาหารมีทั้งคาวหวานใหเ้ลือก เชน่ โอต๊ะกําเสีย่ 
ชดุอาหารที่ประกอบด้วย 3 เมนู คือ โอวต้าว หมี่ผัดฮกเกี้ยน ฮูแช ้เสริฟ์มา
ในปิ่ นโตเถาใหญ่ เซ็ตขนมพื้นเมือง 8 ชนิด ก็เสริฟ์มาในรูปแบบเดียวกัน 
รอบกําแพงร้านมีภาพวาดคนแต่งกายชดุจีนอยู่ เปน็ภาพที่มีความน่ารัก 
ชวนใหย้ิ้มตาม ด้วยความสร้างสรรคต์ั้งแต่เมนูอาหาร การจัดจาน 
และการตกแต่งร้าน สามารถสร้างความสขุใจและกระตุ้นใหค้นที่มาเยือน 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นผ่านอาหารและศิลปะอันงดงามได้อย่างดี

             12 ซ. รมณีย ์ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

             10.00-19.00 น. (วันจันทร-์วันศุกร)์
             10.00-21.00 น. (วันเสาร-์วันอาทิตย)์ 

             06 5249 3616

             https://goo.gl/maps/1HoKAVNSTs1rbV9E6

             www.facebook.com/OrtaCafeSoiRommanee

µÅÒ´ªÔÅÅ�ÇÒ
หมนุเข็มนาฬิกาใหเ้ร็วขึ้นเพื่อพบกับความสนุกยามค�าคืน ณ ตลาดชลิลว์า 
แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายจากพ่อค้าแม่ค้า มีทั้งอาหาร เคร่ืองดื่ม เสือ้ผ้า 
สนิค้าทํามือ หากซ้ือของเสร็จแล้วยังไม่อยากกลับ ก็สามารถน่ังพักริมสระน�า 
ฟงัดนตรีสด ผ่อนคลายความอ่อนล้าจากการทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน 
มาน่ังชมความครึกคร้ืนของตลาด และซึมซับความไพเราะของดนตรี 
ได้อย่างสบายใจ   

                                                ต. รัษฎา อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

                                                17.00-23.00 น. (ปิดวันอาทิตย)์

                                                09 9152 1919

                                                https://goo.gl/maps/SXFbcAVHn4pS3Nbx9

                                                www.facebook.com/Chillvamarket



ÅØ§ÊØ ºÒµÔ¡µÐ¡Ñ่Ç»†Ò
พกพลังความคิดสร้างสรรค ์มารับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 
ผสานสสีนั และเทคนิคงานผ้าบาติกแหง่ภูมิปญัญาท้องถิ่นภาคใต้ 
กับลุงส ุบาติกตะกั่วปา่ แหล่งเรียนรู้ศิลปะริมทางที่จะปลดล็อก 
ทกุจินตนาการ สูล่วดลายอิสระที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเปน็ ท้องทะเล 
วัด วิถีชมุชน หรือแม้แต่เร่ืองราวเล็ก ๆ ที่เกิดจากการเดินทาง 
เพื่อบันทกึความทรงจําอันมีค่าลงบนผ้าบาติกแต้มสสีดใส เก็บงาน 
ศิลปะชิน้เดียวในโลก เปน็ของขวัญจากตะกั่วปา่กลับบ้าน
 
        08.00-18.00 น. 

        08 0534 4253 (รับจัดกิจกรรมนอกสถานที่) 

สสีนัแหง่วฒันธรรมและธรรมชาติทีไ่ร้ขอบเขต

Appetizer
¾Ñ§§Ò
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คลองสายสั้น ๆ แต่มากด้วยเสน่ห ์กําเนิดจากต้นน�าเขาบางเต่า ที่ชาวบ้านร่วมใจกัน 
อนุรักษผื์นปา่สองฝั่ งคลองมาอย่างยาวนาน เพราะมีความหลากหลายทางชวีภาพ 
พืชพรรณนานาชนิด สตัวน์�า และสิง่มีชวีิตที่อาศัยโดยรอบ ก่อเกิดเปน็ทรัพยากร 
ที่มีคณุค่า การที่จะมาสมัผัสความงดงามของคลองสงัเน่หอ์ย่างใกล้ชดิ 
ต้องพายเรือคายัก ค่อย ๆ พายไปพร้อมกับชาวบ้านอย่างชา้ ๆ งดการใชเ้สยีง 
แต่ใหฟ้งัเสยีงน�า  เสยีงธรรมชาติแทน จุดไฮไลตข์องเสน้ทางพายเรือ คือ 
ลอดอโุมงคต์้นไทร ชมต้นตีนเปด็น�า ดงหวายน�า และรากไทรโบราณอายนัุบร้อยปี 
                             ตื่นตาตื่นใจกับการพบปะสตัวน์านาชนิด ทั้งงูเขียวหางไหม้ 
                             งูปล้องทอง งูเหลือมนอนขดอยู่บนต้นไม้ นกกระสา และนกเงือก
                             สตัวส์งวนหายาก แสดงใหเ้หน็ว่าดินแดนแหง่น้ี ยังอดุมสมบูรณ์ 
                             ราวกับหลุดเข้ามาในปา่แอมะซอน 
 
                                     40/19 หมู่ที่ 9 ต. บางนายส ีอ. ตะกั่วปา่ จ. พังงา 82110

                                     09.00-18.00 น.

                                     06 5073 6516

                                     https://goo.gl/maps/mHaSZvRYCjc4SCXk7

                                     www.facebook.com/TK.Amazon

ÇÑ´à·Ê¡�¸ÃÃÁ¹ÒÇÒ
ความวิจิตรงดงามริมทะเลหน่ึงเดียวในภาคใต้ กับพระอโุบสถ
ไม้สกัทรงไทยแหง่วัดเทสกธ์รรมนาวา ที่โดดเด่นด้วยงานไม้ 
แกะสลักอันอ่อนชอ้ย ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป 
ปางปฐมเทศนาแกะสลักจากหนิหยกขาว ใหก้ราบสกัการะขอพร 
ท่ามกลางความร่มเย็นของพระพทุธศาสนาที่สงบงาม
อยู่เคียงข้างธรรมชาติ สายน�า และคล่ืนลม

        ต. ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 82120

        https://goo.gl/maps/Fb8tAPNoXD7dYuaJ7 



à¢ÒË¹ŒÒÂÑ¡É� 
เอาใจคนรักธรรมชาติแหง่ชายทะเลกับเขาหน้ายักษ ์จุดท่องเที่ยวหน่ึงของอทุยานแหง่ชาติท้ายเหมือง-เขาลําปี 
ที่จะพบกับความงามของทุ่งเสม็ดขาว ทุ่งหญ้าสะวันนาสทีอง และหาดเขาหน้ายักษ ์หาดทราย สขีาวนุ่มละเอียด 
ตัดกับสฟีา้อมเขียวของน�าทะเลใส ๆ มีโขดหนิลวดลายสวยงามแปลกตา ใหข้ึ้นไปชมวิวชายหาดโค้งยาวเปน็เวิ้งอ่าว 
สดุสายตา หรือจะพายเรือคายักชมระบบนิเวศ ดําน�าดูปะการัง ยิ่งในชว่งเดือนทะเลสงบจะมีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ 
ที่ชายหาดด้วย เพราะยังคงบรรยากาศเงียบสงบ ชายหาดสะอาดปราศจากขยะเพราะชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษา 
เขาหน้ายักษจึ์งเหมาะอย่างยิ่งกับการมาพักผ่อน และเรียนรู้พลังรักษส์ิง่แวดล้อมอันบริสทุธ์ิน้ีใหค้งอยู่ตลอดไป

        ต. ลําแก่น อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 82210             https://goo.gl/maps/dNnnbLzvCNC9rh5H8

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÐ¡Ñ่Ç»†Ò
วันอาทิตยส์บาย ๆ ตั้งแต่บ่ายจดค�า ออกมาเดิน ปั่ น แวะเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วปา่ 
เมืองท่าริมฝั่ งอันดามันที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซ่ึงบอกเล่าความหลัง 
ผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน ใหผู้้มาเยือนได้สมัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่วิถีชวีิต และ 
ความงามทางวัฒนธรรมไทย จีน มลายู ตลอดสองฝั่ งถนนศรีตะกั่วปา่ 
ที่เต็มไปด้วยร้านขายของอร่อย ของดีประจําถิ่น ทั้งหมูฮ้อง จอแหร้ง (กุ้งหลน) 
ขนมผิง ขนมเต้าสอ้ ขนมเปี๊ ยะฮกเกี้ยน ฯลฯ โดยมีตกึแถวสไตลช์โิน-โปรตกุีส 
เปน็ฉากหลัง บางแหง่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว เชน่ ร้านตัดผม สภาชากาแฟ 
ร้านซ่อมนาฬิกา และชมรมชาวบาบ๋าฝั่ งทะเลอันดามัน ที่จัดแสดงภาพถ่าย 
  และตัวอย่างชดุบาบ๋าลูกหลานชาวจีน ทั้งยังได้พูดคยุกับชาวบ้าน 
    ที่เปรียบเสมือนตัวเชือ่มกาลเวลา ทําใหรู้้ว่ารากเหง้าทางวัฒนธรรม 
        ของชาวตะกั่วปา่ไม่เคยจางหายไป

                ถ. ศรีตะกั่วปา่ ต. ตะกั่วปา่ อ. ตะกั่วปา่ จ. พังงา 82110

                15.00-20.00 น. (วันอาทิตย)์

                https://goo.gl/maps/iHHRTcFzeQedNwvo9

ÇÑ´¶ํ้ÒÊØÇÃÃ³¤ÙËÒ
ศูนยร์วมจิตใจของพทุธศาสนิกชนชาวพังงา และโบราณสถานสาํคัญ
ทางประวัติศาสตรภ์ายในถ�าขนาดใหญ่ ซ่ึงจะพบกับพระพทุธไสยาสน์ 
ที่ใหญ่ที่สดุของจังหวัดประดิษฐานอยู่ใจกลางโถงถ�า รายล้อมด้วยพระพทุธรูป 
และสิง่ล�าค่าอื่น ๆ ทั้งพระพทุธรูปหนิอ่อนศิลปะพม่า พระพทุธรูปนาคปรก 
ศิลาจารึกของพระยาบริสทุธิโลหะภูมินทราธิบดี และพระปรางคส์ขีาวอันงดงาม 
นอกจากน้ี ยังมีหมู่โถงถ�าน้อยใหญ่ ที่จะพบหนิงอกหนิย้อยใหช้ืน่ชม 
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติไปพร้อมกับสกัการะสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ
ภายในวัดโบราณแหง่น้ี

        36/1 ถ. เพชรเกษม ต. กระโสม อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

        08.00-17.00 น.

        0 7645 0333

        https://goo.gl/maps/T8zGenLyDGfjQpqQ9



¾ÅÑº¾ÅÖ§¸ÒÃ ¤ÅÍ§µÒàÅ×่Í¹
ชมความงามของบปุผาราชนีิแหง่สายน�า “พลับพลึงธาร” คลองตาเล่ือน 
พืชน�าประจําถิ่นหายากที่ตาเล่ือน มีแสง ผู้เฒ่านักอนุรักษแ์ละชาวบ้านชมุชน 
บ้านบางซอย ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในคลองตาเล่ือน เพื่อใหเ้อื้อต่อ 
การเจริญเติบโตของพลับพลึงธารเพราะเปน็หน่ึงในไม่กี่แหล่งที่หลงเหลือ 
อยู่บนโลก ใหค้นได้มีโอกาสชืน่ชมความงดงาม เรียนรู้ลักษณะพิเศษ 
ของพลับพลึงธาร และหากใครเดินทางมาเยือนในชว่งปลายฝนต้นหนาว 
จะโชคดีได้เหน็ดอกพลับพลึงธารสขีาวบานสะพร่ัง สง่กล่ินหอมอบอวล 
ทั่วบริเวณ เปน็ดั่งของขวัญที่ธรรมชาติจัดสรรมาใหช้มุชนแหง่น้ี  

        คลองไร่ลุ่ม ต. ครุะ อ. ครุะบรีุ จ. พังงา 82150

        https://goo.gl/maps/gTBoPR8kmGnBqHqK9

 

¸ÒÃÁÃ¡µ á¾äÁŒä¼‹ 
ล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติสองฝั่ งคลองนางย่อน ธารน�าใสสเีขียวราวกับมรกต ระยะทางราว 3 กิโลเมตร 
แวะหาดหนิงาม ลงเล่นน�าสมัผัสกับน�าเย็นฉ�าที่ไหลมาจากภูเขา และสนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอรท์ี่มีใหเ้ลือก 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งล่องแก่ง ไต่เชอืกข้ามลําน�า โหนสลิงสดุท้าทาย พายเรือแคนู ตลอดจนอิ่มอร่อยกับเมนู 
พื้นบ้าน อาหารซีฟูด้ริมคลองที่ชาวบ้านตั้งใจรังสรรคม์ื้อพิเศษจากวัตถดุิบในชมุชน และเลือกใชว้ัสดธุรรมชาติ 
เชน่ หงุข้าวในกระบอกไม้ไผ่ แก้วน�ากระบอกไม้ไผ่ ชามจากกะลามะพร้าว แสดงใหเ้หน็ถงึความใสใ่จธรรมชาติ 
ตั้งแต่ต้นน�าจนถงึปลายน�า
  
        ต. ครุะ อ. ครุะบรีุ จ. พังงา 82150

        08 6268 6888

        https://goo.gl/maps/FL7WCA8uP86bPkaM9

        www.facebook.com/tarnmorakot

เมนูรักษ์จากธรรมชาติและประสบการณ์สเีขียว  

Main Course

ªØÁª¹ºŒÒ¹ºÒ§«ÍÂ ¤ØÃÐºØÃÕ
เยี่ยมเยือนชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางซอย พบปะ 
กับชาวบ้านน่ารัก ๆ ที่พร้อมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ พาทกุคน 
ไปร่ืนรมยก์ับมนตเ์สน่หว์ิถีชวีิต ธรรมชาติ และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
กับกิจกรรมสนุก ๆ ตั้งแต่เรียนรู้การทําสเปรยไ์ล่ยงุ น�ามันมะพร้าว
สกัดเย็น ชมสวนเกษตรพอเพียง ไปจนถงึร่วมกิจกรรมกอดต้นไม้ 
ใหค้วามรักและรับสง่พลังจากธรรมชาติ
   
        หมู่ที่ 7 ต. ครุะ อ. ครุะบรีุ จ. พังงา 82150

        08 7280 5811

        https://goo.gl/maps/BvU4d9ixFSMPzpFJ7



ËÒ´Í‹ÒÇà¤Â
สวรรคแ์สนสงบของคนรักทะเล ที่จะพบกับบรรดาก้อนหนิกลมมน รูปทรงแปลกตา 
เรียงตัวอยู่อย่างน่าสนใจ ยิ่งในยามพระอาทิตยต์ก ระบายสสีม้อมชมพูลงบนเสน้ขอบฟา้ 
ขับกล่อมด้วยเสยีงคล่ืนกระทบหาดทราย หาดอ่าวเคยยิ่งสวยงามเต็มสายตา นับเปน็พิกัด 
ความสขุอีกแหง่ของพังงา ที่พร้อมมอบชว่งเวลาดี ๆ แหง่ความผ่อนคลายในอ้อมกอด 
ธรรมชาติใหก้ับทกุคน

                                ต. ครุะ อ. ครุะบรีุ จ. พังงา 82150

                                https://goo.gl/maps/XX2rfsrtKotC3RMf6
 

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÈÃÕ¾Ñ§§Ò
ท่องโลกสเีขียวในปา่กว้างอันอดุมสมบูรณ์ของอทุยานแหง่ชาติศรีพังงา 
แหล่งต้นน�าลําธารสาํคัญที่จะทําใหผู้้มาเยือนได้เรียนรู้และเข้าใจประโยค 
“มีปา่ มีน�า มีชวีิต” บนเสน้ทางศึกษาธรรมชาติผืนปา่ศรีพังงา สาํรวจ
พันธ์ุไม้ท้องถิ่น ไผ่สารพัดประโยชน์ เถาวัลย ์เฝา้สงัเกตสตัวป์า่หายาก 
อย่างนกเงือก นกเขียวคราม นกชนหนิ เหล่าชะนี และเที่ยวน�าตกตําหนัง 
เล่นน�าชุม่ฉ�ากับสายน�าที่ทิ้งตัวจากผาหนิสงูกว่า 60 เมตร สูแ่อ่งน�าเบื้องล่าง 
พร้อมทักทายฝูงปลาพลวงที่แหวกว่ายในน�าใสสเีขียวมรกต เปน็อีกจุดหมาย
ที่สายรักธรรมชาติควรมาเก็บประสบการณ์สเีขียวสกัคร้ัง 
 

        65/16 หมู่ที่ 2  ต. บางวัน อ. ครุะบรีุ จ. พังงา 82130

        08 6952 5246

        https://goo.gl/maps/JYcgE7r3eGZJ3FZr6

        park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1056



ดื่มด�าธรรมชาติเมอืงร้อยเกาะ สนุกกับการผจญภัยไร้ขีดจํากัด

Appetizer
ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ
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ปลีกตัวจากความวุ่นวายไปผ่อนคลายกับสายน�าสมีรกต พร้อมฉากหลังเปน็ภูเขาหนิปูนที่เขื่อน
รัชชประภา หรือ เขื่อนเชีย่วหลาน แหล่งผลิตไฟฟา้ของภาคใต้ และอ่างเก็บน�าเพื่อใชเ้พาะปลูก 
มีพื้นที่สว่นหน่ึงอยู่ในอทุยานแหง่ชาติเขาสก ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ์ 
สามารถนอนพักบนแพลอยน�าเพื่อชมทัศนียภาพของเขื่อนได้อย่างใกล้ชดิ ภายในเขื่อนมีกิจกรรม 
มากมาย ทั้งพายเรือคายัก เรือแคนู ล่องเรือชมพื้นที่รอบทะเลสาบ หรือจะไปเยือนเขาสามเกลอ 
หน้าผาหญิงสาว ถ�าปะการัง ถ�าประกายเพชร ยามเชา้ดื่มด�าความสวยงามของทะเลหมอก 
และพระอาทิตยข์ึ้น นับเปน็การเติมพลังงานใหช้วีิตด้วยสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และสวยงาม
  
        ต.เขาพัง อ. บ้านตาขนุ จ. สรุาษฎรธ์านี 84230

        เปิดทกุวัน 24 ชั่วโมง

        0 7724 2553

        https://goo.gl/maps/vp1g2SnrzzVPJqGd6

        rpb.egat.com

ÊÐ¾Ò¹á¢Ç¹ÇÑ´à¢Ò¾Ñ§
จุดชมพระอาทิตยข์ึ้นและตกกลางสายน�า โอบล้อมด้วยปา่ไม้เขียวขจี ณ สะพานแขวน 
วัดเขาพัง สะพานข้ามคลองพระแสง สร้างขึ้นจากลวดสลิง เพื่อใหช้าวบ้านขนสง่ 
ผลผลิตการเกษตรได้สะดวก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเขาพัง ทัศนียภาพโดยรอบของสะพาน 
น้ันมีความร่มร่ืนงดงาม มองไปยังปลายสะพานเหน็ภูเขาเทพพิทักษ ์ภูเขารูปหวัใจ 
เปน็ผลงานการสร้างสรรคข์องธรรมชาติที่แสนพิเศษ อีกฝั่ งหน่ึงของสะพานมีหลาด 
คลองแสง แหล่งจําหน่ายสนิค้าของชาวบ้าน ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ 
สร้างความประทับใจใหก้ับผู้มาเยือนด้วยความสงบและเรียบง่ายของพื้นที่  

                                                     วัดเขาพัง หมู่ 1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขนุ 
                                                     จ. สรุาษฎรธ์านี 84230

                                                      https://goo.gl/maps/g2KsKX18Pj1KR4Kw9



ÍØ·ÂÒ¹¸ÃÃÁà¢Ò¹Òã¹ËÅÇ§ (à¨´ÕÂ�ÅÍÂ¿‡Ò)
ยามรุ่งเชา้ พระอาทิตยก์ําลังโผล่พ้นขอบฟา้ จะเหน็คล่ืนทะเลหมอก 
ปกคลุมไปทั่วบริเวณเจดียท์ี่ตั้งอยู่กลางยอดเขาราวกับลอยอยู่บนฟา้
ณ อทุยานเขานาในหลวง ซ่ึงเปน็สาํนักสงฆ ์สถานที่ปฏิบัติธรรม 
และที่ประดิษฐานของพทุธศิลาวดี เจดียศิ์ลาแลงจากกําแพงเพชร 
ตั้งอยู่บนเขาหนิปูน มีต้นไม้ขึ้นล้อมรอบ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ
เปิดใหผู้้คนเข้ามาสกัการะ นอกจากน้ี ยังมีรอยพระพทุธบาทใหไ้ด้กราบไหว้ 
และบริเวณทางเข้ามีซุ้มประตูพทุธวดี 9 ยอด ด้วยตําแหน่งที่ตั้ง 
เมื่อพระอาทิตยข์ึ้น แสงจะสอ่งผ่านประตูพอดี เปน็ภาพสวยงาม 
ที่ใหท้ั้งความสงบและความสขุใจ

        ต. ต้นยวน อ. พนม จ. สรุาษฎรธ์านี 84260

        https://goo.gl/maps/LKgQFGVsubFfuxx5A
 

»†ÒµŒ¹¹ํ้Ò ºŒÒ¹¹ํ้ÒÃÒ´
บ่อน�าใสจนเหน็พื้นและโขดหนิด้านล่างชดัเจน อยู่ท่ามกลางปา่ไม้เขียวชอุ่ม 
เปน็ความมหศัจรรยท์ี่ธรรมชาติสร้างขึ้นใหป้า่ต้นน�า บ้านน�าราด แหล่งน�าน้ี 
เปน็ลักษณะบ่อน�าผุด เบื้องล่างเปน็พื้นทรายตะกอนหนิปูน ถูกแบ่งออกเปน็ 
2 สว่น คือ สว่นของชมุชน ที่ชาวบ้านเชือ่กันว่าเปน็บ่อน�าศักดิ์สทิธ์ิ จะนํามาใช ้
ในพิธีกรรมสาํคัญและใชด้ื่มเท่าน้ัน อีกสว่นหน่ึงคือ บริเวณที่ใหนั้กท่องเที่ยว 
เล่นน�า พร้อมทํากิจกรรมพายเรือชมปา่ไม้และกางเต็นทค์้างแรม โดยต้อง 
ปฏิบัติตามกฎของที่น่ีอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาแหล่งต้นน�าอันมีความสาํคัญ 
ต่อชวีิตของชาวบ้าน และใหธ้รรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืน

        ต. บ้านทําเนียบ อ. คีรีรัฐนิคม จ. สรุาษฎรธ์านี 84180

        08.00-17.00 น.

        09 6859 4503 , 08 0696 1166 , 0 7795 3121

        https://goo.gl/maps/HYwyBBHfSSgJzE4u5

        www.cew-bannamrad.or.th

¤ÅÍ§Ê¡ áºÁºÙÃÒ¿
สายธารไหลรินอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ เปน็บรรยากาศในคลองสก
แบมบูราฟ ที่มีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ใหช้มธรรมชาติริมน�า พร้อมสวมมงกฎุ
(หมวก) ทําจากใบหวาย ซ่ึงระหว่างการล่องแพน้ัน จะมีไกดช์าวบ้านคอยดูแล
ความปลอดภัย เปน็การสร้างอาชพีใหค้นในชมุชน จากน้ันไปน่ังจิบกาแฟ
จากกระบอกไม้ไผ่ น�าต้มจากกองฟืน ชว่ยลดการใชว้ัสดทุี่ทําลายสิง่แวดล้อม
นอกจากน้ี ที่น่ียังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชงิอนุรักษอ์ย่างเดินปา่สมัผัสธรรมชาติ
และลอดอโุมงคห์นิ เปิดโอกาสใหผู้้มาเยือนได้สมัผัสธรรมชาติแบบใกล้ชดิตลอดเสน้ทาง

        401 ต. คลองสก อ. พนม จ. สรุาษฎรธ์านี 84250

        09 8695 8928

        https://goo.gl/maps/556CKSH56L79PkT48



ครบเคร่ืองเมอืงแหง่ความสขุ

Main Course

ªØÁª¹ÅÕàÅ็´
ด้วยความอดุมสมบูรณ์ของปา่ชายเลนและวิถีชวีิตอันน่าสนใจ ทําใหช้มุชนลีเล็ดเปิดเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
เพื่อใหค้นเข้ามาศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ความเปน็อยู่ของคนในพื้นที่ มีกิจกรรมล่องเรือชมปา่ชายเลน 
ที่สองฝั่ งคลองเต็มไปด้วยต้นแสม ต้นโกงกาง ต้นลําพู อีกทั้งยังพบกับสตัวห์ลากหลายชนิด เชน่ นกกระยาง ลิง 
หิง่หอ้ย ระหว่างทางก็จะได้เหน็ขนํากลางทะเล สถานที่สาํหรับทําฟารม์หอยแครง แล้วไปทําขนมจาก ทํากะปิ 
ที่ใชกุ้้งหวัมันแทนเคย ดูการเย็บใบจากมงุหลังคา และชมิอาหารใต้รสเข้มข้นฝมีือคนใต้แท้ ๆ นอกจากน้ี 
ยังมีการแสดงวงกลองยาว และการแสดงสพุวารีนารี ที่เล่าเกี่ยวกับชวีิตริมแม่น�าลําคลองของคนท้องถิ่น 
ใหไ้ด้ซึมซับวัฒนธรรมของชมุชนอีกด้วย 

        109 หมู่ที่ 5 ต. ลีเล็ด อ. พนุพิน จ. สรุาษฎรธ์านี 84130

        06 5789 2826

        https://goo.gl/maps/5wdUpfgwASscWzUBA

หมายเหต ุบ้านพักโฮมสเตย ์ปจัจุบันเปิดรับเฉพาะกลุ่มศึกษาดูงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 
                ถ้าต้องการมาพักกรุณาติดต่อล่วงหน้า 
 

ÊÇ¹ÁÐ¾ÃŒÒÇÅØ§Ê§¤� 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านีเปน็แหล่งปลูกมะพร้าวจํานวนมาก และอยู่ในอันดับต้น ๆ
ของประเทศ สวนมะพร้าวลุงสงคค์ือหน่ึงในน้ันเชน่กัน นอกจากการ
ทําสวนแล้ว ที่น่ียังเปิดเปน็ศูนยก์ารเรียนรู้และสถานที่ศึกษา ดูการผลิต
น�ามันมะพร้าวสกัดเย็น ซ่ึงได้รับเลือกเปน็ผลิตภัณฑ ์OTOP ของ
ตําบลบางใบไม้ และทางสวนได้ปลูกมะพร้าวท้องถิ่นอย่างมะพร้าวแกง 
เปน็พันธ์ุที่มีเน้ือหนา ทําใหส้กัดเปน็น�ามันมะพร้าวได้ปริมาณมาก นอกจากน้ี 
ยังมีบริการสปา และจําหน่ายผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากมะพร้าว เชน่ สบู่ ยาสระผม
ลิปบาลม์ ที่น่ีจึงเปน็ตัวอย่างของการต่อยอดทรัพยากรในชมุชนใหนํ้ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและน่าชืน่ชม 
 
        109 หมู่ 3 ต. บางใบไม้ อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 84000

        08.00-18.00 น.

        08 1589 8635 , 08 1396 5077

        https://goo.gl/maps/mdL6hM545eWwa6Y47

        www.prowthai.com



ÊÇ¹âÁ¡¢¾ÅÒÃÒÁ
ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ไร้สิง่รบกวนจิตใจของสวนโมกขพลาราม 
หรือวัดธารน�าไหล ก่อตั้งโดยพระธรรมโกศาจารย ์หรือรู้จักในนาม 
พทุธทาสภิกข ุเปน็สถานที่ที่เหมาะสาํหรับการฝกึสมาธิและเจริญ 
วิปสัสนากรรมฐาน ภายในวัดมีบริเวณกว้าง ร่มคร้ึมด้วยต้นไม้ใหญ่ 
มีมมุใหศึ้กษาธรรมะมากมาย เชน่ โรงมหรสพทางวิญญาณ 
ภายในมีภาพวาด บทกวี เกี่ยวกับพทุธศาสนา ลานหนิโค้ง พื้นที่สาํหรับ 
ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ ์และทํากิจกรรมทางศาสนา สระนาฬิเกร ์
เปน็สระน�าที่มีต้นมะพร้าวหน่ึงต้นอยู่ตรงกลาง เปน็ปริศนาธรรม 
จากบทกล่อมลูกของท้องถิ่นที่สอนเร่ืองนิพพานและวัฏสงสาร

        68/1 หมู่ 6 ต. เลม็ด อ. ไชยา จ. สรุาษฎรธ์านี 84150

        https://goo.gl/maps/x52Lgc2XjEJktVrq7

        www.suanmokkh.org

µÅÒ´¹ํ้Ò»ÃÐªÒÃÑ°ºÒ§ãºäÁŒ 
ร้านค้าหลังคามงุจากพร้อมอาหารที่สง่กล่ินหอมตั้งเรียงราย
เต็มสวนมะพร้าว บริเวณท่าน�าวัดก็มีเรือหลายลําพายมาขายของ 
เปน็เอกลักษณ์ของตลาดน�าประชารัฐบางใบไม้ ตลาดริมคลอง
บางใบไม้ก่อตั้งโดยชมุชน เพื่อใหช้าวบ้านได้นําสนิค้าของตน
มาจําหน่าย เชน่ ผักผลไม้สดจากสวน ขนมท้องถิ่น น�าในกระบอกไม้ไผ่ 
ทางตลาดยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือการชมหนังตะลุงจากเยาวชนบางใบไม้ 
และการล่องเรือแจวชมวิถีชวีิตคนริมคลอง ได้ลอดผ่านอโุมงคต์้นจาก 
อโุมงคธ์รรมชาติที่เปน็เอกลักษณ์ของที่น่ี ตลาดน�าแหง่น้ีนอกจากจะทําใหอ้ิ่มอร่อย
กับอาหารแล้ว ยังกระจายรายได้ใหก้ับชมุชน และอนุรักษธ์รรมชาติไปพร้อมกัน 

        ต. บางใบไม้ อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 84000

        09.00-16.00 น. (เปิดเฉพาะวันอาทิตย)์

        08 1607 4935

        https://goo.gl/maps/jbBfdk7Ehd5CuLAP9

        www.facebook.com/talardnumpracharatbangbaimai



µÅÒ´ÈÒÅà¨ŒÒ áÅÐµÅÒ´ªØÁª¹ÇÑ´ä·Ã ºŒÒ¹´Í¹
ความคกึคักของผู้คนพร้อมกับร้านค้าที่เรียงรายเต็มพื้นที่ เปน็เสน่หข์องตลาดที่น่าหลงใหล 
ไม่ว่าจะเปน็ตลาดศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในซอยใกล้กับหา้งโคลิเซียม มีร้านค้าตั้งตามแนวทางเดิน 
ขายอาหารน่ารับประทาน เชน่ ขนมจีนหม้อดิน ข้าวต้มมัด หอ่หมกปู สว่นตลาดชมุชนวัดไทร 
บ้านดอน ก็แน่นขนัดไปด้วยผู้คนเชน่กัน เหล่าร้านค้าตั้งเปน็ซุ้มอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ ขายอาหาร 
คาวหวานหลากหลาย และที่น่ียังเปน็ชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีศาลาการเปรียญไม้
อาย ุ100 ปี แหล่งเก็บเร่ืองราวสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 และวัตถโุบราณอีกมากมาย 
เปน็สถานที่ใหท้ั้งความสนุกจากการเลือกซ้ืออาหารและข้อมูลประวัติศาสตรท์ี่สาํคัญ

        ถ. หน้าเมือง ต. ตลาด อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 84000

        15.30-22.00 น.

        https://goo.gl/maps/QVCrunGZXP22dJTq8

Å‹Í§àÃ×ÍªÁËÔ่§ËŒÍÂáÁ‹¹ํ้ÒµÒ»‚ ³ 
·‹ÒàÃ×Í¡Òá¿ÃÔÁ¹ํ้Ò (¤ÅÍ§ÃŒÍÂÊÒÂ) 
คลองร้อยสายคือลําน�าที่แตกแขนงมาจากแม่น�าตาปี 
จนเกิดเปน็คลองเล็กคลองน้อยคอยหล่อเล้ียงคนในชมุชน 
ด้วยความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่น่ีจึงจัดทําเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวเชงินิเวศ มีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่ งคลอง 
บ้านริมน�า และต้นไม้นานาชนิด เชน่ ต้นปอน�า ต้นจาก
ต้นมะพร้าว ได้เหน็วิถีชวีิตของคนริมน�าที่ทําอาชพีประมง 
และยังคงใชเ้รือเปน็ยานพาหนะ อีกทั้งไปชมหิง่หอ้ย
ตอนกลางคืน เปน็กิจกรรมท่องเที่ยวที่บอกเล่าวิถีของชาวบ้าน
ที่ยังคงดํารงชพีอย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ 
เปน็ความสขุที่สมัผัสได้ใกล้ตัว

(คลองร้อยสาย โฮมสเตย)์ 49 หมู่ 5 ต. บางชนะ อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 84000

0 7720 5328 , 08 6267 6695

https://goo.gl/maps/jfH74JaUBh4sJA5X8
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