
ภาคใต ้และภาคตะวนัออก

ผ ศ . ฉั น ทั ช  ว ร ร ณถ น อ ม



ภาคใต้

ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ กระบี่ ชมุพร ตรงั นครศรธีรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลงุ ภเูก็ต ยะลา ระนอง สงขลาสตลู และ สรุาษฎรธ์านี 



กระบ่ี
แหล่งถ่านหิน ถ่ินหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลกูปาลม์ งามหาดทราย ใตท้ะเลสวยสด มรกตอนัดามนั สวรรคเ์กาะพีพี



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

เขาขนาบน า้ อทุยานแห่งชาติหาดนพรตันธ์ารา-หมูเ่กาะพีพ ี ถ า้เสด็จถ า้เสือเขาแกว้ อ่าวลกูธนอู่าวนาง หาดไรเ่ลย ์อ่าวมาหยา อ่าวตน้ไทร สสุานหอย 75 
ลา้นปี เกาะทบั เก่าหมอ้ เกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะพีพี ศนูยส์่งเสรมิและผลิตพนัธุพ์ืชสวนกระบี่สระแกว้ป่าพรุท่าปอม-คลองสองน า้ อทุยานแห่งชาติเขาพนม
เบญจาอทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณ ี น า้ตกหินเพิง น า้ตกรอ้นคลองท่อม เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาประ-บางคราม  อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะลนัตา บึงน า้จืด
หนองทะเล เขาหงอนนาค จดุชมวิววดัถ า้เสือ 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

พิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม วดัแกว้โกรวาราม วดัมหาธาตวุชิระมงคล



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

พิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม วดัแกว้โกรวาราม วดัมหาธาตวุชิระมงคล การพายเรอืแคน ูการพายคายคั การปีนหนา้ผา  การโรยตวัหนา้ผาอ่าวไรเ่ลย ์การ
พายเรอืคายคัท่ีบา้นท่าเลน งานประเพณีสารทเดือนสิบ งานประเพณีชกัพระ งานกระบี่เบิกฟ้าอนัดามนั ประเพณีลอยเรอืชาวเล ท่ีเกาะลนัตางานวนัเหลือง
กระบี่บาน(กลว้ยไม)้ เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอนัดามนั



ช มพร
ประตภูาคใต ้ไหวเ้สด็จในกรม ชมไรก่าแฟ แลหาดทรายร ีดีกลว้ยเล็บมอื ขึน้ชื่อรงันก



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

หาดทรายร ีเขาเจา้เมอืง เกาะละวะ เกาะทะล ุเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามนอ้ย เกาะไข่ อ่าวทุ่งมะขามเ กาะมาตรา หาดภราดรภาพ อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ทะเลชมุพร เกาะเต่า วนอทุยานปลาสวนมณทิพย(์สระยกัษ)์เกาะพิทกัษถ์ า้เขาเกรยีบน า้ตกคลองเพรา หรอื น า้ตกทบัชา้ง หาดอรุโณทยั หาดทรายรศีนูยว์ิจยั
พืชสวนชมุพร วนอทุยานน า้ตกกะเปาะ หาดทุ่งววัแล่น หาดถ า้ธง-บางเบิด เขตอนรุกัษ์สตัวป่์าถ า้เขาพล ูอ่าวบ่อเมา(อ่าวบ่อมลู) เขาดินสอ บ่อน า้รอ้นถ า้เขา
พล ูหาดตะวนัฉาย น า้ตกเหวโหลมยอดเขาพอ่ตาโชงโดงยอดเขาพ่อตามงัเครเขาทุ่ง-น า้ตกคลองปิน า้ตกเหวตาจนัทร-์น า้ตกเหวพลหูนงั น า้ตกกะเปาะ ป่าตน้
น า้พะโต๊ะ ปากน า้ชมุพร จดุชมวิวเขาเขามทัร ีสนัทรายบางเบิด เขาดินสอ(ดเูหยี่ยวอพยพ)



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตชิมุพร อนสุาวรยีย์วุชนทหาร วดัประเดิม วดัเจา้ฟ้าศาลาลอย วดัพระธาตถุ า้ขวญัเมอืง วดัพระธาตสุวี วดัแกว้ประเสรฐิศาลพ่อตา
หินชา้งวดัเทพเจรญิ (ถ า้รบัรอ่)ศาลกรมหลวงชมุพร 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

สวนสมเด็จพระศรนีครนิทรฯ์ ชมุพร  เรอืจ าลองจกัรนีฤเบศร สวนสม้นายด า โฮมสเตยบ์า้นคลองเรอื ล่องแพคลองพะโต๊ะ ล่องเรอืชมห่ิงหอ้ยบรเิวณคลองอู่
ตะเภา งานเทศกาลล่องแพพะโตะ๊ งานโลกทะเลชมุพร งานวนัผลไมเ้มอืงหลงัสวน งานแข่งขนัเรอืยาวขึน้โขนชิงธง งานประเพณีแห่พระแข่งเรอื ประเพณีขึน้
เบญจา งานถ า้รบัรอ่ งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์เทศกาลดเูหยี่ยวอพยพแห่งประเทศไทย แดนโดมโฮมสเตย(์อ่าวคราม)



ตรัง
เมอืงพระยารษัฎา ชาวประชาใจกวา้ง หมยู่างรสเลิศ ถ่ินก าเนิดยางพารา

เด่นสง่าดอกศรตีรงั ปะการงัใตท้ะเล เสน่หห์าดทรายงาม น า้ตกสวยตระการตา



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

กะพงัสรุนิทร ์สวนสมเด็จศรนีครนิทร ์(ทุ่งน า้ผดุหรอืเขาแปะชอ้ย)สถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษส์ตัวป่์าเขาช่องเขตหา้มล่าสตัวป่์าคลองล าชาน ถ า้เขา
ชา้งหายสวนสาธารณะควนต าหนกัจนัทร ์หาดหยงหลิง-หาดสัน้หาดยาว ถ า้เจา้ไหม-ถ า้เจา้คณุ เกาะลิบง เกาะมกุและถ า้มรกต เกาะมา้ เกาะเชือก-เกาะ
แหวน เกาะเหลาเหลียง เกาะกระดาน อทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เกาะไหง เกาะหลอหลอ หาดปากเมง เที่ยวทะเลเมอืงปะเหลียน อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตราน า้ตกโตนเตะ๊ น า้ตกโตนตกเกาะสกุร เขาปินะ ถ า้เลเขากอบ สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต(้ทุ่งคา่ย)น า้ตกสายรุง้ น า้ตกไพรสวรรค ์น า้ตกล าปลอก ถ า้พระ
พทุธ ถ า้วงัพระยาพิชยัสงคราม หาดส าราญ ตน้ยางพาราตน้แรก เขาจมป่า(มองไมเ่ห็นจนกว่าจะนั่งเรอืไปใกล้ๆ ) เขาหวัแตก



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

อนสุาวรยีพ์ระรษัฎานปุระดิษฐ์มหิศรภกัดี (คอซิมบี ้ณ นคร) พระนอนทรงเครือ่งโนราวดัภเูขาทอง ยางพาราตน้แรกของประเทศไทย  ตึกเก่าเมอืงตรงั วิหาร
ครสิตศ์าสนา สถานีรถไฟกันตงั พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎาฯ



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

บา้นทอผา้นาหมืน่ศร ีบา้นนายชวนหลีกภยั พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎานปุระดิษฐ์มหิศรภกัดี พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ราชมงคล ตรงั งานเทศกาลขนมเคก้ งาน
เทศกาลหมยู่าง เทศกาลขนมเคก้ เทศกาลหอยตะเภา  งานประเพณีไหวพ้ระจนัทร ์งานเทศกาลกินเจ งานเปิดฟ้าทะเลตรงั งานเทศกาลหอยตะเภา การ
แสดงลิเกป่า งานวิวาหใ์ตส้มทุร นั่งรถตุ๊กหวักบเท่ียวเมอืงตรงัวงเวยีนพยนู



นครศรีธรรมราช
เมอืงประวตัิศาสตร ์พระธาตทุองค า ชื่นฉ ่าธรรมชาติ แรธ่าตอุดุม 

เครือ่งถมสามกษัตรยิ ์มากวดัมากศิลป์ ครบสิน้กุง้ปู



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

อทุยานแห่งชาติเขาหลวง อทุยานแห่งชาติหาดขนอมหมูเ่กาะทะเลใต ้อทุยานแห่งชาติน า้ตกสี่ขีด อทุยานแห่งชาติเขานัน อทุยานแห่งชาติน า้ตกโยง น า้ตก
กรุงชิง ช่องรูเล็ด(จดุเหนือสดุแดนขนอม) เกาะผี เกาะนุย้นอก หาดหินงาม หาดในเพลา หาดทรายแกว้ เขาพลายด า แหลมตะลมุพกุ หน าไพรวลัย ์



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร  พระพทุธสิหิงค์ ก าแพงเมอืงเก่า หอพระอิศวร หอพระนารายณ ์พระวิหารสงูกฏุิทรงไทย หรอืกฎุิรอ้ยปีวดัสวนหลวงวดัสวนป่าน
เจดียย์กัษ ์ก าแพงเมอืง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตนิครศรธีรรมราช อนสุาวรยีว์ีรไทยพระต าหนกัเมอืงนคร วดัเขาขนุพนมและศนูยว์ิทยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา
เขาขนุพนม วดัถ า้ทองพรรณรา วดักระดงังา วดัธาตนุอ้ยพ่อท่านคลอ้ย วดัธาตธุาราม หรอื วดัเขาธาต ุวดัเจดียห์ลวง แหล่งโบราณคดีเขาคา โบราณสถานวดั
โมคลาน วดันนัทาราม  วดัเจดีย(์ไอไ้ข่)



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

ส านกัวิปัสสนากรรมฐานวดัชายนา  เก๋งจีนวดัแจง้ เก๋งจีนวดัประดู่ บา้นหนงัตะลงุสชุาติ ทรพัยส์ิน บา้นขนุณฐัวฒุิวิจารย์ สนามหนา้เมอืง ศาลาโดหก สวน
สมเด็จพระศรนีครนิทร ์84 (ทุ่งท่าลาด) ส านกัศิลปและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช บา้นคีรวีง  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์พิพิธภณัฑ์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อพฒันาพืน้ท่ีลุ่มน า้ปากพนงั บา้นรงันก  ประเพณีแห่ผา้ขึน้ธาต ุประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประเพณีชกัพระ หรอืลากพระ ล่องแก่งคลอง
กลาย การเดินป่าเขาพระสเุมรุ หรอืเขาเหมน ล่องเรอืชมแมน่ า้ปากพนงั กีฬาชนววัวดัเจดยี(์วดัไอไ้ข่) ตลาดยอ้นยคุปากพนงั ตลาด100ปี ปากพนงั โรงสีเก่า
ปากพนงั สวนตาสรรคป์ลาตอด



นราธิวาส
ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
หาดนราทศัน ์อ่าวมะนาว ศนูยศ์ึกษาการพฒันาพกิลุทอง  เกาะยาว  ชายหาดกบูู-บา้นคลองตนั  ศนูยว์ิจยัและศึกษาธรรมชาตป่ิาพรุสิรินธร(ป่าพรุโต๊ะแดง) 
น า้ตกฉัตรวารนิ  น า้ตกปาโจ  น า้ตกสิรนิธร อทุยานแห่งชาติเทือกเขาบโูด - สไุหงปาดี  น า้ตกสิรนิธร เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าฮาลา-บาลาอทุยานสวนอ่าว
มะนาว



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

มสัยิดกลาง(เก่า) มสัยิดกลาง (ใหม)่ มสัยิดอลัฮแูซ็น(มสัยิด300ปี) พทุธอทุยานเขากง(วดัพระพทุธทกัษิณมิง่มงคล) พระต าหนกัทกัษิณราชนิเวศนอ์ทุยาน
แห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตนัหยงวดัชลธาราสงิเห ศาลเจา้แมโ่ต๊ะโมะ มสัยิด 300ปี หลวงพ่อแดงวดัเชิงเขาเจดยีส์ิรมิหามายา พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้นโละจดู พระ
พทุธอทุยานเขากง



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

หมูบ่า้นยะกัง(ผลิตผา้บาตกิ) หมูบ่า้นทอน(ประมงไทย-มสุลิมผลิตเรอืกอและ) ด่านตาบา (ด่านตากใบ)ด่านสไุหงโกลกงานของดีเมอืงนรา การแข่งเรอืกอ
และ-เรอืยาวหนา้พระท่ีนั่ง งานเสื่อกระจดู งานแห่-สมโภชเจา้แมโ่ต๊ะโมะ ด่านการคา้ตากใบ(ชายแดน) ด่านสไุหงโกลก ประเพณีบงัสกุลุบวั ประเพณีลาซงั 
ประเพณีลากพระ งานวนัลองกอง 



ปัตตานี
บดูสูะอาด  หาดทรายสวย  รวยน า้ตก  นกเขาดี  ลกูหยีอรอ่ย  หอยแครงสด



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

สวนสมเด็จพระศรนีครนิทร ์หาดตะโละกาโปรแ์หลมตาช ี หรอื แหลมโพธิ ์ ศนูยศ์ึกษาธรรมชาตป่ิาชายเลนยะหริง่ หาดปะนาเระ หาดชลาลยัหาดมะรวดหาด
ราชรกัษ์  หาดวาสกุร ี เขาฤาษี หาดรชัดาภิเษก หาดแฆแฆ หาดปาตาตีมอ อทุยานแห่งชาติน า้ตกทรายขาว หาดทราย ชายบึงบา้นละเวง  หาดบางสาย 
หาดรชัดาภิเษก หาดป่าไหม ้สระมรกตกะมยิอ



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี  ศาลหลกัเมอืงมสัยิดกรอืเซะสสุานเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว หรอืศาลเจา้เล่งจเูกียงเมอืงโบราณยะรงัวดัมุ
จลินทวาปีวิหาร พลบัพลาท่ีประทบัของรชักาลที่ 7 วดัราษฎรบ์รูณะ(วดัชา้งให)้เมอืงโบราณยะรงั พิพิธภณัฑค์ติชนวทิยา



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

สถาบนัวฒันธรรมศึกษากัลยาณวิฒันา ประเพณีชกัพระ งานสมโภชเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว งานแข่งขนักีฬาตกปลาสายบรุ ีตลาดนดัปาลัส หมูบ่า้นปะเสยะวอ
(ต่อเรอืกอละ) ประเพณีแห่นก ประเพณีแห่ลาซงั



พงังา
แรห่มืน่ลา้น บา้นกลางน า้ ถ า้งามตาภผูาแปลก แมกไมจ้  าปนู บรบิรูณด์ว้ยทรพัยากร



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

สวนสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ถ า้ฤาษีสวรรค ์และถ า้ลกูเสือ  วนอทุยานสระนางมโนหร์า สถานีเพาะเลีย้งสตัวป่์าจงัหวดัพงังาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าโตนปรวิรรต
อทุยานแห่งชาติอ่าวพงังา เกาะปันหยี เขาพิงกัน เขาตาป ูเกาะพระทอง เกาะตาชยั อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมลินั อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสรุนิทร ์อทุยาน
แห่งชาติศรพีงังา หาดบางสกั น า้ตกโตนช่องฟ้า ชายทะเลเขาหลกั อทุยานแห่งชาติเขาหลกั-ล ารู ่แหลมปะการงั น า้ตกล ารู ่น า้ตกเต่าทอง  อทุยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาดทา้ยเหมอืง  บ่อน า้พรุอ้น บา้นบ่อดาน  ศนูยอ์นรุกัษ์อทุยานใตท้ะเลจฬุาภรณ ์บ่ออนบุาลเต่า กองทพัเรอื ภาค 3 วนอทุยานน า้ตกรามญั  
ชายทะเลท่านุ่น  เกาะยาว  ถ า้พงุชา้ง จดุชมวิวเสมด็นางช ีคลองสงัเน่ห์



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ ิ

วดันารายณิการาม วดัราษฎรอ์ปุถัมภ ์หรอืวดับางเหรยีง วดัสวุรรณคหูา เมอืงเก่าตะกั่วป่า



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

ล่องแก่งน า้ตกโตนปรวิรรต โฮมสเตยเ์กาะยาวนอ้ย งานประเพณีปล่อยเต่า ทรคีพัคอ้ฟฟ่ี



พทัล ง
เมอืงหนงัโนราห์ อู่นาขา้ว  พราวน า้ตก   แหล่งนกน า้ ทะเลสาบงาม  เขาอกทะล ุ น า้พรุอ้น



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

เขาอกทะล ุวดัวงั หาดแสนสขุล าป า เขตหา้มล่าสตัวป่์านกน า้ทะเลนอ้ย น า้ตกไพรวลัย ์น า้ตกลานหมอ่มจุย้ อทุยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า บ่อน า้รอ้นธารน า้
เย็นเขาชยัสน 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

พระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒันจ์ตรุทิศ วดัถ า้คหูาสวรรค ์วงัเจา้เมอืงพทัลงุ(วงัเก่า-วงัใหม)่ อนสุาวรยีพ์ระยาทกุขราษฎร(์ช่วย) วดัเขียนบางแกว้ แหลมจอง
ถนน พระมหาธาตเุจดียบ์างแกว้



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

ศนูยร์วมหตัถกรรมกะลามะพรา้วเมอืงพทัลงุ ศนูยศ์ิลปหตัถกรรมรูปหนงับางแกว้ ถ า้สมุโน งานเทศกาลล่องเรอื-แลนกทะเลนอ้ย งานประเพณีแข่งโพนลาก
พระ(ชกัพระ) 



ภูเก็ต
ไข่มกุอนัดามนั สวรรคเ์มอืงใต ้หาดทรายสีทอง สองวีรสตร ีบารมหีลวงพ่อแช่ม



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

เขารงั เกาะสิเหร ่อ่าวฉลอง แหลมกา หาดราไวย์ แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวกังหนัลม เกาะแกว้ หาดกะตะ หาดกะรน หาดในหาน อ่าวเสน น า้ตกกะทู้ หาด
ป่าตอง หาดกะหลิม หาดกมลา สถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษ์สตัวป่์าเขาพระแทว หาดสรุนิทร ์แหลมสิงห ์อ่าวบางเทา อทุยานแห่งชาติสิรนิาถ(หาด
ในยาง) เกาะราชาใหญ่ เกาะราชานอ้ย เกาะไมท่้อน เกาะเฮ เกาะตะเภาใหญ่ เกาะรงัใหญ่ เกาะมะพรา้ว เกาะนาคานอ้ย เกาะไข่นอก เกาะบอน เกาะยาว
ใหญ่ หมูเ่กาะในอทุยานแห่งชาติอ่าวพงังา จดุชมวิวเขารงั



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

ตึกโบราณอาคารชโินโปตกีุส วดัฉลองหรอืวดัไชยธาราราม อนสุาวรยีว์ีรทา้วเทพกษัตรยิต์รทีา้วศรสีนุทร วดัพระทอง(วดัพระผดุ) วดัพระนางสรา้ง พระพทุธ
มิง่มงคลเอกนาคคีรี



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

สะพานหินสวนผีเสือ้และอควาเรยีมภเูก็ต หมูบ่า้นไทยและสวนกลว้ยไมภ้เูก็ต สวนสตัวภ์เูก็ต พิพิธภณัฑเ์ปลือกหอยภเูก็ตพิพธิภณัฑภ์เูก็ตไทย
หวั บา้นชินประชา ไดโนปารค์ มนิิกอลฟ์ ศนูยศ์ิลปวฒันธรรมจงัหวดัภเูก็ต สถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ า้ ศนูยอ์นรุกัษ์มรดกทอ้งถ่ินกะทู ้  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
ถลาง การแสดงโชวภ์เูก็ตแฟนตาซี  ไซมอน คาบาเรต่ ์ งานทา้วเทพกษัตร-ีทา้วศรสีนุทร งานประเพณีปล่อยเต่า เทศกาลอาหารทะเล งานประเพณีลอยเรอื
ชาวเล งานผอ้ต่อ เทศกาลกินผกั เทศกาลเปิดฤดกูาลท่องเที่ยว งานแข่งขนัเรอืใบชิงถว้ยพระราชทานตลาดปล่อยของ สวนน า้สแปรชจงัเกิ ้ล บา้นตีลงักา 
ภเูก็ตทรกิอายมวิเซีย่ม ภเูก็ตไซมอ่น คาบาเร ่เทศกาลปล่อยเตา่ พิธีลอยเรอืชาวเล การแข่งขนัลากนู่าไตรกีฬา 



ยะลา
ใตส้ดุสยาม เมอืงงามชายแดน



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ถ า้แมน่างมณโฑ วดัคหูาภมิขุ  ถ า้ศิลป์ อทุยานแห่งชาติบางลาง เข่ือนบางลาง ถ า้กระแชง น า้ตกสขุทาลยั(น า้ตกกือลอง) น า้ตกธารโต น า้ตกละอองรุง้ น า้
ตกบเูก๊ะปิโล พระมหาธาตเุจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ บ่อน า้รอ้นเบตง นกนางแอ่นกลางเมอืงเบตง น า้ตกอินทสร อโุมงคปิ์ยะมติร เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าฮา
ลา-บาลา  น า้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง มสัยิดกลางจงัหวดัยะลา พระมหาธาตเุจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ วดัคหูาภิมขุ 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

สวนสาธารณะสนามชา้งเผือก สวนขวญัเมอืงหรอืพรุบาโกย หมูบ่า้นซาไก หมูบ่า้นจฬุาภรณพ์ฒันา 9 ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ที่สดุในประเทศไทย  งานมหกรรม
แข่งขนันกเขาชวาเสียงอาเซยีน งานสมโภชเจา้พ่อหลกัเมอืงและงานกาชาดจงัหวดัยะลา 



ระนอง
คอคอดกระ ภเูขาหญา้ กาหยหูวาน ธารน า้แร ่มกุแทเ้มอืงระนอง



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

บ่อน า้พรุอ้นพรรัง้ บ่อน า้รอ้น-สวนสาธารณะรกัษะวารนิ น า้ตกปญุญบาล น า้ตกโตนเพชร ภเูขาหญา้หรอืเขาหวัลา้นอทุยานแห่งชาติน า้ตกหงาวศนูยว์จิยัป่า
ชายเลนหงาวหาดชาญด ารวิิคตอเรยีพอยท ์หรอืเกาะสอง เกาะชา้ง เกาะพยาม สวนรุกขชาติป่าชายเลน ศิคอคอดกระ หรอืก่ิวกระ ถ า้พระขยางค์ น า้ตก
ชมุแสงหรอืน า้ตกสายรุง้ น า้ตกบกกราย เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าคลองนาคา  อทุยานแห่งชาติแหลมสน ระนองแคนย่อน



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

สสุานเจา้เมอืงระนอง วดัหาดสม้แป้น วดัสวุรรณคีรี(วดัหนา้เมอืง) ศิลาสลกัพระปรมาภิไธย พระราชวงัรตันรงัสรรค ์จวนเจา้เมอืงระนอง วดัวารบีรรพต



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

งานเสด็จพระแข่งเรอื(อ าเภอกระบรุ)ี งานเปิดเมอืงระนองท่องอนัดามนั การล่องเรอืแมน่ า้กระบรุ ีการตกปลา ด าน า้ชมปะการงั หมูเ่กาะก า



สงขลา
น า้ตกเพลินตา สมหิลาเพลินใจ เมอืงใหญ่สองทะเล เสน่หส์ะพานติณ ถ่ินธรุกิจแดนใต้



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

แหลมสมหิลา เขาตงักวน แหลมสนอ่อน เขานอ้ย ทะเลสาบสงขลา เกาะยอ สวนสาธารณะเทศบาลเมอืงหาดใหญ่  น า้ตกโตนงาชา้ง วนอทุยานน า้ตกบรพิตัร 
อทุยานแห่งชาติเขาน า้คา้ง  หาดสะกอม  หาดชลาทศัน ์หาดเกา้เสง้ อทุยานนกน า้คขูดุ(เขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลสาบสงขลา) ทะเลนอ้ยวอเตอรเ์บิรด์ปารค์



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

ศาลหลกัเมอืงวดัมชัฌิมาวาส (วดักลาง)เจดียพ์ระบรมธาต ุวดัชยัมงคล ต าหนกัเขานอ้ย เขาเกา้เสง้ วดัหาดใหญ่ใน วดัถ า้เขารูปชา้ง วัดขวด หรอื สถาน
ปฎิบตัิธรรมโคกสกั เจดียพ์ี่นอ้ง ยอดเขาแดง วดัจะทิง้พระ วดัพะโคะ วดัเอกเชิงแส พระมหาธาตเุจดียไ์ตรภพไตรมงคล อโุมงคป์ระวตัิศาสตรเ์ขาน า้คา้ง



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตสิงขลา  พิพิธภณัฑพ์ธ ามะรงค(์พะธ ามะรง) บา้นศรทัธา สวนสตัวส์งขลาสะพานตณิสลูานนท ์สถาบนัทกัษิณคดศีกึษา เมอืง
หาดใหญ่ ตลาดกิมหยง ตลาดสนัติสขุ งานประเพณีสงกรานต ์งานเกษตรภาคใต ้งานวฒันธรรมสมัพนัธ ์งานเทศกาลท าบญุเดอืนสิบ งานประเพณลีากพระ
และตกับาตรเทโว ชนโค(ววัชน) กีฬายิงปืนพิพิธภณัฑภ์าพวาด 3 มติิ สตรทีอารต์ย่านเมอืงเก่า ตลาดเปิดทา้ยอาเซยีนเทรดหอศิลป์สยาม พิพิธภณัฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกมุารี



สตูล
สตลู สงบ สะอาด ธรรมชาติบรสิทุธิ์



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

แหลมตนัหยงโปและหาดทรายยาว อทุยานแห่งชาติตะรุเตา มเีกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ  ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตา เกาะหินซอ้น เกาะอาดงั เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ 
เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี สถานท่ีน่าสนใจบนเกาะตะรุเตา อ่าวพนัเตมะละกา อ่าวจาก อ่าวเมาะและ อ่าวสน อ่าวตะโละวาว อ่าวตะโละอุดงั
น า้ตกลดู ูถ า้จระเข ้ถ า้เลสเตโกดอน จดุชมวิว “ผาโต๊ะบ”ู  เกาะไข่ หมูเ่กาะอาดงั-ราวี  เกาะหินงาม เกาะเขาใหญ่ เกาะยาง เกาะจาบงั เกาะหอขาว หมูเ่กาะ
ดง  ถ า้ลอดปยู ูอทุยานแห่งชาติทะเลบนั  สถานท่ีท่องเที่ยวในเขตอทุยานแห่งชาตทิะเลบนับึงทะเลบนั น า้ตกยาโรย น า้ตกโตนปลิว วนอทุยานน า้ตกธารา
สวรรค ์น า้ตกปาหนนั อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะเภตรา สถานท่ีท่องเที่ยวในเขตอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะเภตราอ่าวนุ่น หาดราไว หาดสนัหลงัมงักร เกาะลิดีเล็ก 
น า้ตกวงัสายทอง น า้ตกธารปลิว เกาะบโุหลน อโุมงแสงมรกตถา้-ภผูาเพชร แหลมตนัหยงโป



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ ิ

มสัยิดกลางจงัหวดัสตลู หรอื มสัยิดม าบงั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตสิตลู(คฤหาสนก์เูด็น) วดัชนาธิปเฉลิม ปราสาทหินพนัยอด พิพิธภณัฑช์า้ง
ดึกด าบรรพท์ุ่งหวา้



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

สวนสาธารณะเขาโต๊ะ พญาวงั เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย (ด่านวงัประจนั) งานประเพณีแข่งว่าวนานาชาต ิงานตะรุเตา อาดงัฟิชชิ่งคลบั ประเพณีลอยเรอื
เกาะหลีเป๊ะ งานวนัจ าปาดะ งานแข่งขนัตกปลา บาราฟิชชิ่งคพั



ส ราษฎร์ธานี
เมอืงรอ้ยเกาะ เงาะอรอ่ย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ  ชกัพระประเพณี



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

สถานีพฒันาและส่งเสรมิอนรุกัษ์สตัวป่์าเขาทา่เพชร ปากน า้ตาปี น า้ตกวิภาวด ีอทุยานแห่งชาติเขาสก เข่ือนรชัชประภา(เข่ือนเชี่ยวหลาน) อทุยานแห่งชาติ
คลองพนม อทุยานแห่งชาติใตร้ม่เย็น เกาะสมยุ หินตาหินยาย สวนผีเสือ้สมยุ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้สมยุและสวนเสือ เกาะแตน อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะ
อ่างทอง เกาะพะงนั อทุยานแห่งชาติน า้ตกธารเสด็จ  น า้ตกตาดฟ้า หาดริน้ อ่าวทอ้งนายปาน บา้นโฉลกหล า หาดแมห่าด อ่าวศรธีน ูเกาะเต่า เกาะนางยวน 
อทุยานแห่งชาติแก่งกรุง ภเูขาทราย หินพดั ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด คลองน า้ใส



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

สวนโมกขพลาราม วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตไิชยาวดัรตันาราม หรอืวดัแกว้วดัหลง วดัเขาสวุรรณประดิษ ฐพ์ระพทุธบาท
จ าลองบนภเูขา วดัมธรุวรารามวดัเขาถ า้(สวนสวุรรณโชตกิาราม) อทุยานธรรมเขานาในหลวง



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

หมูบ่า้นพมุเรยีงและแหลมโพธิ ์สถานท่ีฝึกลิง ประเพณีชกัพระหรอืลากพระ งานวนัเงาะโรงเรยีน กีฬาชนควายสะพานแขวนเขาเทพพิทกัษ ์ชมุชนลีเล็ด สิน
มานะฟารม์สเตย์



ภาคตะวนัออก

ประกอบดว้ย 7จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบรุ ีฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีตราด ปราจีนบรุ ีระยอง และสระแกว้ 



จนัทบ รี น า้ตกลือเลื่อง เมอืงผลไม ้พรกิไทยพนัธุด์ี อญัมณีมากเหลือ เสื่อจนัทบูร

สมบรูณธ์รรมชาติ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชรวมญาตกิูช้าติท่ีจนัทบรุี



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

วนอทุยานเขาแหลมสิงห ์หาดคุง้วิมาน แหลมเสด็จ-อ่าว-หาดคุง้กระเบนเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่าวคุง้กระเบน หาดเจา้หลาว สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ 
อทุยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ถ า้เขาวง อทุยานแห่งชาติเขาคชิฌกฏู น า้ตกคลองชา้งเซ น า้ตกกระทิง น า้ตกคลองกระสนัน า้ตกหินดาดน า้ตกเขาสอยดาว
อทุยานแห่งชาติน า้ตกพลิว้น า้ตกตรอกนองหาดแหลมสิงหบ์่อน า้พรุอ้นอทุยานแห่งชาตเิขาสิบหา้ชัน้ หรอื น า้ตกน า้เป็น  



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ศาลหลกัเมอืงจนัทบรุ ีพระบรมราชานสุาวรยีส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช วดัไผ่ลอ้ม วดัคาทอลิกจนัทบรุ ีหรอือาสน
วิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล วงัสวนบา้นแกว้ พทุธอทุยานวดัชากใหญ่ คกุขีไ้ก่ ตึกแดงวดัพลบั วดัทองทั่ว โบราณสถานเมอืงเพนียด วดัโบสถเ์มอืง
โบราณสถานค่ายเนนิวง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตพิาณิชยน์าวี เจดียย์อดเขาพลอยแหวน วดัตะกาดเงา้หลวงพอ่สมชาย-วดัเขาสกิุม วดัมงักรบปุผาราม หรอื
วดัเล่งฮวัยี่สถานโบราณคด ี“มนษุยโ์บราณ”  อาสนวิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

ถนนอญัมณี อู่ต่อเรอืพระเจา้ตาก หรอื อู่ต่อเรอืเสมด็งาม สถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ า้เฉลิมพระเกียรต ิศนูยศ์ึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิฟารม์จระเข-้สวนสตัวช์  าโสม สะพานเดินศึกษาธรรมชาตป่ิาชายเลนอ่าวคุง้กระเบน สวนสมนุไพรจนัทบรุ ีเข่ือนคีรธีาร ตลาดชายแดนไทย-
กัมพชูา(ช่องผกักาด) ตลาดชายแดนไทย-กมัพชูา(บา้นแหลม) โอเอซีสซีเวิลด์ งานนมสัการรอยพระพทุธบาทพลวง งานปิดทองพระพทุธไสยาสน ์วัดไผ่ลอ้ม 
ประเพณีชกักะเย่อเกวียนพระบาท งานเทศกาลของดีเมอืงจนัทว์นัผลไม ้งานตากสินร  าลึก เทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาว ศนูยห์ตัถกรรมพืน้บา้นการทอเสื่อ
จนัทบรูหมูบ่า้นเสมด็งาม หมูบ่า้นทอเสื่อบางสระเกา้ ตลาดเฟอรนิ์เจอรบ์า้นสวนสม้ ศนูยว์ิจยัพืชสวน ล่องแก่งโป่งน า้รอ้น ชุมชนรมิน า้จนัทบรูณถ์นนอญัมนี 
ชมุชนไรแ้ผ่นดิน 



ฉะเชิงเทรา
แมน่ า้บางปะกงแหล่งชีวิต  พระศกัดิส์ิทธิห์ลวงพ่อโสธร  

พระยาศรสีนุทรปราชญภ์าษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบรูณ์



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

เขื่อนทดน า้บางปะกง ศนูยศ์ึกษาการพฒันาเขาหินซอ้น อนัเนื่องมาจากพระราชด ารเิขาหินซอ้นวนเกษตร(ศนูยศ์กึษาพฒันาการสงัคมหมูบ่า้น) หรอืบา้น
ศานติธรรม สถานีเพาะเลีย้งสตัวป่์ากระบกคู ่อ่างเก็บน า้คลองสียดั เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

วดัโสธรวรารามวรวิหาร อนสุาวรยีพ์ระยาศรสีนุทรโวหาร(นอ้ย อาจารยางกรู) ป้อมเมอืงฉะเชิงเทรา ศาลหลกัเมอืงวดัเมอืง(วดัปิตลุาธิราชรงัสฤษฎิ)์ เจา้แม่
กวนอิมลอยน า้ วดัอภุยัภาติการาม(วดัซ าปอกง) วดัจีนประชาสโมสร (วดัเล่งฮกยี่) วดัพยคัฆอินทาราม(วดัเจดยี)์ วดัสมัปทวนนอกศาลและอนสุาวรยีส์มเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราชวดัโพธิบ์างคลา้ วดัแจง้ อนสุรณส์ถานพระสถปูเจดียส์มเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช วดัพระธาตวุาโย(วดัหว้ยน า้ทรพัย)์วดัหงสท์อง 
วดัปากน า้โจโ้ล ้พระพิฆเนศองคน์ั่ง-วดัโพลงอากาศ อทุทยานพระพระพิฆเนศคลองเข่ือน วดัสมานรตันาราม



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

สวนสมเด็จพระศรนีครนิทรฉ์ะเชิงเทรา ตลาดบา้นใหม ่ตลาดรมิน า้รอ้ยปี ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดน า้บางคลา้ ตลาดโบราณนครเนื่องเขต หมูบ่า้น
น า้ตาลสด สวนมะมว่ง  งานนมสัการหลวงพ่อพทุธโสธร งานวนัมะมว่งและของดีเมอืงแปดริว้ งานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา มนิิมรูา่ฟารม์(ควายนม)



ชลบ รี
ทะเลงาม ขา้วหลามอรอ่ย ออ้ยหวาน จกัสานดี ประเพณีวิ่งควาย



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

เขาสามมขุ หาดบางแสน  หาดพทัยา หาดจอมเทียน แหลมแท่นน า้ตกชนัตาเถร  เกาะสีชงั ช่องเขาขาดหาดถ า้เขาพงัเกาะขามใหญ่เกาะแสมสาร เกาะทา้ย
คา้งคาว หาดพทัยา เขาพระต าหนกัหรอืเขาพระบาทหาดนาจอมเทียน หาดวงพระจนัทรเ์กาะลา้น เกาะสากหาดเตยงาม หาดวอนนภา หาดดงตาล หาด
ทรายแกว้ หาดนางร  า หาดนางรอง หาดเทียนทะเลหาดบางเสร ่เขาชะอางค์ ถ า้เขาชะอางคท์รงเครือ่ง  ถ า้เขาชะอางคห์า้ยอด น า้ตกชนัตาเถร อทุยานใต้
ทะเลเกาะขาม อ่างเก็บน า้บางพระ เกาะลอยศรรีาชา



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

วดัเขาพระพทุธบาทบางทราย  วดัใหญ่อินทราราม หอพระพทุธสิหิงค์ วดัธรรมนิมติตว์ิหารเทพสถิต พระกิติเฉลิม ศาลเจา้พ่อเขาใหญ่ มณฑปรอยพระพทุธ
บาทพระจฑุาธชุราชฐาน วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร อเนกกศุลศาลา(วิหารเซียน) พระพทุธรูปแกะสลกัเขาชีจรรยว์ดัสตัหีบ หรอื วดัหลวงพ่ออ๋ีพระพทุธ
มิง่เมอืง หอพระพนสับดี วดัชมุแสงศรวีนาราม วดัหลวงพรหมวาส หลวงพ่อติว้ วดัหวัถนน สระสี่เหลี่ยม วดัโบสถ ์วดับางพระวรวิหาร วดัหลวงพรหมวาส วดั
ใตต้น้ลาน 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 
อ่างศลิา สถาบนัวิทยาศาสตรท์างทะเลตลาดหนองมน ศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละอนุรกัษ์ป่าชายเลนเพ่ือการท่องเท่ียวเชงินิเวศน ์เกาะลอยศรีราชา สวนผีเสือ้สายทิพย ์ อนัเดอรว์อเตอร ์เวิลด์
บา้นสุขาวดี ปราสาทสจัธรรม อุทยานหินลา้นปีและฟารม์จระเขพ้ทัยา เมืองจ าลองสยาม สวนป่าพนารกัษ์ หมู่บา้นชา้งพทัยา สวนกลว้ยไมศ้ริพิร ศนูยฝึ์ก-สอนลิงพทัยา อุทยานสามก๊ก หอ้ง
แสดงศลิปะในขวดแกว้รบิลียส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอรเ์มน้ท ์ โรงภาพยนตรพ์าโนรามา  สถานท่ีจดัแสดงคาบาเรต์ อลัคาซาร์ คาบารเ์รต่ ์ ทิฟฟานี โชว ์เปิดหู เปิดตาโชว์ สวนสนุกพทัยาปาร์
คสวนน า้การต์นูเนตเวิค สวนน า้รามายานะ คานตโ์ชว ์สวนนงนุช บางเสร ่เรือรบหลวงจกัรีนฤเบศร ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุเ์ตา่ทะเล กองทพัเรือ  หมู่บา้นชอ่งแสมสาร สวนจลุกาลสถิตสถานบรรพ
ชนสยามตลาดเคร่ืองจกัสาน หมู่บา้นจกัสาน งานประจ าปีจงัหวดัชลบุรี งานประเพณีวนัไหล พทัยา-นาเกลือและงานกองขา้วนาเกลือ งานประเพณีสงกรานตศ์รีมหาราชาและงานประเพณี
กองขา้ว งานประเพณีก่อพระทรายวนัไหล บางแสน งานบุญกลางบา้น และเคร่ืองจกัสานพนสันิคม งานประเพณีวิ่งควาย เรือพทัยาปะการงัเซมิซบัมารีน  เรือด าน า้วิมานใตท้ะเล  สวนสนุก
พทัยาปารค์ จงัเกิล้ บนัจี ้จัม๊ ซีเอ็มที ฟลายอิง้คลบั ชลบุรี ฟรายอิง้ คลบั สนามแข่งรถพีระอินเตอรเ์นชั่นแนลเซอรกิ์ต พทัยาคารท์ สปีดเวย ์ สนามแข่งรถเล็ก เค อาร ์โกคารท์ กรงัปรีซ์ เลค
แลนด ์วอเตอรเ์คเบิล้ สกี โจโจฮ้อรส์คลบั เดอะฮอรส์ชพูอ้ยท์ ศนูยกี์ฬายานยนต ์TIMC  แฟรเ์ท๊กซ์ สปอรต์ คลบัแอนด ์รีสอรท์  เมืองหิมะ สวนเสือศรีราชา สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียวสแปซ
อินสไปเร่ียม ฟารม์แกะพทัยา ฟารม์มา้แคระมิโมซา่ ตลาดน า้ 4 ภาค อารต์อินพาราไดซ์



ตราด
เมอืงเกาะครึง่รอ้ย พลอยแดงค่าล า้ ระก าแสนหวาน หลงัอานหมาดี

ยทุธนาวีเกาะชา้ง สดุทางบรูพา



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

แหลมศอก หาดลานทราย แหลมกลดั หาดทรายงาม หาดทรายด า หาดทรายเงิน หาดมกุแกว้และ หาดทรายแกว้ หาดไมรู้ด เรยีกอีกชื่อว่า หาดส าราญ หาด
บานชื่น เดิมชื่อ หาดมะโร น า้ตกเขาสลดัได น า้ตกสะพานหิน อทุยานแห่งชาติน า้ตกคลองแกว้ แหลมงอบอนสุรณส์ถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง เกาะปยุ เกาะไม้
ชี ้เกาะหมาก เกาะกระดาษ เกาะเหลายา อ่าวตาลคู่ อ่าวสลกัเพชร อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะชา้ง เกาะชา้ง เกาะกดู ป่าชายเลนบา้นนาในสลกัเพชร ลาน
ตะบนู



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

วดับปุผาราม หรอืเรยีกอีกชื่อว่า วดัปลายคลอง วดัโยธานิมติร หรอืเรยีกอีกชื่อว่า วดัโบสถ ์ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง วดัไผ่ลอ้ม  โบราณสถานจวนเรสดิงักัม
ปอรต์ วดัคีรวีิหาร เดิมชื่อว่า วดัท่าเลื่อน หรอืวดัภเูขายวนวดัสะพานหิน  วดัเมอืงเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ นิเวศพิพิธภณัฑบ์า้นชา้งทนู



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

ศนูยร์าชการุณย ์สภากาชาดไทย เขาลา้น ตลาดชายแดนบา้นหาดเล็ก ตลาดพลอยบา้นน า้เชีย่ว งานวนัวีรกรรมทหารเรอืไทยในยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง งานวนั
ตราดร าลึก งานผลไม ้และของดีเมอืงตราด โฮมสเตยบ์า้นน า้เชี่ยวบา้นสลกัคอก(รอ่งเรอื)



ปราจีนบ รี
ศรมีหาโพธิค์ู่บา้น ไผ่ตงหวานคู่เมอืง ผลไมล้ือเลื่อง เขตเมอืงทวาราวดี



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

น า้ตกเหวนรก อ่างเก็บน า้จกัรพงษ์ น า้ตกเขาอีโต ้น า้ตกธารรตันา คา้งคาวแมไ่ก่วดับางกระเบา ตน้โพธิศ์รมีหาโพธิ น า้ตกธารทิพย ์น า้ตกสม้ป่อย น า้ตก
ตะครอ้และน า้ตกสลดัได อทุยานกบินทรเ์ฉลิมราชย ์แก่งหินเพิงเดินป่าในอทุยานแห่งชาติทบัลานเขาทุ่ง



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภณัฑพ์ระครูอทุยัธรรมธารี(เส็ง สขิุโต) พิพิธภณัฑอ์ยู่สขุสวุรรณ ์วดัแกว้พิจิตรศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบรุ ี 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตปิราจนีบรุ ีพิพิธภณัฑ-์ตึกเจา้พระยาอภยัภเูบศรพิพิธภณัฑอ์ยู่สขุสวุรรณ(ตะเกียง) วดัสง่างามวดัโบสถส์วนพนัธุไ์ผ่หลวงพอ่ทวารวดี
กลุ่มโบราณสถานสระมรกต โบราณสถานเมอืงศรมีโหสถ อนสุาวรยีล์ายพระหตัถ ์หลมุเมอืงโบราณสถานพานหิน พิพิธภณัฑเ์หมอืงทองค าบา้นบ่อทอง



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

กองพลทหารราบท่ี 2 รกัษาพระองคฯ์ มาฆปรูมศีรปีราจีน งานวนัเกษตร งานสปัดาหล์่องแก่งหินเพิงงานแข่งเรอืยาวประเพณี ดาษดาแกลอรี่ เดอะเวโรน่า
แอททบัลาน



ระยอง
ผลไมร้สล า้ อตุสาหกรรมกา้วหนา้ น า้ปลารสเด็ด เกาะเสมด็สวยหรู สนุทรภู่กวีเอก



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

หาดแหลมเจรญิ หาดแสงจนัทร ์หาดแมร่  าพึง-บา้นกน้อ่าว  เขาแหลมหญา้สวนพฤกษชาตโิสภาสวนสน หรอื สวนรุกขชาติเพอทุยานแห่งชาตเิขาแหลมหญา้-
หมูเ่กาะเสมด็ เกาะเสมด็ อ่าวไผ่ เกาะกรวย เกาะขาม และเกาะปลาตีน เกาะกฎุี หรอืเกาะกดุ เกาะทะล ุหาดพยนู และหาดพลา แหลมแมพ่ิมพ ์หมูเ่กาะมนั
เกาะมนัใน เกาะมนักลาง และเกาะมนันอกอทุยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ป่าสีทอง-ทุ่งโปรงทองปากน า้ประแส



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน วดัโขด หรอื ทิมธาราม วดัป่าประดู่ ศาลหลกัเมอืง พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ วดับา้นดอน พระเจดียก์ลางน า้ อนสุาวรยีส์นุทรภู่ ส านกั
สงฆน์ า้ตกธรรมรส วดัสารนารถธรรมารามศาลสมเด็จกรมหลวงชมุพรฯ



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

สวนเมอืงสถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ า้ระยองบา้นเพ สวนวงัแกว้สวนสมนุไพร สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารงีานเทศกาลกีฬา-กินปลาบา้น
ฉาง งานเทศกาลผลไม ้และของดีเมอืงระยอง งานวนัสนุทรภู่ งานห่มผา้พระเจดียก์ลางน า้ งานทอดผา้ป่ากลางน า้ เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบา้นเพ-เกาะ
เสมด็ สวนสภุทัราแลนด์



สระแกว้
ชายแดนเบือ้งบรูพา ป่างามน า้ตกสวย มากดว้ยรอยอารยธรรมโบราณย่านการคา้ไทย-เขมร



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

อทุยานแห่งชาติปางสีดา เขาฉกรรจ ์อ่างเก็บน า้เขาสามสิบ อ่างเก็นน า้พระปลง สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ ์น า้ตกเขาตะกรุบ น า้ตกเขาสิบหา้ชัน้ ถ า้น า้เขาศิวะ
ละลอุทุยานแห่งชาติตาพระยา ถ า้เพชรโพธิท์อง



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ 

สวนสาธารณะสระแกว้ สระขวญัศาลหลกัเมอืง ภเูขาเจดียว์ดัถ า้เขาฉกรรจ ์หมูบ่า้นหตัถกรรมจกัสานลอ้มเซรามกิโรงพยาบาลวงัน า้เย็นสหกรณโ์คนมวงัน า้
เย็น จ ากัด พระบรมราชานสุาวรยีส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อทอง วดันครธรรม ปราสาทบา้นนอ้ย พระสยามเทวาธิราชจ าลอง วดัอนบุรรพต (เขา
นอ้ย) ปราสาทเขานอ้ยสีชมพ ู ปราสาทเมอืงไผ่ ปราสาทเขาโลน้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม นานาธรรมะสถาน



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

สวนน า้สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติฯ์ สถานีเพาะเลีย้งสตัวป่์าชอ่งกล ่าบน เข่ือนพระปรงโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพืช อนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพฯ หมูบ่า้นหตัถกรรมจกัสานลอ้มเซรามกิ โรงพยาบาลวงัน า้เย็นตลาดโรงเกลือ ประตชูยัอรญัประเทศงานสืบสาน
วฒันธรรมเบือ้งบรูพา และงานกาชาดจงัหวดัสระแกว้ งานวนัแคนตาลปูงานวนัสถาปนาจงัหวดัสระแกว้ งานวนัดอกแกว้บานเบือ้งบรูพา ตลาดโรงเกลือ 
สหกรณโ์คนมวงัน า้เย็น อาหาร 5 ชนเผ่าเมอืงอรญั



ขอบค ณครับ


