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*ภาคเหนือ



ล าปาง



➢ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนกิ่วลม สวนสาธารณะหนองกระทิง อ่างเก็บน ้าวังเฮือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
และสวนป่าทุ่ ง เกวียน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน น ้ าตกวังไฮ น ้ าตกแม่ เปียก 
บ่อน ้าร้อนแจ้ซ้อน ห้องอาบน ้าแร่ น ้าตกวังแก้ว น ้าตกวังทอง อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยาน
แห่งชาติแม่วะ 

➢ 2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระพุทธนิรโรคันตราย
ชัยวัฒน์จตุรทิศ สถานีรถไฟนครล้าปาง วัดศรีรองเมือง วัดศรีชุมวัดป่าฝาง หรือวัดศาสนโชติการามวัดไชยมงคลชุมชนท่า
มะโอบ้านเสานักสะพานรัษฎาภิเศก หรือสะพานขาวถนนตลาดเก่า หรือ ถนนตลาดจีนวัดประตูป่อง วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดารามสถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก ส้านักสุสานไตรลักษณ์ วัดเจดีย์ซาว พิพิธภัณฑ์สถานเขลางค์
นคร พระแสนแซ่ทองค้า  วัดม่อนพญาแช่ วัดพระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุล้าปางหลวง วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่
หินแก้วช้างยืน) วัดพระธาตุจอมปิง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ บ่อน ้าแร่บ่อน ้าร้อน วัดปงยางคก วัด
อักโขชัยคีรี ศาลเจ้าพ่อประตูผา แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

➢ 3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยตลาดรัษฎา ชมรมรักษ์สมุนไพร
ล้าปาง บ้านสวนเซรามิก บ้านหลุก หอพิพิธภัณฑ์โบราณล้านนาวัดไหล่หิน ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ศูนย์ศิลปะ
ชุมชนเมืองงาว หรือ บ้านจ้างหลวง(ช้างหลวง) งานขันโตกช้าง งานพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง งานวัน
รถไฟรถม้าล้าปาง งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ งานวันสับปะรด งานเทศกาลกินปลางานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนแม่
เมาะ งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน งานหลวงเวียงละคอน งานเซรามิกแฟร์ งานวันดอกไม้บาน งานฤดูหนาว
กาดกองต้า กาดทุ่งเกวียน  บ้านเสานัก ฟาร์มแกะฮักยู(ล้าปางหนาวมาก) อินทราเอาเลท(ชามตราไก่)







* 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯเชียงราย น ้าตกขุนกรณ์  ล่องเรือแม่น ้ากก ไร่แม่ฟ้าหลวง บ่อน ้าร้อนห้วย
หมากเลี่ยมและบ่อน ้าร้อนผาเสริฐ น ้าพุร้อนโป่งพระบาท น ้าพุร้อนผาเสริฐ ถ ้าผาตอง น ้าพุร้อนป่าตึงหรือน ้าพุร้อนห้วยหินฝน  ดอยแม่สล
อง ดอยหัวแม่ค้า ดอยกาดผี สถูปดอยช้างมูบและสวนรุกขชาติช้างมูบ ถ ้าผาจม ถ ้าปุ่ม ถ ้าปลา ถ ้าเสาหินพญานาคถ ้าปุ่มถ ้าปลาถ ้าเสาหิน
พญานาคทะเลสาบเชียงแสนสบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองค้าท่าเรือบั๊คจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย -ลาว ดอยผาตั ง หาดผา
ไดภูชี ฟ้า ภูชี ดาว อุทยานแห่งชาติดอยหลวงดอยช้างดอยวาวีบ่อน ้าร้อนธรรมชาติน ้าตกขุนกร อุทยานแห่งชาติขุนแจอาบน ้าแร่ น ้าพุร้อน
โป่งพระบาท ไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค) ไร่ชาฉุยฟง

* 2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช กู่พระเจ้าเม็งราย วัดพระสิงห์ วัด
พระแก้ว วัดพระธาตุดอยทอง วัดร่องขุ่น วัดหมื่นพุทธ บ้านเทิดไทย พระต้าหนักดอยตุง หอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชนนี พระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยเวา วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระเจ้าล้านทอง วัดป่าสัก วัดพระธาตุผาเงา วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัด
พระธาตุจอมกิตติ วัดสังฆาแก้วดอนหัน วัดร่องเสือเต้น พระธาตุดอยปูเข้าวัดพระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมแว่ วัดพระเจ้าทองทิพย์

* 3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร จุดท่องเที่ยวจากเชียงราย-ท่าตอน บ้าน
กะเหรี่ยงรวมมิตร, วนอุทยานโป่งน ้าร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านมูเซอผามูบและมูเซอจะคือ, บ้านกะเหรี่ยงเมืองงาม, ไทยใหญ่บ้านใหม่, อา
ข่าบ้านแม่สลัก, พระธาตุสบฝาง พิพิธภัณฑ์อูบค้าพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง พิพิธภัณฑ์พระตลาดชายแดน
ท่าขี เหล็ก-แม่สาย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแส หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองค้า พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นพิพิธภัณฑ์บ้านด้า บ้านหาดบ้าย
เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื อ งานไหว้สาพญาเม็งราย หรืองานพ่อขุนเม็งรายมหาราช งานดอกเสี ยวบานที่ภูชี ฟ้า งานเทศกาลเชียงราย งาน
ประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน งานเทศกาลลิ นจี่และของดีเมืองเชียงราย งานเทศกาลดอกบัวตองบาน งานมหัศจรรย์ชา 
ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ล่องแม่น ้ากกท่าตอนเชียงรายจุดท่องเที่ยวทางน ้า จากท่าตอน -เชียงราย พระธาตุสบฝาง(อ้าเภอฝาง) บ้านแม่
สลัก(เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่(หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม(หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้(หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ
(หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่(หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน ้าร้อนห้วยหมากเลี่ยมบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร(หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง) 
สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่นศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่ค้า ห้องสมุดรถไฟ







*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วนอุทยานถ ้าผาตูบ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
ดอยผาจิ ดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือสินเธาว์ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.) บ้าน
มณีพฤกษ์ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม(ล่องแก่งล้าน ้าว้า) เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม)
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ผาชู้ น ้าตกศิลาเพชร คอกเสือ น ้าตกสะปัน ล่องแก่งน ้าว้า 
น ้าตกตาดหลวง ดอยภูแว แก่งสะม้าเก้าบั ง 

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุ
ช้างค ้าวรวิหาร วัดพระธาตุเขาน้อย วัดมิ่งเมือง วัดสวนตาล วัดพญาวัด วัดหนองบัว วัดพระธาตุเบ็งสกัด วัด
หัวข่วง วัดภูเก็ต วัดพญาวัด วัดต้นแหลง(วัดโบราณไทยล้านนา) วัดหนองแดง อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน 
ต้ารวจ ทหาร และ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
น่าน วัดปรางค์ 

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน หมู่บ้านประมงปาก
นาย หมู่บ้านไทลื อหนองบัว โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ ตลาดชายแดนบ้านห้วย
โก๋น งานประเพณีไหว้พระธาตุ งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน ทานสลาก หรือก๋วยสลาก 
งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน พิธีสืบชะตาดนตรีพื นบ้าน 
ปิน สะล้อ ซอน่าน พ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื นบ้าน) คือ
ผู้เชี่ยวชาญปิน(ซึง) และสะล้อ ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ พ่อครูค้าผายนุปิง ผู้ขับ “ซอล่องน่าน” ที่เล่าถึง
ต้านานการสร้างบ้านแปงเมืองน่านโฮมสเตย์บ้านดอนมูลหอศิลป์ริมน่าน โฮงเจ้าฟองค้า





ล าพนู



* 1)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างเก็บน ้าแม่ธิ อ่างเก็บน ้าทาสบเส้า อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ่าง
เก็บน ้าแม่วังส้าน ถ ้าหลวงผาเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิงดอยขะม้อ ถ ้าเอราวัณ 

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  โบราณสถาน โบราณวัตถุ  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดมหาวัน อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดจาม
เทวี(วัดกู่กุด) วัดพระยืน วัดพระคงฤาษี หรือวัดอนันทราม กู่ช้าง-กู่ม้า อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์
ดอยขะม้อวัดศรีดอนชัย วัดพระธาตุดอยเวียง พระธาตุดอยห้างบาตร วัดพระธาตุดอยกวางค้า วัดพระพุทธ
บาท ตากผ้า ถ ้าเอราวัณ วัดหนองเงือก วัดป่าเหียง โบราณสถานวัดเกาะกลาง วัดพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้า
สะเลียมหวาน วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดพระธาตุเจดีย์ห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้า
หลัง)วัดบ้านปางพระพุทธบาทถ ้าป่าไผ่ หรือ ถ ้าดอยโตนกู่ช้างกู่ม้า(พระยาช้างชนะศึก) วัดพระบาทห้วยต้ม

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม แหล่งผลิตล้าไยบ้านหนองช้างคืน หมู่บ้านท้า
เฟอร์นิเจอร์ที่บ้านม้า หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมยกดอกล้าพูน(เพ็ญศิริไหมไทย) 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร(กาดดอยต)ิ หมู่บ้านแกะสลักอ้าเภอแม่ทา แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก อุทยานธรรมะ
และหอศิลป์ หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ ประเพณีสรงน ้าพระธาตุหริภุญชัย งานเทศกาลล้าไยงานพระ
นางจามเทวีและกาชาดจังหวัดล้าพูนงานสืบสานต้านานป่าซาง ประเพณีท้าบุญตักบาตรวันมาฆะบูชา 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ การแข่งตีกลองศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม พิพิธภัณฑ์มิกกี เม้าส์ 
เดอะซันนิวเซ็นเตอร(์สวนน ้า)





เชียงใหม่



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โครงการหลวงห้วยผักไผ่
(ทุ่งเริง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง น ้าตกแม่เตี๊ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ น ้าตกผาดอกเสี ยว(รักจัง) น ้าตกแม่ยะ น ้าตกวชิระธาร น ้าตกสิริภูมิ น ้าตกแม่กลาง สวนป่าแม่แจ่ม อุทยานแห่งชาติออบหล
วง สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว(สวนสนบ่อแก้ว) อุทยานแห่งชาติแม่โถ ทะเลสาบดอยเต่า ดอยม่อนจอง ป่าเก๊ียะหรือแม่ตะ
มาน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว ถ ้าเชียงดาว ถ ้าเมืองออน ดอยหลวงเชียงดาว อุทยานแห่งชาติเชียงดาว โครงการ
หลวงห้วยลึก อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง น ้าตกแม่ค้าปอง น ้าตกห้วยแก้ว น ้าตกแม่สา
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  โป่งน ้าร้อนฝาง น ้าตกโป่งน ้าดัง  ดอยผ้าห่มปก ถ ้าห้วยบอน ดอยปู่หมื่น
ท่าตอน-เชียงราย อุทยานแห่งชาติขุนขาน โป่งเดือดป่าแป๋ น ้าตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง ห้วยน ้ารู หรือดอยสามหมื่น 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นาขั นบันไดบ้านป่าบงเปียงแม่แจ่ม วนอุทยาผาช่อ บ่อดินแกรนแคนย่อนหาง
ดง ไร่ชาสองพันฝาง ไร่ชาระมิงแม่แตง ไร่ชาลุงเดช แม่แตง ม่อนแจ่ม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ม่อนเงาะ เขื่อนแม่งัด

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพวกหงส์ วัดปราสาท 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพันเตา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  วัดกู่เต้า วัดอุปคุต วัดแสนฝาง วัดบุพพาราม วัดป่าเป้า วัดป่าแดด 
วัดแม่สาหลวง วัดอู่ทรายค้า  วัดเมืองสาตรหลวงวัดทรายมูลเมือง วัดพันอ้น วัดหมื่นตูม วัดล่ามช้าง วัดเชียงยืน วัดบวกครกหลวง 
วัดมณเฑียร วัดท่าขาว วัดช่างฆ้อง เมืองโบราณเวียงกุมกาม วัดพระธาตุดอยค้า วัดอุโมงค์ ศาลาธนารักษ์ 1 พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ
สบันงา วัดเจ็ดยอด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  วัดสวนดอก วัดโขงขาว อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร เวียงท่ากาน  วัดพระธาตุดอยน้อย วัดต้นแกว๋น(วัดอินทราวาส) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระมหาธาตุนภเมทนีดล 
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ วัดป่าแดด วัดพุทธเอิ น วัดกองกาน วัดยางหลวง วัดกองแขก อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ วัดพระธาตุ
ดอยเกิ ง พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พระต้าหนักดาราภิรมย์ วัดถ ้า ตับเต่า วัดท่าตอน 
พิพิธภัณฑ์บ้านค้าอูน พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พระบรมธาตุแสนไห วัดฟ้าเวียงอินทร์ บ้านเปียงหลวง วัด
ดอยแม่ปั๋ง วัดบวกครกหลวง วัดป่าตึง วัดทุงยู วัดสันคะยอม วัดทรายมูล วัดดับภัย วิหารไม้วัดปราสาท



*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ชุมชนหลายเชื อชาติที่ชุมชนวัดเกตุ พิพิธภัณฑ์
แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร้อยอันพันอย่าง เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวม
งานแกะสลักไม้ หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านควายไทยแม่ริม เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ฟาร์มงูแม่สาบ้านม้ง
(แม้ว) แม่สาใหม่ กะเหรี่ยง มูเส่คี(หมายถึง ต้นน ้าแม่แจ่ม) ที่ป่าสนบ้านวัดจันทร์สันก้าแพงกาดดารา สถานที่
น้าเสนอผลงานหลากหลายของศิลปินที่บ้านจ๊างนักไนท์บาซาร์-ตลาดอนุสาร ถนนคนเดินท่าแพ-วัวลาย ถนน
คนเดินราชพฤกษ์ ถนนคนเดินรวมโชค ถนนคนเดินกรีนมาเกต ถนนคนเดินยางเนิ ง ถนนคนเดินหน้า มช . 
ตลาดวโรรสขี่ช้าง- สายเชียงใหม่-ฝางสายแม่ริม-สะเมิงสายสันป่าตอง-แม่วางล่องแพ-ล่องแก่ง - ล่องแพล้าน ้า
แม่แตง ล่องแพน ้าแม่แจ่ม ล่องแก่งล้าน ้าแม่แจ่ม ล่องแพแม่น ้ากก ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น ้าปิง  ขี่จักรยาน
เสือภูเขาเส้นทางรอบคูเมือง, ดอยสุเทพ-ขุนช่างเขียน-ห้วยตึงเฒ่า, ห้วยน ้าดัง, ห้วยน ้ารู, แม่แตง เป็นต้น 
โฮมสเตย์ บ้านแม่ก้าปอง บ้านแม่ปั้นดิน พ่อท้าสวน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และขันโตก เช่น ละครหุ่น
เชียงใหม่ ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ คุ้มขันโตก คุ้มแก้วพาเลส  
ขันโตกบ้านร้อยจันทร์ สิบสองปันนา งานร่มบ่อสร้าง งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานประเพณีสงกรานต์
รอบคูเมือง งานประเพณียี่เป็ง ประเพณีเข้าอินทขีล ประเพณีตานหลัวพระเจ้า จุลกฐิน (การเตรียมตัวก่อน
เข้าพรรษา) งานร่มบ่อสร้าง งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เดอะไจแอนท์ อ.แม่ออน(ร้านกาแฟบนต้นไม้) 
บอลลูนยักษ์เหนือน่านฟ้าดอยสะเก็ด ฟรายอิ งสควอลเรียลสเหินเวหา บ้านโฮมสเตย์ดอยหลวงเชียงดาว 
พัทยาเมืองฮอด กาดต้อนกอง กาดต้นพะยอม กาดธานนินทร์ สันป่าตองบัฟฟาโร่มาเกต





พะเยา



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กว๊านพะเยา กว๊านสถานีประมงน ้าจืดพะเยาและพระต้าหนักกว๊านพะเยา 
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ภูลังกา อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ป่าแม่ปืม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ่างเก็บน ้าห้วยชมพู (ผาเทวดา) ผาหินบ่อ
สิบสอง ภูอานม้า น ้าตกจ้าปาทอง น ้าตกห้วยแม่เหยี่ยน น ้าตกน ้ามิน น ้าตกคะแขนง อ่างเก็บน ้าห้วยข้าวก่้า 

* 2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง วัดศรีโคมค้าหอ
วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุจอมทอง วัดอนาลโยทิพยาราม วัดศรีอุโมงค์ค้า วัดลี วัดพระเจ้านั่งดิน วัดพระ
ธาตุขิงแกง วัดกู่ไก่แก้ว อนุสรณ์ผู้เสียสละพ .ต.ท.2324 วัดพระธาตุสบแวน วัดนันตาราม วัดศรีโคมค้า 
โบราณสถานเวียงลอโบราณสถานบ้านร่องไฮ วัดพระธาตุขิงแกง วัดติโลกอาราม วัดท่าฟ้าใต้วัดราชคฤห์ วัด
พระธาตุสามดวง วัดธาตุต้าหนักธรรม วัดพระนั่งดิน วัดนันตาราม 

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื อ
ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว(บ้านฮวก) งานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ งานบวงสรวงพ่อขุนง้าเมือง งานสืบสาน
ต้านานไทลื อ งานประเพณีปู่จากพญานาค (บูชาพระลอ) งานเทศกาลลิ นจี่และของดีแม่ใจ งานเทศกาลลิ นจี่
และของดีเมืองพะเยา งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็ง งานกาชาดและงานฤดูหนาว หอ
วัฒนธรรมนิทัศน์พะเยา 





แพร่



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วนอุทยานแพะเมืองผี อ่างเก็บน ้าแม่มาน ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ อุทยาน
แห่งชาติดอยผากลอง สวนป่าผาลายค้า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ถ ้าผานางคอย น ้าตกห้วยโรง หรือ น ้าตก
ห้วยลง น ้าตกตาดหมอก อุทยานแห่งชาติแม่ยม สวนป่าสัก บ่อน ้าร้อนแม่จอก

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัด
หลวงวัดพระนอน  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  หลักเมืองจังหวัดแพร่ บ้านวงศ์บุรี วัดสระบ่อแก้ว วัดจอม
สวรรค์ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ วัดพระหลวงธาตุเนิ ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัด
พระธาตุศรีดอนค้าพระธาตุ อุทยานลิลิตพระลอ พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม บ้านประทับใจ(บ้านเสาร้อยต้น)แหล่งผลิตเสื อ
ม่อฮ่อม หมู่บ้านทุ่งโฮ้งพิพิธภัณฑ์พื นบ้าน(บ้านฝ้าย)หมู่บ้านทอผ้าตีนจก งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่แห่ตุงหลวง งานแอ่วสงกรานต์น ้าใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา  งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟพะเนียงเวียงโกศัย งานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดแพร่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทาง
นั่งเกวียนหรือจักรยานชมสวน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ คุ้มวงศ์บุรี โกมลผ้าโบราณ
(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลอง)





แม่ฮ่องสอน



*1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บ่อน ้าร้อนผาบ่อน ้าตกผาบ่อง น ้าตกซู่ซ่า อุทยานแห่งชาติถ ้าปลา - ผาเสื่อ สถานีวิจัย
การเพาะเลี ยงสัตว์ป่าปางตอง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงภูโคลนคันทรี่คลับ  สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ ้าน ้า
ลอดปางมะผ้า แม่น ้าปาย น ้าตกหมอแปงโป่งน ้าร้อนท่าปาย โป่งน ้าร้อนเมืองแปง อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง ห้วยจอก
หลวง อุทยานแห่งชาติน ้าตกแม่สุรินทร์ ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ น ้าตกแม่อูคอ ถ ้าแก้วโกมล ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ 
น ้าตกแม่สวรรค์น้อย อุทยานแห่งชาติสาละวิน ภูชี เพ้อ ม่อนหยุนไหล ปางอุ๋ง กองแลน(ปายแคนย่อน) ทุ่งปอเทือง

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา วัดพระธาตุดอย
กองมู วัดพระนอนวัดก ้าก่อวัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง หนองจองค้า วัดจองค้าวัดจองกลาง ตลาดเช้าวัดหัวเวียงพระ
ต้าหนักปางตอง วัดกลางวัดน ้าฮูเจดีย์พระธาตุแม่เย็น วัดม่วยต่อ วัดต่อแพวัดกิตติวงศ์ วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ วัด
ศรีบุญเรือง วัดแสนทอง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดพระธาตุจอมกิตติ สะพาน
ประวิติศาสตร์ปาย

*3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน ้า
ผาบ่องบ้านน ้าเพียงดินบ้านยอดดอย(หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) หมู่บ้านรักไท (แม่ออ) ตลาดนัดการค้าชายแดน โฮมสเตย์
บ้านแม่ละนาโฮมสเตย์บ้านบ่อไคร้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นอ้าเภอขุนยวม วิถีชีวิตชาว
ไทยใหญ่ดั งเดิมที่บ้านเมืองปอน  หมู่บ้านละว้า(ลั๊วะ)บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม บ้าน
กะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ บ้านรักไทยถนนคนเดิน อ.ปาย งานเมืองสามหมอก งานประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว 
งานประเพณีจองพาราหรืองานปอยเหลินสิบเอ็ด งานเหลินสิบสอง งานเทศกาลดอกบัวตอง  สะพานอธิฐานส้าเร็จ (ซู
ตองเป)้





อุตรดิตถ์



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น ้าตกแม่พูล อุทยานแห่งชาติล้าน ้าน่าน อ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์ แก่ง
นางพญา เขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานต้นสักใหญ่ วนอุทยานถ ้าจัน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติ
คลองตรอน น ้าตกคลองตรอน น ้าตกสายทิพพย์ สักใหญ่

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดท่าถนน เดิมชื่อ “วัดวังเตาหม้อ”
วัดธรรมาธิปไตย วัดใหญ่ท่าเสา อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดกลางวัดพระ
ฝางอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศวัดพระบรมธาตุทุ่งยั งวัดพระยืนพุทธบาทยุคล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดเจดีย์
คีรีวิหารวัดพระนอนพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารวัดดอนสักวัดดง
สระแก้ว วัดธรรมาธิปไตย วัดพระแท่น วัดดอนสัก

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  บ้านนา
ทะเล บ่อเหล็กน ้าพี  งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า
(วันอัฐมี) งานมนัสการหลวงพ่อโตและมหกรรมของดีเมืองพิชัย งานมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระพุทธ
บาทยุคล และพระนอนพุทธไสยาสน์ ประเพณีแห่น ้าขึ นโรง งานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดี
เมืองอุตรดิตถ์ งานเทศกาลวันกระเทียม งานเทศกาลวันกระเทียม ไร่องุ่นคานาอัน ขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล ประเพณไีหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ 





*ภาคตะวนัตก 



ตาก



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิอุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
ปัจจัยการผลิตตาก(ดอยมูเซอ) สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ เนินพิศวง แม่น ้าเมย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อุทยาน
แห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติแม่เมย  อุทยานแห่งชาติน ้าตกพาเจริญ สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผาง เขื่อนภูมิพล สถานีทดลองหม่อนไหม ดอยหัวหมดดอยซอยมาลัย น ้าตกทีลอซู น ้าตกทลีอเล น ้าตกนางครวญ น ้าตก
พาเจริญ วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ผาสามเงาน ้าพุร้อน-น ้าตกแม่กาษา เกาะวาเลนไทน์ 
ถ ้าโยคี

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาลหลักเมืองสี่มหาราชศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรืองวัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือวัดพระเจ้าตาก วัดมณีบรรพตวรวิหารวัดสีตลารามหรือวัดน ้าหัก 
ตรอกบ้านจีนวัดเขาถ ้าวัดมณีไพรสณฑ์วัดชุมพลคีรีน ้าตกแม่กาษาศาลเจ้าพ่อพะวอวัดโพธิคณุหรือ วัดห้วยเตยวัดไทยวัฒนา
รามเดิมชื่อวัดแม่ตาวเงี ยว หรือ วัดไทยใหญ่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่วัดดอนแก้ววัดพระบรมธาตุ
เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามค้าแหงมหาราช ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งวา่ เจดีย์ชนช้าง วัด
ชลประทานรังสรรค์  วัดพระธาตุแก่งสร้อยเมืองเก่าท่าสองยาว  อุทยานประวัติศาสตร์เมืองตากเก่าพระพุทธบาทเขาหนาม

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ตลาดสินค้าพื นเมืองชาวเขาดอยมูเซอตลาดริมเมยตรอกบ้านจีน 
กิจกรรมในอ้าเภออุ้มผาง เส้นทางศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาบ้านกะเหรี่ยงปะละทะบ้านกะเหรี่ยง ทิโพจิบ้านกะเหรี่ยงฤาษเีลตองคุ
ท่าทราย-น ้าตกทลีอซู ปะละทะ-โคทะ-ทีลอซู น ้าตกทลีอเร-บ้านปะละทะ ล่องแก่งแม่น ้าแม่กลองอุ้มผาง-น ้าตกทลีอซู บ้าน
กะเหรี่ยงปะละทะ-น ้าตกทีลอเร ครกหินแม่สลิด และแหล่งผลิต  ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประเพณี
ขึ นธาตุเดือนเก้า ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1000 ดวง ประเพณีแหล่ส่างลอง ประเพณีตานต้อด งานตากสินมหา
ราชานุสรณ์ และงานกาชาดล่องแก่งเรือยางล้าน ้าแม่ละเมา ล่องแก่งเรือยางล้าน ้าแม่ต่ืนสะพานมิตรภาพไทยพม่า





กาญจนบุรี



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ถ ้ามะเดื่อ ถ ้ากระแซ น ้าตกไทรโยคน้อย เดิมเรียก น ้าตกเขาพัง น ้าตกเอราวัณ น ้าตกห้วยแม่ขมิ น 
ถ ้าวังบาดาล(ถ ้าสวรรค์วังบาดาล) ถ ้าละว้า อุทยานแห่งชาติไทรโยค ถ ้าดาวดึงส์ พุน ้าร้อนหินดาด เดิมเรียกว่า น ้าพุร้อนกุยมั่ง น ้าตก
ผาตาดน ้าตกผาสวรรค์ เขื่อนวชิราลงกรณ์เดิมชื่อ เขื่อนเขาแหลม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เหมืองปิล็อก น ้าตกทุ่งนางครวญ
อุทยานแห่งชาติล้าคลองงู-ถ ้าเสาหิน เขาสันหนอกวัว จุดชมวิว-เขาช้างเผือก น ้าตกไดช่องถ่อง น ้าตกเกริงกระเวีย จุดชมวิวป้อมป่ี-
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  น ้าตกตะเคียนทอง ถ ้าแก้วสวรรค์บันดาล เที่ยวป่าสังขละบุรีน ้าตกคลีตี  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร  สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน ้าพุ อุทยานแห่งชาติเอราวัณสวนเวลาร้าลึก ถ ้าพระธาตุ อุทยานแห่งชาติ
เขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ  โครงการห้วยอง คตอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ เขื่อนแม่กลอง วัดถ ้าเสือ วัดเสือ วัดถ ้าเขาน้อย ต้นจามจุรียักษ์หาดทรายน ้าจืด

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักสุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่าประตูเมืองพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึกหรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ช่องเขาขาดสะพานข้าม
แม่น ้าแควทางรถไฟสายมรณะหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั งที่ 2วัดถ ้ามังกรทองวัดถ ้าเขาปูนวัดถ ้าพุหว้าพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติบ้านเก่าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีวัดถ ้าพุทธาวาส (ถ ้าพุพระหรือวัดถ ้าขุนแผน)  โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรี
เก่าอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพค่ายฝึกเขาชนไก่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรง
จ้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโนสะพานมอญวัดวังก์วิเวการามด่านเจดีย์สามองค์วัดบ้านถ ้าโบราณสถานพงตึก วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหารโบราณสถานบ้านดอนเจดีย์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระโพธิสัตว์กวนอิมโบสถ์สแตนเลสและ
พระพุทธรูปสแตนเลส(วัดป่าล้าขาแข้ง) วัดสระลงเรือ

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สวนหิน)  สวนสัตว์เลี ยงกาญจนบุรี 
หมู่บ้านช้างไทรโยคสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คอุทยานมัจฉาวังสังกะวาส ดูดาว หอดูดาวเกิดแก้วโฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก งานวันอาบ
น ้าแร่แช่น ้าตกงานเทศกาลชาวเรือชาวแพ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น ้าแคว พร้อมมิตรสตูดิโอ กันตนามู วี่คาเฟ่ เมืองมัลลิกา ร.
ศ.124 หมู่บ้านอิต่อง ตลาดน ้ากองถ่าย ค่ายสุระสีห์ สวนน ้าเวสวันเดอร์





เพชรบุรี



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาดเจ้าส้าราญ แหลมหลวง หรือแหลมผักเบี ย(โครงการหลวง) หาดปึก
เตียน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน หาดชะอ้า เขาพะเนินทุ่ง วนอุทยานเขานางพันธุรัต 

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ถ ้าเขาย้อยวัดกุฏิอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครคีรี(เขาวัง) วัดพุทธไสยาสน์ วัดเขาบันไดอิฐ ถ ้าเขาหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร พระธาตุแมพลี พระ
เศรษฐีนวโกฏ(วัดข่อย) ร่องรอยขวานจาม-วัดใหญ่สุวรรณารามวัดก้าแพงแลงพระรามราชนิเวศน์หรือ
พระราชวังบ้านปืน วัดเขาตะเครา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม พระราชนิเวศน์มฤคทายวันศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด้า(ลาวซ่ง)

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด้าหรือลาวโซ่งหมู่บ้าน
ชาวประมงบางขุนไทร โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ศูนย์เพาะเลี ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน งานพระนครคีรีเมืองเพชร งานประเพณีไทยทรงด้าของชาวลาวโซ่ง
งานประเพณีข้าวห่อกระเหรี่ยง เพลินวาน ซานโตรินี่ คาเมลริพลับริคศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ้า
ชั่วคราวเขากลิ ง สวิตชีพฟาร์ม โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชด้าริ ตลาดน ้าบนน ้าตกกวางโจ ปูชักชุมชน
บ้านคลองเทียน





ราชบุรี



*1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เขาหลวงเขาน้อยเทียมจันทร์ บึงกระจับ ค้างคาวเขาช่องพราน ถ ้าสาลิกา ถ ้าฤาษี
เขางู ถ ้าเขาบิน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ถ ้าจอมพล โป่ง
ยุบ ธารน ้าร้อนบ่อคลึง น ้าตกเก้าชั น หรือ เก้าโจน(เก้ากระโจน) บ่อพุน ้าร้อนโป่งกระทิง น ้าตกห้วยสวนพลู น ้าตกซับเตย
พุน ้าร้อนไทยประจัน(อุทยานเฉลิมพระเกียรติ)

*2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ราชบุรี หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเขาวัง เมืองโบราณบ้านคูบัว จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวเขาแก่น
จันทน์เดิมชื่อเขาจันทน์แดง วัดหนองหอย วัดเพลง วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามพิพิธภัณฑ์พื นบ้านวัดม่วง พิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่วัดขนอน จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดถ ้าสาลิกา วัดถ ้าน ้า 

*3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานศูนย์แกะสลักไม้สักรอยัล
ไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์ ตลาดน ้าด้าเนินสะดวกอุทยานบ้านปลาและสวนผีเสื อมนชิดาค่ายหลวงบ้านไร่สวนสัตว์เปิด 
สถานีวิจัยการเพาะเลี ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างพิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือสวนภูมิปัญญาชาวบ้าน อุทยานธรรมชาติวิทยา ไร่
กุหลาบอุษาวดีสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์งานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน ้าด้าเนินสะดวกปางช้างเผือกด้าเนิน
สะดวก จัดขึ นในราวเดือนมีนาคม-เมษายน ประเพณีกินข้าวห่อ หรอือั๊งหมี่ทอง เป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ นในช่วงเดือนเก้า ชาว
กะเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากินและกิน“ขวัญ” ท้าให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่
ชีวิต พิธีนี นิยมจัดในวันขึ น 15 ค่้า แต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้า ในพิธีมีการ “ต้มข้าวห่อ
ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงอุทยานหุ่นขี ผึ งสยาม สุนทรีแลนด์(พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา) เดอะบลูมส์ออคิดปาร์ค 
ตลาดน ้าปากคลองลัดพลี





ประจวบคีรีขนัธ์



*1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดหัวหิน เขาหินเหล็กไฟ น ้าตกป่าละอู เขาตะเกียบ เขาไกรลาสสวน
สนประดิพัทธ์เกาะสิงโต ชายหาดเขาเต่า ชายหาดปราณบุรี หาดนเรศวรหรือหาดเขากะโหลก หาดทรายน้อย 
ป่าเขาจ้าว เขื่อนปราณบุรี วนอุทยานปราณบุรี หาดสามร้อยยอด(หาดนมสาว) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอดอุทยานแห่งชาติห้วยยาง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ่าวน้อย อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก เขาหิน
เหล็กไฟ อ่าวมะนาว อุทยานแห่งชาติหาดวนกร หาดแหลมกุ่ม หาดบ้านกรูด เขาธงชัย วัดถ ้าม้าร้อง ถ ้าพระยา
นคร อ่าวแม่ร้าพึง หาดบางเบิด หาดปราณบุรี หาดฝั่งแดง เกาะทะลุ เกาะสังข์ เกาะสิงห์ น ้าตกไทรคู่บึงบัว 
สวนสนประดิพัทธ์

*2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดห้วยมงคล ศาลพระพรหมเขาเจ้าแม่
ทับทิมทองศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดอ่าวน้อย(ถ ้าพระนอน)สถานีรถไฟหัวหิน วัดเขาตะเกียบ พระ
มหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

*3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ตัวเมืองหัวหิน ตลาดฉัตรไชย ตลาดฉัตรศิลา 
สถานีรถไฟหัวหิน ค่ายธนะรัชต์ หมู่บ้านปากน ้าปราณ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ งานตัก
บาตรเทโวเขาช่องกระจก  โปโลช้างงานวันที่ระลึก “วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484” แจ๊ส เฟสติวลั ล่องเรือแม่น ้า
ปราณ หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านฝั่งท่าเดอะเวเนเซีย ตลาดชิเคด้า ตลาดน ้าหัวหินสามพันนาม ซานโตริ
นี่ เพลินวาน พิพิธภัณฑ์ภาพสี่มิติฟอร์อาร์ตเซค อุทยานราชภกัดิ์ สวนน ้าวานานาวา ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ไร่องุ่นหัวหินฮิลว์ ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า บ้านศิลปิน วิคหัวหิน 





*


