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ราชบุรี

คนสวยโพธาราม	คนงามบ้านโป่ง	เมืองโอ่งมังกร	
วัดขนอนหนังใหญ	่ตื่นใจถ�้างาม	ตลาดน�้าด�าเนิน

เพลินค้างคาวร้อยล้าน	ย่านยี่สกปลาดี

ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก
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ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน�้ำแม่กลองและสำยหมอกแห่งขุนเขำตะนำว

ศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภำคกลำงด้ำนตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลำกหลำย 

จำกพื้นที่ที่รำบต�่ำ ลุ่มแม่น�้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพำะปลูกพืชผักผลไม้

เศรษฐกิจนำนำชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขำตะนำวศรีทอดตัวยำวทำงทิศ

ตะวันตกจรดชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ

จำกต�ำนำนและหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ท�ำให้สนันษิฐำนได้ว่ำรำชบรุเีป็น

หัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมำกแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมำตั้งแต่สมัยที่

พระเจ้ำอโศกมหำรำชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศำสนำเข้ำมำในดินแดน

แถบนี ้เมือ่รำวปี พ.ศ. ๒๑๘ โดยแคว้นสวุรรณภมูนิีม้ศีนูย์กลำงกำรปกครอง

อยูท่ีน่ครปฐมหรอืทีส่มยันัน้เรยีกกนัว่ำ “ทวำรวด”ี รำชบรุยีงัเป็นแหล่งพบปะ

ของพ่อคำ้วำณิชแต่ครั้งโบรำณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้ำด่ำนที่ติดต่อกับสหภำพ

พม่ำ รำชบุรีจึงเป็นดินแดนหลำกหลำยชำติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง  

รำชบรุใีนวนันีจ้งึเตม็ไปด้วยสิง่ทีน่่ำสนใจมำกมำย ทัง้ประวตัศิำสตร์ โบรำณ

สถำน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งำนหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถัก

จักสำน ถ�้ำธำรป่ำเขำ และธรรมชำติที่งดงำมท้ำทำยกำรมำเยือนของผู้คน

จังหวัดรำชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมำณ ๕,๑๙๖ ตำรำงกิโลเมตร แบ่งเขตกำร

ปกครองออกเป็น ๑๐ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองรำชบุรี อ�ำเภอโพธำรำม 

อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก อ�ำเภอปำกท่อ อ�ำเภอจอมบึง อ�ำเภอบำงแพ อ�ำเภอ

วัดเพลง อ�ำเภอสวนผึ้ง อ�ำเภอบำ้นโป่งและอ�ำเภอบ้ำนคำ

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกำญจนบุรี

ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม และนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสหภำพพม่ำ

การเดินทาง

รถยนต์	
- เส้นทำงสำยเก่ำ สำยเพชรเกษม ทำงหลวงหมำยเลข ๔ ผ่ำนบำงแค-อ้อม

น้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-รำชบุรี

- เส้นทำงสำยใหม่ ถนนบรมรำชชนนี เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๓๘ จำก

กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้ำถนนเพชรเกษมบริเวณอ�ำเภอ

นครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมำณ ๑๖ กิโลเมตร จำกนั้นใช้ถนน

เพชรเกษมตรงไปตัวเมืองรำชบุรี

รถโดยสารประจ�าทาง	 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีบริกำรเดินรถ จำกสถำนี

ขนส่งสำยใต้ ถนนบรมรำชชนนีไปจังหวัดรำชบุรีทุกวัน มีรถปรับอำกำศ 
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ชัน้ ๑ และรถปรบัอำกำศชัน้ ๒ วนัละหลำยเทีย่ว ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 

๒ ชั่วโมง สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องจ�ำหน่ำยตั๋ว โทร. ๐ ๒๘๙๔ 

๖๑๒๒ หรือ www.transport.co.th และ บริษัทรำชบุรีกลุ่ม ๗๖ (รำชบุรี) 

จ�ำกัด โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๔๓๙, ๐ ๓๒๓๒ ๒๗๗๖, ๐ ๓๒๓๒ ๕๑๕๒, 

๐ ๓๒๓๓ ๘๒๗๖ (เที่ยวแรกออกจำกกรุงเทพฯเวลำ ๐๖.๐๐ น. เที่ยว

สุดท้ำยเวลำ ๒๒.๓๐ น.) รถปรับอำกำศชั้น ๑ (รำชบุรี) โทร. ๐ ๓๒๓๓ 

๗๗๘๗ มีรถออกทุก ๒๐ นำที (เที่ยวแรกออกจำกรำชบุรีเวลำ ๐๔.๐๐ น. 

เที่ยวสุดทำ้ยเวลำ ๒๐.๓๐ น.)

นอกจำกนีจ้ำกสถำนขีนส่งรำชบรุมีบีรกิำรรถโดยสำรประจ�ำทำงไปยงัจงัหวดั

ใกล้เคียง คือ นครปฐม กำญจนบุรี สมุทรสงครำม และเพชรบุรี

รถไฟ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริกำรรถไฟออกจำกสถำนีรถไฟ

หัวล�ำโพง และสถำนีรถไฟธนบุรี (บำงกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ ๒ ชัว่โมง สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีห่น่วยบรกิำรเดนิทำง 

สถำนีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. ๑๖๙๐ หรือ ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, 

๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑ สถำนีรถไฟธนบุรี โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒, ๐ ๒๔๑๘ ๔๓๑๐ 

และสถำนีรถไฟรำชบุรี โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๐๒ หรือ www.railway.co.th

ระยะทางจากอ�าเภอเมืองไปยังอ�าเภอต่างๆ	
วัดเพลง   ๑๒  กิโลเมตร 

โพธำรำม   ๒๐ กิโลเมตร

ปำกท่อ   ๒๖  กิโลเมตร

บำงแพ   ๒๘ กิโลเมตร

จอมบึง   ๒๗ กิโลเมตร

ด�ำเนินสะดวก  ๔๒ กิโลเมตร

บ้ำนโป่ง   ๔๓  กิโลเมตร

บ้ำนคำ   ๕๗ กิโลเมตร

สวนผึ้ง   ๖๐ กิโลเมตร

ระยะทางจากราชบุรีไปยังจังหวัดจังหวัดต่างๆ
สมุทรสงครำม  ๔๐ กิโลเมตร

นครปฐม   ๔๗ กิโลเมตร

เพชรบุรี   ๕๘ กิโลเมตร

สมุทรสำคร   ๗๕ กิโลเมตร

กำญจนบุร ี  ๘๗ กิโลเมตร
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สถานที่น่าสนใจ

อ�าเภอเมืองราชบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  อยู่ในบริเวณบ้ำนพักทหำรชำ่งรำชบุรี ค่ำยภำณุรังษี 

ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๖๐๐ เมตร เป็นหลักเมืองเก่ำที่สร้ำงในสมัย

พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และภำยใน

บริเวณเดียวกันมี พิพิธภัณฑ์ทหำรช่ำง ตั้งอยู่ต�ำบลโคกหม้อ เป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลทำงด้ำนประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทหำรช่ำง 

ยทุโธปกรณ์และเครือ่งมอื เครือ่งใช้ในอดตี เปิดให้เข้ำชมทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ 

เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๓ 

๗๒๖๗ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต	ิ ราชบุรี ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช ต�ำบลหน้ำเมือง 

ใกล้กบัหอนำฬิกำรมิแม่น�ำ้แม่กลอง อำคำรพพิธิภณัฑ์เคยใช้เป็นศำลำกลำง

จังหวัดมำก่อน สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๕ และจัด

ตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติในปี พ.ศ.๒๕๒๖ และบูรณะเรื่อยมำ จน

ในปีพ.ศ.๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จฯ

ทรงเป็นประธำนเปิดพิพิธภัณฑ์อย่ำงเป็นทำงกำร ผู้สนใจสำมำรถชม

พิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับรำชบุรีในด้ำนประวัติศำสตร์ โบรำณคดี 

ชำติพันธุ์วิทยำ ธรณีวิทยำ ศิลปะพื้นบ้ำน เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรจับ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต	ิราชบุรี
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สัตว์น�้ำ วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่ำงๆ ในจังหวัดรำชบุรี เช่น 

ลำวโซ่ง กะเหรี่ยงและไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ในจังหวัด 

โบรำณวตัถทุีโ่ดดเด่นนอกจำกพระแสงดำบรำชศสัตรำประจ�ำมณฑลรำชบรุี

แล้ว ยงัม ีพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวรเปล่งรศัม ีศลิปะขอมแบบบำยน เป็น 

๑ ใน ๕ องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภำพสมบูรณ์งดงำมที่สุด 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้ำชมทุกวัน ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิด

วันจันทร์ วันอังคำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่ำเขำ้ชม ชำวไทย ๒๐ บำท 

(เด็กเข้ำชมฟรี) ชำวต่ำงชำติ ๑๐๐ บำท สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๕๑๓ โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๗๒๓๕ 

หลวงพ่อแก่นจันทน ์ ประดิษฐำนอยู่ที่วัดช่องลม ใกล้บริเวณเมืองเก่ำ ริม

ถนนวรเดช ใจกลำงเมืองรำชบุรี เป็นพระพุทธรูปปำงอุ้มบำตร สร้ำงด้วย

โลหะทองค�ำสัมฤทธิ์ ส่วนล่ำงแกะสลักจำกไม้จันทน์ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอม สูง

ประมำณ ๒.๒๖ เมตร เป็นพระพุทธรูปที่เคำรพนับถือกันมำก 

อุโบสถหลวงพ่อแก่นจันทน์	วัดช่องลม
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วัดมหาธาตุวรวิหาร หรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัด

พระศรรีตันมหาธาต ุเป็นวดัเก่ำแก่ ตัง้อยูถ่นนเขำง ูต�ำบลหน้ำเมอืง ในเขต

เทศบำลเมืองรำชบุรี วัดนี้สันนิษฐำนว่ำสร้ำงในสมัยทวำรวดี รำวพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ไล่เลี่ยกับกำรสรำ้งเมืองรำชบุรีเก่ำ ต่อมำได้มีกำรสร้ำง

ปรำสำทศิลปะเขมรหรือลพบุรีซ้อนทับ รำวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เพื่อเป็น

ศนูย์กลำงของเมอืง ตำมควำมเชือ่เรือ่งคตจิกัรวำลของเขมร ต่อมำปรำสำท

ทีส่ร้ำงขึน้อำจจะหกัพงัลง จงึมกีำรสร้ำงปรำงค์ใหม่ต้นสมยัอยธุยำ รำวพทุธ

ศตวรรษที ่๒๐-๒๑ ดงัปรำกฎรปูแบบสถำปัตยกรรมปัจจบุนั ซ้อนทบั ภำยใน

วัดมีสิ่งที่นำ่สนใจ ได้แก่ วิหำรหลวง	ประดิษฐำนพระมงคลบุรี พระพุทธรูป

ปูนปั้น ปำงมำรวิชัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๘ ศอก ๑ คืบ ศิลปะสมัยอยุธยำ

ตอนต้น พระพักตร์สุโขทัย พระองค์ยำว พระชำณุสั้น (ตัวยำวเข่ำสั้น)     

หนัหน้ำสูท่ศิตะวนัออก ด้ำนหลงัสร้ำงพระหนัหลงัให้กนัอกีองค์หนึง่ชือ่พระ

ศรีนัศร์ หันหน้ำสู่ทิศตะวันตก หมำยควำมถึง อำรำธนำให้ช่วยระวังภัย

วัดมหาธาตุวรวิหาร
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พิบัติหน้ำหลัง เรียกพระรักษำเมือง ตำมควำมเชื่อของคนสมัยอยุธยำ ด้ำน

หน้ำวิหำรมีก�ำแพงแก้วก่อด้วยศิลำแลง

ปรางค ์ องค์พระปรำงค์มีควำมสูง ๒๔ เมตร ปรำงค์ประธำนและปรำงค์

บรวิำรทศิใต้ ทศิตะวนัตก ทศิเหนอืตัง้อยูบ่นฐำนเดยีวกนั ส่วนทำงทศิตะวนั

ออกมมีขุยืน่ออกมำ มบีนัไดขึน้ฐำน เรอืนธำตแุละส่วนยอดประดบัด้วยลำย

ปนูป้ัน ภำยในองค์ปรำงค์ประธำนมคีหูำเชือ่มถงึกนั ผนงัส่วนบนเขยีนภำพ

อดีตพระพุทธเจ้ำในซุ้มเรือนแก้วเป็นแถวเรียงต่อกัน ตอนล่ำงเป็นพุทธ

ประวตั ิสนันษิฐำนว่ำเขยีนพร้อมกบักำรสร้ำงองค์ปรำงค์และซ่อมแซมพร้อม

กับองค์ปรำงค์ในเวลำต่อมำรำวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ บริเวณฐำนระเบียงมี

วัดเขาวัง

003-066 .indd   10 12/10/10   11:34 PM



11

ทำงเดินได้รอบ วิหำรคตรอบลำนพระปรำงค์ มีพระพุทธรูปศิลำสมัย     

ทวำรวดี สมัยลพบุรีและสมัยอยุธยำประดิษฐำนอยู่โดยรอบ ด้ำนหน้ำ      

พระปรำงค์มอีำคำรประดษิฐำนพระพทุธรปูไสยำสน์	เป็นพระพทุธรปูปนูป้ัน 

สร้ำงในสมัยอยุธยำ มีควำมยำว ๑๒๗ คืบ ๙ นิ้ว และที่วัดนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงโอ่ง ไห แบบต่ำงๆ 

การเดินทาง	 ใช้เส้นทำงเดียวกับทำงไปพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ รำชบุรี 

แล้วเลี้ยวซำ้ยตรงไปประมำณ ๒๐๐ เมตร 

วัดเขาวัง ตั้งอยู่บนเขำสัตตนำถ ซึ่งเป็นภูเขำลูกย่อมๆ สูงประมำณ ๔๔ 

เมตร อยู่หำ่งจำกตัวเมืองไปทำงทิศตะวันตกประมำณ ๒ กิโลเมตร มีทำง

รถยนต์ขึน้ถงึยอดเขำ พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัโปรดเกล้ำฯ 

ให้สร้ำงพระรำชวังบนเขำนี้เมื่อพ.ศ.๒๔๑๖ เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระ

นำรำยณ์มหำรำชทรงรับสั่งให้สร้ำงนำรำยณ์รำชนิเวศน์ ที่เมืองลพบุรี แต่

พระองค์เคยเสด็จไปประทับเพียงครั้งเดียวเมื่อพ.ศ.๒๔๒๐ เพื่อออกรับ

รำชทูตโปรตุเกส หลังจำกนั้นไม่ได้เสด็จไปประทับอีกเลยจนตลอดรัชกำล 

ต่อมำในสมัยรัชกำลที่ ๗ โปรดเกล้ำฯ อุทิศให้เป็นธรณีสงฆ์ ซึ่งมีผู้มีจิต

ศรทัธำได้ซ่อมแซมบำงส่วนดดัแปลงต�ำหนกัต่ำงๆ เป็นโบสถ์ กฏุสิงฆ์  และ

ต่อมำได้ยกฐำนะขึ้นเป็นวัด ด้ำนบนสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมือง

รำชบุรีโดยรอบ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้ำชมเป็นหมู ่คณะ           

โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๒๗๒๕

เมอืงโบราณบ้านคบูวั ตัง้อยูท่ีต่�ำบลคบูวั เป็นโบรำณสถำนทีข่ดุค้นพบหลกั

ฐำนทำงโบรำณคดหีลำยอย่ำงซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่ำ ดนิแดนรำชบรุแีห่งนี ้ เคยเป็น

เมอืงท่ำทีเ่จรญิรุง่เรอืงในยคุทวำรวด ีสถำปัตยกรรมในเมอืงโบรำณคบูวัได้รบั

อทิธพิลทำงด้ำนศลิปะจำกช่ำงสมยัรำชวงศ์คปุตะ ประเทศอนิเดยี และมหีลกั

ฐำนทีแ่สดงให้เหน็ว่ำ พทุธศำสนำได้เจรญิรุง่เรอืงในประเทศไทยมำมำกกว่ำ 

๑,๐๐๐ ปี ส่วนโบรำณวตัถสุ�ำคญัต่ำงๆ ทีค้่นพบโดยเฉพำะเศยีรพระพทุธรปู

สมยัโบรำณ เกบ็รกัษำไว้ทีพ่พิธิภณัฑสถำนแห่งชำต ิรำชบรุ ีและบำงส่วนเกบ็

รกัษำไว้ทีว่ดัโขลงสวุรรณครี ีเมอืงโบรำณบ้ำนคบูวัพบหลกัฐำนกระจดักระจำย

ทัว่บรเิวณหลำยแหล่ง อำท ิโบรำณสถำนวดัโขลง ตัง้อยูบ่รเิวณทำงเข้ำวดัโขลง

สวุรรณครี ี ห่ำงจำกตวัเมอืงรำชบรุไีปทำงทศิใต้ตำมถนนท้ำวอูท่องประมำณ 

๕ กโิลเมตร เป็นโบรำณสถำนทีม่แีผนผงัเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้ำ มมีขุยืน่ออก

มำทำงด้ำนทศิเหนอืและด้ำนใต้ด้ำนละ ๓ มขุ ทำงด้ำนตะวนัออกมมีขุยืน่ออก

มำเป็นบนัไดทำงขึน้ ฐำนชัน้ล่ำงสดุเป็นฐำนสีเ่หลีย่มก่อด้วยศลิำแลงฉำบปนู 

มมีขุยืน่ออกมำจำกฐำนด้ำนข้ำงด้ำนละ ๓ มมุ ฐำนชัน้ทีส่องเป็นฐำนบวัโค้ง 

ถดัขึน้ไปเป็นอฐิก่อเป็นช่องซุม้รปูสีเ่หลีย่มประดบั ปนูป้ันรปูบวัฟันยกัษ์ ชัน้ถดั

ไปเป็นฐำนหน้ำกระดำนรองรับซุ้มสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ เหนือขึ้นไปเป็นเสำอิง

003-066 .indd   11 12/10/10   11:34 PM



12

สีเ่หลีย่มขนำดใหญ่  ระหว่ำงเสำเจำะเป็นซุม้จระน�ำยอดแหลมสลบักบัเสำองิ

ไปตลอดผนงั ส่วนบนของฐำนโบรำณสถำนเป็นลำนประทกัษณิ ในกำรขดุแต่ง

ได้พบปนูป้ันรปูเศยีรเทวดำ คนแคระ เชงิเทยีนส�ำรดิและลวดลำยปนูป้ันอืน่ๆ

โบราณสถานหมายเลข	 ๘ ตั้งอยู่ด้ำนหลังโรงเรียนวัดคูบัว มีลักษณะเป็น

ฐำนเจดีย์ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนำดกว้ำงยำวด้ำนละ ๒๐.๘๐ เมตร 

ควำมสูง ๕.๔๐ เมตร ฐำนชั้นล่ำงเป็นฐำนสี่เหลี่ยมขนำดใหญ่ ก่ออิฐสอปูน 

ถดัขึน้ไปเป็นฐำนบวัโค้งรองรบัหน้ำกระดำนมช่ีองซุม้สีเ่หลีย่มโดยรอบ ด้ำน

บนเป็นลำนประทกัษณิ ชัน้ทีส่องเป็นฐำนขององค์เจดย์ี มฐีำนบวัโค้งรองรบั

หน้ำกระดำนซึ่งมีซุ้มสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดเล็กรององค์เจดีย์ มีร่องรอยของ

ปนูฉำบ ทีฐ่ำนบวัโค้งแต่ไม่ปรำกฏร่องรอยกำรประดบัประตมิำกรรมปนูป้ัน

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตั้งอยู่หมู่ ๖ ต�ำบลคูบัว บริเวณวัดโขลง

สุวรรณคีรี เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้ำนคูบัว ด้วยควำมริเริ่มของ

ชุมชนหลำยองค์กรในพื้นที่ ภำยในอำคำรแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น จัดแบ่งออก

เป็นห้องๆ ชั้นล่ำงจัดแสดงศิลปวัตถุโบรำณสมัยทวำรวดี หุ่นขี้ผึ้งจ�ำลอง

กำรริเริ่มโครงกำรพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงวิถีชีวิตของชุมชุนไท-ยวนที่ได้

เคลื่อนยำ้ยจำกเมืองเชียงแสนเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๗ มำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่เมือง

รำชบุรี อำทิ เครื่องมืออุปกรณ์กำรประกอบอำชีพท�ำนำ กำรเกษตร ชั้นบน

จดัแสดงภมูปัิญญำกำรทอผ้ำจกไท-ยวนเชยีงแสน ห้องแสดงผ้ำจกไท-ยวน 

เชียงแสนดั้งเดิมที่มีอำยุกว่ำ ๒๐๐ ปี จนถึงปัจจุบันและผ้ำจกของลูกหลำน

ไท-ยวน และห้องแสดงกำรแต่งกำยของชำติพันธุ์ต่ำงๆ ในจังหวัดรำชบุรี 

โบราณสถานหมายเลข	๘	วัดคูบัว
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อำทิ ยวน โซ่ง ลำวเวียง มอญ กระเหรี่ยง จีน ไทยพื้นถิ่น เป็นต้น เปิดให้

เข้ำชมทกุวนั ตัง้แต่เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ควรตดิต่อล่วงหน้ำก่อนเข้ำชม) 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อุดม สมพร โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๑๙๘๙ 

สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำแก่นจันทน์ ริมถนน

เพชรเกษม เป็นสวนสำธำรณะ สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่

ประดษิฐำนพระบรมรำชำนสุำวรย์ีพระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลก

มหำรำช อันเป็นอนุสรณ์สถำนเพื่อสักกำระและร�ำลึกถึงพระองค์ 

เขาแก่นจันทน์ เดิมชื่อ เขาจันทน์แดง มีควำมสูงประมำณ ๑๔๑ เมตร เป็น

ภูเขำที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขำ บนยอดมีวิหำร

ประดิษฐำนพระพุทธนิโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ 

“พระสี่มุมเมือง”	 เป็นพระ ๑ ใน ๔ องค์ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้น แล้วพระรำชทำนไปประดิษฐำนไว้ 

ณ เมืองต่ำงๆ สี่เมือง ได้แก่ รำชบุรี ล�ำปำง สระบุรีและพัทลุง เปิดให้เขำ้

ชมทุกวัน เวลำ ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ด้ำนบนสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัว

เมืองรำชบุรีได้

เขาหลวง อยู่ในเขตต�ำบลอ่ำงทอง บนยอดเขำเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธ

รูปหินซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของประชำชนทั่วไป ในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ 

ของทุกปี มักมีผู้มำนมัสกำรองค์พระนับเป็นเวลำกว่ำ ๒๐๐ ปีมำแล้ว ด้ำน

บนสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองรำชบุรีได้

สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน
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อุทยานหินเขางู ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำ อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ ๘ 

กโิลเมตร ต�ำบลเกำะพลบัพลำ ลกัษณะเป็นถ�ำ้หรอืศำสนสถำนทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับพุทธศำสนำ ภำยในถ�้ำพบพระพุทธรูปจ�ำหลักติดผนังถ�้ำ เป็นพระพุทธ

รปูนัง่ห้อยพระบำท ปำงแสดงธรรมเทศนำ ตำมแบบพทุธศลิป์สมยัทวำรวดี 

(พทุธศตวรรษที ่๑๑-๑๓) รูจ้กักนัทัว่ไปว่ำ พระพทุธฉำยถ�ำ้ฤำษเีขำง ูลกัษณะ

พระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกำ พระเนตรโปน 

พระนำสิกแบน พระโอษฐ์หนำ ขมวดพระเกศำใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัว

ตูม ระหว่ำงข้อพระบำทมีจำรึกอักษรปัลลวะภำษำสันสกฤต อ่ำนว่ำ ปุญ

กรรมชระศรีสมำธิคุปตะ แปลว่ำ พระศรีสมำธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกำร

ท�ำบุญ นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวำรวดีที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง ภำยในถ�้ำ

ยงัมพีระพทุธรปูหนิทรำยศลิปะสมยัอยธุยำอกีหลำยองค์ บรเิวณอทุยำนหนิ

เขำงูมีสถำนที่ที่น่ำสนใจ ได้แก่

รอยพระพทุธบำท	ท�ำด้วยศลิำแลงประดษิฐำนอยูใ่นวหิำร ตัง้อยูบ่นยอดเขำ

งูสูงประมำณ ๑๒๘ เมตร ลักษณะเป็นซำกอำคำรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำก่ออิฐ

ถือปูน

ถ�้ำฝำโถ ห่ำงจำกถ�้ำฤำษีเขำงูไปทำงตะวันตกรำว ๒๕๐ เมตร มีภำพสลัก

บนผนังทิศใต้ ได้แก่ ภำพพระพุทธรูปไสยำสน์ขนำดใหญ่ เหนือขึ้นไปเป็น

ภำพเทพชุมนุมและภำพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้ำนทิศเหนือเป็นภำพสลักพระ

สำวกสององค์ องค์ประกอบคล้ำยที่ถ�้ำจำม คือ เป็นภำพพระพุทธประวัติ

ถ�้าฤาษีเขางู
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ตอนปรินิพพำน มีงำนนมัสกำรเป็นประจ�ำทุกปี ในวันขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ 

บรเิวณเทอืกเขำงนูีย้งัมถี�ำ้ระฆงั และเขำพระบำทซึง่มรีอยพระพทุธบำทบน

ยอดเขำและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เทือกเขำงู

กำรเดินทำง ห่ำงจำกตัวเมืองไปตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๗ ถนน

สำยรำชบรุ-ีจอมบงึ-สวนผึง้ ห่ำงจำกตวัเมอืงรำชบรุไีปทำงทศิตะวนัตกเฉยีง

เหนือ ประมำณ ๖ กิโลเมตร จะมีทำงแยกเข้ำไปยังถ�้ำ 

เขาน้อยเทียมจันทร์ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลอ่ำงทอง อยู่เลยเขำหลวงไปตำมถนน

เพชรเกษม ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ ๑๐ กิโลเมตร พระอุโบสถหลังเก่ำ

สร้ำงด้วยศิลำแลงทั้งหลัง ภำยในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูป 

๒ องค์ ท�ำด้วยศิลำแลง ชำวบ้ำนเรียกว่ำ หลวงพ่อเขำน้อย เชื่อกันว่ำมี

ควำมศักดิ์สิทธิ์ ด้ำนบนมีรอยพระพุทธบำทจ�ำลองและสำมำรถมองเห็น    

วิวทิวทัศน์ตัวเมืองรำชบุรีได้

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
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วัดหนองหอย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต�ำบลเขำแร้ง บนยอดเขำแร้ง เป็นที่ตั้งของ
พระวิหำรพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีควำมสูง ๑๖ เมตร หนำ้ตัก

กว้ำง ๙ เมตร และอีกด้ำนหนึ่งของยอดเขำประดิษฐำนพระพุทธ

รัตนโกสินทร์มหำมุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธำนิยมมำไหว้พระ

กันมำก เปิดระหว่ำงเวลำ ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีงำนประจ�ำปีในช่วงเทศกำล

ตรุษจีน

กำรเดนิทำง	รถยนต์	วดัอยูห่่ำงจำกตวัจงัหวดัรำชบรุปีระมำณ ๑๓ กโิลเมตร 

ไปตำมเส้นทำงถนนสำยเขำง-ูเบกิไพร ประมำณ ๕ กโิลเมตร และสำมำรถ

ขับรถยนต์ขึ้นไปถึงบริเวณวิหำรได้ รถโดยสำรประจ�ำทำง	 สำมำรถนั่งรถ

ประจ�ำทำงจำกตลำดในตัวเมืองหน้ำธนำคำรออมสิน สำยรำชบุรี-หนอง

หอย มำลงที่หน้ำวัด

วัดหนองหอย
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อ�าเภอปากท่อ
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตั้งอยู่ที่ ๑๑๐ หมู่ ๕ บ้ำน 

ไทยประจัน ในเขตพื้นที่ครอบคลุมของต�ำบลยำงหัก อ�ำเภอปำกท่อ ต�ำบล

ตะนำวศรี ต�ำบลทำ่เคย อ�ำเภอสวนผึ้ง และต�ำบลบ้ำนคำ ต�ำบลบ้ำนบึง 

อ�ำเภอบ้ำนคำ มเีนือ้ทีป่ระมำณ ๑๓๖,๒๕๐ ไร่ ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นเทอืก

เขำซบัซ้อน ปกคลมุไปด้วยป่ำต้นน�ำ้ของห้วยประจนั	จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ที่สวยงำมและส�ำคัญ ภำยในประกอบด้วย น�้ำตกแม่ประจัน บ่อพุน�้ำร้อน

บ้ำนโป่งกระทิง (บ่อน�้ำพุร้อนบ้ำนบึง) อ่ำงเก็บน�้ำที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ 

เหมำะส�ำหรับเป็นที่พักผ่อนเที่ยวศึกษำธรรมชำติ                                                                 

สถานที่พัก	 ทำงอุทยำนมีบ้ำนพักไว้ส�ำหรับนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๒ หลัง 

และมีลำนกำงเต็นท์ไว้บริกำร สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยำน

แห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน โทร. ๐๘ ๗๑๖๕ ๓๒๗๘ อีเมล: 

thaiprachan_np@dnp.go.th

การเดินทาง	จำกจังหวัดรำชบุรีเดินทำงโดยรถยนต์ไปตำมถนนเพชรเกษม 

ระยะทำงประมำณ ๒๐ กิโลเมตร เลี้ยวขวำไปตำมทำงหลวงจังหวัด

หมำยเลข ๓๒๐๖ กโิลเมตรที ่๓๘ (บ้ำนท่ำยำง-บ้ำนหนิสี)่ ระยะทำงประมำณ 

๔๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ำยเขำ้บ้ำนไทยประจัน ระยะทำง ๕ กิโลเมตร จะถึงที่

ท�ำกำรอุทยำนแห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

พุน�้าร้อนไทยประจัน

003-066 .indd   17 12/10/10   11:34 PM



18

อ�าเภอวดัเพลง
อ�าเภอวัดเพลง เป็นอ�ำเภอเล็กๆ อยู ่ติดกับอ�ำเภอเมือง เดิมมีชื่อว่ำ       

“บ้ำนเพลง” ในสมัยก่อนอยู่ห่ำงไกลเส้นทำงคมนำคม มีบ้ำนเรือนอยู่เป็น

หย่อมๆ แต่มีนักร้องร้องเพลงพวงมำลัยกันเสมอ มีพ่อเพลงแม่เพลง       

ร้องเพลงแก้กัน ร้องสู้กันได้สำมวัน สำมคืน หรือเจ็ดวันเจ็ดคืน โดยไม่แพ้

ชนะกัน จึงได้ชื่อว่ำบ้ำนเพลง ปัจจุบันยังคงบรรยำกำศสงบ ร่มเย็น        

ตำมวถิชีนบทบ้ำนสวนรมิคลองเอำไว้ได้อย่ำงน่ำประทบัใจ จำกถนนมนตรี

สรุยิวงศ์ เลยีบแม่น�ำ้แม่กลองไปจนสดุทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๘ เลยีบแม่น�ำ้ 

อ้อมผ่ำนสวนมะพร้ำวที่ร่มรื่นเป็นเส้นทำงที่เหมำะหำกจะเลือกพักผ่อน      

ขี่จักรยำนกับครอบครัวและเพื่อนฝูง บำงครั้งหำกมีโอกำสดี อำจพบเห็น

ชำวสวนเก็บมะพร้ำวร้อยพวงยำวลำกตำมร่องสวน กรรมวิธีขนส่งพืชผล

แบบพื้นบ้ำนที่หำชมได้ยำก ระหว่ำงทำงแวะพักเหนื่อยดื่มน�้ำมะพร้ำวอ่อน 

หรือ แก้กระหำยด้วยโอเลี้ยงรสเข้มจำกเรือพำยที่ผ่ำนไปมำ หรือ แวะชม

โบสถ์คริสต์
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วดัเกำะศำลพระ โบรำณสถำนโคกวหิำร ศำลเจ้ำพ่อหลกัหนิและไปชมโบสถ์

คริสต์วัดพระหฤทัย อำยุร่วม ๑๐๐ ปีเส้นทำงนี้สำมำรถเดินทำงต่อไปยัง

ตลำดน�้ำด�ำเนินสะดวกได้อีกด้วย ติดต่อชมรมดอกประยงค์สำนฝัน โทร. 

๐ ๓๒๓๑ ๙๖๕๗ 

วัดเพลง เป็นวัดประจ�ำอ�ำเภอ ใช้เป็นสถำนที่ส�ำหรับประกอบศำสนกิจและ
พิธีทำงพุทธศำสนำของผู้คนในละแวกนี้ ในสมัยรัชกำลที่ ๕ พระองค์เคย

เสด็จฯพระพำสต้นและพระรำชทำนเครื่องรำชศรัทธำ เช่น กี่ใส่ยำฉุน 

เป็นต้น นอกจำกนีย้งัมสีิง่ทีน่่ำสนใจ คอื ศลิำจำรกึพ่อขนุรำมค�ำแหงจ�ำลอง 

พระพุทธรูปปำงประทำนพร และรอยพระพุทธบำทซึ่งประดิษฐำนในวิหำร

หลวงพ่อฤำษี

วดัปราโมทย์ ชมหอพระไตรปิฎกกลำงน�ำ้ก่อสร้ำงแบบโบรำณทีห่ำดไูด้ยำก

ในปัจจุบัน และกรำบสักกำระหลวงพ่อโตอำยุกว่ำ ๑๕๙ ปี และ สักกำระ

รูปจ�ำลองพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมหำรำช

โบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยอายุ	 ๑๐๐	ป ี สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค 
สวยเด่นสง่ำงดงำมตำมสไตล์ตะวันตก โดยยังคงรักษำสภำพภำยนอกให้

เหมอืนเมือ่ตอนเริม่สร้ำง ด้ำนในประดบัตกแต่งตำมแบบโบสต์ครสิต์ดัง้เดมิ 

และมรีปูป้ันสำวกของพระเยซนู�ำเข้ำมำจำกประเทศฝรัง่เศส ผูส้นใจควรท�ำ

จดหมำยตดิต่อล่วงหน้ำก่อนเข้ำชม สอบถำมข้อมลู โทร. ๐๘ ๙๙๑๓ ๙๓๘๓ 

โทรสำร ๐ ๓๒๓๙ ๙๒๗๗ 

วดัเกาะศาลพระ สนันษิฐำนว่ำสร้ำงขึน้ในสมยัอยธุยำตอนปลำย โดยดจูำก
หน้ำบันและลักษณะใบเสมำ ชื่อวัดมำจำกสมัยก่อนบริเวณวัดมีคลองล้อม

รอบ มีลักษณะคลำ้ยเกำะ จึงได้ชื่อว่ำ วัดเกำะสำนพระ และเปลี่ยนมำเป็น 

วัดเกำะศำลพระ ในปัจจุบัน สิ่งที่น่ำสนใจ คือพระอุโบสถเก่ำ มีค�ำบอกเล่ำ

ว่ำ องค์พระประธำนในโบสถ์สร้ำงตำมวิธีโบรำณ คือน�ำไม้ไผ่มำสำนเป็น

องค์พระแล้วลงลักปิดทอง สอบถำมข้อมูลโทร. ๐๘ ๔๕๗๐ ๗๒๙๙

กำรเดินทำง จำกถนนมนตรีสุริยวงศ์ เลียบแม่น�้ำแม่กลองไปจนสุดถนน 

สำย ๓๐๘๘ เลียบแม่น�้ำอ้อมผ่ำนสวนมะพร้ำวที่ร่มครึ้ม 

อ�าเภอด�าเนินสะดวก
ด�าเนิน	 สปายา อยู่ในโรงพยำบำลด�ำเนินสะดวก มีกำรบริกำรส�ำหรับนัก

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ผู้นิยมสปำไทย สไตล์ท้องถิ่น มำตรฐำนระดับสำกล 

ให้บริกำรนวดเพื่อผ่อนคลำย ทั้งนวดแผนไทย นวดฝ่ำเท้ำ นวดน�้ำมันหอม

ระเหย ในบรรยำกำศแบบไทยที่สงบร่มรื่น หรูหรำแบบไทยคลำสสิค รวม

ทั้งบริกำรกำรประทินควำมงำม ทั้งกำรดูแลรักษำควำมงำมโดยเครื่องมือที่

ทนัสมยัในระดบัสำกล สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่“หน่วยงำนสปำ” 
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โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๖๐๐๐-๑๕ ต่อ ๖๒๖ วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. 

และวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

รอยัลไทย	แฮนด์ดิคราฟ	เซ็นเตอร ์ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐ หมู่ ๖ อยู่เลยจำก

แยกบำงแพไปประมำณ ๑๑ กิโลเมตร เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๕ 

กิโลเมตรที่ ๑๕ เป็นศูนย์แกะสลักไม้สักเป็นรูปแบบตำ่งๆ เพื่อประดับ

ตกแต่งและเป็นเฟอร์นิเจอร์ อำทิ ภำพไม้แกะสลัก ชุดโต๊ะรับแขก ตู้ใส่ไวน์ 

ม่ำนกันห้อง มีสำธิตกำรท�ำกระดำษสำ กำรแกะสลักไม้เป็นลวดลำยตำ่งๆ 

และมีร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ระลึกไว้ส�ำหรับนักท่องเที่ยว อำทิ กระเป๋ำ โคม

ไฟ ผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำกไม้ เป็นต้น เปิดให้เข้ำชมทกุวนั ตัง้แต่เวลำ ๐๘.๓๐-

๑๗.๐๐ น. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๓๐๑๐-๑๔ หรือ www.

royalthairtc.co.th 

ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก
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วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตั้งอยู ่ที่ต�ำบลแพงพวย ถนนบำงแพ-

ด�ำเนินสะดวก หำกเดินทำงมำจำกบำงแพ วัดอยู่ขวำมือก่อนถึงแยก

ด�ำเนนิสะดวก ๑๐ กโิลเมตร พระอโุบสถสร้ำงในสมยัอยธุยำตอนปลำยและ

เป็นที่เก็บรักษำพระพุทธรูปหยกปำงต่ำงๆ ภำยในวัดมีอุทยำนกำรศึกษำ

และสวนป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่กวำ่ ๒๐๐ ไร่ วัดนี้ได้รับรำงวัล 

สวนป่ำดีเด่นจำกกรมป่ำไม้ ประจ�ำปี ๒๕๓๙ นอกจำกนี้ยังเป็นส�ำนักเรียน

ภำษำบำลีประจ�ำจังหวัด มีนิทรรศกำรเกี่ยวกับพระบรมสำรีริกธำตุ และมี

กำรสอนปฏบิตัธิรรมวปัิสสนำส�ำหรบัชำวไทยและชำวต่ำงชำตทิกุวนัอำทติย์ 

เวลำ ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. และมีกำรอบรมธรรมปฏิบัติทุกปีๆ ละ ๒ รุ่น คือ 

ทุกวันที่ ๑-๑๔ ของเดือนพฤษภำคมและเดือนธันวำคม สอบถำมรำย

ละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๗๔ ๕๑๘๐ ต่อ ๑๙๑, ๒๒๐, ๐๘ ๖๓๐๖ ๐๙๒๐ 

หรือ www.dhammakaya.org 

ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนำมตลำดน�้ำคลองต้นเข็ม 

เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมำกของรำชบุรี อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ รำว 

๘๐ กิโลเมตร ในรำวปี พ.ศ. ๒๔๐๙ รัชกำลที่ ๔ โปรดเกล้ำฯ ให้ขุดคลอง

ด�ำเนินสะดวกระยะทำงกว่ำ ๓๒ กิโลเมตร เชื่อมแม่น�้ำแม่กลองที่บำงนก

แขวกกับแม่น�้ำท่ำจีนที่ประตูน�้ำบำงยำง และมีคลองซอยเล็กๆ มำกมำย 

ท�ำให้ชำวบ้ำนในรำชบุรี สมุทรสงครำม และสมุทรสำคร สำมำรถเดินทำง

ติดต่อกันทำงน�้ำได้สะดวก 

ตลำดน�ำ้ด�ำเนนิสะดวก เปิดตวัสูส่ำยตำชำวโลกในฐำนะแหล่งท่องเทีย่วครัง้

แรกเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในภำพของตลำดลอยน�ำ้ทีเ่ตม็ไปด้วยเรอืพำยล�ำย่อม 

บรรทกุสนิค้ำทีจ่�ำเป็นต่อกำรครองชพี พ่อค้ำแม่ค้ำสวมเสือ้ผ้ำโทนสเีข้มแบบ

ชำวสวน ใส่หมวกงอบใบลำน พำยเรอืเร่ขำยแลกเปลีย่นสนิค้ำในยำมทีเ่ส้น

ทำงคมนำคมทำงน�ำ้เป็นหวัใจหลกั ตลำดน�ำ้ด�ำเนนิสะดวก เริม่ค้ำขำยตัง้แต่

เช้ำตรูไ่ปจนถงึช่วงประมำณ ๑๒.๐๐ น. ส่วนตลำดน�ำ้วดัปรำสำทสทิธิซ์ึง่เป็น

ตลำดน�ำ้ทีย่งัคงวถิชีวีติเดมิๆ อยูม่ำกจะเริม่ตัง้แต่เช้ำตรู ่และจะวำยตัง้แต่

ก่อน ๐๘.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์

ประชำสมัพนัธ์กำรท่องเทีย่วอ�ำเภอด�ำเนนิสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๐๒๓ 

หรอื วสิำหกจิชมุชนกลุม่ฟ้ืนฟตูลำดน�ำ้ด�ำเนนิสะดวก www.tripdamnoen.

freetzi.com

ล่องคลองชมตลาดน�้าด�าเนินสะดวก
ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก มี	 เรือพำย บริกำรน�ำเที่ยวพำไปดูสวน กำรท�ำ

น�้ำตำลสด และมเีรือหำงยำว บรกิำรน�ำเที่ยวพำไปคลองด�ำเนินสะดวก ชม

วิถีชีวิตริมฝั่งคลอง ใช้เวลำประมำณ ๑ ชั่วโมง รำคำ ๔๐๐ บำท นั่งได้

ประมำณ ๘ คน สอบถำมข้อมูลได้ที่ ท่ำเรือยุวันดำ โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๓๙๒, 

๐๘ ๖๖๖๘ ๙๔๗๑, ๐๘ ๙๑๖๑ ๐๙๐๙
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การเดินทาง
รถยนต์	จำกกรงุเทพฯ สำมำรถเดนิทำงไปตลำดน�ำ้ด�ำเนนิสะดวกได้ ๒ เส้น

ทำง คือ

๑. เดินทำงไปตำมถนนเพชรเกษม เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๔ ผ่ำนบำงแค 

สวนสำมพรำน นครชัยศรี นครปฐม เลยกิโลเมตรที่ ๘๓ ไปเล็กน้อย จะ

พบแยกบำงแพ เลี้ยวซ้ำยมือไปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๕ อีกประมำณ 

๒๕ กิโลเมตร ขำ้มสะพำนธนะรัชต์เลยไป ๒๐๐ เมตร แล้วแยกขวำเข้ำไป

อีก ๑ กิโลเมตร 

๒. เดินทำงไปตำมสำยธนบุรี-ปำกท่อ เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๕ ระยะ

ทำง ๖๓ กิโลเมตร เลี้ยวขวำเขำ้ทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๖ ผ่ำนตัวเมือง

สมุทรสงครำม แล้วเลี้ยวเข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๕ ไปประมำณ ๑๒ 

กิโลเมตร ทำงเข้ำตลำดน�้ำอยู่ก่อนถึงสะพำนธนะรัชต์ ๒๐๐ เมตร และแยก

ซ้ำยเข้ำไปอีก ๑ กิโลเมตร

รถโดยสำรประจ�ำทำง มรีถโดยสำรปรบัอำกำศสำยกรงุเทพฯ-ด�ำเนนิสะดวก 

ออกจำกสถำนีขนส่งสำยใต้ ถนนบรมรำชชนนี เที่ยวแรกออกตั้งแต่เวลำ 

๐๕.๕๐ น. เทีย่วสดุท้ำยเวลำ ๒๑.๐๐ น. ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ ๒ ชัว่โมง 

ลงรถบรเิวณตลำดน�ำ้ด�ำเนนิสะดวก สอบถำมรำยละเอยีดได้ที ่สถำนขีนส่ง

สำยใต้ (ห้องจ�ำหน่ำยตั๋วด�ำเนินสะดวก) โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๓๕๕ 

ถ�้าชาดก-อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
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นอกจำกนั้น นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงไปกับรถโดยสำรสำยอื่นได้ เช่น 

สำยกรุงเทพฯ-รำชบุรี, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (สำยเก่ำ) แล้วลงตรงสี่แยก

บำงแพ ต่อจำกนั้นต่อรถสองแถวซึ่งวิ่งระหว่ำงทำงแยกบำงแพไป

ด�ำเนินสะดวก มีรถออกทุก ๑๐ นำที

ตลาดน�้าคลองลัดพลี	(ตลาดน�้าด�าเนินสะดวกเก่า) ตั้งอยู่บริเวณวัดรำษฎร์

เจริญธรรม (วัดสุน) เป็นตลำดน�้ำด�ำเนินสะดวกเก่ำ ที่ได้รับกำรฟื้นฟูให้

กลับมำคึกคักเช่นเดิม มีกำรจ�ำหน่ำยพืชผักผลไม้ปลอดสำรพิษ ก๋วยเตี๋ยว

เรอื และกำแฟโบรำณทีพ่ำยเรอืกนัมำขำย ล่องเรอืชมวถิชีวีติตลำดน�ำ้และ

วัฒนธรรมพื้นบ้ำน ๘ เผ่ำ กำรนวดแผนโบรำณ อบ ประคบสมุนไพร 

และสินค้ำโอทอป สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ

ด�ำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๒๐๔

อ�าเภอบางแพ
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ตั้งอยู่ตรงข้ำมวัดหลวง ต�ำบลวังเย็น อยู่ห่ำงจำกตัว
จงัหวดัรำชบรุปีระมำณ ๒๐ กโิลเมตร จำกกรงุเทพฯไปตำมถนนเพชรเกษม 

จนถงึสีแ่ยกบำงแพ ลวัไปทำงเส้นทำงสำยบำงแพ-ด�ำเนนิสะดวก ประมำณ 

๕๐๐ เมตร ภำยในอุทยำนฯ บนเนื้อที่กว้ำงกว่ำ ๔๒ ไร่ ธรรมชำติร่มรื่น 

สำมำรถเดนิชมจดุต่ำงๆ ในอทุยำนได้อย่ำงร่มเยน็ เช่น อำคำรเชดิชเูกยีรต ิ

อาคารเชิดชูเกียรติ-อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
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จัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลำสบุคคลส�ำคัญทั้งชำวไทยและชำวต่ำง

ชำต ิอำท ิครมูนตร ีตรำโมท, ม.ล.ป่ิน มำลำกลุ, แม่ชเีทเรซ่ำ, ประธำนำธบิดี

เติ้งเสี่ยวผิง, ประธำนำธิบดีเหมำเจ๋อตุง เป็นต้น, ลำนพระ	3	สมัย เป็น

ลำนแสดงประตมิำกรรมพระพทุธรปู ๓ สมยัหล่อด้วยทองเหลอืงและรมด�ำ, 

ถ�ำ้ชำดก	จดัแสดงเกีย่วกบัพระชำตสิดุท้ำยของพระเวสสนัดรชำดกเรือ่งกำร

ให้ทำน, กุฏิพระสงฆ์	หมู่เรือนไทยเป็นที่ประดิษฐำนหุ่นขี้ผึ้งพระสุปัฏิปันโน

เลื่องชื่อทั่วไทย, บำ้นไทย ๔ ภำค, น�้ำตกจ�ำลองและลำนพระโพธิสัตว์อว

โลกิเตศวร เปิดให้เข้ำชมทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

เสำร์-อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. อัตรำค่ำเข้ำ

ชม ชำวไทย	ผู้ใหญ่ ๕๐ บำท เด็ก ๒๐ บำท	ชำวต่ำงชำต ิผู้ใหญ่ ๒๐๐ 

บำท เด็ก ๑๐๐ บำท สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๑๔๐๑,       

๐ ๓๒๓๘ ๑๔๐๔ โทรสำร ๐ ๓๒๓๘ ๑๔๐๓ www.scppark.com 

การเดินทาง	รถประจ�ำทำงปรับอำกำศชั้น ๒ สำยกรุงเทพฯ-ด�ำเนินสะดวก 

จำกขนส่งสำยใต้ มำลงที่หน้ำวัดหลวงแล้วข้ำมถนนมำฝั่งตรงขำ้ม จะถึง

อุทยำนหุ่นขี้ผึ้งสยำม

ไร่ปลูกรัก ไร่ปลูกผักอินทรีย์บนเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ภำยในมีแปลงผักหลำยชนิด
ที่จะปลูกสลับหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ มีทั้งแปลงผักสลัด อำทิ คอสเขียว

และคอสแดง โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง สลัดแก้ว ผักกำดหอม ผักร็อคเก็ต 

แปลงผักจีน อำทิ ผักคะน้ำ ผักฮ่องเต้ ผักกวำงตุ้ง ผักบุ้งจีน แปลงผักลูก

และผลไม้ อำทิ แตงกวำ ข้ำวโพดหวำน กระเจี๊ยบ ฟักทอง กล้วยน�้ำว้ำ 

มะเขือเทศเชอรี่ นอกจำกนี้ยังมีเล้ำเลี้ยงเป็ด ซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อเอำไข่มำ

ประกอบอำหำร และบ่อปลำ ซึ่งเป็นปลำที่กินพืช 

หนองอ้อวอร์เตอร์เวิลด์

003-066 .indd   24 12/10/10   11:34 PM



25

ไร่ปลกูรกัยงัจดักจิกรรมส�ำหรบันกัท่องเทีย่วทีส่นใจและต้องกำรเรยีนรูเ้กีย่ว

กับเกษตรอินทรีย์ โดยจัดเป็นโปรแกรมครึ่งวัน และหนึ่งวัน ผู้สนใจเข้ำชม

กรุณำติดต่อล่วงหนำ้โดยสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๙๕๒๑, 

๐๘ ๖๓๗๖ ๒๒๔๔ หรือ www.thaiorganicfood.com 

การเดินทาง เส้นทำงถนนเพชรเกษมตรงมำจังหวัดรำชบุรี ผ่ำนสหกรณ์

โคนมหนองโพ กม.ที่ ๗๓ ให้วิ่งตรงไปอีกประมำณ ๕ กม. จะพบไร่ปลูก

รัก กม.ที่ ๗๘ ไร่จะอยู่ทำงซ้ำยมือ

อ�าเภอบ้านโป่ง
ในอดีตสมัยสงครำมโลกครั้งที่ ๒ บำ้นโป่งเคยเป็นค่ำยทหำรญี่ปุ่น เป็นจุด

เริ่มต้นทำงรถไฟสำยมรณะ ณ สถำนีรถไฟหนองปลำดุก ก่อนผ่ำนเข้ำสู่

กำญจนบุรี เพื่อขยำยก�ำลังไปสู่พม่ำ ปัจจุบันอ�ำเภอบ้ำนโป่งเป็นแหล่ง

อุตสำหกรรมประกอบรถบัสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับขนำนนำมว่ำ       

“ดีทรอยต์เมืองไทย”

บงึกระจบั ตัง้อยูห่มูท่ี ่๔ ต�ำบลหนองกบ เป็นบงึน�ำ้จดืขนำดใหญ่ เป็นแหล่ง

เพำะพันธุ์ปลำน�้ำจืดและที่บึงนี้มีกำรเล่นเจ็ตสกี พำยเรือแคนู มีพื้นที่

ครอบคลุมอยู่ในเขตอ�ำเภอบำ้นโป่งและอ�ำเภอโพธำรำม

กำรเดนิทำง	จำกกรงุเทพฯ ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๓ ก่อนถงึอ�ำเภอ

บ้ำนโป่งประมำณ ๓ กิโลเมตร จะเห็นวัดบึงกระจับอยู่ทำงขวำมือ เขำ้ไป

ประมำณ ๑ กิโลเมตร  

สระโกสินารายณ์ ตำมข้อมูล สถำนที่แห่งนี้ สร้ำงขึ้นในรำวศตวรรษที่ ๑๘ 

สมัยลพบุรี ตำมประวัติเดิม สระโกสินำรำยณ์อยู่นอกก�ำแพงเมืองทำงทิศ

เหนือ ภำยในตัวเมืองมีซำกโบรำณสถำนเรียกว่ำ จอมปรำสำท ตั้งอยู่กลำง

เมือง และมีสระน�้ำ ๓ สระ ได้แก่ สระนำค สระเข้ สระมังกร สระทั้ง ๓ 

ได้ถูกท�ำลำยไปแล้ว เหลือแต่จอมปรำสำทอยู่ในโรงงำนสยำมครำฟท ์

นอกจำกนี้ ยังมีกำรขุดพบปูนปั้น และกระเบื้องเชิงชำยของจอมปรำสำท 

ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติรำชบุรี

ในปัจจุบัน สถำนที่นี้ได้ถูกพัฒนำจำกโบรำณสถำนเป็นสถำนที่พักผ่อน

หย่อนใจ และออกก�ำลังกำยในควำมดูแลของเทศบำลต�ำบลท่ำผำ ภำยใน

มีกำรขุดลอกเป็นสระน�้ำ สวนหย่อม และสนำมเด็กเล่น

หนองอ้อ	 วอเตอร์เวิลด ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ต�ำบลหนองอ้อ ทำงไป

โครงกำรส่งน�้ำนครชุม อยู่ติดหมู่บ้ำนกรุณำกำร์เด้นวิลล์ จัดแสดงพันธุ์ปลำ

สวยงำมแปลกๆ มำกมำย ทั้งจำกต่ำงประเทศและในประเทศ อำทิ   จำก

ทวปีอเมรกิำ-ทวปีอฟัรกิำ มกีำรจดัแบ่งบรเิวณในพืน้ทีเ่ป็นส่วนต่ำงๆ ท�ำให้
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สำมำรถเดินเที่ยวชมได้สะดวก เช่น อำคำรแสดงพันธุ์ปลำสวยงำม อำคำร

ปลำหำงนกยูง อำคำรปลำเทวดำ อำคำรปลำทอง อำคำรแสดงพันธุ์ปลำ

หมอแคระ เป็นต้น และมีกำรจ�ำลองน�ำ้ตก บ่อปลำและตู้ปลำของพันธุ์ปลำ

ชนิดต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีสวนผีเสื้อ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เข้ำชมได้สัมผัสกับวงจร

ชีวิตของผีเสื้อในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด เช่น กำรกินน�้ำหวำน กำรวำงไข่ 

หรอื แม้กระทัง่กำรออกจำกดกัแด้ เปิดให้เข้ำชมทกุวนั เวลำ ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ 

น. (ปิดจ�ำหน่ำยบัตรเวลำ ๑๗.๐๐ น.) อัตรำค่ำเข้ำชม ผู้ใหญ่ ๔๐ บำท เด็ก 

๒๐ บำท สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๙๔๓๗-๘ ต่อ ๑๐๗, 

๑๐๘, ๐๘ ๑๓๐๓ ๐๓๑๗ หรือ www.tambon-nanogor.com

การเดินทาง	 รถยนต์ ใช้เส้นทำงสำยปิ่นเกล้ำ-นครชัยศรี หรือ ถนน

เพชรเกษม ผำ่นจังหวัดนครปฐม ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๔ จำกนั้น

แยกไปทำงอ�ำเภอบ้ำนโป่ง ก่อนถึงอ�ำเภอบ้ำนโป่ง ประมำณกิโลเมตรที่ 

๗๔-๗๕ จะเห็นแยกเลี้ยวซ้ำยไปประมำณ ๑ กิโลเมตร เข้ำหนองอ้อ วอ

เตอร์เวิลด์ (อยู่ติดกับตลำดสหกรณ์ปลำสวยงำมบ้ำนโป่ง)

รถโดยสำรประจ�ำทำง	 จำกกรุงเทพฯ นั่งรถโดยสำรประจ�ำทำงจำกสถำนี

ขนส่งสำยใต้ สำยกรุงเทพฯ-บ้ำนโป่ง-กำญจนบุรี มำลงที่อ�ำเภอบ้ำนโป่ง 

แล้วต่อรถโดยสำรมำที่อุทยำนบ้ำนปลำ

โป่งยุบ
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พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ตัง้อยูภ่ำยในวดัม่วง ต�ำบลบ้ำนม่วง รมิแม่น�ำ้แม่
กลอง วัดม่วงเป็นวัดเก่ำแก่ ตำมประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลำนเขียนด้วย

อักษรมอญว่ำ มีอำยุอยู่ในปลำยสมัยกรุงศรีอยุธยำ ในช่วงเวลำนั้น ชุมชน

บ้ำนม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น�้ำแม่กลอง มีกลุ่มชำวบ้ำนส่วนใหญ่เป็น

คนเชื้อสำยมอญ อยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนอื่น เช่น ไทย จีน ลำว ญวน เขมร

และกะเหรี่ยง มีกำรผสมผสำนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงกัน เกิดเป็น

เอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นและควำมที่ชุมชนบ้ำนม่วงมีวิถีชีวิตผูกผันอยู่

กบัประเพณแีละควำมเชือ่ดัง่เดมิ ท�ำให้ชมุชนแห่งนีเ้ป็นขมุทรพัย์ทำงควำม

รู้ด้ำนมอญศึกษำแก่ผู้สนใจมำกมำย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้ำ

รวบรวมประวตัคิวำมเป็นมำ วถิชีวีติและวฒันธรรมชมุชนท้องถิน่ชำวมอญ

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั แบ่งกำรจดัแสดงออกเป็นห้องต่ำงๆ สำมำรถเข้ำใจ

เรื่องรำวได้ง่ำยโดยเริ่มจำก ห้องโถง มอญในต�ำนำน มอญในทำง

ประวัติศำสตร์ ภำษำมอญและจำรึกภำษำมอญ ประเพณีวัฒนธรรมมอญ 

มอญอพยพ มอญในไทยและผูน้�ำทำงวฒันธรรม มกีำรจดัแสดงโบรำณวตัถุ 

คมัภร์ีใบลำนทีเ่ขยีนด้วยอกัษรมอญมอีำยกุว่ำ ๓๐๐ ปี เสือ้ผ้ำข้ำวของเครือ่ง

ใช้ต่ำงๆ ทีบ่่งบอกถงึมรดกทำงภมูปัิญญำท้องถิน่ทีน่่ำสนใจ ให้ควำมรูเ้กีย่ว

กับควำมส�ำคัญของลุ่มน�้ำแม่กลองในอดีต ควำมสัมพันธ์ด้ำนเศรษฐกิจ

สังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้ำนม่วงกับชุมชนในเขตอ�ำเภอบ้ำนโป่งและ

อ�ำเภอโพธำรำม 

นอกจำกนั้นภำยในวัดยังมีศูนย์มอญศึกษำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัดม่วงเปิด

ให้เข้ำชมทุกวัน ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียเข้ำชม (เข้ำชม

เป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหนำ้ หรือ ท�ำหนังสือเรียนเจ้ำอำวำสวัดม่วง) 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๖๐๐๔ ๐๗๘๖ (คุณสอำงค์ พรหม

อินทร์), ๐๘ ๙๘๘๕ ๘๘๑๗, ๐ ๓๒๓๗ ๒๕๔๘ หรือ www.monstudies.

org พพิธิภณัฑ์พืน้บ้ำนวดัม่วงขอเชญิชวนผูเ้ข้ำชมทีเ่ดนิทำงมำเป็นหมูค่ณะ

ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปลองลิ้มชิมรสอำหำรคำวหวำนพื้นบ้ำนแบบมอญ เช่น 

แกงบอน น�้ำปลำย�ำ แกงมะตำด ในรำคำเป็นกันเอง ติดต่อล่วงหน้ำที่ 

บรเิวณวดัยงัมศีนูย์ทอผ้ำพืน้บ้ำน จ�ำหน่ำยผ้ำทอมอื ผ้ำขำวม้ำฝีมอืชำวบ้ำน 

เปิดทุกวัน เวลำ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๘ ๖๑๑๑ ๑๓๖๗

กำรเดนิทำง	รถยนต์	จำกตวัเมอืงรำชบรุไีปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๔ แล้ว

แยกเข้ำอ�ำเภอบ้ำนโป่ง ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๙ เส้นโคกสงู-เบกิ

ไพร (ทำงไปถ�้ำเขำช่องพรำน) จำกนั้นข้ำมสะพำนแม่น�้ำแม่กลองตรงไป

ประมำณ ๗ กิโลเมตรและจำกปำกทำงแยกเข้ำไปอีก ๒.๕ กิโลเมตร ก็จะ

ถึงพิพิธภัณฑ์ 
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รถโดยสำรประจ�ำทำง	จำกกรุงเทพฯ นั่งรถสำยกรุงเทพฯ-กำญจนบุรีมำลง

ทีอ่�ำเภอบ้ำนโป่ง แล้วนัง่รถโดยสำรประจ�ำทำงสำยบ้ำนโป่ง-โพธำรำม     มำ

ลงที่หน้ำวัดม่วง

อ�าเภอโพธาราม
ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน อยู่หลังสถำนีรถไฟเจ็ดเสมียน สถำนีรถไฟเล็กๆ ที่

รถไฟสำยใต้ทกุขบวนต้องผ่ำนก่อนถงึรำชบรุ ีตลำดเจด็เสมยีนด้ำนหน้ำตดิ

สถำนรีถไฟ ด้ำนหลงัตดิรมิแม่น�ำ้แม่กลอง สิง่ทีส่�ำคญัของชมุชนคอื วดัเจด็

เสมียน ตลำดเกำ่เจ็ดเสมียนมีกำรจัดกิจกรรม All About Arts ทุกวันศุกร์, 

เสำร์และอำทิตย์สัปดำห์สุดท้ำยของเดือน ตั้งแต่เวลำ ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป 

มีกำรแสดงภำพถ่ำย ภำพวำดของบรรดำศิลปินจำกโพธำรำม กำรแสดง

ของคนพืน้บ้ำนและสิง่ของ เครือ่งใช้ในสมยัก่อน ซึง่นบัเป็นสิง่ทีห่ำดไูด้ยำก

ในปัจจุบัน ชุมชนเจ็ดเสมียน สอบถำมข้อมูลได้ที่สวนศิลป์บ้ำนดิน          

โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๗๖๖๘, ๐๘ ๑๘๓๑ ๗๐๔๑

วัดพระศรีอารย์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขำภิบำล ๘ หมู่ ๙ ต�ำบลบ้ำนเลือก มีพื้นที่

ประมำณ ๔๐ ไร่เดิมชื่อวัดสะอำน สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นสมัยพ.ศ. ๒๒๗๕ 

เดิมเป็นวัดร้ำงไม่มีพระจ�ำพรรษำ มีผู้พบอุโบสถหลังเล็กกว้ำง ๗.๗๕ เมตร 

ยำว ๑๕ เมตร สภำพช�ำรดุทรดุโทรมมำก ภำยในพระอโุบสถมพีระประธำน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
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เก่ำแก่เป็นอิฐเผำถือปูน ด้ำนทิศเหนือของอุโบสถมีสระดินขนำดใหญ่ จน

ประมำณปีพศ.๒๔๗๕ เริม่มพีระสงฆ์มำจ�ำพรรษำเรือ่ยมำ วดัสะอำนเปลีย่น

ชื่อเป็น วัดพระศรีอำรย์ เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐำน พระ

อโุบสถทองค�ำร้อยล้ำน รปูแบบอโุบสถเป็นศลิปะอยธุยำตอนปลำย ประดบั

ด้วยลวดลำยปูนปั้น จิตรกรรมฝำผนังเรื่องพระมหำชนก ทศชำติพระเจ้ำ

ห้ำพระองค์ พระประธำนในพระอุโบสถเป็นพระปำงมำรวิชัย ศิลปะพม่ำ 

สร้ำงด้วยหยกขำวทั้งองค์ที่ได้อัญเชิญมำจำกประเทศพม่ำ นอกจำกนี้ยังมี

พระพทุธรปูคูว่ดั คอื พระศรอีำรย์ เป็นพระพทุธรปูเก่ำแก่พมิพ์พระศรอีำรย์

ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีตำลปัตรอยู่ด้ำนหน้ำองค์พระพุทธรูป จีวรจับกลีบ

คล้ำยพระพุทธรูปสมัยคันธำระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคำรพ

กรำบไหว้ ภำยในวดัยงัมต้ีนสำละทีน่�ำมำจำกประเทศอนิเดยี และมกีำรจดั

กิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำส�ำหรับเด็กและเยำวชน คือ กำรเข้ำค่ำย

พทุธบตุรและค่ำยยวุวำทะศลิป์ สอบถำมรำยละเอยีดโทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๕๙๕ 

http://phrasian.spaces.lives.com

กำรเดินทำง	ใช้เส้นทำงไปอ�ำเภอโพธำรำม เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๐ 

ห่ำงจำกสี่แยกบำงแพไปประมำณ ๕๐๐ เมตร 

พพิธิภณัฑ์หนงัใหญ่วดัขนอน ตัง้อยูท่ีว่ดัขนอน ต�ำบลสร้อยฟ้ำ รมิแม่น�ำ้แม่

กลอง อยู่หำ่งจำกตัวอ�ำเภอโพธำรำมประมำณ ๑๐ กิโลเมตร ลักษณะเป็น

จิตรกรรมฝาผนัง	วัดคงคาราม
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เรือนไทย จัดแสดงนิทรรศกำรหนังใหญ่ ประวัติควำมเป็นมำของหนังใหญ่

และกรรมวิธีกำรแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจ�ำนวน ๓๑๓ ตัวที่อยู่ใน

สภำพสมบรูณ์ ส่วนใหญ่เป็นตวัละครในเรือ่งรำมเกยีรติ ์แบ่งเป็นชดุ หนมุำน

ถวำยแหวน ชดุสหสัสกมุำร และเผำกรงุลงกำ ชดุศกึอนิทรชติครัง้ที ่๑ เป็น

โครงกำรตำมพระรำชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กมุำร ีซึง่ทรงเหน็คณุค่ำในกำรแสดงและศลิปะหนงัใหญ่ทีไ่ด้รบักำรยกย่อง

ว่ำเป็นกำรละเล่นชั้นสูง ตัวหนังมีกำรแกะสลักลวดลำย ใช้วงมโหรีปี่พำทย์

เป็นเครื่องดนตรีประกอบ พร้อมกับลีลำของคนเชิดประกอบบทพำทย์และ 

บทร้อง ทรงมีพระรำชด�ำริให้ทำงวัดช่วยกันอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ ซึ่งท่ำน

พระครูศรัทธำสุนทร (หลวงปู่กล่อม) อดีตเจ้ำอำวำสวัดขนอนในรัชสมัย

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นผู้สร้ำงขื้น ด้วยท่ำนเป็นผู้มี

ควำมรู้ทำงด้ำนช่ำงและประกอบกับในขณะนั้นมีตัวหนังอยู่บ้ำงที่วัด ท่ำน

จึงมีควำมคิดที่จะสร้ำงตัวหนังใหญ่ให้มีขนำดใหญ่กว่ำเดิมจึงได้ชักชวนครู

อั๋งผู้เคยเป็นโขนคณะเจำ้เมืองรำชบุรี ช่ำงจำดและชำ่งจ๊ะชำวรำชบุรี และ

ช่ำงพ่วงชำวบ้ำนโป่งมำช่วยกันสร้ำงตัวหนัง ชุดแรก คือ ชุดหนุมำนถวำย

แหวน ต่อมำได้สร้ำงเพิม่อกีรวมเก้ำชดุ นบัเป็นสมบตัขิองวดัทีไ่ด้ร่วมรกัษำ

สบืทอดกนัมำ ทำงวดัจงึได้จดัสร้ำงพพิธิภณัฑ์ขึน้ นบัเป็นวดัเดยีวทีม่มีหรสพ

ของวดั ตวัหนงัและคณะหนงัใหญ่ทีส่มบรูณ์อยูใ่นควำมอปุถมัภ์ของวดัและ

ยังคงมีกำรจัดกำรแสดงหนังใหญ่สืบทอดต่อมำจนถึงทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์

เปิดให้เขำ้ชมทุกวัน เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทำงวัดได้จัดแสดงเชิดหนัง

ใหญ่ทุกวันเสำร์เวลำ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เพียงรอบเดียว โดยนักเรียนจำก

โรงเรียนวัดขนอน (ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำเป็นหมู่คณะในวันธรรมดำควร

ติดต่อล่วงหน้ำ โดยจะมีค่ำใช้จ่ำยรอบละ ๒,๕๐๐ บำท) สอบถำมรำย

ละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่เจ้ำอำวำสวดัขนอน โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๓๓๘๖, ๐๘ ๑๗๕๓ 

๑๒๓๐ โทรสำร ๐ ๓๒๓๕ ๔๒๗๒

การเดินทาง	รถยนต ์ใช้เส้นทำงหมำยเลข ๔ ถนนเพชรเกษมผ่ำนนครปฐม 

สู่อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี จำกนั้นเลี้ยวขวำที่สี่แยกอ�ำเภอบำงแพ ไป

ตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๙๐ เขำ้สู่อ�ำเภอโพธำรำม ข้ำมสะพำนแมน่�้ำ

แม่กลอง แล้วเลี้ยวขวำไปตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๙ ประมำณ ๓ 

กิโลเมตร วัดขนอนอยู่ทำงขวำมือ

รถโดยสำรประจ�ำทำง รถออกจำกสถำนีขนส่งสำยใต้ สำยกรุงเทพฯ-

โพธำรำม มำลงทีท่่ำรถโพธำรำม แล้วจำกท่ำรถนัง่รถสองแถวสำยบ้ำนโป่ง-

โพธำรำมมำลงที่หน้ำวัดขนอน หรือใช้รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง ใช้เวลำ

ประมำณ ๕ นำที 
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จิตรกรรมฝาผนัง	 วัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลคลองตำคต อยู่ห่ำงจำกตัว
จังหวัดไปทำงเหนือ ตำมทำงหลวงหมำยเลข ๔ ประมำณ ๒๒ กิโลเมตร 

และแยกซำ้ยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๐ อีก ๑ กิโลเมตร เป็นวัดมอญ 

สร้ำงขึ้นโดยพระยำมอญ มีอำยุกว่ำ ๒๐๐ ปี แต่เดิมเรียกว่ำ “วัดกลำง” 

หรือ “เภี้ยโต้”	รัชกำลที่ ๕ ทรงพระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ “วัดคงคำรำม” 

ประกอบด้วยพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงรำมัญ ๗ องค์รำยรอบ ภำยในอุโบสถ

มีพระประธำน แกนในท�ำด้วยศิลำแลงและปิดทองฐำนชุกชีท�ำเป็นบัวคว�่ำ

บวัหงำย และภำพจติรกรรมฝำผนงัฝีมอืละเอยีดอ่อน ภำพแต่ละภำพเหมอืน

ถ่ำยทอดจำกต้นแบบทีม่ชีวีติจรงิ เขยีนขึน้ในสมยัต้นรตันโกสนิทร์ เป็นภำพ

พุทธประวัติตอนต่ำงๆ ที่หำชมยำก นอกจำกนี้ยังมีกุฏิเรือนไทย ๙ ห้อง

สร้ำงในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน รวบรวมวัตถุเก่ำ

แก่ซึง่เกีย่วข้องกบัท้องถิน่ไว้ให้คนรุน่หลงัได้ศกึษำ โดยเปิดให้เข้ำชมเฉพำะ

วันเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. หำกนัก

ท่องเทีย่วมำเป็นหมูค่ณะในวนัจนัทร์-ศกุร์ควรตดิต่อก่อนล่วงหน้ำ ๑ สปัดำห์ 

อัตรำค่ำเข้ำชม ทั้งนักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติคนละ ๑๐ บำท 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๗๗๐

กำรเดินทำง	 รถประจ�ำทำง	 จำกกรุงเทพฯ นั่งรถที่สถำนีขนส่งสำยใต้ 

กรงุเทพฯ-โพธำรำม มำลงทีห่น้ำไปรษณย์ีโพธำรำม แล้วนัง่รถจกัรยำนยนต์

รับจ้ำงมำลงที่หนำ้วัดคงคำรำม

ค่ายหลวงบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลคลองตำคต เป็นค่ำยเสือปำ่ในอดีต ห่ำง
จำกที่ว่ำกำรอ�ำเภอโพธำรำมประมำณ ๗ กิโลเมตร รัชกำลที่ ๖ เคยเสด็จ

มำฝึกอบรมเสอืป่ำภำคปฏบิตั ิเช่น ฝึกซ้อมรบ ฝึกขดุสนำมเพลำะ หดัเพลง

อำวุธ ฯลฯ ณ ที่แห่งนี้ถึง ๙ ครั้ง หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุลและทำงรำชกำร

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง
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เห็นว่ำสถำนที่แห่งนี้มีควำมส�ำคัญจึงได้สร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำล

ที่ ๖ ผู้ให้ก�ำเนิดกิจกำรลูกเสือไทย ณ ค่ำยหลวงบ้ำนไร่แห่งนี้ ปัจจุบันค่ำย

หลวงบ้ำนไร่แห่งนี้เป็นสถำนที่พักผ่อน มีหอนิทรรศกำรถำวรของ ฯพณฯ 

หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล ณ อยุธยำ นอกจำกนั้นยังมีแคมป์ลูกเสือ-เนตร

นำรี เรือนพักไว้ส�ำหรับ  รับน้อง เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๘๒๘, ๐๘ ๑๘๘๐ ๓๖๗๒ 

ถ�้าค้างคาวเขาช่องพราน อยู่ที่ต�ำบลเตำปูน ห่ำงจำกตัวอ�ำเภอโพธำรำมไป

ทำงทิศตะวันตกประมำณ ๙ กิโลเมตร ถ้ำมำจำกตัวเมืองรำชบุรี ใช้เส้น

ทำงเขำงู-เบิกไพร ไปประมำณ ๑๗ กิโลเมตร บริเวณเขำช่องพรำนมีถ�้ำที่

สวยงำมคือ “ถ�้ำพระนอน” มีพระพุทธรูปภำยในถ�้ำมำกกว่ำร้อยองค์และมี

พระพทุธรปูปำงไสยำสน์องค์ใหญ่ควำมยำว ๙ เมตร แต่สิง่ทีส่ร้ำงชือ่ให้เขำ

ช่องพรำน คือ ฝูงค้ำงคำวนับล้ำนตัว ที่กรูกันบินออกจำกถ�้ำพวยพุ่งเป็น

สำยสีด�ำ นำนนับชั่วโมงทุกเย็นในช่วงใกล้พลบค�่ำ ประมำณ ๑๗.๓๐ น. ใน

ช่วงฤดูร้อนฝูงค้ำงคำวจะบินไปทำงทิศตะวันออก ในช่วงฤดูหนำวฝูง

ค้ำงคำวจะบินไปทำงทิศตะวันตก

ถ�้าสาริกา อยู่ในเขตต�ำบลธรรมเสน เส้นทำงเดียวกับไปเขำช่องพรำน 

ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๙ กิโลเมตรที่ ๙-๑๐ จำก มีทำงแยก

เข้ำไปอีกประมำณ ๒ กิโลเมตร จะเห็นภูเขำลูกเล็กๆ อันเป็นที่ตั้งของถ�้ำ

สำริกำซึ่งมีควำมสวยงำม พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้

พระรำชทำนชื่อเมื่อครำวเสด็จประพำส และทรงสลักพระปรมำภิไธยย่อ 

จปร. ไว้บริเวณปำกถ�้ำ

อ�าเภอจอมบึง
ถ�้าเขาบิน ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหินกอง ในเทือกเขำบิน มีเนื้อที่ประมำณ ๕ ไร่เศษ 

อยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำต ิมคีวำมลกึจำกปำกถ�ำ้ถงึบรเิวณลกึสดุประมำณ 

๓๐๐ เมตร แบ่งออกเป็นคูหำตำมลักษณะหินงอกหินย้อยวิจิตรตระกำรตำ 

ภำยในถ�้ำแบ่งออกเป็น ๘ คูหำ คือ ศิวสถำน โถงอำคันตุกะ ธำรอโนดำต 

สกุณชำติคูหำ เทวสภำสโมสร กินนรทัศนำ พฤกษำหิมพำนต์ และอุทยำน

ทวยเทพ ภำยในถ�ำ้มกีำรจดัระเบยีบทำงเดนิอย่ำงดแีละจดัแสงไฟตำมกลุม่

หินย้อยต่ำงๆ เพื่อเสริมจินตนำกำรให้แก่ผู้มำเที่ยวชม จัดเป็นถ�้ำแรกที่มี

กำรจดัแสงสภีำยในถ�ำ้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ชือ่ ถ�ำ้เขำบนิ เชือ่ว่ำมำ

จำกหินงอกหินย้อยรูปพญำอินทรีย์กำงปีกดูสง่ำงำม และภำยในถ�้ำยังมี

บ่อน�้ำแร่เล็กๆ ที่ชำวบ้ำนเชื่อว่ำ เป็นบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ เปิดให้เข้ำชมทุกวัน 

เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. อัตรำคำ่เข้ำชม ผู้ใหญ่ ๒๐ บำท เด็ก ๑๐ บำท 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหินกอง โทร. ๐ 

๓๒๓๙ ๑๓๙๗, ๐ ๓๒๓๙ ๑๗๓๗-๘
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กำรเดนิทำง อยูห่่ำงจำกจงัหวดัไปตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๗ สำย

รำชบรุ-ีจอมบงึ-สวนผึง้ ระยะทำงประมำณ ๒๒ กโิลเมตร บรเิวณกโิลเมตร

ที่ ๒๐ มีทำงแยกซำ้ยมือเขำ้ไปประมำณ ๑.๖ กิโลเมตร 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง	เขาประทับช้าง ตั้งอยู่เชิงเขำประทับ
ช้ำง ตรงข้ำมปำกทำงเข้ำถ�้ำเขำบิน มีพื้นที่ ๑,๒๐๐ กว่ำไร่อยู่ในเขตต�ำบล

ดินกอง อ�ำเภอเมือง และต�ำบลปำกช่อง อ�ำเภอจอมบึง เป็นสวนป่ำร่มรื่น 

รวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีหำยำกหลำยชนิด โดยเฉพำะในช่วงเดือน

ธันวำคม-เมษำยนจะเป็นช่วงที่ดอกอรพิมบำนสะพรั่งสีขำวบริสุทธิ์ เหมำะ

เป็นสถำนทีพ่กัผ่อนและศกึษำธรรมชำตพินัธุไ์ม้ และนอกจำกนัน้ยงัได้จดัท�ำ	

เส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำต ิชื่อเส้น “พฤกษำนำนำพรรณ” มีทั้งหมด ๑๓ 

สถำนี ระยะทำง ๙๐๐ เมตร ใช้เวลำในกำรเดิน ๔๕ นำที ตลอดเส้นทำง

ผ่ำนแปลงพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย เช่น พืชสมุนไพร พรรณไม้

ประจ�ำจงัหวดั เปิดให้เข้ำชมทกุวนั ตัง้แต่เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถำม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๘๐๗ หัวหน้ำงำน โทร. ๐๘ 

๑๘๖๖ ๙๓๓๘ ทุกปีประมำณเดือนมกรำคมและมิถุนำยน ทำงสวนพฤก

ศำสตร์ฯ ได้ร่วมกบัมหำวทิยำลยัรำชภฏัหมูบ้่ำนจอมบงึ จดักจิกรรมวิง่และ

ขี่จักรยำนเสือภูเขำ ชมสวนมวลไม้ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ 

๓๒๒๖ ๑๗๙๐ ต่อ ๖๐๐๙

กำรเดินทำง	 รถโดยสำรประจ�ำทำง จำกกรุงเทพฯ นั่งรถสำยกรุงเทพฯ-

จอมบึงมำลงที่หน้ำถ�้ำเขำบิน สวนพฤกษศำสตร์วรรณคดีภำคกลำง เขำ

ประทับชำ้งอยู่ฝั่งตรงขำ้มปำกทำงเขำ้ถ�้ำเขำบิน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลปำกช่อง ไปตำมเส้น

ทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๗ เส้นรำชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง กิโลเมตรที่ ๑๘ 

อยู่ในควำมดูแลของกรมป่ำไม้ ภำยในบริเวณมีผืนป่ำธรรมชำติบนเขำ

ประทับช้ำง และอ่ำงเก็บน�้ำเชิงหน้ำผำ เหมำะส�ำหรับเป็นจุดชมวิวและ       

ดูนก ในช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน เปิดให้เข้ำชมทุกวัน เวลำ ๐๘.๓๐-

๑๖.๓๐ น.

สถานเีพาะเลีย้งสตัว์ป่าเขาประทบัช้างและสวนสตัว์เปิดเขาประทับช้าง ตัง้
อยู่ที่ต�ำบลปำกช่อง เป็นสถำนีเดียวที่มีกำรเพำะเลี้ยงและแพร่พันธุ์เสือ 

นอกจำกนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ เช่น เลียงผำ ไก่ต๊อก กวำง เสือ นกกระจอกเทศ 

ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับกำรบริจำคหรือถูกจับยึดมำได้ น�ำมำ

อภบิำลและขยำยพนัธุ ์ให้อำศยัอยูใ่นบรเิวณสวนสตัว์เปิดเขำประทบัช้ำง มี

พื้นที่ประมำณ ๓๐ ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำชมทุกวัน โดยไม่เสียค่ำใช้

จ่ำย แต่ยินดีรับกำรบริจำค เพื่อใช้เป็นคำ่อำหำรสัตว์และค่ำบ�ำรุงสวนสัตว์
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ถ�้าจอมพล ตั้งอยู่ที่ต�ำบลจอมบึง อยู่ห่ำงจำกถ�้ำเขำบินไป ๑๑ กิโลเมตร ใน
บริเวณสวนรุกขชำติ ทำงเข้ำถ�้ำจอมบึงอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำน

จอมบงึ มฝีงูลงิอำศยัอยูจ่�ำนวนมำก เดมิมชีือ่ว่ำ “ถ�ำ้มจุลนิทร์” เมือ่ปี พ.ศ.

๒๔๓๘ พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัและสมเดจ็พระศรพีชัรนิ

ทรำบรมรำชนินีำถได้เสดจ็ประพำสถ�ำ้นีท้รงพอพระทยัควำมงำมของหนิงอก

หินย้อยโดยเฉพำะหินย้อยผำวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่ำของ

จอมพล จึงทรงพระรำชทำนนำมถ�้ำใหม่ว่ำ “ถ�้ำจอมพล”	นอกจำกหินงอก

หนิย้อยทีส่วยงำมแล้ว ยงัเป็นทีป่ระดษิฐำนพระพทุธไสยำสน์ซึง่มงีำนฉลอง

เป็นประจ�ำทุกปีในหน้ำแล้ง ค่ำเข้ำชม ผู้ใหญ่ ๑๐ บำท เด็ก ๕ บำท เปิด

เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

วัดถ�า้สิงโตทอง ตั้งอยู่ที่ ๔๕  หมู่ที่ ๑๑ ต�ำบลปำกช่อง พระรำชสังวรำภิ

มณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) เจ้ำอำวำสวัดประดู่ฉิมพลี ได้เดินทำงมำ

ถ�้ำสิงโตทอง พบวำ่เป็นสถำนที่สงบ สงัด เหมำะแก่กำรปฏิบัติธรรมและไม่

ไกลจำกกรุงเทพฯมำกนัก ท่ำนจึงได้เริ่มท�ำกำรก่อสรำ้งจัดหำวัสดุอุปกรณ์

และจัดหำทุนทรัพย์ในกำรก่อสร้ำงถำวรวัตถุต่ำงๆโดยท�ำกำรก่อสร้ำงกุฏิ

กรรมฐำนขึ้นจ�ำนวน ๑๒ หลัง โดยบำงหลังได้รื้อถอนกุฏิกรรมฐำนในป่ำช้ำ

วดัประดูฉ่มิพลมีำปลกูสร้ำงขึน้ใหม่ในบรเิวณเชงิเขำด้ำนหน้ำ พร้อมทัง้สร้ำง 

โรงครัวและที่พักส�ำหรับคณะศิษย์ที่ติดตำมมำปฏิบัติธรรม นอกจำกนี้ท่ำน

ยงัได้สร้ำงรอยพระพทุธบำทจ�ำลองและพระพทุธรปูปำงต่ำงๆ เช่น พระปำง

ลีลำ พระปำงประทำนพร พระพุทธชินรำชจ�ำลอง พระสังกัจจำยน์ และรูป

เจ้ำแม่กวนอมิ อกีทัง้ยงัได้ปรบัปรงุ ถ�ำ้ในบรเิวณใกล้เคยีงอกีหลำยถ�ำ้ สถำน

ทีน่่ำสนใจภำยในบรเิวณวดั ได้แก่ เจดย์ีหลวงปูโ่ต๊ะ พระอโุบสถประดษิฐำน

พระพุทธสิริกิติพิพัฒน์ ถ�้ำสิงโตทอง เกิดจำกหินงอกหินย้อยรูปร่ำงคล้ำย

หัวสิงโต ดำ้นในประดิษฐำนพระพุทธรูปปำงต่ำงๆ ถ�้ำหลวงปู่โต๊ะ ภำยใน

มีข้ำวของเครื่องใช้บำงส่วนของหลวงปู่โต๊ะ สอบถำมรำยละเอียดโทร. ๐๘ 

๑๐๑๓ ๓๓๑๐, ๐๘ ๑๔๐๐ ๔๐๔๔, ๐ ๓๒๒๖ ๑๕๐๑-๔

กำรเดินทำง ทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๗ ผ่ำนทำงเข้ำถ�้ำเขำบิน ประมำณ

หลักกิโลเมตรที่ ๒๒ เลี้ยวขวำเขำ้ไปประมำณ ๓ กิโลเมตร

อ�าเภอสวนผึ้ง
สวนผึ้งเป็นอ�ำเภอบนพื้นที่สูงในโอบล้อมของขุนเขำติดชำยแดนไทย-พม่ำ 

จึงมีสภำพอำกำศที่เย็นสบำยคล้ำยกับภำคเหนือ และอยู ่ไม่ไกลจำก

กรุงเทพฯ มำกนัก แค่เพียงระยะเวลำขับรถประมำณ ๒ ชั่วโมง 

ห้วยคอกหม	ู อยู่ในรอยต่อพรมแดนไทยกับสหภำพพม่ำ จุดที่น่ำสนใจคือ 

จุดชมวิวห้วยคอกหมู ซึ่งอยู่บนเทือกเขำตะนำวศรี สูงกว่ำระดับน�้ำทะเล 

๘๖๗ เมตร โดยติดกับจังหวัดมะริดของสหภำพพมำ่ จุดชมวิวห้วยคอกหมู
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เป็นพื้นที่ป่ำเขำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ และป่ำไม้ขนำด

ใหญ่นำนำชนิด รวมถึงเป็นที่ตั้งฐำนปฏิบัติกำรของต�ำรวจตระเวนชำยแดน 

๑๓๗ ในกำรเฝ้ำตรวจและควบคุมภูมิประเทศที่ส�ำคัญ 

ปัจจบุนั องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลตะนำวศร ีร่วมกบักองร้อยต�ำรวจตระเวน

ชำยแดน ๑๓๗ ได้พัฒนำภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ

อนรุกัษ์ธรรมชำต ิเหมำะส�ำหรบันกัท่องเทีย่วทีช่อบกำรท่องเทีย่วแบบผจญ

ภัย และกำรเดินทำงแบบออฟโรด รวมถึงสำมำรถมองเห็นภูมิทัศน์และ

อำณำเขตประเทศไทยและสหภำพพม่ำได้อย่ำงสวยงำม สอบถำมข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลตะนำวศรี โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๔๒๖

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน จำกหน้ำสถำนีต�ำรวจ

สวนผึ้งแยกซ้ำยไปประมำณ ๒ กิโลเมตร ผ่ำนวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวำข้ำม

สะพำนไปกจ็ะถงึพพิธิภณัฑ์ซึง่อยูท่ำงซ้ำยมอื ลกัษณะเป็นเรอืนไทยประยกุต์ 

รวบรวมวัตถุโบรำณ ในอดีต รถม้ำ รวมทั้งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทย

ชนิดต่ำงๆ เปิดให้เข้ำชมทุกวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตรำค่ำเขำ้ชม ชำวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บำท เด็ก ๑๐ บำท 

ชำวต่ำงชำต ิ๒๐ บำท มบ้ีำนพกัไว้บรกิำรนกัท่องเทีย่ว สอบถำมรำยละเอยีด

เพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๙๒, ๐๘ ๑๒๕๕ ๔๕๔๗, ๐๘ ๖๑๗๑ ๘๔๐๐ 

โทรสำร ๐ ๓๒๓๔ ๒๐๕๓

ธารน�้าร้อนบ่อคลึง เดินทำงจำกตัวอ�ำเภอสวนผึ้งไปประมำณ ๕ กิโลเมตร 

จะพบแยกเข้ำสู่ธำรน�้ำร้อนบ่อคลึงตรงไปอีก ๑๐ กิโลเมตร บ่อคลึงเป็นธำร

น�้ำร้อนธรรมชำติที่มีต้นก�ำเนิดมำจำกเทือกเขำตะนำวศรี จะมีน�้ำไหลอยู่

ตลอดปี เป็นน�้ำร้อนบริสุทธิ์ อุณหภูมิของน�้ำประมำณ ๑๒๐-๑๓๖ องศำ

ฟำเรนไฮต์ ในช่วงฤดหูนำวยำมเช้ำไอน�ำ้ร้อนจะลอยกรุน่เป็นหมอกสวยงำม 

มีบ่อน�้ำร้อนธรรมชำติและสระน�้ำกระเบื้องส�ำหรับอำบน�้ำร้อนธรรมชำติ   

ค่ำอำบน�้ำแร่ส�ำหรับบ่อน�้ำร้อนธรรมชำติ คนไทย ๓๐ บำท เด็ก ๑๐ บำท 

ชำวต่ำงชำติ ผู้ใหญ่ ๕๐ บำท เด็ก ๓๐ บำท สระน�้ำกระเบื้อง คนไทย 

ผู้ใหญ่ ๕๐ บำท เด็ก ๓๐ บำท ชำวต่ำงชำติ ผู้ใหญ่ ๘๐ บำท เด็ก ๕๐ 

บำท วันจันทร์-ศุกร์เปิดเวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันเสำร์-อำทิตย์เปิดเวลำ 

๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. อัตรำค่ำผ่ำนประตู ๕ บำท สอบถำมรำยละเอียดเพิ่ม

เติม โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๙๐๒๕, ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๘๖

อทุยานธรรมชาตวิทิยา อยูท่ีเ่ลขที ่๒๕๔ หมู ่๗ บ้ำนห้วยผำก ต�ำบลสวนผึง้ 

ในบริเวณเทือกเขำตะนำวศรี มีพื้นที่ ๑๓๒,๙๐๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขต

ต�ำบลสวนผึง้และต�ำบลตะนำวศร ีสร้ำงขึน้ตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพ

รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

พื้นที่ป่ำ ส�ำรวจสภำพทำงสังคม ทำงกำยภำพและทำงชีวภำพ เพื่อจัดท�ำ
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เป็นแหล่งควำมรูแ้ละเผยแพร่แก่เดก็ เยำวชน และประชำชนทัว่ไป เนือ่งจำก

พระองค์ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินทอดพระเนตรสภำพพื้นที่และทรงพบว่ำ

พืน้ทีป่่ำแห่งนีม้คีวำมหลำกหลำยทำงธรรมชำต ิจงึพระรำชทำนแนวทำงใน

กำรอนุรักษ์พร้อมพัฒนำพื้นที่ ภำยในอุทยำนฯ มี ศำลำข้อมูลธรรมชำติ

วิทยำ รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยำนธรรมชำติวิทยำ สังคมศำสตร์ 

กำยภำพและทำงชีวภำพโดยจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศกำร สิ่งตีพิมพ์ 

วีดีทัศน์ และมีห้องสมุด ที่สำมำรถค้นหำข้อมูลทำงสิ่งแวดล้อมได้ และยัง

มร้ีำนจ�ำหน่ำยของทีร่ะลกึ หนงัสอื โปสกำร์ดเกีย่วกบัอทุยำนธรรมชำตวิทิยำ

และหนังสือพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมพระรำชด�ำริด้วย 

นอกจำกนี้ทำงอุทยำนฯ ยังได้จัดท�ำ เส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ ๒ เส้น

ทำง เส้นทำงแรก เริ่มจำกส�ำนักงำนผ่ำนธำรน�้ำร้อนบ่อคลึงแล้ววนกลับ

มำยังส�ำนักงำน ใช้เวลำในกำรเดิน ๑ ชั่วโมง เส้นทำงที่สอง เริ่มจำก

ส�ำนกังำนเดนิเลำะน�ำ้ตก ผ่ำนธำรน�ำ้ร้อนบ่อคลงึแล้ววนกลบัมำยงัส�ำนกังำน 

ใช้เวลำในกำรเดนิ ๓ ชัว่โมง แต่ละเส้นมป้ีำยสือ่ควำมหมำยไว้ด้วย สอบถำม

รำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๑๐๗ ๐๐๘๖ กรุงเทพฯ ติดต่อ ส�ำนักงำน

โครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สวนจิตรลดำ 

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑, ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑ ต่อ ๒๒

น�า้ตกเก้าชัน้ หรอื เก้าโจน	(เก้ากระโจน) ตัง้อยูท่ีบ้่ำนห้วยผำก หมู ่๗ ต�ำบล
ผำผึ้ง เลยจำกธำรน�้ำร้อนบ่อคลึงไปประมำณ ๑ กิโลเมตร เป็นน�้ำตกขนำด

กลำง มคีวำมสงู ๙ ชัน้ ตกจำกหน้ำผำสงูกลำงหบุเขำ มนี�ำ้ตลอดปี ปรมิำณ

น�้ำจะมำกในชั้นบนๆ หินบริเวณน�้ำตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน�้ำตกนี้รู้จัก

เขากระโจม
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กันเฉพำะในกลุ่มชำวกะเหรี่ยง ต่อมำบริษัทต่ำงชำติเข้ำมำรับสัมปทำน

เหมืองแร่เมื่อประมำณปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อมำเมื่อหมดสัมปทำน ทำงอ�ำเภอ

และกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เขำ้มำดูแลพื้นที่

กำรเดินไปชมน�้ำตก	จำกลำนจอดรถเดินเท้ำต่อไปอีกประมำณ ๕๐๐ เมตร 

จะถึงบริเวณน�้ำตกชั้นล่ำง  ซึ่งสำมำรถเดินเท้ำขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ำยได้ระยะ

ทำงประมำณ ๒ กโิลเมตร ใช้เวลำประมำณ ๒-๓ ชัว่โมง ค่ำเข้ำชม รถยนต์ 

รถตู้ รถปิกอัพ คันละ ๓๐ บำท รถบัส ๑๐๐ บำท

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่เชิงเขำตะนำวศรี ต�ำบลตะนำวศรี 
ริมถนนสำยสวนผึ้ง-บ้ำนห้วยม่วง อยู ่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ�ำเภอสวนผึ้ง

ประมำณ ๒๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ ๓,๐๐๐ ไร่ จัดสร้ำงขึ้นเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องใน

วโรกำสเจริญพระชนมพรรษำ ๕ รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นำนำชนิดอันมี

ค่ำทำงเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษำทำงธรรมชำติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีล�ำน�้ำ

ภำชีไหลผำ่นกระทบแก่งหินขนำดใหญ่ที่รู้จักกันในนำม แก่งส้มแมว 

เขากระโจม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลสวนผึ้ง บริเวณฐำนปฏิบัติกำรต�ำรวจตระเวณ

ชำยแดน สุดชำยแดนประเทศไทยทำงภำคตะวันตก สูงจำกระดับน�้ำทะเล 

๑,๐๐๐ เมตร นกัท่องเทีย่วสำมำรถขึน้ไปชมบรรยำกำศทะเลหมอกทีส่วยงำม

ยำมเช้ำซึ่งคลำ้ยกับบรรยำกำศบนดอยทำงภำคเหนือ ควรเดินทำงไปถึงใน

ช่วงเช้ำมืดระหว่ำงช่วงเวลำประมำณ ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. เพื่อรอชมทะเล

หมอกและพระอำทติย์ขึน้ ระหว่ำงเส้นทำงนัง่รถจะผ่ำนพืน้ทีป่่ำอดุมสมบรูณ์ 

และขำลงจำกเขำสำมำรถจอดรถแวะเดินเข้ำไปชมน�้ำตกผำแดงซึ่งมี

กล้วยไม้หำยำก 

การเดินทาง ใช้เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๐๘ ผ่ำนตัวอ�ำเภอสวนผึ้งไป

ประมำณ ๑๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ำยตรงขำ้งส�ำนักสงฆ์ผำปก ระยะทำง

จำกปำกทำงส�ำนกัสงฆ์ถงึยอดเขำประมำณ ๑๐ กโิลเมตร เป็นทำงลำดยำง

ประมำณ ๓ กิโลเมตร จำกนั้นอีก ๗ กิโลเมตรเป็นเส้นทำงลูกรังต้องใช้รถ

ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระหวำ่งเส้นทำงจะผ่ำนทำงเข้ำน�้ำตกผำแดง ในกรณีที่

นักท่องเที่ยวไม่ได้น�ำรถขับเคลื่อน ๔ ล้อมำ ทำงชมรมฯ มีบริกำรให้เชำ่

รำคำประมำณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บำท สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

รสีอร์ทใกล้เขำกระโจม หรอื ชมรมผูป้ระกอบกำรท่องเทีย่วสวนผึง้-บ้ำนคำ 

โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๑๑๑

อ�าเภอบ้านคา
อ�ำเภอบ้ำนคำเป็นอ�ำเภอใหม่ทีไ่ม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัมำกนกั ตัง้อยูท่ำงทศิตะวนั

ตกของเมืองรำชบุรี มีพื้นที่ติดชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ มีควำมโดดเด่น
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ในควำมเป็นแหล่งธรรมชำตทิีส่มบรูณ์และบรสิทุธิ ์ท้ำทำยนกัท่องเทีย่วผูลุ้ม่

หลงในไพรกว้ำง

น�้าตกห้วยสวนพลู ตั้งอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น�้ำภำชี หมู่ ๔ ต�ำบล

บ้ำนบึง เป็นน�้ำตกที่มีสภำพธรรมชำติแวดล้อมของป่ำที่สมบูรณ์และหลำก

หลำยทำงชีวภำพมำกแห่งหนึ่ง มีกำรพบนกเงือกถึง ๕ ชนิด และนกป่ำหำ

ยำก เช่น นกแซวสวรรค์สีขำวหำงยำว รวมทั้งกล้วยไม้ป่ำมำกมำย ในช่วง

ฤดรู้อนเป็นแหล่งรวมของบรรดำผึง้นบัหมืน่ตวั ควรพกัแรมอย่ำงน้อย ๑ คนื

เพื่อเที่ยวชมธรรมชำติได้ทั่ว

น�้าตกซับเตย ห่ำงจำกอ�ำเภอบ้ำนคำประมำณ ๖ กิโลเมตร เป็นน�้ำตก ๙ 

ชั้น ชั้นบนสุดหำ่งจำกชั้นล่ำงสุดประมำณ  ๒ กิโลเมตร ระหว่ำงทำงจะพบ

พืชสมุนไพร กล้วยไม้ปำ่และเฟิร์นมำกมำย

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ ๑ ต�ำบลบ้ำนคำ ห่ำงจำกอ�ำเภอบ้ำนคำ
ประมำณ ๕๐๐ เมตร เป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรจุอัฐิธำตุของหลวงปู่เทสก์      

เทสรังสี อันเป็นที่เคำรพนับถือยิ่งของพุทธศำสนิกชน บนเขำเป็นจุดชมวิว

ที่ใกล้เทือกเขำตะนำวศรีมำกที่สุด สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๒๗๒ 

๑๐๔๖ โกวิทย์ ๐๘๑๓๖๒ ๐๒๑๖

พุน�้าร้อนไทยประจัน เดินทำงไปใช้เส้นทำงหมำยเลข ๓๒๐๖ จำกแยก

ปำกท่อถงึบ้ำนโป่งกระทงิ จำกนัน้ใช้ถนนสำยโป่งกระทงิ-พนุ�ำ้ร้อนประมำณ 

๑๑ กิโลเมตร เป็นบ่อพุน�้ำร้อนขนำดเล็ก กว้ำงประมำณ ๕ เมตร อุณหภูมิ

ในบ่อ ๖๕ องศำเซลเซียส เมื่อยืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือหรือเคำะ

ท�ำเสียงดัง น�้ำร้อนในบ่อจะผุดเป็นฟองขึ้นมำเหนือผิวน�้ำ ใกล้กันมีบ่อน�้ำ

เล็กๆ ส�ำหรับอำบน�้ำร้อนได้ นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกอำบน�้ำได้ระหว่ำง

น�้ำเย็นที่ไหลจำกเทือกเขำตะนำวศรีและน�้ำร้อนที่ไหลจำกบ่อ

เทศกาลงานประเพณี
งานเที่ยวราชบุรี จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม บริเวณศำลำ

กลำงจังหวัดรำชบุรี กิจกรรมภำยในงำนมีกำรสำธิตกำรผลิตสินค้ำ

หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของรำชบุรี เช่น กำรปั้นโอ่ง กำรทอผ้ำซิ่นตีนจก กำร

จ�ำหน่ำยสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และพืชผลทำงกำรเกษตร กำร

แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนของกลุ่มชนพื้นเมือง

งานเทศกาลองุน่หวานและของดดี�าเนนิสะดวก จดัขึน้ในรำวเดอืนมนีำคม-
เมษำยนของทุกปี เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะองุ่น

ซึ่งมีปลูกกันมำกในอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก องุ่นด�ำเนินสะดวกได้ชื่อว่ำมีรส

หวำนอร่อย นอกจำกจะมีนิทรรศกำรแสดงผลผลิตองุ่นที่มีคุณภำพแล้วยัง

มีสินค้ำทำงเกษตรอื่นๆ ให้ซื้อหำในรำคำถูกอีกด้วย เช่น มะพร้ำวน�้ำหอม 
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ส้มโอ ลิน้จี ่เป็นต้น และยงัมกีำรประกวดธดิำองุน่หวำน กำรประกวดสนิค้ำ

ทำงกำรเกษตร 

งานด�าเนินร�าลึก	 เสด็จประพาสต้น จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกรกฎำคม 

บรเิวณวดัโชตกิำยำรำม อ�ำเภอด�ำเนนิสะดวก เพือ่ระลกึถงึพระบำทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลำ้เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ที่เคยเสด็จประพำสต้นมำที่จังหวัด

รำชบรุ ีผูเ้ข้ำร่วมงำนส่วนใหญ่จะพร้อมใจกนัแต่งกำยย้อนยคุสมยัรชักำลที่ 

๕ และมีกำรประกวดกำรแต่งกำยย้อนยุคด้วย นอกจำกนี้ ยังมีนิทรรศกำร

ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ

พื้นเมือง

ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั๊งหมี่ทอง เป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้ำ 

ชำวกะเหรี่ยงถือว่ำเดือนเก้ำเป็นเดือนไม่ดี บรรดำวิญญำณชั่วร้ำยจะออก

หำกินและกิน“ขวัญ” ท�ำให้เจ็บป่วยหรืออำจถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดในวัน

ขึ้น ๑๕ ค�่ำ แต่ถ้ำ บำงบ้ำนไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้ำ 

ในพิธีมีกำร “ต้มข้ำวห่อ” เลี้ยงกัน “ข้ำวห่อ” คือ ขำ้วเหนียวห่อเป็นกรวย 

แล้วน�ำมำต้มให้สุกคล้ำยขนมจ้ำง (บะจ่ำง) สมัยก่อนเวลำรับประทำนใช้

จิ้มน�้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มมะพรำ้วขูด ในวันต้มข้ำวห่อนี้ จะมีพิธีสู่ขวัญด้วย 

เริม่ด้วยกำรเคำะไม้เป่ำแคน เพือ่ให้เกดิควำมสนกุสนำน จำกนัน้ผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่

ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลำนเพื่อควำมเป็นสิริมงคล

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

อ�าเภอเมือง
โอ่งมงักรและเครือ่งเคลอืบดนิเผา ผลติจำกดนิคณุภำพดใีนรำชบรุ ีนอกจำก

โอ่งลำยมังกร ยังมีเครื่องปั้นดินเผำส�ำหรับตกแต่งบ้ำนอีกมำก โรงงำนและ

ร้ำนค้ำอยู่ในตัวเมืองรำชบุรี จ�ำนวนมำกกว่ำ ๔๐ แห่ง 

ผ้าซิน่ตนีจก หตัถกรรมประณตีของชำวไท-ยวน สำมำรถชมและซือ้หำได้ที่

สหกรณ์กำรเกษตรไท-ยวน	รำชบุรี	ตั้งอยู่ปำกทำงเข้ำวัดคูบัว มีกำรสำธิต

กำรทอผ้ำตนีจกและจ�ำหน่ำยเสือ้ผ้ำส�ำเรจ็รปูชำย-หญงิ เปิดให้เข้ำชม   ทกุ

วัน เวลำ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๗๑ 

๗๑๖๕

กำรเดินทำง	 จำกตัวเมืองรำชบุรีนั่งรถโดยสำรประจ�ำทำงสำยรำชบุรี-

หนองบัวมำลงที่สหกรณ์กำรเกษตรฯ 

ศนูย์สบืทอดศลิปผ้ำจก	รำชบรุ ีอยูภ่ำยในวดัแคทรำย ถนนเพชรเกษม ต�ำบล

คบูวั อ�ำเภอเมอืงรำชบรุ ีอยูห่่ำงจำกตวัจงัหวดัประมำณ ๘ กโิลเมตร เป็น

ศนูย์รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัศลิปะผ้ำจกไท-ยวน เกบ็รกัษำตวัอย่ำงผ้ำจกที่
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มลีวดลำยดัง้เดมิ มกีำรสำธติกำรทอผ้ำและจ�ำหน่ำยสนิค้ำพืน้เมอืง อำท ิผ้ำ

ฝ้ำยตนีจก เสือ้ผ้ำส�ำเรจ็รปู ผ้ำถงุ ผ้ำขำวม้ำ เปิดให้เข้ำชมทกุวนั เวลำ 

๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. ๐ ๓๒๓๐ ๐๐๓๑

บ้ำนคุณทองอยู	่ก�ำลังหำญ	(คุณยำยซ้อน	ก�ำลังหำญ) อยู่ในซอยเยื้องกับ

ศูนย์สืบทอดศิลปผำ้จก รำชบุรี วัดแคทรำย มีกำรสำธิตกำรทอผ้ำตีนจก 

และจ�ำหน่ำยผ้ำซิ่นตีนจก ผ้ำขำวม้ำ เปิดให้เข้ำชมทุกวันเวลำ ๐๘.๐๐-

๑๘.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอียด เพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๖๙๙ 

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้ำพื้นบ้ำน	 รำชบุรี ตั้งอยู่ที่วัดนำหนอง ต�ำบลดอนแร่ 

เป็นกำรรวมกลุ่มของชำวบ้ำนที่มีกำรสำธิตกำรทอผ้ำ และกำรจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ผ้ำซิ่น ผำ้ซิ่นตีนจก กระเป๋ำ ย่ำม หมอน ศูนย์ฯ เปิดให้เข้ำชม

ทกุวนั เวลำ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. ๐ ๓๒๒๐ 

๗๒๕๖

ผ้าขาวม้า ที่ได้รับควำมนิยม ได้แก่ ผ้ำขำวม้ำคนยวน มีสีสันสวยงำม   ทอ
ลวดลำยยอดนิยมในหมู่ชำวยวน หำซื้อได้ที่ต�ำบลคูบัว และ ผ้ำขำวม้ำ

บ้ำนไร่ ผลติจำกฝ้ำยคณุภำพด ีมสีสีนัลวดลำยตำหมำกรกุ ปัจจบุนัท�ำด้วย

เครื่องจักรแต่คุณภำพยังดีเช่นเดิม มีจ�ำหน่ำยทั่วไปตำมร้ำนค้ำ หรือ บ้ำน

คุณยำยซ้อน โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๖๖๙

ผ้าทอบ้านคูบัว
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แคนลายและขลุย่ เป็นผลติภณัฑ์งำนฝีมอืของชำวบ้ำน บรเิวณหน้ำวดัแค

ทรำย หมู ่๑๓ ต�ำบลคบูวั อ�ำเภอเมอืงรำชบรุ ีทีท่�ำมำนำนมรีปูแบบต่ำงๆ 

ทีส่วยงำม สอบถำมข้อมลูที ่กลุม่ผูผ้ลติบ้ำนคบูวั โทร.๐ ๓๒๓๕ ๒๗๑๕

เครือ่งทองเหลอืง สนิค้ำทีผ่ลติ คอื ผลติภณัฑ์ทองเหลอืงต่ำงๆ เครือ่งประดบั 

กระดิง่ผกูคอววั เป็นต้น ตดิต่อได้ทีห่มูบ้่ำนเขำลอยมลูโค หมู ่๗ ต�ำบลดอน

ตะโก อ�ำเภอเมอืง อยูห่่ำงจงัหวดัประมำณ ๖ กโิลเมตร สนใจเยีย่มชมและ

เลอืกซือ้ ตดิต่อกลุม่สหกรณ์ผูผ้ลติเครือ่งทองเหลอืง เขำลอยมลูโค

ผลิตภัณฑ์ไม้กลึงและแคน อยู่ที่บ้ำนแคทรำย หมู่ ๑๒ ต�ำบลคูบัว โดยใช้
ไม้มะพร้ำวมำท�ำเป็นครก และมีกำรท�ำแคน ผลิตภัณฑ์มีจ�ำหน่ำยที่บ้ำน

คุณวิโรจน์ทุกวัน เวลำ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๖๙๔

ตะโกดัดและไม้แคระ ตั้งอยู่ที่ริมถนนสำยเขำงู-เบิกไพร หมู่ ๓ ต�ำบลเขำ

แร้ง อ�ำเภอเมืองรำชบุรี มีให้เลือกซื้อมำกมำยและมีบริกำรส่งให้ถึงที่ทั่ว

ประเทศ เปิดทุกวัน เวลำ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถำมข้อมูลโทร. ๐ ๓๒๓๙ 

๑๖๑๗, ๐๘ ๖๑๗๖ ๗๖๕๗

อ�าเภอบางแพ
PASAYA OUTLET ๖๐ หมู่ ๑๐ ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ ๗๘ อ�ำเภอ

บำงแพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ ภำยใต้ชื่อ PASAYA มีทั้งผ้ำมำ่น 

โต๊ะ เก้ำอี้ โซฟำ หมอน ผ้ำปูที่นอน ผ้ำคลุมเตียงหลำกหลำยรูปแบบ เปิด

ทกุวนั เวลำ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. ๐ ๓๒๓๔ 

๐๔๐๑-๓ ต่อ ๖๗๘, ๐ ๓๒๓๕ ๑๘๗๐, ๐ ๓๒๓๕ ๑๘๗๖

อ�าเภอโพธาราม
ผลติภณัฑ์นมสด ตัง้อยูร่มิถนนเพชรเกษม กโิลเมตรที ่๗๕-๗๖ ต�ำบลหนอง

โพ อ�ำเภอโพธำรำม อยูห่่ำงจำกกรงุเทพฯประมำณ ๘๐ กโิลเมตรก่อนถงึตวั

เมอืงรำชบรุ ีด�ำเนนิงำนโดย สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบรุ ีจ�ำกดั (ในพระบรม

รำชปูถมัภ์) ซึง่มชีือ่เสยีงเรือ่งกำรผลตินมสดมำนำน เป็นนมสดทีม่คีณุภำพ 

รำคำถกู สำมำรถหำซือ้ผลติภณัฑ์นมสด ไอสกรมี โยเกร์ิตจำกร้ำน Dairy 

Hut จ�ำหน่ำยของสหกรณ์บริเวณด้ำนหน้ำสหกรณ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 

๐๘.๐๐-๑๘๐๐ น. (สนใจขอเข้ำเยีย่มชมกระบวนกำรผลติเป็นหมูค่ณะควร

ตดิต่อล่วงหน้ำ ในวันท�ำกำร วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ได้ที่ 

โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๙๒๓๔-๕, ๐ ๓๒๓๘ ๙๐๓๘-๙ โทรสำร ๐ ๓๒๓๘ 

๙๐๘๙)  

ผัก	ผลไม ้ได้แก่ หัวผักกำดหวำน-เค็ม ผลิตที่หมู่ที่ ๒ ต�ำบลเจ็ดเสมียน 
อ�ำเภอโพธำรำม หำซื้อได้ทั่วไป เช่น ร้ำนแม่ฮวย (เชลล์ชวนชิม)
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องุ่นหวานด�าเนินสะดวก มีจ�ำหน่ำยทั่วไปในตัวจังหวัด และที่ตลำดน�้ำ

ด�ำเนนิสะดวก มะม่วงวดัเพลง พนัธุห์นงักลำงวนั มนัอร่อย โดยเฉพำะทีม่ำ

จำก “ไร่ทองสำมสี” หมู่ที่ ๘ ต�ำบลวัดเพลง อ�ำเภอวัดเพลง

ตุ๊กตาผ้า ที่ต�ำบลบ้ำนสิงห์ อ�ำเภอโพธำรำม เป็นแหล่งหัตถกรรมตุ๊กตำผ้ำ

รูปสัตว์และผลไม้ต่ำงๆ ฝีมือลือชื่ออีกแห่งหนึ่ง รำ้นจ�ำหน่ำยมีอยู่บริเวณ

ทำงหลวงหมำยเลข ๔ ประมำณกิโลเมตรที่ ๘๕-๘๗ จะมีร้ำนจ�ำหน่ำย

ตุ๊กตำผ้ำตลอดทำง

ที่นอนนุ่น มีแหล่งผลิตอยู่ที่อ�ำเภอโพธำรำม เช่น ที่นอนจำรุภัณฑ์ ถนน

เพชรเกษม หมู่ ๓ ต�ำบลคณำนุกูล, ถนนเพชรเกษม หมู่ ๓ ต�ำบลบ้ำน

เลือก และที่โรงงำนสุพร หมู่ ๒ ต�ำบลบ้ำนเลือก

เขยีงไม้มะขาม มแีหล่งผลติและจ�ำหน่ำยอยูท่ีบ้่ำนเลขที ่๔/๒ หมู ่๑๐ ต�ำบล
บ้ำนสิงห์ อ�ำเภอโพธำรำม ริมถนนเพชรเกษม ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ 

๑๖ กิโลเมตร สอบถำมรำยละเอียดโทร. ๐ ๓๒๒๓ ๔๐๘๗, ๐๘ ๑๖๒๓ 

๔๑๔๔, ๐๘ ๑๙๘๔ ๔๐๒๙

อ�าเภอบ้านโป่ง	 	
ผลติภณัฑ์หวายพลาสตกิ ตัง้อยูท่ีถ่นนเพชรเกษม (สำยเก่ำ) อ�ำเภอบ้ำนโป่ง

ผลติจำกพลำสตกิทดแทนวสัดธุรรมชำต ิมคีวำมทนทำน สวยงำม สำมำรถ

ชมกำรสำธติกำรผลติและเลอืกซือ้สนิค้ำได้ที ่ร้ำนจ�ำหน่ำยของโรงงำนบรษิทั 

ไทยพลำสติก แฮนด์ดิครำฟท์ จ�ำกัด เปิด วันจันทร์-เสำร์ เวลำ ๐๘.๐๐-

๑๗.๐๐ น. อ�ำเภอบ้ำนโป่ง โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๙๐๒๘, ๐ ๓๒๒๙ ๙๑๙๘

อ�าเภอบ้านคา
ย่ามกะเหรี่ยง เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรทอขึ้นใช้เองของชำวไทยตะนำวศรี 
มีจ�ำหน่ำยที่หมู่ ๑ ต�ำบลบ้ำนบึง อ�ำเภอบ้ำนคำ

อ�าเภอสวนผึ้ง
สวนกล้วยไม้ลันดา	ออร์คิด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนห้วยผำก ต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอ
สวนผึ้ง ติดน�้ำตกเก้ำโจน เป็นสวนกล้วยไม้ตัดดอกจ�ำหน่ำย นักท่องเที่ยว

สำมำรถซื้อกลับมำเลี้ยงที่บ้ำนได้ เปิดทุกวัน เวลำ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๑๙๒ ๙๗๘๔, ๐๘ ๑๗๓๖ 

๐๑๗๑, ๐๘ ๑๑๗๘ ๘๐๙๔

สวนผึ้ง	ออร์คิด ๓๑๓/๒ หมู่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง มีพื้นที่ ๖ ไร่ 

จ�ำหน่ำยพันธุ์กล้วยไม้ทั้งดอกและต้น เช่น พันธุ์แวนด้ำ แอสโตเซนด้ำ ฟ้ำ

มุ่ย เปิดทุกวัน เวลำ ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๒๓๐, ๐๘ ๗๙๑๕ 

๐๖๙๙, ๐๘ ๙๐๑๖ ๙๓๙๓, ๐๘ ๔๙๐๙ ๔๘๓๐
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กล้วยม้วน มีรสชำติไม่แพ้ที่อื่นใด มีจ�ำหน่ำยที่โรงงำนแม่ทิมกล้วยม้วน 

อ�ำเภอสวนผึ้ง นอกจำกผลิตภัณฑ์จำกกล้วยแล้วยังมีเผือก มันฉำบน�้ำผึ้ง

กิจกรรมที่น่าสนใจ
ล่องเรอืตามรอยเสดจ็พระพทุธเจ้าหลวง ในอดตีเมือ่ครัง้ขดุคลองสำยนีเ้สรจ็
ใหม่ๆ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชประสงค์

ต้องกำรทรำบถงึชวีติควำมเป็นอยูข่องรำษฎร จงึทรงเรอืมำดกะสวยมำตำม

ล�ำพงั เส้นทำงทีพ่ระองค์เสดจ็ประพำสนีน้บัเป็นเส้นทำงสำยประวตัศิำสตร์

ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นห่วงเป็นใยควำมเป็นอยู ่ของพสกนิกรของ

พระองค์ กำรเดนิทำงตำมเส้นทำงเสดจ็ของพระองค์นีจ้งึมเีรือ่งรำวน่ำศกึษำ

มำกมำยสำยหนึ่งของรำชบุรี เริ่มจำกท่ำน�้ำคลองด�ำเนินสะดวก (คลอง

ต้นตำล หรือคลองเล็ก) พำไปชิมน�้ำมะพรำ้วอ่อน สวนมะม่วง ก่อนผ่ำน

สวนเกษตรผสมผสำน ชมบ้ำนเรอืนไทยเก่ำแก่รมิน�ำ้ ชมิน�ำ้ตำลมะพร้ำวสด

แก้กระหำยแล้วอิ่มอร ่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ ้ำของรำงวัลชนะเลิศ

ด�ำเนินสะดวก ผ่ำนหน้ำวัดโชติทำยกำรำมและบ้ำนเจ๊กฮวดที่ครั้งหนึ่ง

รชักำลที ่๕ เคยเสดจ็มำในแบบสำมญัชนและเสวยพระกระยำหำรกลำงวนั

ที่นี่ ก่อนจะผ่ำนตลำดลัดพี สู่ใจกลำงตลำดน�้ำด�ำเนินสะดวกอีกครั้งหนึ่ง  

ตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทุกวัน ใช้เวลำประมำณ ๑ ชั่วโมง ค่ำเชำ่เรือ

รำคำเริ่มตั้งแต่ ๓๐๐ บำท เป็นต้นไป สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กลุ่มท่ำเรือโค้ก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๐๒๓, ๐๘ ๙๘๑๙ ๔๓๘๓

ศนูย์เรยีนรูภ้มูปัิญญาไทย	ปิยะชนก อยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลมุของหมู ่๕ ต�ำบล

ดอนคำ อ�ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี และหมู่ ๙ ต�ำบลดอนยำยหอม 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งศึกษำดูงำนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย 

ภมูปัิญญำไทยต่ำงๆ เรยีนรูเ้รือ่งกำรผลติเครือ่งหอมไทยโบรำณ เช่น น�ำ้อบ 

ก�ำยำน พร้อมมีผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ำย ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมกิจกรรมน�ำ

เที่ยวต่ำงๆ ที่ทำงศูนย์จัดให้ และมีร้ำนอำหำรบริกำร สอบถำมข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๔๓๘ ๘๒๐๗, ๐๘ ๑๘๕๘ ๓๗๕๔, ๐๘ ๙๘๓๖ ๕๐๗๖ 

หรือ www.piyachanok.com

เส้นทางขับรถเที่ยว หำกคุณเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทำงที่ตัดจำก

ถนนเพชรเกษมผ่ำนอ�ำเภอบ้ำนคำสูอ่�ำเภอสวนผึง้ นบัเป็นเส้นทำงทีส่วยงำม 

เส้นทำงสำยแยกอ�ำเภอปำกท่อ เส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๐๖ สู่บำ้นโป่ง

กระทิง ทำงหลวงหมำยเลข ๓๓๑๓ ก่อนผำ่นอ�ำเภอบ้ำนคำสู่สวนผึ้ง หรือ

จะใช้เส้นทำงห้วยชินสีห์ ตรงขำ้มทำงเข้ำต�ำบลคูบัว ทำงหลวงหมำยเลข 

๓๓๓๗ ผำ่นบ้ำนทุ่งหลวงไปบรรจบกับสำยแรกที่บ้ำนโป่งกระทิง ถึงอ�ำเภอ

บ้ำนคำ ก่อนเข้ำสูอ่�ำเภอสวนผึง้เช่นกนั เป็นเส้นทำงทีต่ดัผ่ำนป่ำและทวิเขำ

สลับซับซ้อนสวยงำมมำกเส้นหนึ่งในรำชบุรี
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โฮมสเตย์	ส�ำหรบัผูส้นใจสมัผสัชวีติควำมเป็นอยูแ่บบไทยรมิสำยน�ำ้ จงัหวดั
รำชบุรีมีที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชำวบ้ำน 

เยี่ยมชมสถำนที่ส�ำคัญๆ ทัศนศึกษำดูงำน ได้แก่

ไทยไลฟสไตล์	 ทัวร์ พำไปสัมผัสกับชีวิตชำวบ้ำนสองฝั่งคลอง เยี่ยมชม

สถำนที่ส�ำคัญๆ เช่น วัดบำงกุ้ง วัดบำงแคน้อย อุทยำน ร.๒ ตลำดน�้ำ

อมัพวำ วดัเจรญิสขุำรำมวรวหิำร บ้ำนซึง่รชักำลที ่๕ เคยเสดจ็สมยัประพำส

คลองด�ำเนินสะดวก และในยำมค�่ำคืนล่องล�ำน�้ำแม่กลอง ชมหิ่งห้อย 

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว ๖-๘ คน ในรำคำแพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน คนละ 

๒,๕๐๐ บำท สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไทยไลฟสไตล์ ทัวร์ โทร. 

๐ ๒๒๔๙ ๓๓๕๘, ๐ ๒๒๔๐ ๑๙๕๕, ๐ ๒๒๔๙ ๓๑๙๖ E-mail: thailifestyle@

hotmail.com

บ้านไร่ไทรงาม	ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๑ หมู่ ๔ ต�ำบลตะนำวศรี อ�ำเภอสวนผึ้ง มี

บ้ำนพัก จ�ำนวน ๔ หลัง พักได้ ๔ คน รำคำ ๖๐๐ บำท,  พักได้ ๑๐ คน 

รำคำ ๑,๘๐๐ บำท มีเต็นท์ให้เช่ำ พักได้ ๒ คน รำคำ ๔๐๐ บำท นักท่อง

เที่ยวที่น�ำเต็นท์มำเองเสียค่ำพื้นที่กำงเต็นท์ คนละ ๑๐๐ บำท (ประกอบ

อำหำรได้ มีบริกำรล่องแก่งแม่น�้ำชี คนละ ๑๕๐ บำท มีจักรยำนให้เช่ำ 

และมีสอนวำดภำพ) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๓๘๓ ๐๘๖๔, ๐๘ 

๙๐๖๓ ๓๖๗๔

การผจญภัย บริเวณอุทยำนหินเขำงูได้จัดให้มีกิจกรรมกำรผจญภัย ได้แก่ 

กำรไต่หน้ำผำ กำรเหริเวหำ สะพำนขงึข้ำมระหว่ำงภเูขำ และกำรปีนหน้ำผำ 

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่เขำง ูแอดเวนเจอร์ ปำร์ค โทร. ๐ ๒๔๑๑ 

๑๙๔๙ www.proclimberthailand.com 

ตัวอย่างรายการน�าเที่ยว	

แบบ	๒	วัน	๑	คืน
(ด�ำเนินสะดวก-โพธำรำม-จอมบึง-สวนผึ้ง)

วันที่	๑
เช้ำ - ตลำดน�้ำด�ำเนินสะดวก

 - ชมกำรสำธิตเชิดหนังใหญ่ (เฉพำะวันเสำร์)

 - แวะชมพิพิธภัณฑ์พื้นบำ้นวัดม่วง

เที่ยง - มื้อเที่ยงริมแม่น�้ำแม่กลองหรือในเมืองรำชบุรี

 - แวะชมซื้อผำ้ซิ่นตีนจกชำวไท-ยวน

บ่ำย - เดินทำงสู่สวนผึ้ง ระหว่ำงทำงแวะถ�้ำเขำบิน

 - อำบน�้ำแร่ที่ธำรน�้ำร้อนบ่อคลึง

เย็น - เขำ้สู่ที่พัก อ�ำเภอสวนผึ้ง
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วันที่	๒
เช้ำ - ชมอทุยำนธรรมชำตวิทิยำ ตำมพระรำชด�ำร ิสมเดจ็

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

 - เที่ยวน�้ำตกเก้ำโจน

บ่ำย - ชมพระพุทธรูปสมัยทวำรวดีที่เขำงู

 - นมัสกำรเจำ้แม่กวนอิม ที่วัดหนองหอย

เย็น (๑๗.๓๐ น.) - รอชมค้ำงคำวนบัล้ำนออกจำกถ�ำ้ ทีว่ดัเขำช่องพรำน

 - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ

แบบไปเช้า-เย็นกลับ	
(เมืองรำชบุรี-บำงแพ)

เช้ำ - ชมจิปำถะภัณฑ์สถำนบ้ำนคูบัว

สำย - นมัสกำรหลวงพ่อแก่นจันทร์ ที่วัดช่องลม

 - พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ รำชบุรี

บ่ำย - ชมกำรท�ำเซรำมิคแนวร่วมสมัยที่โรงงำนเถ้ำฮงไถ่ 

หรือชมกำรท�ำโอ่งที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์

 - ชมอุทยำนหุ่นขี้ผึ้งสยำม อ�ำเภอบำงแพ

 - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ

แบบไปเช้า-เย็นกลับ	
(ด�ำเนินสะดวก-บำงแพ-โพธำรำม)

เช้ำ - ตลำดน�้ำด�ำเนินสะดวก 

 - ชมอุทยำนหุ่นขี้ผึ้งสยำม 

บ่ำย - ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัดม่วง / ภำพจิตรกรรมฝำ

ผนังวัดคงคำรำม

 - เที่ยวชุมชนบ้ำนเจ็ดเสมียนและชมกำรแสดง All 

About Arts

ข้อแนะน�าในการท่องเที่ยว
• ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือข้อมูล

สถำนที่นั้นๆ ก่อน เช่น ในด้ำนประวัติศำสตร์

• ศกึษำฤดกูำลของธรรมชำต ิเช่น ดอกไม้ นกอพยพ หรอืช่วงเวลำ

ที่เหมำะสมในกำรเดินทำง 

• ช่วยรกัษำทรพัยำกรกำรท่องเทีย่วไม่ว่ำจะเป็นแหล่งท่องเทีย่วทำง

ธรรมชำติหรือแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม

• ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถีชีวิตและประเพณีนิยมของคนใน

ท้องถิ่น
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• ในระหว่ำงกำรเดินทำงไม่ควรประมำทและต้องค�ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย 

• ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของเจำ้หน้ำที่โดยเคร่งครัด 

สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดราชบุรี
สถานที่พัก	
(รำคำห้องพกัในเอกสำรนีเ้ปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถำมจำกโรงแรมก่อนเข้ำพกั)

อ�าเภอเมืองราชบุรี
กฤษณะ	โฮเต็ล ๑๑๘ ถนนคฑำธร ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๒๖๒ 

จ�ำนวน ๒๕ ห้อง รำคำ ๑๕๐-๔๕๐ บำท

โกลเด้น	ซิตี้ (ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๔ กิโลเมตร) ๗๖/๑ หมู่ ๕ ถนน

เพชรเกษม ต�ำบลโคกหม้อ โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๗๑๔๐-๒ โทรสำร ๐ ๓๒๓๑ 

๗๑๔๐-๔๒ www.goldencity-hotel.com จ�ำนวน ๒๑๖ ห้อง รำคำ ๖๕๐-

๓,๕๐๐ บำท 

กวงฮั้ว ๒๐๐-๒๐๒ ถนนอัมรินทร์ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๑๙ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง 

รำคำ ๑๕๐ บำท

ครัวหลวง	 รีสอร์ท ๕๙ หมู่ ๕ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลโคกหม้อ โทร.          

๐ ๓๒๓๒ ๑๒๒๑ โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๙ www.krualuang.com บำ้น

พัก จ�ำนวน ๔๐ หลัง รำคำ ๖๐๐ บำท

ค่ายบุรฉัตร โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๓๔๙๙ , ๐ ๓๒๓๑ ๙๐๑๙ โทรสำร ๐ ๓๒๓๙ 

๑๖๐๔ จ�ำนวน ๗๖ ห้อง โบกี้รถไฟ ๒ โบกี้ บ้ำนพัก ๓ หลัง รำคำ ๕๐๐-

๒,๐๐๐ บำท ปีนผำจ�ำลอง โดดหอ กิจกรรมเข้ำค่ำย (ต้องติดต่อล่วงหน้ำ)

กำงเต็นท์ได้ มีสนำมกอล์ฟ ปั่นจักรยำน

เค็ง	 เรสซิเดนส์ ๕๔ ถนนรำษฎร์ด�ำริ ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ 

๒๗๑๑-๔ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ๔๕๐ บำท 

น�าสิน	 ราชบุรี (ใกล้กับสถำนีรถปรับอำกำศ สำย ๗๖ (กรุงเทพ-รำชบุรี) 

๒-๑๖ ถนนไกรเพชร ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๕๑, ๐ ๓๒๓๓ 

๗๖๓๔ โทรสำร ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๓๓ จ�ำนวน ๗๖ ห้อง รำคำ ๒๕๐-๑,๕๐๐ บำท 

แพรวอาภาเพลส ๙๙/๑ ถนนสมบูรณ์กุล ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๒ 

๑๗๑๖, ๐ ๓๒๓๒ ๑๗๕๔ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง รำคำ ๖๐๐-๑,๒๐๐ บำท

รอยลั	ราชบรุ	ีรสีอร์ท ๑๔๔ หมู ่๕ ต�ำบลเขำแร้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๑๔-๕ 

จ�ำนวน ๕๒ ห้อง รำคำ ๑,๖๐๐ บำท (อยูใ่นสนำมกอล์ฟรอยลั รำชบรุ ีมี 

๑๘ หลมุ)
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ราชบุรีดี ๑ ๔๓/๑ ถนนอุดมศิริ ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๔๒, 

๐ ๓๒๓๓ ๘๓๐๒ โทรสำร ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๔๒ จ�ำนวน ๑๕ ห้อง รำคำ 

๒๖๐-๕๕๐ บำท

เวสเทิร์น	แกรนด์	โฮเต็ล ๑๐๕/๑ ถนนเพชรเกษมสำยเก่ำ ต�ำบลหน้ำเมือง 

โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๓๘๘๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๗๗ www.westerngrandhotel.com 

จ�ำนวน ๗๕ ห้อง รำคำ ๑,๐๐๐-๒,๙๐๐ บำท

วาสนาดี	รีสอร์ท ๙๙/๙ หมู่ ๕ ต�ำบลเจดีย์หัก โทร. ๐๘ ๑๙๔๔ ๑๖๑๗, ๐๘ 

๙๑๙๙ ๓๑๑๓ www.vasanadee.com จ�ำนวน ๑๕ หลัง รำคำ ๑,๕๐๐-

๒,๕๐๐ บำท (กิจกรรมปั่นจักรยำน มีสนำมไดร์ฟกอล์ฟ)

ศาลาไทย ๖๕/๘ ถนนคฑำธร ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๗๒,  

๐ ๓๒๓๓ ๗๔๔๘ จ�ำนวน ๔๔ ห้อง รำคำ ๒๐๐-๖๐๐ บำท

หงส์ฟ้า ๘๙/๑๗ ถนนรำษฎรยินดี ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๘๔ 

จ�ำนวน ๓๐ ห้อง รำคำ ๑๗๐-๒๓๐ บำท  

อารยะ ๑๘๗/๑-๑๒ ถนนไกรเพชร ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ 

๗๗๘๑-๒ โทรสำร ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๘๒ จ�ำนวน ๗๓ ห้อง รำคำ ๒๕๐-๕๐๐ 

บำท

เกสต์เฮาส์

เกสต์เฮาส ์ รำชบุรี ๘/๑ หมู่ ๙ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลดอนตำโก โทร. 

๐ ๓๒๓๑ ๙๙๑๖ www.guesthouse.ratburi.com จ�ำนวน ๑๘ ห้อง 

รำคำ ๗๐๐ บำท

โฮมเสตย์

เรือนย่าโฮมเสตย์ ๙๙ หมู่ ๓ ซอยเทศบำลเขำงู ต�ำบลเกำะพลับพลำ โทร. 

๐ ๓๒๓๑ ๒๙๓๘ , ๐๘ ๗๖๒ ๖๔๔๗ www.siamlocalnews.com/ruenya 

จ�ำนวน ๔ ห้อง รำคำ ๒๐๐-๕๐๐ บำท ปั่นจักรยำน นวดแผนโบรำณ      

อบสมุนไพร

อ�าเภอด�าเนินสะดวก
นกน้อย ๑ หมู่ ๘ ต�ำบลด�ำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๓๘๒ 

www.noknoihotel.com จ�ำนวน ๒๐ ห้อง รำคำ ๒๒๐- ๓๕๐ บำท

บ้านสุขโชค	 รีสอร์ท ๑๐๓ หมู่ ๕ ต�ำบลท่ำนัด โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๓๐๑, 

๐ ๓๒๒๕ ๔๙๘๒ โทรสำร ๐ ๓๒๒๕ ๔๓๐๑ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง รำคำ 

๑๕๐-๑,๐๐๐ บำท (มีบริกำรเรือไปตลำดน�้ำด�ำเนินสะดวก)

003-066 .indd   47 12/10/10   11:35 PM



48

บ้านไทยด�าเนิน	 รีสอร์ท ๒๙ หมู่ ๖ ถนนสำยบำงแพง-แม่กลอง ต�ำบล   

ตำหลวง โทร. ๐๘ ๑๗๑๓ ๓๓๒๐, ๐๘ ๙๙๙๖ ๐๘๙๙ www.baanthai 

damnoen.com บำ้นพัก จ�ำนวน ๔ หลัง รำคำ ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บำท (มี

บริกำรนวดแผนโบรำณ กิจกรรมดูนก ขี่จักรยำน พำยเรือ)

เลค	พอย์ท	สปอร์ต	คลับ ๑๓๓ หมู่ ๑๐ ต�ำบลแพงพวย โทร. ๐ ๓๒๓๖ 

๕๕๐๐-๑ โทรสำร ๐ ๓๒๓๖ ๕๔๔๔ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๒๑๒ ๘๗๗๗-๘ 

โทรสำร ๐ ๒๒๑๒ ๕๔๓๗ www.lakepointsportclub.com จ�ำนวน ๒๑ 

หลัง รำคำ ๑,๐๐๐ บำท

โฮมสเตย์

พี	 โฮมสเตย์ ๑๐๘ หมู่ ๙ ต�ำบลด�ำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๐๓๒, 

๐๘ ๕๘๔๔ ๔๖๕๔ จ�ำนวน ๔ ห้อง รำคำ ๒๕๐-๑,๐๐๐ บำท (มีบริกำร

เรือทัวร์ เดินชมคลอง)

อ�าเภอปากท่อ
ดรากอน	ฮิลล์	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	คลับ ๑๙๒ หมู่ ๒ ต�ำบลอ่ำงหิน  โทร. 

๐ ๓๒๒๒ ๙๑๒๒ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง รำคำ ๑,๐๐๐ บำท บ้ำนพัก จ�ำนวน 

๑๕ หลัง รำคำ ๑,๐๐๐ บำท

อ�าเภอบ้านโป่ง
เกษมสุข ๒/๙๘ ถนนแสงชูโต ต�ำบลบ้ำนโป่ง โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๓๘๔, 

๐ ๓๒๒๒ ๑๐๒๗ โทรสำร ๐ ๓๒๒๒ ๑๐๒๗ จ�ำนวน ๖๗ ห้อง รำคำ 

๒๔๐ -๕๐๐ บำท 

ซีซ่าร์	พาเลส ๙/๑ หมู่ ๖ ต�ำบลปำกแรต โทร. ๐ ๓๒๒๐ ๐๐๕๒-๓ จ�ำนวน 

๕๐ ห้อง รำคำ ๓๐๐-๔๕๐ บำท

ไทยน�า	 ริเวอร์ไซด์ ๑๙/๕๐ หมู่ ๔ ถนนแสงชูโต ต�ำบลปำกแรต โทร. 

๐ ๓๒๒๑ ๑๙๔๗-๘, ๐ ๓๒๒๐ ๐๑๕๕ โทรสำร ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๕๔ 

จ�ำนวน ๗๑ ห้อง รำคำ ๕๐๐-๒,๐๐๐ บำท (มีบริกำรล่องเรือไปตลำด

น�้ำด�ำเนินสะดวก)

ไทยน�า	 โฮเต็ล ๑๙/๕๐/๑๙ หมู่ ๔ ถนนแสงชูโต ต�ำบลปำกแรต โทร. 

๐ ๓๒๒๐ ๐๑๕๕ , ๐ ๓๒๒๑ ๑๙๔๗-๘ โทรสำร ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๕๔ 

จ�ำนวน ๗๑ ห้อง รำคำ ๖๐๐-๒,๐๐๐ บำท (มีบริกำรล่องเรือไปตลำดน�้ำ

ด�ำเนินสะดวก นวดแผนโบรำณ นวดฝ่ำเท้ำ ) สนง.ให้ตัดออก

บ้านโป่ง	อนิน์ ๒๑ ถนนบ้ำนปำกแรต ต�ำบลบ้ำนโป่ง โทร. ๐ ๓๒๓๔ ๔๐๔๑-
๓ โทรสำร ๐ ๓๒๒๒ ๑๙๗๓   จ�ำนวน ๓๓ ห้อง รำคำ ๔๕๐-๕๐๐ บำท
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ผากล่อมไพร	รีสอร์ท ๒-๖ ถนนแสงชูโต ต�ำบลบ้ำนโป่ง โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ 

๘๕๙๖

ลักกี้ ๒/๓ หมู่ ๑๑ ถนนทรงพล ต�ำบลหนองอ้อ โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๒๒๗ 

จ�ำนวน ๒๐ ห้อง รำคำ ๓๐๐-๔๕๐ บำท

วิลล่า	 โฮเต็ล ๓๐/๒ ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ำผำ โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๓๑๒,     

๐ ๓๒๒๑ ๑๙๖๔ จ�ำนวน ๕๕ ห้อง รำคำ ๒๕๐-๗๐๐ บำท

ศรีสวัสดิ ์๙๘-๑๐๐ ถนนกระจ่ำงวัฒนำ โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๗ จ�ำนวน ๑๒ 

ห้อง รำคำ ๑๒๐ บำท

อรรถรส	การ์เด้น	รสีอร์ท ๑๑ หมู ่๖ ถนนบำงพงั-ลำดบวัขำว ต�ำบลเบกิไพร 

โทร. ๐ ๓๒๓๔ ๓๕๘๗ , ๐๘ ๖๐๓๔ ๑๘๕๐ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๘๙๑๑ กรุงเทพฯ 

๐ ๒๕๔๑ ๖๕๗๗ , ๐๘ ๖๘๘๖ ๓๐๘๖ www.auttaor.com/garden.htm 

จ�ำนวน ๒๕ ห้อง รำคำ ๕๐๐-๑,๒๐๐ บำท

อ�าเภอโพธาราม
แสนสุข	 โฮเต็ล ๓๓ ซอย รัฐประชำ ถนนโชคชัย ต�ำบลโพธำรำม           

โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๐๓๓ โทรสำร ๐ ๓๒๒๖ ๑๒๑๗ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง รำคำ 

๑๘๐-๔๕๐ บำท

สวนศิลป์บ้านดิน ๙๐ ม.๕ ต�ำบลเจ็ดเสมียน โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๗๖๖๘, ๐๘ 

๑๘๓๑ ๗๐๔๑ กรุงเทพฯ ๐ ๒๔๑๒ ๗๒๗๘-๘ โทรสำร ๐ ๓๒๓๙ ๗๖๖๙ 

www.patravaditheatre.com จ�ำนวน ๒๗ ห้อง รำคำ ๖๕๐-๑,๘๕๐ บำท 

(สอนศิลปะ บริกำรน�ำเที่ยวต�ำบลเจ็ดเสมียน)

อ�าเภอจอมบึง
จอมบึงอินน	์แอนด์	รีสอร์ท ๑๒๔/๗ หมู่ ๑ ต�ำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๒๖ 

๑๑๓๕, ๐ ๓๒๒๖ ๑๑๕๘ จ�ำนวน ๒๑ ห้อง รำคำ ๓๕๐-๕๐๐ บำท

วูซุง	แคสเซิล	ฮิลล์ ๗๙ หมู่ ๑๒ ถนนปำกบึง-หนองกวำง ต�ำบลจอมบึง 

โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๘๐๖๙-๗๐, ๐๘ ๑๙๑๗ ๘๗๙๔ โทรสำร ๐ ๓๒๒๒ ๘๐๖๓-๔ 

จ�ำนวน ๗๕ ห้อง รำคำ ๙๐๐-๒,๐๐๐ บำท (มีนวดตัว นวดฝ่ำเท้ำ)

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ	โรงแรมจอมพล	พาเลซ	(มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ	หมู่บ้านจอมบึง) ๔๖ หมู่ ๓ ต�ำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๒๐๘๗ 

www.mcru.ac.th จ�ำนวน ๒๘ ห้อง รำคำ ๕๐๐-๗๐๐ บำท 
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อ�าเภอสวนผึ้ง
เขากระโจม	โฮมสเตย์ (ตรงข้ำมทำงขึน้เขำกระโจม) โทร. ๐๘ ๑๑๓๕ ๒๒๙๙, 

๐๘ ๑๓๐๘ ๓๔๔๔, ๐๘ ๙๒๐๖ ๑๒๓๕ จ�ำนวน ๗ หลัง รำคำ ๘๐๐-๑,๐๐๐ 

บำท มีบริกำรเต็นท์ให้เช่ำ ๓๕๐-๕๐๐ บำท (บริกำรรถเชำ่ขึ้นเขำกระโจม 

ขี่จักรยำนเสือภูเขำ)

โครงการครัวตะนาวศรี ๑๗๓ หมู่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๓๗๘ 

๗๗๒๗, ๐๘ ๗๑๕๘ ๗๐๖๗, ๐๘ ๗๑๕๘ ๗๐๖๗ จ�ำนวน ๔ หลัง รำคำ 

๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ บำท

จัสมิน	 รีสอร์ท ๑๒๖ หมู่ ๒ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๒๒๓,           

๐๘ ๕๒๖๕ ๖๘๙๗ จ�ำนวน ๑๒ หลัง รำคำ ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บำท 

เดอะ	 ซีนเนอรี่	 รีสอร์ท ๒๓๔ หมู่ ๗ หมู่บ้ำนห้วยผำก ต�ำบลสวนผึ้ง       

โทร. ๐๘ ๑๐๐๐ ๗๐๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘ ๑๐๐๐ ๗๐๗๐, ๐ ๒๘๘๖ ๔๐๑๓ 

โทรสำร ๐ ๒๘๘๖ ๔๐๙๖ www.sceneryresort.com จ�ำนวน ๗ หลัง พัก

ได้ ๒-๖ คน รำคำ ๓,๕๐๐-๗,๐๐๐ บำท มีกิจกรรมเรือคยัคพำยล่องแม่น�้ำ

ภำชี รำคำ ๓๐๐ บำท/คน/ล�ำ ระยะทำง ๒ กิโลเมตร ยิงธนู ๒๐๐ บำท/

คัน/ ๓๐ นำที (ประกอบอำหำรได้) ฟำร์มแกะ

เดอะ	แคมป์	บูติค	รีสอร์ท ๒๑๒ หมู่ ๒ โทร ๐ ๓๒๗๑ ๑๒๗๔, ๐๘ ๓๐๕๙ 

๙๐๐๙, ๐๘ ๖๓๓๖ ๓๗๘๑, ๐๘ ๔๕๕๙ ๐๕๕๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๗ 

๖๑๘๘ โทรสำร ๐ ๒๖๑๗ ๖๓๖๒ www.thecampresort.com จ�ำนวน ๙ 

หลัง รำคำ ๑,๘๕๐-๗,๕๐๐ บำท

เดอะ	 นากายา	 รีสอร์ท ๒๓๔/๕ หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๒ 

๖๒๒๒, ๐๘ ๗๐๐๖ ๐๐๐๖ www.nagayaresort.com จ�ำนวน ๗ ห้อง 

รำคำ ๑,๖๐๐-๕,๐๐๐ บำท (มีตักบำตร พำยเรือคยัก ขี่จักรยำนเสือภูเขำ 

ประกอบอำหำรได้)

เดอะ	โอโซน	แอท	ห้วยน�้าใส หมู่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๙๕๑๙ ๑๗๖๘ 

จ�ำนวน ๖ หลัง รำคำ ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บำท

เดือนล้อม	คันทรีโฮม ๑๑๑/๑ หมู่ ๑๑ ต�ำบลชัฏป่ำหวำย โทร. ๐ ๓๒๓๖ 

๔๑๑๑, ๐๘ ๑๙๔๔ ๐๕๖๓ โทรสำร ๐ ๓๒๓๖ ๔๒๒๒ บำ้นพัก จ�ำนวน ๗ 

หลัง (พักได้ ๒-๓๐ คน) รำคำ ๑,๓๐๐-๙,๐๐๐ บำท ค่ำบริกำรพื้นที่กำง

เต็นท์ ๔๐๐ บำท

ทรัพย์คณา	 รีสอร์ท	 ๖๒/๓ หมู ่ ๔ บ้ำนนำขุนแสน ต�ำบลสวนผึ้ง              

โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๐๔๕, ๐ ๓๒๓๙ ๕๓๖๐, ๐๘ ๙๘๒๖ ๔๖๘๐, ๐๘ ๓๙๗๔ 

๕๕๕๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๖๒ ๒๒๒๔ โทรสำร ๐ ๒๘๖๒ ๒๒๒๓      
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www.subkana.com บ้ำนพัก จ�ำนวน ๒๓ หลัง พักได้ ๒-๑๐ คน รำคำ 

๒,๐๐๐-๖,๕๐๐ บำท มีบริกำรเรือคำยัค คนละ ๒๐๐ บำท 

เจ	ดับบลิว	ธารน�้าร้อนบ่อคลึง	รีสอร์ท ๒๔๗ ม.๗ โทร. ๐๘ ๕๒๑๙ ๙๒๒๔, 

๐๘ ๑๘๙๐ ๓๒๒๕ www.jwboeklueng.com จ�ำนวน ๒๒ ห้อง รำคำ 

๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ บำท 

บ่อคลึงฮอทสปริง ๒๗ หมู่ ๗ บ่อคลึง-สวนผึ้ง (เลยอ�ำเภอสวนผึ้งไป ๑๕ 

กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๘๖ บำ้นพัก ๖ หลัง (พักได้ ๑๐-๒๐ คน) 

รำคำ ๑,๕๐๐-๔,๐๐๐ บำท (มีเต็นท์ให้เช่ำ พักได้ ๒ คน รำคำ ๒๕๐ บำท 

๘ คน รำคำ ๑,๑๐๐ บำท) มีอำบน�้ำแร่ฟรี

บัววัฒนา	 ฮิลไซด์	 รีสอร์ท ๑๔๒ หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ 

๕๐๘๓, ๐๘ ๕๗๐๐ ๐๕๗๕, ๐๘ ๕๔๔๖ ๖๓๒๒ จ�ำนวน ๑๔ ห้อง รำคำ 

๙๐๐-๒,๕๐๐ บำท ห้องใหญ่พักได้ ๒๕ คน จ�ำนวน ๒ ห้อง รำคำ ๒,๕๐๐ 

บำท มีเต็นท์   ให้เช่ำรำคำ ๕๐๐ บำท 

บ้านเคียงภู ๔๒๙ หมู่ ๘ ต�ำบลตะโกล่ำง กรุงเทพฯ โทร. ๐๘ ๗๙๐๐ 

๕๔๕๒, ๐๘ ๔๗๐๘ ๐๕๓๑, ๐๘ ๗๙๐๐ ๕๔๕๒ บำ้นพัก ๕ หลัง รำคำ 

๘๐๐-๓,๕๐๐ บำท เต็นท์เช่ำ พักได้ ๒-๔ คน รำคำ ๑,๐๐๐ บำท เอำมำ

เองคิดคำ่บริกำรพื้นที่ ๕๐๐ บำท

บ้านชมดอย ๑๗๒ หมู ่ ๗ (ใกล้ธำรน�้ำร้อนบ่อคลึง) ต�ำบลสวนผึ้ง           

โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘ ๑๙๘๔ ๓๔๗๕, ๐๘ ๔๐๙๘ 

๒๒๒๖ จ�ำนวน ๙ หลัง รำคำ ๓๐๐-๗๐๐ บำท 

บ้านฟ้าใส	(บ้านห้วยน�้าใส) (ใกล้น�้ำตกห้วยน�้ำใส) ๑๕๖ หมู่ ๓ ต�ำบล

สวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๓๗๘ ๗๗๒๗, ๐๘ ๑๙๐๙ ๕๖๘๔ จ�ำนวน ๖ หลัง รำคำ 

๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ บำท

บ้านไม้ไผ่ ๑๕๖ หมู่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๕๖๘๔ จ�ำนวน ๖ 

หลัง รำคำ ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บำท

บ้านริมเขา ๕๕/๑ หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผึ้ง บ้ำนท่ำกุลำ โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๘๙, 

๐๘ ๑๙๒๔ ๒๘๓๑, ๐๘ ๙๑๑๔ ๑๗๘๙, ๐๘ ๑๖๕๘ ๑๕๗๐ กรุงเทพฯ โทร. 

๐ ๒๘๘๐ ๘๕๒๐-๙ โทรสำร ๐ ๒๘๘๐ ๘๒๓๒ www.baanrimkao.com 

จ�ำนวน ๑๕ หลัง รำคำ ๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ บำท

บ้านไร่ริมธาร ๔๔ หมู่ ๓ บ้ำนห้วยน�้ำใส ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๑๙๗ 

๕๕๒๑ จ�ำนวน ๑๐ หลัง รำคำ ๖๐๐-๕,๕๐๐ บำท
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บ้านสวนดารัตน์ ๑๔๙ หมู่ ๒ ต�ำบลบ้ำนทุ่งแฝก โทร ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๐๗, ๐๘ 

๗๑๕๘ ๓๗๐๘, ๐๘ ๑๐๑๗ ๕๗๒๒  www.bandarat.com มีบ้ำนพัก ๗ 

หลัง พักได้ ๒-๑๖ คน รำคำ ๑,๕๐๐-๔,๕๐๐ บำท มีเต็นท์ให้เช่ำ พักได้ ๒ 

คน รำคำ ๕๐๐ บำท/คนื( มบีรกิำรล่องแก่งแม่น�ำ้ภำช ีเช่ำรถไปเขำกระโจม

บ้านสวนปาล์ม ๓๘๔ หมู่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง อยู่เชิงเขำ (ทำงขึ้นเขำกระโจม) 

โทร. ๐๘ ๑๘๖๖ ๔๖๑๕, ๐๘ ๙๘๑๓ ๕๙๔๙ มีบ้ำนพัก ๗ หลัง พักได้ 

๒-๑๐ คน รำคำ ๘๐๐-๓,๐๐๐ บำท (ประกอบอำหำรได้ ขีจ่กัรยำนเสอืภเูขำ)

บ้านสวนยอห์น ๓๗๙ หมู่ ๘ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๘๔๗ ๓๔๓๓,    ๐๘ 

๑๗๖๓ ๖๖๗๐ มีบ้ำนพัก ๕ หลัง พักได้ ๔-๘ คน รำคำ ๙๐๐-๒,๕๐๐ บำท 

บ้านสวนหงษ์เหิร ๙/๙ หมู่ ๗ บ้ำนห้วยผำก ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๖๖๘๘ 

๕๓๕๙, ๐๘ ๙๘๓๖ ๐๒๗๘ มีบ้ำนพัก ๗ หลัง พักได้ ๒-๑๐ คน รำคำ 

๑,๒๐๐-๔,๐๐๐ บำท เรือนแถว ๑๒ ห้อง พักได้ ๒-๗ คน รำคำ ๑,๐๐๐-

๒,๔๐๐ บำท (มีกิจกรรมยิงปืน B.B.Gun)

บ้านอ้อมกอดขุนเขา ๔๗/๒ หมู่ ๒ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร ๐ ๓๒๗๑ ๑๒๖๖ , ๐๘ 

๔๗๕๑ ๒๓๒๓ , ๐๘ ๑๘๔๔ ๒๓๒๓ โทรสำร ๐ ๓๒๗๑ ๑๒๕๕ กรุงเทพฯ 

โทร. ๐ ๒๘๘๑ ๘๒๖๗, ๐ ๒๘๘๑ ๙๖๔๐ โทรสำร ๐ ๒๘๘๑ ๗๘๖๐-๒ www.

baanaomkodkunkao.com จ�ำนวน ๑๔ หลัง รำคำ ๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ บำท 

(เช่ำรถขึ้นเขำกระโจม ขี่ม้ำ ปั่นจักรยำน นวดแผนโบรำณ )

พนาลี	โฮม	แอนด์	แคมป์ปิ้ง หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๙๑๑๐ ๐๒๒๖ 

www.panalee.com จ�ำนวน ๘ หลัง รำคำ ๒,๐๐๐-๖,๐๐๐ บำท (มีลำน

กำงเต็นท์)

แพรดาว รีสอร์ท ๑๑๑/๑ หมู่ ๑๐ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๔๑๔๖ ๙๓๑๑ 

โทรสำร ๐ ๒๙๒๔ ๓๒๕๘ www.peardaoresort.com จ�ำนวน ๑๐ หลัง 

รำคำ ๑,๕๐๐-๑,๙๐๐ บำท

แฟมิลี่	 จูเนียร ์ ๑๔/๓-๕ หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผี้ง โทร. ๐๘ ๐๖๖๐ ๗๖๑๔ 

กรุงเทพฯ ๐ ๒๙๓๕ ๙๙๙๖-๗ จ�ำนวน ๕ หลัง รำคำ ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บำท

ภโวทัย (อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย) ๙๔ หมู่ ๑ ถนนสวนป่ำสิริกิติ์-สวนผึ้ง 

ต�ำบลตะนำวศรี โทร ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๙๒-๔ ส�ำนักงำนในตัวอ�ำเภอบ้ำนโป่ง 

จันทร์-ศุกร์ โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๘๙, ๐ ๓๒๓๔ ๒๐๕๓, ๐๘ ๑๒๕๕ ๔๕๔๗, 

๐๘ ๖๑๗๑ ๘๔๐๐ โทรสำร ๐ ๓๒๓๔ ๒๐๕๓ เสำร์-อำทิตย์ โทร. ๐ ๓๒๓๙ 

๕๑๙๒-๙๔ จ�ำนวน ๑๒ ห้อง บ้ำนพัก ๑๑ หลัง รำคำ ๑,๒๐๐-๕,๐๐๐ บำท 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวน�ำเต็นท์มำเองเสียค่ำพื้นที่ คนละ ๘๐ บำท/คืน ผู้ที่

เข้ำพักเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯฟรี
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ภูผาผึ้ง	รีสอร์ท ๑๑๒ หมู่ ๒ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๔๐๙ ๙๖๐๐ โทรสำร 

๐ ๒๓๓๑ ๓๑๔๔ จ�ำนวน ๘ ห้อง รำคำ ๑,๗๐๐ บำท , บ้ำนพัก ๘ หลัง 

รำคำ ๑,๐๕๐-๔,๕๐๐ บำท (พำยเรือ เรือถืบ ขี่จักรยำน บริกำรรถเช่ำ) 

มาร์คแลนด์ ๑ หมู่ ๕ ต�ำบลป่ำหวำย โทร. ๐๘ ๑๘๔๗ ๕๖๙๕, ๐๘ ๑๘๕๗ 

๒๐๖๐ จ�ำนวน ๗ ห้อง รำคำ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บำท

ม็องละวิน (Mon Le Ville) ๑๕๘ หมู่ ๘ ตะโกล่ำง ๑ โทร. ๐๘ ๑๘๓๓ 

๖๒๕๑, ๐๘ ๑๙๐๖ ๔๐๙๗ http://monlville.multiply.com จ�ำนวน ๖ หลัง 

รำคำ ๙๐๐-๒,๗๐๐ บำท มีสถำนที่กำงเต็นท์ ๒๕๐ บำท

ยาดา	 รีสอร์ท ๓๓๙ หมู่ ๑ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๙๑๑ ๕๐๕๙,         

๐๘ ๙๘๓๖ ๓๙๑๐ บ้ำนพัก พักได้ ๒-๕ คน จ�ำนวน ๑๖ หลัง รำคำ ๓๐๐-

๕,๐๐๐ บำท พัก ๒-๕ คน จ�ำนวน ๓๐ ห้อง รำคำ ๓๕๐-๒,๐๐๐ บำท    

(ขี่จักรยำนเสือภูเขำ ประกอบอำหำรได้ )

ไร่จักรพรรดิ์ ๓๓๖ หมู่ ๘ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๒๑, ๐๘ ๑๙๙๖ 

๕๕๒๕ มีบ้ำนพัก ๘ หลัง รำคำ ๕๐๐-๑,๕๐๐ บำท (ประกอบอำหำรได้)

ไร่ปลายฟ้า ๑/๑ หมู ่๑๐ ถนนจอมบงึ-สวนผึง้ ต�ำบลท่ำเคย กรงุเทพฯ โทร. 

๐ ๒๖๘๑ ๓๙๖๙, ๐ ๒๖๘๑ ๓๕๓๑, ๐๘ ๙๐๐๑ ๗๓๗๙, ๐๘ ๖๘๘๔ ๒๒๘๕ 

บ้ำนพัก ๔ คน จ�ำนวน ๒ หลัง รำคำ ๒,๐๐๐ บำท, พัก ๑๐ คน จ�ำนวน 

๑ หลัง รำคำ ๖,๐๐๐ บำท มีพื้นที่ให้บริหำรกำงเต็นท์ฟรี (ประกอบอำหำร

ได้) ล่องแก่งบ้ำนไร่ไทรงำม บริกำรเชำ่รถขึ้นเขำกระโจม จ�ำหน่ำยต้นไม้

ไร่แสงตะวัน ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๖๐๓๑ ๑๓๖๘ จ�ำนวน ๕ หลัง รำคำ 

๒,๕๐๐ บำท

ไร่อุษาวดี	 ๒๔ ม.๓ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๖๒, ๐๘ ๑๐๑๖ 

๕๐๐๔, ๐๘ ๑๙๐๓ ๖๕๕๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๒๑ ๘๖๙๐-๓ www.

usawadee.com ห้องพัก ๒๔ ห้อง รำคำ ๘๐๐-๑,๒๐๐ บำท บ้ำนพัก ๙ 

หลัง รำคำ ๑,๒๐๐-๕,๐๐๐ บำท น�ำเต็นท์มำเอง ๑๕๐ บำท (บริกำรเช่ำ

รถขึ้นเขำกระโจม) 

ลันดา	 ออร์คิด	 ๑๘๔ หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๑๙๒ ๙๗๘๔,        

๐๘ ๑๗๓๖ ๐๑๗๑ จ�ำนวน ๕ ห้อง รำคำ ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บำท

สวนผึ้งแลนด์	 ๑๐๗/๒ หมู่ ๕ ต�ำบลบ้ำนคำ โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๘๕๑๐,        

๐๘ ๑๒๑๑ ๒๖๘๙, ๐๘ ๓๙๑๖ ๓๐๓๐ จ�ำนวน ๒๒ ห้อง รำคำ ๙๐๐ บำท

ส�าราญ	รีสอร์ท	๑๔ หมู่ ๑ ต�ำบลท่ำเคย โทร. ๐๘ ๑๗๓๖ ๕๐๒๙ บำ้นพัก 

๕ หลัง ห้องพัก ๘ ห้อง รำคำ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บำท
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อาภากร	เมาน์เทน	วิว	โทร. ๐๘ ๑๔๔๙ ๔๕๘๕ , ๐๘ ๑๙๑๐ ๕๗๔๒ บ้ำน

พัก ๕ หลัง รำคำ ๑,๕๐๐-๖,๕๐๐ บำท 

อู่หลง	รีสอร์ท ๘๒/๒ หมู่ ๓ ต�ำบลท่ำเคย โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๒๒๔ , ๐๘ 

๑๓๗๘ ๖๘๙๖, ๐๘ ๑๘๕๖ ๗๘๒๗ www.aulongtearesort.com บำ้นพัก 

๕๐ ห้อง รำคำ ๘๐๐-๒,๕๐๐ บำท ห้องรวมพักได้ ๔๐ คน รำคำคนละ 

๑๕๐ บำท (ห้องประชุม ๑๐๐ คน, เดินป่ำ, เที่ยวทะเลหมอกเขำกระโจม)

โฮมสเตย์

บ้านไร่ไทรงาม ๖๑ หมู่ ๔ ต�ำบลตะนำวศรี โทร. ๐๘ ๑๓๘๓ ๐๘๖๔      

บ้ำนพัก ๔ หลัง พัก ๔-๑๐ คน รำคำ ๖๐๐-๑,๘๐๐ บำท (เดินป่ำศึกษำ

สมุนไพร สอนวำดภำพ ล่องแก่งแม่น�้ำภำชี บริกำรรถเชำ่)

อ�าเภอบ้านคา
สวนนางพญา	 ฮิลล์	 รีสอร์ท ๑๐๒/๑ หมู่ ๖ ต�ำบลหนองพันจันทร์ (เลย

อ�ำเภอจอมบึง ไปประมำณ ๒๒ กิโลเมตร ตำมเส้นทำงชัฏป่ำหวำย-โป่ง

กระทิง) โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๔๑๐๔, ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๕๐, ๐๘ ๔๗๑๒ ๓๔๘๗, 

๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๕๐ กรงุเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๘ ๑๓๐๑ www.suannangpaya.

com จ�ำนวน ๓๓ ห้อง รำคำ ๗๐๐-๑,๓๐๐ บำท มีบ้ำนพัก ๘ หลัง รำคำ 

๑,๕๐๐-๔,๙๐๐ บำท (ประกอบอำหำรได้ ขี่จักรยำนเสือภูเขำ)

เอ็น	เค	รีสอร์ท ๘๒/๒ หมู่ ๑ ถนนชัฎป่ำหวำย-โป่งน�้ำร้อน ต�ำบลหนอง

พันจันทร์ โทร. ๐๘ ๑๘๕๖ ๗๘๒๗, ๐๘ ๔๖๔๒ ๓๗๙๗ จ�ำนวน ๒๗ หลัง 

รำคำ ๖๐๐- ๒,๕๐๐ บำท (พำยเรือ ตกปลำ)

ร้านอาหาร	
อ�าเภอเมืองราชบุรี
ก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี	(เจ๊แหม่ม)	 สาขา	๑ ๗๗/๕ ถนนคฑำธร ต�ำบลหน้ำ

เมือง (ขำ้งโรงพยำบำลพร้อมแพทย์) โทร. ๐๘ ๑๙๔๔ ๕๔๐๖ (ก๋วยเตี๋ยว

หมูใส่ไข่ต้ม ข้ำวรำดแกง หมูสะเต๊ะ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี	 สาขา	 ๒ ๒๐๙ (หน้ำเขำวัง) ต�ำบลหน้ำเมือง 

ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๙๖๕๗ (ก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ไข่ต้ม 

ข้ำวรำดแกง หมูสะเต๊ะ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

กาลเวลา	 (Pub	 &	 Restaurant) ๑๒๑ ถนนมนตรสีรุยิวงศ์ ต�ำบล

บ้ำนไร่ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๐๔๗, ๐๘ ๑๔๒๖ ๒๖๓๑ (ปลำช่อน

เกยตื้น แกงเลียงกุ้งสด ทอดมันปลำกรำยผัดกะเพรำ เปิดบริกำรทุก

วัน ๑๘.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
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เกษรไก่ย่าง ๒๐ ต�ำบลหินกอง โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๓๕๓๘, ๐๘ 

๑๘๕๖ ๙๙๗๖ (อำหำรอสีำน เปิดบรกิำรทกุวนั ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

แก้ว ๘๙-๙๐ ต�ำบลคุ้งกระถิน (ริมน�้ำแม่กลอง) โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๗๓๖๕-๖ 

(อำหำรไทย ปลำกะพงสมุนไพร ซี่โครงอบน�้ำพริกเผำ ย�ำก้ำนแก้ว เปิด

บริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

โกเซี้ยง ถนนทำ้วอู่ทอง

โกรกแดง ถนนรำชบรุ-ีวดัเพลง กม.๑ หมู ่๒ ต�ำบลบ้ำนไร่ โทร. ๐ ๓๒๓๑ 

๘๐๗๐, ๐๘ ๙๙๑๙ ๖๐๕๕ (อำหำรไทย จีน เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-

๒๒.๐๐ น.)

ก�า๋เช้ง ๑๑ ถนนนยิมทศันำ (ใกล้สถำนตี�ำรวจรำชบรุ)ี โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๒๒๗๘ 

(บะหมี่เกี๊ยว ขำยมำกว่ำ ๔๐ ปี เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.)

ไก่ย่างอู่เรือ ๗๗/๑ ถนนรำชบุรี-วัดเพลง ต�ำบลบ้ำนไร่ โทร. ๐๘ ๑๓๘๒ 

๙๐๐๒ (อำหำรอสีำน ไก่ย่ำง ลำบหมโูบรำณ ต้มโคล้งปลำกรอบ เปิดบรกิำร

ทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

คาวบอยคาเฟ่ ถนนเพชรเกษม กม.ที่ ๑๐๘ โทร. ๐๘ ๑๙๓๑ ๙๑๖๒ (สเต็ก 

อำหำรฝรั่ง เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ครัวท่าราบ ม.๑ ต�ำบลท่ำรำบ โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๗๔๘๘ (ฉู่ฉี่ปลำกด ปูหลน 

ทะเลขี้เมำ เปิดบริกำรทุกวัน ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ที่ 2 ของ

เดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ครัวหลวง	 รีสอร์ท ๕๙ หมู ่ ๕ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลโคกหม้อ               

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๒๒๑, ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๘-๙ โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๙ 

www.krualuang.com (ปลำกะพงนึ่งมะนำว ปลำส�ำลีทอด เปิดบริกำรทุก

วัน ๐๘.๓๐-๒๓.๐๐ น.)

จันทร์เพ็ญ ๒๔๑/๓๒ ถนนรำษฎรยินดี ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ 

๗๑๓๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๗๕ โทรสำร ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๓๘ (เตำ้หู้น�้ำแดง เป็ด

สำมรส ปลำยี่สก กุ้งแม่น�้ำ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

เจ๊ออน	คูบัว ๕๙ หมู่ ๕ ต�ำบลคูบัว โทร.๐ ๓๒๓๒ ๕๘๔๗ , ๐๘ ๑๐๐๗ 

๖๙๖๓ , ๐๘ ๗๙๒๕ ๗๖๗๔ (หยุดทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ยกเว้นเสำร์-อำทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เจ้านาย ๑๔๒ ถนนคฑำธร ต�ำบลหนำ้เมือง (ติดสถำนีรถไฟรำชบุรี) โทร. 

๐ ๓๒๓๑ ๕๙๕๙, ๐๘ ๑๔๒๑ ๗๙๙๙, ๐๘ ๐๖๑๗ ๐๙๙๙ (อำหำรไทย 

ปลำกะพงเจำ้จำย กุ้งทอดรำดครีมมะนำว ผัดไทยไร้เส้น เปิดบริกำรทุก

วัน ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
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บ้านไม้ชายคา ๒๕๒/๑ หมู่ ๓ ถนนดอนตะโก ต�ำบลหน้ำเมือง               

โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๔๑๙๖ (อำหำรตำมสั่ง ปลำส�ำลี-ปลำกะพงทอดน�้ำปลำ 

น�้ำพริกกุ้งสด เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ น.)

แพแมน่�้า (เชิงสะพำนสิริลักขณ์ ฝั่งท่ำเสำ) ถนนเพชรเกษม

แพกุ้ง (ทำงไปอ�ำเภอวัดเพลง) ๓๐๐/๑ ถนนมนตรีสุริยวงศ์ บ้ำนไร่ 

ซอย ๑๓ ต�ำบลหนำ้เมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๘๓๔๘ (อำหำรไทย

ตำมสั่ง กุ้ง-ปลำแม่น�้ำ เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น)

ยูเอส	สเต๊ก ๕๔ ถนนรำชบุรี-วัดเพลง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๘๓๘๔, ๐๘ ๙๘๓๗ 

๒๘๒๕ (สเต็กและอำหำรอเมริกัน เปิด ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. ปิดทุกวันจันทร์)

รื่นรส ๓๕๖-๘ ถนนอัมรินทร์ ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๑๘    

(อำหำรจนี อำหำรทะเล รบัจดัโต๊ะจนี เปิดบรกิำรทกุวนั ๐๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.)

เรือนชายน�้า ๔๐/๑ ถนนวรเดช ต�ำบลหน้ำเมือง โทร.๐ ๓๒๓๑ ๘๔๒๙ 

(อำหำรไทย เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เรอืนแพ ๑๒๑ หมู ่๑ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลโคกหม้อ (เชงิสะพำนศริลิกัษณ์) 

โทร.๐ ๓๒๓๒ ๑๘๗๗ (อำหำรไทย-จีน ขำหมูตุ๋นยำจีน ปลำฉู่ฉี่ กุ้งแมน่�้ำ 

เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เรากันเอง 51 ถนนมนตรีสุริยวงค์ ต�ำบลหน้ำเมือง (ตรงข้ำมโรงเรียน

เบญจมรำชูทิศ) โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๘๑๘, ๐๘ ๙๗๔๖ ๙๐๔๙ (อำหำร

ไทย แกงส้มชะอมกุ้ง ปลำกะพงรำดน�้ำปลำ เอ็นเนื้อตุ๋น เปิดบริกำรทุก

วัน ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

ราชพฤกษ	์ ในโรงแรมเวสเทิร์น	 แกรนด์	 โฮเต็ล ๑๐๕/๑ ถนนเพชรเกษม

สำยเก่ำ ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๓๘๘๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๗๗ 

www.westerngrandhotel.com (อำหำรไทย จีน ยุโรป เปิดบริกำรทุก

วัน ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

ลอยแก้ว ๑๖๑/๑๑-๑๕ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ 

๗๑๐๒ (ปูต้มยำจีน สลัดกุ้งระเบิด เปิดบริกำรทุกวัน ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ล้านเล่า 12/4 ถนนอุดมศิริ ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๕๐๑๕,        

๐๘ ๙๑๑๗ ๗๗๙๗, ๐๘ ๖๓๑๓ ๐๔๕๖ (อำหำรไทย ปลำช่อนทอดน�้ำปลำ

หวำน-สะเดำ เปิดบริกำรทุกวัน ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

เลิศรส	 ก๋วยเตี๋ยวไข่ ๒๙๕ ถนนเพชรเกษม (แยกเขำแก่นจันทร์)            

โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๒๐๘ (ก๋วยเตี๋ยวไข่ ข้ำวขำหมู-หมูแดง ข้ำวรำดแกง)
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ศิริชัย ๗๓/๙ ถนนคฑำธร ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๗๕๘ (ขำ้ว

ขำหมู-หมูแดง ขนมจีนน�้ำยำ ปอเปี๊ยะสด ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง เปิด

บริกำรทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

สายฝน	๑๒๔/๖ ถนนมนตรสีรุยิวงศ์ ต�ำบลหน้ำเมอืง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๗๙, 

๐ ๓๒๓๓ ๘๕๔๑ (อำหำรตำมสั่ง เปิดบริกำรทุกวัน ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

สเตชั่นอาร์	 (Pub	&	Restaurant) ๗๑ หมู่ ๑๐ ถนนเลี่ยงเมืองรำชบุรี       

โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๐๕๐๐, ๐๘ ๑๙๙๕ ๗๗๕๕ http://stationr.hi5.com 

(อำหำรไทย ขำหมูทอดย�ำ ลูกชิ้นปลำกรำยลวกจิ้ม เปิดบริกำรทุกวัน 

๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

หัวสนามบิน ๘๖/๒ ถนนรำชบุรี-จอมบึง (ตรงข้ำมสนำมกอล์ฟบุรฉัตร) 

โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๓๗๐๑, ๐๘ ๖๐๘๒ ๘๒๕๗ (อำหำรตำมสั่ง ปลำช่อนหมก

น�้ำพรกิเผำ จี๊ดจำ๊ดเอ็นหมู ผักหวำนผัดเต้ำหูน้�้ำมันหอย เปิดบริกำรทุกวัน 

๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ไหมไทย ๒-๔ ถนนก้อนทอง ต�ำบลหน้ำเมอืง โทร.๐ ๓๒๓๑ ๔๗๙๐ (อำหำร

ไทย เปิดทุกวันเวลำ ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. แกงเขียวหวำนโรตี ไก่ชวำ คอหมู

พริกเกลือ พะโล้ไข่เค็ม )

โอ่งมังกร	 (ร้านกาแฟ) ๑/๑๓-๑๔ ถนนไกรเพชร ต�ำบลหน้ำเมือง           

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๒๑๖๔ (เปิดทุกวันเวลำ ๐๘.๐๐- ๒๐.๐๐ น. ขนมปังปิ้ง)

ฮวดข้าวมันไก่ (หน้ำสถำนีรถทัวร์รำชบุรี-กทม.) ถนนไกรเพชร

อ�าเภอด�าเนินสะดวก
ก๋วยเตี๋ยวชาวสวน	๓๑๗/๕-๖ (อำคำรพำณิชย์บ้ำนสวยริมน�้ำ เยื้องโรงเรียน

สำยธรรมจันทร์) กิโลเมตรที่ ๒๐ ต�ำบลดอนกรวย โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๑๐๕ 

(เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

ขวัญด�าเนิน ๓๓ หมู่ ๙ ต�ำบลด�ำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๔๘๐       

(หอยหลอดผัดฉำ่ ปู-กุ้งหลน เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.) 

ครัวคุณต๋อย ๓๖๕ หมู่ ๙ ต�ำบลด�ำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๖๑๖๑-๓ 

กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๓๑๙๖, ๐ ๒๒๔๙ ๓๓๘๓ โทรสำร ๐ ๒๒๔๙ 

๓๒๖๗ (อำหำรแนะน�ำ ปลำตะเพียนไร้ก้ำง หอยขมผัดฉ่ำ แกงเลียงกุ้งสด 

หมี่กรอบไทย เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
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อ�าเภอบางแพ
ครัวอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ๔๑/๑ หมู่ ๓ ต�ำบลวังเย็น โทร.๐ ๓๒๓๘ ๑๔๐๑ 

(หลนปลำอนิทรย์ี ย�ำหลดบวักุง้ น่องไก่น�ำ้แดง เปิดบรกิำรทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. วันเสำร์-อำทิตย์ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.)

อ�าเภอบ้านโป่ง
กุ ้งอบ	 ชูชกยิ้ม หน้ำตลำดสหกรณ์ปลำสวยงำม ต�ำบลหนองอ้อ             

โทร. ๐ ๓๒๓๔ ๒๓๗๐ (กุ้งอบวุ้นเส้นเห็ดหอม กุ้งอบซอส กุ้งผัดพริกไทยด�ำ 

เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

กาแฟบ้านดิน (ข้ำงปั้ม ปตท.) ๒๒/๗ ต�ำบลหนองอ้อ โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ 

๒๒๗๓ (กำแฟ เปิดทุกวันเวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ครัวไม้หมอน ๑๑๑/๑ หมู่ ๕ ต�ำบลหนองอ้อ โทร ๐ ๓๒๓๖ ๘๓๖๙,          

๐ ๓๒๓๖ ๘๓๗๐, ๐๘ ๖๖๖๘ ๕๕๖๙, ๐๘ ๖๖๖๕ ๐๘๐๑, ๐๘ ๗๒๑๒ ๖๔๐๗ 

(เปิดบริกำรทุกวันเวลำ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ซาลาเปาเจ๊เล็ก ๔๖-๔๘ ถนนเนียนนิยม โทร.๐ ๓๒๒๑ ๑๒๔๕ (เปิดบริกำร

ทุกวัน เวลำ ๐๖.๓๐-๑๕.๐๐ น.)

น้องใหม่ ๓๘ หมู่ ๔ ต�ำบลหนองกบ (ปลำส้มชะโอมทอดไข่ ทอดมัน

ปลำกรำย เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น.)

บ้านโป่งโบวล ์๕๙/๒๖ ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ำผำ โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๓๙๖, 

๐ ๓๒๒๒ ๑๑๖๗ (ปลำกะพง แกงเขียวหวำน เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๐๐-

๑๔.๐๐ น.)

แพแมน่�้า ถนนแสงชูโต (ต้มย�ำปลำคัง คอหมูย่ำง)

แพริมน�า้ ริมน�้ำแม่กลอง ถนนแสงชูโต

แพเสน่ห์ชายน�้า ถนนเขำงู-เบิกไพร ริมน�้ำแม่กลอง (ขำหมูกรอบ 

เป็ดร่อน เอ็นตุ๋น)

มธุรส ๓๐ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ำผำ โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๒๐๙,         

๐๘ ๑๙๘๘ ๗๗๐๐ (หมี่กรอบ ไก่ไทยผัดซีอิ๊ว ผัดไทยวุ้นเส้น เปิดบริกำร

ทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

วันดี ถนนเขำงู-เบิกไพร (เป็ดร่อน ไก่ไทยเค็มทอด)
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อ�าเภอโพธาราม	
ครัวต้นตาล ๙๑ หมู่ ๔ ต�ำบลบ้ำนฆ้อง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๖๘๑๐ (แกงเลียง

กุ้งสด หอยกระทะ เปิดบริกำรทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ครัวพี่น้อง (ตรงข้ำมสวนศิลป์บำ้นดิน) ต�ำบลเจ็ดเสมียน โทร.๐ ๓๒๓๙ 

๗๔๑๙ (อำหำรตำมสั่ง เปิดบริกำรทุกวันเวลำ ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

เจ๊อ่อน ๓๔ ถนนโชคชัย ต�ำบลโพธำรำม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๖๗๘ (ข้ำว

หมูแดง ข้ำวหมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวไก่-หมู, หมูสะเต๊ะ เปิดบริกำรทุกวัน 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

บ้านลาวเวียง ๗๙ หมู่ ๔ ต�ำบลบ้ำนสังห์ โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๕๙๔ (อำหำร

เหนือ ปลำช่อนเมี่ยงโบรำณ ต้มแสบซี่โครงหมู เปิดบริกำรทุกวัน ๑๑.๐๐-

๒๓.๐๐ น.)

แม่กลอง	 ริเวอร์ไซด์ ต�ำบลบำงโตนด เจ็ดเสมียน โทร. ๐ ๓๒๓๖ 

๙๒๓๕, ๐ ๓๒๓๖ ๙๓๔๓ www.maeklongriverside.com (ปลำกะพง

แม่น�้ำต้มย�ำหรือผัดฉำ่ กุ้งแมน่�้ำย่ำงหรือผัดไทย ปำกเป็ดทอดสมุนไพร 

เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

หอยทอดนายตี ๋หน้ำวัดโพธำรำม

อ�าเภอจอมบึง
ปั๋งหงาย ๓๕ หมู่ ๑๒ ต�ำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๒๖ ๑๒๘๙, ๐๘ ๖๐๒๐ 

๕๙๗๘ (ไข่ตุ๋น แกงปำ่ ไก่บ้ำนต้มย�ำ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๕.๐๐-๒๒.๓๐ น.)

ลมโชย ถนนรำชบุรี-จอมบึง ก่อนถึงที่ว่ำกำรอ�ำเภอจอมบึงประมำณ ๕ 

กิโลเมตร (ปลำช่อนนึ่งมะนำว)

อ�าเภอสวนผึ้ง
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ๓/๑๗ (ตรงขำ้มที่ว่ำกำรอ�ำเภอสวนผึ้ง) หมู่ ๑ ต�ำบลสวนผึ้ง 

โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๐๗๒ เปิด ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

ครัวกะเหรี่ยง ๑๙๖ หมู่ ๑ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๖๖,        

๐๘ ๗๖๕๘ ๕๓๗๕ (แกงป่ำ ทอดมันปลำกรำย เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

ครัวม่อนไข่ ๒๕๖ หมู่ ๓ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร ๐๘ ๖๑๗๓ ๕๗๖๒, ๐๘ ๕๒๒๕ 

๔๒๔๑ (อำหำรพื้นบ้ำน ย�ำผักกรูด หัวปลีทอด แกงป่ำไก่บ้ำน น�้ำพริก

กะเหรี่ยงครัวม่อนไข่ เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.) มีร้ำน

จ�ำหน่ำยของที่ระลึก
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ครัวเอื้องผึ้ง ในโรงแรมไร่อุษำวดี ต�ำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๖๒,      

๐๘ ๑๙๐๓ ๖๕๔๔ (อำหำรตำมสั่ง เห็ดโคนญี่ปุ่น ปลำช่อน ปลำส�ำลี       

เปดิบรกิำร วนัจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. วนัเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ เวลำ ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

ครัวหลวงออร์คิด ๙/๓ หมู่ ๑๐ ต�ำบลท่ำเคย โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๕๒๓๙      

(เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

บ้านหอมเทียน ทำงหลวงสำยจอมบึง-สวนผึ้ง กม.๓๓ ต�ำบลสวนผึ้ง       

โทร. ๐๘ ๕๘๔๕ ๗๓๗๙ , ๐๘ ๑๘๔๑ ๑๘๙๕ (เปิดเวลำ ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

ป้าห่อ (หน้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอสวนผึ้ง)

พุทรา ๓/๑ หมู่ ๑ ถนนรำชบุรี-ผำปก ต�ำบลท่ำเคย โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๒๒๙, 

๐๘ ๑๗๙๔ ๘๕๒๓, ๐๘ ๙๐๒๙ ๕๒๒๐ (น�้ำพริกแมงดำ แกงป่ำไก่บ้ำน    

ผัดเผ็ดหมูป่ำ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

ภโวทัย	(อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย) ๙๔ ถนนสวนป่ำสิริกิติ์-สวนผึ้ง ต�ำบล

ตะนำวศรี โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๙๒-๔ ส�ำนักงำนในอ�ำเภอบ้ำนโป่ง           

โทร.๐ ๓๒๒๒ ๑๑๘๙, ๐๘ ๖๑๗๑ ๘๔๐๐ (อำหำรแนะน�ำ ต้มส้ม-ต้มย�ำ

ปลำกรำย ปลำเนื้ออ่อน ปลำแรด เปิดบริกำรเฉพำะวันศุกร์-อำทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ฮันนี่ซีน	 (Honey	 Scene	 ด้านหน้าของเดอะ	 ซีนเนอรี่	 รีสอร์ท) ๒๓๔ 

หมู่ ๗ ต�ำบลสวนผึ้ง โทร.๐๘ ๐๒๕๔ ๓๓๔๐ โทรสำร ๐ ๓๒๗๑ ๑๒๒๒ 

(ขำหมูเยอรมันทอด ไส้กรอกเยอรมันย่ำง กะพงสำมรส เปิดบริกำร      

ทุกวัน ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

ร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก	
ประเภทเครื่องปั้นดินเผา	
อ�าเภอเมืองราชบุรี
เถ้าฮงไถ่ ๒๓๔/๑ ถนนเจดีย์หัก ต�ำบลเจดีย์หัก โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๗๔,   

๐ ๓๒๓๒ ๓๖๓๐ โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๑๗๖๑ (จ�ำหน่ำยแจกันทรงสูง เก้ำอี้นั่ง

เซรำมิก กระถำงปลูกต้นไม้ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

รัตนโกสินทร์	 ๑ ๑๒๔ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม (สำยใหม่) ต�ำบลโคก

หม้อ โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๒๒, ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๒๓, ๐ ๓๒๓๑ ๖๗๖๗                      

โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๒๓ (จ�ำหน่ำยโอ่ง อ่ำง กระถำง เซรำมิก เปิดบริกำร

ทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
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รัตนโกสินทร์	 ๒ ๘๒ หมู่ ๕ ถนนเขำงู ต�ำบลเจดีย์หัก โทร/โทรสำร          

๐ ๓๒๓๙ ๑๐๘๙ (จ�ำหน่ำยโอ่ง อ่ำง กระถำง เซรำมิก เปิดบริกำรทุกวัน 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

รัตนโกสินทร์	๓ ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๒๙๓๒

สยามราชเครื่องเคลือบ ๑๓๐ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ต�ำบลโคกหม้อ       

โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๐๒ (จ�ำหน่ำยกระเบื้องดินเผำ เปิดบริกำรวันจันทร์-เสำร์ 

๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

โรงโอ่งรุ่งศิลป	์๔๑/๓ ถนนเจดีย์หัก ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๗๑ 

โทร/โทรสำร ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๗๑ (จ�ำหน่ำยโอ่ง อ่ำง กระถำงเคลือบ กระถำง

ปลูกต้นไม้ทรงสูง เปิดบริกำรทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

โอ่งดินทอง ๕๗/๒ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม (สำยเก่ำ) ต�ำบลโคกหม้อ 

ประเภทสิ่งทอ	
อ�าเภอเมืองราชบุรี
ไทยเจริญ ๑๗/๑๙ ถนนอุดมศิริ ต�ำบลหน้ำเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๓๐ 

(จ�ำหน่ำยผ้ำขำวม้ำตรำหมำกรุก เปิดบริกำรทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 

สนง.ให้ตัดออก

ย้งฮั่วหลี ถนนอุดมศิริ 

ราชบุรีการทอ ถนนอุดมศิริ 

อ�าเภอปากท่อ
กลุ่มท�าผ้าไหมบาติก ๑๓๐ หมู่ ๒ บ้ำนห้วย ต�ำบลป่ำไก่ อ�ำเภอปำกท่อ 

โทร. ๐๘ ๙๘๓๗ ๓๘๘๑, ๐๘ ๙๘๕๗ ๑๙๑๑

ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับ
อ�าเภอจอมบึง
ดอกไม้ประดิษฐ์ ๑๔๗ หมู่ ๔ ต�ำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๒๐๑๘,         

๐๘ ๑๓๑๘ ๗๑๑๓ (จ�ำหน่ำยดอกไม้ประดิษฐ์  ท�ำจำกผ้ำ เช่น ช่อ ดอก 

ใบไม้ แจกัน เปิดบริกำรวันจันทร์-เสำร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

เถาวัลย์แดง ๑๐๔ หมู่ ๑ ต�ำบลปำกช่อง โทร. ๐๘ ๑๑๙๒ ๒๗๒๐,           

๐๘ ๙๕๑๘ ๘๖๖๑ (จ�ำหน่ำยตระกรำ้เถำวัลย์ โคมไฟ เปิดบริกำรทุกวัน 

๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
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เทียนหอม ๓๑ หมู่ ๕ ต�ำบลจอมบึง โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๑๘๙๕ (เปิดบริกำร

ทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ของฝากจากจอมบึง ริมเส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๘๗    

สำยรำชบรุ-ีจอมบงึ เปิดบรกิำรทกุวนั ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. (ก่อนถงึถ�ำ้จอมพล) 

อ�าเภอสวนผึ้ง
บ้านหอมเทียน ถนนสำยจอมบึง-สวนผึ้ง กม.ที่ ๓๓ ต�ำบลสวนผึ้ง         

โทร. ๐๘ ๕๘๔๕ ๗๓๗๙

ประเภทขนมและอาหาร

อ�าเภอเมืองราชบุรี
ขนมเปี๊ยะไข่เค็มกรรณิการ	์ (พี่นอม) ๖๕/๔๔-๔๕ ซอยตรงขำ้มโรงเรียน

ดรุณำฯ ถนนคฑำธร โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๗๙ (เปิดบริกำรทุกวัน ๐๗.๐๐-

๑๙.๐๐ น.)

อ�าเภอบ้านโป่ง
ขนมไทยกัญญา ๖๐/๑ ถนนค่ำยหลวง ต�ำบลบ้ำนโป่ง (หน้ำตลำดเทศบำล 
เยื้องที่วำ่กำรอ�ำเภอบ้ำนโป่ง โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๖๒๔ (จ�ำหน่ำยขนมกล้วย 

ขนมน�้ำดอกไม้ ขนมตำล หมี่กรอบ เปิดบริกำรทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

อ�าเภอโพธาราม
ไชโป๊หวาน	แม่กิมฮวย ต�ำบลเจ็ดเสมียน โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๕๒๘๘

อ�าเภอจอมบึง
กาละแมโบราณ ๑๐๔ หมู่ ๑๓ บ้ำนหนองบัว ต�ำบลปำกช่อง

โทร. ๐๘ ๙๙๑๕ ๕๕๑๒ 

กระยาสารท ๖๗ หมู่ ๑๑ ต�ำบลแก้มอ้น โทร. ๐๘ ๙๕๐๖ ๘๒๘๒ (จ�ำหน่ำย

กล้วย มัน เผือก)

ขนมดอกจอก กลุ่มอำชีพท�ำขนมพื้นบ้ำน หมู่ ๑๗ ต�ำบลด่ำนทับตะโก 

ข้าวซ้อมมือ ๑๖ หมู่ ๑๐ ต�ำบลเบิกไพร โทร. ๐๘ ๑๒๙๓ ๗๘๔๖, ๐๘ 

๙๕๓๒ ๓๐๗๖

ไข่เค็มบ้านเขาประทับช้าง ๑๒๙ หมู่ ๑ ต�ำบลปำกช่อง 

ชาใบหม่อน ๑ หมู่ ๓ ต�ำบลเบิกไพร โทร. ๐๘ ๑๐๐๘ ๘๔๓๔ (เปิดบริกำร

ทุกวัน ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
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ผลไม้แปรรปู ๑๓๙ หมู ่๑๓ ต�ำบลจอมบงึ โทร. ๐๘ ๖๑๔๓ ๑๓๔๖ (จ�ำหน่ำย

ผลไม้แปรรูปกล้วย มัน เผือก ขนุน    ฝักทอง มะยม เปิดบริกำรทุกวัน 

๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

พืชสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรทำ่อีปะ หมู่ ๑๖ ต�ำบลด่ำนทับตะโก (จ�ำหน่ำย

พืชสมุนไพรว่ำนชักมดลูก ขมิ้น หญ้ำลิ้นงูตำกแห้ง)

อ�าเภอบางแพ
เจ๊พยอม กิโลเมตรที่ ๑๑ ถนนบำงแพ-โพหัก 

กิจกรรมกีฬา

สนามกอล์ฟ

ดรากอน	ฮิลล์	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	คลับ ๑๙๒ หมู่ ๒ ต�ำบลอ่ำงหิน อ�ำเภอ

ปำกท่อ โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๙๑๒๒ เปิดเวลำ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)

รอยัล	ราชบุร	ีรีสอร์ท ๑๔๔ หมู่ ๕ ต�ำบลเขำแร้ง อ�ำเภอเมือง

โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๑๔-๕ เปิดเวลำ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)

วูซุง	แคสเซิล	ฮิลล	์(ราชบุร	ี กอล์ฟ	คลับ	แอนด์	 รีสอร์ท) ๗๙ หมู่ ๑๒ 

ถนนปำกบึง-หนองกวำง ต�ำบลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๒๒ 

๘๐๖๙-๗๐, ๐๘ ๑๙๑๗ ๘๗๙๔ โทรสำร ๐ ๓๒๒๒ ๘๐๖๓-๔ เปิดเวลำ 

๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)

สนามกอล์ฟภานรุงัษ	ี(ภำยในค่ำยบรุฉตัร) ๗๐ หมู ่๗ ต�ำบลเกำะพลบัพลำ 

อ�ำเภอเมอืง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๑๐๑๙,๐ ๓๒๓๙ ๑๐๒๑-๔ ต่อ ๕๒๒๗๗ www.

panurangsigolf.com เปิดเวลำ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)

เคเบิลสกี

เลค	พอย์ท	สปอร์ต	คลับ ๑๓๓ หมู่ ๑๐ ต�ำบลแพงพวย โทร. ๐ ๓๒๓๖ 

๕๕๐๐-๑ โทรสำร ๐ ๓๒๓๖ ๕๔๔๔ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๒๑๒ ๘๗๗๗-

๘ โทรสำร ๐ ๒๒๑๒ ๕๔๓๗ www.lakepointsportclub.com จ�ำนวน 

๒๑ หลัง รำคำ ๑,๐๐๐ บำท (สนำมไดรฟกอล์ฟ เพนท์บอล เคเบิลสกี      

เจ็ทสกี ห้องประชุม)
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ	
ส�านักงานจังหวัดราชบุร ี โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐ ,  

๐ ๓๒๓๒ ๗๖๙๕ , ๐ ๓๒๓๓ ๗๘๙๐

เทศบาลเมืองราชบุร ี โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๗๕-๗๖,  

๐ ๓๒๓๓ ๗๖๘๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๓๔

ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุร ี โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๒๐๒๘

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุร ี โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๘๒๖-๘,  

๐ ๓๒๓๒ ๗๙๙๙

โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๔๙๖-๘

สถานีต�ารวจภูธร โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๕๔๙๔-๖,  

๐ ๓๒๓๓ ๗๒๑๒

สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๑๑

สภานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบ้านคา โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๘๕๗๓

สถานีเดินรถประจ�าทางปรับอากาศ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๘๗ 

บริษัท	ราชบุรี	กลุ่ม	๗๖	จ�ากัด โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๒๗๗๖,  

๐ ๓๒๓๒ ๕๑๕๒, ๐ ๓๒๓๓ ๘๔๓๙, 

๐ ๓๒๓๓ ๘๒๗๖

สถานีรถไฟราชบุร ี โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๐๒

ต�ารวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓

ต�ารวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
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ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.
๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส�านักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ 

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑

E-mail: info@tat.or.th

Website: www.tourismthailand.org

๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชด�าเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๓. ททท. ส�านักงานเพชรบุรี 
๕๐๐/๕๑ ถนนเพชรเกษม ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ี๗๖๑๒๐

โทร.๐ ๓๒๔๗ ๑๐๐๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๒๔๗ ๑๕๐๒

E-mail: tatphet@tat.or.th

พื้นที่ความรับผิดชอบ: เพชรบุรี ราชบุรี

   

   

ปรับปรุงข้อมูล

เมษายน ๒๕๕๒
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๖๖

บันทึก
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