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ทักทายกันดวยคําขวัญประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธที่บอกถึงภาพรวมของจังหวัดไดเปนอยางดี ทั้ง
ความมหัศจรรยแหงการเปนเมืองสามอาว หาดทรายขาวที่ยาวที่สุด เมืองทองเที่ยวท่ีมีความเกาแกและมี
ความสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและศาสนา ความงดงามของทองทะเลและแหลงทอง
เที่ยวที่ชวนใหมาพักผอนไดตลอดป ไมมีใครไมรูจักจังหวัดประจวบคีรีขันธ หากแตแตกตางกันในแงมุมและ
ความเพลิดเพลินในการเดินทาง จึงไมแปลกถาจะเริ่มตนการเดินทางแบบสไตลคุณกับคูมือทองเที่ยวฉบับนี้
ไปดวยกัน

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เปนจังหวดัหนึง่ในภาคกลางตอนลาง ซึง่มเีขตแดนตดิตอกบัทางภาคใตมพีืน้ท่ี
ประมาณ 6,367,620 ตารางกิโลเมตร เปนพืน้ทีแ่คบคาบสมุทรยาวลงไปทางใต เสมือนประตภูาคใตกค็งไมผดิ 
เพราะการเดินทางไปทองเที่ยวทางภาคใตจังหวัดใดก็ตาม ตั้งแตชุมพรลงไป จะตองขับรถผานจังหวัด
ประจวบคีรขีนัธกอน พืน้ทีส่วนทีแ่คบทีส่ดุตดิเขตชายแดนไทย - พมา ดานตะวนัตกจนถึงฝงทะเลดานตะวันออก
เปนระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณจากเหนือจรดใตเปนชายทะเลระยะทาง
ประมาณ 212 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยเกือบเทากับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็วาได

จังหวัดประจวบคีรีขันธ แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ หัวหิน 
ปราณบรุ ีกยุบรีุ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอย และสามรอยยอด ซึง่ในแตละอาํเภอนบัไดวามแีหลง
ทองเทีย่วนาสนใจหลายแหงและสามารถรองรบันกัทองเทีย่วไดเปนจาํนวนมาก อกีทัง้ยงัเปนแหลงเศรษฐกิจ
สาํคญัทีม่แีนวโนมในการพฒันาสูการเปนหนึง่ในศนูยกลางของเศรษฐกจิประชาคมอาเซยีนในป 2558 ไดเปน
อยางดี ดังนั้นทางสวนงานประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัด จึงมีแนวคิดในการจัดทํา “หนังสือ
คูมือการทองเท่ียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ” เพื่อประชาสัมพันธ จุดเดนและสถานท่ีทองเที่ยวที่นาสนใจ
ในจังหวัดประจวบคีรขีนัธใหไดรบัรูในวงกวางข้ึน พรอมท้ังใหรายละเอียดของสถานท่ี รานคา รานอาหารและ
แหลงทองเทีย่วตาง ๆ ทีเ่หมาะกับ Lifestyle ของนกัทองเทีย่ว โดยเผยแพรไปยงัหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครฐั
และเอกชน ในรูปแบบของหนังสือคูมือทองเที่ยว ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธทั้งหมด
เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับผูที่สนใจ ตลอดจนสื่อสารเนื้อหาเหลาน้ันผานส่ือส่ิงพิมพและส่ือสิ่งพิมพ
อิเลคทรอนิกส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดการเผยแพรในวงกวางและทําหนาที่เปนคูมือการ
ทองเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

หวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืคูมอืทองเทีย่วจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ในรปูแบบของ “เทีย่วสบาย สไตลคณุ” 
จะเปนเพือ่นรวมทางทีจ่ะชวยใหคณุสนกุสนานกบัการเดินทางสูจงัหวดัประจวบฯ ไดตามแบบฉบับของคณุ

Œ́ÇÂÃÑ¡·Ñ¡·ÒÂ ̈ Ò¡¼ÙŒ¨Ñ́ ·íÒ
คําขวัญ ประจําจังหวัด

เมืองทองเน้ือเกา  มะพราวสับปะรด  สวยสดหาดเขาถํ้า  งามลํ้านํ้าใจ

6



Prachuapkhirikhan is a province in the Lower Central Region connected to the South 
with an area of   approximately 6,367,620 square kilometers with a long narrow peninsula to 
the south. The narrowest part is connected to Thailand - Burma border along the west to 
the east coast with a distance of approximately 11 kilometers and the length from north 
to south is a distance of approximately 212 kilometers. The administration is divided into 
8 districts including Muang Prachuapkhirikhan, Hua Hin, Pran Buri, Sam Roi Yot, Kui Buri, Thap 
Sakae, Bang Saphan, and Bang Saphan Noi. In each district, there are several interesting 
sights and can accommodate a large number of tourists. They are also the important sources 
of economic that tend to develop into one of the ASEAN Economic Community in 2015 as well. 
Therefore, the Department of Public Relations of the Provincial Administrative Organization has 
initiated the project in developing the “Prachuapkhirikhan’s Travel Guide Book” to promote 
highlights and interesting attractions of Prachuapkhirikhan to be widely recognized, including 
providing details of the locations, shops, restaurants and tourist spots that fits the lifestyle 
of the tourists even more, by publicizing to various organizations both public and private 
sectors in the forms of media containing all contents relating to Prachuapkhirikhan in order 
to create awareness to those interested as well as communicating these contents through 
print medias and electronic medias both in Thai and English in order to achieve broad 
public and serve as a travel guide of Prachuapkhirikhan to the target group even more as well.

Publisher’s Greetings 

หนวยงานสนับสนุน

องคการบริหารสวนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

สมาคมธุรกิจทองเท่ียว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

City of pure gold, delectable coconuts and pineapples, delightful

beaches, mountainand caves, land of spiritual beauty

เขาลอมหมวก, อ.เมือง
Kao Lorm Muak, Muang District
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สารจาก

ผูวาราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเสมือนประตูสูภาคใต เปนจังหวัดที่มี
แหลงทองเที่ยวทางทะเลเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ ทุกอําเภออยูติด
ชายหาดที่ยาวกวา 200 กิโลเมตร ทอดยาวเรียงทั้ง 8 อําเภอ เปนเหตุผล
ที่ทําใหประจวบฯ มีแหลงทองเที่ยว อาทิเชน ชายหาด เกาะแกงสวยงาม 
อาวทองนํ้ากวางที่มีฉากหลังเปนภูเขาหิน รวมถึงทรัพยากรทางดาน
อาหารทะเลจํานวนมาก เปนเสนหของจังหวัดประจวบฯที่นักทองเที่ยว
สวนใหญรูจักจังหวัดประจวบฯ ในเบื้องตน

มากกวาเรือ่งของการทองเทีย่ว ในดานของเศรษฐกิจ สนิคาการเกษตร
ของจงัหวดัประจวบฯ นัน้ สามารถสรางรายไดใหแกประเทศเปนจาํนวนมาก 
ทั้งยังติดอยูในอันดับตน ๆ ของรายช่ือของจังหวัดที่มีการสงออกสินคา
เกษตรมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะมะพราวและสับปะรด เปนผลไม
เศรษฐกจิทีเ่ปนสนิคาขึน้ชือ่ของจงัหวดัประจวบฯ ทีไ่ดรบัการแปรรปูออก
มาในรปูแบบตาง ๆ เพือ่การสงออกไปยังตางประเทศ และยงัเปนของฝาก
ที่นาประทับใจของนักทองเที่ยวจํานวนมากเม่ือมาเยี่ยมเยือนที่แหงนี้

นอกจากดานสินคาเกษตรแลว ในอนาคตอันใกล จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ
กาํลงัเดนิหนาเขาสูการเปนเมอืงชายแดนการคาทีม่คีวามสาํคญัอกีแหงหนึง่
ในประเทศไทย จากการเปดตวัอยางเปนทางการของดานสงิขรอนัเปนการ
เชือ่มประสานชายแดนไทย - เมยีนมารเขาหากันอยางแนบแนน ทําใหเกิด
โอกาสในการคาการลงทุนระหวางประเทศอีกมากมาย

จากส่ิงที่ผมไดกลาวมาท้ังในดานศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 
ศักยภาพดานเศรษฐกจิ รวมถงึศกัยภาพดานทรพัยากรธรมชาตทิี่มีอยาง

ไมมจีาํกดัของจังหวัดประจวบคีรขีนัธ ถอืเปนสิง่ยนืยนัศกัยภาพ 
และโอกาสใหมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดแหงนี้ไดเปนอยางดี 
สามารถรองรบัการเตบิโตทัง้ดานการคา การลงทนุ รวมถงึการ

ทองเที่ยวจะขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 
ในฐานะผูวาราชการจังหวัดฯ ผมมีความยินดีเปน

อยางย่ิงทีจ่ะเช้ือเชิญใหทานเดินทางมาเท่ียวท่ีจงัหวัด
ประจวบคีรขีนัธแหงนี ้ รบัรองวาทานจะตดิใจจนตอง
กลบัมาเยือนอกีหลายคร้ังอยางแนนอน

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ



Message from Executives with

Prachuapkhirikhan’s

Governor

Prachuapkhirikhan is the gateway to the south. There are 
beaches that have been ranked ones of the top tourist destinations 
of the country. Every district is close to the sea with more than 
200 km long beach that lies on the stretch of coast by all eight 
districts. This is the reason why Prachuap khirikhan has a lot of 
tourist attractions such as beautiful beaches and islands, wide 
bays with the rocks standing behind, including a lot of seafood 
resources which are considered the charms of Prachuapkhirikhan 
that most tourists have known initially about the province.

Not only the tourism, in terms of economic, the agricultural 
products of Prachuapkhirikhan can also create a lot of income 
to the country and it has been also ranked one of the top of 
the provinces with the export of agricultural products of the 
country as well, particularly coconut and pineapple which are 
the famous economic fruit crops of the province that have been 
processed into various forms for export to foreign countries, and 
it can also be impressive gifts of many visitors.

In addition to the agricultural products, in the near future, 
Prachuapkhirikhan is moving into one of the important border 
trade cities of Thailand from the official launch of Singkhon 
Checkpoint which is a link of the borders of Thailand - Burma 
intimately. This will provide a lot of opportunities in trade and 
investment between countries.

From what I have said both in terms of tourism potential, 
economic potential, including natural resources potential that 
are considered unlimited resources of Prachuap khirikhan, it can 
prove the potential and new opportunities that will arise in this 
province very well. It can support both the growth of trade, 
investment, as well as tourism that will continue to grow more 
in the future.

As a provincial governor, I have been very pleased to invite 
you to visit Prachuapkhirikhan. I guarantee that you will be 
impressed and definitely love to come back again and again.

Mr. Wira Siwatthanatrakun

Governor of Prachuapkhirikhan 

Province
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สารจาก

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กอนอื่นคงตองกลาวคําวา “สวัสดี” กับนักอานผูรักการทองเที่ยว
ทุกทาน ตองบอกกอนเลยวา ผมในฐานะของ นายก อบจ. จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ มคีวามยินดเีปนอยางย่ิงทีไ่ดมาพบกับทานผูอานในวันนี้ 
ในหนงัสอืแนะนาํสถานทีท่องเทีย่วทีช่ือ่ “Prachuapkhirikhan : เท่ียวสบาย...
สไตลคณุ” ไกดบุคขนาดพอเหมาะท่ีจะเปนเครือ่งมอืพาทกุทานทองเทีย่ว
ในจังหวัดประจวบฯ ไดอยางสนุกสนาน และครบถวนในทุกกจิกรรมการ
ทองเที่ยวมากที่สุด ที่ทาง อบจ.ประจวบคีรีขันธ ไดรวมมือกับหลายภาค
สวนในจังหวัดจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้นมา

กับคําถามที่วา ทําไมเราถึงตองทําหนังสือเลมนี้ขึ้นมาดวยขอมูล    
ที่อดัแนนทกุแงมมุ การจดัอารตเวริคท่ีสวยงาม เพือ่แจกใหคณุรบัไปฟร ีๆ        
ในฐานะทีเ่ปนคนประจวบฯ มาตัง้แตเกิดจนโต ผมสามารถบอกไดเลยวาใน
ระยะเวลาสองปทีผ่านมา ธรุกจิการทองเทีย่วในจงัหวดัประจวบฯ เตบิโต
ขึน้อยางรวดเร็วอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน ทัง้ยงัมีสถานท่ีทองเท่ียวรูป
แบบใหมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะที่อําเภอหัวหิน เมืองทองเที่ยวที่ถือ
ไดวา เปน World Destination ของนกัทองเทีย่วทัว่โลก

การไดรบัความนยิมของอาํเภอหวัหนิเปนเรือ่งดโีดยตรงกบัจงัหวดั
ประจวบฯ แตในอกีทางหน่ึงความนิยมดงักลาวก็บดบังเร่ืองราวของสถานท่ี
อืน่ ๆ  ในอาํเภอตาง ๆ  ทีม่คีวามสวยงามในจังหวดัประจวบฯ จนนกัทองเทีย่ว
จํานวนมากไมรูจักสถานที่เหลานั้น

ดวยเหตนุีจ้งึเปนทีม่าของหนงัสอื “Prachuapkhirikhan : เทีย่วสบาย...
สไตลคุณ” เพื่อบอกใหทานผูอานไดทราบวา จังหวัดประจวบคีรีขันธยัง
มสีถานทีท่องเทีย่วอกีมากมายทีร่อการคนพบจากทกุทาน กบักิจกรรมที่
สามารถรองรบัไดทกุความตองการอกีท้ังยงัสามารถทองเทีย่วไดทกุเทศกาล
และทกุชวงเวลาอกีดวย

ในสวนการบรหิารงานดานสาธารณปูโภคของจงัหวดัเพือ่รองรบัการ
ทองเทีย่วท่ีกาํลงัจะเตบิโตมากข้ึนนัน้ ผมและทมีงานทกุคนไดมกีาร เตรยีม
สรางสิ่งสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวกในดานการทองเที่ยวอยาง
มากมาย อกีทัง้ยงัมกีารฝกอบรมเจาหนาทีอ่าสาสมัครเพ่ือเขามาเปนตํารวจ
ชมุชนในการรกัษาความปลอดภยัดานตาง ๆ  บรกิารแกนกัทองเทีย่วทกุทาน 
เพือ่ใหไดทองเทีย่วกนัอยางมคีวามสขุและปลอดภัยมากท่ีสดุ

ท้ังหมดคอืความตัง้ใจของเราและชาวประจวบฯ ทกุคน ทีอ่ยากจะ
มอบชวงเวลาทีด่ทีีส่ดุใหแกทาน ในยามทีท่านเดินทางมาทองเทีย่วในจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธนั่นเองครับ

นายทรงเกยีรติ  ลิม้อรณุรักษ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ



Message from Executives with

Chief Executive of

Prachuapkhirikhan’s PAO

First of all, I have to say “Hello” to all of the readers who 
love to travel. I would like to tell you that, as a Chief Executive 
of Prachuapkhirikhan’s Provincial Administrative Organization,     
I am extremely pleased to have met with you all today in the 
tourist attractions guidebook named “Prachuap khirikhan: Enjoy 
traveling in your style”, a compact guidebook that will be a tool 
to take you to travel joyfully and completely in all tourism 
activities in Prachuapkhirikhan, prepared by Prachuapkhirikhan’s 
Provincial Administrative Organization in collaboration with 
multiple stakeholders in the province. 

To answer the question that, why we need to prepare this 
book that is filled with a lot of information on all aspects and 
beautiful artwork to give away for free as myself who was born 
and raised in Prachuapkhirikhan, I can honestly say that during 
past two years, the tourism industry in the province has grown 
rapidly as it has never been before. Besides, there is also an 
emerging of many new types of tourism, especially in Hua Hin, 
the city that is regarded as one of the World Destination.

Although the popularity of Hua Hin has a direct positive 
impact on Prachuapkhirikhan, but on the other hand, such 
popularity has completely overshadowed the attractions of 
other places in other districts that are also beautiful which many 
tourists do not know those places.

Those reasons have brought to the preparation of this 
book “Prachuapkhirikhan: Enjoy traveling in your style”, in order 
to let the readers know that Prachuapkhirikhan also has many 
tourist attractions that are waiting to be discovered by you, including 
activities that can accommodate all your needs and can travel 
every festival at anytime as well.

For the administration of the infrastructure of the province 
to support the tourism that has grown steadily. I and all my 
team have prepared to build a lot of infrastructure facilities for 
the tourism. Moreover, we have also provided training to those 
who volunteer to become community polices for security in 
various aspects to service all visitors in order for you to travel 
happily and safely as possible.

All is our intention and everyone in Prachuapkhirikhan that 
want to deliver the best time to you when you travel to our 
province, Prachuapkhirikhan.

Mr. Songkiet Limarunrak

Chief Executive of

Prachuapkhirikhan’s Provincial 

Administrative Organization
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สารจาก

นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ดวยความที่ผมเปนนักทองเที่ยวคนหนึ่ง ถาจะใหพูดถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธตามสายตาแบบนักทองเที่ยว มุมมองของผมที่มีก็คือ 
ประจวบคีรขีนัธเปนจงัหวัดทีม่คีวามหลากหลายในสถานท่ีทองเท่ียวเปน
อยางมาก เรามีชายหาดยาวถึง 212 กิโลเมตร ครอบคลุมอาณาเขตใน 8 
อําเภอ

มากกวาการมีชายหาดท่ีสวยงามและยาวท่ีสุดแลว เรายังมีเกาะ
แกงสวยงาม มีนํ้าตก มีภูเขา มีอาหารทะเลที่สดและราคาถูกที่สุดใน
ประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวท่ีมีความสําคัญกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรอีกหลายแหง ทั้งยังมีความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว
ระดับสูง และท่ีสาํคัญทีส่ดุทกุทานสามารถเท่ียวในท่ีแหงนีด้วยคาใชจาย
ที่ไมแพง

เหลานี้ลวนเปนเครื่องยืนยันถึงศักยภาพที่พรอมสมบูรณของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ผมอยากใหทานผูอานไดรู วาพื้นที่แหงนี้มี
วัตถุดิบทางดานการทองเที่ยวที่พรอมใหทานมาเที่ยวไดอยางไมจํากัด 
เพราะฉะนัน้ผมจงึมัน่ใจวาประจวบฯ สามารถเปนสถานททีองเทีย่วระดบั
โลกไดอยางแนนอน เชนเดียวกับทีอ่าํเภอหัวหินทีไ่ดรบัการยอมรับมาแลว

ดังนั้นในฐานะนายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว ผมจึงมีความยินดี
เปนอยางย่ิง ทีจ่ะตอนรับนกัทองเท่ียวทุกทานสูจงัหวัดของเรา ชาวจังหวัด
ประจวบฯ ทุกคน จะดูแลทานเสมือนแขกผูทรงเกียรติ เพื่อใหทานไดพบ
กบัประสบการณการทองเทีย่วทีส่มบรูณแบบภายใตแนวคดิของการสราง
แหลงทองเที่ยวที่ “สะอาด สะดวก ปลอดภัย” อันเปนหัวใจหลักในการ
ทํางานของผมและคณะ

ผมเชือ่วาทานจะไดทึง่กบัความมหศัจรรยของจงัหวดัทีไ่ดชือ่วาเปน 
“เมืองสามอาว” ที่เต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวมากมาย อีกทั้งใชเวลาใน
การเดินทางไมนานจากกรุงเทพฯ เพยีง 2 - 3 ชัว่โมงเทานัน้ รบัรองวาจะ
เปนการทองเท่ียวท่ีคุมคากับการจายเงินของทานมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงใน
ชีวิตครับ

นายประกิตติ   อาจพันธ 

นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ



Message from Executives with

Chairman of

Prachuapkhirikhan

Tourism Association

If I have to talk about Prachuapkhirikhan in the view of 
the tourists, as I am one of them, my view is that, Prachuap 
khirikhan is a province that has a wide range of tourist attractions, 
a beach of 212 km long that covers territory in the 8 districts.

In addition to the most beautiful and longest beach, we 
also have beautiful islands, waterfalls, mountains, fresh and 
seafood that are considered the cheapest price in Thailand. 
There are a lot of tourist destinations that are important to 
the history and culture, and there is a high level of security 
to the tourists and most of all; you can travel in this province 
with an affordable budget.

These can guarantee the potential of Prachuapkhirikhan 
very well. What I want you to know is that, this area contains 
tourism resources that you can enjoy without limits. Therefore, 
I am confident that Prachuapkhirikhan can definitely be one 
of the most-visited tourist attractions in the world such like 
Hua Hin that has been well recognized.

Thus, as a Chairman of Tourism Association, I have been 
extremely pleased to welcome all visitors to our province. 
All people of Prachupkhirkhan will take care of you as guest 
of honor so that you will find the perfect travel experience 
based on the idea of creating a tourist attraction that is “Clean, 
Convenient, Safe”, which are the heart of the work of mine 
and team.

I believe you will be fascinated by the wonders of the 
province or as known as “Three Bays City” which is filled with 
many tourist attractions. Moreover, it is not far from Bangkok 
as it takes only 2 - 3 hours. I guarantee that this will be one 
of the trips in your life that is worth paying for.

Mr. Prakitti  Artpunt

Chairman of Prachuapkhirikhan 

Tourism Association
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ประวัติศาสตรของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

History of Prachuapkhirikhan

สัญลักษณประจําจังหวัด

ศาลา มณฑป หมายถึง พระท่ีนั่งคูหาคฤหาสนในถ้ําพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จ     
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัโปรดเกลาฯ ใหสรางไว เม่ือ พ.ศ. 2433 และเคยเสด็จไปประทับที่
ถํา้นี ้ 2 ครั้ง ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ก็เคยเสด็จไป
ประทับที่นี่อีก ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งมา
แตโบราณ จึงไดนํามาเปนสัญลักษณของจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใชอักษรยอวา “ปข”

ถํ้าพระยานคร, อ.สามรอยยอด 
Phraya Nakhon Cave, Sam Roi Yot District

อาวประจวบฯ, อ.เมือง
Ao Prachuap, Muang District

ศาลหลักเมือง, อ.เมือง
Muang Prachuap’s City Pillar Shrine, Muang District
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หากจะวากันตามประวัติศาสตรของการเกิดแรกเริ่มของจังหวัด
ประจวบคีรขีนัธนัน้ คอนขางจะมีความเปนมาไมคอยแนชดันกั แตมคีวาม
เช่ือกันวา ที่นี่เปนที่ตั้งของเมืองนารังในสมัย กรุงศรีอยุธยา แตดวย
ภูมิศาสตรที่ไมเอื้ออํานวยเน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพื้นที่แคบ สองฝง
ของพ้ืนที่ตางก็ประชิดทะเลท้ังสองฟาก ยามมีศึกสงครามเกิดขึ้นเม่ือใด 
กเ็ปนการยากแกการปองกัน ชาวเมืองผูอาศัยอยูจงึตองปลอยใหเปนเมือง
รางทกุครัง้ หรอืในยามสงบดวยความทีเ่ปนเพยีงเมอืงชัน้จตัวาขนาดเลก็ 
กม็กัจะถกูยบุเมอืงเขาเปนสวนหนึง่ของเมอืงเพชรบรุ ีซึง่เปนอาณาจกัรที่
มีความยิ่งใหญและรุงเรืองมากกวา

ครัน้พอถึงรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั (รชักาล
ที่ 2) การเกิดขึ้นของจังหวัดประจวบฯ ก็เริ่มตนอีกครั้ง เมื่อพระองคได
โปรดเกลาฯ ใหมีตั้งเมือง ‘เมืองบางนางรม’ ที่ปากคลองบางนางรม 
(บริเวณตอนกลางของจังหวัดระหวางอําเภอกุยบุรีและอําเภอทับสะแก
ในปจจบุนั) แตทีด่นิไมเหมาะสมแกการเพาะปลกูจงึยายทีว่าการเมอืงไป
ตั้งที่ ‘เมืองกุย’ ซึ่งอยูเหนือขึ้นไป ซึ่งมีความอุดมสมบูรณและมีการตั้ง
บานเรือนหนาแนนกวา

ตอมาสมัยรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2398 โปรดเกลาฯใหเปล่ียนช่ือจาก 
‘เมืองกุย’ เปน ‘เมืองประจวบคีรีขันธ’ โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ 
และเมืองบางนางรมเขาดวยกัน โดยท่ีตั้งเมืองยังคงตั้งอยูที่เมืองกุย คือ
อําเภอกุยบุรีในปจจุบนั สวนสาเหตุที่ลนเกลารัชกาลท่ี 4 ไดโปรดใหตั้ง
ชือ่วา ‘เมอืงประจวบคีรขีนัธ’ กเ็พือ่ใหชือ่คลองจองกันกบั ‘เมอืงประจันต
ครีเีขต’  ซึง่เดิมคือ เกาะกง ทีแ่ยกออกจากจังหวัดตราดในปจจุบนันัน่เอง 
ลวงมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รชักาลท่ี 5) 
ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  เมืองประจวบคีรีขันธ เมือง
ชัน้จตัวาซ่ึงข้ึนตรงกับเมืองเพชรบุร ีจงึมสีถานะเปนอาํเภอเมืองประจวบ           
คีรีขันธ สังกัดเมืองเพชรบุรี ในชวงน้ีเมืองปราณบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติด
อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธดานทศิเหนอื ซึง่เคยมฐีานะเปนเมอืงช้ันจตัวา 
ขึ้นกับเมืองเพชรบุรี ก็ไดจัดตั้งเปนอําเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมือง
เพชรบุรีดวย และเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการเหนือเกลาใหรวมเอา
อําเภอเมืองปราณบรุี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และ
อําเภอกําเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนเมืองชั้นจัตวามากอนเขารวม
เปนจังหวัดปราณบุรี ตั้งที่ตําบลเกาะหลัก

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดมีการ
เปล่ียนช่ือเมืองปราณบุรเีปนเมืองประจวบคีรขีนัธ เพือ่ปองกันการสับสน
กับเมืองปราณที่ปากนํ้าปราณบุรี และไดมีการยกเลิกระบบการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธจึงไมไดขึ้นตรงกับเมือง
เพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีก ตั้งข้ึนเปนจังหวัดประจวบคีรีขันธ จนถึง
ปจจุบันนั่นเอง

อุทยานแหงชาติกุยบุรี, อ.กุยบุรี
Kui Buri National Park, Kui Buri District
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The beginning of Prachuapkhirikhan was a much less 
clear. However, it is believed that here was the location of 
Muang Na Rung in the reign of Ayutthaya, but due to inhospitable 
geography as the area was such a small space and the two 
sides of the area were facing the sea, in which it was difficult 
to prevent when the battle occurred and the residents needed 
to let it be like a ghost town every time. In peacetime, due 
to it was a small suburb city, it then was merged into a part of 
Muang Phetchaburi which was greater and more glorious. When 
it came to the reign of King Phraphutthaloetla Naphalai (King 
Rama II), the emergence of Prachuapkhirikhan had started 
again when his Majesty had graciously established “Muang 
Bang Nang Rom” at Pak Khlong Bang Nang Rom (In the middle 
of the province between Kui Buri and Thap Sakae in present), 
but due to inhospitable geography for planting then the city 
was moved to “Muang Kui” located above in the north which 
was more fertile and densely populated.

Later in the reign of King Rama IV in 1855, he changed 
the name from “Muang Kui” to “Prachuapkhirikhan” by 
merging Muang Kui, Muang Klong Wan, and Muang Bang Na 
together, in which, the city is still located in Muang Kui which 
is Kui Buri District in the present. The reason that His Majesty 
the King Rama IV changed the name to “Prachuapkhirikhan” 

“City of pure gold, 

delectable coconuts 

and pineapples, 

delightful beaches, 

mountain and caves, 

land of spiritual 

beauty”

อาวมะนาว, อ.เมือง
Ao Manao, Muang District

คลองเขาแดง, อ.กุยบุรี 
Klong  Khao Daeng, Kui Buri District

วัดทางสาย, อ.บางสะพาน 
Wattangsai, Bang Saphan District
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was because he wanted the name to rhyme with “Muang 
Prachantakirikhet”, which was originally Kho Kong isolated 
from Trat Province in the present. Later in the reign of King 
Chulalongkorn (King Rama V), he administrated the city using 
the Tesaphiban bureaucratic administrative system, Muang 
Prachuap khirikhan which was a suburb city which reported 
directly to Muang Phetchaburi then become Muang Prachuap
khirikhan under Muang Phetchaburi. During this period, Muang 
Pranburi which was adjacent to Muang Prachuapkhirikhan in 
the north which used to be a suburb city under Muang 
Phetchaburi was established as Muang Pranburi District under 
Muang Phetchaburi as well. Later on 2 January 1906, the King 
Rama V had graciously proclaimed to include the Muang 
Pranburi, Muang Prachuapkhirikhan, and Kamnerdnophakhun 
of Chumphon Province which was a suburb city to be Pranburi 
Province located at Koh Lak Sub - District.

In the reign of King Vajiravudh (King Rama VI), Muang 
Pranburi was renamed to Muang Prachuapkhirikhan in order 
to prevent confusion with Muang Pran at Pak Nam Pranburi, 
and there was a cancellation of the Tesaphiban bureaucratic 
administrative system. Therefore, Muang Prachuapkhirikhan 
did not have to report directly to Muang Phetchaburi and 
Muang Ratchaburi anymore so that it was established as 
Prachuapkhirikhan Province since then.

Buddha Hall refers to Phra Thi Nang Khuha Kharuhat (Royal Pavilion) 
in Tham Phraya Nakhon Cave which His Majesty King Rama V     
graciously ordered to build in 1890 and he also went to this place 
two times. Besides, His Majesty King Rama VI also came to stay 
here as well. The picture of the island in the back was one of the 
important places since the ancient time so that it was taken to be 
the symbol of the province. 
The abbreviation of Prachuapkhirikhan is “PK”.

Provincial Symbol
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10 àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ 
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. คําขวัญจังหวัดประจวบคีรีขันธคือ “เมืองทองเนื้อเกา มะพราว สับปะรด สวยสดหาด
เขาถํ้า งามลํ้านํ้าใจ”

2. เพลงท่ีบอกเลาเร่ืองราวของจังหวัดประจวบคีรีขันธไดอยางไพเราะ นั่นคือเพลงท่ีชื่อวา 
‘ประจวบมิ่งขวัญ’ ประพันธคํารองโดย “ชอุม ปญจพรรค” ประพันธทํานองโดย “เอื้อ 
สุนทรสนาน”

3. ประวัตศิาสตรของวีรชนไทยท่ีมจีงัหวัดประจวบคีรขีนัธเขาไปเก่ียวของนัน่คอืการรบของ ‘ขนุ
รองปลดัช’ู ผูกลาหาญ นาํกาํลงัทหารเพียง 400 นาย เดินทางไปรบปองกนัการรกุรานของ
พมา ในชวงปลายยคุอาณาจกัรกรงุศรอียธุยาทีอ่าวหวาขาว ในเขตจังหวดัประจวบคีรขีนัธใน
ปจจุบนัซึ่งวีรกรรมดังกลาวไดมีการนํามาสรางเปนภาพยนตรในป 2554

4. สําหรับผูที่ชื่นชอบดานศิลปจากเนื้อแพรภัณฑ ของข้ึนชื่อดานนี้ของจังหวัดประจวบฯ ตอง 
‘ผาพมิพโขมพสัต’ ผาฝายพมิพลายพืน้เมอืงอนัเปนเอกลักษณของหวัหนิและมชีือ่เสยีงเปน
ที่รูจักมานานกวา 50 ป

5. อาหารทะเลแหงกเ็ปนอกีหนึง่ของดจีงัหวดัประจวบฯ ทีไ่มควรพลาด ทัง้เปนของฝากทีน่าสนใจ 
และมชีือ่เสยีง เนือ่งจากรสอรอยและคณุภาพด ีอาท ิปลาหมึกแหง ปลาอินทรตีากแหง ฯลฯ

6. สับปะรด ประจวบคีรีขันธเปนแหลงเพาะปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย ผลผลิตที่ไดนํามา
แปรรูปเปนของฝากนานาชนิด อาทิ ผลไมกวน ไสขนมชีสเชค แยมสับปะรด และสับปะรด
กระปอง ซึ่ง เปนสินคาสงออกไปจําหนายทั่วโลก

7. วานหางจระเข พชืสมนุไพรทีไ่ดรบัความนยิมมากเมือ่นาํมาแปรรปู โดยเฉพาะวานหางจระเข
ในนํ้าเชื่อมบรรจุกระปอง

8. มะพราว พืชเศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลผลิตนํามาแปรรูป
เปน ผลิตภัณฑจําหนายหลายชนิด อาทิ มะพราวอบกรอบ วุนมะพราวในนํ้าเช่ือม ที่นอน
ใยมะพราว รวมถึงผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรแปรรูปจากไมมะพราวอีกหลายชนิด

9. 12,679 ลานบาท คือเปาหมายจากรายไดการทองเที่ยวจากตางประเทศที่จะเกิดขึ้นใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธประจําป 2556

10. ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ บานเขาเตา เปนที่ตั้งของอางเก็บ
นํ้าเขาเตา ที่เปนโครงการในพระราชดําริแหงแรกดานชลประทาน ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว กอสรางขึ้นเมื่อป 2506
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10 Fascinating Facts 
about Prachuapkhirikhan Province

1. The slogan of Prachuapkhirikhan Province is “City of pure gold, delectable 
coconuts and pineapples, delightful beaches, mountain and caves, land of 
spiritual beauty”.

2. The song that beautifully tells the story of Prachuapkhirikhan Province is 
“Prachuap Mingkwan”, authored by “Chaum Punchapan”, composed by 
“Eauh Suntornsanan”.

3. The history of Thai heroes from Prachuapkhirikhan Province was the battle 
of “Khun Rong Palad Chu”, a brave soldier who had deployed only 400 
soldiers to fight against the invasion of Burma in the late Ayutthaya Kingdom 
at Ao Wa Khao in the area of Prachuapkhirikhan Province in the present. This 
bravery was made into the film in 2011.

4. For those who love the art of texture fabrics, the famous art of Prachuap 
khirikhan Province is the “Khomapastr Fabrics”, the highest quality printed 
cotton in Thailand which is the province’s uniqueness and has been well 
known for over 50 years.

5 Dried seafood is one of the great things of Prachuapkhirikhan Province that 
should not miss. It is an interesting and famous gift since it is tasty and good 
quality such as dried squid, dried king mackerel and etc.

6. Pineapple; Prachuapkhirikhan is the main growing area in Thailand. The output 
is processed into a variety of foods such as stirred fruit, jam, and canned 
pineapple which is the product exported worldwide.

7. Aloe Vera; a herb that is very popular when it is processed particularly canned 
Aloe Vera in syrup

8. Coconut; another important crop of Prachuapkhirikhan. The output is processed 
into a variety of products such as coconut chips, coconut meat in syrup, coconut 
fiber mattress, including many more of coconut wood furniture.

9. 12,679 million baht is the tourism revenue target occurring in the year 2013.
10. Nong Kae Sub-District, Hua Hin District, Prachuapkhirikhan Province at Ban 

Khao Tao is the location of at Khao Tao Reservoir which is the first royal 
initiative project regarding irrigation of His Majesty the King which was established 
in 1963.
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¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
เสนทางยอดฮิตมุงหนาสูประจวบคีรีขันธ

Ã¶Â¹μ�
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได 2 เสนทาง คือ
เสนทางท่ี 1

ใชเสนทางสายธนบรุ ี- ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผานจงัหวดัสมทุรสาคร สมทุรสงครามแลวเลีย้วซาย
เขาถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผานจงัหวดัเพชรบุร ีเขาสูตวัจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ รวมระยะทาง
ประมาณ 280 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
เสนทางที่ 2

ใชเสนทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผานพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เขาสูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

Ã¶â´ÂÊÒÃ»ÃÐ¨íÒ·Ò§
จากสถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี บริษัท ขนสง จํากัด มีบริการรถโดยสารประจําทาง   
สายกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ, กรุงเทพฯ - หัวหิน, กรุงเทพฯ - ปราณบุรี และกรุงเทพฯ - บางสะพาน  
เปนประจําทุกวัน
* บริษัทที่ใหบริการเดินรถเสนทางสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ *
- บริษัทหัวหิน - ปราณทัวร โทร. 02-884-6191-2 (ตั้งแตเวลา 04.00 - 22.20 น.)
- บริษัทพุดตานทัวร โทร. 02-435-5302, 02-435-7414 (ประจวบ) โทร. 032-611-411 (ต้ังแตเวลา   
 06.00 - 01.00 น.)
- บริษัทบางสะพานทัวร โทร. 02-435-5105, 02-884-8895 บางสะพาน โทร. 032-691-267   
 บานกรูด โทร. 032-695-074 (รถออกเวลา 07.30 น. รถบานกรูดออกเวลา 12.30 น. วันเสารเพิ่มรอบ  
 07.30 น.) ตดิตอสอบถามรายละเอยีด เพิม่เตมิไดที ่สถานขีนสงสายใต โทร. 02-435-1199, 02-434-7192, 
 02-435-5605 หรือ www.transport.co.th

Ã¶ä¿
จากสถานีรถไฟหัวลําโพง มีบริการขบวนรถไฟสายใตผานหัวหิน ปราณบุรีและประจวบคีรีขันธทุกวัน รถไฟ
ทองถิ่นมีขบวนรถ กรุงเทพฯ - หัวหิน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.25 น. ถึงหัวหิน 13.45 น. / วันเสาร - 
อาทติยและวนัหยดุนกัขตัฤกษ มขีบวนรถนําเทีย่วสวนสนประดิพทัธแบบเชาไปเยน็กลบั หรอืจากสถานีรถไฟ
ธนบุรี มีขบวนรถไฟ ธนบรุี - หลังสวน ออกเวลา 07.20 น. ถึงหัวหิน 11.52 น. ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่หนวยบริการเดินทาง การรถไฟแหงประเทศไทย โทร. 1690, 02-220-4334 หรือ www.railway.co.th

à¤Ã×èÍ§ºÔ¹
บริษัท สยาม จี เอ จํากัด มีบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - หัวหิน ทุกวัน วันละ 4 เที่ยว    
เวลา 07.30 น./ 10.45 น./ 14.15 น./ 17.15 น. ใชเวลาประมาณ 45 นาที สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  
กรุงเทพฯ โทร. 02-664-6099, สวุรรณภมู ิโทร. 02-134-3233-4, โทรสาร 02-134-3235,    
หวัหนิ โทร. 032-522-300-1 โทรสาร 032-522-302 www.sga.co.th, E-mail: info@sga.aero   
หรือ reservation@sga.aero

àÍÒà»š¹Ç‹ÒªÍºàÊŒ¹·Ò§äË¹àÅ×Í¡ãªŒä Œ́μÒÁã¨áÅŒÇ¡Ñ¹¹Ð!
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Travel Information

Popular Routes Heading to Prachuapkhirikhan

By Car

Two Routes from Bangkok 
Route 1

Take the Thonburi - Paktho Road (Highway No. 35) via Samut Sakhon and Samut Songkhram 
then turn left onto the Phet Kasem Road (Highway No. 4) via Phetchaburi then you will be 
getting into the city of Prachuapkhirikhan. The total distance is 280 kilometers and takes 
about 3 ½ hours.
Route 2

Take the Phet Kasem Road (Highway No. 4) via Phutthamonthon, Nakhon Pathom, Ratchaburi, 
Phetchaburi, and getting into Prachuapkhirikhan. The total distance is 320 kilometers and 
takes about four hours.

By Bus

The bus services are available from the Southern Bus Terminal. The routes are Bangkok - 
Prachuapkhirikhan, Bangkok - Hua Hin, Bangkok - Pranburi, and Bangkok - Bang Saphan. 
The services are on a daily basis.
* Companies that provide bus services for Bangkok - Hua Hin route *
- Huahin - Pran Tour Co., Ltd. Tel. 02-884-6191-2 (4 am - 10.20 pm)
- Pud Tarn Tour Co., Ltd. Tel. 02-435-5302, 02-435-7414; Prachaup Tel. 032-611-411 (6 am - 1 am)
- Bang Saphan Tour Co., Ltd. Tel. 02-435-5105, 02-884-8895; Bang Saphan Tel. 032-691-267; 
 Ban Krut Tel. 032-695-074 (Depart 7.30 am, Ban Krut: Depart 12.30 pm, additional bus on 
 Saturday at 7.30 pm). For more information please contact the Southern Bus Terminal 
 Tel. 02-435-1199, 02-434-7192, 02-435-5605 or www.transport.co.th

By Train

Trains run from Hua Lum Pong Railway Station in Bangkok. There are the south railway lines 
via Hua Hin, Pranburi and Prachuapkhirikhan daily. The Bangkok - Hua Hin Line departs from 
Bangkok at 9.25 am and arrives Hua Hin at 1.45 pm. On Saturday - Sunday and public holidays, 
there are the convoy tours (round trips) to Suan Son Pradipat (Sea Pine Tree). Another 
station is from the Thonburi Train Station, the Thonburi - Langsuan Line leaves from Bangkok 
at 7:20 am and arrives Hua Hin at 11:52 am. For more information please contact the Travel 
Service, the State Railway of Thailand Tel. 1690, 02-220-4334 or www.railway.co.th

By Plane

Siam General Aviation Co., Ltd. offers flights from Bangkok - Hua Hin 4 times a day, every 
day at 7.30 am/ 10.45 am/ 2.15 pm/ 5.15 pm. It takes about 45 minutes. For any inquiries, 
please contact Bangkok Tel. 02-664-6099; Suvarnabhumi Tel. 02-134-3233-4, Fax: 02-134-3235; 
Hua Hin Tel. 032-522-300-1, Fax: 032-522-302 or www.sga.co.th, E-mail: info@sga.aero or 
reservation@sga.aero

Choose whichever route you like!
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เขาลอมหมวก, อ.เมือง
Kao Lorm Muak, Muang District
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ถาคุณจะหาจังหวดัทีร่วบรวมกจิกรรม อาท ิการนัง่ชลิล ๆ  รมิหาดทราย 
นัง่มองทองฟา มองผนืนํา้ทะเลสคีราม, การพกัผอนในโรงแรมรสีอรทแสน
สวยงาม, การหาอาหารอรอย ๆ ทานในเมนูที่หลากหลาย, การเดินทาง
ทําบุญไหวพระเพ่ือขอพรส่ิงศักด์ิ, การเพ่ิมอดรีนาลีนใหรางกายดวยการ
เลนกิจกรรมแบบเอ็กซตรีมที่นาตื่นเตน, การทองเที่ยวเพื่อชื่นชมความ
สวยงามของธรรมชาติอันนามหัศจรรย หรือแมแตการชอปปงอยาง
เพลิดเพลินกับสินคาพื้นถิ่น

จังหวัดประจวบคีรีขันธนาจะเปนคําตอบที่ดีที่สามารถตอบโจทย
การทองเที่ยวเหลานั้นไดอยางครบถวน เรียกไดวาเปนจุดหมายที่ทั้ง
สะดวกและสบายสําหรบัทกุคนทีก่าํลงัมองหาสถานทองเทีย่วในชวงวนัหยดุ
สุดสัปดาห ดังนั้นเพ่ือเปนคําแนะนําใหแกคุณสําหรับการทองเท่ียวใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เราจึงอยากแนะกิจกรรมดี ๆ  ที่บรรจุไวเต็มเอี๊ยด
ในจังหวัดแหงนี้ และเราเชื่อวาตองมีกิจกรรมที่ถูกใจใหคุณสามารถเลือก
เที่ยวไดตามสไตลที่ชอบอยางแนนอน

Trip for your Style

Fine travel in your style at Prachuapkhirikhan Province, 
if you are looking for a province containing events such as the 
chill sitting on the beach, watching the sky and the blue ocean, 
relaxing in the beautiful resorts, finding various delicious recipes, 
traveling to pay devout homage to Buddha, getting an adrenaline 
rush by playing exciting activities, traveling to appreciate the 
beauty of amazing natures, or even enjoy shopping for local 
products.

Prachuapkhirikhan Province seems to be a good answer 
to those who are looking for those kinds of activities completely. 
It can be said that it is a destination that is comfort and  convenient 
for anyone looking for a place to visit during the weekends. 
Therefore, we would like to recommend you many fascinating 
activities in Prachuapkhirikhan Province, and we believe that 
there must be activities that you will certainly like and make 
the choice by your style.
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การขีม่าชมทะเลนบัไดวาเปนกจิกรรมซกิเนเจอรทีไ่มควรพลาดดวย

ประการทั้งปวงหากไดมาเยี่ยมเยือนชายทะเลที่หัวหิน และกิจกรรมการ
ขีม่าชมทะเลนีก้เ็ปนตํานานทีอ่ยูคูกบัหาดหวัหนิมาอยางชานาน ความรูสกึ
บนอานยามที่มาเคลื่อนตัวออกไปชา ๆ สามารถสรางบรรยากาศการชม
ชายหาดไดอยางมีสุนทรีย จําลองบรรยากาศของวันวานในสมัยเจานาย
เยี่ยมชมชายหาดในสมัยโบราณไดอยางนาประทับใจจริง ๆ  ซึ่งบริเวณริม
ชายหาดมบีรกิารใหเชามาอยางมากมายแถมยงัราคายอมเยาอกีตางหาก 
สวนถาใครอยากสมัผสับรรยากาศการขีม่าอยางจรงิจงัในบรรยากาศแบบ
คาวบอยตะวนัตก กต็องไปที ่S.N Farm ฟารมมาชือ่ดงัในอาํเภอทบัสะแก
ครับ ที่นี่เขามีบริการรับสอนขี่มาแบบเขมขน ใหคนที่ใฝฝนอยากเปน
โคบาลไดสัมผัสกัน ไมเพียงแตคอรสการเรียนที่เขมขนแลว ฟารมแหงนี้
ยังมีบริการพาขี่มาพาเทรลไปในทุงกวางพื้นที่กวา 2,000 ไรเพื่อชื่มชม
ธรรมชาติที่แสนสวยงามของไรใน S.N Farm อีกดวย ใครที่สนใจติดตอ
ไดที่เบอร 089-550-4741 ไดเลยครับ!

Find Experience on the Saddle

in Prachuapkhirikhan Province

Riding horses watching the sea is the signature activity 
that should definitely not miss if you come to the beaches 
at Hua Hin. Besides, this activity is also a myth along with Hua 
Hin for a long time. The feeling on the saddle when the horses 
are moving slowly can create the atmosphere of watching the 
beaches which is aesthetically  pleasing, and simulating the 
atmosphere of yesteryear when the masters visited the beaches 
which it is very impressive indeed. There are several horse 
rentals by the beaches and they are affordable. If anyone 
wants to experience a western cowboy riding seriously, you 
should go to S.N. Farm which is a famous horse farm in Thap 
Sakae District. They provide intensive course of horse riding 
for those dreamed of a cowboy. Not only an intensive course, 
this farm also offers a trail riding in the field with an area of   
over 2,000 rais to enjoy the beautiful nature of S.N. Farm as 
well. If anyone interested, please call 089-550-4741.
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การปนจกัรยานนบัไดวาเปนเทรนดใหมทีม่อีทิธพิลกบัชวีติของคน

ยคุปจจบุนัอยางมาก เพราะขอดขีองจกัรยานท้ังการไดออกกาํลังกาย รวมถงึ
เปนพาหนะท่ีชวยดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอมแลว การปนจกัรยานยังเพ่ิมรสชาติ
ใหแกการทองเท่ียวไดอยางมากอีกดวย ทีจ่งัหวัดประจวบฯ เองก็เปนอกี
จงัหวัดหน่ึงทีม่เีสนทางจักรยานจํานวนมากใหนกัปนไดเลอืกซ่ิงสองลอกัน
ไดอยางจุใจ ทั้งเสนทางของการปนเที่ยวชมเมืองในอําเภอหัวหิน หรือจะ
ปนเพือ่ชืน่ชมเสนหแบบเมอืงเกาในอาํเภอตาง ๆ  ทียั่งคงไวซึง่วถิชีวีติสังคม
ชาวประมงแบบโบราณเอาไวอยางเหนียวแนน

อีกสวนคือเสนทางปนจักรยานแบบธรรมชาตินั้นก็ยังมีใหเลือก
มากมาย โดยเสนทางเหลานัน้จะเนนทีก่ารปนเรยีบรมิชายหาดทีส่วยงาม
อาทิเสนเลียบชายหาดบานกรูดทีเ่งยีบสงบ, เสนทางปนเลียบอาวมะนาว   
ในกองบินที ่5 แหงจงัหวดัประจวบฯ ปนลัดเลาะทีส่วนสน ปนบนถนนเลียบ
หาดปราณบุร ีปนบนถนนเลียบหาดคลองวาฬ หรอืจะปนเอาแรงตานแรง
โนมถวงโลก เพือ่ข้ึนไปชมความสวยงามแบบทอปววิของอาํเภอหวัหนิทีเ่ขา
หินเหล็กไฟ นอกจากน้ีจังหวัดประจวบฯ ยังมีเสนทางปนจักรยานอีก
มากมายหลายแหง ท่ีคณุสามารถออกแบบใหเหมาะกบัวถิกีารปนตามใจคณุ

Spinning Two Wheels in the Beautiful

Nature Trails 

Biking is considered the new trend that has influenced the 
lives of many people today, apart from its advantages as exercise 
and a vehicle that helps the environment, biking also adds flavor 
to travel a lot as well. Prachuapkhirikhan is also one of the provinces 
that have many bike paths for cyclists to choose as you wish 
whether a city bike path in Hua Hin or to bike to appreciate the 
charm of the old town of each district that completely maintains 
the traditional lifestyle of the fishermen. Another one is a natural 
path with a wide selection. These routes focus on biking along 
the beautiful beaches such as along a quiet beach in Ban  Krut, 
along Ao Ma Now in Wing 5 Royal Thai AFB of Prachuapkhirikhan 
Province, along Suan Son, along Pranburi beach road, along 
Klong Wan beach road, or to spin to get the strength of gravity 
to go up to watch a beautiful view of Hua Hin at Khao Hin Lek 
Fai. Moreover, Prachuapkhirikhan Province also has many more 
bike paths that you can design to fit the way you spin.
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นอกจากความงดงามตามธรรมชาตทิีพ่รัง่พรอมอยูในแหลงทองเทีย่ว

ทีข่ึ้นหนาขึ้นตาของจังหวัดประจวบฯ แลว อีกหนึ่งเสนหที่นาตื่นตาของ 
จงัหวดันีก้ค็อืกฬีาผาดโผนทีม่ใีหเลอืกเลนไดอยางมากมายในจงัหวดัแหงนี้ 
ทั้งการเลนโกคารทในสนามมาตรฐาน, การขี่ ATV บนแทรคกลางแจงที่
ทายทายและตื่นเตน, การเลน Paint Ball รวมถึงกิจกรรมใหมลาสุดที่
เรยีกความตืน่เตนใหแกวยัรุนยคุใหมไดมากนัน่คือการเลน Kite boarding 
หรือการเลนเสิรฟไปบนเกลียวคลื่นดวยแรงลมจากวาวขนาดใหญ ซึ่ง
กจิกรรมนีก้าํลงัเปนกฬีาทีก่าํลงัไดรบัความนยิมอยางมากในหมูนกัทองเทีย่ว
ตางชาติมากมาย ทั้งยังเปนกิจกรรมที่เพิ่มรสชาติการทองเที่ยวทะเลใหมี
สีสันมากขึ้น

Extreme Trip The City of a Variety

of Extreme Activities

In addition to the beautiful natural attractions in the 
province of Prachuapkhirikhan, another charm and excitement 
of the province is the extreme sports with a variety selection 
including racing go karts in the standard field, riding ATV on 
outdoor tracks that is challenging and exciting, playing paint 
ball, including the new exciting activity for the young generation 
called Kiteboarding or surfing on the waves by strong winds 
from a large kite. This activity is a sport which is gaining huge 
popularity among foreign visitors. They are the things that add 
more flavor and colorful to the sea travel.

ขอมูล :

Kiteboarding Hua Hin
อยูติดชายหาดในหัวหิน
ซอย 75/1 ใกล ๆ กับราน
อาหาร Beach Cafe Restaurant
โทร 081-591-4592 หรือ
www.kiteboardingasia.com
: ราคาเร่ิมตน 4,000 บาท
(2 - 3 ชั่วโมง)

Go Kart Hua Hin
ที่อยู: ซอยหัวหิน 166
ถ.เพชรเกษม ตรงขาม กับ
ทาอากาศยานหัวหิน
โทร 032-547-199 หรือ
www.gokarthuahin.com
เปดทุกวัน 10.30 - 19.00 น.
: ราคา 400 - 1,000 บาท

Info :

Kiteboarding Hua Hin
Close to the beaches in 
Hua Hin Soi 75/1 near the 
Beach Cafe Restaurant.
Call 081-591-4592 or
www.kiteboardingasia.com 
Price starts from 4,000 Baht 
(2 - 3 hours).

Go Kart Hua Hin
Address: Soi Hua Hin 166, 
Phet Kasem  Road, opposite 
Hua Hin Airport.
Call 032-547-199 or
www.gokarthuahin.com 
Open daily 10:30 am to 7 pm. 
Price starts from 400 to 
1,000 Baht.
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ในจังหวัดประจวบฯ นอกจากจะเต็มไปดวยสถานท่ีทองเที่ยวทาง

ทะเลที่หลากหลาย ดังที่พวกเรารูกันดีแลว การทองเที่ยวอีกสไตลที่เปน
ที่กลาวขานกันในหมูนักทองเท่ียวผูมีหัวใจสีเขียวนั่นก็คือ การเย่ียมชม
ศึกษาแหลงธรรมชาติที่มีอยูมากมาย โดยเฉพาะเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ทีอ่ทุยานแหงชาติกยุบรุนีัน้ ถอืวาเปนแหลงศกึษาธรรมชาติทีน่าอศัจรรย 
จนไดรับการจัดอันดับใหเปนหนึ่งใน Amazing Thailand เลยทีเดียว 
เพราะความสมบูรณของผืนปาทีเ่ต็มไปดวยแมกไมนานาพันธุ รวมถึงสัตวปา
จาํนวนมาก กส็ามารถสรางบรรยากาศแบบซาฟารใีนความความรูสกึของ
นักทองเที่ยวทุกคน และกิจกรรมที่ไมควรพลาดหากมาท่ีนี่ก็คือ กิจกรรม
สองสัตว โดยเฉพาะชางปาโขลงใหญที่อาศัยอยูในผืนปาแหงนี้ และหาก
คณุเปนคนทีร่กัการดูนก ชมผเีสือ้สสีวยเปนชวีติจติใจแลว คณุสามารถหาชม
ไดในบริเวณสะพานขามหวยชลนาฎท่ีนํา้ตกปาละอู หาดูไดนบัรอยสายพันธุ
ที่นาจะสรางความตื่นตาตื่นใจไดไมนอย

Experience the

Thai Safari  
Apart from a variety of marine attractions in Prachuap 

khirikhan Province as we know very well, another travel style 
that is well known among the tourist with green heart is, 
visiting the many natural resources particularly the nature trail 
at Kui Buri  National Park which is considered as an amazing 
natural source that has been ranked as one of the Amazing 
Thailand. Because of the abundance of forest filled with a 
wide variety of plants including many wild animals, it can 
create the safari atmosphere in the sense of everyone.            
The activity that should not miss if you come here is the 
animal watching particularly a large herd of wild elephants 
living in this forest. If you love to watch the birds and butterflies 
to life, you can find it on Huay Cholanart Bridge of Pala-U 
Waterfall. You can find hundreds of species that seems to 
make no less stunning
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ใคร ๆ ก็คงรูวาจังหวัดประจวบฯ นั้นเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล

ที่มีชื่อเสียงเปนที่เลื่องลือดานความสวยงามและความบริสุทธิ์ทาง
ธรรมชาติ ลึกลงไปใตแผนนํ้าสีครามยังมีแหลงปะการังสวยงามมากมาย
ที่ซอนตัวอยูเปนจํานวนมากและแหลงปะการังนี้เปนอีกหน่ึงรูปแบบการ
ทองเทีย่ว ทีคุ่ณไมอาจพลาดหากมาเย่ียมเยือนจงัหวดัแหงนี ้ดวยการดํานํา้
ชมความสวยงามใตทองทะเล สวนจุดดํานํ้ายอดนิยมที่ไดชื่อวามีความ
สวยงามไมแพฝงทะเลอันดามันนั่นคือ ‘เกาะทะลุ’ เกาะขนาดใหญที่อยู
ในเขต ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอยนั่นเองครับ

จดุดาํน้ําดงักลาวจะเตม็ไปดวยปะการงัหลากส ีสตัวทะเลนอยใหญ
ที่แหวกวายใหคุณสามารถสัมผัสไดในระยะใกล ๆ จึงสามารถสราง
ประสบการณการชมโลกใตทองทะเลไดอยางสนุกสนาน เปนอีกหนึ่ง
กิจกรรมท่ีไมควรพลาดจริง ๆ ทั้งยังสะดวกมากเพราะมีผูประกอบการ
หลายรายใหบรกิารนําชมดวยแพกเกจหลากหลายรูปแบบใหคณุเลือกได
ตามความพอใจ

Diving Trip for Exploring

the Underwater Beauty of Nature

Everyone knows that Prachuapkhirikhan Province 
is one of the most popular sea destinations with famed for 
its beauty and purity of nature. There are many beautiful 
corals hiding deep down under the clear blue water which 
are considered another form of travel that you cannot miss 
if visiting this province with diving trips. The area for diving to 
see the beauty of nature under the deep blue sea that is 
considered very beautiful as compared to the Andaman Sea 
is “Koh Talu” a large island located in Sai Thong Sub - District 
and Bang Saphan Noi District. Such diving area is filled with 
colorful coral and marine animals swimming that you can feel 
in a very close touch which it can recreate the experience of 
watching the underwater world joyfully. It is another activity 
that you should not miss indeed as it also very convenient 
to go because there are many service providers with various 
types of package available for you to choose as you like.

ขอมูล :

“เกาะทะลุ” อยูในอาํเภอ
บางสะพานนอย จงัหวดั
ประจวบคีรขีนัธ เปนเกาะขนาด
เล็ก เดินทางจากชายฝงบาน
หนองเสม็ด ระยะทางประมาณ 
7 กโิลเมตร ใชเวลาประมาณ   
30 นาท ีหากเดินทางโดยเรอืเรว็   
(สปดโบต) ใชเวลาประมาณ    
15 นาท ี ดานตะวันออกของ 
เกาะทะลุ ประจวบ มสีสุาน
ปะการังทีถ่กูนํา้ทะเลพัดมา
ทบัถมจนเต็มหาด สวนหวัเกาะ
ดานทศิเหนอื เปนหนาผาหิน
และมชีองหนิขนาดใหญ ซึง่เกดิ
จากกระบวนการทางธรรมชาติ
ของลมและนํา้ทะเล ทีก่ดัเซาะ
จนสามารถมองเห็นทะเลอกี 
ดานหนึง่ อนัเปนทีม่าของช่ือเกาะ

Info :

“Koh Talu” is located in Bang 
Saphan Noi District, Prachuap 
khirikhan Province. It is a small 
Island. You can easy travel 
from Ban Nong Samed Coast 
for a distance of approximately 
7 km. It takes usually about 30 
minutes but if you take speed 
boat, it will take about only 
15 minutes. The east side of 
the island, there is the coral 
cemetery blew by the sea to 
fully cover the beaches.     
The north of the island is a 
rocky cliff with large stone as 
a result of natural processes 
of the erosion of the wind and 
sea so that we can see the
sea on the other side so it has 
become the name of the island.
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ถาคุณยังไมถูกใจการทองเที่ยวในกิจกรรมแบบสุดขั้วอยางที่เราได

นําเสนอไปแลวตองการเพียงการพาครอบครัวไปนั่งชิลลริมทะเลตาม
ประสาพอแมลูกเพื่อใชชีวิตรวมอยางมีความสุขที่จังหวัดประจวบฯ ก็ถือ
เปนทางเลอืกทีใ่ชกบัความตองการของคณุอยางแนนอน เพราะทกุอาํเภอ
ของประจวบฯ เต็มไปดวยโรงแรมรีสอรทติดทะเลมากมายหลายระดับ
ราคา ใหคุณเลือกพักไดตามใจ ซึ่งรีสอรทเหลานั้นก็เต็มไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีสามารถรองรับกิจกรรมตาง ๆ ของคุณพอ คุณแมและ   
คุณหนู ๆ ไดอยางครบครัน รวมถึงแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะกับกิจกรรม
ครอบครัวที่สรางสรรคความสนุกไดตลอดการเดินทาง

Happy Travel in a Style of Happy Family Trip

If you still do not like the extreme activities as we have 
presented, and want to take your family to chill out at the 
seaside in a family way in order to spend time together happily, 
Prachuapkhirikhan Province is also the right choice for you 
exactly because every district of Prachuapkhirikhan is filled 
with many beach resorts in different levels and prices for you 
to choose as you want. Those resorts are filled with facilities 
that can support all activities of father, mother and your kids 
completely, including there are the tourist attractions that 
suit the family activities that can create a fun for all trip.

นอกจากกิจกรรมท่ีเราไดบอกไปแลว ในจังหวัดประจวบฯ ยังมีสถานที่ทองเที่ยวอีก
มากมายทีต่อบสนองความตองการในการพกัผอนของคณุไดอยางครบถวน ทัง้รสีอรทนบัพันแหง
ที่กระจายตัวริมทะเลในทุกอําเภอ รูปแบบการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรทองถ่ินที่เรียบงาย
ของชาวบาน การลองล้ิมชิมรสอาหารทะเลหลากเมนูดวยรสมือที่ถึงเครื่องแบบชาวประจวบฯ 
รวมถึงการเดินตลาดหลากหลายประเภทเพ่ือชอปปงสินคาพ้ืนถ่ินราคาไมแพง ฯลฯ วาแตสถานที่
ทองเที่ยวที่เหลือ ที่เราไดบอกไปจะเปนที่ไหน เชิญพลิกหนาตอไปไดเลย เพราะเรารวบรวมมา
ไวใหอานอยางละเอียดแลวในคูมือทองเที่ยวฉบับนี้

In addition to that we have told, Prachuapkhirikhan Province also has many 
attractions that fully serve the needs of your vacations including thousands of 
resorts scattered along the beaches in every district, a simple local historical 
tour, a taste of spicy seafood menu made by Prachuapkhirikhan’s local people, 
as well as various types of affordable products for shopping and etc. What would 
be the places that we are going to recommend, please flip forward because we 
gather all the details for you in this travel guide.
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Province dominance subdivided into
8 Districts 48 Sub districts
388 villages.
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วัดหวยมงคล
Wat Huay Mongkol

นํ้าตกปาละอู
Namtok Pa La-U

เขาตะเกียบ
Khao Takiap

ตลาดโตรุงหัวหิน
Hua Hin Night Market

สถานีรถไฟหัวหิน
Hua Hin Railway Station

หาดหัวหิน
Hua Hin Beach

 ËÑÇËÔ¹
Hua Hin 

ทองเที่ยวหัวหิน แวะถิ่นมนตขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม
“Magical Place, Great Stunning Sea, Famous Boxer and the

Magnificent Palace”
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พลับพลาที่สถานีรถไฟหัวหิน, อ.หัวหิน
Pavilion at Hua Hin Railway Station, Hua Hin District
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ประวัติ

อําเภอหัวหิน

Background in  Hua Hin District

ËÑÇËÔ¹
เปนที่พักตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เปนที่นิยมท้ังชาวไทย

และชาวตางชาติเพราะดวยภูมิประเทศที่งดงาม นํ้าทะเลและหาดทราย
ที่ขาวสะอาด อากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงมิตรไมตรีที่ชาวหัวหินมอบใหกับผู
มาเยือน สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว    
ตางชาติมาอยางเนิ่นนาน หัวหินอยูหางจากกรุงเทพมหานคร เพียงแค 
196 กิโลเมตร หรือ 2.5 - 3 ชั่วโมงกับการเดินทางโดยรถยนต บนถนน
สายพระราม 2 หรือ 45 นาที หากเดินทางโดยเครื่องบิน

»ÃÐÇÑμ Ô
หัวหิน เปนอําเภอที่ทุกคนรูจักกันเปนอยางดีทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศ เดิมมีชื่อวา “บานสมอเรียง” หรือ “บานแหลมหิน”             
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ไดทรงสรางวัง  
ไกลกังวลเพื่อประทับพักผอนในฤดูรอน และปจจุบนัวังไกลกังวลนั้นเปน
ที่ประทับของพระมหากษัตริยองคปจจุบัน

อาํเภอหัวหนิไดรบัการประกาศยกฐานะจากก่ิงอาํเภอหัวหนิ ตัง้แต
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2492 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 
เมษายน พ.ศ. 2492

ชุมชนหัวหินกอตั้งข้ึนในราวป พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาท
สมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่3 เมือ่ชาวบานกลุมหนึง่จาก
ทางตอนเหนือละท้ิงถ่ินฐาน และเดินทางมาจนถึงพื้นที่ที่เปน
บรเิวณใกลกบัเขาตะเกยีบในปจจบุนั แลวไดตัง้ถิน่ฐานทีบ่รเิวณ
นี ้เพราะเห็นวาเปนหาดทรายท่ีสวยงามและแปลกกวาทีอ่ืน่ คอื
มีกลุมหินกระจัดกระจายอยูทั่วไป อีกทั้งที่ดินก็มีความอุดม
สมบูรณ เหมาะสําหรับทําการเกษตรและการประมง แลวตั้ง
ชือ่หมูบานวา “บานสมอเรียง” ตอมาพระเจาบรมวงศเธอกรม
พระนเรศวรฤทธิ์ (พระองคเจาชายกฤษดาภินิหาร ตนราชสกุล
กฤดากร) ไดมาสรางตําหนักหลังใหญชือ่ “แสนสําราญสุขเวศน” 

ทีด่านใตของหมูหนิรมิทะเล (ปจจบุนัคอืบรเิวณทีอ่ยูตดิกับโรงแรม
โซฟเทลฯ) และทรงขนานนามหาดทรายบรเิวณนีเ้สียใหมวา “หวัหนิ” 

จนเมื่อเวลาลวงไปทั้งตําบลในบริเวณนี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันวา 
“หวัหนิ” และเจรญิเตบิโตขยายขึน้เปนอาํเภอหัวหนิจนถงึปจจบุนั
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Hua Hin

Hua Hin is the world - renowned relaxing place that is 
popular among both Thai and foreign tourists because of its 
beautiful landscape, sea, clean beaches, and fresh air, including 
the hospitality of local people given to both Thai and foreign 
visitors to be impressed for so long. Hua Hin is only 196       
kilometers away from Bangkok, or 2.5 - 3 hours for traveling by 
car via Rama 2 road, or 45 minutes by plane.

Background

Hua Hin is a district where everyone has known very well 
both Thai and foreigners, previously known as “Ban Sa Mor 
Rieng” or “Ban Lam Hin”, where His Majesty King Prajadhipok 
(King Rama 7) built   the Klai Kangwon Palace for a summer 
vacation. In the present, the Klai Kangwon Palace is the official 
residence of the current King.

Hua Hin has been raised its status to be the District since 
12 April 1949, announced in the Government Gazette on 19 
April 1949.

Hua Hin community was founded around the year 1834 
during the reign of King Jessadabodindra or King Rama III, when 
a group of villagers from the north abandoned their residences 
and traveled to an area close to Khao Takiab in the present. 
They settled on this area because there was a beautiful beach 
and it was exotic than other places as there were a group of 
rocks scattered everywhere. Moreover, the land was fertile 
and suitable for farming and fishing then they named the 
village as “Ban Sa Mor Rieng”. Later His Royal Highness       
Krommaphra Nares  Worarit (Prince Krisda Bhiniharn, the launch 
of Kridakorn Royal Family) built a large residence named “San 
Sam Ran Sook Ni Vet” at the south of the beach (Currently, 
it is an area close to Sofitel Hotel), and renamed the beach 
as “Hua Hin”. As the time passes, all area in this District is so 
called “Hua Hin” and grows larger until it has become Hua Hin 
District today.

สถานีรถไฟหัวหิน, อ.หัวหิน
Hua Hin Railway Station, Hua Hin District
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Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿ËÑÇËÔ¹
หนึ่งในสถานีรถไฟเกาแกของไทย เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของ

อําเภอหัวหิน ที่ยังคงรูปแบบและความสวยงามในแบบฉบับของสถานี
รถไฟในอดีตไวไดเปนอยางดี จุดเดน ๆ ที่นักทองเที่ยวไดมาสัมผัสกับ
บรรยากาศของสถานีรถไฟแหงนี้ก็คือ

พลับพลาท่ีสถานีรถไฟหัวหิน

เปนเอกลักษณของสถานีรถไฟแหงนี้ โดดเดนดวยรูปแบบของ
พลบัพลาในสถาปตยกรรมไทยท่ีเดนสะดดุตา เปนพลบัพลาไมทรงจตรุมขุ
ทาสคีรมีหลงัคาสแีดง ซึง่ยายมาจากพระราชวงัสนามจนัทร จ.นครปฐม 
สรางขึน้ในสมยัรชักาลที ่ 6 และไดทาํ การยายมาปลูกสรางใหมเพือ่เปนที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จประพาสหัวหินโดยรถไฟ

หัวจักรรถไฟ ไอนํ้ารุนเกา

เรียกวารถไฟบอลดวิน สรางในประเทศอังกฤษ ซึ่งเคยถูกนํามาใช
สมัยกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกท้ังยังมีหองสมุดรถไฟและรานกาแฟ 
ขายของที่ระลึกใหนั่งจิบกาแฟกันเพลิน ๆ อีกดวย

Pavilion at Hua Hin    

Railway Station

One of Thailand’s oldest railway stations, the symbol of 
this railway station is the pavilion in Thai style architecture 
which is very outstanding. It was moved from Sanam Chandra 
Palace.

Pavilion at Hua Hin Railway Station

This is an identity of the station. The pavilion is the Thai 
architectural design which is very distinguished. It is a wooden 
pavilion designed as a Thai - style building with a traditional 
Lanna style painted in cream color with red roof, relocated 
from Sanam Chan Palace, Nakhon Pathom Province, built in 
the reign of King Rama 6. It was moved to rebuild as a residence 
of His Majesty the King and Queen when they was on the trip 
to Hua Hin by train.

Old Steam Locomotive

It is called Baldwin Train, built in England which it had 
been used before the World War 2. There are also the train 
libraries and cafes, souvenir shops for sipping coffee joyfully 
as well.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอหัวหิน

Tourist Destinations in Hua Hin District
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ËÒ´ËÑÇËÔ¹
ชายหาดอนัเปนแหลงทองเทีย่วพกัตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแหงแรก

ของเมืองไทย มคีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร นํา้ทะเลใส ทรายขาวสะอาด 
บรรยากาศด ีมโีขดหนิอนัเปนสญัลกัษณกระจดักระจายอยูบรเิวณชายหาด 
จงึเปนทีใ่ฝฝนและไดรบัความนยิมจากนักทองเทีย่วมานานทุกยคุทกุสมัย

การขีม่าเท่ียวชายหาดก็เปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชายหาดหัวหนิ 
นกัทองเทีย่วมกัใชเวลาชวงสัน้ ๆ ขีม่าชมชายหาดหัวหนิทีม่สีถาปตยกรรม 
เชน บานพกัตากอากาศเกาแกรมิหาดท่ีถกูดูแลรกัษาไวเปนอยางดี

Hua Hin Beach

The first famous beach of Thailand with crystal clear 
water, white sand and great atmosphere, with iconic rocks 
scattered on the beach. It is a dream and has been popular 
among visitors for a very long time.

μÅÒ´©ÑμÃäªÂ
ตลาดเกาแกทีม่ชีือ่เสียง ตัง้อยูใจกลางเมืองหัวหิน รมิถนนเพชรเกษม 

สรางในป พ.ศ. 2469 ตามพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจา
อยูหวั ในคราวเสดจ็แปรพระราชฐานมาประทบั ณ วงัไกลกงัวลเปนครัง้แรก 
ลกัษณะเดนของการสรางตลาดฉตัรไชย คอืมหีลงัคาเปนรปู 7 โคง อนัเปน
สัญลักษณของการสรางในสมัยรัชกาลท่ี 7 ปจจุบันเปนที่จําหนายสินคา
ที่ระลึก อาหารทะเลสดและแหง

Chat Chai  Market

The famous old market located in the heart of Hua Hin 
on Phet Kasem  Road. It was built in the year 1926 under the 
initiatives of His Majesty the King Prajadhipok during his first 
time visit to a royal residence at Klai Kangwon Palace. The 
outstanding characteristic of the Chat Chai Market is the roof 
that is a symbol of the seven arches built in the reign of King 
Rama VII. It is currently the place for selling souvenirs, fresh 
and dried seafood.

ขอมูล :

ตลาดฉัตรไชย : ตั้งอยูใจกลาง
เมืองหัวหินระหวางซอยหัวหิน 
70 และซอยหัวหิน 72 ติดกับ
ถนนเพชรเกษม เปดขาย เวลา 
05.00 น. จนถึง 15.00 น. 
ของทุกวัน

Info :

Chat Chai Market : 
Located in the heart of 
Hua Hin between Soi Hua 
Hin 70 and Soi Hua Hin 72, 
next to Phet Kasem Road, 
open at 5 am until 3 pm 
every day.
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à¾ÅÔ¹ÇÒ¹
ตั้งอยู ริมถนนเพชรเกษม ฝงตรงขามวังไกลกังวล จุดเดนของ     

เพลินวานท่ีเราสามารถมองเห็นมาแตไกลคือสิง่กอสรางดวยไมและสังกะสี
เกา ๆ  ทีใ่หความรูสกึถึงความคลาสสิกและยอนรําลึกถงึบรรยากาศเกา ๆ  
ในวันวาน สวนดานในเพลินวานจะสรางเปนอาคารไม ที่ปลูกเช่ือมติดตอ
กนั 2 ชัน้ และในอาคารไมเกา ๆ  แหงนีถ้อืเปนศูนยรวมความสขุ และบอก
เลาเรื่องราวในอดีต สอบถามรายละเอียดไดที่ 032-520-311-2 หรือ 
www.Plearnwan.com

Plearnwan

Located on Phet Kasem  Road, opposite Klai Kangwon 
Palace, the highlight of Plearnwan is the way that we could 
see it from far away. It was constructed with old wood and 
zinc. It is very classic feeling and recalls historic atmosphere 
in the old days. The inside of Plearnwan was built a connecting 
wooden 2 storey buildings and inside the buildings is a center 
that tells the story of the past. For more information, please 
contact 032-520-311-2 or www.plearnwan.com.

μÅÒ´âμ ŒÃØ‹§ËÑÇËÔ¹ (¶¹¹à´ªÒ¹ØªÔμ)
นับเปนสีสันยามราตรีของหัวหิน ทุกเย็นมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางชาตแิวะเวียนไปเสมอ เพราะเปนแหลงรวมแผงอาหารนานาชนดิ 
และยังมีของที่ระลึกจําหนายมากมาย

Hua Hun Night Market   

(Dechanuchit Road)

It is the colors of nightlife of Hua Hin. Every evening there 
are many tourists both Thai and foreigners come by frequently 
because it is a place combining numerous food stalls and 
there are plenty of souvenir shops as well.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอหัวหิน

Tourist Destinations in Hua Hin District
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à¢ÒËÔ¹ àËÅç¡ ä¿
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีจุดชมวิวที่นักทอง

เทีย่วสามารถมาชมพระอาทิตยขึน้และตกไดเปนจุดชมวิวทีม่องเห็นเมือง
หัวหินไดทั้งเมือง และบนยอดเขายังเปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปของ
รัชกาลที่ 7 ใหนักทองเที่ยวไดมาสักการะกันอีกดวย

Khao Hin Lek Fai

Go west about 3 kilometers; there is a viewpoint where 
visitors can come to see the sunrise and sunset. It is a viewpoint 
that you can overlook the whole city and the statue of King 
Rama 7 is also enshrined on the top of the hill for visitors to 
come worship as well.

à¢ÒμÐà¡ÕÂº
ลักษณะเปนเขาลูกเล็ก ๆ ตั้งอยูสุดปลายหาดหัวหิน ลักษณะเปน

เขายื่นออกไปในทะเล มีวัดอยูบนเขาและเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางหามสมุทรองคใหญ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณของเขาตะเกียบ            
ตั้งตระหงานอยู ถือเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหนึ่งของเมืองหัวหิน 
บริเวณเขาตะเกียบทางดานทิศเหนือมีชายหาดเขาตะเกียบ หาดทราย       
ขาวสะอาด นํา้ทะเลใสจรดชายหาดหัวหนิและยงัมบีรกิารข่ีมาชมชายหาด
อกีดวย

Khao  Takiab

It is a small mountain away from Hua Hin to the south 
about five kilometers. There is a temple on the hill and 

it is also the view point of Hua Hin. The north side of 
Khao Takiab is the beach called Khao Takiab Beach 
which is a white sandy beach with crystal clear 
water. There is also a horse riding service on the 
beach as well.
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ขอมูล :

เปดเวลา 08.00 - 17.00 น.
คาบริการน่ังชางพรอมชม
การแสดง ผูใหญ 600 บาท, 
เด็ก 400 บาท / 30 นาที
และ 1,000 (ผูใหญ) / 600 
บาท (เด็ก) / 1ชั่วโมง สนใจ
โทร. 032-516-181, 
089-900-7837

Info :

Open 8 am to 5 pm.
Fees for sitting on a 
elephant whilst watching 
the shows; Adult 600 
baht, Children 400 baht 
for 30 minutes and Adult 
1,000 baht, Children 600 
baht for one hour.
If interested, please call. 
032-516-181,
089 -900-7837.

ÊÇ¹Ê¹»ÃÐ´Ô¾Ñ·¸ �
หางจากเมืองหัวหนิลงมาทางใตประมาณ 8 กโิลเมตร เปนชายหาด

ที่สวยงามขนานไปกับแนวสน อยูในความดูแลของกองทัพบก มีราน
อาหารและที่พัก ทั้งโรงแรมและบังกะโลไวบริการ

Suan Son Pradipat

Away from the city of Hua Hin about 8 kilometers to the 
south, it is a beautiful beach parallel to the beautiful pines 
under responsibility of the Royal Thai Army. There are a lot 
of restaurants, hotels and guesthouses available.

ËÁÙ‹ºŒÒ¹ªŒÒ§
หางเมืองหัวหินไปทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เพลิดเพลิน

กบัธรรมชาตผินืปาเขียวขจ ีชมการแสดงของชาง และวถิชีวีติคนเลีย้งชาง
และครอบครัว ขณะนั่งชมธรรมชาติจากบนหลังชาง

Chang Village

Away from the city of Hua Hin about 3 kilometers to the 
west, enjoy the lush natural forest, watch the elephant shows 
and the elephant keeper’s ways of living, and watch the nature 
whilst sitting on the elephants.

à¢Òàμ ‹Ò

ภูเขาขนาดยอมริมทะเล บริเวณเชิงเขานอกจากเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปศักดิส์ทิธแลว ยงัเปนจดุชมวิวทวิทศันและมีชายหาดสวยงาม

Khao Tao

Small Seaside Mountains at the foothills, apart from 
being the establishment place of the Buddha image; it is also 
a viewpoint with a beautiful beach.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอหัวหิน

Tourist Destinations in Hua Hin District
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ตั้งอยู ม.6 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน หางจากตัวเมืองหัวหินไปทาง

ตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร หลวงพอทวดองคใหญที่สุดใน
ประเทศไทย มีขนาดหนาตักกวาง 9.90 เมตร และความสูง 11.5 เมตร 
ทําจากโลหะรมควัน ตั้งอยูบนแทนสูง ดูโดดเดนเปนสงา

Luang Poh Thuad of    

Huaymongkol  Temple

Located at Moo 6, Nongplab Sub - District, away from 
Hua Hin about 16 kilometers to the west, it is the largest 
image of Luang Poh Thuad in Thailand, with a lap width of 
9.90 meters and height 5.11 meters, made of smoked metal 
located on a high and elegant pedestal stand.

¹íéÒμ¡»†ÒÅÐÍÙ
ตัง้อยูในเขตตาํบลหนองพลับ อาํเภอหัวหนิ หางจากหัวหนิไปตะวนั

ตกประมาณ 60 กโิลเมตร เปนนํา้ตกขนาด 15 ชัน้ทามกลางปาดิบชืน้อนั
อดุมสมบรูณ มนีํา้ไหลตลอดทัง้ป และยงัเปนแหลงดูผเีสือ้ชวงเวลาทีเ่หมาะ
ตอการดผูเีสือ้ คอื ชวงเชา ประมาณ 07.00 - 10.00 น. สอบถามขอมลูเพิม่
เติมไดที่ทําการน้ําตกปาละอู 032-646-294 หรือศูนยบริการขอมูลการ   
ทองเทีย่ว จ.ประจวบคีรขีนัธ  032-611-491

Pala-U  Waterfall

Located in Nongplab Sub - District, away from Hua Hin 
about 60 kilometers to the west, it is a 15 - story waterfall 
surrounded by rich tropical rain forest and the water flows 
throughout the year. It is also the place for watching butterflies 
as well. The ideal time to see butterflies is the early morning 

around 7 am to 10 pm. For more information, please contact 
Pala-U Waterfall Office 032-646-294 or Tourist Information 

Center 032-611-491.



44

ºŒÒ¹ÈÔÅ»�¹ËÑÇËÔ¹
ตัง้อยูทีต่าํบลหนิเหลก็ไฟ บนเนือ้ที ่11 ไร อยูหางจากตวัเมอืงหวัหนิ 

4 กิโลเมตร เปนแหลงรวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะหลายแขนงของ
ศลิปน ทีห่มนุเวียนมาจัดนทิรรศการเปนประจําตลอดป  เปดใหเขาชมฟรี
วันอังคาร - วันอาทิตย เวลา 10.00 - 17.00 น. ปดวันจันทร สอบถาม
ขอมลูเพิม่เตมิไดที ่032-534-830 หรอื www.huahinartistvillage.com

Baan Sillapin  Hua Hin

Located in Hin Lek Fai Sub - District with the area of 11 
rais, away from Hua Hin 4 kilometers, it is a place for collection 
and exhibition of multi - media art of the artists who exhibit 
regularly throughout the current year. Open on Tuesday - 
Sunday at 10 am - 5 pm. and close on Monday with free 
admission. For more information, please contact 032-534-830 
or www.huahinartistvillage.com

μÅÒ´¨Ñê¡¨Ñè¹
ตั้งอยูบนพื้นที่ของสวนศรี อยูกอนถึงเขาตะเกียบ ชวงพลบคํ่าจะ

ไดยินเสียงจักจั่นรองดังกองไปทั่ว จึงเปนที่มาของชื่อ “ตลาดจักจั่น” 
ภายในสวนศรแีหงนี ้มกีจิกรรมการแสดงบนเวทหีลมุกลางแจง ลานอาหาร
อรอย ๆ  เดนิชมของขายในแนวศิลปะ ของทํามอืประเภทขายไอเดยี สนิคา
มือสอง ในสไตลปูเสื่อนั่งขายใกล ๆ กัน  เปดทุกวันศุกร - เสาร และวัน
อาทิตย เวลา 16.00 - 22.00 น

Cicada  Market

Located in the areas of Suan Si before Khao  Takiab,      
at twilight you could hear cicadas cry echoes throughout the 
area which is the origin of the name “Cicada Market”. Inside the 
Sun Si, there are activities on the outdoor pit stage, patio   
delicious food, walking and watching the sales of the art products, 
the hand made products focusing of selling ideas, and the 
second hand goods selling on the mat. The Cicada Market is 
open every Friday - Saturday and Sunday at 4 pm - 10 pm.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอหัวหิน

Tourist Destinations in Hua Hin District
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ตั้งอยูเลขท่ี 204 บานคอกชางพัฒนา ต.หนองพลับ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ โดยปลูกบนพ้ืนที่ที่ไมไกลจากชายทะเลและมีสภาพ
อากาศทีเ่หมาะตอการเจรญิเตบิโตขององุนพนัธุดตีาง ๆ หลากหลายพนัธ 
ทีน่ีเ่ปนไรองุนแหงแรกและแหงเดียวในจังหวัดประจวบคีรขีนัธทีท่าํการผลิต
ไวนและใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดทดลองชิมไวนฟรี 
เวลาทีเ่หมาะสมในการเขาไปชมไรองุนคอื ชวงเดอืน ก.พ. - ม.ีค. ของทกุป 
และมรีานอาหารแบบ บสิโทร ทีม่บีรรยากาศอันอบอุนและโรแมนตกิ ลอมรอบ
ดวยทวิเขา และท่ีนีย่งัมกีจิกรรมบรกิารนัง่ชางชมไร ปลกูตนองุน ตดัองุน 
เปนตน สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 032-526-351, 081-701-0222,      
081-701-0444 หรอื www.huahinhillsvineyard.com

Hua Hin Hills Vineyard

Located at 204, Ban  Khok Chang Phatthana, Nongplab 
Sub - District, Hua Hin District, Prachuap Kirikhan Province, on 
the land not far from the seaside. Its climate is suitable for 
the growth of a variety of grapes. Here is the first and only 
one vineyard in Prachuap Kirikhan that produces wines and 
offers tourists both Thai and foreigners free wine tasting.       
The appropriate time to visit the vineyards is during February 
- March of each year. There is also a bistro - style restaurant 
surrounded by mountains with a warm and romantic atmosphere 

available. In addition, here also offers service of sitting on 
the elephants for watching grape planting and cutting 

as well. For more information, please contact      
032-526-351, 081-701-0222, 081-701-0444 or 

www.huahinhillsvineyard.com
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

เล็ทซ ซี  : ถ.เขาตะเกียบ    ✆ 032-536-888                    
Let’s Sea  : Khaotakiab Rd. www.letussea.com                

ชมสินธุ         : ถ.ชมสินธุ     ✆ 032-515-348                  
Chomsin  : Chomsin Rd.  www.chomsinhuahin.com  

อารยา    : ถ.ชมสินธุ      ✆ 032-531130-1                   
Araya     : Chomsin Rd.     www.araya-residence.com            

ฮาเวน      : ถ.ชลาสมุทร     ✆ 032-653-154-8               
Haven    : Chala Samut Rd.   www.haven-huahin.com             

บานเพ่ิมจันทร   : ถ.เดชานุชิต   ✆ 032-513-880                
Baan Permchan  : Dechanuchit Rd.  www.baanpermchan.com          

บานสีเขียว   : ถ.ดํารงราช     ✆ 032-530-487               
Green House  : Dumrongraj Rd.  www.greenhuahin.com

ซิตี้ บีช รีสอรท    : ถ.ดําเนินเกษม  ✆ 032-512-870-5                  
City Beach Resort : Damnoenkasem Rd. www.citybeachhuahin.com          

สิริน โฮเทล  : ถ.ดําเนินเกษม    ✆ 032-511-150                   
Sirin Hotel    : Damnernkasem Rd. www.sirinhuahin.com       

เดอะ ร็อก   : ถ.ตะเกียบ      ✆ 032-537-100               
The Rock    : Takiab Rd.     www.therockhuahin.com                

บานสุภัทรา   : ถ.ตะเกียบ    ✆ 032-536-893-4                  
Baan Supatra   : Takiab Rd.    www.baansoontharee.com            

มารควิน ลอดจ   : ถ.ทางรถไฟฝงตะวันตก  ✆ 032-515817            
Markwin Lodge  : Western Railway Rd.  www.huahinmarkwin.com

ฟูเลย เกสตเฮาส : ถ.นเรศดําริห  ✆ 032-513-145                  
Fulay Guesthouse  : Naresdamri Rd. www.fulayhuahin.net         

เฟรช อินน        : ถ.นเรศดําริห     ✆ 032-511-389                   
Fresh Inn         : Naresdamri Rd.    www.freshinnhuahin.com            

บานลักษษูภา      : ถ.นเรศดําริห     ✆ 032-514-525-31               
Laksasubha      : Naresdamri Rd.    www.baanlaksasubha.com              

บันยัน รีสอรท      : ถ.นเรศดําริห     ✆ 032-538-888                
Banyan Resort   : Naresdamri Rd.  www.banyanthailand.com             

ลาเมซอง         : ถ.นเรศดําริห      ✆ 032-533-007-9                 
La maison       Naresdamri Rd.    www.lamaison-huahin.com           

วรรณารา    : ถ.นเรศดําริห      ✆ 032-532244                  
Wannara        : Naresdamri Rd. www.wannarahotel.com           

ไวท แซนด       : ถ.นเรศดําริห      ✆ 032-533-433-6                  
White Sand       : Naresdamri Rd.   www.huahinwhitesand.com             

สิริมา เกสตเฮาส   : ถ.นเรศดําริห       ✆ 032-511060                   
Sirima Guesthouse  : Naresdamri Rd.  www.sirimaguesthouse.com             

ฮิลตัน           : ถ.นเรศดําริห     ✆ 032-538-999                   
Hilton : Naresdamri Rd.   www.hilton.co.th                    

ดูน            : ถ.แนบเคหาสน    ✆ 032-515- 051                    
Dune        : Nabkehad Rd.     www.dunehuahin.com               

นาวีภิรมย     : ถ.แนบเคหาสน    ✆ 032-514-210                 
Navy Phirom      : Nabkehad Rd.     www.navyphirom.org              

บานคุณยาย : ถ.แนบเคหาสน    ✆ 085-367-6927                    
Oma           : Nabkehad Rd.     www.oma-home.com              

บานทะเลจีน       : ถ.แนบเคหาสน    ✆ 032-514-285                  
Baan Talaychine : Nabkehad Rd. www.baan-talay-chine.com            

บานระเบียงดาว    : ถ.แนบเคหาสน    ✆ 032-513-031                 
Baan Rabiangdao  : Nabkehad Rd.   www.baanrabiangdao.com

แซนด อิน       : ถ.พูลสุข         ✆ 032-532-060                     
Sand Inn        : Poolsook Rd.    www.sandinn-huahin.com               

ทิพยอุไร        : ถ.พูลสุข        ✆ 032-533-555                            
Thipurai         : Poolsook Rd.    www.thipuraicityhotel.com            

บานบุษรินทร     : ถ.พูลสุข       ✆ 032-512-076                    
Baan Busarin     : Poolsook Rd.    www.baanbusarinhotel.com              

บานพะพลอย    : ถ.พูลสุข         ✆ 032-513-313                       
Baan Paploy     : Poonsuk Rd.     www.baanpaploy.com                 

เขาเตา วิลลา     : ถ.เพชรเกษม ✆ 032-572-572                
Khaotao Villa      : Phetchakasem Rd. www.kaotaovillabeach.com          

แครวิลลา        : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-908-383                      
Cae Villa         : Phetkasem Rd.    www.caevillahuahin.com              

ชาดา เกสตเฮาส    : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-533-549                    
Chada          : Phetkasem Rd.      www.chadahuahin.com             

ชีวาศรม         : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-536-536                
Chivasom        : Phetkasem Rd.    www.chivasom.com                

เชอราตัน         : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-708-000                 
Sheraton         : Phetkasem Rd.    www.sheratonhuahin.com           

ดุสิตธานี          : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-520-009                     
Dusit Thani        : Phetkasem Rd.    www.dusit.com                  

นราวรรณ     : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-526-390                  
Narawan         : Phetkasem Rd.    www.narawan.com               

บานจันทรฉาย    : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-511261                    
Baan Chanchay : Phetkasem Rd.    www.chanchay.com           

บานคชาทอง     : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-533-644                   
Baan Khachathong  : Phetkasem Rd.  www.khachathong.com          

บานทัศนีย      : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-511-866                 
Baan Tassanee   : Phetkasem Rd.    www.tassaneebeach.com           

บานทะเลดาว    : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-536-024-6                   
Baan Talaydao : Phetkasem Rd.    www.baantalaydao.com         

บานนิลวรรณ     : ถ.เพชรเกษม ✆ 032-547-603                   
Baan Nilawan    : Phetchakasem Rd. www.baannilawan.com                

บานบาหยัน     : ถ.เพชรเกษม       ✆ 032-533-544                   
Baan Bayan    : Phetkasem Rd.     www.baanbayanresort.com        

บานหัวหิน     : ถ.เพชรเกษม       ✆ 032-532-173                   
Baan Hua Hin    : Phetkasem Rd.    www.baanhuahinresort.com           

มินิเทล          : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-511-151                    
Minitel Hotel       : Phetkasem Rd.   www.minitelhotel.com            
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มิลฟอรด พาราไดซ  : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-572-518                  
Milford Paradise     : Phetchakasem Rd.  www.milford.co.th                  

มาย เวย  : ถ.เพชรเกษม       ✆ 032-511-397                     
My Way         : Phetkasem Rd.    www.mywayhuahin.com           

รอยัล พาวิลเล่ียน : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-513-188                  
Royal Pavilion : Phetkasem Rd.   www.royalpavilionhuahin.com          

เรส ดีเทล       : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032- 547-733                    
Rest Detail        : Phetkasem Rd.   www.restdetailhotel.com                

วี วิลลา         : ถ.เพชรเกษม       ✆ 032-547-461-5                 
V Villas          : Phetkasem Rd.    www.v-villashuahin.com              

เวอรรันดา ลอดจ : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-533-678                   
Veranda Lodge : Phetkasem Rd.    www.verandalodge.com              

ไวท วิลลา       : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-532-971                   
White Villa        : Phetkasem Rd.    www.huahinwhitevilla.com             

หินน้ําทรายสวย    : ถ.เพชรเกษม      ✆ 032-547-461-5                
Hinnam Saisuay : Phetkasem Rd.   www.hinnamsaisuay1.com             

หัวหิน แกรนด      : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-511-499                    
Hua-Hin Grand : Phetkasem Rd.    www.huahingrand.co.th              

หัวหนิสปอรตวลิลา : ถ.เพชรเกษม    ✆ 032-511-453                  
Hua-Hin Sport    : Phetkasem Rd.   www.huahinsportvilla.com      

อนันตรา         : ถ.เพชรเกษม       ✆ 032-520-250               
Anantara         : Phetkasem Rd. www.huahin.anantara.com        

อนันตศิลา         : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-527-638-9            
Anantasila        : Phetkasem Rd.    www.anantasila.com             

อมรา            : ถ.เพชรเกษม     ✆ 032-516315                
Amara           : Phetkasem Rd.   www.amarahuahin.com           

ไอยรา           : ถ.เพชรเกษม    ✆ 032-547-099                 
Iyara            : Phetkasem Rd.   www.iyarahuahin.com               

อิมพีเรียล        : ถ.เลียบวัง        ✆ 032-520-162-6              
Imperial         : Liab Wang Rd.     www.imperialhotels.com          

ชบา ชาเลต      : ถ.สระสรง       ✆ 032-521-181-3                
Chaba Chalet : Srasong Rd.     www.chabachalet.com           

บานมัณฑนา      : ถ.สระสรง       ✆ 032-514-223  
Baan Manthana : Srasong Rd.  www.manthanahouse.com               

หัวหินอเวนิว : ถ.สระสรง     ✆ 032-512 239                 
Hua-Hin Avenue : Srasong Rd. www.huahin-avenue.com               

เนินชเล        : ถ.หนองแก-ตะเกยีบ ✆ 032-655-211                 
Nern Chalet       : Nongkae-Takieb Rd.   www.nernchalet.com            

อาคา รีสอรท      : หัวหิน 58        ✆ 032-618-900                   
AKA Resorts      : Hua Hin 58        www.akaresorts.com             

สุดา รีสอรท      : หัวหิน 101       ✆ 032-572-384                  
Suda Resort       : Hua-Hin 101       www.sudaresort.com                 

จี เฮาส         : ถ. หวัหนิ-หนองพลบั ✆ 032-511-100                  
Ghouse          : Nongplub Rd. www.ghousehuahin.com              

ซีฮอรส : หมูบานเขาตะเกียบ   ✆ 032-537-111                 
Sea Horse : Khao Takiab     www.seahorse-resort.com             

บานกางมุง        : หมูบานตะเกียบ     ✆ 032-536-594                
Baan Kangmung : Moobaan Takiab www.baankangmung.com          

บาน ณ ตะเกียบ : หมูบานตะเกียบ  ✆ 032-538-944                    
Baan Natakiab : Moobaan Takiab www.baannatakiab.com              

วรบุระ          : หมูบานหนองแก ✆ 032-536-999                   
Wora Bura       : Moobaan Nonggare   www.worabura.com            

บานคุณหลวง      : หมูบานหัวดอน    ✆ 083-138-9664                 
Baan Khunluang : Moobaan Huadon www.baankhunluang.in.th              

โบทลอดจ       : หมูบานหัวดอน     ✆ 032-537-223                  
Boat Lodge : Huadon Village    www.boatlodgeresort.com              

ลูนา ฮัท   : หมูบานหัวดอน    ✆ 032-536-802                   
Lunar Hut        : Huadon Village www.lunarhutresort.com            

ศุภมิตร         : ถ.อํานวยสินธุ    ✆ 032-511-208                
Subhamitra       : Amnuaysin Rd.   www.subhamitrahotel.com              

มาย เพลส       : ถ.อํานวยสินธุ     ✆ 032-514-111                      
My Place         : Amnuaysin Rd. www.myplacehuahin.com         

ท่ีพกัสวสัดิการ ทอ.  ✆ 032-653-061               
Borfai Rtaf                      www.borfai-rtaf.com
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รานอาหาร  Restaurant

เจแอน : ถ.ชมสินธุ (เปด 04.30 - 11.30 น.) ✆ 032-513-569   
Je Anne : Chomsin Rd. (Open 4.30 am - 11.30 am.)

ครัวบานครู   : ถ.ตะเกียบ (เปด 09.00 - 21.00 น.) ✆ 032-536-645   
Krua Baankroo  : Takiab Rd.   (Open 9 am - 9 pm.)

เจเขียว : ถ.ตะเกียบ (เปด 10.00 - 16.00 น.) ✆ 032-512-233   
Je Kiew : Takiab Rd. (Open 10 am - 4 pm.)

ขาวมันไกลมหวล  : ถ.เดชานุชิต  (เปด 07.00 - 14.00 น.)  ✆ 032-513-366  
Khaomankai Lomhuan  : Dechanuchit Rd.  (Open 7 am - 2 pm.)

เจกเปยะ : ถ.เดชานุชิต (เปด 06.30 - 15.00 น.)  ✆ 032-511-289  
Jekpia : Dechanuchit Rd.   (Open 6.30 am - 3 pm.)

ฮากิ : ถ.ดําเนินเกษม (เปด 15.00 - 22.00 น.)   ✆ 032-512-021   
Hagi : Dumnernkasem Rd.  (Open 3 pm - 10 pm.)

ชาวเล : ถ.นเรศดําริห (เปด 10.00 - 22.00 น.)   ✆ 032-530-610  
Chaolay : Naresdumri (Open 10 am - 10 pm.)

มูนซูน : ถ.นเรศดําริห (เปด 15.00 - 22.30 น.)   ✆ 032-531-062  
Moonsoon  : Naresdumri Rd.  (Open 3 pm - 10.30 pm.)

แสงไทย ซีฟูด  : ถ.นเรศดําริห  (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-512-144  
Saengthai Seafood  : Naresdumri Rd. (Open 10 am - 10.00 pm.)

เจริญโภชนา  : ถ.นเรศดําริห (เปด 11.00 - 22.00 น.)   ✆ 032-512-518  
Charoen : Naresdumri Rd.  (Open 11 am - 10.00 pm.)

กวยเตี๋ยวปลานายหอย  : ถ.แนบเคหาสน  (เปด 10.00 - 18.00 น.)  ✆ 032-514-516    
Nai Hoi Noodle  : Nabkehad Rd.  (Open 10 am - 6 pm.) 

ชุบชีวา : ถ.แนบเคหาสน  (เปด 11.00 - 23.00 น.) ✆ 032-513-382  
Chubcheewa  : Nabkehad Rd.  (Open 11 am - 11 pm.)

วิลล่ี สเตชั่น  : ถ.พูนสุข  (เปด 11.00 - 01.30 น.)   ✆ 032-513-569   
Villy Station  :Poonsuk Rd.  (Open 11 am - 1.30 am.)

เจไฝ : ถ.เพชรเกษม (เปด 08.30 - 16.00 น.)   ✆ 032-513-569   
Je Fai : Phetkasem Rd.  (Open 8.30 am - 4 pm.)

ขาวตมโฟนลิงค  : ถ.เพชรเกษม (เปด 17.00 - 04.00 น.)  ✆ 081-944-7275  
Phonelink Boiled Rice  : Phetkasem Rd.  (Open 5 pm - 4 am.)

ขาวสวย : ถ.เพชรเกษม (เปด 11.00 - 15.00 น.)  ✆ 081-863-9481  
Khaosauy  : Phetkasem Rd.  (Open 11 am - 3 pm.)

ครัวนองไหม  : ถ.เพชรเกษม (เปด 19.00 - 02.00 น.)  ✆ 085-174-7573  
Krua Nongmai  : Phetkasem Rd.  (Open 7 pm - 2 am.)

ชมทะเล : ถ.เพชรเกษม (เปด 10.00 - 20.00 น.)   ✆ 032-547-253  
Chomtalay  : Phetkasem Rd.  (Open 10 am - 8 pm.)

พาสตา แฟคตอรี ่ : ถ.เพชรเกษม  (เปด 10.00 - 22.00 น.)   ✆ 089-918-1827  
Pasta Factory  : Phetkasem Rd.  (Open 10 am - 10 pm.)

ดูดี ๋ : ถ.เพชรเกษม  (เปด 08.30 - 22.00 น.)   ✆ 032-515-051  
Doodee : Phetkasem Rd.  (Open 8.30 am - 10 pm.)

ธาราจันทร  : ถ.เพชรเกษม  (เปด 11.00 - 22.00 น.) ✆ 032-522-423  
Tarachan  : Phetkasem Rd.  (Open 11 am - 10 pm.)

โกเซนเปดยาง  : ถ.เลียบคลองชลประทาน  (เปด 10.00 - 15.00 น.) ✆ 032-512-252   

Gosen Rost Duck  : Liabklongcholpratan Rd.  (Open 10 am - 3 pm.)
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จัสมินต : ถ.เสละคาม (เปด 11.00 - 22.00 น.)   ✆ 032-532-545  
Jusmint : Serakam Rd. (Open 11 am - 10 pm.)

นองเมย ซีฟูด  : ถ.หัวหิน-หนองพลับ  (เปด 11.30 - 21.00 น.) ✆ 032-515-525   
Nongmay Seafood  : Huahin-Nongplub Rd.  (Open 11.30 am - 9 pm.)

หมอนไหม : ถ.หัวหิน-หนองพลับ (เปด 11.00 - 21.00 น.)   ✆ 032-535-364  
Monmai  : Huahin-Nongplub Rd.  (Open 11.00 am - 9 pm.)
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บานฝงทา
Ban Fang Tha

วนอุทยานปราณบุรี
Pranburi Forest Park

ศนูยศกึษาเรยีนรูระบบนเิวศปาชายเลนสิรนิาถราชินี
Mangrove Forest at  Sirinart Rajini
Ecosystem Learning Center

หาดเขากะโหลก
Khao Kalok  Beach

หมูบานปากนํ้าปราณบุรี
Pak Nam Pranburi Village

 »ÃÒ³ºØÃÕ
Pranburi

ปราณบุรีเมืองเกา เสาหลักเมืองคูบาน สับปะรดหวานขึ้นชื่อ เล่ืองลือทะเลงาม
อุทยานสวยลํ้า แมนํ้าปราณคือชีวิต

“Old city pillar, Well Known Sweet Pineapple, Beautiful Sea,
Wonderful Parks, Pran River is the breath of life”
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บานฝงทา, อ.ปราณบุรี
Ban Fang Tha, Pranburi  District
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ประวัติ

อําเภอปราณบุรี

Background in  Pranburi District

»ÃÒ³ºØÃÕ
ปราณบรุอียูหางจากหวัหนิมาทางใตประมาณ 30 กโิลเมตรมแีหลง

ทองเท่ียวท่ีเปนชายหาด และปาชายเลนของวนอุทยานปราณบุรี มี
ชายหาดที่มีความยาวตอเนื่องกัน ประมาณ 7 กิโลเมตร เปนชายหาดท่ี
สวยงาม และทองทะเลเงียบสงบเหมาะสําหรับนักทองเที่ยว ที่ตองการ
มาพักผอนและเลนนํ้าทะเลในบรรยากาศท่ีเปนสวนตัว ปราณบุรีเปน
แหลงทองเทีย่วอนิเทรนดอกีแหงหนึง่ของนกัทองเทีย่วทีต่องการพกัผอน
อยางแทจรงิ ซึง่โรงแรม รสีอรท ทีพ่กัปราณบรุ ีหลาย ๆ  แหงทีม่ไีวรองรบั        
นักทองเที่ยวก็มีไอเดียการตกแตงที่มีสไตลแตกตางจากท่ีอื่น ๆ

»ÃÐÇÑμ Ô
ในอดีตเปนพื้นที่เขตปกครอง เมืองปราณบุรี (เมืองชั้น
จัตวา) ขึ้นตรงกับแขวงเมืองเพชรบุรี จนกระท่ังมีการ

จดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล จงึไดรบัการ
จัดตั้งเปนอําเภอเมืองปราณบุรี แขวงเมือง

เพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี) ซึ่งมี ที่วาการ
อาํเภอตัง้อยู ณ บานเพนยีด ตอมา วนัที ่2 
มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล าเจ าอยู หัวได มี
พระบรมราชโองการเหนือเกลาให
รวมเอาอาํเภอเมอืงปราณบรุ ีอาํเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัด
เพชรบรุ ีและอาํเภอกําเนิดนพคณุ 
จงัหวดัชมุพร ซึง่เปนเมอืงชัน้จัตวา
มากอนเขารวมเปนจงัหวัดปราณบรุี
ขยายข้ึนเปนอําเภอหัวหินจนถึง
ปจจบุนั
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Pranburi

Pranburi is away 
from Hua Hin about 
30 kilometers to the 
south. There are tourist 
attractions including 
beaches and mangrove 
forest of Pranburi Forest 
Park with a continuous 
length of about 7 km. The 
beach is beautiful and quiet 
which suits for travelers who want to 
relax and swimming in the sea as a private atmosphere.     
Besides, Pranburi is a newly tourist attraction with no crowds 
like Cha Am and Hua Hin, Pranburi is then a tourist attraction 
that suits for relaxation.

Background

In the past, it was an area under Muang Pranburi (a small 
suburb city) reported directly to Muang Phetchaburi District 
until the administration was changed to Thesaphiban (Control 
over territory), it then was established as Muang Pranburi 
District, Phetchaburi Province which its district office was  
located at Ban Pa Nied. Later on 2 January 1906, the King 
Rama 5 had an order to include Muang Pranburi District,   
Muang Prachuapkhirikhan District of Phetchaburi Province and 
Kamnerdnophakhun District of Chumphon Province which 
previously was a small suburb city, into the province of    
Pranburi.
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การเดินทาง

อําเภอปราณบุรี

Travel Information in Pranburi District

ระยะทางจากหัวหินถึงปราณบุรีหางกันประมาณ 25 กิโลเมตร    
นกัทองเท่ียวสามารถเดินทางถึงปราณบุรโีดยไมผานหัวหนิไดโดยตรงดังนี้
1. รถยนตสวนตัว 

เดินทางจากกรุงเทพฯ ใชเสนทางสายธนบุรี - ปากทอ (ทางหลวง
หมายเลข 35) ผานสมุทรสงครามแลวเล้ียวซาย เขาถนนเพชรเกษม 
(ทางหลวงหมายเลข 4) ผานเพชรบุรีเขาสูจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือ
จากกรุงเทพฯ ใชเสน ทางหลวงหมายเลข 4 ผานพุทธมณฑล นครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี ถึง อ. ปราณบุรี  เมื่อถึงสี่แยกปราณบุรีใหแยกซาย ผาน
ตําบลปราณบุรี แลวเขาสูตําบลปากนํ้าปราณ ระยะทางจากท่ีวาการ
อําเภอประมาณ 15 กิโลเมตร
2. รถโดยสารประจําทาง 

จากสถานีขนสงสายใต มบีรกิารรถโดยสารประจําทางสายกรุงเทพฯ - 
ประจวบคีรขีนัธ, กรงุเทพฯ - หวัหนิ, กรงุเทพฯ - ปราณบุร ีและกรงุเทพฯ - 
บางสะพาน เปนประจําทุกวัน บริษัทที่ใหบริการเดินรถเสนทางสาย
กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ - บริษัทหัวหิน - ปราณทัวร โทร. 02-894-
6057, 02-884-6191-2 (ตั้งแตเวลา 04.00 - 22.30 น.)
3. รถตู 

รถออกจากอนุสาวรียชัยฯ ทุกชั่วโมง ตั้งแต ตี 5 - 2 ทุม ผานเสน
บายพาส ผาน ม.ศิลปากร วัดหวยมงคล หรือหากตองการใหผานชะอํา
หรือหัวหิน ก็แจงคนขับได สุดทางอยูที่สี่แยกปราณบุรี ซึ่งสามารถตอรถ
ไปปากน้ําปราณบุรีหรือเขากะโหลก อีกชื่อหนึ่งคือ วนอุทยานทาวโกษา
ไดเลย ราคา 200 บาท ถึงสี่แยกปราณฯ มีรถกลับจากปราณฯ โดยคิวรถ
อยูที่หนาที่วาการอําเภอปราณบุรี รถออกตั้งแตเวลาตี 5 ถึง 6 โมงเย็น 
ใชเวลาเดินทางแค 3 ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพฯ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือ
สํารองท่ีนั่งไดที่ คิวรถหนาที่วาการอําเภอปราณบุรี : 089-170-4340, 
086-764-1559 ควิรถทีอ่นสุาวรยีชยัฯ : 089-171-4844, 085-403-6113
4. รถไฟทองถ่ิน 

มขีบวนรถเร็ว กรงุเทพฯ - ปราณบรุ ีออกจากสถานีหวัลาํโพง 15.35 น. 
ถึงสถานีปราณบุรี 20.41 น. หรือ ขบวนรถธรรมดาเสนทาง ธนบุรี -
ปราณบรุ ีออกจากสถานีธนบุร ี7.25 น. และ 13.05 น. ถงึสถานปีราณบรุี 
12.20 น. และ 18.10 น. ตรวจสอบตารางเดินรถไฟเพิ่มเติมไดที่ หนวย
บรกิารเดนิทางการรถไฟแหงประเทศไทย โทร. 1690, หรอื 02-220-4334 
หรอื www.railway.co.th ในชวงวนัเสาร - อาทติยและวนัหยดุนกัขัตฤกษ
การรถไฟมขีบวน รถนาํเทีย่วสวนสนประดพิทัธ หวัหนิ แวะนมสัการปฐม
เจดยี แบบเชาไปเย็นกลบั โดยขบวนรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 06.30 น. 
และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.25 น. อัตราคาบริการคนละ 100 บาท
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Distance from Hua Hin to Pranburi is approximately 25 
kilometers. The tourists can travel directly to Pranburi without 
passing through Hua Hin as follows;

1. By Car

From Bangkok, take the Thonburi - Pak Tho Road (Highway       
No. 35) via Samut Songkhram then turn left onto Phet Kasem Road     
(Highway No. 4) via Phetchaburi then you will be getting into                 
Prachuapkhirikhan Province, or from Bangkok, you can take Highway 
No. 4 via Phutthamonthon, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Pranburi 
District of Phetchaburi Province. When you reach the Pranburi               
Intersection then turn left via Pranburi District then you will be getting 
into Paknampran Sub - District, the distance from the District Office is 
about 15 kilometers.

2. By Bus 

The bus services are available from the Southern Bus Terminal. There 
are the routes from Bangkok - Prachuapkhirikhan, Bangkok - Hua Hin, 
Bangkok - Pranburi, and Bangkok - Bang Saphan. The bus service 
provider for Bangkok - Prachuapkhirikhan Route is Hua Hin - Pran Tour  
Co., Ltd. Tel. 02-894-6057, 02-884-6191-2 (from 4 am to 10:30 pm).

 3. By Van 

Vans leave from Victory Monument every hour from 5 am - 2 
pm through bypass line, Silpakorn University, Wat Huay Mongkol 
(Temple), or if you want to pass Cha-am or Hua Hin then you can tell 
the driver. The end destination is at the Pranburi Intersection in which 
you can take a bus to Paknam Pranbui or Khao Kalok, another name 
is Thao Kosa Forest Park. It costs only 200 baht. The station for the 
van returning to Bangkok is in front of Pranburi District Office, vans 
leave from 5 am to 6 pm. It takes only three hours to reach Bangkok. 
For more information or reservations, please contact the bus station 
at Pranburi District Office: 089-170-4340, 086-764-1559, and the bus 
station at the victory Monument: 089-171-4844, 085-403-6113.

4. By Train

There are speed trains for Bangkok - Pranburi Lines, leave Hua 
Lamphong Station at 3:35 pm and arrive Pranburi Station at 8:41 pm, 
or regular train for Thonburi - Pranburi Line, leaves Thonburi Station 
at 7:25 am and 1:05 pm, arrive Pranburi Station at 12:20 pm and 6:10 
pm. You can check for more information on train timetable at the 
Travel Services, the State Railway of Thailand Tel. 1690, or 02-220-4334 
or www.railway.co.th. On Saturday - Sunday and public holidays, there 
are the convoy tours (round trips) to Suan Son Pradipat (Sea Pine Tree) 
and to worship Phra Pathom Chedi. The train leaves Bangkok at 6.30 
am and back to Bangkok at 7:25 pm. The fee is 100 baht per person. 
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอปราณบุรี

Tourist Destinations in Pranburi District

ºŒÒ¹½˜›§·‹Ò
ตัง้อยูหมูที ่ 5 ต.วงักพง เปนหมูบานท่ีมกีจิกรรมการทองเท่ียวเชิง

เกษตรและอนุรกัษพนัธสตัวปา นกัทองเท่ียวสามารถเดินชมสวนผลไมพรอม
ชมิผลไมสด ๆ  จากสวน ชมแหลงกาํเนดิสับปะรดไทยและทดลองทํากระดาษ
จากใยสบัปะรด นัง่เรอืลองแมนํา้ปราณบรุ ีชมธรรมชาติ นก สตัวนํา้ตาง ๆ 
ทีอ่าศัยอยูบรเิวณปาชายเลนและชมวิถชีวีติชาวประมงในละแวกน้ัน นกัทอง
เท่ียวทีต่องการพกัคางคืน ทีน่ีม่ทีีพ่กัแบบโฮมสเตย ตดิรมิแมนํา้ปราณบุรี 
ไวบรกิาร หรอืตดิตอสอบถามขอมลูเพิม่เติมไดที ่โทร. 032-623-003

Ban Fang Tha

Located in Moo 5, Wang Pong Sub - District, it is a village 
with agro - tourism activities and conservation of wildlife.    
The visitors can stroll watching the orchard and taste the fresh 
fruits from the garden, visit Thailand origin pineapple and try 
making paper   from pineapple fiber, take the boat along Pranburi 
River watching natures, birds and fishes living in the mangrove 
forest area, as well as watching the fishermen’s way of life in 
the neighborhood. The tourists who want to stay overnight, 
there are some home stays closed to Pranburi River available. 
For more information, please contact 032-623-003.

ËÁÙ‹ºŒÒ¹»Ò¡¹íéÒ»ÃÒ³ºØÃÕ
ตั้งอยูที่ตําบลป ากนํ้าปราณบุรี แมนํ้าปราณบุรีไหลลงสูอาวไทยที่

บริเวณปากน้ําปราณบุร ีชาวบานท่ีอาศัยอยูในละแวกน้ีสวนใหญประกอบ
อาชีพประมง หมูบานแหงนีจ้งึกลายเปนศนูยรวมของอาหารทะเลสดและ
อาหารทะเลแหง อาหารท่ีขึน้ชือ่ของทีน่ีค่อืปลาหมึกแดดเดียว นอกจากน้ี
ตลอดแนวถนนเลียบชา ยหาด ที่เรียกกันวา หาดนเรศวร ยังมีรีสอรท  
หลากหลายสไตลทีต่ดิชายหาดใหไดจบัจองเพือ่การพกัผอนในบรรยากาศ
แบบสบาย ๆ เรียงรายอยู

Pak Nam Pranburi Village

Located in Pak Nam Pranburi Sub - District, in which the 
Pranburi River flows into the Gulf of Thailand at the area of 
Pak Nam Pranburi. The residents living in this neighborhood 
are mainly engaged in fishing. Thus, this village has become 
a center of fresh seafood and dried seafood. The famous food 
here is dried squid. There are also many beachfront resorts 
as well.
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Ç¹ÍØ·ÂÒ¹»ÃÒ³ºØÃÕ
หางจากตัวเมอืงหวัหนิลงทางใตประมาณ 15 กโิลเมตร ลกัษณะเปน

ปาชายเลนทีเ่ปนแหลงอาศยัและอนบุาลสัตวนํา้ นานาชนิด ภายในวนอทุยานฯ 
มเีสนทางเดนิทีเ่ปนสะพานไมยกระดบั พรอมตดิตัง้ปายสือ่ความหมายให
ความรูดานระบบนิเวศปาชายเลน ตลอดเสนทางท่ีมีความยาวประมาณ 
1,000 เมตร และทางดานตะวันออกของวนอุทยานปราณบุรีมีหาดทราย
ขาวสะอาดรมรื่นดวยแนวสนทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

Pranburi Forest Park

Away from the city of Hua Hin about 15 kilometers to 
the south, it is characterized by a mangrove nursery habitat 
and animal species. Inside of the forest park has the elevated 
wooden bridge trail equipped with signs to educate the   
mangrove ecosystem along the route with a length of about 
1,000 meters and the east side of Pranburi Forest Park has 
white sandy beaches shaded by the pine stretches about one 
kilometer. For more information, please contact 032-621-608.

ËÒ´à¢Ò¡ÐâËÅ¡
หาดเขากะโหลก ตั้งอยูทางตอนใตของปากนํ้าปราณบุรี หางจาก

ปากน้ําปราณบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร มีหาดทรายสวย นํ้าทะเลใส 
ชายหาดถูกโอบลอมดวยเขากะโหลก ที่มีลักษณะเปนเขาเล็ก ๆ ยื่นออก
ไปในทะเล บรเิวณน้ียงัเปนทีต่ัง้ของวนอุทยานทาวโกษา และหาท่ีพกัไดงาย
ตลอดแนวชายหาด

Khao Kalok  Beach

Khao Kalok  Beach is located in the south of Pak Nam 
Pranburi, away from Pak Nam Pranburi about 7 kilometers. 
There are sandy beaches, crystal clear water, and the beaches 
are surrounded by Khao Kalok containing small hills jutting out 
into the sea. This area is also the location of Thao Ko Sa 
Forest  Park as well. You can easily find accommodation along 
the beaches.

ขอมูล :

มีบานพัก ที่กางเตนท (ตองนํา
เตนทมาเอง เสียคาธรรมเนียม
กางเตนท 30 บาท / คน / คืน
ติดตอเชาเรือที่ทาเรือประมง
ของชาวบานหรือที่ทําการ
วนอทุธยานฯ โทร. 032-621-608 
/ 089-787-4812

Info :

There are accommodations 
and tent yard available 
(Must bring your own tent, 
the fee for tent yard is 30 
baht / person / night).   
You can also rent a boat 
at the fishing harbor of 
the local people or the 
Office of the National 
Park at 032-621-608
/ 089-787-4812.
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอปราณบุรี

Tourist Destinations in Pranburi District

ÈÙ¹Â �¡ÒÃ·ËÒÃÃÒº ¤‹ÒÂ¸¹ÐÃÑªμ�
ตั้งอยูทางดานตะวันตกของถนนเพชรเกษม มีอาณาเขตคาบเกี่ยว 

2 อาํเภอ คอือาํเภอปราณบุรแีละอาํเภอหวัหนิ นกัทองเทีย่วสามารถเขาไป
ชมพิพิธภัณฑ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต หรือผูที่ชื่นชอบกิจกรรมที่
ทาทายและแฝงความต่ืนเตน เชน การไตหนาผา กระโดดหอสูง การยิงปน 
การตกปลา เปนตน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 032-555-158

Thanarat Camp Infantry Centre

Located in the west side of Phet Kasem Road with the 
boundary overlaps two districts which are Pranburi and Hua Hin, 
the travelers can visit the H.E. Field Marshal Sarit Dhanarajata 
Museum. Those like extreme and challenging activities can find 
activities such as rappelling, jumping tower, firing guns, fishing 
and etc. For more information, please contact 032-555-158.

à¢×èÍ¹»ÃÒ³ºØÃÕ
ตัง้อยูทีต่าํบลหนองตาแตม กโิลเมตรที ่253 หางจากจุดปากทางเขา

ถนนเพชรเกษม ประมาณ 12 กิโลเมตรและหางจากที่วาการอําเภอ
ปราณบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะเปนเขื่อนดินสรางปดก้ันแมนํ้า
ปราณบุร ีสนัเข่ือนยาว 1,500 เมตร กวาง 8 เมตร สงู 42 เมตร ภมูปิระเทศ
เปนหบุเขา  มทีวิทศันทีส่วยงาม ลาํนํา้ทอดยาวไปใน พืน้ทีเ่พาะปลูก ของ
อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี และอําเภอเมือง เปนระยะทางประมาณ 
65 กิโลเมตร

Pranburi Dam

Located at Nong Ta Tam Sub - District at KM 253, away 
from the entrance of Phet Kasem Road approximately 12  
kilometers, and away from Pranburi District Office approximately 
20 kilometers. It is a dam built to block Pranburi River. The 
dam is 1,500 meters length, 8 meters width and 42 meters 
height. Its landscape is beautiful with river stretches in the 
cultivated area of Pranburi District and Kui Buri District for a 
distance of approximately 65 kilometers.
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ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐºº¹ÔàÇÈ   
»†ÒªÒÂàÅ¹ÊÔÃÔ¹Ò¶ÃÒªÔ¹Õ

เปนศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนในพื้นที่ปาปลูกที่พลิก
ฟนจากนากุงรางแหงแรกของประเทศไทย และไดรบัพระราชทานช่ือจาก
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถวา “ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ
ปาชายเลนสิรนิาถราชิน”ี และเม่ือเขามาถึงดานในศูนยศกึษาเรยีนรูระบบ
นิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี ทานจะไดพบกับ 10 สุดยอดประสบการณ 
“มหัศจรรยปาคนสราง” ที่รวมความหลากหลายบรรยากาศแหงความ
ประทบัใจ อาท ิเชน ชมตนโกงกางประวตัศิาสตรทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา
อยูและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูก, 
เพลิดเพลินกับการดูนกปาชายเลน, มุมมอง 360 องศาจากหอชะคราม 
เพื่อชมทิวทัศนผืนปาปลูก ฯลฯ เปดใหบริการเขาเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต
เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 032-632-255

Mangrove Forest at  Sirinart Rajini   

Ecosystem Learning Center

Thailand’s first learning center of mangrove ecosystems 
in the forest plantation area that recovered from abandoned 
shrimp farm and it was conferred the title by Queen Sirikit as 
‘Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center’. When you come 
inside of the learning center, you will find the top 10 experiences 

“Wonder forest made by human” which combines a variety 
of impressive atmosphere such s audiences such     

evolution of mangroves that His Majesty the King 
and HRH Maha Chakri Sirindhorn had planted. 

Enjoy watching mangrove forest’s birds and 360 
degree panoramic view from Chakhram Tower 
to view the forest cultivation area and etc. Open 
daily from 8:30 am to 4:00 pm. For more     
information, please contact 032-632-255.
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

บานปราณ รีสอรท : ถ.ปากนํ้าปราณ-เขากะโหลก ✆ 032-630-598, 087-072-5559   
Baanpran Resort : Paknampran-Khaokalok Rd. www.baanpran-resort.com

ปราณบุรีนอย รีสอรท : ถ.ปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ✆ 089-925-4869   
Pranburi Noy Resort : Paknampran-Khaokalok Rd.  www.pranburinoyresort

ปราณบุรี ซีฮิลล รีสอรท  : ถ.ปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ✆ 032-630765, 081-807-7523  
Pranburi Seahill Resort : Paknampran-Khaokalok Rd.  www.pranburiseahillresort.com

รมณีย รีสอรท : ถ.เพชรเกษม ✆ 032-630-759, 086-164-4520  
Romanee Resort : Petchakasem Rd. www.romaneeresort.com

คูราภูระ รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 081-614-4646, 081-903-9797   
Kura Pura Resort : Liab Chai Haad Naresuan Rd. www.kurapurahomeresort.com

แจมสวาง รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 032 -570-050, 089-611-7140  
Jamsawang Resotr : Liab Chai Haad Naresuan Rd. www.jamsawangresort.com

แบคคัส โฮม รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 032-632-281, 081-442-9779  
Bacchus Home : Liab Chai Haad Naresuan Rd. www.bacchushomeresort.com

ปราณฮาวานา : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 032-570-077, 089-788-5002  
Pranhavana : Liab Chai Haad Naresuan Rd. www.pranhavanabluemorpho.com

ปุราณยา รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 032-630-651, 084-453-9595  
Puranaya : Liab Chai Haad Naresuan Rd.  www.puranaya.com

ภูริมันตรา รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 032-630-550-3, 081-174-0056  
Purimuntra Resort : Liab Chai Haad Naresuan Rd. www.purimuntra.com

สวิสบีช รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ✆ 032-570-055, 081-274-9707   
Swiss Beach Resort : Liab Chai Haad Naresuan Rd. www.swissbeachresort.com

ตะนาวศรี รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-570-295-8, 086-568-7463  
Tanaosri Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.tanaosriresort.com

ฟอเรสตา รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-630-678, 081-420-8421  
Foresta Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.forestaresort.com

บานโชคอารีย : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-631-461, 085-192-9293   
Baan Chok Aree : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.banpakchokaree.com

บานไทยแหลมเกด : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-631-656, 081-941-1210   
Baan Thai Lam Ket : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.banthailamket.com

บานเรือปราณ : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-630-613, 083-108-0260   
Baan Rua Pran : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.boathousepran.com

ปตตาเวีย  : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-570-404-8    
Pattawia Hotel  : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.pattawiahotel.com

ประเสบัน รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-630-590-1, 081-845-2954   
Praseban Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.prasebanresort.com

ลาวานา รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-632-222   
Lawana Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.lawanapranburi.com

วิลลา มาร็อก รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-630-771    
Villa Maroc Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.villamarocresort.com

ปรีบุราณ รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 081-348-5567
Preeburan Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.resort-preeburan.com

พูลสวัสด์ิ ปาลม รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 089-981-0505 , 089-916-2851   
Pulsawat Palm Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.pulsawatplamresort.com
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หัวปลี เลซี่ บีช : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-630-555, 081-400-0040
Huaplee Lazy Beach : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.huapleelazybeach.com

อิ่มสุข รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-570-152, 089-837-5122
Imsook Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.imsookresort.com

อลีนตา รีสอรท : ถ.เลียบชายหาดปราณบุรี ✆ 032-570-194, 081-842-3791
Aleenta Resort : Liab Chai Haad Pranburi Rd. www.aleenta.com

ฟรอน บีช โฮเทล : ชายหาดเขากะโหลก ✆ 032-630-669, 032-808-2992
Front Beach Hotel  : Chai Haad Khaokalok  www.frontbeachhotel.com

บานลอนทราย : ชายหาดเขากะโหลก ✆ 032-630-582, 081-720-2306
Baan Lonsai : Chai Haad Khaokalok  www.baanlonsai.com

บิวตี้บีช รีสอรท : ชายหาดเขากะโหลก ✆ 032-631-732, 081-858-2117
Beauty Beach Resort : Chai Haad Khaokalok www.beautybeachresort.com

แสงหิรัญ รีสอรท : ชายหาดเขากะโหลก ✆ 032-630-630, 086-808-2992
Sanghirun Resort : Chai Haad Khaokalok  www.sanghirunresort.com

ธนูเอี่ยมศิริปราณบุรีรีสอรท & สปา ✆ 032-623-451
Thanu Eimsiri Pranburi Resort & Spa

 รานอาหาร  Restaurant

ครัวตนโต : ปากน้ําปราณ (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-570-108, 089-206-6647  
Krua Tontor : Paknam Pran (Open 10 am - 10  pm.)

ครัวแจว : ปากน้ําปราณ (เปด 09.00 - 22.00 น.) ✆ 032-631-302, 089-206-6647
Krua Jaew : Paknam Pran (Open 9 am - 10 pm.)

ครัวทะเลสด : ปากน้ําปราณ (เปด 10.00 - 21.00 น.) ✆ 032-631-351
Krua Talaysod : Paknam Pran (Open 10 am - 9 pm.)

ครัวลูกสาว : ปากน้ําปราณ (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 081-705-7913
Krua Luksao : Paknam Pran (Open 10 am - 10 pm.)

สุนีย ซีฟูด : ปากน้ําปราณ (เปด 10.00 - 21.00 น.) ✆ 032-312-228, 081-874-7395
Sunee Seafood : Paknam Pran (Open 10 am - 9 pm.)

โอเอ็กซ ซีฟูด : ปากน้ําปราณ (เปด 09.00 - 22.00 น.) ✆ 032-631-230, 032-631-246
OX Seafood : Paknam Pran (Open 9 am - 10 pm.)

อุดมโภชนา : ปากน้ําปราณ (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-631-130, 081-803-1029
Udom Poshana : Paknam Pran (Open 10 am - 10 pm.)

ระเบียงบัว : ถ.เพชรเกษม (เปด 11.00 - 22.00 น.) ✆ 032-621-622, 032-621-555
Rabianbua : Petchakasem Rd. (Open 11 am - 10 pm.)

ครัวศรีสุนันท : ถ.แนบเคหาสน (เปด 06.00 - 23.00 น.) ✆ 032-559-323, 081-334-1011
Krua Srisunan : Naebkehad Rd. (Open 6 am - 11 pm.)

สมตําสามเหล่ียมทองคํา : ถ.รัฐบํารุง (เปด 11.00 - 17.00 น.) ✆ 089-910-0514
Somtum Samliamthongkhum : Rathbumrung Rd.  (Open 11 am - 5 pm.) 
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หลวงพอโต
วัดตาลเจ็ดยอด
Luang Poh Tor
of Talnjedyod Temple

ถํ้าพระยานคร 
Phraya Nakhon Cave 

หาดสามรอยยอด
Sam Roi Yot Beach

หาดสามพระยา
Sam Phraya Beach

ถํ้าแกว
Kaew Cave

ทุงสามรอยยอด
Sam Roi Yot Wetland

 ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´
Sam Roi Yot

สักการะพอปู งามคูหาคฤหาสน อุทยานแหงชาติลํ้าคาแหลงพฤษาชุมนํ้า
หาด เขา ถํ้า สวยสด สับปะรดหวานฉํ่า ถิ่นอําไพนํ้าใจงาม

“Worship Paternal Grandfather, Beauty Pavilion, Beautiful National Treasure,
Wetlands, Beaches, Hills and Caves, Sweet Pineapple, Place filled with Kindness”
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หลวงพอโต วัดตาลเจ็ดยอด, อ.สามรอยยอด
Luang Poh Tor of Tan Jed Yod Temple,
Sam Roi Yot District
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ประวัติ

อําเภอสามรอยยอด

Background in Sam Roi Yot District

ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´
ทองท่ีอําเภอสามรอยยอดเดิมเปนสวนหน่ึงของอําเภอปราณบุรี

และอําเภอกุยบุรี ในครั้งแรกทางราชการไดแบงพื้นที่ตําบลสามรอยยอด 
ตําบลศิลาลอย และตําบลไรเกา จากอําเภอปราณบุรีออกมาต้ังเปน         
กิ่งอําเภอสามรอยยอด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 
กมุภาพนัธ พ.ศ. 2538 มผีลบงัคับตัง้แตวนัท่ี 1 เมษายน ปเดียวกนั ตอมา
ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง
ตําบลศาลาลัยข้ึนโดยแบงพื้นท่ี 6 หมูบานจากตําบลไรเกาและไดมี       
พระราชกฤษฎีกาโอนตําบลไรใหมจากอําเภอกุยบุรีมาอยูในเขตการ
ปกครองของทางกิ่งอําเภอตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 ในที่สุดก็ได
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเปนอําเภอสามรอยยอด ในวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 8 กันยายน ปเดียวกัน

»ÃÐÇÑμ Ô
เขาสามรอยยอดเปนชื่อที่มีตํานานเลาวา พื้นที่แถบนี้เคย

เปนทะเลมีหมูเกาะนอยใหญเรียงรายกัน คร้ังหน่ึงเคยมีเรือ
สําเภาจีนแลนผานมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกลอับปาง 
จงึแวะหลบภยัเขามาตามรองนํา้ดานทศิตะวนัตกของเกาะ แต
เนื่องจากไมชํานาญพ้ืนท่ี เรือไดชนกับหินโสโครกอับปางลง 
ผูคนจมน้ําตายจํานวนมากท่ีเหลือรอดตายข้ึนมาอาศัยอยูบน
เกาะประมาณ 300 คน จงึไดตัง้ชือ่วา “เกาะสามรอยรอด” ตอมา 

ระดับนํ้าทะเลไดลดลง เกาะกลายเปนภูเขา ชาวบานเรียกคลาด
เคล่ือนเปน “เขาสามรอยยอด” บรเิวณทีส่นันษิฐานวาเรอืจมนัน้ชาว

บานเรยีกวา “อาวทะเลสาบ” เคยมีผูพบซากเสากระโดงเรือโบราณใน
บริเวณน้ีดวย บางขอสันนิษฐานวา เปนเพราะมีตนสามรอยยอดข้ึนอยู 
หรือมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด

ในปพ.ศ. 2505 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการออกกฎ
กระทรวง ใหเขาสามรอยยอดเปนปาสงวนตามพระราชบัญญัติคุมครอง
และสงวนปา เพราะมีพันธุไมที่มีคาขึ้นอยางหนาแนนมาก เชน ไมจันทน 
มะคา มะเกลอื แสมสาร และทวิทศันทีส่วยงามทีค่วรสงวนไว และเมือ่วนัที่ 
28 มิถุนายน 2509 เขาสามรอยยอดถูกประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติ 
นบัเปนอทุยานแหงชาตลิาํดบัที ่4 ของประเทศไทย และเปนอทุยานแหงชาติ
ทางทะเลแหงแรก



65

Sam Roi Yot

The areas of Sam Roi Yot District were previously part of 
Pranburi and Kui Buri District. Originally, the government took the 
areas of Sam Roi Yot Sub - District, Sila Loi Sub - District, and Rai 
Kao Sub - District of Pranburi District to establish Sam Roi Yot Sub 
- District according to the Ministry of Interior Announcement on 7 
February 1995, effective from 1 April 1995. Later on 7 September 
1995, the Ministry of Interior announced the establishment of Sala 
Lai Sub - District by taking 6 village areas of Ban Rai Kao, and there 
was the royal decree for the transfer of Kui Buri District to be in 
the area of the District since 1 January 1996, and eventually there 
was the royal decree for raising its status to be Sam Roi Yot District 
on 24 August 2007, effective on 8 September in the same year.

Background

Khao Sam Roi Yot has a legend that this area was once the 
sea with small and large islands scattered around. There was a 
Chinese junk boat sailing and faced with a severe storm causing 
the boat to be almost wrecked so they stopped by along the 
channel on the west side of the island. However, since they did 
not get used to the areas, the ship hit the submerged rocks and 
eventually wrecked down. A lot of people drowned and the rest 
had lived on the island for about 300 people so it has been named 
“Koh Sam Roi Yot”. Later, the sea level was decreased and the 
island became a mountain so that the villagers called incorrectly 
as “Khao Sam Roi Yot”. The local people called the area 
speculated that the boat was sunk that “Lake Bay”, which there 
was someone found the ancient remains of spars. There were 
some assumptions such like because there was Sam Roi Yod 
Trees or there were many peaks up to 300 peaks.

In 1962, the Ministry of Agriculture and Cooperatives 
issued the ministerial regulations to appoint  Khao Sam Roi 
Yot to be the national forest according to the National Reserved 
Forest Act because there were valuable species of plants such 
as sandalwood, Makha, Ebony, Samaesan with beautiful scenery 
that should be reserved. On 28 June 1966, Khao Sam Roi Yot 
was declared a national park which is considered No. 4 national 
parks of Thailand and is the first marine national park.

ทุงสามรอยยอด (บึงบัว), อ.สามรอยยอด
Sam Roi Yot Wetland (Lotus Swamp),
Sam Roi Yot District
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การเดินทาง

อําเภอสามรอยยอด

Travel Information in Sam Roi Yot District

จากปราณบุรีสามารถเดินทางได  2 รูปแบบ

1. ใชเสนทางหลวงหมายเลข 3168 ไปทางปากน้ําปราณบุรีราว 5 กม. 
ถึงสามแยกที่มีปายบอกทางมุงสูเขาสามรอยยอด ไปตามเสนทาง    
อีก 20 กม. ถึงสี่แยกแหลมศาลา ขับไปประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึง
วนอุธยานแหงชาติสามรอยยอด 

2. จากอําเภอ สามรอยยอดใชทางหลวงสายเพชรเกษม (ทางหลวง
หมายเลข 4) ไปทางกุยบุรีประมาณ 17 กิโลเมตรจะพบส่ีแยกท่ีมี    
ปายบอกทางสูที่ทําการอุทธยานแหงชาติสามรอยยอด

Traveling to Sam Roi Yot District There are two routes 

from Pranburi 

1. Take the Highway No. 3168 to Paknam Pranburi approximately 
5 kilometers then you will reach the intersection with the 
signpost to Khoa Sam Roi Yot. Drive along the road for another 
20 kilometers then you will arrive Lam Sala Intersection then 
drive further about 13 kilometers then you will reach Sam Roi 
Yot National Park 

2. From Sam Roi Yot District, take the Phet Kasem Highway
(Highway No. 4) to Kui Buri approximately 17 kilometers then 
you will reach the intersection with the signpost to Sam Roi Yot        
National Park.
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอสามรอยยอด

Tourist Destinations in Sam Roi Yot District

ËÅÇ§¾‹Íâμ ÇÑ́ μÒÅà¨ç´ÂÍ´
วดัตาลเจ็ดยอด ตัง้อยูที ่ต .ศาลาลัย อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรขีนัธ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูวดัตาลเจ็ดยอด คอืรปูหลอ สมเดจ็พระพฒุาจารยโต (โต พรหม
รงัส)ี ขนาดหนาตกักวาง 11 เมตร สงู 18 เมตร องคใหญทีส่ดุในโลก สาํหรบั
ทีม่าของตาลเจ็ดยอดคอื เดมิทมีตีนตาลท่ีม ี 7 ยอด แตถกูตัดทิง้ไปเพราะ
กดีขวางเสนทางทีจ่ะกอสรางทางรถไฟสายใต

Luang Poh Tor of Talnjedyod Temple

Talnjedyod Temple is located in Salalai Sub - District, 
Sam Roi Yot District, Prachuap Kirikhan Province. The holy 
thing of Talnjedyod Temple is the bronze statue of Luang Poh 
Tor (Tor Promrangsri), with a lap width of 11 meters and 18 
meters height. It is the world’s largest Buddha image. The 
source of the name “Talnjedyod” was that, there was sugar 
palm tree with seven peaks but it was cut off due to obstructing 
the construction of the South railway line.

·Ø‹§ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´
เปนพืน้ทีชุ่มนํา้ประเภทหน่ึง มพีืน้ทีร่าบลุมกวางใหญทีเ่กดิขึน้เองตาม

ธรรมชาติ มนีํา้ขงัหรอืทวมถงึตลอดท้ังป มทีัง้สวนทีเ่ปนนํา้จดืและนํา้กรอย 
เปนแหลงทีม่อีงคประกอบทางนิเวศวทิยาทีจ่ดัวาสมบูรณ ซ่ึงมคีวามหลาก
หลายชนิดของพืชสตัวและธาตุอาหาร ทุงสามรอยยอดเปนแหลงทีอ่ยูอาศัย
ของนกนานาชนดิ ทัง้นกประจาํถิน่และนกอพยพตามฤดกูาล นบัเปนแหลง
ดนูกทีส่าํคญัอกีแหงหนึง่ของประเทศ

Sam Roi Yot Wetland

It is a wetland type with the vast lowland plains that 
occurred naturally. The areas are flooded with water throughout 
the year. There are both the freshwater and brackish water 
which contains the components of ecology which is considered 
high abundance with a wide variety of plants, animals and 
nutrients. Sam Roi Yot Wetland is a habitat of various types 
of birds both resident and seasonal migratory birds. It is 
deemed as another important place for seeing birds in the 
country
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอสามรอยยอด

Tourist Destinations in Sam Roi Yot District

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμ Ôà¢ÒÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´
ภายในอทุยานแหงชาตฯิ มแีหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ เชน
ถ้ําพระยานคร 

ตัง้อยูบรเิวณเขาเทยีน บานบางป ูในอทุยานแหงชาตเิขาสามรอยยอด 
ภายในถํ้ามีหินงอก หินยอยที่งดงาม และยังเปนที่ตั้งของพระที่นั่งคูหา
คฤหาสน ซึง่เปนพระทีน่ัง่ทีเ่ลก็ทีส่ดุ สรางในสมยัรชักาลที ่5 ยามพระอาทติย
สองแสงผานปลองถํา้ลงสูพระท่ีนัง่คหูาคฤหาสน เปนภาพท่ีงดงามย่ิงนกั 
ชวงเวลาทีเ่หมาะทีส่ดุคอื 10.30 - 11.30 น. ปจจบุนัพระทีน่ัง่คหูาคฤหาสน
กลายเปนตราสัญลักษณประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมที่ อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด โทร. 032- 821-568

หาดแหลมศาลา

หางจากที่ทําการฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร ทานสามารถเดินทาง
มาถึงที่นี่โดยเรือหรือเดินขามเขาชายหาดอยูหนาทางเขาถํ้าพระยานคร 
บริเวณชายหาดมีภูเขาปดลอมทั้งสองดาน บรรยากาศเงียบสงบ มีตนสน
ตลอดแนวชายหาด สามารถติดตอท่ีพกัหรอืเชาเต็นทไดทีท่าํการอุทยานฯ

Khao Sam Roi Yot National Park

Inside of the National Park contains many interesting 
tourist attractions such as.

Phraya Nakhon Cave

Located in the area of Khao Thien near Ban Bang Poo in 
Khao Sam Roi Yot National Park, inside of the cave has beautiful 
stalactites and it is also the site of the royal pavilion which is 

the smallest yacht built in the reign of King Rama V. When the 
sun shines through the chimney to royal pavilion into the cave, 

it is such a beautiful image. The ideal time to visit is 10:30 am to 
11:30 am. Currently, the royal pavilion has become a symbol of 
Prachuap Kirikhan Province. For more information, please contact 
Khao Sam Roi Yot National Park; call 032-821-568.

Laem  Sala  Beach

About 16 kilometers away from the National Park Office, you 
can come here by boat or walk across the beach; it is in front of 
the entrance of Phraya Nakhon Cave. The beaches are enclosed by 
mountains on both sides. It is a quiet area surrounded by the pines 
along the beach. You can contact for accommodations or rent a 
tent at the National Park Office.
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¶íéÒá¡ŒÇ
อยูบรเิวณเขาหบุจนัทร ในเสนทางไปบานบางป ู (กอนถงึบานบางปู

ประมาณ 3 กโิลเมตร) จากเชิงเขา ตองเดนิเทาอกี 15 นาท ีเปนถํา้ทีม่คีวาม
สวยงามมาก ภายในถํา้เตม็ไปดวยหนิงอกหนิยอย มลีกัษณะเดนคอื หนิงอก
หนิยอย สวนใหญคอนขางใสและโปรงแสง การเดนิชมถํา้คอนขางลาํบาก
เนือ่งจากภายในถํา้มดืมากและพืน้ไมเรยีบ เตม็ไปดวยหนิใหญนอยระเกะ
ระกะ จึงจําเปนตองใชตะเกียงเจาพายุและมีเจาหนาที่อุทยานฯ นําทาง    
“ถํา้แกว” ตัง้ชือ่ตามพระธดุงคซึง่คนพบถ้ํานีเ้ปนคนแรกหรอือาจเปนเพราะ
มปีระกายระยิบระยบัเม่ือถกูแสงไฟจากตะเกียง

Kaew Cave (Crystal Cave)

Located in the area of Khao Hoob Chan on the path to Ban 
Bang Poo (Before Ban Bang Poo approximately 3 kilometers). From 
the foothills, you need to walk for 15 minutes. It is a very beautiful 
cave filled with stalagmites and stalactites. Its outstanding features 
are that, most stalagmites and stalactites are quite clear and transparent. 
Walking inside the cave is quite difficult due to it is very dark and 
uneven floors filled with small and large stone cluttered around. 
It is necessary to use the pressure lamp with navigation by the 
national park’s officers. “Kaew Cave” was named after the monk 
who first discovered the cave or may be because it has a sparkling 
when the light reflects from a lamp.

¶íéÒä·Ã
เปนถํา้ทีม่คีวามงดงามอกีถํา้หนึง่อยูบรเิวณเขาสงูใกลกบับานคุงโตนด 

การขึน้ชมถํา้มรีะยะทางไมไกลมากนัก นกัทองเทีย่ว สามารถนํารถยนตไป
จอดไวทีเ่ชงิเขาใกลกบัทางเดนิไปถ้ําได ภายในถ้ําคอนขางมดื จงึจาํเปนตอง
ใชตะเกยีงเจาพายใุนการชมถ้ํา ตะเกยีงมไีวใหบรกิารบรเิวณถํา้ในวนัหยดุ 
หากไปวันธรรมดาควรติดตอขอเชาตะเกียงทีห่มูบานคุงตะโหนด “ถํา้ไทร” 
ตัง้ชือ่ตามตนไมทีข่ึน้อยูบรเิวณหนาปากถ้ํา

Sai Cave

It is another magnificent cave located on high hill near Ban 
Kung Tanod. A distance is not too far away in which the visitors can 
take a car to park in the foothills near the path to the cave. Inside 
the cave is quite dark so it is necessary to use the pressure lamp 
in the cave. The lamp service is available on holidays, but if it is 
the working days, it is recommended to contact to rent the lamp 
at Kung Tanod Village. “Sai Cave” was named after a tree in front 
of the cave.
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอสามรอยยอด

Tourist Destinations in Sam Roi Yot Districtt

ËÒ´ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´ (ËÒ´¹ÁÊÒÇ)
ตัง้อยูตาํบลเขาแดงเปนหาดเงียบสงบ มทีศันยีภาพ รมรืน่ดวยทวิสน

ทะเล นํา้ทะเลตืน้สามารถเลนนํา้ได ทางทศิใตจะเหน็เกาะตาง ๆ  เชน เกาะ
โคราํ เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง สามารถน่ังเรอืไปใหอาหารลิงที่
เกาะโครํา และสามารถชมความงามและนารกัของปลาโลมาหลากหลาย
สายพันธุนบัสบิตัวทีว่ายน้ําเลนอยูบรเิวณเสนทางลองเรือไปชมเกาะ บรเิวณ
ชายหาดมีรสีอรทหลายแหงใหบรกิาร

Sam Roi Yot Beach (Nom Sao Beach)

Located in Khao Daeng Sub - District, it is a quiet beach 
with views of pines, the sea is shallow that you can swim. In 
the south you will see various islands such as Koh Ko Ram, 
Koh Nom Sao, Koh Ra Wing, and Koh Ra Wang. You can take 
the boat to feed the monkeys at Koh Ko Ram and watch the 
beauty and the cuteness of dozens of dolphin species that 
swim around along the boat path to the island. There are 
many beach resorts available as well.

ËÒ´´Í¹μ Œ¹Ê¹
เปนหาดทรายทีส่งบเงยีบและดงสนอนัรมรืน่ ชายหาดแหงนีอ้ยูทาง

ทศิตะวนัออกเฉยีงใตของทีท่าํการอทุยานฯประมาณ 1 กโิลเมตร ในฤดูแลง
สามารถนํารถยนตไปจอดใกลชายหาดได หากน้ําลงสามารถเดินเลาะ
ชายหาดไปยังหาดทรายที่เขาแรงได

Don Ton Son Beach

It is a quiet beach with lush pine grove. This beach is 
located on the southeast of the national park’s office about 
1 kilometer. In the dry season, you can park the car near the 
beach. If the water downs, you can also walk along to Khao 
Rang Beach as well.
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ËÒ´ÊÒÁ¾ÃÐÂÒ
เปนหาดทรายท่ีสวยงามสงบเงียบ อยูหางจากท่ีทาํการอุทยานฯ ไป

ทางเหนือประมาณ 3.5 กโิลเมตร บรเิวณหาดมีตนสนทะเลปลูกอยางเปน
ระเบยีบ เวลานํา้ลงจะปรากฎชายหาดอันงดงาม ความยาวของชายหาด
ทรายประมาณ 1 กโิลเมตร นอกจากน้ียงัมเีขากะโหลก ซึง่อยูทางตอนเหนอื
ของอทุยานฯ มชีายหาดอันสวยงามและเกาะตาง ๆ ในทะเล ไดแก เกาะ
โคราํ เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง และเกาะสัตกูด

Sam Phraya Beach

It is a beautiful and peaceful beach, away from the 
national park’s office approximately 3.5 kilometers to the 
north. There is the pine trees planted in an orderly manner 
on the sea beach. At low tide, the beach will appear very 
beautiful. The length of the beach is about 1 kilometer. There 
are also Khao Ka Lok which lies to the north of the park with 
beautiful beaches and islands in the sea including Koh Ko 
Ram, Koh Nom Sao, Koh Ra Wing, Koh Wa Wang, and Koh 
Satta Kood.
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กาลาโมนา รีสอรท : หาดสามรอยยอด  ✆ 081-981-2180
Kalamona Resort : Sam Roi Yod  Beach www.kalamona.com

กรีน บีช : หาดสามรอยยอด  ✆ 032-559-138
Green Beach  : Sam Roi Yod  Beach www.thegreenbeachresort.com

ชบาไทย  รีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 081-818-0469 
Chabathai Resort : Sam Roi Yod  Beach www.chabathairesort.com 

ดอลฟน เบย : หาดสามรอยยอด ✆ 032-559-333
Dolphin Bay  : Sam Roi Yod  Beach www.dolphinbayresort

ทิวมะพราวอาวปราณรีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 032-553-400
Tiew Maprao Ao pran Resort : Sam Roi Yod  Beach www.tiewmapraoresort.com

บราเซียบีช รีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 081-734-4343
Brasiere Resort : Sam Roi Yod  Beach www.brassierebeach.com

บลูบีช รีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 032-559-314-5
Blue Beach Resort : Sam Roi Yod  Beach www.bluebeachresort.net

บานพักชายทะเลสุดขอบฟา : หาดสามรอยยอด ✆ 089-087-6195
Sudkobfha Resort : Sam Roi Yod  Beach www.sudkobfha-resort.blogspot.com

บานรักทะเล : หาดสามรอยยอด ✆ 081-822-0261
Baan Ruktalay : Sam Roi Yod  Beach www.baanruktalay.com

บานสบายจิตต : หาดสามรอยยอด ✆ 081-813-7716
Baan Sabaijit : Sam Roi Yod  Beach www.sabaijit.com

บานสบายชายทะเล : หาดสามรอยยอด ✆ 089-032-7222
Baan SabailChaitalay : Sam Roi Yod  Beach www.bansabaichaitalay.com

ปราณบุรี ดีไลท : หาดสามรอยยอด ✆ 081-171-0809
Pranburi Delight : Sam Roi Yod  Beach www.pranburi-delight-resort.com

ไพรเวซี่ บีช รีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 032-559-441-4
Privacy Beach Resort : Sam Roi Yod  Beach www.theprivacybeachresort.com

มดแดง รีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 032-559-134
Moddang Resort : Sam Roi Yod  Beach www.moddangresort.com

ลา เอ นาตู : หาดสามรอยยอด ✆ 081-731-8688 
La A Natu  : Sam Roi Yod  Beach www.laanatu.com

สามรอยยอดฮอลิเดย รีสอรท : หาดสามรอยยอด ✆ 081-934-4501, 032-559-364
Samroiyod Holiday Resort : Sam Roi Yod  Beach www.samroiyodresort.com 

อัญชนา : หาดสามรอยยอด ✆ 032-559-366-7
Anchana : Sam Roi Yod  Beach www.anchana.com

โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort
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ครัวคุณแมว : ถ.เพชรเกษม  (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-689-439
Krua Khunmaew : Phetchakasem Road (Open 10 am - 10 pm.) 

ครัวชมทะเล : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 07.00 - 22.00 น.) ✆ 032-559-364
Krua Chomtalay : Sam Roi Yod  Beach (Open 7 am - 10 pm.) 

ครัวสวัสดิการ : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 09.00 - 20.00 น.) ✆ 086-701-8597 
Krua Sawadikarn : Sam Roi Yod  Beach (Open 9 am - 8 pm.)

คุณสุธน ซีฟูด : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 06.00 - 20.00 น.) ✆ 089-060-7609
Khun Suthon Seafood : Sam Roi Yod  Beach (Open 6 am - 8 pm.) 

จิ๋ม & แดง : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 09.00 - 20.00 น.) ✆ 032-559-160
Jim & Dang : Sam Roi Yod  Beach (Open 9 am - 8 pm.)

เจซิ้มซีฟูด : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 06.00 - 20.00 น.) ✆ 089-740-5423
Je Sim Seafood : Sam Roi Yod  Beach (Open 6 am - 8 pm.)

เจแอะ : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 08.00 - 20.00 น.) ✆ 032-559-261
Je Aae : Sam Roi Yod  Beach (Open 8 am - 8 pm.)

ยกซด ซีฟูด : ชายหาดสามรอยยอด (เปด 09.30 - 21.00 น.) ✆ 086-883-2356
Yok Sod Seafood : Sam Roi Yod  Beach (Open 9.30 am - 9 pm.)

รานอาหาร  Restaurant
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จุดชมวิวเขาแดง
Khao Daeng View Point

อุทยานแหงชาติกุยบุรี
Kui Buri National Park

คลองเขาแดง
Klong Khao Daeng

 ¡ØÂºØÃÕ
Kui Buri

พระธาตุเจดียคูบาน นมัสการหลวงพอในกุฎิ สวยสุดถํ้าลําน้ําใส 
ชมอุทยานน้ําตกดงมะไฟ ชางไพร ทะเลงาม

“Phra Chedi of the City, Worship the Pastor in the Monk’s House, Beautiful caves, 
Crystal Clear Waters, Visit Dong Ma Fai  Waterfall, Elephants, Wonderful Marine”
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จุดชมวิวเขาแดง, อ.กุยบุรี
Khao Deang View Point, Kui Buri District
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ประวัติ

อําเภอกุยบุรี

Background in Kui Buri District

¡ØÂºØÃÕ
เปนอําเภอเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ บนเสันทางองถนนเพชรเกษมสู     

ภาคใต ที่เที่ยวที่สําคัญ คือ อุทยานแหงชาติกุยบุรีที่มีพื้นที่ครอบคลุมใน
ทองที่อําเภอปราณบุรี อําเภอสามรอยยอด อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  
เปนปาแหงตนนํา้ลาํธาร ทีป่ระกอบดวยทรพัยากรธรรมชาตทิีส่าํคญัและ
มีคา สภาพปาโดยทั่วไปเปนปาดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ มีพันธุไมสําคัญที่        
นาสนใจ เชน พลวง สมอตะเคียน มะไฟปา พืชตระกูลปาลม ชนิดตาง ๆ

»ÃÐÇÑμ Ô
กยุบุรเีปนเมืองเกาตัง้แตสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน ทีต่ัง้คอื บรเิวณ

บานจวนบน ในปจจบุนัอยูหมูที ่2 ต.กยุบรุ ีหางลาํนํา้กยุบรุปีระมาณ 400 
เมตร สมัยกองทัพพมายกทัพเขาตีไทย ตองเขามาทางดานสิงขรและจะ
ตองขามลํานํ้ากุยบุรีบริเวณทาขามซ่ึงเปนสวนท่ีแคบและต้ืน เจาเมืองกุย
ไดรวมตัวกันลอบโจมตีทัพพมาและมักประสบชัยชนะเปนประจํา จนมี
สมญานามเรียกขานวา “เสอืกุย” ในสมัยพระเจาอยูหวับรมโกศ แหงกรุง
ศรีอยุธยา กุยบุรีมีฐานะเปนหัวเมืองจัตวาของหัวเมืองปกษใต ผูปกครอง
เมืองมีบรรดาศักด์ิเปน “พระกุยบุร”ี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย รชักาลท่ี 2 โปรดเกลาใหตัง้เมืองบางนางรมข้ึน แตเนือ่งจาก
สภาพพืน้ทีไ่มเหมาะทีจ่ะทาํเกษตรกรรม เจาเมอืงจงึยายทีว่าการเมอืงไป
ตั้งอยูที่เมืองกุย ซึ่งเปนเมืองเกาแก มีชุมชนหนาแนนกวา อุดมสมบูรณ
กวา ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนช่ือเมืองบางนางรม เปนเมือง

ประจวบคีรีขันธ แตศาลาวาการฯ ยังอยูที่กุยบุรีเหมือนเดิม 
และเ ม่ือกุยบุรี ได รับการแต งตั้ ง ให  เป นอําเภอ 

สญัลกัษณรปูเสอืก็ไดนาํมาใชเปนสญัลกัษณประจํา 
อบต. กุยบุรีดวยเชนกัน
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Kui Buri

Kui Buri is a small quiet district on Phet Kasem Road to 
the south. The key tourist attraction is the Kui Buri National 
Park, covering the areas of Pranburi District, Sam Roi Yot District, 
and Muang Prachuapkhirikhan District. It is a forest watershed 
containing important and valuable natural resources. Generally, 
it is moist evergreen forest with major species of interest such 
as antimony, anchor showcase, Forest Ma Fai, and various 
types of palm plants.

Background

Kui Buri is an ancient city since the early Ayutthaya period. 
Its location is in the areas of Ban Chuan Bon. Currently it is 
located in Moo 2, Kui Buri Sub-District, approximately 400 
kilometers away from Kui River. During the time that Burmese 
army trooped to attack Thailand, they needed to cross the 
Sing Khon Check Point and Kui Buri River which were narrow 
and shallow. The Governor of Kui Buri gathered people and 
attacked Burmese which they always won so that it has been 
named as ”Sua Kui”. In the reign of King Boromakot of Ayutthaya, 

Kui Buri was a small suburb city of the southern district.         
The city governor was with the title of “King Kui Buri”. 

In the reign of King Rama 2, he graciously established 
Muang Bang Nang Rom, but because the area 

was not suited to agriculture so that the city 
governor then moved the city to located at 
Muang Kui which was an old town with more 
density and abundance. Later in the reign 
of King Rama 4, he graciously renamed from 
Munag Bang Nang Rom to Muang Prachuap 
khirikhan, but the city hall was still at Kui 
Buri. When Kui Buri was appointed to        
the District, the tiger symbol then was used 
as the symbol of Kui Buri Administrative 

Organization as well.
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เขาแดงเปนเขาหนิปูนทีส่งูชนั อยูหางจากทีท่าํการอทุยานฯ สามรอยยอด 

ขึน้ไปทางเหนอืประมาณ 400 เมตรและเดนิเทาขึน้เขาอกีประมาณ 500 
เมตร เปนจุดชมวิวพระอาทิตยขึ้นเหนือขอบทะเลบานเขาแดงและชม
ทศันยีภาพทีง่ดงามไดรอบดาน 

Khao Daeng View Point

Khao Daeng is a limestone escarpment, away from the 
Office of Sam Roi Yot National Park about 400 meters to the 
north and walk up the hill for about 500 meters. It is a view 
point of sunrise over the sea of   Ban Khao Daeng and you can 
view the picturesque area around the park.

¤ÅÍ§à¢Òá´§
ทานสามารถข้ึนเรอืลองคลองเขาแดงไดทีห่นาวดัเขาแดง เรอืจะพาคุณ

ลดัเลาะไปตามคลองเขาแดง ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร ชมทวิทศัน
และสตัวนานาชนดิในระบบนเิวศปาชายเลน สมัผัสธรรมชาติสองฝงคลอง 
ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชวงเวลาท่ีเหมาะสําหรับการลองเรือคือ 16.00 - 
18.00 น. เพราะทานสามารถชมพระอาทิตยตกไดอยางสวยงาม สอบถาม
ขอมลูเพิม่เตมิ ไดทีอ่ทุยานแหงชาตเิขาสามรอยยอด : 032-821-568

Klong Khao Daeng

You can take a cruise along Khlong Khao Daeng at the 
front of Khao Daeng Temple. The boat will take you along 
Khao Daeng for a distance of about 4 kilometers, view the 
scenery and various animals in mangrove ecosystems, touch 

the natures of both two sides of the canals, and watch 
the fishermen’s way of life. The perfect time 

for a cruise is from 4 pm to 6 pm. because 
you can watch the beautiful sunset as 

well. For more information, please 
contact Khao Sam Roi Yot National 
Park; call 032-821-568.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอกุยบุรี

Tourist Destinations in Kui Buri District
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มลีกัษณะภูมปิระเทศเปนเทอืกเขา ปกคลุมไปดวยผนืปาทีส่มบรูณ 

จงึเปนแหลงอาศัยของสัตวปานานาชนิดและท่ีนีย่งัเปนถิน่ทีอ่ยูของชางปา 
กระทงิ ววัแดง กวางปา หม ีเกง สมเสร็จ ชะน ีคาง ฯลฯ ทีน่กัทองเทีย่ว
สามารถเขาไปดไูด ทัง้แบบเท่ียววนัเดียวกลับหรอืไป Camping กไ็ด สวน
นกัทองเทีย่วทีร่กัความสบายหนอย สามารถติดตอทีท่าํการอุทยานฯ เพือ่
จองบานพกัของอทุยานฯ ได นอกจากน้ีทางอทุยานฯ ยงัมกีจิกรรมเดินปา 
ศกึษาธรรมชาติ เทีย่วน้ําตกอีกดวย สอบถามขอมลูเพ่ิมเติม ไดทีท่าํการ
อทุยานแหงชาตกิยุบรุ ี: 032-646-292

Kui Buri National Park

Its topography is mountainous completely covered with 
forest so that it has become the habitat of wild animals such 
as wild elephants, gaur, red ox, sambar deer, bear, barking 
deer, tapir, gibbons, lemurs and etc. The tourists can go inside 
and you can go on the day trip or camping trip. The tourists 
who love comfort can contact the Office of the National Park 
for house reservation. In addition, the park also offers hiking, 
nature study, and waterfalls trip as well. For more information, 
please contact Kui Buri National Park; call 032-646-292.

ขอมูล :

ชางปากยุบรุ ีจากการสํารวจของ
เจาหนาทีอ่ทุยานแหงชาตกิยุบรุี
ในตนปทีแ่ลวนีม้ชีาง จาํนวน 109 
ตวัแบงเปนสองโขลง โขลงใหญมี 
70 กวาตวั อาศยัและหากนิในปา
อุทยานแหงชาติกุยบุรีในทองที่ 
อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธสวนอกีโขลง 30 
กวาตวั อาศยัและหากนิในปา
อทุยานแหงชาตกิยุบรุ ีทองที่
บานตาํบลหาดขามบานหบุบอน
และบานยานซือ่ ตาํบลหาดขาม

Info :

Wild Elephants in Kui Buri
Regarding a survey of Kui Buri 
National Park’s officers in the 
beginning of last year, there 
were 109 elephants divided 
into two herds, the large 
herd had 70 elephants living 
in Kui Buri National Park in 
the areas of Kui Buri District, 
Prachuapkhirikhan Province, 
another herd had more than 
30 elephants living in Kui Buri 
National Park in the areas of 
Ban Had Karm Ban Hoob Bon 
and Ban Yan Sue, Had Karm 
District.
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

กุยบุรี โฮเทล : หาดกุยบุรี - บอนอก ✆ 032-820-111-4
Kuiburi Hotel : Kui Buri - Bornok  Beach www.kuiburihotelresort.com

วาฏิกา : หาดกุยบุรี - บอนอก ✆ 032-820-164
Vartika  : Kui Buri - Bornok  Beach www.vartikakuiburi.com

ครอสทู รีสอรท : หาดกุยบุรี - บอนอก ✆ 084-466-5553
Cross to Resort : Kui Buri - Bornok  Beach www.x2resorts.com

ลิตเติล โฮม บีช : หาดกุยบุรี ✆ 032-682-777
Little Home Beach : Kui Buri Beach www.littlehomebeach.blogspot.com

อุทยานแหงชาติ กุยบุรี : อุทยานแหงชาติกุยบุรี ✆ 032-646-292
Kuiburi Nationa Park : Kui Buri National Park www.kuiburinationalpark.blogspot.com

พรรักษา รีสอรท : ถนนกุยบุรี - โพธิ์เรียง ✆ 081-858-2717, 032-682-656
Phon Raksa Resort : Kui Buri - Poh Rieng Rd., www.kuiburinationalpark.blogspot.com

เทวัญดารา  ✆ 032-820-141-5
Dhevan Dara  www.dhevan-dara.co

บานจันทรฉายรีสอรท  ✆ 032-681-231, 081-866-0038
Ban Jan Chai Resort  www.banjanchai.com
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รานอาหาร  Restaurant

ถ้ําไทร ซีฟูด (เปด 08:00 - 18:00 น.) ✆ 086-164-1556
Thumsai Seafood (เปด 8 am – 6 pm.) 

บานหินริมหาด (เปด 09:00 - 22:00 น.) ✆ 085-266-9002
Baan HinrimHad (เปด 09:00 - 22:00 น.) 

แหลมทองซีฟูด (เปด 09.00 – 20.00 น.) ✆ 089-549–4992 
Laemthong Seafood (เปด 9 am – 8 pm.)
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ศาลหลักเมือง
ประจวบคีรีขันธ
Muang Prachuab’s
City Pillar Shrine

อาวประจวบฯ
Ao Prachuap

อาวมะนาว
Ao Manao

ดานสิงขร
Singkhon Checkpoint

ถํ้าค่ันกระได - วัดอาวนอย
Khan Ka Dai Cave - Ao Noi 
Temple

เขาชองกระจก
Khao Chong Kra Chok

 àÁ×Í§»ÃÐ¨ÇºÏ
Muang Prachuap

แคบสุดในสยาม เมืองงามสามอาว ดูดาวที่หวากอ ถิ่นกอวีรกรรม ตํานานตามองลาย
“Narrowest part in Siam, Beautiful City with three Bays, Watching Stars at 

Waghor, Residents of the Crusades, Ta Mong Lai legend”
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ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ, อ.เมือง
Muang Prachuap’s City Pillar Shrine, Muang District
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ประวัติ

อําเภอเมืองประจวบฯ

Background in Muang Prachuap District

»ÃÐÇÑμ Ô
อาํเภอเมืองประจวบคีรขีนัธ เดิมในสมัยกรุงศรีอยธุยามีชือ่วา “เมอืง

นารงั” หรอื “เมอืงบางนางรม” ดงัปรากฏในหนังสอื “คาํใหการชาวกรุง
เกา” ไดลาํดบัชือ่หวัเมอืงปกษใตตามลาํดบัดังนี ้ “เมอืงปราณ เมอืงชะองั 
เมอืงนารงั เมอืงบางตะพาน” เมอืงเหลานีก้ค็อื อาํเภอปราณบรุ ีอาํเภอชะอาํ 
อาํเภอเมืองประจวบคีรขีนัธ และอาํเภอบางสะพานในปจจบุนั

หลงักรงุศรอียธุยาเสยีแกพมาเมือ่ป พ.ศ. 2310 เมอืงนารงั (บาง
นางรม) กเ็ลกิรางไปจนถึงสมยัรชักาลที ่2 แหงกรงุรตันโกสินทร โปรดใหตัง้ 
“เมอืงบางนางรม” ขึน้ใหมทีป่ากคลองบางนางรม แตทีด่นิไมเหมาะสมแก
การเพาะปลูก จงึยายท่ีวาการเมืองไปต้ังทีเ่มอืงกุย ครัน้สมัยรชักาลท่ี 4 พ.ศ.
2398 โปรดเกลาฯ ใหเปลีย่นชือ่จาก “เมอืงกยุ” เปน “เมอืงประจวบครีขีนัธ” 
โดยรวมเมืองกยุ เมอืงคลองวาฬ เมอืงบางนางรม เขาดวยกนั โดยทีต่ัง้เมอืง
ยงัคงต้ังอยูทีเ่มอืงกยุคอือาํเภอกุยบรุใีนปจจบุนั

ครัน้ถงึสมยัรชักาลท่ี 5 ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ตัง้
มณฑลราชบรุขีึน้ในป พ.ศ. 2438 เมอืงประจวบคีรขีนัธ ซึง่เปนเมอืงชัน้จตัวา
ขึน้กบัแขวงเมืองเพชรบุรนีัน้ จงึไดรบัจดัตัง้เปน อาํเภอเมืองประจวบคีรขีนัธ 
สงักดัแขวงเมืองเพชรบุร ีมณฑลราชบุร ีพ.ศ. 2441 โปรดเกลาฯ ใหยายที่
วาการอําเภอเมอืงประจวบคีรขีนัธ มาต้ังอยูทีอ่าวเกาะหลัก ตอมาวันที ่ 2 
มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดมพีระบรม
ราชโองการเหนือเกลาใหรวม เอาอาํเภอเมืองปราณบรุ ีอาํเภอเมืองประจวบ
ครีขีนัธุ จงัหวดัเพชรบุร ีและอาํเภอกําเนิดนพคุณ จงัหวดัชมุพร ซึง่เปนเมอืง
ชัน้จตัวามากอนเขารวมเปนเมืองปราณบรุ ี(จงัหวดัปราณบรุ)ี ตัง้ทีต่าํบลเกาะ
หลกั อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ จงึไดแยกจากเมอืงเพชรบรุ ีมาอยใูนการ
ปกครองของเมอืงปราณบรุ ี เปนอาํเภอประจวบครีขีนัธ ในสมยัรชักาลที ่ 6 
โปรดใหเปลีย่นชือ่ “เมอืงปราณบุร”ี เปน “เมอืงประจวบคีรขีนัธ” เมือ่วนัที่ 
16 สงิหาคม พ.ศ. 2458 อาํเภอประจวบครีขีนัธ จงึสงักดัเมอืงประจวบครีขีนัธ
และเปลีย่นเปนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ จนมกีารเปล่ียนชือ่อาํเภอเปน อาํเภอ
เมืองประจวบคีรขีนัธ และมีการเปล่ียนนามอําเภอตามช่ือตําบลท่ีตัง้อําเภอ 
คือ อําเภอเกาะหลัก ภายหลังไดเปลี่ยนกลับมาเปน “อําเภอเมือง
ประจวบคีรขีนัธ” จวบจนถึงปจจบุนั

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภมูพิลอดุลยเดช ทรงพระกรณุาโปรดเกลาให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคทรงเปด
ศาลหลกัเมอืง ณ.อาํเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เพือ่ใหศาลหลกัเมอืง
ไดเปนหลกัเมืองชยัคูบานคูเมอืงของชาวจังหวดัประจวบคีรขีนัธ และเปน
สิริมงคล เปนที่สักการะบูชาของชาวประจวบฯ สืบไป
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Background

Muang Prachuap District was originally named as “Muang Na 
Rung” in the Ayutthaya period as it appears in the book “Testimony 
by the People from the Old Kingdom”, in which it has ranked the city 
of the southern districts as follows “Muang Pran, Muang Cha-Ang, 
Muang Na Rung, and Muang Bang Ta Pan”, these cities are Pranburi 
District, Cha-Am District, Muang Prachuapkhirikhan, and Bang Sa Pan 
District in the present. 

After Ayutthaya fell to the Burmese troops after a siege in 1767, 
Muang Na Rung (Bang Nang Rom) was ceased until the reign of King 
Rama 2 of Rattanakosin, he graciously reestablished “Muang Bang Nang 
Rom” at Pak Klong Bang Nang Rom again, but the land was not suitable 
for cultivation then the City Hall was moved to Muang Kui. Later in 
the reign of King Rama 4 in 1855, he renamed “Muang Kui” to “Muang 
Prachuapkhirikhan” by including Muang Kui, Muang Klong Wan, and 
Muang Bang Nang Rom together. The location of the city was still at 
Muang Kui Buri which is Kui Buri District in the present.

In the reign of King King Rama 5, he managed the city using 
Thesaphiban (Control over territory) and established Ratchaburi     
Province in 1895. Muang Prachuapkhirikhan which was a small suburb 
city under Phetchaburi Province at that time then was raised its status 
to be Muang Prachuapkhirikhan District under Phetchaburi District, 
Ratchaburi Province. In 1898, the District Office of Muang Prachuap 
khirikhan was moved to locate at Ao Koh Lek and later on 2 January 
1906, King Rama V had graciously an order to include Muang Pranburi 
District, Muang Prachuapkhirikhan District of Phetchaburi Province, and 
Kamnert Nopphakhun District of Chumphon Province, which previously 
was a small suburb city to join into Muang Pranburi (Pranburi Province), 
located at Koh Luk Sub - District, Muang Prachuap khirikhan District. 
Muang Phetchaburi was then separated to be under Muang Pranburi 
as Muang Prachuapkhirikhan District. In the reign of King Rama 6, the 
city was renamed from “Muang Pranburi” to “Muang Prachuap         
khirikhan” on 16 August 1915. Muang Prachuap khirikhan District then 
was under Prachuapkhirikhan City and later renamed to Prachuap
khirikhan Province. Later the name of the district was changed to 
Muang Prachuapkhirikhan District and changed the district name by 
the location of the district which was Koh Luk District in which later it 
was changed to “Muang Prachuap khirikhan District” until the present.

On 20 August 1994, His Majesty the King Bhumibol Adulyadej 
graciously provided His Royal Highness Crown Prince to preside over 
the shrine at Muang District, Prachuapkhirikhan Province in order to 
be the main shrine for people of Prachuapkhirikhan Province to worship.
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ÈÒÅËÅÑ¡àÁ×Í§»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸ �
ตัง้อยูถนนสละชีพ กลางเมืองประจวบคีรขีนัธเปนสถานท่ีศกัดิส์ทิธิ์

ที่ชาวประจวบคีรีขันธ พากันมาสักการะอยูเปนประจํา เพราะถือวาเปน
มงคล และหลักชัยคูบานคูเมือง ทาํใหประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข รุงเรือง
ตลอดเวลา สรางขึ้นในสมัยที่ ร.ต.อํานวย ไทยานนท เปนผูวาราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ องคหลักเมืองแกะสลักลวดลายประณีตสวยงาม
วิจิตรบรรจง ตามรูปแบบศิลปะลพบุรี เปนศาลหลักเมืองท่ีไดชื่อวาสวย
และใหญที่สุดในประเทศไทย

Muang Prachuap’s City Pillar Shrine

Located on Sala Cheep Road in the central of Muang 
Prachuapkhirikhan, the pillar shrine was carved by exquisite 
art forms in Lopburi art style, which is known as a beautiful 
and largest shrine in Thailand.

à¢Òª‹Í§¡ÃÐ¨¡
เปนเขาลกูเลก็ ๆ  ตัง้อยูรมิอาวประจวบฯ มบีนัไดขึน้ถงึยอดเขา 396 

ขัน้ เปนจดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็ทศันยีภาพ ประจวบครีขีนัธมหศัจรรย
เมืองสามอาว (อาวนอย อาวประจวบฯ อาวมะนาว) นอกจากน้ีบนเขา  
ยังเปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง พระธาตุเจดีย และ         
พระศรีมหาโพธิ์

Khao Chong Kra Chok

They are small hills located along     
Prachuap Beach with 396 steps up to      

the summit. It is a view point that can 
see the marvelous scenic view of 
Prachuapkhirikhan’s three bays (Ao 
Noi, Ao Prachuap, and Ao Manao), 
where a replica of Buddha’s       
footprint, Phra Chedi and Prasri 
mahabhodi are enshrined.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอเมืองประจวบฯ

Tourist Destinations in Muang Prachuap District
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Í‹ÒÇ¹ŒÍÂ
เปนอาวเลก็ ๆ ทีอ่ยูถดัจากอาวประจวบฯ ไปทางทิศเหนอื 6 กโิลเมตร มถีนน

เลยีบชายหาดเชือ่มโยงถงึกนั ชาวบานในบรเิวณนีส้วนใหญประกอบอาชพีการประมง 
มทีีพ่กั รานอาหาร บริการนกัทองเทีย่ว

Ao Noi

It is a small bay next to Ao Prachuap, 6 km to the north, there is a 
beach road linked together. The villagers in this area are engaged in fishing. 
There are accommodation and restaurants available to serve tourists.

Í‹ÒÇ»ÃÐ¨ÇºÏ
เปนทีต่ัง้ของตวัเมอืงประจวบคีรขีนัธ ดานหนาของอาวประจวบฯ มเีกาะแกง

เรียงรายอยูหลายเกาะ ทําใหทัศนียภาพบริเวณหนาอาวงดงามยิ่งนัก มีบาทวิถีให
เดินชมทะเลหรือเดินออกกําลังกาย มีที่พัก รานอาหาร ตลอดแนวชายหาด

Ao Prachuap

It is the location of Muang Prachuapkhirikhan. There are various 
islands in front of Ao Prachuap making beautiful scenery in front of 
the bay. There is a pathway for watching the sea or walking exercise, 
with accommodation, restaurants along the beaches.

Í‹ÒÇÁÐ¹ÒÇ
เปนอาวท่ีสวยงามเหมาะแกการเลนนํา้และกิจกรรมชายหาดมากท่ีสดุ อยูใน

ความดแูลของกองบิน 53 อยูไปทางตอนใตของอาวนอยและอาวประจวบฯ หางจาก
ตัวเมือง 2 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดเช่ือมโยงถึงอาวมะนาว สถานท่ีนี้เคยเปน
ยทุธภมูริบระหวางกองทัพญีปุ่นและกองทัพไทย ในสมยัสงครามโลกคร้ังที ่2 ปจจบุนั
มสีถานที่ทองเที่ยวหลายแหง เชน อุทยานประวัติศาสตร ศาลเจาพอเขาลอมหมวก 
ขึ้นเขาลอมหมวกชมทัศนียภาพของอาวนอย - อาวประจวบฯ - อาวมะนาว มีที่พัก
และ รานอาหารไวบริการ ที่พักสามารถติดตอจองลวงหนาไดที่ กองบิน 5 โทร. 
032-611-017, 032-611-031, 032-661-088-9

Ao Manao

It is a lovely beach for swimming and contains activities the 
most, under responsibility of the Royal Thai Air Force 53, located in 
the south of Ao Noi and Ao Prachuap, 2 kilometers away from the city 
with the beach road link to Ao Manow. This place was a battle fought 
between the Japanese army and Thailand army in the World War 2. 
Currently, there are many tourist attractions such as Historical  Park 
and Jao Phor Khao Lom Muak  Shrine, going up to Khao Lom Muak  
to view the scenery of Ao Noi - Ao Prachuap - Ao Manow. There are 
accommodation and food services available. For accommodation, 
please book in advance at the Royal Thai Army 5; call 032-611-017, 
032-611-031, and 032-661-088-9.

“เมืองงามสามอาว”

Three Bays City
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ËÒ´¤ÅÍ§ÇÒÌ
บริเวณชายหาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีสะพานปลาหรือทาเรือ

ประมงซ่ึงเปนจดุชมทวิทศันทีส่วยงาม เปนแหลงทีต่ัง้ชมุชนชาวประมงเล็ก ๆ 
ในบรรยากาศเงียบสงบ มีที่พักและรานอาหารในยานตลาดสดใหเลือกชิม 
อยูไมไกลจากอุทยานวิทยาศาสตรหวากอมากนัก

Klong Wan Beach

The beach is about 4 kilometers with a jetty or fishing pier 
which is a very beautiful viewpoint and the location of small fishing 
community in quiet atmosphere. There are accommodation and 
restaurants in the bazaar and it is not far from Waghor Science Park.

ÇÑ́ Í‹ÒÇ¹ŒÍÂ (ÇÑ́ à¢Ò¶íéÒ)
ตั้งอยูตําบลอาวนอย หางจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขา

จะเปนที่ตั้งของวัดอาวนอย มีโบสถไมสักต้ังตระหงาน ดูเดนตา มีถํ้าค่ัน
กระไดซึง่เปนถ้ําขนาดเลก็ ภายในถ้ําจะเปนท่ีประดิษฐานพระพทุธไสยาสน 
สามารถขับรถไปตามถนนเลียบหาด ผานหมูบานชาวประมงอาวนอย ชมวิถี
ชีวิตชาวประมงจนกระทั่งถึงตัวถํ้า

Ao Noi Temple  (Khao Tham)

Located at Ao Noi District, 8 kilometers away from 
downtown, the foothill area is the location of Ao 

Noi Temple with an outstanding teak church. 
Khan Ka Dai is a small cave with a reclining 

Buddha is enshrined inside. You can drive 
along the beach road through Ao Noi’s 
fishing village and watch the fishermen’s 
way of life until you arrive the cave.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอเมืองประจวบฯ

Tourist Destinations in Muang Prachuap District
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ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ ³ ËÇŒÒ¡Í
เปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหวั รชักาลที ่4 เคยเสดจ็มาทอดพระเนตรสุรยิปุราคาเต็มดวงทีห่วากอ 
ชายหาดหวากอทอดยาวขนานไปกับแนวสน บรรยากาศดี ปจจุบนัสถานท่ีนี้
เปนศนูยกลางทางวิทยาศาสตร และใหแหลงความรูทางวทิยาศาสตรในหลาย ๆ 
ดานโดยเฉพาะอยางยิง่ในดานดาราศาสตร มนีกัเรียนจาํนวนมากมาเขาคาย
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้า สวนผีเสื้อ เปดบริการให     
นักทองเที่ยวเขาไปชมไดทุกวัน

King Mongkut Memorial  Park  of Science 

and Technology Waghor

It is an important historical place that King Rama IV had come 
to observe the solar eclipse at Waghor. Waghor Beach stretches 
along the pine with present atmosphere. This place is currently the 
center of science and a source of scientific knowledge in many 
areas, especially in the field of astronomy which a lot of students 
come to the science camp. There is also an aquarium museum and 
butterfly garden which is open to visitors daily.

‹́Ò¹ÊÔ§¢Ã
ในสมัยกอน ดานสิงขรเปนชองทางที่ไทย - พมา ใชเปนเสนทางผาน

ตดิตอไปมา และมชีือ่เสยีงในดานการรบ การคมนาคมติดตอคาขาย โดยเฉพาะ
การคมนาคม ดานสิงขรเปนเสนทางที่พวกพอคาและนักเดินทางท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศใชเปนเสนทางลดัระหวางมหาสมทุรอนิเดยีกบัอาวไทย 
และจุดนีย้งัเปนสวนท่ีแคบท่ีสดุของประเทศไทย โดยวัดจากชายฝงทะเลจรด
ชายแดนไทย - พมาทีด่านสงิขร ระยะทางเพยีง 12 กโิลเมตรเทาน้ัน ปจจบุนั
บริเวณชายแดนไทย - พมา ที่ดานสิงขร มีตลาดคาขายชายแดน จําหนาย
สนิคาพืน้เมอืงท้ังของคนไทยและของพมานักทองเท่ียวสามารถเขาไปเท่ียวชม
และซื้อของฝากกลับบานไดทุกวัน

Singkhon Checkpoint

In the past, Singkhon Checkpoint was the route that Thailand - 
Burma used to travel with a reputation in the field of battle and trade 
particularly the transportation. Singkhon Checkpoint was the route that 
merchants and travelers both local and foreigners took as the shortcut 
route between the Indian Ocean and the Gulf of Thailand. This point 
is also the narrowest part of Thailand, the distance measured from 
sea to Thailand - Myanmar border at Singkhon Checkpoint is only 12 
kilometers. Currently, Thailand - Myanmar border at Singkhon Checkpint 
has the border market, selling local products of Thai and Burmese. 
The tourists can visit and buy souvenirs back home every day.
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resortโรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

ซันบีช : ถ.ชายทะเล ✆ 032-604-770
Sunbeach  : Chaitalay Rd. www.sunbeach-guesthouse.com

บานชมพู : ถ.พิทักษชาติ ✆ 032-603-871, 089-995-9773
Baan Chomphu : Pitakchart Rd. www.baanchomphu.com

วราวรรณ รีสอรท : ถ.เพชรเกษม ✆ 032-604-888
Warawan Resort : Petchakasem Rd. www.warawanresort.com

เกาะหลัก รีสอรท : ถ.สวนสน ✆ 032-604-854
Koh Lak Resort : Suanson Rd. www.chiewocha.com

โกลเดน บีช : ถ.สวนสน ✆ 032-601-626
Golden Beach : Suanson Rd. www.goldenbeachprachuap.com

ประจวบเพลส  : ถ.สละชีพ ✆ 032-604-811-2
Prachuap Place : Salasheep Rd. www.prachuabplace.com

อุนตะวัน โฮเทล : ถ.สละชีพ ✆ 032-604-931
Oun Tawan Hotel : Salasheep Rd. http://ountawan.wordpress.com

บานชลิกา : ถ.สุขจิต ✆ 032-603-611
Baan Chalika : Sookjit Rd. www.banchalika.com

มายโฮม : ถ.สุขจิต ✆ 032-603-989
My Home : Sookjit Rd. www.myhome-prachuap.com

เรือนชบา รีสอรท : ถ.สุขใจ ✆ 032-604 648-50
Ruanchaba Resort : Sookjai Rd. www.ruanchabaresort.com

ไพรเวท รีสอรท : ถ.สุขสมบูรณ ✆ 032-603777,032-603778
Private Resort : Sooksomboon Rd. www.privateresort.prachuaptown.com

ประจวบบีช : ถ.สูศึก ✆ 032-601-288
Prachuap Beach : Soosuk Rd. www.prachuapbeach.com

สุขสันต โฮเทล : ถ.สูศึก ✆ 032-611-145
Suksant Hotel : Soosuk Rd. www.suksant-hotel.com

หาดทอง โฮเทล : ถ.สูศึก ✆ 032-601-050-5
Hadthong Hotel : Soosuk Rd. www.hadthong.com

ไรดํารงสกุล : ถ.หนองขามเพชรเกษม  089-381-5051
Rai Jamrongsakul : Nongkham Petchakasem Rd. www.raidamrongsakul.9nha.com

ค.วาฬบุร ี : คลองวาฬ ✆ 032-661-200
Klongwanburi : Klongwan  www.klongwanburi.com

คลองวาฬ บีช : คลองวาฬ ✆ 032-661-880
Klongwan Beach : Klongwan  www.klongwanbeachresort.com

ซีแอนดแซน เฮาส : คลองวาฬ  ✆ 032-661-482
Sea & Sand House : Klongwan www.seasandhouseresort.com

ตรีชวา : คลองวาฬ ✆ 032-662-037
Tri Shawa : Klongwan www.tri-shawa.com

ธนา คาบานา : คลองวาฬ ✆ 032-661-789
Tana Cabana : Klongwan  www.tana-cabana.com

บานชาวเล : คลองวาฬ ✆ 032-322-100 
Baan Chaolay  : Klongwan www.banchaolay.com

บานฟอรตี้ : คลองวาฬ ✆ 032-661-437
Baan Forty  : Klongwan  www.baanforty.com
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เปยมสุขรีสอรท : ต.คลองวาฬ ✆ 032-662-078, 086-902-6392 
Peamsook Resor : Klong Wan Sub district www.peamsookresort.com

ฟาทะลายโจร : คลองวาฬ ✆ 089-105-0955
Fatalayjone Resort : Klongwan  www.fatalayjoneresort.com

รั้วไม รีสอรท : คลองวาฬ ✆ 081-811-3473
Roamai Resort : Klongwan www.roamairesort.9nha.com

เวียนนา เฮาส : คลองวาฬ ✆ 032-661-499
Vienna House : Klongwan www.viennahousethai.com

วันวาฬ รีสอรท : คลองวาฬ  ✆ 032-661-367
One Wan Resort : Klongwan www.onewanresort.com

สุขทวี : คลองวาฬ  ✆ 087-154-8272
Suk Thawee : Klongwan www.sukthawee.com

อารยา รีสอรท : คลองวาฬ  ✆ 032-661-252
Araya Resort : Klongwan www.arayaresort.com

ท่ีพัก กองบิน 5 : อาวมะนาว ✆ 032-661-088 - 90 
Wing 5 accommodation : Aomanao www.aomanao.com

 รานอาหาร  Restaurant

เจปง : หมู 1 ต.เกาะหลัก (เปด 09.00 - 21.00 น.) ✆ 032-661-224
Je Pang : Moo 1, Kho Lak (Open 9 am - 9 pm.)

เฉ่ียวโอชา : อาวประจวบฯ (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-611-118
Chiewocha : Prachuab Bay (Open 10 am - 10 pm.)

เพลินสมุทร : อาวประจวบฯ (เปด 10.00 - 20.00 น.) ✆ 032-611-115
Plern Samut : Prachuab Bay (Open 10 am - 8 pm.)

ครัวชบาซีฟูดส : ถ.สุขใจ (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-604-944
Krua Chaba Seafood : Sookjai Road (Open 10 am - 10 pm.)

สุก้ี พีพี : ถ.สุขใจ (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 032-601-389
Suki PP : Sookjai Road (Open 10 am - 10 pm.)

หลบมุม : หาดคลองวาฬ (เปด 11.00 - 22.00 น.) ✆ 032-661-374
Lob Moom : Klong Wan Beach (Open 11 am - 10 pm.)

รานอาหารฟองเบียร : เลียบชายทะเลไปอาวนอย  ✆ 081-703-8387
Fong Beer Resturant : Liab Chai Haad to Ao Noi
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ชายทะเลทับสะแก
Thap Sakae Beach

อุทยานแหงชาติหาดวนกร
Wanakron Beach National Park

อุทยานแหงชาตินํ้าตกหวยยาง
Huay Yang Waterfall Nationa Park

หาดแหลมกุม
Laem Kum Beach

 ·ÑºÊÐá¡
Thap Sakae

พอปูทองมนตขลัง นํ้าตกดัง ทะเลใส มะพราวใหญ นํ้าปลาดี
“Magical Gold Paternal Grandfather, Famous Waterfalls, Crystal Clear Sea, 

Big Coconut, Best Fish Sauce”
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นํ้าตกหวยยาง, อ.ทับสะแก
Huay Yang Waterfall National Park,
Thap Sakae District
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ประวัติ

อําเภอทับสะแก

 Background in Thap Sakae District

»ÃÐÇÑμ Ô
ทองทีอ่าํเภอทบัสะแกในปจจบุนั เดิมทเีปนทีร่กรางวางเปลา ประกอบ

ดวยปาไมเบญพรรณ ระหวางเทือกเขาตะนาวศรีกบัทะเลอาวไทย อยูในทองท่ี
อาํเภอเมืองประจวบคีรขีนัธและอาํเภอบางสะพาน เนือ่งจากทองทีแ่หงนี้
เปนทาํเลทีม่กีารทาํมาหากนิกนัอยางอดุมสมบูรณทัง้ทางบกและทางทะเล 
ราษฎรจงึอพยพเขามาทาํมาหากนิอยูตลอดเวลา จงึเกดิเปนหมูบานขึน้มา 
3 แหง คอื หมูบานทบัสะแก หมูบานหวยยางและหมูบานอางทอง หมูบาน
ทัง้ 3 แหงนี ้เจรญิข้ึนเรือ่ยมาเปนลาํดบั ทางราชการ พจิารณาเห็นสมควร
ยกฐานะข้ึนเปนก่ิงอําเภอได จงึไดทาํการยกฐานะข้ึนเปนก่ิงอําเภอ เม่ือ พ.ศ. 
2481 เรยีกวา “กิง่อาํเภอทับสะแก” ประกอบดวย 3 ตาํบล คอื ตาํบล
ทบัสะแก ตาํบลหวยยางและตาํบลอางทอง และทางราชการไดยกฐานะก่ิง
อาํเภอขึน้เปนอาํเภอ เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2501 เรยีก ชือ่วา “อาํเภอ
ทบัสะแก” มปีระวตัเิลาตอกนัมาวา เดมิทีเ่ดียวมตีาปะขาวผูหนึง่ เดินทาง
มาจากแหงหนตําบลใดไมปรากฎ มาทําสวนเล็ก ๆ อยูในทองท่ีตําบล
ทบัสะแก ในปจจบุนัไมมใีครทราบช่ือ

ประวัติความเปนมาของตาปะขาวผูนี้ คงเรียกกันมาวา “ตาแก”      
ตาแกผูนี้มาอยูคนเดียวกอนคนอ่ืน ๆ ไดปลูกทับ (กระทอม) เปนที่อยู
อาศัย ตอมามีชาย 2 คนมาจากทางใต ชื่อ “แทน” กับ “ขวัญแกวขวัญ

เมอืง” บคุคลเหลานีม้าชมุนมุกนัโดยมถีิน่ฐานอยูใกลเคยีงกบัตา
แกผูนั้น จึงเกิดเปนชุมชนหร่ือ หมูบานแหงแรกโดยไมมี

ใครรูจกัชือ่ตาแกผูนัน้ ทัง้สถานท่ีอยูกไ็มม ีชือ่เรียกมา
กอน เมือ่ผูใดมีความประสงคจะไปยังหมูบานแหง
นั้นมักจะพูด กันวา “ทับตาแก” และมีผูเรียก
ตามกันมาจนติดตอกันมา นาน ๆ ตอมา 
สําเนียงเรียกชื่อตอ ๆ กันมาผิดเพี้ยนไปจาก
เดิม คือ “ทับตาแก” เปน “ทับสะแก” ซึ่ง
เปนชื่อเรียกตําบลทับสะแก และอําเภอ
ทับสะแกในปจจุบันนี้
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Background

It is the area of Thap Sakae District in the present.      
Originally, it was wilderness containing mixed deciduous forest 
between Tanao Sri Mountain and the Gulf of Thailand in the 
areas Muang Prachuapkhirikhan District and Bang Saphan 
District. Because this area is making a livelihood in abundance 
both land and sea, people are immigranting to make a living 
at all times. Thus, there was the emergence of three villages 
consisting of Thap Saka Village, Huay Yang Village, and Ang 
Thong Village which have grown as the time passes. By the 
government discretion, it was raised to be a sub - district in 
1938 called “Thap Sakae Sub - District” consisting of three 
sub - districts including Thap Sakae Sub - District, Huay Yang 
Sub - District, and Ang Thong Sub - District. Later, the government 
has raised it to be the district on 23 July 1958 called “Thap 
Sakae District”. There was a history that originally there was 
an old man in white traveling from nowhere to make a small 
garden living located in Thap Sakae Sub - District which no 
one knew the name.

For the history of this old man in white or referred to 
“Ta Kae (Old man)”, this old man came alone before the 
others. He built the cottages as for the residence, later there 
were 2 men traveling from the south named “Tann” and Kwan 
Kaew Kwan Muang”, these people came together with the 
settlements nearby the house of the old man so it became 
a first community or village, however no one knew the name 
of this old man as well as the name of the location is also 
unknown. If anyone wishes to go to the village, it was often 
said that “Thap Ta Kae” and it had been called like this for a 
long time and finally the accent of the name was changed 
from original as “Thap Ta Kae” to “Thap Sakae”, which is the 
name of Thap Sakae Sub - District and Thap Sakae District in 
the present.
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หาดทับสะแก อยูในอําเภอทับสะแก ชายหาดแหงนีเ้ปนชายหาดท่ี

ถอืวาสวยงามมากอกีแหงนงึ เงยีบสงบและเตม็ไปดวยวถิขีองหมูบานชาว
ประมง แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจของทะเลทับสะแกคือ “สปาทราย”  
เปน 1 ใน 2 ที่ ของไทยท่ีมีการหมกทรายรักษาโรคหรือสปาทรายน่ันเอง 
และยังเพลิดเพลินกบัการทองเท่ียวในวิถชีาวบานในรูปแบบของโฮมสเตย 
ที่สรางสรรครูปแบบความสุขในการทองเที่ยวไดอยางแตกตาง

Thap Sakae Beach

Thap Sakae Beach is located in Thap Sakae District. It is considered 
one of the beautiful and quiet beaches that is filled with depictions 
of fishing villages. The interesting tourist attraction of Thap Sakae is 
“Sand Spa” which is one in two places in Thailand where there is the 
cover of sand for treatment or called the sand spa. Moreover, you can 
also enjoy travel in a way of home stay that can create the form of 
happiness for your travel in different way.

ËÒ´áËÅÁ¡Ø‹Á
หาดแหลมกุม เปนชายทะเลใกลตัว อ.ทับสะแก มีหาดทรายขาว

สะอาด นาพกัผอนเลนนํา้ ชายหาดยาวกวา 3 กโิลเมตร มแีหลมกุมเปน
ปลายหาดทางดานเหนือ สวนปลายหาดดานใตไปสุดที่ปากคลองนํ้าจืด 
ชายหาดไมมคีวามลาดเอียงมาก ระดบันํา้จงึไมลกึ และมนีํา้สะอาด เหมาะ
สําหรับลงเลนนํ้า ตลอดแนวหาดมีผูคนบางตา บรรยากาศเงียบสงบ 
ชายทะเลดานแหลมกุมจะมบีรรยากาศดทีีส่ดุ ลกัษณะเปนอาวขนาดเลก็  
มเีรือประมงของชาวบานมาจอดเทยีบหาดอยู นบัเปนภาพทีส่วยงามนาชม

Laem Kum Beach

Laem Kum beach is the beach near Thap Sakae District. 
It is the white sandy beach suitable for relaxing and swimming. 
The beach is approximately 3 kilometer long with Laem Kum 
Beach located on the north end and the south end of the 
beach is the fresh water canals. The beach has no inclination 
so that the water level is not deep with clean water suitable 
for swimming. Along the beach, there are not many people 
so that the atmosphere is peaceful. The seaside of Laem 
Kum Beach is the best atmosphere, characterized by a 
small bay with fishing boats alongside the beaches. It is 

such a beautiful picture to watch.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอทับสะแก

Tourist Destinations in Thap Sakae District
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อยูหางจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธลงไปทางใต ประมาณ 22 

กโิลเมตร มชีายหาดยาวทอดยาวขนานไปกับแนวสน ประมาณ 7 กโิลเมตร 
ชายหาดมีทวิทศันสวยงาม หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศสงบ ดานหนา
หาดวนกรมเีกาะเลก็ ๆ  สองเกาะ คอื เกาะจานและเกาะทายทรยี นกัทอง
เที่ยวสามารถติดตอท่ีทําการอุทยานฯ ออกไปดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้นได 
นอกจากนี ้ยงัมเีสนทางเดนิศกึษาธรรมชาตหิวักรงัและหนิจวง 3 เสนทาง 
ใหไดศกึษาหาความรูจากหองเรยีนกลางแจงอกีดวย อทุยานฯ มบีรกิารเตน็ท 
บานพัก รานอาหารแกนักทองเท่ียว ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่
ทําการอุทยานฯ  โทร. 032-619-030 หรือ www.dnp.co.th

Wanakron Beach National Park

Located in an area away from the center of Muang Prachuap 
khirikhan to the south about 22 kilometers, there is long beach stretching 
along the pine trees about 7 kilometers with beautiful scenery, white 
sandy beaches, and peaceful atmosphere. The beachfront of Wanakron 
Beach consists of two small islands including Koh Chan and Koh Tai 
Tree. The tourists can contact the national park’s office for diving and 
snorkeling. Besides, there are also the Hua Krung and Hi Chuang Nature 
Trails for the learning from the outdoor classroom as well. The park 
has provided the tent services, villas, and restaurants for tourists.      
For more information, please contact the national park’s office Tel. 
032-619-030 or www.dnp.co.th.

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμ Ô¹íéÒμ¡ËŒÇÂÂÒ§
มีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอบางสะพาน อําเภอทับสะแก ในพื้นที่     

ของอุทยานฯ ไดรวมจุดเดนของนํ้าตกท่ีสวยงามไวหลายแหง เชน นํ้าตก
หวยยาง นํ้าตกขาออน นํ้าตกเขาลาน นํ้าตกไทรคู เปนตน อุทยานแหง
ชาตินํ้าตกหวยยาง เปนนํ้าตกที่มีขนาด 9 ชั้น มีความสวยงามทามกลาง
ธรรมชาติทีร่มรืน่ของตนไมนานาพนัธุ บรเิวณทีท่าํการอุทยานฯ มบีานพกั 
สถานทีก่างเตนท รานอาหาร ไวบรกิารนกัทองเทีย่ว สอบถามขอมลูเพิม่เติม
ไดที่ทําการอุทยานแหงชาตินํ้าตกหวยยาง โทร. 032-619-743 หรือ 
www.dnp.go.th

Huay Yang Waterfall National Park

The area covers Bang Saphan District and Thap Sakae Distric.    
In the area of the park, it has included many beautiful waterfalls such 
as Huai Yang Waterfall, Kha Orn Waterfall, Khao Lan Waterfall, Sai Koo 
Waterfall, and etc. Huay Yang Waterfall has nine floors which are very 
beautiful amidst the nature with shade of the trees. Near the national 
park’s office, there are villas, tent yards, and restaurants available for 
the tourists. For more information, please contact Huai Yang Waterfall 
National Park Tel. 032-619-743 or  www.dnp.go.th.
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

แจ็คบีช รีสอรท : หาดหวยยาง ✆ 032-574-303
Jack Beach Resort : Huay Yang Beach www.jackbeachresort.com

ชมเดือน รีสอรท : ปากทางเขาน้ําตกหวยยาง ✆ 089-668-9380 
Chomduan Resort : Entrance to Huay Yang Waterfall www.chomduanresort.9nha.com

ซันไชด พาราไดซ : ถ.เพชรเกษม ✆ 081-829-8127
Sunshine Paradise : Phet Kasem Rd., www.sunshine-paradise.webiz.co.th

ณิชาวิลล รีสอรท : หาดหวยยาง ✆ 032-616-333
Nisha Ville Resort : Huay Yang Beach www.nishavilleresort.com

เดอะ บีช รีสอรท : หาดดอนทราย ✆ 087-933-4240
The Beach Resort : Don Sai Beach www.thebeachresort.net

ทอฝน โฮมสเตย : หาดทุงประดู ✆ 032-671-476
Torfun Homestay : Tung Pradu Beach www.torfun-homestay.com

มาลัยเอเชีย รีสอรท : หาดทับสะแก ✆ 032-815-228
Malai Asia Resort : Thap Sakae Beach www.malaiasia.com

ร็อคกี้ พอยต รีสอรท : หาดแหลมกุม ✆ 085-426-9577
Rocky Point Resort : Laem Kum Beach www.rockypointresort.net

วาสนา เรือนไทย : หาดทับสะแก ✆ 032- 671-712      
Vasana Ruanthai : Thap Sakae Beach www.vasanaruanthai.blogspot.com

สิรารัญ รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-602-541
Sirarun Resort : Baan Krood Beach www.sirarun.com

แหลมกุม บีช : หาดแหลมกุม ✆ 032-815-225
Laem Kum Beach : Laem Kum Beach www.laemkum.com
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 รานอาหาร  Restaurant

กบซีฟูด : หวยยาง (เปด 11:00 - 22:00 น.) ✆ 032-574-227
Kob Seafood : Huay Yang (Open 11 am - 10 pm.)

คอฟฟ โก : ถ.เพชรเกษม (เปด 10:00 - 20:00 น.) ✆ 032-671-378
Coffee Go : Phetchakasem Rd., (Open 10 am - 8 pm.)

ครัวปามา : หาดดอนทราย (เปด 07.30 - 22.00 น.) ✆ 081-916-217
Krua Pama : Don Sai Beach (Open 7.30 am - 10 pm.)

ซง : ชุมชนทับสะแก (เปด 10:00 - 22:00 น.) ✆ 032-671-259
Song : Thap Sakae Community (Open 10 am - 10 pm.)

พิซซา พีทูเอ็น : ถ.เพชรเกษม (เปด 08.30 - 20.30 น.) ✆ 032-671-176
P2N Pizza : Phetchakasem Rd., (Open 8.30 am - 8.30 pm.) 

แหลมกุม ซีฟูด : หาดแหลมกุม (เปด 10:00 - 21:00 น.) ✆ 032-815-225
Laem Kum Seafood : Laem Kum Beach (Open 10 am - 9 pm.)
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หาดบานกรูด
Ban Krut Beach

พระพุทธกิตติสิริชัย
Phra Phu Takitti
Siri Chai

วัดเขาถ้ํามารอง
Wat Khao Tham Ma Rong

นํา้ตกไทรคู
Sai Khu Waterfall

อาวแมรําพึง
Mae Ramphueng Bay

เขาธงชัย
Khao Thong Chai 

 ºÒ§ÊÐ¾Ò¹
Bang Saphan

พระธาตุเจดียสูงเสียดฟา มากคุณคาทองเนื้อเกา เดนเรื่องราวการทองเที่ยว
หนึ่งเดียวอุตสาหกรรมเหล็ก ชุมชนใหญเล็กรักสามัคคี ไหวพระดีปูอินทร - ปูทวม

“Sky High Phra Chedi, Very Valuable Pure Gold, Outstanding Story of Traveling, 
One of the Steel Industry, Small Community with Unity, Respect the

great grandfather Poo In - Poo Thuam”
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หาดบานกรูด, อ.บางสะพาน
Baan Krood Beach, Bang Saphan District
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ประวัติ

อําเภอบางสะพาน

Background in Bang Saphan District

Í.ºÒ§ÊÐ¾Ò¹
อาํเภอบางสะพานเปนอาํเภอหนึง่ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ เปน

ทีม่าของทองบางสะพานท่ีเลือ่งชือ่ มกีารรอนทีต่าํบลรอนทอง บางสะพาน
เปนอําเภอทีม่เีศรษฐกจิทีด่ใีนระดบัหนึง่ของประจวบครีขีนัธ เนือ่งจากมี
ประชากรมาก และมแีหลงทองเทีย่วท่ีสวยงาม ไมวาจะเปนชายทะเลบานกรดู 
หรอื เกาะทะลุ ทาํใหอาํเภอบางสะพานเปนทีรู่จกัมากข้ึน

»ÃÐÇÑμ Ô
เมืองบางสะพานมีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุงธนบุรี

มชีือ่วา เมอืงกาํเนดินพคณุ ถงึสมยักรงุรตันโกสินทร รชักาลท่ี 3 ไดตัง้เปน
เมืองชั้นจัตวา ขึ้นตอสมุหกลาโหม ตอมารัชกาลท่ี 4 ไดแยกบางสวนของ
เมืองกําเนิดนพคุณไปข้ึนกับ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จนถึงรัชกาลท่ี 
5 ไดยุบเมืองกําเนิดนพคุณลงเปน อําเภอเมืองกําเนิดนพคุณ ในรัชการท่ี 
6 พ.ศ. 2458 ใหเปล่ียนชื่อ อําเภอเมืองกําเนิดนพคุณ ใหเรียกชื่อเพียงวา 
อําเภอกําเนิดนพคุณ และตอมาในป พ.ศ. 2460 ในรัชกาลเดียวกัน           
ไดเปล่ียนชื่อ อําเภอกําเนิดนพคุณเปน อําเภอบางสะพาน จนถึงปจจุบัน

Bang Saphan District

Bang Saphan is one of the districts of Prachuapkhirikhan Province. 
It is the origin of the famous Thong Bang Saphan. There is the 
gold dredging at Ron Thong District. Bang Saphan is a district with good 
economic at some certain level because there are a lot of people 
living in and beautiful tourist attractions whether Ban Krut Beach or Koh 
Tharu which makes Bang Saphan well known even more.

Background

Muang Bang Saphan was found since Ayutthaya period until 
Thonburi period with the name as Muang Kamnert Nopphakhun.                
In Rattanakosin period, King Rama 3 graciously established the city as a 
small suburb city under Samuha Kalahom. Later in the reign of King Rama 
4, some parts of Muang Kamnert Nopphakhun were separated to be 
under Muang Prachuapkhirikhan. In the reign of King Rama 5, Muang 
Kamnert Nopphakhun was ceased and reestablished to be Muang Kamnert 
Nopphakhun District. Later in the reign of King Rama 6 in 1915, the name 
was changed from Muang Kamnert Nopphakhun District to Kamnert 
Nopphakhun District and later in 1917 under the same reign; Kamnert 
Nopphakhun District was changed to Bang Saphan District until the present.

จุดชุมวิว วัดทางสาย อ.บางสะพาน
Tangsai Temple  View Point,
Bang Saphan District
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การเดินทาง

อําเภอบางสะพาน

Travel Information in Bang Saphan District

ทางรถยนต 

จากกรุงเทพฯ ใชเสนทาง สายธนบุรี - ปากทอ แลวมาตามถนน
เพชรเกษม ถึงกิโลเมตรที่ 400 เล้ียวซายเขาตัวอําเภออีก 10 กิโลเมตร
ทางรถไฟ  

มีทั้งจากกรุงเทพมหานครและธนบุรี ทั้งขบวนรถธรรมดา รถเร็ว 
รถดวน รถดวนพเิศษ และรถไฟระหวางประเทศ สายกรุงเทพมหานคร -    
บตัเตอรเวริธ กย็งัจอดทีส่ถานบีางสะพานใหญดวย (ชือ่อาํเภอบางสะพาน 
แตสถานีรถไฟชื่อ บางสะพานใหญ)

•  ลงท่ีสถานีรถไฟบางสะพานใหญไดทั้งขบวนธรรมดาและขบวน
 สปรินเตอร

•  สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอโดยตรงที่สถานีรถไฟหัวลําโพง 
 โทร. 02-223-3777 สถานีรถไฟบางสะพาน โทร. 032-695-004
รถโดยสารประจําทาง 

สายกรุงเทพฯ - บางสะพาน ที่สถานีขนสงสายใตบรมราชชนนี          
มีบริการ 10 เที่ยว ตอวัน เริ่มตั้งแต 8 โมงเชา - เที่ยงคืน

By Car

From Bangkok, you can take the Thonburi - Pak Tho Route 
then come along Phet Kasem Road until you reach KM 400 then 
turn left into the district for another 10 kilometers.

By Train

The train services are available both from Bangkok and Thonburi 
with regular train, speed train, and high speed train. Moreover, the 
international line from Bangkok - Butterworth also stops at Bang 
Saphan station as well. (The name is Bang Saphan, but the station 
name is Bang Saphan Yai).
 • You can get off the train at Bang Saphan Yai Station from 
  both regular and sprinter train.
 • For more information, please contact directly at Hua Lam
  phong Railway Station Tel. 02-223-3777, Bang Saphan Station 
  Call 032-695-004.

By Bus

There are Bangkok - Bang Saphan Route available at the 
Southern Bus Terminal Boromarajonani with 10 buses a day from 
8 am - midnight.

วัดทางสาย อ.บางสะพาน
Tangsai Temple,
Bang Saphan District
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ËÒ´ºŒÒ¹¡ÃÙ´
เปนชายหาดท่ีกวาง สวยงามและยังคงความเปนธรรมชาติ มี      

หาดทรายสขีาวนวลทอดยาวไปกับแนวสนและสวนมะพราว มถีนนเลียบ
ชายหาด มีที่พัก รานอาหาร ตลอดแนวชายหาด จุดเดนของชายหาด  
บานกรูดคือ บรรยากาศเงียบสงบ ชายหาดสวย นํ้าทะเลใส เปนเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยวอยูเสมอ

Ban Krut Beach

It is a wide beach that is beautiful and still unspoiled, 
with white sandy beach stretches to the line of the pine and 
coconut trees. There are the beach road, accommodations, 
and restaurants along the beach. The highlights of Ban Krut 
beach are its peaceful and beautiful beaches, and crystal clear 
waters which are considered the charm that attracts tourists 
to visit regularly.

à¢Ò¸§ªÑÂ
เปนเขาสูง ที่ถูกขนาบขางดวยชายหาดที่สวยงามถึง 2 แหง คือ   

หาดบานกรดูและหาดทรายแกว เขาธงชยัเปนจดุชมววิทีด่ทีีส่ดุของอาํเภอ
บางสะพาน บนเขาธงชัยเปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธกิตติสิริชัย    
เปนที่ตั้งของพระตําหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพระมหาธาตุ
เจดียภักดีประกาศ

Khao Thong Chai (Thong Chai Mountain)

It is a high mountain surrounded by two beautiful 
beaches including Ban Krut Beach and Hat Sai Kaeo 

Beach. Khao Thong Chai is the best viewpoint of 
Bang Saphan District. It is the establishment place 
of Phra Phu Takitti Siri Chai (Buddha Image)        
and the site of the palace of Krom Luang    
Chumphon Khet Udom Sak and Phra Mahathat 
Chedi Phakdi Prakat.

สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอบางสะพาน

Tourist Destinations in Bang Saphan District
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¾ÃÐ¾Ø·¸¡Ôμμ ÔÊÔÃÔªÑÂ
เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหนาตักกวาง 10 เมตร สูง 13.82 

เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ตั้งอยูบนเขาธงชัย หันพระพักตรออกสูทะเล 
สรางขึ้นเพื่อนอมเกลาฯ ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
ที่พระองคทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบหารอบ

Phra Phu Takitti Siri Chai

It is the meditation Buddha with the lap width of 10 
meters, 13.82 meters height and 4.18 meters base height 
located on Khao Thongchai with the turning face to the sea. 
It was built for HRH the Queen on the occasion of the Queen’ 
five rounds birthday.

μ íÒË¹Ñ¡¡ÃÁËÅÇ§ªØÁ¾Ã     
à¢μÍØ´ÁÈÑ¡ Ốì

ตัง้อยูบนเขาธงชัย หนัหนาออกสูทะเล บรเิวณรอบ ๆ มสีวนไมดอก 
ไมประดับ บรรยากาศดี เช่ือกันวากรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิเ์คยเสด็จฯ 
ประทับ ณ ที่แหงนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือ

Palace of Krom Luang Chumphon 

Khet Udom Sak

Located on Khao Thong Chai with the turning to the sea 
with the flower gardens in the areas around the palace and 
nice atmosphere, it is believed that Krom Luang Chumphon 
Khet Udom Sak visited this place to anchor the boat.

¾ÃÐÁËÒ¸Òμ Øà¨´ÕÂ�ÀÑ¡ Ṍ»ÃÐ¡ÒÈ
ตัง้อยูบนยอดเขาธงชัย สรางขึน้เพือ่เปนทีร่ะลกึการครองราชยครบ 

50 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9

Phra Mahathat Chedi Phakdi Prakat

Located on a hilltop of Khao Thong Chai, it was built to 
celebrate the 50th Anniversary of King Bhumibol Adulyadej 
(King Rama 9)’s Accession to the Throne.
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอบางสะพาน

Tourist Destinations in Bang Saphan District

Í‹ÒÇáÁ‹ÃíÒ¾Ö§
เปนอาวขนาดใหญ มีถนนเลียบชายทะเล ชาวบานสวนใหญ

ประกอบอาชีพการประมง นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาว
ประมงที่กําลังตากหมึกตากปลาอยูทั้งสองฟากถนน มีที่พัก รานอาหาร
ริมชายหาด บริการนักทองเที่ยว

Mae Ramphueng Bay

It is a large bay with beach road along the coast where 
most villagers are engaged in fishing. The tourists can explore 
the ways of living of fishermen who are drying squid on both 
sides of the street, with beach restaurants available.

Í‹ÒÇº‹Í·Í§ËÅÒ§
อยูหางจากอาวแมราํพงึขึน้ไปทางเหนอืประมาณ 4 กโิลเมตร ทาน

สามารถขับรถเลยีบหาดรมิแมราํพงึจนถงึอาวบอทองหลาง อาวมลีกัษณะ
โคงรปูวงกลม มเีนนิเขาเต้ีย ๆ ตัง้อยูดานหนาอาว ทาํใหบรเิวณนีไ้มคอยมี
คลืน่ลม นํา้ทะเลใส หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศรมรืน่ เหมาะแกการ
มาพักผอน

Bo Thonglang Bay

It is away from Mae Ramphueng Bay to the north about 4 
kilometers; you can drive along the beach to Mae Ramphueng Bay 
until you reach Bo Thong Lang Bay. It is a circular arc with low 
hills in front of the bay so that this area rarely makes waves. 
The beach is crystal clear and white sandy beach with tropi-

cal climate suitable for relaxation.
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ÇÑ́ à¢Ò¶íéÒÁŒÒÃŒÍ§
จากตลาดบางสะพานใชเสนทาง No.3374  ลงไปทางใต ประมาณ 

3 กิโลเมตร วัดเขาถ้ํามารองเปนวัดอยูบนเนินเขา และมีถํ้าขนาดเล็ก 
ภายในถํา้มพีระพทุธรปูประดษิฐานอยูนบัรอยองค ลกัษณะถํา้ถกูแบงออก
เปนคูหาตาง ๆ  หลายคหูา เพดานและผนงั มหีนิงอกหนิยอยสวยงามมาก

Wat Khao Tham Ma Rong

From Bang Saphan Bridge, you take the road No. 3374 
to the south approximately 3 kilometers, Wat Khao Tham Ma 
Rong is a temple located on the hill with a small cave inside 
the cave, and a lot of Buddha image were enshrined inside. 
The cave is divided into many different spaces, ceiling and 
walls with beautiful stalactites and stalagmites.

¹íéÒμ¡ä·Ã¤Ù‹
อยูในเขตพ้ืนทีต่าํบลทองมงคล ทางดานตะวันตกของถนนเพชรเกษม 

เปนนํา้ตกขนาดกลางท่ีสวยงามและมีนํา้ไหลตลอดป นํา้ตกไทรคูมทีัง้หมด 
9 ชัน้ ชัน้ทีส่วยทีส่ดุคอื ชัน้ที ่5 มลีกัษณะเปนหนาผาขนาดใหญ มสีายน้ําตก
จากหนาผาสูงราว 30 เมตร บริเวณริมธารนํ้ามีลานใหนั่งพัก สามารถลง
เลนนํ้าได บรรยากาศรอบ ๆ  รมรื่นดวยพรรณไมนานาชนิด และมีตนไทร
ขนาดใหญสองตนขึน้อยูดานบนของหนาผา จงึเปนทีม่าของชือ่นํา้ตกไทรคู 
อยูหางจากตัวอําเภอบางสะพาน ประมาณ 25 กิโลเมตร

Sai Khu Waterfall

Located in the area of Thong Mongkol District about 25 
kilometers from Bang Saphan District, on the west side of the 
road is the medium waterfall which is beautiful with the 
water flowing throughout the year, Sai Khu Waterfall has nine 
floors and the most beautiful waterfall is on the 5th floor with 
a large cliff with a waterfall from the cliff about 30 meters 
height. At the waterfall, there are places for relaxing and 
swimming, the surrounding atmosphere is filled with many 
kinds of plants and two large banyan trees on the top of the 
cliff so that it has become the name of Sai Khu Waterfall.
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resortโรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

เกษมสุข รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-179, 032-695-030
Kasemsuk Resort : Baan Krood Beach www.kasemsukresort.com

คีรี วารี  : หาดบานกรูด ✆ 032-695-511
Keeree Waree : Baan Krood Beach www.keereewaree.com

โคโคนัท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-397, 081-916-1722
Coconut : Baan Krood Beach www.coconutthailand.com

ซันไรส รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 087-704-7809
Sunrise Resort : Baan Krood Beach www.sunriseresort.in.th

ธารวรา รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-360
Thanvara Resort : Baan Krood Beach www.tharnvara.com

เธียเตอร วิลลา : อาวบางสะพาน ✆ 085-442-9150, 081-136-8170
The Theatre Villa : Bang Saphan Bay www.theatrevilla.com

บานิโต บีช : หาดบานกรูด ✆ 032-695-282, 081-866-1354
Banito Beach : Baan Krood Beach www.banitobeach.com

บางสะพาน รีสอรท : หาดแมรําพึง ✆ 032-691-152-3, 081-914-9770
Bang Saphan Resort : Mae Ramphueng Beach www.bangsaphanresort.blogspot.com

บางสะพาน โครัล โฮเทล : หาดสวนหลวง ✆ 032-817-121, 032-691-667
Bang Saphan Coral Hotel  : Suanluang Beach www.coral-hotel.com

บานกรูด อเคเดีย : หาดบานกรูด ✆ 032-695-095, 080-650-9393 
Baan Grood Arcadia  : Baan Krood Beach www.bgaresort.com

บานกรูด รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-076, 081-421-1186
Baan Grut Resort : Baan Krood Beach www.bankrutresort.com

บานกลางอาว : หาดบานกรูด ✆ 032-695-123, 084-007-2000
Baan Klang Aow  : Baan Krood Beach www.baanklangaow.net

บานมนตรา  : หาดบานกรูด ✆ 032-695-294, 089-519-0770
Baan Montra  : Baan Krood Beach www.baanmontrabeachresort.com

บานริมหาด : หาดบานกรูด ✆ 032-695-305, 081-807-5691
Banrimhaad : Baan Krood Beach www.banrimhaad.com

บานเลียบนที : หาดบานกรูด ✆ 081-191-0965, 081-421-1293
Baan Leab Natee : Baan Krood Beach www.baanleabnatee.blogspot.com

เบยวิว บีช รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-566-7, 081-731-8853
Bayview Beach Resort : Baan Krood Beach www.bayviewbeachresort.com

บานตนปาลม : หาดบานกรูด ✆ 081-645-3363
Palm Hut Beach Resort : Baan Krood Beach www.palmhutbeachresort.com

พราวไทย รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-354
Proud Thai Resort : Baan Krood Beach www.proudthairesort.com

ราชาวดี รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 087-026-5515, 089-143-6367
Rachavadee Resort : Baan Krood Beach www.rachavadeeresort.in.th

เวสเทิรน โฮเทล : หาดบานกรูด ✆ 032-691-015-7, 032-548-530-4  
Western Hotel : Baan Krood Beach www.western-hotel.com

ศาลาไทย รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-181, 087-058-1379
Sarathai Resort : Baan Krood Beach www.salathaibeachresort.com

ศิศินา รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-695-355-6, 086-174-3720
Sisina Resort : Baan Krood Beach www.sisina-resort.com
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สวนบานกรูด : หาดบานกรูด ✆ 032-695-217, 080-090-8656
Suan Baan Krut : Baan Krood Beach www.suanbankrut.com

สายลม รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-691-110, 032-691-003
Sailom Resort : Baan Krood Beach www.sailombangsaphan.com

หาดทรายขาว รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 081-880-1010 
Hadsaikhao Resort  : Baan Krood Beach www.ilikebeach.com

สยามการเดนบีช รีสอรท : หาดบานกรูด ✆ 032-619-154, 081-759-4579 
Siam Garden Beach Resort  : Baan Krood Beach www.siamgardenbeachresort.pantown.com

 รานอาหาร  Restaurant

ครัวบานริมน้ํา  (เปด 10.00 - 21.00 น.) ✆ 032-695-300
Krua Baanrimnam  (Open 10 am - 9 pm.) 

ชายทะเลซีฟูด : ชุมชนปากคลอง (เปด 10.00 - 21.00 น.) ✆ 032-695-184
Chaitalay Seafood : Pak Klong Community (Open 10 am - 9 pm.) 

บานเขียว : หาดบานกรูด (เปด 09.30 - 22.00 น.) ✆ 032-695-307
Baan Keaw : Baan Krood Beach (Open 9.30 am - 10 pm.) 

ประมง ซีฟูด : ชุมชนปากคลอง (เปด 09.00 - 22.00 น.) ✆ 032-695-061
Pramong Seafood : Pak Klong Community (Open 9 am - 10 pm.)

รุงสมุทร ซีฟูด : หาดบานกรูด (เปด 09.00 - 22.00 น.) ✆ 032-695-045
Rungsamut Seafood : Baan Krood Beach (Open 9 am - 10 pm.)

หมูโภชนา : หาดบานกรูด (เปด 11.00 - 22.00 น.) ✆ 032-695-064
Moo Poshana : Baan Krood Beach (Open 11 am - 10 pm.)

ครัว เดอะบีช : หาดบานกรูด  ✆ 086-090-9899
Krua The Beach : Baan Krood Beach 
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เกาะทะลุ
Koh Talu 

ถํ้าบางเบิด
Bang Berd Cave

หาดฝงแดง
Fang Daeng Beach 

วัดถํ้าเขาลักษณจันทร
Wat Tham Khao Luk Chan

หาดบางเบิด
Bang Berd Beach

หาดแหลมสน
Laem Son Beach

 ºÒ§ÊÐ¾Ò¹¹ŒÍÂ
Bang Saphan Noi

เมืองเกษตรกรรม งามลํ้าอนุสรณ หมอมเจาสิทธิพร สัญจรเที่ยวเกาะ ลัดเลาะทะเลใส
หาดทรายหินสี ประเพณีฉลากภัตร

“Agricultural City, Charm Prince Sithiporn, Roaming the Island, Traveling 
along the Sea, Colorful Sand and Stone, Slakpat Tradition”
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หาดบางเบิด, อ.บางสะพานนอย
Bang Berd Beach, Bang Saphan Noi District
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ประวัติ

อําเภอบางสะพานนอย

Background in Bang Saphan Noi District

ºÒ§ÊÐ¾Ò¹¹ŒÍÂ
บางสะพานนอยเปนอีกหน่ึงอําเภอท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ

และมีกิจกรรมทองเที่ยวขึ้นชื่อที่ดึงดูดใหผูคนเขามาสัมผัสประสบการณ
อยางเกาะทะลุ เพือ่มาดาํนํา้ ดปูะการงั และยงัมหีาดทรายขาว นํา้ทะเลใส 
ชวนใหอดลงเลนนํ้าไมได

»ÃÐÇÑμ Ô
ทองที่อําเภอบางสะพานนอยเดิมเปนสวนหนึ่งของเมืองกําเนิด

นพคุณ ซึง่ตอมาเปนอาํเภอเมืองกาํเนดินพคุณ จงัหวดัชมุพร (เมอืง) และ
ตอมาจึงไดรวมกับ 2 อําเภอจากจังหวัดเพชรบุรี (เมือง) คืออําเภอเมือง
ปราณบุรี และอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ซึ่งก็ยังเปนอําเภอกําเนิด
นพคุณ ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอบางสะพาน จนกระท่ังกระทรวง
มหาดไทยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบงทองท่ีอําเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ตัง้เปนกิง่อาํเภอบางสะพานนอย โดย
มผีลตัง้แตวนัที ่10 มถินุายน พ.ศ. 2517 เปนตนมา จนไดรบัการยกฐานะ
เปนอําเภอบางสะพานนอยในปจจุบัน

Bang Saphan Noi District

Agricultural City, Exceptionally Beautiful Monuments, 
Prince Siddhiborn, Travel along the Islands, Edging the Clear 
Sea, Colorful Sand and Stone, Slakpat tradition”

Background

The area of Bang Saphan Noi District was originally a part 
of Muang Kamnert Nopphakhun in which later it became 
Kamnert Nopphakhun District of Chumphon Province. Later, 
it was included with two districts of Phetchaburi Province 
consisting of Muang Pranburi and Muang Prachuapkhirikhan 
District which was still Kamnert Nopphakhun District. Later it 
was renamed to Bang Saphan District until the Ministry of 
Interior had the announcement on area separation of Bang 
Saphan District, Prachuapkh irikhan Province to be raised the 
status to Bang Saphan Noi District, effective from 10 June 1974 
onwards until it was raised to be Bang Saphan Noi District in 
the present.
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอบางสะพานนอย

Tourist Destinations in Bang Saphan Noi District

à¡ÒÐ·ÐÅØ - à¡ÒÐÊÔ§Ë� - à¡ÒÐÊÑ§¢ �
ทัง้ 3 เกาะ ตัง้อยูไมหางจากกันมากนัก เปนแหลงดาํดูปะการังนํา้ต้ืน 

เกาะทะลเุปนเกาะทีใ่หญ บรเิวณปลายแหลมดานเหนอืเกาะมีหนาผาชนั
สแีดง และมีชองขนาดใหญทะลไุปอีกดานหน่ึงได จงึเปนทีม่าของช่ือเกาะ 
บนเกาะมีชายหาดท่ีสวยงาม นํา้ทะเลใส หาดทรายขาว และมทีีพ่กั เกาะสิงห 
เกาะสังข บริเวณรอบ ๆ เกาะมีปะการังนํ้าตื้นที่สมบูรณและสวยงาม
มากมาย นํ้าทะเลใสจนมองเห็นไดดวยตาเปลา สอบถามขอมูลที่พักบน
เกาะทะลุติดตอ เกาะทะลุ รีสอรท : 081-452-6341, 081-639-6950

Koh Talu - Koh Sing - Koh Sung 

These three islands are located not far from each other 
and they are shallow water diving areas. Koh Talu is a large island; 
at the northern tip of the island has the red steep pitched with 
a huge hole through the other side so that it is the origin of the 
name of the island. On the island has beautiful beach, crystal 
clear water and white sand beach with accommodations. Around 
Koh Sing and Ko Sung, there are complete and beautiful shallow 
coral and the crystal clear water that you can see with your 
naked eyes. For the accommodation information, please contact 
Koh Talu Resort Call 081-452-6341, 081-639 –6950.

ËÒ´áËÅÁÊ¹
เดนิทางจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 15 กโิลเมตร หางจากแยก

ชมุชนบานปากคลอง ประมาณ 500 เมตร กจ็ะพบกบัหาดแหลมสน เปน
สถานทีพ่กัผอนหยอนใจอนัแสนสงบ เหมาะสําหรบัพาครอบครัว เพือ่นพอง
ไปเท่ียว นอกจากน้ียงัมบีงักะโลสําหรบัผูทีต่องการพักคางคนื หรอือาจตัง้
เตน็ทนอนบรเิวณชายฝงกแ็สนสบาย และยงัมอีาหารทะเลสด ๆ  ชวนใหลองชมิ 
พรอมกบัการตอนรบัอยางเปนกนัเองของประชาชนในชุมชน

Laem Son Beach

From Phet Kasem Road about 15 kilometers away from 
Pak Klong Community about 500 meters you will reach Laem 
Son Beach which is a peaceful place to relax suitable for 
family and friends. There are also bungalows for those wishing 
to stay overnight or tent lying along the coastal area which is 
very comfortable. There is also the fresh seafood available along 
with the friendly welcome of the people in the community.
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สถานท่ีทองเที่ยว

อําเภอบางสะพานนอย

Tourist Destinations in Bang Saphan District

¶íéÒà¢Ò¹ŒÍÂ
ที่ตั้งอยูติดชายทะเลที่สวยงาม เคยเปนที่หลบภัยสมัยสงครามโลก   

ครัง้ที ่2 เนือ่งจากภายในถ้ํามีหองโถงขนาดใหญพอ ๆ  กบัสนามฟุตบอล และ
มีโพรงทะลุเขาไปในถํ้าขนาดเล็ก เชน ถํ้าหอยและถํ้านํ้า

Khao Noi Cave

Located next to a beautiful beach, it used to be a refuge 
during the World War 2 because there is a large hall inside the cave 
with the same size as the football field with the holes through 
small caves such as Hoi Cave and Nam Cave.

ËÒ´ºÒ§àºÔ´
ตั้งอยูบานบางเบิด ตําบลทรายทอง ลักษณะเปนโคงอาวเล็ก ๆ มีเขา

บางเบิดตั้งอยู ตอนทางปลายหาดดานใตชายหาดสะอาด นํ้าทะเลใส 
บรรยากาศเงียบสงบ นาเท่ียว สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บางเบิดมีชื่อเสียง
ในการปลูกแตงโม ของไรของ ม.จ. สิทธิพร กฤดากร ซึ่งนําสายพันธุมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา แตงโมบางเบิดมีผลขนาดใหญ รสชาดหวานกรอบ 
ปจจุบันพื้นที่ตรงนี้เปนที่ตั้งอนุสาวรีย ม.จ. สิทธิพร กฤดากร สรางข้ึนเพ่ือ
เปนอนุสรณใหอนุชนรุนหลังไดระลึกถึงคุณงามความดีของทาน และยังเปน
สถานท่ีตัง้สถานีวจิยัสิทธพิร กฤดากร สงักดัสถาบันคนควาและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Bang Berd Beach

Located in Ban Bang Berd, Sai Thong Sub - District, it is a small 
curved bay with Khao Bang Berd located at the southern end. The 
beach is clean with crystal clear waters, quiet, and suitable for 

relaxing. During the World War 2, Bang Berd was famous for 
watermelon farming of Prince Sitthiporn Kridakorn who 

brought the breeds from the United States. Bang Berd 
Watermelon was big, sweet and crisp. Currently, this 
area is the location of Prince Sitthiporn Kridakorn 
Monument which was built as a memorial for the 
future generations for the remembrance of his good-
ness and is also the location of Sithiporn Kridaka-
ra Research Station under the Agro - Ecological 
System Research and Development Institute, Kaset-
sart University
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ËÒ´½˜›§á´§
หางจากตัวอําเภอบางสะพานนอย ลงไปทางใตประมาณ 9 กโิลเมตร 

เปนชายหาดที่สวยงามแปลกตา คือมีแนวหนาผาที่มีหินสีแดงเขม อยูติดกับ
บานบางเบิด สามารถเดินเลียบไปตามแนวชายหาดได หากมองจากทะเล 
เขามาจะเห็นเปนสีแดงสะดุดตา จึงเปนที่มาของช่ือหาดฝงแดง นํ้าทะเลใส
สะอาด บรรยากาศเงียบสงบ

Fang Daeng Beach (Red Beach)

Away from Bang Saphan Noi District approximately 9 kilometers 
to the south, it is the beautiful and exotic beach as there are    
vertical cliffs with a deep red rock adjacent to Ban Bang Berd where 
you can walk along the beach. If you look from the ocean, it will 
strike your eyes by the red color so that it is the source of the name 
“Fang Daeng Beach” with crystal clear water and peaceful.

¶íéÒºÒ§àºÔ´ à¢ÒºÒ§àºÔ´
“บางเบิด” ไมใชมีแตแตงโมใหญอยางเดียว พื้นที่แหงนี้มีมนตขลัง

หลายประการ เนื่องจากเขาบางเบิดอยูติดทะเลชายแดนแบงคร่ึงระหวาง
ประจวบครีขีนัธกบัจงัหวดัชมุพร ขามเขาไปทางใตจะเปนจงัหวดัชมุพร ขาม
กลับมาเหนือก็จะเปนประจวบคีรีขันธ เปนที่มาของจุดทองเที่ยวที่เรียกวา 
“กนิชมุพรนอนประจวบฯ” เขาบางเบดิดไูปเหมอืนนําภเูขาลงไปแชในทะเล
มองผาน ๆ  จะเหน็ภเูขาครึง่ลูกจมอยูใตทะเล ในอดตีบรเิวณดงักลาวคอืแหลง
เพาะพันธุของ “ฉลามกบ” แตในปจจุบันมนุษยไดใชทรัพยากรสัตวนํ้าเพิ่ม
ขึ้นจนปลาฉลามกบลดนอยจนแทบจะหาตัวไมเจอ สวนสภาพแวดลอม
ภายนอกบริเวณภูเขามีคางแวนฝูงหนึ่งอาศัยอยู เปนตัวชี้วัดวาปาบนเขายัง
อุดมสมบูรณ

Bang Berd Cave, Khao Bang Berd

“Bang Berd” is not only big melons; this area also has many 
magical things because Khao Bang Berd is close to the sea. Its 
territory is divided by half between Prachuapkhirikhan and Chumporn. 
Across the mountain to the south, it will be Chumporn Province 
and when across back to the north, it will be Prachuapkhirikhan 
Province which is a source of the tourist spot called “Eat in Chumphon 
and Sleep in Prachuap”. It looks like Khao Bang Berd was sunk in 
the sea. In the past, these areas were the breeding of the “Bamboo 
Shark”, but in the present, the human has increased the use of 
aquatic resources resulting in diminished bamboo shark as well. 
The external environment in the area of the mountain, there are 
the herd of langur living so that it can be a measure of the fertility 
of the jungle.
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Tourist Destinations in Bang Saphan District

¶íéÒÍâ¹´Ò´
ทีต่ัง้เดนิทางจากสามแยกหวยสกั ถนนเพชรเกษม เขาไปประมาณ 1.6 

กโิลเมตร จะพบเทือกเขาไผ ชาวบานเรยีกวาเขานอย จอดรถเดินผานสวนยาง
และปาละเมาะเขาไป โดยระยะหางทีจ่อดรถประมาณ 200 เมตร กจ็ะถึงปากถํา้ 
ใชเชือกหยอนลงไปในโพรงถ้ํา และจับเชือกไวเดนิลงไปตามเสนทางลาดชันจาก
ปากถ้ําประมาณ 70 เมตร ก็จะพบหองโถงขนาดใหญ ท่ีมีหินงอกหินยอย 
สวยงามตระการตา และอกีถํา้ทีอ่ยูถดัไป ตองเขาไปดวยความยากลาํบากเพราะ
ความมืดสนทิ เรยีกกันวา “ถํา้เพชร” ภายในเมือ่ใชแสงสองโดยรอบ จะเกดิ
ประกายสวยงามเสมือนกบัยนือยูทามกลางแหลงเพชรนิลจนิดา

Anodad Cave

From Huay Sak Intersection on Phet Kasem Road about 1.6      
kilometers, you will find the bamboo mountains named Khao Noi, you 
can park the car and walk through the rubber plantations and scrubland 
to get inside. The distance from the car par is about 200 meters to the 
entrance of the cave. Sag the rope into the hole of the cave, grab the 
rope and walk down along the slope of the cave, and about 70 meters, 
you will find a large chamber with beautiful stalactites and another cave 
which is very difficult to get in due to the darkness known as “Phet 
Cave (Diamond Cave)”. There will be a beautiful sparkling when reflecting 
with the light inside the cave like you were standing among jewels.

ÇÑ́ ¶íéÒà¢ÒÅÑ¡É³ �¨Ñ¹·Ã �
เดินทางจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 5 กิโลเมตร อยูกอนถึง            

โรงพยาบาลบางสะพานนอย ประมาณ 200 เมตร กจ็ะพบสถานทีพ่กัผอน    
เชงิพระพทุธศาสนา ทีเ่รยีงลอมไปดวยธรรมชาตอินัรมร่ืน ภายในวดัสงบ รมเยน็ 
เหมาะสาํหรบันัง่วปิสสนา พอมองขึน้ไปบนเชงิเขากจ็ะพบบนัไดสงูประมาณ 
40 ขัน้ บนเขานัน้มรีอยพระพทุธบาท ถํา้วดัเขาลกัษณจนัทร เมือ่เดนิทางเขาไป
ในถํ้าก็จะพบหินงอกหินยอย อันสวยงามตระการตา และมีคาวคาวฝูงใหญ
อาศัยอยูเขาลักษณจันทร

Wat Tham Khao Luk Chan

From Phet Kasem Road about 5 kilometers, it is located 
before reaching Bang Saphan Noi Hospital about 200 meters, you 
will find the resting place of the religious sort surrounded by 
peaceful nature. Inside the temple, it is quiet, peaceful and suitable 
for sitting meditation. When you look up to the hill, you will find 
the stairs with about 40 steps. On the hill, there are the Buddha 
Footprints. At Wat Tham Khao Luk Chan, when you get inside the 
cave, you will find spectacular stalagmites and stalactites, and the 
herd of large crowd living inside the cave.
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โรงแรม/รีสอรท  Hotel/Resort

เกาะทะลุ รีสอรท : เกาะทะลุ ✆ 089-918-3715, 089-744-5639
Koh Talu Resort : Koh Talu www.taluisland.com

จันทิมา รีสอรท : หาดบางเบิด ✆ 032-817-249, 085-292-1866  
Chantima Resort : Bangberd Beach www.chanthimaresort.com

บางเบิด รีสอรท : หาดบางเบิด ✆ 032-817-234, 081-526-6962
Bangburd Resort : Bangberd Beach www.bangburdtour.com

บานกําเนิดพลอย : หาดบางเบิด ✆ 086-899-2382, 083-309-7669
Baan Kamnerdploy : Bangberd Beach www.baankamnerdployresort.com

บานทรายทอง : หาดบางเบิด ✆ 032-817-270, 081-894-0410
Baan Saithong : Bangberd Beach www.bansaithong.com

บานลุงมวล : หาดบางสะพานนอย ✆ 032-699-199, 086-337-5309
Baan Lungmuan : Bang Saphan Noi Beach www.baanlungmuan.blogspot.com

บุญชู บางเบิด : หาดบางเบิด ✆ 032-817-245-6, 081-921-9660
Boonchu Bangburd : Bangberd Beach www.bangburd.net

หาดสน รีสอรท : หาดบางเบิด ✆ 032-699-196, 081-856-9975
Haadson Resort : Bangberd Beach www.haadsonbeachresort.com

 รานอาหาร  Restaurant

จี๊ดจาด ซีฟูด : ซ.เทศบาล 24 (เปด 07.00 - 23.00 น.) ✆ 089-916-0062
Jeedjard : Soi Thadsaban 24 (Open 7 am - 11 pm.)

ครัวตนทาง : หาดบางเบิด (เปด 07.00 - 22.00 น.) ✆ 086-170-5262
Krua Tontang : Bangberd Beach (Open 7 am - 10 pm.)

ครัวผูใหญสา : ซ.เทศบาล 24 (เปด 10.00 - 22.00 น.) ✆ 089-184-6560
Krua Pooyaisa : Soi Thadsaban 24 (Open 10 am - 10 pm.)

โตะจีน โอ - เอ : ทางหลวงชนบท 3497 (เปด 10.00 - 20.00 น.) ✆ 032-699-114
Oh - Aey : Rural Road 3497 (Open 10 am - 8 pm.)

พี่นอง : ทางหลวงชนบท 3497 (เปด 10.00 - 20.00 น.) ✆ 085-290-1464
Peenong : Rural Road 3497 (Open 10 am - 8 pm.)

ลมทะเล : หาดบางเบิด (เปด 09.00 - 20.00 น.) ✆ 087-897-0664
Lom Talay : Bangberd Beach (Open 9 am - 8 pm.)

สมตํา อีสานคลาสสิค  (เปด 10.00 - 20.00 น.) ✆ 081-737-2520
Somtum Isan Classic   (Open 10 am - 8 pm.)
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à·È¡ÒÅ§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹‹Òà·ÕèÂÇ
ท่ีคุณไมควรพลาด

§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÊ‹§·ŒÒÂ»‚à¡‹Òμ ŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹  
(วันที่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ของทุกป)

พิธีเฉลิมฉลองวันปใหมที่ถูกจัดอยางยิ่งใหญในสวนหลวงราชินี บริเวณ
หอนาฬกาอําเภอหัวหิน เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขสันตรวมกัน

§Ò¹à·È¡ÒÅÇÑ¹ÁÐÁ‹Ç§áÅÐ¢Í§ ṌÍíÒàÀÍÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´ (เดอืนมนีาคมของทกุป)

เนือ่งจากอาํเภอสามรอยยอดเปนอาํเภอทีป่ลกูมะมวงไดผลผลติจาํนวนมาก เพ่ือเปนการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน สําหรับเกษตรกรผูปลูกมะมวง ทางอําเภอจึงไดจัดงานเทศกาลมะมวงขึ้น ในชวง
มะมวงออกผล (เดือนมีนาคม) ดวยการบวงสรวงพอปูสามรอยยอด การประกวดผลิตผลทางการ
เกษตร ประกวดเทพธิดามะมวงและการออกรานสินคาแปรรูปจากมะมวงมากมายของชาวอําเภอ 
งานดังกลาวจัดข้ึนหนาท่ีวาการอําเภอสามรอยยอด

§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹μ�ºŒÒ¹¡ÃÙ´ (วันที่ 13 - 17 เม.ย. ของทุกป)

หนึ่งในงานเทศกาลสงกรานตที่นาสนใจของจังหวัดประจวบคีรีขันธก็คือ ‘งานประเพณี
สงกรานตบานกรูด’ เพราะเขาจัดงานกันอยางยิ่งใหญริมทะเลชายหาดบานกรูดในอําเภอ
บางสะพาน ในงานเตม็ไปดวยสสีนัความสนกุหลากหลาย อาทิ การแหขบวนนางสงกรานต การละเลน
พืน้บานของชาวบานกรูด การแขงขนัฟุตบอลชายหาด การรดนํา้ดาํหวัขอพรผูอาวโุส และอีกหลาย
กจิกรรมท่ีจะทําใหผูมาเยอืนเตม็อิม่กับเทศกาลสงกรานตแบบเรียบงาย

§Ò¹Ê×èÍÊÒÃ»ÃÐà¾³Õä·Â·Ã§ í́Ò (วันที่ 14 เม.ย. ของทุกป)

เนือ่งจากอาํเภอสามรอยยอดเปนอาํเภอทีป่ลกูมะมวงไดผลผลติจาํนวนมาก เพ่ือเปนการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน สําหรับเกษตรกรผูปลูกมะมวง ทางอําเภอจึงไดจัดงานเทศกาลมะมวงขึ้น ในชวง
มะมวงออกผล (เดือนมีนาคม) ดวยการบวงสรวงพอปูสามรอยยอด การประกวดผลิตผลทางการ
เกษตร ประกวดเทพธิดามะมวงและการออกรานสินคาแปรรูปจากมะมวงมากมายของชาวอําเภอ 
งานดังกลาวจัดข้ึนหนาท่ีวาการอําเภอสามรอยยอด

§Ò¹»ÃÐà¾³Õ©ÅÍ§Í‹ÒÇ»�́ ·Í§à Œ̈Ò¾‹ÍÁ‹Í§Å‹ÒÂ (วันที ่26 - 28 พ.ค. ของทกุป)

งานบวงสรวงเจาพอมองลาย ดวยการแหเจาพอไปยังบานเรือนประชาชนเพ่ือความเปนสิริ
มงคล งานนี้จะจัดอยางย่ิงใหญบริเวณชายหาดบานอาวนอยในอําเภอเมืองจังหวัดประจวบฯ

ËÑÇËÔ¹á¨ �Ê à¿Êμ ÔÇÑÅ ËÃ×Íà·È¡ÒÅ´¹μÃÕá¨ �Ê (เดือน มิ.ย. ของทุกป)

เทศกาลดนตรสีดุฮติรมิหาดเขาตะเกยีบ ทีจ่ดัขึน้เปนประจาํทกุป แลวเรียกไดวาเปนอีกหนึง่
เทศกาลดนตรีที่ไดรับความนิยมจากคนไทยและตางชาติอยางมาก โดยศิลปนแจสที่มารวมงาน 
หัวหิน แจส เฟสติวัล เรียกวาเปนที่สุดของแตละประเทศท้ังยุโรปและเอเชีย 

§Ò¹à·È¡ÒÅ¡Ô¹ËÍÂ·ÕèËÑÇËÔ¹ (เดือน ก.ค. ของทุกป)

งานออกรานของอาหารประเภทหอยตาง ๆ  ทีน่าํมาปรงุหลากหลายวธิ ีทัง้ทอด ผดั แกง ยาง ฯลฯ 
ใหนกัชมิทัง้หลายไดลิม้ลองรสชาติอาหารจานหอยในแบบการปรุงของชาวประจวบฯ แบบแท ๆ  อีกทั้ง
ยังมีการจัดนิทรรศการใหความรูเรื่องหอย รวมถึงการออกรานสินคาเคร่ืองประดับที่ทําจากหอย
กันอยางมากมาย สนใจไปเท่ียวไดที่ศูนยการคาหัวหินมารเกตวิลเลจ
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Interesting Festivals…

The festivals that you should not miss

New Year Festival  (30 December -  3 January of every year)

New Year’s festivities are being held in the Queen Garden in the area of Clock Tower Hua 
Hin for people to have the opportunity to celebrate the happiness festival together

Sam Roi Yot’s Mango and Local Products Day  (March of every year)

Since Sam Roi Yot District has grown a lot of mango, so that in order to promote community 
enterprise for mango growers, the district has then organized a mango festival during the mango 
season (March) by having a ceremony to respect Luang Poo Sam Roi Yot, agricultural product 
competitions, mango ladies contests and shops of mango processed products of the local people, 
held in the areas in front of the District Office.

Songkran Festival in Ban Krut  (13 - 17 April of every year)

One of the interesting festivals of Prachuab Kirikhan Province is Songkran Festival in Ban Krut 
because it is a great event held on the beaches of Ban Krut in Bang Saphan District. The event is 
filled with a variety of fun activities such as Songkran parade, Ban Krut’s local playing, beach soccer 
tournament, sprinkling  of water by younger people on the  older people  as a tribute of respect 
and for  blessings, and many other activities to fulfill visitors into Songkran Festival in simply ways.

Thai  Songdam Communication Festival  (14 April of every year)

Get excited with Thai Songdam Culture, the ancient ethnic group. Have a close watch in 
the event of “Thai Songdam Communication Festival”, watch the valuable cultures such as  
In-Kon Fon-Can activity, sporting events and banquets in Thai Songdam style. The event is held 
at Muang District in Romsai Community, Municipal km 5.

Beach Celebration Festival and Sealing the Gold onto Golden Image of Chao 

Po Mong Lai  (26 - 28 May of every year)

It is the festival  of  oblation to Chao Po Mong Lai by parading Chao Po to public houses 
for a fortune. This great event will be held at Ao Noi in Muang Prachuap District.

Hua Hin Jazz Festival  (June of every year)

The popular music festival held in the area of Khao Takiab annually. It is known as a 
music festival that has been popular among Thais and foreigners by having jazz artists attending 
the Hua Hin Jazz Festival which all are the best of the country both from Europe and Asia.

Unforgettable Hua Hin  (July of every year)

Fair of food shops selling various kinds of shells by frying, stir-fry, curry, grilled and etc. 
for all the gourmet to taste shells dishes in the real cooking way of Prachuap’s local people. 
There are also the exhibitions to educate about the shell including the shops selling jewelries 
made from shells. Those interested can go to Hua Hin Market Village.
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¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹àÃ×Íãº ÃÒÂ¡ÒÃËÑÇËÔ¹ ÃÕ¡Ñμμ ŒÒ (วันที่ 19 เม.ย. ของทุกป)

การแขงขนัเรอืใบสดุยิง่ใหญ ชงิถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รวบรวมเอา
นกัแขงเรอืจากทัว่โลกเขารวมชงิชยัประชันความสามารถในการบังคบัเรือใบบนเสนทางกวา 60 ไมล 
จากหนาชายหาดหนาวงัไกลกงัวลขามอาวไทยไปยงัอาวนาวกิโยธนิของหนวยบญัชาการนาวกิโยธนิ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวมชมรวมเชียรกันไดที่บริเวณชายหาดหนาโรงแรมรีเจนท ชาเลต ชะอํา

â»âÅªŒÒ§ (เดือน ก.ย. ของทุกป)

เปนกิจกรรมที่แปลกและต่ืนเตนเราใจมาก ถือไดวาเปนกิจกรรมที่มีเฉพาะที่
หัวหิน - ชะอํา ทีเ่ดยีวเทานัน้ วธิกีารเลนคลายกบัการเลนฟตุบอล มกีารแบงผูเลน
เปน 2 ฝาย แตงกายในชุดเสือ้ยืดแขนสัน้ หมวกกะโลแบบองักฤษ สวมรองเทาทอ็ป 
บทูสงู นัง่บนหลงัชาง ถอืไมตยีาว โดยมคีวาญชางนัง่อยูทีค่อ คนตนีัง่อยูทีด่านหลงั 
มีประตูอยูคนละขาง ผูเลนตองพยายามตีลูกไมขนาดใหญสีขาวใหเขาประตูมาก
ที่สุด ใชเวลาเลนประมาณ 1 ชั่วโมง สนามท่ีใชเลนคือ สนามฟุตบอลอยูในกองพล
ทหารราบที่ 16 คายศรีสุริโยทัย

§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÅÍÂ¡ÃÐ·§ (วันลอยกระทงของทุกป)

อีกหน่ึงงานเทศกาลข้ึนหนา ขึ้นตา ของจังหวัดประจวบฯ ที่หนวยงานตางใหความรวมมือ
จัดขึ้นอยางยิ่งใหญในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองประจวบฯ นั่นคือ ‘งานประเพณีลอย
กระทง’ ภายในงานเต็มไปดวยการละเลนและกิจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดกระทง 
การประกวดนางนพมาศ การละเลนพืน้บาน การจุดโคมลอยท่ีสวยงามเต็มทองฟา รวมถึงการรวม
กนัลอยกระทงอยางย่ิงใหญ

§Ò¹μÑ¡ºÒμÃà·âÇà¢Òª‹Í§¡ÃÐ¨¡ (วันที่ 23 - 24 ต.ค. ของทุกป)

จัด ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร เชิงเขาชองกระจก อําเภอเมือง ชมและเลือกซื้อสินคาของดี
เมืองประจวบคีรีขันธและชมนิทรรศการพระเคร่ือง พระบูชา รวมทําบุญตักบาตรเทโวในวันออก
พรรษา แดพระภิกษุจํานวน 200 รูป ชมประเพณีชักพระ ขบวนแหรถพุทธประวัติ นอกจากนั้นผู
เขารวมงานสามารถชมภูมทิศันของอาวประจวบฯ อาวนอยและอาวมะนาวจากยอดภูเขากลางเมือง
ไดอีกดวย

§Ò¹ÇÑ¹·ÕèÃÐÅÖ¡ ÇÕÃ¡ÃÃÁ 8 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2484 (วันที่ 7 - 10 ธ.ค. ของทุกป)

จัดที่ บริเวณอาวมะนาว ภายในพ้ืนที่กองบิน 53 อําเภอเมือง เพ่ือเปนการรําลึก และเชิดชู
วีรกรรมของพลเรือนตํารวจ ทหารของไทยที่เขารวมตอสูกับกองกําลังทหารญี่ปุน ซึ่งยกพลขึ้นบก
ที่อาวมะนาวในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ภายในงานมีการจัด
นิทรรศการทางวิชาการของหนวยงานทหารอากาศ และสวนราชการตาง ๆ และมีการออกราน
จําหนายสินคาพื้นเมือง การแสดงมหรสพ เชน ลําตัด และโขนสด
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Hua Hin Regatta (Sailboat Race) (19 April of every year)

The largest King’s cup sail boat race with sailboats around the world to join the debate 
championships in controlling the sailboats on a route of over 60 miles from the beach in front of 
Klai Kangwon  Palace and cross the Gulf of Thailand to the marine bay of the Royal Thai Marine 
Crops, Sattahip District, Chonburi Province. Join us in cheering on the beach in front of Regent 
Chalet Beach Cha Am Hotel

Elephant Polo  (September of every year)

A very surprising and exciting activity that is considered as an activity that is specific to Hua Hin - Cha 
Am only. The way to play is similar to football. The players are divided into two parties, dressing in a short 
sleeve shirt with English sun helmet, wearing high-top boots, sitting on an elephant, holding a long 
bat with the mahout sitting on the neck of a hit man sitting at the back, there are doors on each side 
and the players must try to strike a large white lace to the door as much as possible, it takes about 
1 hour to play, the ground used is the football field of the Royal Thai Army 16 at Sri Suriyothai Camp.

Loy Krathong  Festival (Loy Krathong  Day of every year)

Another famous festival of the province of Prachuap Kirikhan that all agencies jointly organize 
as a big event held in the Municipal Park of Prachuap Kirikhan is “Loy Krathong Festival”. Inside of 
the event is filled with various games and activities such Krathong contest, Noppamas beauty  
contest, traditional games, and beautiful sky lanterns, including jointly  floating a fragrant flower 
krathong with candles together.

Khao Chong Krachok Tak Bat Devo Ceremony  (23 - 24 October of every year)

The event is held at Thammikaram Worihava Temple, the foothill of Khao Chong Krachok, 
Muang District. Look around and buy the great local products of Prachuab Kirikhan Province 
and watch the exhibition of amulets, Buddha image and jointly make a merit (Tak Bat Devo) on 
the end of Buddhist Lent  Day to 200 priests, watch Chak Phra (Buddha Image Procession)  
Ceremony and Buddha car parades. In addition, the attendees can also watch the landscape 
of Ao Prachuap, Ao Noi, and Ao Manow from the top of mountain in the city as well.

A Fair to Commemorate the “Heroic Deeds of 8 December  1941”   

(7 - 10 December of every year)

The event is held at Ao Manow in the area of the Royal Thai Army 53, Muang District in order 
to commemorate and honor the bravery of the civilian police and military of Thailand who joined 
the fight against the Japanese troops which forced into the land at Ao Manow during World War 
2, on 8 December 1941. Inside of the event has the exhibition of the academics by the Air Force 
Unit and various government agencies, and the fair distribution of local products and the performance 
shows such as Thai - style antiphon and life Thai classical masked ballet
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» Ô̄·Ô¹ ·‹Í§à·ÕèÂÇ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

Í.ËÑÇËÔ¹ 

1 ม.ค. เทศกาลวันปใหม
9 - 11 มี.ค. งานเทศกาลวางไทยและวาวนานาชาติ
13 เม.ย. งานสงกรานต หัวหิน
28 เม.ย. - 9 พ.ค. งานหัวหินรําลึกและงานกาชาด
1 พ.ค. ฮอนดา มิวสิค เฟสติวัล
มิ.ย. หัวหินแจส เฟสติวัล
1 - 30 ส.ค. เทศกาลกอลฟ หัวหิน - ชะอํา
ส.ค. ตักบาตรทําบุญวันอาสาฬหบูชา
ส.ค. ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
12 ส.ค. วันแม
12 - 16 ก.ย. การแขงขันโปโลชิงถวยพระราชทาน
21 - 22 ก.ย. งานทําบุญศาลเจาประจําป
ต.ค. วันออกพรรษา
31 ต.ค. ปารตี้ ฮาโลวีน
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
พ.ย. เทศกาลอาหารหัวหิน
พ.ย. เทศกาลไวน - แจส
1 - 5 ธ.ค. เทศกาลงานวันพอ
5 ธ.ค. งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว
2 - 10 ธ.ค. หวยมงคล ถนนของพอ
ธ.ค. คอนเสิรต พิทักษหัวหิน
ธ.ค. รถโบราณ
24 - 25 ธ.ค. งานวันคริสตมาส
31 ธ.ค. สงทายปเกาตอนรับปใหม

Í.»ÃÒ³ºØÃÕ
13 - 15 เม.ย. ประเพณีสงกรานต รวมสืบสาน 
 กอเจดียทราย
ส.ค. ประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษา
 ประเพณีศาลเจาแมทับทิมทอง
26 พ.ย. งานประเพณีแขงขันเรือยาวชิงถวย
 พระราชทาน
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
5 ธ.ค. งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว
19 - 24 ธ.ค. งานประจําปศาลกรมหลวงชุมพร
 เขตอุดมศักดิ์
31 ธ.ค. สงทายปเกาตอนรับปใหม

Í.ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´
มี.ค. งานเทศกาลวันมะมวงและของดีอําเภอ
 สามรอยยอด

Í.¡ØÂºØÃÕ
20 - 25 ม.ค. ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว
13 เม.ย. ประเพณีสงกรานต
ขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 ประเพณีแหขบวนหลวงพอในกุฏิ
วันออกพรรษา ประเพณีตักบาตร ลูกอมในเทศกาล
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

Í.àÁ×Í§
1 ม.ค. งานขึ้นเขาหมพระพาทองชองกระจก  
 เถลิงศกรับพร
ก.พ. งานทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ  
 มหัศจรรยเมืองสามอาวและงานกาชาด
มี.ค. งานมอเตอรไซคใหญ 
2 เม.ย. งานวันอนุรักษมรดกไทย
13 เม.ย. ประเพณีสงกรานต 
14 เม.ย. งานสืบสานประเพณีไทยทรงดํา
26 - 28 พ.ค. งานประเพณีฉลองอาวปดทอง  
 เจาพอมองลาย
12 มิ.ย. งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ   
 เขาชองกระจก
25 - 27 ก.ค. ประเพณีหลอเทียนและ  
 แหเทียนพรรษา
23 - 24 ต.ค. งานประเพณีตักบาตรเทโว   
 เขาชองกระจก
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
10 ธ.ค. งานวันที่ระลึก “วีรกรรม 8 ธันวาคม”

Í.·ÑºÊÐá¡
1 ม.ค. วันมะพราวทับสะแก
ธ.ค. ประเพณีแขงขันเรือใบและเรือยาว

Í.ºÒ§ÊÐ¾Ò¹
13 - 17 เม.ย. ประเพณีสงกรานต บานกรูด
ส.ค. งานวันเขาพรรษา
12 ส.ค. งานวันแม
5 ส.ค. การแขงไตรกีฬา
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
4 - 5 ธ.ค. ประเพณีแหสิ่งศักดิ์สิทธิ์
31 ธ.ค. สงทายปเกาตอนรับปใหม

Í.ºÒ§ÊÐ¾Ò¹¹ŒÍÂ
1 ม.ค. ประเพณีปใหม
มิ.ย. หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร
ต.ค. - พ.ย. เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาเรดาร
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Calendar Travel

in Prachuapkhirikhan Province

Hua Hin

1 JAN New Year’s Day
9 - 11 MAR International Kite Festival
13 APR Hua Hin Songkran Festival
28 APR - 9 MAY Hua Hin in the remember 
 & Red Cross Fair 
1 MAY Honda Music Festival
JUNE Hua Hin Jazz Festival
1 - 30 AUG Hua Hin Golf Festival
AUG Asalha Puja Day 
AUG Candle Festival Parade
12 AUG Mother’s Day
12 - 16 SEP King’s Cup Elephant Polo
21 - 22 SEP Chinese shrine annual 
 ceremony
OCT End of Buddhist Lent Day
31  OCT Halloween Day
NOV Loy Krathong Day
NOV Hua Hin Food Festival 
NOV Wine & Jazz Festival
1 - 5 DEC Father ‘s Day
5 DEC H.M. The King’s Birthday 
2 - 10 DEC Huay Mongkol: our   
 Father’s Road
DEC Pitak Hua Hin Concert
DEC Hua Hin Vintage Car Parade
24 - 25 DEC Christmas Day
31 DEC Hua Hin Countdown

Pranburi

13 - 15 APR Songkran Day & Formation  
 sand pagoda 
AUG Candle Festival Parade 
AUG Chao Mae Tubtim Thong Shrine
26 NOV Long Tail Boat Race for King’s Cup
NOV Loy Krathong Day
5 DEC H.M. The King’s Birthday 
19 - 24 DEC Pay respects at the shrine of  
 Krom Luang Chumphon Ketudomsak
31 DEC Pranburi Countdown

Sam Roi Yot

MAR Mango Festival 

Kuiburi     

20 - 25 JAN Traditional Harvest together 
13 APR Songkran Festival   

the 15

th

 day of the 5

th

 lunar month Traditional  
 Parade of “Nai Gu Ti” venerable monk 
End of Buddhist Lent Day Give alms to a   
 Buddhist monk together at the end of Lent Day 
NOV Loy Krathong Day

Muang

1 JAN Travel up Khao Chong Krachok to the  
 Blessings for New Year    

FEB Amazing tree-bays town, Muang Prachuap,  
 Travel And Red Cross Fair.   

MAR Bike Week     

2 APR Thai Heritage Conservation Day   

13 APR Songkran Festival   

14 APR Thai Song Dam Festival  

26 - 28 MAY Celebrate Bay and gilded   
 guardian spirit “Mong Lai”   

12  JUNE Buddha’s relics at Khao Chong Krajok 

25 - 27 JUL Candle Festival Parade  

23 - 24 OCT Tak Bat Devo at Khao Chong  
 Krajok
NOV Loy Krathong Day   

10 DEC The memorial “Heroism on December 8”

Tubsakae    

1 JAN Coconut Day
DEC Thai Traditional Sailing Boat & Long 
 Boat Race

Bangsaphan

13 - 17 APR Songkran Baan Krood
AUG The Buddhist Lent Day
12  AUG Mother’s Day
5 AUG Tri Sports Racing
NOV Loy Krathong Day
4 - 5 DEC Sacred Cavalced Festival
31  DEC Bangsaphan Countdown

Bang Saphan Noi

1 JAN New Year’s Day
JUNE The recapture “Her Serene Highness  
 Sitthiporn Kridakorn”
OCT- NOV The Hawks immigrants at Radar  
 Mountain

123



124

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�·ÕèÊíÒ¤ÑÞ
Í.ËÑÇËÔ¹ /   Hua Hin District

ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ TAT Prachuap Khirikhan ✆ 032-513-885
ตํารวจทองเที่ยว Tourist Police ✆ 032-515-995, 032-516-219, 1115
สถานีขนสงหัวหิน Hua Hin’s Bus Terminal ✆ 032-511-230, 032-511-304
สถานีรถปรับอากาศ Air-Bus Station ✆ 032-512-543
สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-511-027
สถานีรถไฟ Railway Station ✆ 032-861-505
โรงพยาบาลหัวหิน Hua Hin Hospital ✆ 032-547-350
โรงพยาบาลซานเปาโล San Paulo Hospital ✆ 032-532-576-80
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ หัวหิน Bangkok Hospital ✆ 032-616-800
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง Immigration Office ✆ 032-653-617
ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว Tourist Information ✆ 032-532-433

Í.»ÃÒ³ºØÃÕ /   Pranburi District

สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-622-027, 032-622-049
สถานีรถปรับอากาศ Air-Bus Station ✆ 032-544-386
โรงพยาบาลปราณบุรี Pran Buri Hospital ✆ 032-825-565

Í.ÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´ /   Sam Roi Yot District

สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-684-216, 032-688-872
โรงพยาบาลสามรอยยอด Sam Roi Yot Hospital ✆ 032-688-558

Í.¡ØÂºØÃÕ /   Kuiburi District

สถานีตํารวจ Police station ✆ 032-681-698
โรงพยาบาลกุยบุรี Kui Buri Hospital ✆ 032-681-108

¢ŒÍÁÙÅË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ



125125

Important Phone Numbers

Í.àÁ×Í§ /   Muang District

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว Tourist Information ✆ 032-611-491
ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall ✆ 032-603-991-2
สํานักงานประชาสัมพันธ Prachuap Public Relations ✆ 032-602-019
สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-611-148, 032-602-451
สถานีตํารวจทางหลวง Highway Police Station ✆ 032-611-276, 1193
สถานีรถไฟ Railway Station ✆ 032-611-175
สถานีรถปรับอากาศ Air - Bus Station ✆ 032-611-411
โรงพยาบาลประจวบฯ Prachuap Hospital ✆ 032-601-060-4

Í.·ÑºÊÐá¡ /   Tubsakae District

สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-671-055
สถานีรถไฟ Railway Station ✆ 032-671-216
โรงพยาบาลทับสะแก Thap Sakae Hospital ✆ 032-671-122, 032-546-481-2

Í.ºÒ§ÊÐ¾Ò¹ /   Bangsaphan District

สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-697-007
สถานีรถไฟ Railway Station ✆ 032-691-552
สถานีรถไฟบานกรูด Ban Krood Railway Station ✆ 032-695-004
สถานีปรับอากาศ Air - Bus Station ✆ 032-691-267
โรงพยาบาลบางสะพาน Bang Saphan Hospital ✆ 032-691-754-5

Í.ºÒ§ÊÐ¾Ò¹¹ŒÍÂ /   Bang Saphan Noi District

สถานีตํารวจ Police Station ✆ 032-699-166
โรงพยาบาลบางสะพานนอย Bang Saphan Noi Hospital ✆ 032-699-505-6

Government information

in Prachuapkhirikhan Province
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Ê»Ò·ÃÒÂ ¸ÃÃÁªÒμ ÔºíÒºÑ́
“ทะเลและหาดทรายสามารถรักษารางกายได” เปนความเช่ือของ

คนโบราณมาชานาน เมด็ทรายท่ีมเีหลีย่มมมุคลายครสิตัลและมขีนาดพอ
เหมาะตอการใชบาํบดั จงึเปนทีม่าของ “สปาทราย” หรอื Earth Therapy 
เปนกิจกรรมหลักของกลุมโฮมสเตย ริมหาดทับสะแกและกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่นักทองเที่ยวหลายคนสนใจ การทําสปาทรายน้ันตอง
ใชทรายบนชายหาดบริเวณที่มีความเปยกชื้น ซึ่งตองเปนทรายท่ีมีความ
ละเอียดพอ จึงจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทําทะเลบําบัด เพราะ
ทรายจะปลอยพลังบําบัดไดดีมาก 

เริม่ตนการทําสปาทรายดวยการขุดทรายใหพอเหมาะกับตวั จากน้ัน
ผูที่ตองการบําบัดทอดตัวลงนอนโดยหันศีรษะไปตามทิศเหนือตามเสน
แนวแมเหล็กโลก นําทรายท่ีขุดออกมากลบตัวใหมิด รดดวยน้ําทะเลให
เปยกชุม ทิ้งไว 30 นาทีโดยประมาณ เพื่อหมกตัวเองอยูในทรายทะเล 
ระหวางนั้น ใหหลับตาทําสมาธิไปดวย ซึ่ง ณ ขณะนั้นจะเปนการแลก
เปล่ียนเกลือแรกบันํา้ทะเล สิง่สาํคญัเปนการดูดพษิเอาสารเสียตาง ๆ  ออก
ไป รับเอาเกลือแรดี ๆ  เขาสูรางกาย เปนการลางพิษและทําใหเกลือแรใน
รางกายมีสภาวะสมดุล การทอดกายใหสัมพันธกับธรรมชาติเปนผลดีตอ
การบําบัด ทาํใหผูทีไ่ดรบัการทําสปาทรายไดรูสกึถงึอาการตอบสนองของ
รางกาย เชน รูสกึเตนตุบไปท่ัวรางกาย หรอืรูสึกยบิยบัตามผิวในสวนตาง ๆ  
และเม่ือครบตามกําหนดเวลา ผูที่ไดรับการบําบัดจะตองลงไปแชในนํ้า
ทะเล เมือ่รางกายไดสมัผสักบันํา้ทะเล จะรูสกึไดถงึผวิพรรณทีเ่นยีนนุมขึน้ 
สภาพรางกายและจิตใจสดชื่นแจมใสมากข้ึน

การหมทราย หรอืสปาทราย ตองเลือกหาดทรายทีม่ขีนาดของเมด็
ทรายทีพ่อเหมาะ จงึจะใหผลในการบาํบัด ซึง่สปาทรายทีอ่าํเภอทบัสะแก
และกุยบุรีของจังหวัดประจวบคีรีขันธนั้น นับวาเปนสถานท่ีฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจ และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติบําบัดแหงใหม  
ที่สรางความสนใจแกนักทองเที่ยวไดมากทีเดียว 

สามารถสอบถามรายละเอยีดไดจากโฮมเสตย, รสีอรททีพ่กัรมิทะเล
แถบอําเภอทับสะแกและกุยบุรี หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สมาคม
ธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. 032-611-581, 032-
611-582 วันจันทร - ศุกร เวลา 08:00 - 17:00 น.

สถานท่ีทองเที่ยวใหม

ในประจวบฯ

New Tourist Destinations 

in Prachuapkhirikhan Province



127

Sand Spa, the Natural Therapy

“Sea and Sand can Heal the Body”, is the belief of ancient 
people for long time. The sand which is not delicate with its facets 
look like crystals so that it is the origin of the name “Sand Spa” or 
Earth Therapy which is considered the core activity of the home 
stay along Thab Sakae and Kui Buri Beaches, Prachuap khirikhan 
Province that gains attention from many travelers. The sand used 
for Sand Spa must be the beach sand that is wet. The sand must 
be delicate enough to be used in the sea treatment because the 
sand will release the healing power very well.

Spa treatment starts by digging the sand with an appropriate 
size with the body then those who want to do the treatment will 
lie down by turning their head to the north along the Earth’s magnetic 
lines then remove the sand that is dug out to cover all the entire 
body, sprinkle with water until it gets soaked and leave for about 
30 minutes in order to bury in the sand then close your eyes and 
meditate in the meantime. At that time, it will be the exchange 
between minerals and sea water. The important thing is to suck 
the wastes out of the body and to get the good minerals into the 
body which is the way of detoxification of the body and to balance 
the minerals to normal. Laying the body in relation to the nature 
is good for healing. It makes people who have done the sand spa 

feel the response of the body such as you may have pulsing  
sensation all over the body or feel itchy on the skin in 

different parts, and when the time is complete, those   
receiving treatment are required to get soaked    

in the sea and when the body is exposed to 
the seawater, you will feel that the skin is 

getting soft and the body and mind are more 
refreshing.

For Sand Blanket of Sand Spa,            
it needs to choose the beach with          
appropriate size of the sand grains             
in which the Sand Spa of Thab Sakae and 
Kui Buri District of Prachuap khirikhan is 
considered the new natural therapy 
destination which highly gains attention 
from tourists. You can ask for details from 

home stay and seaside resorts in Thab Sakae 
and Kui Buri District or contact Prachuap 

khirikhan Tourism Business  Association Call 
032-611-581, 032-611-582 on Monday - Friday 

from 8 am to 5 pm.
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สถานท่ีทองเที่ยวใหม

ในประจวบฯ

New Tourist Destinations 

in Prachuapkhirikhan Province

ÊÇ¹¹íéÒ Black Mountain
สมัผสัประสบการณดดีกีบั Black Mountain Water Park สวนนํา้

แหงใหมของหัวหิน ที่มาพรอมกับอุปกรณเคร่ืองเลนอันทันสมัยและ 
คุณภาพเยี่ยม โดดเดนดวยหอคอยสูง 17 เมตรและเคร่ืองเลนสไลเดอร
อันนาตื่นเตน กวา 9 แบบ รวมไปถึง Wave Pool, Lazy River, ชายหาด
เทียม, สวนน้ําสําหรับเด็ก ที่จะมารวมสรางคลื่นยักษใหคุณไดสุดเหวี่ยง
ไปกับทองทะเลในฝนเปล่ียน วันธรรมดาของคุณใหกลายเปนวันสนุกกับ
สวนนํ้าที่ดีที่สุด

Water Park Black Mountain

Spend a day with us for the time of your life! Black 
Mountain Water Park is fitted out with the highest quality, 
modern & exciting equipment, all operated to the highest 
safety standards. The Water Park, watched over by highly 
trained lifeguards, boasts a 17 meter high tower with 9 different 
sliders, also a spectacular wave pool, the lazy river, a beach 

pool, and kids pool, for all the fun the best 
water park could offer.
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ศิลปะสถานในอําเภอหัวหิน ที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคของคุณ    

‘ภัทราวดี มีชูธน’ ที่ทุกพื้นที่ไดรับการออกแบบอยางประณีตตั้งใจ        
เพื่อจัดสรรใหเปนสถานที่ตอยอดความรู และเปนเวทีแสดงออกของ      
ทกุความคิดสรางสรรคทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ นอกเหนือจากการ
เปนศิลปะสถานและ Art Camp ท่ีบมเพาะดานวิชาการศิลปะแลว          
วิกหัวหินยังมีพื้นที่ในสวนของโซนรีสอรทแบบบานดินที่เพียบพรอมไป
ดวยสิง่อาํนวยความสะดวกระดบัโรงแรม บรกิารแกนกัทองเทีย่วทีต่องการ
พกัอาศยัในบรรยากาศท่ีรมรืม่ แวดลอมไปดวยศลิปะทีแ่ปลกตา พรอมทัง้
บริการ Communal Area หรือพื้นที่สวนกลางสําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ  
รวมทั้งประกอบอาหารและรับประทานอาหาร มีอุปกรณครัว ตูเย็น 
ไมโครเวฟ และเตาบารบีคิวอีกดวย

Vic Hua Hin

It is the art center located in Hua Hin founded by the 
creation of “Khun Pattrawadee Meechoothon”. All areas have 

been carefully designed to allocate a place for 
further knowledge and are the stages for all 

creative expression amidst the natural 
atmosphere. Apart from being the art 

center and art camp for cultivation 
of arts, Vic Hua Hin also has the 

resort zone in style of sandy 
houses equipped with first 
class facilities available to the 
tourists who want to stay in 
the shade atmosphere sur-
rounded by exotic art with 
services for the Communal 
Area or common areas for 

various activities, including 
cooking and dining in the place 

equipped with kitchen tools, 
fridge, microwave, and barbecue 

grills as well.
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ตลาดน้ําสามพันนามคือ ตลาดน้ําในอําเภอหัวหิน ที่ถูกสรางดวย

บรรยากาศยอนยุคสมัยรตันโกสินทร ภายในกวางขวาง รมรืน่ และอบอุน 
มขีองฝากและอาหารใหเลอืกซ้ือเลือกชอปกันไดตามใจชอบ สาํหรับคนท่ี
ไมอยากเดิน ทางตลาดมีรถไฟไวบริการไปสงทายตลาดคนละ 20 บาท มี
กิจกรรมการขี่ชาง ขี่มา ใหอาหารแพะ และเครื่องเลนอีกมากมาย ถาหิว
กเ็ดนิขามไปหาอะไรใสทองกนัทีเ่กาะสงิโต นัง่ฟงเพลงชิล ๆ  ดฝูงูหานและ
หงสวายน้ําเลนในสระ หรือใครอยากจะน่ังเรือเลนรอบ ๆ  ตลาด ทางสถาน
ที่ก็มีบริการให

Sam Phan Nam Floating Market

Sam Phan Nam Floating Market is the floating market in 
Hua Hin built with an atmosphere of Ayuthaya period. Inside 
the market is spacious, serene and warm, with souvenirs and 
foods for shopping as you like. For those who don’t like 
walking, the market has provided the train service transporting 

you to the end of the market with the fee 
of 20 baht per person. There are 

various activities such as riding 
elephants, riding horses, 

feeding goats, and much 
more playing machines. 
If you are hungry, you 
can cross the island 
to find something to 
eat at Koh Singto, 
you can get chilled 
listening to music, 
watching flocks of 
geese and swans in 

the pool, or anyone 
wants to sit on the 

boat around the market, 
the service is also available 

as well.

สถานท่ีทองเที่ยวใหม

ในประจวบฯ

New Tourist Destinations 

in Prachuapkhirikhan Province
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รฤกหัวหิน เปนศูนยรวมของรานอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืมและของ

ฝาก ทีส่ะอาด อรอย และราคาไมแพง ถอืเปนแหลงพกัผอนของคนหวัหนิ
แหงใหมและยังมีที่ใหถายรูป ดูโชวการแสดง ๆ ตาง ๆ บนเวที รวมทั้งยัง
เปนสถานทีใ่หเดก็รุนหลงัไดเรยีนรูวถีิชวีติของคนหวัหนิผานรปูเกา ๆ  บน
เรือนไมรวม 100 ป ซึ่งในโครงการประกอบไปดวยโซนตาง ๆ เชน โซน
ถายรปูทีร่ะลกึ โซนอาหารและเคร่ืองด่ืม โซนสินคาของฝาก โซนกิจกรรม
บนเวที เปนตน และยังไดรวบรวมรานอาหารข้ึนชื่ออีกมากมายมากกวา 
40 ราน รวมทั้งรานขายของที่ระลึกมากกวา 20 ราน

Rarukhuahin

Rarukhuahin is the center of restaurants, snacks, drinks 
and souvenirs which is clean, delicious and affordable. It is 
deemed as a relaxation place of the people of Hua Hin and 
there are also the locations for taking pictures, watching the 
shows on the stage as well as being a place for young generations 

to learn the ways of life of the local people through 
old photos on 100 year wooden houses. The 

project consists of various zones such as 
foods and drinks zone, souvenirs 

zone, activities on stage zone and 
etc., and there are also many 

famous restaurants of more than 
40 re3staurants and souvenir 
shops of more than 20 stores.




