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ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ในปี พ.ศ. 2398 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “เมืองกุย” เป็น
“เมืองประจวบคีรีขันธ์” โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ และเมืองบางนางรมเข้าด้วยกัน
โดยที่ว่าการเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย คือ อ�ำเภอกุยบุรีในปัจจุบัน ส่วนสาเหตุที่ล้นเกล้า
รัชกาลที่ 4 ได้โปรดให้ตั้งชื่อว่า “เมืองประจวบคีรีขันธ์” ก็เพื่อให้ชื่อคล้องจองกันกับ “เมือง
ประจันตคีรีเขต” ซึ่งเดิม คือ เกาะกง ที่แยกออกจากจังหวัดตราดในปัจจุบันนั้นเอง ล่วงมา
ถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงจัดการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองชั้นจัตวาขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี จึงมีสถานะ
เป็นอ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สังกัดเมืองเพชรบุรี ในช่วงนี้เมืองปราณบุรี ซึ่งมีอาณาเขต
ติดอ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้านทิศเหนือ ซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองชั้นจัตวาขึ้นเมือง
เพชรบุรี ก็ได้จัดตั้งเป็น อ�ำเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมืองเพชรบุรีด้วย และเมื่อวันที่ 2
มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการ
เหนือเกล้าให้รวมเอาอ�ำเภอก�ำเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อนเข้ารวม
เป็นจังหวัดปราณบุรี ตั้งที่ต�ำบลเกาะหลัก

ประวัติศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

History of Prachuapkhirikhan

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็น
เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณ ที่ปากน�้ำปราณบุรี และได้มีการ
ยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์จึงไม่ได้ขึ้นตรงกับ
เมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรี ตั้งขึ้นเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันนั่นเอง

หากจะว่ากันตามประวัติศาสตร์ของการเกิดแรกเริ่ม
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น ค่อนข้างจะมีความเป็น
มาไม่คอ่ ยแน่ชดั นัก แต่มคี วามเชือ่ กันว่า ทีน่ เี่ ป็นทีต่ งั้ ของ
เมืองนารังในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ด้วยภูมิศาสตร์ที่ไม่
เอื้ออ�ำนวยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แคบ สองฝั่ง
ของพื้นที่ต่างก็ประชิดทะเลทั้งสองฟาก ยามศึกสงคราม
เกิดขึ้นเมื่อใดก็เป็นการยากแก่การป้องกัน ชาวเมืองผู้
อาศัยอยู่จึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้างทุกครั้ง หรือใน
ยามสงบด้วยความที่เป็นเพียงเมืองชั้นจัตวาขนาดเล็กก็
มักจะถูกยุบเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองมากกว่า
ครั้งพอถึงรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) การเกิดขึ้น
ของจังหวัดประจวบฯ ก็เริ่มต้นอีกครั้ง เมื่อพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมือง “บางนางรม”
ทีป่ ากคลองบางนางรม (บริเวณตอนกลางของจังหวัดระหว่างอ�ำเภอกุยบุรแี ละอ�ำเภอทับสะแก
ในปัจจุบัน) แต่ที่ดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่ “เมืองกุย” ซึ่ง
เหนือขึ้นไป ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นกว่า

6

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

7

was because he wanted the name to rhyme with “Muang Prachuntakirikhet”,
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 gracioualy proclaimed to include the
Muang Pranburi, Muang Prachuapkhirikhan, and Kamnerdnophakhun of Chumphon
Province which was suburb city to be Pranburi Province located at Koh Lak
Sub – district.

The beginning of Prachuapkhirikhan was a much less clear. However, it is
believed that here was the location of Muang Na Rung in  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 the city 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.

In the reign of King Vajiravudh (King Rama VI), Muang Pranburi was renamed
to Muang Pran at Pak Nam Pranburi, and there was a cancellation of the
Tesaphiban Bureaucratic Administrative system. Therefore, Muang Prachuap   
khirikhan did not have to report to Muang Phetchaburi and Muang Ratchaburi
anymore so that it was established as Prachuapkhirikhan Province since then.

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 Nang Rom 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”
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ประจวบคีรีขนั ธ์

การเดินทาง
Getting in...
รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1
ใช้เส้นทางสายธนบุรี – ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงครามแล้วเลีย้ วซ้าย เข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี
เข้าสูต่ วั จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชัว่ โมงครึง่
เส้นทางที่ 2
ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล ผ่านนครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี เข้าสูจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง

รถโดยสารประจ�ำทาง

จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด มีบริการรถโดยสารประจ�ำ
ทางสายกรุงเทพฯ – ประจวบคีรขี นั ธ์, กรุงเทพฯ – หัวหิน, กรุงเทพฯ – ปราณบุรี และ
กรุงเทพฯ – บางสะพาน เป็นประจ�ำทุกวัน
***บริษทั ทีใ่ ห้บริการเดินทางรถเส้นทางสายกรุงเทพฯ – ประจวบคีรขี นั ธ์***
- บริษทั หัวหิน – ปราณทัวร์ โทร. 02-8846191-2 (ตัง้ แต่เวลา 04.00 – 22.20 น.)
- บริษทั พุดตานทัวร์ โทร. 02-4355302, 02-4357414 (ประจวบ)
โทร. 032-611411, (ตัง้ แต่เวลา 06.00 – 01.00 น.)
- บริษทั บางสะพานทัวร์ โทร. 02-4355105, 02-8848895 (บางสะพาน)
โทร. 032-691267 (บ้านกรูด) โทร. 032-695074
(รถออกเวลา 07.30 น. รถบ้านกรูดออกเวลา 12.30 น. วันเสาร์เพิม่ รอบ 07.30 น.)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ โทร. 02-4351199,
02-4347192, 02-4355605 หรือ www.transport.co.th

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวล�ำโพง มีบริการขบวนรถไฟสายใต้ผา่ นหัวหิน ปราณบุรแี ละประจวบคีรขี นั ธ์
ทุกวัน รถไฟท้องถิน่ มีขบวนรถ กรุงเทพฯ – หัวหิน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.25 น. ถึง
หัวหิน 13.45 น. / วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มขี บวนรถน�ำเทีย่ วสวนสน
ประดิพทั ธ์แบบเช้าไปเย็นกลับ หรือจากสถานีรถไฟธนบุรี มีขบวนรถไฟ ธนบุรี – หลังสวน ออก
เวลา 07.20 น. ถึงหัวหิน 11.52 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทหี่ น่วยบริการเดินทาง
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 02-2204334 หรือ www.railway.co.th
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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 Prachuapkirikhan. The total
distance is 280 kilometers and takes about 31 and a half 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 fo Bangkok – Prachuap Khir Khan route***
- Huahin – Pran Tour Co., Ltd. Tel. 02-8846191-2 (4 am – 10.20 pm)
- Pud Tarn Tour Co., Ltd. Tel. 024355302, 02-4357414; Prachaup
Tel. 032-611411 (6 am - 1 am)
- Bang Saphan Tour Co., Ltd. Tel. 02-4355105, 02-8848895;
Bang Saphan Tel. 032-691267; Ban Krut Tel. 032-695074
(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. 02-4351199, 02-4347192, 02-4355605
or www.transport.co.th

By Train

Trains run from Hua Lum Pong Railway Station in Bangkok. There are the
south railway lines vie Hua Hin, Pranburi and Prachuapkirikhan 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 phblic 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, 02-2204334 or        
www.railway.co.th
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หาดหัวหิน

ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ
ในเขต...อ�ำเภอหัวหิน

เป็นแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนตากอากาศทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งแรกของเมืองไทย มีโขดหิน อันเป็น
สัญลักษณ์กระจัดกระจายอยู่บริเวณชายหาด เป็นสถานที่พักผ่อนชายหาดเก่าแก่ เป็นทีน่ ยิ ม
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ หาดทรายขาว น�ำ้ ทะเลใส สะอาด และมีบริการ
ขีม่ า้ ชายหาดไว้บริการ

Hua Hin District

อุทยานราชภักดิ์
อุทยานแห่งความจงรักภักดีของคนไทยทัง้ ชาติ เพือ่ เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหา
กษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ เป็นสถานที่จัดพิธีการส�ำคัญๆ ของกองทัพ เป็นแหล่งท่อง
เทีย่ วทีค่ นไทยทุกคนต้องเดินทางไปสักการะ เทีย่ วชมและน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้า
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 222 ไร่ ของโรงเรียนนาย
สิบทหารบก ริมถนนเพชรเกษมสายเก่า หัวหิน-ปราณบุรี ห่างจากหัวหินลงไปทางใต้ประมาณ
8 กม. ตรงข้ามสวนสนประดิพทั ธ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00 - 22.00 น.

Rajabhakti Park
Representing Thai people’s loyalty in honour
of seven past Thai kings, the park serves as the
Army’s important ceremonial ground as well as a
not-to-be missed tourist spot for all Thais. Visitors
can browse and be grateful for the meritorious deeds
of the seven past kings. HM the King gave permission
to the Royal Thai Army to construct on a 0.35 sq km area belonging to the Army
Non-Commissioned Officer School near old Petchkasem Hua Hin-Pran Buri, 8 km
southward from Hua Hin, opposite Pradipat Pine Beach. It is open daily to visitors
from 8 am-10 pm.
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Hua Hin Beach
Abundant with symbolic rocks scattered
on the beachfront, Hua Hin Beach was
Thailand’s first renowned beach resort. Long
time famed, it has been popular among the
locals and foreigners. With white sandy
beach and crystal clear clean water, beach
horsing is on service.
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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 Chandra 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 were on the trip to Hun Hin by train.

สถานีรถไฟหัวหิน

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.

หนึง่ ในสถานีรถไฟเก่าแก่ของไทย เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของอ�ำเภอหัวหิน ทีย่ งั คง
รูปแบบและความสวยงามในแบบฉบับของสถานีรถไฟในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี จุดเด่นๆ ที่
นักท่องเทีย่ วได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของสถานีรถไฟแห่งนีก้ ค็ อื
พลับพลาทีส
่ ถานีรถไฟหัวหิน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ โดดเด่นด้วยรูปแบบของพลับพลาในสถาปัตยกรรม
ไทยที่เด่นสะดุดตา เป็นพลับพลาไม้ทรงจตุรมุข ทาสีครีมหลังคาสีแดง ซึ่งย้ายมาจาก
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้ทำ� การย้ายมาปลูก
สร้างใหม่เพือ่ เป็นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ครัง้ เสด็จ
ประพาสหัวหินโดยรถไฟ
หัวจักรรถไฟไอน�ำ้ รุน
่ เก่า
เรียกว่ารถไฟบอลด์วนิ สร้างในประเทศอังกฤษ ซึง่ เคยถูกน�ำมาใช้สมัยก่อนสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 อีกทัง้ ยังมีหอ้ งสมุดรถไฟและร้านกาแฟขายของทีร่ ะลึกให้นงั่ จิบกาแฟเพลินๆ อีกด้วย
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เพลินวาน
ตัง้ อยูร่ มิ ถนนเพชรเกษม ฝัง่ ตรงข้ามวังไกลกังวล จุดเด่นของเพลินวานทีเ่ ราสามารถ
มองเห็นมาแต่ไกลคือ สิง่ ก่อสร้างด้วยไม้และสังกะสีเก่าๆ ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ถึงความคลาสสิก
และย้อนร�ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ในวันวาน ส่วนด้านในเพลินวานจะสร้างเป็นอาคารไม้
เก่าๆ แห่งนีถ้ อื เป็นศูนย์รวมความสุข และบอกเล่าเรือ่ งราวในอดีต สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ 032-520-311-2 หรือ www.plearnwan.com

เขาตะเกียบ
ลักษณะเป็นเขาลูกเล็กๆ ตัง้ อยูส่ ดุ ปลายหาดหัวหิน ลักษณะเป็นเขายืน่ ออกไปในทะเล
มีวดั อยูบ่ นเขาและเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่ ซึง่ เปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของเขาตะเกียบตัง้ ตระหง่านอยู่ ถือเป็นจุดชมวิวทีส่ วยงามอีกแห่งหนึง่ ของเมือง
หัวหิน บริเวณเขาตะเกียบทางด้านทิศเหนือมีชายหาดเขาตะเกียบ หาดทรายขาวสะอาด
น�ำ้ ทะเลใสจรดชายหาดหัวหินและยังมีบริการขีม่ า้ ชมชายหาดอีกด้วย

Khao Takiab

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 building is a center that tells the story of the past. For
more information, please contact 032-520-311-2 or www.plearnwan.com

18

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

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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เขาเต่า
ภูเขาขนาดย่อมริมทะเล บริเวณเชิงเขานอกจากเป็นทีป่ ระดิษฐานพระรูปศักดิส์ ทิ ธิแ์ ล้ว
ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์และมีชายหาดสวยงาม

สวนสนประดิพทั ธ์
ห่างจากเมืองหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นชายหาดทีส่ วยงามขนาน
ไปกับแนวสน อยูใ่ นความดูแลของกองทัพบก มีรา้ นอาหารและทีพ่ กั ทัง้ โรงแรมและบังกะโล
ไว้บริการ

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.
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Khao Tao
Small seaside mountain at the foothill, apart from being the establishment
place of the Buddha image it is also a viewpoint with a beautiful beach.

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

21

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล
ห่างจากหัวหินไปทางทิศตะวันตก ประมาณ
16 กิโลเมตร หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.90 เมตร
และความสูง 11.5 เมตร ท�ำจากโลหะรมควัน
ตั้งอยู่บนแท่นสูง จากหัวหินใช้เส้นทางหมายเลข
3218 ไปทางทิศตะวันตกของตัวเมืองผ่านแยก
บายพาส ถึงสีแ่ ยกหนองตะเภา เลีย้ วซ้ายไปตาม
เส้นทาง จะเห็นวัดห้วยมงคลอยูท่ างขวามือ

น�ำ้ ตกป่าละอู
ห่างจากหัวหินไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นน�้ำตกขนาด 15 ชั้น เป็น
ป่าดิบชืน้ อันอุดมสมบูรณ์ มีนำ�้ ไหลตลอดทัง้ ปี และยังเป็นแหล่งดูผเี สือ้ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะแก่
การดูผเี สือ้ คือช่วงเช้าตรู่ ประมาณ 07.00 - 10.00 น. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ทีท่ ำ� การ
ป่าละอู โทร. 0 3264 6294 หรือศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทีย่ วจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โทร. 0 3261 1491
การเดินทาง จากหัวหิน ใช้เส้นทางหมายเลข 3218 ไปทางทิศตะวันตกของตัวเมือง  
ผ่านแยกบายพาส ขับตรงไปและต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 3219 ตามเส้นทางหนองพลับน�ำ้ ตกป่าละอู ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

Pa La U waterfall
Luang Pho Tuat, Wat Huai Mongkhon
Located 16 km from Hua Hin to the west, Thailand’s largest statue of Luang
Pho Tuat has a 9.90 m lap width and 11.5 m height. Cast from smoked metal,
it sits on a raised ground. To visit it, use Road 3218 from Hua Hin westward
via the city, passing the bypass till Nong Tapao intersection then turn left and
Wat Huai Mongkhon is on the right.
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60 km westward from Hua Hin, it is a 15-tiered waterfall amid plentiful    
evergreen rain forest where water flows all year round, making a good spot for
watching butterflies. The most ideal time is early morning from 7-10 am. For
more information, contact Pa La U office at 0 3264 6294 or call Tourist   
Information Center, Prachuap Khiri Khan at 0 3261 1491.
Getting there From Hua Hin, use Road 3218 westward from the city via the
bypass, drive straight and get connected with Road 3219 on Nong Plup-Pa La
U waterfall route for 60 km.
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ซิตบี้ ชี รีสอร์ท, หัวหิน
หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
เสมือนอัญมณีแห่งการพักผ่อนใจกลางเมืองหัวหิน การเดินทาง
สะดวกสบาย ห้องพัก 160 ห้อง พร้อมห้องชุด ภายในห้องถูกบรรจง
ตกแต่งไว้อย่างหรูหรา ด้วยเครื่องอ�ำนวยความสะดวกครบครัน     
สุดยอดของการพักผ่อนทีจ่ ะได้สมั ผัสความบริสทุ ธิข์ องอากาศจากสอง
บรรยากาศทีล่ งตัว ทัง้ ทะเลกว้างใหญ่และทิวเขาเขียวขจี เติมความ
สุขเต็มอิม่ กับห้องอาหารช้อนเงิน ด้วยมนต์เสน่หข์ องเสียงเพลงอัน
ไพเราะ และดืม่ ด�ำ่ กับเครือ่ งดืม่ นานาชนิด และอาหารเลิศรส ทีค่ ณ
ุ
จะต้องประทับใจในรสชาติที่หลากหลาย และบรรยากาศสบายๆ   
เพือ่ การพักผ่อนทีล่ งตัว

Hua-Hin Grand Hotel & Plaza
Be likewise the jewel of Hua Hin downtown,      
convenient travel, perfect facilities, and160 rooms:    
including suites, Hua Hin Grand and Plaza has exquisitely
decorated the rooms with luxurious design. The hotel
offers supreme relaxation for embrace much of the
purity space from two balance atmospheres: panorama-viewed sea and lush mountain
range. Chon Ngern Restaurant fulfills the satisfaction with allurement from beautiful
music, delicacy meals with numerous flavor and cozy environment for smooth leisure.

ราคาห้องพัก : ราคาเริม่ ต้น 1,400++ บาท
จำ�นวนห้องพัก : 160 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 222/2 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-513230-4, 032-511499
เว็บไซต์ : www.huahingrand.co.th
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ตัง้ บนท�ำเลใจกลางเมือง เพียงเดินเล่นครูเ่ ดียว
ก็ถงึ ชายหาดหัวหิน ตลาดโต้รงุ่ สนามกอล์ฟ สถานี
รถไฟและศูนย์การค้า

City Beach Resort, Hua Hin
central location in the city. Short walk  
with minutes to Hua Hin Beach, night
market, Golf course, Train station and Shopping Malls

ราคาห้องพัก : 2,500-3,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 162 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 16 ถ.ดำ�เนินเกษม ซ.หัวหิน 61 อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-512870-1
เว็บไซต์ : www.citybeachhuahin.com
Facebook : Fb/citybeachhuahin
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เฟรชอินน์
ตั้งอยู่ในหัวหิน ซึ่งมีโรงแรมเพียงไม่กี่แห่ง
เท่านัน้ ทีร่ เิ ริม่ เสิรฟ์ อาหารเช้าแก่แขกทุกคนทีเ่ ข้า
พักมานานเท่าโรงแรม เฟรช อินน์ พร้อมกับมอบ
บริการทีพ่ ฒ
ั นาเหนือระดับและการตกแต่งอย่างมี
ชีวติ ชีวา

เพลิดเพลินกับวันหยุดอันหรูหราในเมืองไทยที่ อนันตรา
หัวหิน รีสอร์ท ทีอ่ ยูต่ ดิ หาดหัวหิน เมืองริมทะเลอันเงียบสงบ ซึง่
เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล หวดกอล์ฟพร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นบนสนามกอล์ฟชั้นเลิศ      
ผ่อนคลายด้วยนวดแผนไทยท่ามกลางสวนสวยที่อนันตรา สปา เที่ยวชมพระต�ำหนักที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ก่อนคืนสูก่ ารพักผ่อนในห้องสวีทส่วนตัวของคุณทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างมีสไตล์
ตามแบบไทย

ANANTARA HUA HIN RESORT & Spa
Fresh Inn Hotel
In Hua-Hin, there are not many beds
and breakfast hotels which have initially
served the tourist for long time similar     
to Fresh lnn Hotel, With the decorative
renovation and the superior servicing     
development by the time.

ราคาห้องพัก : 1,700-3,700 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 47 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 132 ถ.นเรศดำ�ริห์ อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-511389
เว็บไซต์ : www.freshinnhuahin.com
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Escape to the iconic original that
began Anantara’s journey. Step into the
special experience that guests fell in love
with for the first time fifteen years ago,
and see why its contemporary luxuries
have continued to inspire a collection of
dozens of hotels and resorts in destinations
across the globe.

ราคาห้องพัก : 3,500-12,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก :187 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 43/1 ถ.หาดเพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-520250
เว็บไซต์ : www.huahin.anantara.co.th
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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สะดวกสบาย...
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหิน

ธนวิท แอนด์ สปา หัวหิน
Tanawit Hotel & Spa Hua-Hin

โรงแรมบ้านบาหยัน
ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัว Wifi ฟรี ห้องพัก
ส�ำหรับครอบครัว  สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง ทีจ่ อด
รถฟรี รถรับ-ส่งไปตลาดฟรี ห้องอาหาร พืน้ ที่
สังสรรค์ “ได้รบั รางวัลโกลด์ อวอร์ด ส�ำหรับโรงแรมสีเขียว
ปี 2559”

Baan Bayan, a Beachfront Hotel
Private Beach Area, Free Wifi, Family Rooms,
Outdoor Pools, Free Parking, Free Market Shuttle,
Restaurant, Meeting Space “Certified GOLD Award
for Green Hotel in 2016”

ราคาห้องพัก : 2,800-3,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 27 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 64/4 ถ.อำ�นวยสินธุ์ อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-530422-3
เว็บไซต์ : www.tanawithuahin.com
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ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทโ่ี รงแรม
จำ�นวนห้องพัก : 187 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 119 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-533540-4, 092-26471624
Line ID : baanbayanbeach
เว็บไซต์ : beachfronthotelhuahin.com
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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เวอร์รนั ด้า ลอด์จ

โรงแรมที่ตั้งอยู่ติดชายหาดแห่งนี้ นับเป็น
สถานทีซ่ งึ่ เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง  
ผสานไว้ด้วยความสงบและผ่อนคลายในสภาพ
แวดล้อมงามตา
เวอร์แรนด้า ลอดจ์ พร้อมมอบการผจญภัย  
จินตนาการ การส�ำรวจและการผ่อนคลายส�ำหรับ
ครอบครัวและคูร่ กั   ผูร้ ว่ มงานของเราทุกคนยังภาคภูมใิ จสูงสุดทีไ่ ด้ใส่ใจกับทุกรายละเอียด เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าการพักผ่อนของคุณจะเป็นประสบการณ์ทไี่ ม่รลู้ มื

Veranda Lodge
This beach front hotel is the perfect retreat to experience the combination of
peace and tranquility in a beautiful setting.
Veranda Lodge offers adventure, romance, discovery and relaxation for families and
couples alike and our staffs take the utmost pride and attention to detail to ensure
your stay will be an unforgettable experience.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 32 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 113 ซ.หัวหิน 67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-533678
เว็บไซต์ : www.verandalodge.com
Facebook : www.facebook.com/veranda.lodge
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บ้านทะเลดาว
ณ ชายหาดหัวหิน ทีข่ นึ้ ชือ่ ของแดนสวรรค์
ทะเลวัง พาดยาวไปจรดชายหาดเขาตะเกียบที่
สวยงาม และขาวสะอาดทอดลงเป็นแนวยาว บ้าน
ทะเลดาว ได้ถกู สร้างเป็นบูตกิ รีสอร์ท ทีม่ คี วาม
เป็นธรรมชาติ การตกแต่งจะเน้นแบบเรียบง่าย

Baan Talay Dao
Be located at renowned Talay Wang
paradise, Baan Talay Dao has been built
to be a boutique resort in simplicity highlight
that harmonizes with nature and rests on
the beach, stretches to charming Khao
Takieb Beach.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 32 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 2/10 ซ.หมูบ่ า้ นเขาตะเกียบ อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-536024-30
เว็บไซต์ : www.baantalaydao.com
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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โรงแรมหัวหินไวท์วลิ ล่า
วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นรีสอร์ทติดชายหาด
หัวหิน ออกแบบและตกแต่งในสไตล์โคโลเนียลสุดเก๋ เสมือนอยูใ่ น
พระราชวังตากอากาศของไทย มีหอ้ งทัง้ หมด 77 ห้อง พร้อมสิง่
อ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้งขนาดใหญ่
สปา ฟิตเนส ห้องสมุด ห้องเด็กเล่น และห้องอาหารบรรยากาศ
สุดโรแมนติกริมทะเล นอกจากนีล้ กู ค้าทีม่ าพักสามารถขอยืมชุดไทย
ฟรีจากพนักงานต้อนรับใส่ถา่ ยรูปเก๋ๆ ไว้อวดเพือ่ นๆ อีกด้วย

ตรงข้ามห้างมาร์เก็ตวิลเลจ สามารถเดินลงทะเลเพียง 5 นาทีมหี าดทรายขาว น�ำ้ ทะเลใส
สะอาด จากตลาดไนท์มาร์เก็ตถึงโรงแรม 1 กิโลเมตร สะดวก สบาย อยูใ่ จกลางเมือง ใกล้สถาน
บริการต่างๆ เช่น ซิเคด้า ท่าเรือเฟอรีต่ ะเกียบ ใกล้หา้ งบลูพอร์ต สวนน�ำ 
้

Hua Hin White Villa Hotel
Located opposite Market Village in the heart
of town, Hua Hin White Villa is far from the white
sandy beach and crystal clear water within 5
minutes walk. It is also near Cicada market, Takieb
Ferry terminal and BluPort Resort Mall and        
Water Park. We offers the peacefulness and   
liveliness to all guests.

Wora Bura Hua Hin Resort & Spa
Wora Bura Hua Hin Resort & Spa is a resort on
Hua Hin Beach, designed and decorated in extremely
chic colonial style, as if to stay in Thai summer palace.
It has got 77 rooms with full facility, for instance, large
outdoor swimming pool, spa, fitness centre, library, kids
club and romantic seaside restaurant. Furthermore, the
guests can borrow free Thai costumes from the        
receptionist for taking some attractive pictures to show
their friends.
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ราคาห้องพัก : 4,500-20,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 77 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 83/199 ซ.หมูบ่ า้ นหนองแก อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-655333
Line ID : @woraburahuahin
เว็บไซต์ : www.woraburahuahin.com
Facebook : www.facebook.com/woraburahuahinresortandspa
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ราคาห้องพัก : 1,500-3,800 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 33 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 125/11 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-511043, 081-1987550
Line ID : @huahinwhitevilla
เว็บไซต์ : www.huahinwhitevilla.com
Facebook : huahinwhitevilla
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“แนบทะเล ใกล้วัง กลางเมือง”

อนันตศิลา เรสซิเด้นซ์
อนันตศิลา ตั้งอยู่ในเขตเมืองชายหาดที่มีความส�ำคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ของหัวหิน ซึง่ เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนยอดนิยมมาเป็น
เวลายาวนานส�ำหรับชนชัน้ สูงของเมืองไทย และยังเป็นทีต่ งั้ ของ
พระราชฐานในต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้วย  
โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง ใกล้กับเขาตะเกียบ    
ทีง่ ดงาม นับเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วโดดเด่นน่าประทับใจ จนท�ำให้
หาดทรายยาว 5 กิโลเมตร ของเรามีเสน่หม์ ากขึน้

Anantasila
Anantasila is located in the historic seaside town of
Hua Hin, a long favorite getaway for Thailand’s elite
and the site of H.M. the King’s country residence. The
hotel lies just to the south of the town next to the
beautiful Khao Takieb (Chopstick Mountain), an imposing
landmark that gives our five-kilometer sandy beach much
of its charm.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 58 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 33/17 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแแก อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-527638-9
เว็บไซต์ : www.anantasila.com
Facebook : www.facebook.com/Anantasila
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โรงแรมหัวหินกอล์ฟวิลล่า
โรงแรมของเราตัง้ อยูใ่ นตัวเมืองหัวหิน ใกล้กบั
พระราชวังไกลกังวล ห่างจากใจกลางเมืองเพียง
1 กิโลเมตร ท่านสามารถเดินจากโรงแรมไป
ชายหาดได้เพียง 100 เมตร เท่านัน้ มีทจี่ อดรถ
สะดวกสบาย พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบ
ครัน บริการฟรี Wifi ห้องพักสะอาด บริการ
ประทับใจ

Hua Hin Golf Villa – Boutique Hotel
Our hotel is situated in Hua Hin, near Klai
Kangwon Palace and far from downtown only 1
kilometr. The beach is far 100 metres from the
hotel. We have provided large parking lot, full
facilities, free Wifi, clean rooms and impressive
services.   

ราคาห้องพัก : 1,400-1,800 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 30 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 11/185 ซ.หัวหิน 41 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-531392
Line ID : 0813570212
เว็บไซต์ : www.huahingolfvilla.com
Facebook : www.facebook.com/huahingolfvilla
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“พักผ่อนร่างกาย สบายใจที่
Hua-Hin Whitesand”

โรงแรมหัวหินไวท์แซนด์

โรงแรมหัวหินไวท์แซนด์ มีหอ้ งพักทีท่ นั สมัย
ในสวนหย่อมอันเงียบสงบ อยูห่ า่ งจากชายหาด
เพียง 300 เมตร โดยเดินเพียง 5 นาที มีบริการ
รถรับ-ส่ง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลัก เช่น สถานีรถไฟ
ตลาดโต้รุ่ง และหอนาฬิกา ที่พักของเรามีสระ
ว่ายน�ำ้ กลางแจ้งไว้คอยให้บริการ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกไว้ให้ในห้องพัก
และมีบริการ Free Wifi ครอบคลุมทุกพืน้ ที่

“สะดวกสบายใจกลางเมือง
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและหาดหัวหิน”

โรงแรมวรรณาราหัวหิน

ตั้ ง อยู ่ ใ จกลางเมื อ งหั ว หิ น
เดินทางสะดวก สบาย ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองหัวหิน ถนนคน
เดิน สถานีรถไฟ และหาดหัวหิน
สามารถเดินเท้าได้โดยรวม

Hua-Hin Whitesand Hotel
Hua Hin White Sand Hotel offers modern
rooms in small peaceful park and is located
only 300 metres from the beach, within 5 minutes
walk. We have got some shuttles to tourist   
attractions, such as Train Station, Night Market
and Clock Tower. We also provide outdoor
swimming pool, facilities in each room and free
Wifi that covers the entire area.

ราคาห้องพัก : 1,700-4,300 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 29 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 174/1 ถ.นเรศดำ�ริห์ อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-533433
เว็บไซต์ : www.huahinwhitesand.com
Facebook : Hua-Hin White Sand
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Wannara Hotel
Our hotel is located in Hua Hin
downtown so it is near the tourist   
attractions, Pedestrian Street, Train  
Station and Hua Hin Beach, for example.
It is a comfortable and convenient place
for travelling on foot.

ราคาห้องพัก : 2,500-3,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 44 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 174/9 ถ.นเรศดำ�ริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-532244, 032-533454
Line ID : wannarahotelhuahin
เว็บไซต์ : www.wannarahotel.com
Facebook : wannara hotel Hua Hin
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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เดอะลาภา หัวหิน
อยู่ติดกับห้างที่ใหญ่ที่สุดในหัวหิน  
คือ ห้าง Bluport มีหาดทรายจ�ำลอง  
ในโรงแรม และระบบสระน�ำ้ เกลือ โอโซน
และ Kids Club

The Lapa Hua Hin
Next to BluPort Resort Mall, the biggest mall
in Hua Hin. The artificial sand beach with salt
chlorination system and ozone generator swimming
pool Kids Club

ราคาห้องพัก : 3,000-12,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 32 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 4/115 ซ.หมูบ่ า้ นหนองแก อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-513222
Line ID : thelapa2016
เว็บไซต์ : www.thelapahotel.com
Facebook : www.facebook.com/Lapa.Huahin
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“Banyan is your number one lifestyle
Golf and Resort Destination in Thailand”

บันยัน เดอะ รีสอร์ท หัวหิน

พักผ่อนในวิลล่าสุดหรูบนเนือ้ ทีข่ นาด 120 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 2 ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น ครัว ระเบียง ฝักบัว
อาบน�ำ้ ด้านนอก ภูมทิ ศั น์ของสวนและแมกไม้ จากุซซีส่ ว่ น
ตัวทีเ่ ชือ่ มต่อกับสระว่ายน�ำ้ ส่วนกลางขนาดใหญ่

Banyan The Resort , Hua Hin
A relaxed lifestyle and the luxury of 2
Bedrooms villa with pool. These fabulous 120
square metre villas feature Thai-Style décor, a
spacious terrace, outdoor shower and a private
swimming pool Guests benefit from a range
of first-class amenities including TVs with   
satellite channels, kitchen, and a workspace.

ราคาห้องพัก : 5,000-10,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 73 หลัง
ทีต่ ง้ั : 68/35 หมูบ่ า้ นหัวนา ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-538888
เว็บไซต์ : www.banyanthailand.com/en/resort/the-resort
Facebook : www.facebook.com/BanyanTheResortHuaHin/
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ซีฮอส รีสอร์ท
ซีฮอส รีสอร์ท หัวหิน หาดตะเกียบ บูตคิ รีสอร์ท สไตล์เมดิเตอร์เรเนีย่ น มีทพี่ กั ทีด่ ที สี่ ดุ พร้อม
บริการเยีย่ ม ห้องพักล้อมรอบด้วยสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินกับการว่ายน�ำ 
้ ทีส่ ระ
ว่ายน�ำ 
้ และกิจกรรมบนชายหาด โดยเดินเพียงประมาณ 500 เมตร สูช่ ายหาดเขาตะเกียบ รีสอร์ท
ยังอยูใ่ กล้กบั ตลาดนัดซิคาด้า และตลาดโต้รงุ่ หัวหิน และห้างสรรพสินค้า

ดี วารี ดีวา่ เคียงหาด บีช หัวหิน
เราคือหนึ่งในบริษัทบริหารโรงแรมที่ก�ำลังเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบ
ประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมชัน้ เยีย่ ม จากความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกความปรารถนา
ด้านห้องพักและอาหารของนักเดินทางยุคปัจจุบนั   

Seahorse Resort
Seahorse Resort Hua Hin, Takieb Beach is a boutique resort in Mediterranean
style with the excellence rooms and services. Rooms are surrounded by the grand
swimming pool. Kids can be delighted in swimming and many activities on Khao    
Takieb Beach, 500 metres from the hotel. The resort is also near Cicada market, Hua
Hin Night Market and Shopping centres.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 29 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 123/45 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-537111, 086-3326172
เว็บไซต์ : www.seahorseresorthuahin.com
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D Varee Diva Kiang Haad Beach, Hua Hin
We are one of the fastest growing hotel management companies with a           
determination to deliver unsurpassed hotel experiences with our attention to details
and exceptional lines of accommodation catering to the modern day travelers.
ราคาห้องพัก : 5,000-10,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 74 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 131/105 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-521222, 032-909233
เว็บไซต์ : www.dvaree.com
Facebook : www.facebook.com/DvareeHotels
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“Journey begins”

“Relaxing as staying at your own home”

สมาย หัวหิน รีสอร์ท

มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
รีสอร์ทระดับ 5 ดาวสถาปัตยกรรมนีโอโมร็อกแคน
แห่งเดียวของหัวหิน มอบประสบการณ์พกั ผ่อนอันพิเศษ
จากต่างแดน เหมาะส�ำหรับการฮันนีมนู     
ให้บริการห้องพักประเภทสวีททัง้ หมด พร้อมอ่าง
จากุซซี่โรแมนติกบนระเบีย งหรื อ สระส่ ว นตั ว และ
ระเบียงกว้างขวางทุกห้อง

ผูเ้ ข้าพักจะได้รบั ความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ ด้วย
บริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทีด่ พี ร้อมทีส่ ดุ
เช่น ฟรี Wifi แม่บา้ นท�ำความสะอาดรายวัน แผนก
ต้อนรับ 24 ชัว่ โมง ทีจ่ อดรถ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
เช่น ห้องฟิสเนส สระว่ายน�ำ 
้ สวนหย่อม ท่านสามารถ
อิม่ เอมกับบริการเหนือระดับ และท�ำเลทีต่ ั้งดีเลิศได้ที่
สมาย หัวหิน รีสอร์ท

Smile Hua Hin Resort
All guests are offered extremely convenience with our perfect services and      
facilities: free Wifi, daily housekeepers and 24 hours receptionists. Besides the parking
lot, the resort has got other facilities, including fitness centre, swimming pool and
small garden. You can be delighted by our superior services and sublime site at
Smile Hua Hin Resort.

Marrakesh Hua Hin Resort & Spa
Only iconic 5-star resort with NeoMoroccan style architecture offering exotic
beach hideaway perfect for honeymooners
All-suite resort featuring double Jacuzzis
or private plunge pools and spacious private
balcony in all suites
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ราคาห้องพัก : 5,000-18,400 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 76 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 63/411 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-616777
เว็บไซต์ : www.marrakeshresortandspa.com
Facebook : @marrakeshresortandspa
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

ราคาห้องพัก : 1,300-2,800 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 40 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 250/139 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-515933-4
เว็บไซต์ : www.smilehuahinresort.com
Facebook : www.facebook.com/smile.huahinresort
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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“ยกทะเล และ ภูเขามา
ไว้ ใจกลางเมืองหัวหิน”

โรงแรมอมารีหวั หิน ถือได้วา่ เป็นโรงแรมต้นแบบของ โรงแรมในแบรนด์อมารี ด้วยโครงการ
นีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ออนิกซ์ ฮอลปิทาลิตี้ ใช้เวลาถึง 2 ปี ท�ำการวิจยั ตลาดทัว่ เอเชีย
ก่อนจะ Rebranding (รีแบรนด์ดงิ้ ) แบรนด์อมารีขนึ้ ใหม่ ในรูปโฉมทีท่ นั สมัยขึน้ กับค�ำจ�ำกัดความ
ทีว่ า่ “อมารี สีสนั และจังหวะแห่งเอเชียสมัยใหม่” ด้วยมาตรฐานการบริการระดับนานาชาติ พร้อม
ก�ำหนดรูปแบบการบริการทีเ่ รียกว่า Brand Hallmark ซึง่ ท�ำให้อมารีหวั หินมีความแตกต่างจาก
โรงแรมอมารีทอี่ นื่ ๆ อย่างชัดเจน ด้วยการเพิม่ มาตรฐานการบริการสุดพิเศษ เพือ่ เติมเต็ม และ
ตอบสนองวันพักผ่อนของทุกคนในครอบครัวได้อย่างเต็มที่

สีสันและจังหวะแห่งท้องทะเล
Color and Rhythm of the sea

อมารี หัวหิน

รอยัล พาวิลเลีย่ น หัวหิน
รอยัล พาวิลเลีย่ น หัวหิน เป็นโรงแรมใหม่ทหี่ รูหราและร่วมสมัยทีต่ งั้ อยูใ่ นใจกลางเมืองหัวหิน
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับชายหาด และตลาดหัวหินกลางคืนทีม่ ชี อื่ เสียง อยูใ่ กล้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจ�ำนวน
มาก และเดินทางไปเพียงไม่กนี่ าที
ห้องพักทุกห้องของเราได้รบั การตกแต่งอย่างเต็มที่ มีกบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีท่ นั สมัย เช่น
ระบบกุญแจคียก์ าร์ด, Internet, ทีวี LED, ตูเ้ ซฟ, เครือ่ งเป่าผม, ตูเ้ ย็น, กาต้มน�ำ้ กับชุดกาแฟ, บริการ
ซักรีด, สระว่ายน�ำ้ ออกก�ำลังกายและอืน่ ๆ

Royal Pavilion Hua Hin
Royal Pavilion Hua Hin is a new
hotel with luxurious and contemporary
style in the heart of Hua Hin. It is also close to the famous beach and night market;
therefore, you can visit many tourist attractions within minutes.
All of our rooms are furnished with plenty of LED television, safe, electric hair
dryer, refrigerator, kettle and coffee set, internet
and key card system. We also have laundry
service, swimming pool and fitness centre, etc.

ราคาห้องพัก : 2,100-40,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 75 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 40/88 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-513188, 083-5997777
เว็บไซต์ : www.royalpavilionhuahin.com

44

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

Amari Hua Hin
Amari Hua Hin is regarded as henceforward the master hotel of Amari brand, on
account of the project establishment was set up after ONYX Hospitality Group spent
2 years on marketing research across Asia before rebranding Amari with more    
fashionable appearance, by ‘Amari - Colors and Rhythms of Modern Asia’ definition.
With the service format called Brand Hallmark and international standard services,
Amari Hua Hin is explicit distinguished from other Amari Hotels. Our hotel has also
increased extraordinary service standard to absolutely fulfill and satisfy family holiday.

ราคาห้องพัก : เริม่ ต้น 2,500 ++ บาท
จำ�นวนห้องพัก : 221 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 117/74 หมูบ่ า้ นหนองแก อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032 616 600
เว็บไซต์ : www.amari.com/huahin
Facebook : www.facebook.com/amarihuahin
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

45

The boutique city resort,
Quality at its best

ชมพระอาทิตย์ขนึ้ ณ สถานทีพ่ กั ตากอากาศทีเ่ งียบสงบและสุดแสนโรแมนติก ทีจ่ ะท�ำให้ผคู้ น
ทีเ่ ข้ามาพัก รูส้ กึ สบายและผ่อนคลายไปกับสายลมเอือ่ ยทีพ่ ดั ผ่าน พร้อมทานอาหารเช้า สุดแสน
อร่อยกับคนรูใ้ จ น�ำ้ ทะเลใส ลมสงบและหาดทรายขาวเป็นส่วนผสมทีล่ งตัวของเรา ในบรรยากาศ
เงียบสงบและแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ รายล้อมด้วยชุมชนวัดเก่าแก่ของหัวหิน และยังมี
กิจกรรมมากมายส�ำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ พร้อมสระว่ายน�ำ้ ไว้ให้บริการ

ไฮซี หัวหิน
จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์

“เรียงร้อยรัก เพียงพักพิง
ณ ไฮซี หัวหิน”

ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น ซิเคดามาร์เก็ต ตลาดโต้รุ่ง
หัวหิน และอยูใ่ กล้กบั ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ศูนย์
การค้าบลูพอร์ต อยูใ่ กล้กบั ชายหาดในท�ำเลทีส่ ามารถเข้าถึง
หาดทรายสีขาวละเอียด ทีท่ อดยาวอยูบ่ นชายหาดทีง่ ดงาม
ทีส่ ดุ ในหัวหิน/ชะอ�ำ 
รีสอร์ทได้รบั การออกแบบให้มธี มี สไตล์ “เมืองท่า” อย่าง
เป็นเอกลักษณ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของแขกผูเ้ ข้าพัก
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการมองหาสถานที่หลีกเร้น
จากวิถชี วี ติ ในเมืองทีเ่ ร่งรีบและวุน่ วาย

Hisea HuaHin Hotel
G Hua Hin Resort and Mall
Our Resort is situated near many tourist attractions: Cicada Market, Hua Hin Night
Market Village and BluPort Mall. It is also near the beach, reaches delicate white
sandy one, that lays over the most brilliant beach in Hua Hin/Cha-um.
The resort has been designed in a unique ‘seaport’ theme to meet the demand
of Thai and foreigner guests, who search for a place to retreat from their hustle and
bustle city life.
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ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 79 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 250/201 ซ.94 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-515199
Line ID : @ghuahin
เว็บไซต์ : www.ghuahin.com
Facebook : G Hua Hin Resort and Mall / www.facebook.com / gh
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

You can admire the dawn at the restful and
romantic villa, be at ease and relax in the leisurely
breeze, along with trying awesome tasty breakfast
beside your intimate person. Crystal clear sea, calm
wind and white sandy beach are our proper mixture
in the midst of tranquil and comfortable air,        
surrounded by numerous kind of plants along with
ancient temple community of Hua Hin. Moreover,
there are many activities for kids and adults as well
as swimming pool.

ราคาห้องพัก : 3,500-12,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 56 ห้อง
ทีต่ ง้ั : 62/1 ซ.หัวหิน 55 ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน 77110
โทรศัพท์ : 032-515655
เว็บไซต์ : www.hiseahuahin.com
Facebook : www.facebook.com/hiseahuahin
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ
ในเขต...อ�ำเภอปราณบุรี
Pran Buri District

ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรนิ าถราชินี

วนอุทยานปราณบุรี
ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ลักษณะเป็นป่าชายเลนทีเ่ ป็น
แหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์นำ�้ นานาชนิด ภายในวนอุทยานฯ มีเส้นทางเดินเป็นสะพานไม้ยก
ระดับ พร้อมติดป้ายสือ่ ความหมายให้ความรูด้ า้ นระบบนิเวศป่าชายเลนตลอดเส้นทางมีความ
ยาวประมาณ 1,000 เมตร และทางด้านตะวันออกของวนอุทยานปราณบุรมี หี าดทรายขาว
สะอาด ร่มรืน่ ด้วยแนวสนทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
โทร. 0 3262 1608
การเดินทาง จากหัวหิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วเลีย้ วซ้าย
ตรงหลัก กม.ที่ 246 ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงวนอุทยานปราณบุรี

เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าปลูกที่พลิกฟื้นจากนากุ้งร้างแห่ง
แรกของประเทศไทย และได้รบั พระราชทานชือ่ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถว่า
“ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรนิ าถราชิน”ี และเมือ่ เข้าถึงด้านในศูนย์ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรนิ าถราชินี ท่านจะได้พบกับ 10 สุดยอดประสบการณ์ “มหัศจรรย์ปา่ คนสร้าง”
ทีร่ วมความหลากหลาย บรรยากาศแห่งความประทับใจ เช่น ชมต้นโกงกางประวัตศิ าสตร์ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก
เพลิดเพลินกับการดูนกป่าชายเลน  มุมมอง 360 องศา จากหอชะคราม เพือ่ ชมทิวทัศน์ผนื
ป่าปลูก ฯลฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ โทร. 0 3263 2255
การเดินทาง จากหัวหินใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านทางเข้าเขาเต่า เลีย้ วซ้ายที่ หลัก
กม.ที่ 246 เข้าเส้นทางทีจ่ ะไปวนอุทยานปราณบุรี ข้ามทางรถไฟ แล้วเลีย้ วขวาทีจ่ ะไปปากน�ำ้
ปราณบุรี ผ่านตวงสุข เลคฮิลล์ รีสอร์ท ตรงไปอีกไม่ไกลจะถึงศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่า
ชายเลนสิรนิ าถราชินี

Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center
It is Thailand’s first ecosystem learning center on a forested deserted shrimp
field, having its name given by HM the queen as “Sirinart Rajini ecosystem learning
center”. Once inside the center, visitors will be amazed with top 10 experiences
of “man-forested miracles” that embrace a variety of impressive moments: viewing
a historic grown by HM the king and HRH princess Sirindhorn, enjoying mangrove
bird watching, 360 degrees watch from Cha Khram tower to view the forested
field. The center is open daily to visitors from 8.30 am-4 pm. More information
can be obtained at 0 3263 2255.
Getting there From Hua Hin, travel by Road No.4 via the entrance to Khao
Tao, turn left at the milestone 246 to the route to Pran Buri Forest Park, crossing
the railway, and turn right to the route leading to Paknam Pran Buri, passing
Tuangsuk Lake Hill Resort. Travel straight a bit more to arrive at the center.
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เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

Pran Buri Forest Park
15 km southward from the city of Hua Hin, it features a mangrove where
several aquatic animals live and are cultured. Inside the park, there is a raised
wooden path with signs intended to educate mangrove ecology along its 1,000
meters route. To the east of the park, there is a white sandy beach that is shady
with a 1-km line of pine trees. For more information, call 0 3262 1608.
Getting there From Hua Hin, travel by Road No.4 for 15 km and turn left
at the milestone 246 for another 4 km to arrive at the park.
เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ
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ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

เขือ่ นปราณบุรี
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหนองตาแต้ม กิโลเมตรที่ 253 ห่างจากจุดปากทางเข้าถนนเพชรเกษม
ประมาณ 12 กิโลเมตรและห่างจากทีว่ า่ การอ�ำเภอปราณบุรปี ระมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะ
เป็นเขือ่ นดินสร้างปิดกัน้ แม่นำ�้ ปราณบุรสี นั เขือ่ นยาว 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 42
เมตร ภูมปิ ระเทศเป็นหุบเขามีทวิ ทัศน์ทสี่ วยงาม ล�ำน�ำ้ ทอดยาวไปในพืน้ ทีเ่ พราะปลูกของอ�ำเภอ
ปราณบุรี อ�ำเภอกุยบุรี และอ�ำเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันตกของถนนเพชรเกษม มีอาณาเขตคาบเกีย่ ว 2 อ�ำเภอ คืออ�ำเภอ
ปราณบุรแี ละอ�ำเภอหัวหิน นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปชมพิพธิ ภัณฑ์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์  
ธนะรัชต์ หรือผูท้ ชี่ นื่ ชอบกิจกรรมทีท่ า้ ทายและแฝงความตืน่ เต้น เช่น การไต่หน้าผา กระโดด
หอสูง การยิงปืน การตกปลา เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม 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 have a fine activities such
as rappelling, jumping tower , firing guns,
fishing and etc. For more information,
please contact 032-555-158.
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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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“ประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรูและมนต์เสน่ห์แห่งชายทะเล
ณ เชอราตันหัวหิน ปราณบุรีว ิลล่า”

เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า
ริ ม ชายหาดปราณบุ รี คื อ สวรรค์
ของคนรั ก ท้ อ งทะเลอย่ า งแท้ จ ริ ง
เชอราตั น หั ว หิ น ปราณบุ รี วิ ล ล่ า
รีสอร์ทหรูของแบรนด์เชอราตัน พร้อม
น� ำ เสนอบริ ก ารด้ ว ยไลฟ์ ส ไตล์ อั น
หรูหราเป็นเอกลักษณ์ในบรรยากาศริมทะเล ท่ามกลางสวนสวยเมืองร้อน มอบความ
มีชวี ติ ชีวาให้กบั คนรุน่ ใหม่ทรี่ กั การพักผ่อนอย่างมีสไตล์

หาดเขากะโหลก

Sheraton Hua Hin Pranburi Villas

ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของปากน�ำ้ ปราณบุรี ห่างจากปากน�ำ้ ปราณบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร       
มีหาดทรายสวย น�ำ้ ทะเลใส ชายหาดถูกโอบล้อมด้วยเขากะโหลก ซึง่ มีลกั ษณะเป็นเขาเล็ก ๆ     
ยืน่ ออกไปในทะเล บริเวณนี้ ยังเป็นทีต่ งั้ ของวนอุทยานท้าวโกษา เป็นสถานทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ

Pranburi seaside is the real paradise for sea lovers.
Sheraton Hua Hin Pranburi Villas, a gorgeous resort
of Sheraton brand, is ready to offer unique luxurious
life style in seaside environment amongst attractive
tropical garden. Vitality will be offered to the young
generation who love to relax in style.
ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 55 ห้อง
ทีต่ งั้ : 9/22 ม. 5 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี 77220
โทรศัพท์ : 032-909900  
Line ID : @sheratonpranburi
เว็บไซต์ : www.sheratonhuahinpranburi.com
Facebook : www.facebook.com/sheratonhuahinpranburi
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Khao Kalok Beach
Located southward of Pran Buri River 7 km away from the estuary. With
white sandy beach and clear water, the beach is surrounded by Khao Kalok
mount which is characteristic of a small hill protruding into the sea. It is here
that sites Thao Khosa Forest Park, a studio where Thai and foreign films are
made.
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ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบของทะเลปากน�้ำปราณอยู่ทาง
ทิศใต้ของตัวเมืองหัวหิน มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 50 ไร่อยูท่ า่ มกลาง
สวนหย่อมอันเขียวขจีที่มีภูมิทัศน์สวยงามพร้อมสระบัวราย
ล้อมบริเวณรีสอร์ท ทั้งยังมีสวนผักปลอดสารพิษอยู่ภายใน
รีสอร์ทอีกด้วย ทัง้ นีย้ งั มีสระว่ายน�้ำส่วนกลางขนาดใหญ่อยู่
บริเวณด้านหน้าที่เห็นวิวทะเล รีสอร์ทของเราเป็นรีสอร์ท   
ตากอากาศที่เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว มีกิจกรรม
มากมาย ไม่วา่ จะเป็นบริการเช่าจักรยาน สนามยิงธนู สนาม
เทนนิส สนามวอลเล่ยบ์ อลชายหาด สนามเปตอง และสโมสร
เด็กพร้อมสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัวส�ำหรับเด็กๆ อีกด้วย  

เอวาซอน หัวหิน

โกลเด้น ไพน์ บีช รีสอร์ท
สวนสวยงาม สระว่ายน�ำ้ ติดทะเล

Golden Pine Beach Resort
The resort has got gorgeous garden and swimming
pool next to the sea.

Evason Hua Hin
The resort is situated in a serene zone of Pran Gulf, the south of Hua Hin. Its 50
rais area is set in the midst of lush small garden with fabulous landscape. The resort
area is surrounded by lily ponds and non-poisonous vegetable garden is grown as
well. Furthermore, you can watch the sea view from the large centre swimming pool
in the front. Our resort is a vacation resort for family
with many activities: bicycle for rent, archery
ranges, tennis court, beach volleyball,
petanque, kids club and swimming pool.

ราคาห้องพัก : 3,500-7,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 185 ห้อง
ทีต่ งั้ : 9 หมู่ 5 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี 77220
โทรศัพท์ : 032-632111
เว็บไซต์ : www.evasonHuaHin.com
Facebook : www.facebook.com/huahinevason/
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ราคาห้องพัก : 2,800-3,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 35 ห้อง
ทีต่ งั้ : 454/25-26 ม.2 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี 77220
โทรศัพท์ : 081-9437071  
Line ID : 0819437071
เว็บไซต์ : www.goldenpineresort.com
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Stay in style

ภูรมิ นั ตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

รีสอร์ทตั้งอยู่เลียบหาดปากน�้ำปราณ
ห่างจากหัวหิน 30 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพฯ 230 กิโลเมตร รีสอร์ทตกแต่ง
สไตล์บตู คิ ขนาดกลางและเป็นรีสอร์ทสไตล์
โอเรียนเต็ล

ด้วยจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่และงดงาม
ของอารยธรรมโมร็อกโก กลายเป็นแรง
บันดาลใจให้วลิ ล่า มาร็อก รีสอร์ท แห่งใหม่
บนอ่าวไทย ได้รับการบรรจงสร้างให้เป็น
ประติมากรรมแสนประณีตอันจะเป็นที่พัก
ริมหาดทรายอันงดงาม ด้วยการผสานการ
ตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์อันหรูหรา จาก
อาณาจักรแอฟริกาเหนือ เข้ากับการบริการ
ทีอ่ บอุน่ และนุม่ นวลแบบไทย

Purimuntra Resort and Spa
The resort is located on the seaside
of Pran Gulf, 30 kilometres from Hua
Hin and 230 kilometres from Bangkok.
It has been decorated in middle size
boutique resort with oriental style.

ราคาห้องพัก : 4,000-10,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 19 ห้อง
ทีต่ งั้ : 97 หมู่ 4 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี 77220
โทรศัพท์ : 032-630550-3, 086-3340767  
Line ID : purimuntra
เว็บไซต์ : www.purimuntra.com/location.html
Facebook : purimuntra resort and spa
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Villa Maroc Resort Pranburi
The great soul and charming Moroccan
civilization has become the inspiration for
the new Villa Maroc Resort on the gulf
of Thailand, exquisitely built as a subtle
sculpture for the wonderful beach resort.
By intergrading magnificent furniture from
North African Empire to Thai friendly and
graceful service.

ราคาห้องพัก : 11,000-30,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 15 ห้อง
ทีต่ งั้ : 165/3 ม.3 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี 77220
โทรศัพท์ : 032-630771, 084-7517313  
Line ID : villamaroc
เว็บไซต์ : www.villamarocresort.com
Facebook : www.facebook.com/villamaroc
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“เม็ดทรายรีสอร์ท
พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของคุณและครอบครัว”

ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ
เม็ดทราย รีสอร์ท
เม็ดทรายรีสอร์ทอยูใ่ นบรรยากาศร่มรืน่ มีความเป็นส่วนตัว
และ การบริการทีเ่ ป็นกันเอง รูปแบบของรีสอร์ทเป็นการผสม
ผสานทีล่ งตัวของท�ำเลและสไตล์การตกแต่ง พร้อมสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ สระว่ายน�ำ 
้ ร้านกาแฟสด
เตาปิง้ ย่าง และครัวไทยส�ำหรับประกอบอาหาร เป็นต้น ภายใน
บริเวณรีสอร์ทมีสถานทีจ่ อดรถกว้างขวาง ปลอดภัย มีรวั้ รอบ
ขอบชิด และ แสงสว่างในยามค�ำ่ คืน

Medsai Resort
Medsai Resort is located in shady
and private environment with intimately
services. The resort format is the
combination between location and
decoration style. It has got full facilities: swimming pool, fresh roasted coffee house,
barbecue grill and Thai cuisine for cooking. The parking lot is large, safe, fence and
bright light at night.

ราคาห้องพัก : 2000-2,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 9 ห้อง
ทีต่ งั้ : 582 ม. 4 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี 77220
โทรศัพท์ : 032-510083  
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ในเขต...อ�ำเภอสามร้อยยอด
Sam Roi Yod District

หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด
ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลศาลาลัย สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ วู่ ดั ตาลเจ็ดยอด คือรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต      
(โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 18 เมตร องค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ทีม่ าของวัด
ตาลเจ็ดยอดคือ เดิมทีตน้ ตาลทีน่ ี่ มี 7 ยอด แต่ถกู ตัดทิง้ ไปเพราะกีดขวางเส้นทางทีจ่ ะก่อสร้าง
ทางรถไฟสายใต้
การเดินทาง จากหัวหิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านปราณบุรถี งึ สามร้อยยอด เลีย้ ว
ซ้ายประมาณ หลัก กม.ที่ 137-274 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร

Luang Pho To, Wat Tan Chet Yod
Located at tambon Salalai, Luang Pho To is a sacred image respectable to
Wat Tan Chet Yot. The cast of Luang Pho To image (To Phrommarangsi) has
an 11 m lap width and 18 m height, known as the world’s tallest Luang Pho
To image. The name of Wat Tan Chet Yod is so derived from the toddy palm
which bore 7 peaks but later were cut off as it hindered the railway              
construction.
Getting there travel by Road No.4 via Pran Buri till Sam Roi Yot and turn
left at the milestone 137-274 for 2 km.
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ถ�ำ้ พระยานคร

บึงบัวสามร้อยยอด

ตัง้ อยูบ่ ริเวณเขาเทียน บ้านบางปู ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ภายในถ�ำ้ มีหนิ งอก
หินย้อยทีง่ ดงาม และยังเป็นทีต่ งั้ ของพระทีน่ งั่ คูหาคฤหาสน์ ซึง่ เป็นพระทีน่ งั่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ สร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ยามพระอาทิตย์สอ่ งแสงผ่านปล่องถ�ำ้ ลงสูพ่ ระทีน่ งั่ คูหาคฤหาสน์ เป็นภาพที่
งดงามยิง่ นัก ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ 10.30 - 11.30 น. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร. 0 3282 1568 พระทีน่ งั่ คูหาคฤหาสน์เป็นสัญลักษณ์
ประจ�ำจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
การเดินทาง จากหัวหิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 กม.ที่ 256 ถึงสีแ่ ยกปราณบุรี เลีย้ วซ้าย
ไปตามถนนปราณบุร-ี ปากน�ำ้ ปราณ แล้วเลีย้ วขวาไปอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ถึงสีแ่ ยก
บ้านบางปู เลีย้ วซ้ายเข้าบ้านบางปู ข้ามสะพานคลองบางปูถงึ ตีนเขาเทียน จากจุดนีท้ า่ นสามารถ
เดินข้ามเขาเทียนไปยังถ�ำ้ พระยานคร หรือใช้บริการเหมาเรือจากบ้านบางปูไปขึน้ ทีห่ าดแหลม
ศาลา ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนัน้ เดินเท้าต่อขึน้ ถ�ำ้ พระยานคร

ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทุง่ สามร้อยยอด บริเวณบึงบัวยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึง่ มีสะพานไม้
ทีท่ อดยาวไปกลางบึง นักท่องเทีย่ วสามารถใช้บริการเรือถ่อ (ไม่ใช้เครือ่ งยนต์) ชมทุง่ บัวหลวง
และพืชพรรณธรรมชาติ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมกับการชมบึงบัวคือ ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน
ซึง่ เป็นช่วงทีบ่ วั ออกดอก ส่วนผูท้ ปี่ ระสงค์จะดูนก มีหอดูนกเป็นหอสูง อยูห่ ลายจุด สามารถขึน้
ไปดูได้ จะมีนกมากในเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ อุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร. 0 3282 1568
การเดินทาง จากหัวหินใช้เส้นทางหมายเลข 4 เลีย้ วซ้ายที่ กม.ที่ 275.6 เส้นทางเดียวกับ
ทางไปโรงเจลุ้ยอิ้มยี้ เลี้ยวซ้ายข้างวัดสามร้อยยอด ประมาณ 15 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาตรง
ไปข้ามทางรถไฟ ผ่านซุม้ ประตูโรงเจจะเจอศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติบงึ บัว ระยะทางจากปากทาง
เพชรเกษมถึงบึงบัว ประมาณ 9 กิโลเมตร

Phraya Nakhon Cave
Located at Khao Tian, Ban Bang Pu inside Khao Sam Roi Yot National Park,
the cave has gorgeous stalagmite and stalactite and houses Ku Ha Kharuhat
pavilion, the smallest one built during the reign of Rama V. When the sunlight
shines from a certain angle, the sinkhole opening illuminates a nice tone of light
over the pavillion, creating a spectacular view. The most ideal time to view is
between 10.30-11.30 am. More information can be obtained at Khao Sam Roi
Yot National Park at 0 3282 1568. This pavillion has become the symbol of
Prachuap Khiri Khan Province.
Getting there From Hua Hin, travel by Road No 4 at km 256 till Pran Buri
intersection, turn left along Pran Buri-Paknam Pran route and turn right to Khao
Sam Roi Yot National Park. At Ban Bang Pu intersection, turn left to Ban Bang
Pu crossing the bridge over Bang Pu canal till the foot of Khao Tian, from
where visitors can trek to the Phraya Nakhon cave. They can also hire a boat
from Ban Bang Pu till Laem Sala Beach, taking some 20 minutes and further
walking to the cave.
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Sam Roi Yot Lotus Pond
Located in Sam Roi Yot wetland, the pond provides nature study route linked
by a bridge leading to the middle of the pond. Visitors can travel by punted boat
(not motor-triggered) to view the sacred lotus and flora. The ideal time to view
is from January-April when the lotus blooms. For birdwatchers, there are a number
of tall bird watching towers where they can view birds. Birds are ample between
November-February. More information can be obtained from Khao Sam Roi Yot
National Park at 0 3282 1568.
Getting there From Hua Hin, travel by Road No. 4 and turn left at the milestone
275.6 , the same route leading to Lui Im Yi vegan house and turn left next to
Wat Sam Roi Yot for 15 m. Turn right, go straight across the railway passing
the arched entrance  and there is the lotus pond nature study center. The distance
from Petchkasem entrance to the lotus pond is about 9 km.
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ถ�ำ้ แก้ว
อยูบ่ ริเวณเขาหุบจันทร์ ในเส้นทางไปบ้านบางปู (ก่อนถึงบ้านบางปูประมาณ 3 กิโลเมตร)
จากเชิงเขาต้องเดินเท้าอีก 15 นาที เป็นถ�ำ้ ทีม่ คี วามสวยงาม ภายในถ�ำ้ เต็มไปด้วยหินงอก
หินย้อย มีลกั ษณะเด่นคือ หินงอก หินย้อย ส่วนใหญ่คอ่ นข้างใสและโปร่งแสง การเดินชมถ�ำ้
ค่อนข้างล�ำบากเนือ่ งจากภายในถ�ำ้ มืดมากและพืน้ ไม่เรียบ เต็มไปด้วยหินใหญ่นอ้ ยระเกะระกะ
จึงจ�ำเป็นต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุและมีเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานฯ น�ำทาง หินงอก หินย้อยจะมีประกาย
ระยิบระยับเมือ่ ถูกแสงไฟจากตะเกียง

ถ�ำ้ ไทร
เป็นถ�ำ้ ทีม่ คี วามงดงามอีกถ�ำ้ หนึง่ อยูบ่ ริเวณเขาสูงใกล้กบั บ้านคุง้ โตนดการขึน้ ชมถ�ำ้ มีระยะ
ทางไม่ไกลมากนัก นักท่องเทีย่ วสามารถน�ำรถยนต์ไปจอดไว้ทเี่ ชิงเขาใกล้กบั ทางเดินไปถ�ำ้ ได้
ภายในถ�ำ้ ค่อนข้างมืดจึงจ�ำเป็นต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุในการชมถ�้ำ ตะเกียงมีไว้ให้บริการบริเวณ
ถ�้ำในวันหยุด หากไปวันธรรมดาควรติดต่อขอเช่าตะเกียงที่หมู่บ้านคุ้งตะโหนด “ถ�้ำไทร”       
ตัง้ ชือ่ ตามต้นไม้ทขี่ นึ้ อยูบ่ ริเวณหน้าปากถ�ำ้

Sai Cave
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 fulled 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.
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It is another magnificent cave located
on high hill near Ban Kung Tanod. A
distance is not to 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 from
a tree in front of the cave.
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หาดสามพระยา
เป็นหาดทรายทีส่ วยงามสงบเงียบ อยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ไปทางเหนือประมาณ 3.5
กิโลเมตร บริเวณหาดนีม้ ตี น้ สนทะเลปลูกอย่างมีระเบียบเวลาน�ำ้ ลงจะปรากฏชายหาดอันงดงาม
ความยาวของชายหาดทรายประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนีย้ งั มีเขากะโหลก ซึง่ อยูท่ างตอน
เหนือของอุทยานฯมีชายหาดอันสวยงามและเกาะต่างๆ ในทะเลได้แก่ เกาะโคร�ำ เกาะนมสาว
เกาะระวิง เกาะระวาง และเกาะสัตกูด

หาดสามร้อยยอด (หาดนมสาว)
ตัง้ อยูต่ ำ� บลเขาแดงเป็นหาดเงียบสงบ มีทศั นียภาพร่มรืน่ ด้วยทิวสน ทะเลน�ำ้ ตืน้ สามารถ
เล่นน�ำ้ ได้ ทางทิศใต้จะเห็นเกาะต่างๆ เช่นเกาะโคร�ำ  เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง
สามารถนัง่ เรือไปให้อาหารลิงทีเ่ กาะโคร�ำ  และสามารถชมความงามและน่ารักของปลาโลมา
หลากหลายสายพันธ์นบั สิบตัวทีว่ า่ ยน�ำ้ เล่นอยูบ่ ริเวณเส้นทางล่องเรือไปชมเกาะ บริเวณชายหาด
มีรสี อร์ทหลายแห่งให้บริการ

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 line 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 Ra Wang, and Koh
Satta Kood.
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Sam Roi Yot Beach (Nom Sao Beach)
Location 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 sound along
the boat path to the island. There are many beach resorts available as well.
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“The family resort: your beach holidays in Thailand”

ดอลฟินเบย์ รีสอร์ท
มีสระว่ายน�ำ 
้ 2 สระ ระบบบ�ำบัดด้วยเกลือ ห้อง
ให้เด็กเล่นและดูหนัง, มีอาหารนานาชาติให้เลือกสรร,
พนักงานทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศสได้, สนาม
หญ้าส�ำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ และมีพนื้ ทีห่ น้าชายหาด
ส�ำหรับจัดเลีย้ งและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ อยูใ่ กล้สถาน
ทีท่ อ่ งเทีย่ วเช่นบึงบัว ถ�ำ้ พญานคร และ เกาะลิง

Dolphin Bay Resort
2 swimming pools with salt chlorination system
Kids club for playing and watching movie International
cuisine for selection English and French speaking
staffs Activities courtyard Beach area for banquet
and activities Tourist attractions nearby: Lily Swamp,  
Prayanakorn Cave and Monkey Island
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ราคาห้องพัก : 1,500-13,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 60 ห้อง
ทีต่ งั้ : 227 ม. 4 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด 77120
โทรศัพท์ : 032-825190  
เว็บไซต์ : www.dolphinbayresort.com
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อ�ำไพฟาร์ม รีสอร์ท
ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบที่เขาสามร้อย
ยอด ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 3 นาทีจาก
หาดสามพระยา ให้บริการที่พักพร้อมสวน    
มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับท�ำบาร์บคี วิ ฟรี  
สระว่ายน�้ำกลางแจ้งที่เปิดให้บริการตาม
ฤดูกาล และบริการจักรยานเช่า และทีจ่ อด
รถฟรีในสถานที่

Ampaifarm Resort
The resort is located in the peaceful
area of Sam Roi Yod, far from Sampraya
Beach within 3 minutes drive. We offer
rooms in the garden with many facilities:
free barbecue utensils, outdoor swimming
pool that opens according to the season,
bike for rent and free parking lot.

ราคาห้องพัก : 1,000-1,700 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 10 ห้อง
ทีต่ งั้ : 97 ม. 7 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด 77120
โทรศัพท์ : 084-9339979  
Line ID : aye.chanaporn.t
เว็บไซต์ : www.ampaifarmresort.com
Facebook : www.facebook.com/ampaifarmresort
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ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ
ในเขต...อ�ำเภอกุยบุรี
Kui Buri District

Khao Sam Roi Yot National Park
Covering an area of 98 sq km over 2 districts, i.e. Kui Buri and Sam Roi Yot.
Thailand’s first marine national park, its topography is of a series of limestone
hills, canals and floodplains. It is home of wild animals and indigenous birds.
Over 300 species of birds migrate there. Within the park, there are many       
attractions. More information can be obtained at 0 3282 1568.

Attractions within the park include:

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 98 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ 2 อ�ำเภอ คืออ�ำเภอกุยบุรแี ละอ�ำเภอ
สามร้อยยอด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ภูมปิ ระเทศประกอบด้วย
เทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อน ล�ำคลอง และทีร่ าบน�้ำท่วมถึง เป็นทีอ่ าศัยของบรรดาสัตว์ปา่   
และนกประจ�ำถิน่ นกอพยพมากกว่า 300 ชนิด ภายในอุทยานฯ มีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
หลายแห่ง สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทอี่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร. 0 3282 1568

Khao Daeng Viewpoint Steep isolated limestone hill 400 m northward from
the park and another 500 m on foot, it is a sunset viewpoint rising above the
sea at Ban Khao Daeng where one can view a 360° clear visibility over the
surrounding valley.
Khao Daeng Canal Boating Visitors can go boating along Khao Daeng canal
in front of Wat Khao Daeng. Cruising takes about 4 kms. hours, letting visitors
to enjoy scenery and various animals amid the ecological mangrove, have a feel
of nature on both banks and observe ways living of fishermen. The best time
for boating is from 4-6 pm as visitors can view the beautiful sunset.
Sai Cave Located at Ban Khung Tanod, 9 km northward from the park office.
Inside there are gorgeous stalagmite and stalactite. Visitors can park their cars
at the foot of the hill and walk on foot for another 280 m. Inside the cave is
rather dark, so torches or lamps are recommended.

แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจภายในอุทยานฯ

จุดชมวิวเขาแดง เป็นเขาหินปูนที่สูงชัน อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ขึ้นไปทางเหนือ
ประมาณ  400 เมตร และเดินเท้าขึน้ เขาอีกประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์
ขึน้ เหนือขอบทะเล บ้านเขาแดง และชมทัศนียภาพทีง่ ดงามได้รอบด้าน
ล่องเรือคลองเขาแดง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือล่องคลองเขาแดงได้ที่หน้าวัดเขาแดง
เรือจะพาคุณลัดเลาะไปตามคลองเขาแดง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ชมทิวทัศน์และสัตว์
นานาชนิดในระบบนิเวศป่าชายเลน สัมผัสธรรมชาติสองฝัง่ คลอง ชมวิถชี วี ติ ชาวประมง ช่วง
เวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการล่องเรือคือ 16.00 - 18.00 น. เพราะท่านสามารถชมพระอาทิตย์
ตกได้อย่างสวยงาม
ถ�ำ้ ไทร ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นคุง้ โตนด ห่างจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ไปทางเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร
ภายในถ�ำ้ มีหนิ งอกหินย้อยสวยงาม นักท่องเทีย่ วสามารถน�ำรถยนต์ไปจอดไว้บริเวณเชิงเขาและ
เดินเท้าขึน้ เขาไปอีกประมาณ 280 เมตร ภายในถ�ำ้ ค่อนข้างมืด ต้องใช้ไฟฉายหรือตะเกียง
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กลุม่ ช้างป่ากุยบุรี โฮมสเตย์
อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี ซาฟารีแห่งเมืองไทย
ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นเทือกเขา ปกคลุมด้วยผืนป่าทีส่ มบูรณ์ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ปา่
นานาชนิด และยังเป็นทีอ่ ยูข่ องช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า หมี เก้ง สมเสร็จ ชะนี ค่าง ฯลฯ
นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปดูได้ และยังมีกจิ กรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เทีย่ วน�ำ้ ตกได้ดว้ ย
สามารถจองทีพ่ กั ภายในอุทยานฯ ได้ทที่ ที่ ำ� การอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี โทร. 0 3264 6292
การเดินทาง จากตัวจังหวัดใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงแยกยางชุม ประมาณหลัก กม.ที่
290 เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3217 ผ่านบ้านไร่บน บ้านโป่งกระสัง ผ่านบ้านยางชุม
เข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตร จากนัน้ ให้เลีย้ วซ้าย ก่อนถึงทางเข้าโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ยางชุม
ตรงไป ผ่าน ตชด. ผ่านหมูบ่ า้ นย่านซือ่ ไปจนสุดหมูบ่ า้ น และเลีย้ วซ้ายอีกครัง้ ไปประมาณ 15
กิโลเมตร จะถึงทีท่ ำ� การอุทยานฯ

Kui Buri National Park-Thailand’s First Safari
Of mountainous topography, the park is covered with lush forest. Kui Buri
National Park is home of fauna, wild elephants, gaur, banteng, cervus unicolor,
bears, barking deer, Tapirus indicus, gibbons and langur where visitors can watch.
Other options include nature trek and enjoying a waterfall. Visitors can book
accommodation within the park by contacting Kui Buri National Park office at 0
3264 6292.
Getting there From Amphoe Kui Buri, travel by Road No.4 till Yang Chum
intersection at the milestone 290 and turn left to Road 3217 passing Ban Rai
Bon, Ban Pong Krasang, Ban Yang Chum for 20 km and turn left prior to arriving
Yang Chum reservoir. Travel straight via the frontier policemen unit, Ban Yan Sue
till the end of the village and turn left for 15 km to arrive at the park office.
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ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี อดีตชาวบ้านถูกช้างป่าเข้ามากินพืชไร่ทปี่ ลูกไว้ จึงพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส จัดตั้งกลุ่มท�ำการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น โดยการจัดกิจกรรมสร้างอาหาร    
ให้สตั ว์ปา่ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วและพักแรม

Elephant Park Kuyburi Homestay
It is located at Moo 7 Hadkham, Kuiburi. In the
past, elephants ate villagers’ farm plant so they
turn the crisis into opportunity by organizing
Community-Based Tourism : CBT group. They has
created activities of planting food for wild animal
and inviting the tourists
to sightsee and stay
overnight.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทโ่ี ฮมสเตย์
จำ�นวนห้องพัก : 5 หลัง
ทีต่ งั้ : ม. 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี
โทรศัพท์ : 082-2949022 (ติดต่อสอบถาม คุณประจวบ)
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ถ�ำ้ คัน่ กระได วัดอ่าวน้อย
ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขาจะเป็นทีต่ งั้ ของวัดอ่าวน้อย มีโบสถ์ไม้สกั ทอง
ทัง้ หลังตัง้ ตระหง่าน มีถำ�้ คัน่ กระได ซึง่ เป็นถ�ำ้ ขนาดเล็ก ภายในถ�ำ้ จะเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ สามารถขับรถไปตามถนนเลียบหาด ผ่านหมูบ่ า้ นชาวประมงอ่าวน้อย ชมวิถชี วี ติ ชาว
ประมง จนกระทัง่ ถึงตัวถ�ำ้

Khan Kradai Cave at Wat Ao Noi
8 km from the city, Wat Ao Noi is located at the foot of the hill. There is
a teakwood ordination hall majestically standing. Khan Kradai cave is a small
cave whose inside houses a sleeping Buddha image. Visitors can drive along
the beach passing the fishermen’s village at Noi Bay, observing their ways of
living till arriving the cave.

ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ

ในเขต...อ�ำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์

Muang Prachuap Khiri Khan District
เขาช่องกระจก
เป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ
มีบันไดขึ้นถึงยอดเขา 396 ขั้นเป็นจุดชมวิว ที่
สามารถมองเห็นทัศนียภาพประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว (อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาว) นอกจากนีย้ งั เป็นทีป่ ระดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง พระธาตุเจดีย์ และพระ
ศรีมหาโพธิ์

Khao Chong Krajok
			 It is a small hill located close
to Prachuap Bay. There are 396 steps
leading to the viewpoint where one can
see the scene of Prachuap Khiri Khan
a wondrous city with three bays (Noi
Bay, Prachuap Bay and Manao Bay). It
also houses a replica of the Buddha’s
footprint, the Buddha’s relics and the
Bodhi Tree.
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อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

อ่าวน้อย

เป็นสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
เคยเสด็จมาทอดพระเนตรสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวงทีห่ ว้ากอ ชายหาดหว้ากอทอดยาวขนานไปกับ
แนวสน ปัจจุบนั สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ และแหล่งความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านดาราศาสตร์ มีนกั เรียนจ�ำนวนมากมาเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ นอกจากนีย้ งั มีพพิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ 
�้ สวนผีเสือ้ เปิดให้บริการให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชม
ทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ โทร. 0 3266
1098, 0 3266 1726-7
การเดินทาง จากตัวเมืองประจวบฯ ใช้ถนนสละชีพหรือถนนเลียบชายหาด ผ่านอ่าวประจวบฯ
อ่าวมะนาว ตลาดคลองวาฬ ไปถึงอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร หรือจากสีแ่ ยกประจวบฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 เลีย้ วซ้ายที่
หลัก กม.ที่ 335 เข้าไป ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงอุทยานฯ

เป็นอ่าวเล็ก ๆ ทีอ่ ยูท่ า้ ยจังหวัดประจวบฯ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีถนน
เลียบชายหาดเชือ่ มโยงถึงกัน ชาวบ้านในบริเวณนีส้ ว่ นใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีทพี่ กั ร้าน
อาหารบริการนักท่องเทีย่ ว

Noi Bay
A small bay at the end of Prachuap Khiri Khan Province northward for 6 km,
it has its beach roads inter-connected. Most villagers around here do the fishery
as a profession. Accommodations and food shops are available.

อ่าวประจวบฯ
ด้านหน้าของอ่าวประจวบฯ มีเกาะแก่งเรียงรายอยูห่ ลายเกาะ ท�ำให้ทศั นียภาพหน้าอ่าว
งดงามยิง่ นัก มีบาทวิถใี ห้เดินชมทะเลหรือเดินออกก�ำลังกาย มีทพี่ กั ร้านอาหารตลอดแนว
ชายหาด นอกจากนีย้ งั มีถนนคนเดินริมทะเล ทุกวันศุกร์-เสาร์ ช่วง 4 โมงเย็นถึง 4 ทุม่

King Mongkut’s Science Park at Waghor
It is a historic place where King Mongkut (Rama IV) came to see the total solar
eclipse at Waghor. Waghor beach line in parallel to the pine trees. At present, the
park is a science center and source of many more scientific areas, in particular,
Astronomy. A great number of students attend the science camps. There are also
an aquarium and butterfly park, open daily to visitors. More information can be
obtained at King Mongkut’s Science Park at Waghor at 0 3266 1098, 0 3266
1726-7.
Getting there From the city, travel by Sala Cheep Road along the beach passing
Prachuap Bay, Manao Bay, Khlongwan canal till King Mongkut’s science park at
Waghor. The distance is 10 km. another route is to travel by Road No. 4, turn
left at the milestone 335 for 4 km till arriving the park.
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Prachuap Bay
In front of Prachap Bay, there is a series of islets, creating the bay front side
more enthralling. There are footpaths to stroll the beach or exercise. Accommodations
and food shops line up the beach. In addition, every Friday and Saturday from
4:00 - 10:00 pm. there is a walking street next to the sea with views of the
Prachuap bay and beautiful sunset.
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จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ในสมัยก่อน ด่านสิงขรเป็นช่องทางทีไ่ ทย - พม่า ใช้เป็นเส้นทางผ่านติดต่อไปมา และมีชอื่
เสียงในด้านการรบ การคมนาคมติดต่อค้าขาย โดยเฉพาะการคมนาคม ด่านสิงขรเป็นเส้น
ทางทีพ่ อ่ ค้าและนักเดินทางทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างมหาสมุทร
อินเดียกับอ่าวไทย และจุดนีเ้ ป็นส่วนทีแ่ คบทีส่ ดุ ของประเทศไทย โดยวัดจากชายฝัง่ ทะเลจรด
ชายแดนไทย - พม่า ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เท่านัน้ ปัจจุบนั บริเวณชายแดนไทย
- พม่า มีตลาดการค้าชายแดน จ�ำหน่ายสินค้าพืน้ เมืองทัง้ ของคนไทยและของพม่า นักท่อง
เทีย่ วสามารถเข้าไปเทีย่ วชมและซือ้ ของฝากกลับบ้านได้ทกุ วัน
การเดินทาง จากตัวเมืองประจวบฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ลงไปทางใต้ เลี้ยวขวา
ประมาณ หลัก กม.ที่ 146 เลีย้ วซ้ายอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงด่านชายแดนไทย - พม่า
ระยะทางจากตัวเมืองถึงด่านสิงขร ประมาณ 23 กิโลเมตร

Singkhorn Pass

อ่าวมะนาว

In the past, Singkhorn Pass was a channel
Thailand and Myanmar exchanged travels. Famed
for battles, trade exchange and communication,
Singkhorn Pass was a route traders and local
and foreign travelers used as a short cut between
Indian Ocean and the Gulf of Thailand. This
point is the narrowest in the country, measuring
only 12 km from Thai coast to Thailand-Myanmar
border. Nowadays, there is a border trade     
between Thailand and Myanmar, selling both Thai
and Burmese products. Visitors can have a daily
browse and buy.

เป็นอ่าวทีส่ วยงามเหมาะแก่การเล่นน�ำ้ มากทีส่ ดุ อยูใ่ นความดูแลของกองบิน 5 ไปทางตอน
ใต้ของอ่าวน้อยและอ่าวประจวบฯ ห่างจากตัวเมือง 2 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดเชือ่ มโยง
ถึงอ่าวมะนาว สถานที่นี้เคยเป็นยุทธภูมิรบระหว่างกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพไทย ในสมัย
สงครามโลกที่ 2 ปัจจุบนั มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศาลเจ้าพ่อ
เขาล้อมหมวก ขึน้ เขาล้อมหมวกชมทัศนียภาพอ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาว มีทพี่ กั และ
ร้านอาหารไว้บริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบิน 5 โทร. 0 3261 1017, 0 3261
1031, 0 3266 1088-9

Manao Bay
		A beautiful and swimmable beach, Manao Bay is under control of Wing 5
RTAF and located southward of Noi Bay and Prachuap Bay 2 km from the city.
There is a beach road linked till Manao Bay. It used to be a battlefield in WW II
between the Thai and Japanese armies. At present, there are many attractions, i.e.
historical parks, Khao Lom Mak
Shrine, ascending Lom Mak hill
to view the scenery of Noi Bay,
Prachuap Bay and Manao Bay.
Accommodations and food shops
are available. For more information,
contact Wing 5 RTAF at 0 3261
1017, 0 3261 1031,  0 3266
1088-9.
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Getting there From the city,
travel by Road No.4 southward,
turn right at the milestone 146
and turn left for another 4 km
to arrive the Thai-Burmese border.
The distance from the city to
Singkhorn Pass is 23 km.
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วนอุทยานเขาตาม่องล่าย
ตามต�ำนานของชาวประจวบคีรขี นั ธ์ เล่าขานสืบต่อกันมาว่า ตาม่องล่ายกับยายร�ำพึง มี
ลูกสาวสวยเป็นทีก่ ล่าวขานของชาวบ้านแถบนีช้ อื่ นางยมโดย มีเจ้าเมืองเพชรบุรี ชือ่ เจ้าลาย
มาขอแต่งงานกับลูกสาวยายร�ำพึง และยายร�ำพึงยกให้ไม่บอกสามีของตนเอง ต่อมาก็มลี กู ชาย
เจ้ากรุงจีน ซึง่ เข้ามาค้าขายกับไทย มาสูข่ อลูกสาวกับตาม่องล่าย และก็ยกให้เช่นกันโดยไม่บอก
ยายร�ำพึง พอดีวนั ยกขันหมากเป็นวันเดียวกัน จึงเกิดความสับสนกับการทีย่ กลูกสาวโดยไม่
บอกกัน จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึน้ ตาม่องล่ายโกรธมากจึงจับตัวนางยมโดยฉีกออกเป็น  
2 ซีก เพือ่ ให้ไปแบ่งกัน โดยขว้างไปในทะเล กลายเป็นเกาะนมสาวทีอ่ ำ� เภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และชื่อภูเขาเกาะต่างๆ อันเป็นต�ำนานเล่าขานกันมาช้านานของจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ทางฝ่ายยายร�ำพึง เกิดความกลัววิง่ หนีซมซานไปนอนตายอ�ำเภอบางสะพาน
กลายเป็นเขาแม่รำ� พึง ส่วนตาม่องล่ายเกิดความเสียใจจึงถือไหเหล้าเดินตามแนวเขานอนตาย
จนกลายเป็น เขาตาม่องล่าย ปัจจุบนั เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตาม่องล่ายมีทศั นียภาพที่
สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

หาดคลองวาฬ
บริเวณชายหาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีสะพานปลาหรือท่าเรือประมงซึง่ เป็นจุดชม
ทิวทัศน์ทสี่ วยงาม เป็นแหล่งทีต่ งั้ ชุมชนชาวประมงเล็กๆ ในบรรยากาศเงียบสงบ มีทพี่ กั และ
ร้านอาหารในย่านตลาดสดให้เลือกชิมอยูไ่ ม่ไกลจากอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอมากนัก

Khao Ta Mong Lai Forest Park
The park encompasses high mountain ridges which run parallel to the sea  
from north to south. A scenic lookout point offers a panorama of Prachuap Bay
and the city of Prachuap Khiri Khan, as well as the eastern side of the Gulf of
Thailand. High steep cliffs and limestone knolls dot the coastline. The Forest
park is located only five kilometres away from the city of  Prachuap. Its proximity
to the city, coupled with the beautiful scenery, make this forest highland an
ideal place for relaxation, tourism and nature study. The Forest park is welcoming
an increasing number of visitors and promotes many activities to cultivate the
awareness of nature conservation.
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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.
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“สะอาด เงียบสงบ เป็นกันเอง”

เพิรล์ บาย เดอะซี รีสอร์ท
หาดทอง

ติดทะเล มีสระว่ายน�ำ 
้ บริการ
อาหารเช้า อากาศร่มรืน่ เย็นสบาย

อยู่ในตัวเมืองประจวบ ติดตลาดสด ติด
ไปรษณีย์ อยูร่ มิ หาดประจวบ ทีพ่ กั มีสระว่ายน�ำ้ ,
นวดแผนโบราณ โรงแรมได้มาตรฐาน ทีพ่ กั 2
ดาว จากมาตรฐานการท่องเทีย่ วไทย

Hadthong Hotel
Located in Prachuap township, next
to Fresh-Food Market and Post Office
set next to Prachuap Beach Swimming
pool and Thai massage 2 stars hotel
from the Thailand Tourism Standard

ราคาห้องพัก : 1,100-2,100 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 142 ห้อง
ทีต่ งั้ : 21 ถ.สูศ้ กึ ต.ประจวบ อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032–601050–5  
เว็บไซต์ : www.hadthong.com
Facebook : www.facebook.com/Hadthonghotel
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Pearl By The Sea
Located by the sea with
swimming pool, breakfast, cool
and pleasant air.

ราคาห้องพัก : ราคาเริม่ ต้น 1,700 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 22 ห้อง
ทีต่ งั้ : 556 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032-661789
Line ID : 0831998887  
เว็บไซต์ : www.pearlbythesea.in.th
Facebook : www.facebook.com/pearlbythesea.thailand
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ซันบีช เกสท์เฮ้าส์

“สะอาด บรรยากาศดี บริการเยี่ยม”
เป็นโรงแรมทีต่ ดิ ชายทะเล มีระเบียงให้นงั่
หน้าห้องชมทิวทัศน์ ทุกห้อง

Sun Beach Guesthouse
Located by the sea with balconies
in front of each room.

ประจวบบีช
ตัง้ อยูต่ ดิ ถนนเลียบทะเล อ่าวประจวบ สามารถเห็น
วิวทะเล เรือประมง ร้านอาหารทะเล ไม่ไกลจาก
โรงแรม ห้องพักสะอาด ราคาไม่แพง การคมนาคม
สะดวก ติดถนน 2 เส้น ถนนสูศ้ กึ และถนนเลียบทะเล
มีทจี่ อดรถ

Prachuap Beach Hotel
Located next to the seaside
street, Prachuap Bay Sea view,
fishing boat and seafood restaurants
nearby. Clean rooms with reasonable
price. Convenient transportation,
next to 2 streets: Soosuek and
Seaside Road Parking lot.

ราคาห้องพัก : 700-1,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 10 ห้อง
ทีต่ งั้ : 160 ถ.ชายทะเล ต.ประจวบฯ อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032–604770, 089-26033781  
เว็บไซต์ : www.sunbeachguesthouse.com
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ราคาห้องพัก : 700-1,100 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 38 ห้อง
ทีต่ งั้ : 123 ถ.สูศ้ กึ ต.ประจวบฯ อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032-601288, 081-6472697  
เว็บไซต์ : www.prachuapbeach.com
Facebook : Prachuap Beach Hotel
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“สวรรค์แห่งการพักผ่อน ริมหาดบ่อนอกติดทะเล”

ครอสทู รีสอร์ท
ครอสทู กุยบุรี คือ ครอสทู รีสอร์ทแห่งแรกซึง่ แอนโทนี่ แม็คดอเนิลด์ นักพัฒนาโรงแรม
ท�ำการปรับปรุง กุยบุรอี ยูห่ า่ งจากกรุงเทพลงมาทางใต้เพียงขับรถ 3 ชัว่ โมงเท่านัน้ และอยูห่ า่ ง
จากตัวเมืองหัวหินลงมาทางใต้เพียงครึ่งชั่วโมง ซึ่งหัวหินเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง           
“ทีพ่ ระบรม วงศานุวงศ์จะเสด็จแปรพระราชฐานบ่อยครัง้ ”

กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
หาดทรายทอดยาวอันแสนสงบ ที่เรียกว่า
หาดกุยบุร-ี บ่อนอก ท่านจะได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
บนหาดส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติและแมกไม้
กั บ ห้ อ งพั ก สไตล์ โ รงแรม และสไตล์ รี ส อร์ ท     
สระว่ า ยน�้ ำ ระบบเกลื อ ขนาดใหญ่ ติ ด ริ ม ทะเล  
การพักผ่อนของคุณเรามีคำ� ตอบ

X2 Resort
X2 Kui Buri (pronounced goo-wee boo-ree)
was the first X2 resort developed by hotel
developer Anthony McDonald. Kui Buri itself is
just 3 hours drive south of Bangkok, and half
an hour south of the famous beach side resort
town of Hua Hin “where the Thai royal family
frequently reside”.

ราคาห้องพัก : สอบถามทีร่ สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 23 ห้อง
ทีต่ งั้ : 52 ม.13 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032-510466, 084-4665553  
เว็บไซต์ : www.x2resort
Facebook : x2resort

84

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

Kuiburi Hotel & Resort
Located on the peaceful long stretch
beach is known as Kuiburi-Bornok Beach.
You can rest up on the private beach in the
midst of nature and grove with hotel as well
as resort style rooms. Large swimming pool
with salt chlorination system is set next to
the sea. We can to answers your relaxation.

ราคาห้องพัก : 1,700-3,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก :75 ห้อง
ทีต่ งั้ : 18/3 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032-820111-3  
เว็บไซต์ : www.kuiburihotelresort.com
Facebook : www.facebook.com/Kuiburi-Hotel-Resort
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“พักผ่อนริมทะเลด้วยโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สไตล์ โพลีนีเซี่ยน”

โรงแรมประจวบแกรนด์
“โรงแรมประจวบแกรนด์” อัครสถานที่พักของเมืองสามอ่าวฯ แห่งใหม่
สัมผัสบรรยากาศห้องพักสุดหรู ท่ามกลางกลิน่ ไอเมืองประจวบฯ พร้อมสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน

เทวัญ ดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตกแต่งสไตล์โพลีนีเซี่ยน สามารถพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว       
ด้วยห้องพักแสนสะดวกสบาย และหรูหรา พร้อมหาดส่วนตัว

Dhevan Dara Beach Villa Kuiburi
5 stars hotel in Polynesian Style. You can
relax with privacy and the convenient in luxury
room with private beach.

Prachuap Grand Hotel
“Prachuap Grand Hotel” The special
atmosphere blends charm of the sea
with the comfort and luxury of modern
accommodation.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 74 ห้อง
ทีต่ งั้ : 78 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง 77210
โทรศัพท์ : 032-820141  
เว็บไซต์ : www.dhevan-dara.com
Facebook : www.facebook.com/dhevandara
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ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทโ่ี รงแรม
จำ�นวนห้องพัก : 137 ห้อง
ทีต่ งั้ : 72 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรขี นั ธ์ อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032-601111  
เว็บไซต์ : www.prachuapgrandhotel.com
Facebook : Prachuap Grand Hotel
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“สัมผัสความแตกต่างทุกครั้ง ที่มาเยือน”

วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี
Vartika Resovilla Kuiburi

ลิปดา รีสอร์ท
เงียบสงบ ส่วนตัว เหมาะกับการพักผ่อน

Lipda Resort
Peaceful in privacy is the proper
relaxation. ‘Feel the difference in each
time you visit’

ราคาห้องพัก : 1,000-12,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 20 ห้อง
ทีต่ งั้ : 69 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง 77210
โทรศัพท์ : 032-820164-7
Line ID : vartikakuiburi
เว็บไซต์ : www.vartikakuiburi.com
Facebook : //vartikakuiburi.com

“สัมผัสความแตกต่างทุกครั้ง ที่มาเยือน”

วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท
Vartika Adventure Retreatic Resort
ราคาห้องพัก : 2,450-15,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 16 ห้อง
ทีต่ งั้ : 456/1 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง 77210
โทรศัพท์ : 032-661941  
เว็บไซต์ : www.lipdaresort.com
Facebook : Lipda Resort
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ราคาห้องพัก : 1,000-15,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 41 ห้อง
ทีต่ งั้ : 69/2 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง 77210
โทรศัพท์ : 032-820180-7
Line ID : vartikaadventure
เว็บไซต์ : www.vartikaadventure.com
Facebook : //vartikaadventure.com
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“Tired of the City life, Comeusan.”d
feel the real relaxation with

“อัตลักษณ์ช ุมชน บนวิถีเกษตรอินทรีย์”
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว...ม.ค -ส.ค. (ยกเว้น ก.ย.-ต.ค หน้าฝน)

โรงแรม แอทที บูทคี
โรงแรมสไตล์โมเดิรน์ ทีต่ งั้ อยูท่ า่ มกลาง
บรรยากาศริมทะเล และภูเขา

@T Boutique Hotel
This modern style hotel is located
between seaside and mountain          
environment.

กลุม่ ไร่ดนิ ไทย โฮมสเตย์
ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ 11 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ได้รบั
แรงบันดาลใจ มาจากปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ในการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเสน่ ห ์ ข องชุ ม ชน
พัฒนาการท�ำเกษตรอินทรียใ์ ห้มรี ายได้สชู่ มุ ชน

Din Thai Organic Farm & Homestay
Located at Moo 11 Noi Bay Muang District. His
Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency Economy
Philosophy has inspired in creating community’s identity
and charms, as well as
develop organic agriculture
for their income.

ราคาห้องพัก : 1,000-10,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 46 ห้อง
ทีต่ งั้ : 582 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 032-661888
Line ID : attboutique
เว็บไซต์ : www.attboutiquehotel.com
Facebook : www.facebook.com/attboutiquehotel
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ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทโ่ี ฮมสเตย์
จำ�นวนห้องพัก : 4 หลัง
ทีต่ งั้ : ม.11 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 77000
โทรศัพท์ : 08-19781577 (ติดต่อสอบถาม คุณอังคณา)
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ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ
ในเขต...อ�ำเภอทับสะแก
Thap Sakae District

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

มีพนื้ ทีค่ รอบคลุม อ�ำเภอบางสะพาน อ�ำเภอทับสะแก ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานฯ ได้รวมจุดเด่นของ
น�ำ้ ตกทีส่ วยงามไว้หลายแห่ง เช่น น�ำ้ ตกห้วยยาง น�ำ้ ตกขาอ่อน น�ำ้ ตกเขาล้าน น�ำ้ ตกไทรคู่
เป็นต้น อุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกห้วยยาง เป็นน�ำ้ ตกทีม่ ขี นาด 9 ชัน้ มีความสวยงามท่ามกลาง
ธรรมชาติที่ร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ บริเวณที่ท�ำการอุทยานฯ มีบ้านพัก ที่กางเต็นท์      
ร้านอาหาร ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตก
ห้วยยาง โทร. 0 3261 9743 หรือ www.dnp.go.th
การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ลงไปทางใต้ จนถึงหลัก กม.ที่
350-351 เลีย้ วขวาเข้าทีท่ ำ� การอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร
ล่องเรือหารักษ์@คลองทับสะแก
สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมคลองทับสะแก ด้วยเรือพาย แพพาย/ถ่อ
ด้วยตนเอง ลิ้มรสอาหารเย็นเลิศรส พร้อมชมดอกบัวแดง พักโฮมสเตย์ริมคลอง สนใจติดต่อ
ได้ที่ โทร. 08 1705 5134

Huai Yang Waterfall National Park

อยูห่ า่ งจากตัวเมืองประจวบฯ ไปทางใต้ประมาณ 22 กิโลเมตร มีชายหาดทอดยาวไปตาม
แนวสน ประมาณ 7 กิโลเมตร ชายหาดมีทวิ ทัศน์ทสี่ วยงาม หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศ
สงบ ด้านหน้าหาดวนกรมีเกาะเล็ก ๆ สองเกาะ คือ เกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์ นักท่องเทีย่ ว
สามารถติดต่อทีท่ ำ� การอุทยานฯ ออกไปด�ำน�ำ้ ดูปะการังน�ำ้ ตืน้ ได้ นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติหัวกรังและหินจวง 3 เส้นทางให้ได้ศึกษาหาความรู้จากห้องเรียนกลางแจ้ง
อีกด้วย ทางอุทยานฯ มีบริการเต็นท์ บ้านพัก ร้านอาหารสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
โทร. 0 3261 9030 หรือ www.dnp.co.th
การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ลงไปทางใต้ จนถึง กม.ที่ 345
เลีย้ วซ้ายเข้าไป ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงทีท่ ำ� การอุทยานฯ

Wanakon Beach National Park
22 km southward from the city, the beach
teems with pines and a 7 km long sandy beach,
white and tranquil. In front of Wanakon Beach
there are two islets, i.e. Chan and Taisi. Visitors
can contact the park for snorkeling. There are
also 3 nature study treks at Hua Krang and Hin Chuang where one can seek
knowledge in the outdoor classroom.  The park provides accommodations and
food shops. More information can be obtained at 03261 9030 or click        
www.dnp.co.th.
Getting there From the city, travel by Road No.4 southward till the milestone
345, turn left for 4 km to arrive at the park office.
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Covering areas of Bang Saphan and Thap Sakae District the park includes
a features of beautiful waterfalls, like Huai Yang waterfall, Kha Orn waterfall,
Khao Lan waterfall. Huai Yang Waterfall National Park is a delightful 9-tiered
waterfall among the shady flora. At the park, there are accommodations, tenting,
and food shops to service visitors. For more information, contact Huai Yang   
Waterfall National Park office at 0 3261 9743 or click www.dnp.go.th.
Getting there: from the city, travel by Road No. 4 southward till the milestone
350-351, turn right to the park office. The distance is 36 km.
Cruising @ Khlong Thap Sakae
Experience the natural atmosphere and people’s ways of living near Thap
Sakae canal by row boat, raft, self-rowing/self-punting. Taste succulent dishes
while enjoying red water lilies and staying at canal-side home stays. Interested
parties may contact Tel. 081-7055134
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หาดแหลมกุม่
หาดแหลมกุม่ เป็นชายทะเลใกล้กบั อ.ทับสะแก มีหาดทรายขาวสะอาด น่าพักผ่อนเล่นน�ำ 
้
ชายหาดยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีแหลมกุม่ เป็นปลายหาดทางด้านเหนือ ส่วนปลายหาดด้านใต้
ไปสุดทีป่ ากคลองน�ำ้ จืด ชายหาดไม่มคี วามลาดเอียงมาก ระดับน�ำ้ จึงไม่ลกึ และมีนำ�้ สะอาด
เหมาะส�ำหรับลงเล่นน�ำ 
้ ตลอดแนวหาดมีผคู้ นบางตา บรรยากาศเงียบสงบชายทะเลด้านแหลมกุม่
จะมีบรรยากาศดีทสี่ ดุ ลักษณะเป็นอ่าวขนาดเล็กมีเรือประมงของชาวบ้านมาจอดเทียบหาดอยู่
นับเป็นภาพทีส่ วยงามน่าชม

ณิชาวิลล์
ณิชาวิลล์ เรซิเดนซ์
ห้องสวีทและทีพ่ กั สไตล์
บ้านริมหาด ขนาดสองและ
สามห้องนอนของเรา  คือ
สถานที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับ
การผ่ อ นคลายและการ
พบปะสังสรรค์
คุ ณ จะเพลิ ด เพลิ น กั บ
กิจกรรมต่าง ๆ จากแหล่ง
ท่ องเที่ ย วใกล้ เ คี ยง เช่ น
น�ำ้ ตก ด�ำน�ำ้ และแหล่งวัฒนธรรม รวมทัง้ เอกเขนกจิบเครือ่ งดืม่ สุดโปรดของคุณริมสระ หรือปล่อยตัว
ตามสบายในสปาของเรา
ณิชาวิลล์ รีสอร์ท ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ห่างจากกรุงเทพทางตะวันตกเฉียงใต้ 344  
กิโลเมตร และห่างจากหัวหินลงมาทางใต้เพียง 90 นาที

Nishaville
NishaVille Residences
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 see
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Our Two and Three-Bedroom Beach-House Villas and Suites are the Perfect Place
to Unwind and Reconnect.
You can enjoy the activities nearby; waterfall swimming, snorkeling, cultural sight
seeing. Simple sip your favorite drink by the pool or indulge yorself at our spa.
Nishaville Resort is at 334 Km. southwest of Bangkok, Prachuab Khiri Khan
Province. 90 minutes south of Hua Hin.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : ณิชาวิลล์ 15 ห้อง
        ณิชาวิลล์ เรซิเดนซ์ 32 ห้อง
ทีต่ งั้ : 333 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 77130
โทรศัพท์ : 032-616333, 089-535446  
เว็บไซต์ : www.nishavilleresort.com
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สิรารัญ รีสอร์ท

ซันไชน์พาราไดซ์ รีสอร์ท
Sunshine Paradise เป็นรีสอร์ทติดชายทะเลบน
หาดส่วนตัว ซึง่ ผูค้ นไม่พลุกพล่าน ทีซ่ งึ่ มีความบริสทุ ธิ์
ของชายหาดน�้ำที่ตื้นสามารถเล่นชายทะเลได้ และ
ธรรมชาติทยี่ งั อุดมสมบูรณ์อยูอ่ ย่างแท้จริง

Sunshine Paradise Resort
ค�ำว่า “สิรารัญ” มีความหมายว่าสถานทีส่ ำ� หรับ
ความสุขทีแ่ ท้จริง ถูกสร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยความภาคภูมใิ จ      
และความยินดีทจี่ ะท�ำให้สถานทีพ่ กั ผ่อนแห่งนีเ้ ป็นทีแ่ ห่ง
ความสุขอย่างแท้จริงเหมาะส�ำหรับการพักผ่อนแบบ      
ครอบครัวในช่วงวันหยุด

Sunshine Paradise Resort
is located on the private
beach, not crowded. Clean
beach and shallow water is
proper for splashing. The
nature is actually abundant.

Sirarun Resort
In Thai language “Sirarun” refers to a
place of pure happiness, That’s called we take
a pride and pleasure to achieve. Our resort is
designed for family vacations,
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ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 20 ห้อง
ทีต่ งั้ : 85 ม.9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก 77130
โทรศัพท์ : 032-510300  
เว็บไซต์ : www.sirarun.com
Facebook : www.facebook.com/SirarunPrachuap
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ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 36 ห้อง
ทีต่ งั้ : 95 ม.9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก 77130
โทรศัพท์ : 081-8298123  
เว็บไซต์ : www.sunshineparadise-resort.com
Facebook : www.facebook.com/sunshineparadise.thailand
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ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ
ในเขต...อ�ำเภอบางสะพาน
Bang Saphan District

“get away from it all”

ร็อคกีพ
้ อ้ ยท์ รีสอร์ท
บรรยากาศส่วนตัว ร่มรื่น ติดทะเล
ห้องพักมองเห็นทะเลทุกห้อง กว้างขวาง
สะอาด ราคาไม่แพง อาหารอร่อย

Rocky Point Resort
The resort is located in the private,
cool and pleasant environment. Each room
turn face to the sea. The rooms are large
and clean with reasonable price. The meals
are delicious.

พระพุทธกิตติสริ ชิ ยั
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร
ตัง้ อยูบ่ นเขาธงชัย หันพระพักตร์ออกสูท่ ะเล สร้างขึน้ เพือ่ น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระองค์ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ

Phra Phuttha Kittisirichai
A sitting Buddha image with a 10 m lap width and 13.82 m height and 4.18
m base, it sits on Thongchai mount with its face turning toward the sea. It was
built to honor the Queen on her 5th cycle birthday.

พระมหาธาตุเจดียภ์ กั ดีประกาศ
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ราคาห้องพัก : 1,500-4,200 บาท
จำ�นวนห้องพัก : - ห้อง
ทีต่ งั้ : 90/1 ม.7 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก 77130
โทรศัพท์ : 032-815299, 085-4269577
Line ID : Rockypointth   
เว็บไซต์ : www.rockypointresort.net
Facebook : www.facbook.com/rockypointresort.net
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ตั้งอยู่บนเทือกเขาธงชัย สร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่ระลึกการครองราชย์ 50 ปี
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Phra Maha That Chedi
Pakdi Prakad
Located on Thongchai mount,
it was constructed in honor of HM
the King Bhumibol Adulyadej’s
Golden Jubilee on the throne.
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อ่าวบ่อทองหลาง
อยู่ห่างจากอ่าวแม่ร�ำพึงขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร นักท่องเทีย่ วสามารถขับ
รถเลียบชายหาดแม่รำ� พึงจนถึงอ่าวบ่อทองหลาง อ่าวมีลกั ษณะโค้งรูปวงกลม มีเนินเขาเตีย้ ๆ
ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าอ่าว ท�ำให้บริเวณนีม้ คี ลืน่ ลม น�ำ้ ทะเลใส หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศ
ร่มรืน่ เหมาะแก่การพักผ่อน

หาดบ้านกรูด
เป็ น ชายหาดที่ ก ว้ า งสวยงามและยั ง คงความเป็ น
ธรรมชาติมหี าดทรายสีขาวนวลทอดยาวไปกับแนวสนและ
สวนมะพร้าว มีถนนเลียบชายหาด มีทพี่ กั ร้านอาหาร
ตลอดแนวชายหาด จุดเด่นของชายหาดบ้านกรูดคือ
บรรยากาศเงียบสงบ ชายหาดสวย น�ำ้ ทะเลใส เป็นเสน่ห์
ดึงดูด นักท่องเทีย่ วให้แวะเวียนมาเทีย่ วอยูเ่ สมอ

Ban Krut Beach
Bo Thong Lang Bay
It is 4 km northward from Mae Rampueng Bay. Visitors can drive along Mae
Rampueng Beach till Bo Thong Lang Bay. A small crescent bay, it has shallow
hills in front, thus causing winds and waves Clear water and white sandy beach
makes it a perfect place one lies at leisure.
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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 beach, and crystal clear water which are
considered the charm that attracts tourists to visit regularly.
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อ่าวแม่รำ� พึง
เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีถนนเลียบชายทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง    
นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงที่ก�ำลังตากหมึกตากปลาอยู่ทั้งสองฟากถนน
มีทพี่ กั ร้านอาหารริมชายหาดบริการนักท่องเทีย่ ว

วัดเขาถ�ำ้ ม้าร้อง
จากตลาดบางสะพานใช้ เ ส้ น ทาง 3374     
ลงไปทางใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดเขาถ�ำ้ ม้า
ร้องเป็นวัดอยู่บนเนินเขา และมีถ�้ำขนาดเล็ก
ภายในถ�ำ้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูน่ บั ร้อยองค์
ลักษณะถ�ำ้ ถูกแบ่งออกเป็นคูหาต่างๆ หลายคูหา
เพดานและผนังมีหนิ งอกหินย้อยสวยงามมาก

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 living ways of    
fishermen who are drying squid on
both sides of the street, with beach
restaurants available.
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Wat Khao Tham Ma Rong
From Bang Saphan Market 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.
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“พักผ่อนให้คุ้มค่า สัมผัสธรรมชาติ ทะเลใสใส
อาหารอร่อย ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท”

บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท
เป็นหาดส่วนตัว ร่มรืน่ เป็นธรรมชาติ
พร้อมสระว่ายน�้ำ  4 สระ รองรับลูกค้า
อาหารอร่อย ทีพ่ กั สะอาด

“พักที่ ไหน ไม่สุขใจ เท่าสวนบ้านกรูด”
(สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท)

สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท

บ้านพักแบบบังกะโล สไตล์ธรรมชาติ ท่ามกลางสนามหญ้าเขียวขจี มีบริเวณส�ำหรับพักผ่อน
หลากหลายมุม เหมาะส�ำหรับครอบครัวทีม่ เี ด็กๆ และผูท้ ตี่ อ้ งการพักผ่อนในบรรยากาศสงบเงียบ
แต่ไม่ไกลใจกลางเมือง เพราะเราเป็นรีสอร์ททีอ่ ยูใ่ นตัวเมือง แต่คงไว้ซงึ่ ความส่วนตัว

Suan Bankrut Beach Resort
Baan Klang Aow Beach Resot
Private beach Cool and pleasant in nature
environment with 4 swimming pools Delicious
meals Clean rooms

ราคาห้องพัก : 2,800-7,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 44 ห้อง
ทีต่ งั้ : 300 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 032-6951123
Line ID : BKK : bka 85 / Resort : bkaresort
เว็บไซต์ : www.baanklangaow.net
Facebook : Baanklangaow Beach Resot
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Bungalow houses with nature style
in the midst of lush lawn. Various resting
places are proper for family with kid
and the ones who need to rest in the
peaceful environment, not far from
downtown. We are the resort in downtown
but keep at privacy.

ราคาห้องพัก : 1,500-7,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 45 ห้อง
ทีต่ งั้ : 278 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 032-695217, 080-0908656
Line ID : resortsuanbankrut หรือ 0800908656   
เว็บไซต์ : www.suanbankrut.com
Facebook : Suan Bankrut Beach Resort
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บางสะพาน คอรัล

มุมเล็กๆ แสนสบาย เมืองซึง่ ห่างไกลจากความแออัดคับคัง่ ภายใต้บรรยากาศแห่งความสงบ  
ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความงามของแมกไม้ ชายหาดทอดยาว สวนมะพร้าวล้อมรอบ
ท่ามกลางการผสมผสานกับธรรมชาติ บรรยากาศเป็นกันเอง โรงแรมของเราสามารถรองรับลูกค้า
ได้มากกว่า 130 ท่าน

“สุขสบาย ดั่งเช่น บ้านหลังที่ 2 ของคุณ”

บ้านริมหาด รีสอร์ท
บ้านพักแบบบังกะโล ภายใต้รม่ เงาของสวนมะพร้าว
ติดชายทะเล พร้อมสระว่ายน�ำ 
้ สะอาด อากาศดี ราคา
ไม่แพง บ้านพักมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก

Ban Rim Haad Resort
The Hotel Bangsaphan Coral
This hotel is a little comfortable corner in town,
far away from crowded. It is set in the pure and
peaceful nature, beautiful groves and long stretch
beach with enclosed coconut garden. We can take
care 130 guests with friendly services.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทโ่ี รงแรม
จำ�นวนห้องพัก : 42 ห้อง
ทีต่ งั้ : 171 ม.3 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 77140
โทรศัพท์ : 032-817121, 081-9042092  
เว็บไซต์ : www.coral-hotel.com
Facebook : www.facebook.com/coralhotelbangsaphan
106 เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ

Bungalow houses under the shade of coconut
trees by seaside several kinds of bungalow,
swimming pool, clean and pleasant environment
with reasonable price.

ราคาห้องพัก : 800-2,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 30 ห้อง
ทีต่ งั้ : 65/1 ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 032-695205, 081-8075691, 089-8179631
Line ID : 081-8075691, 089-8179631
เว็บไซต์ : www.banrimhaad.com
Facebook : บ้านริมหาดรีสอร์ท หาดบ้านกรูด
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หาดทรายขาว รีสอร์ท
“ทรายขาวดังมุก”
“ไม่มีถนนกั้น ระหว่างท่านกับทะเล”

เบย์ววิ บีช รีสอร์ท

รีสอร์ทตากอากาศในรูปแบบบังกาโล ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางทิวสน และดงมะพร้าว บนชายหาดส่วนตัว
ท้าทายให้ผรู้ กั ธรรมชาติเข้ามาสัมผัส บ้านพักอยูต่ ดิ กับ
ชายหาด โดยไม่มถี นนกัน้ กลาง สระว่ายน�ำ้ ติดชายหาด
ท่ า นสามารถสนุ ก กั บ กิ จ กรรมทางบกและทางทะเล
ดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศแสนโรแมนติก อาหารทะเลรสเลิศจาก
ห้องอาหารติดชายทะเล รับอากาศบริสุทธิ์ และนอน
หลับพักผ่อนในห้องพักแสนสบาย พร้อมสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกครบครัน

Bayview Beach Resort
Vacation resort in bungalow style, hidden
amongst row of pines and coconut trees on the
private beach, challenges the touch from nature
lovers. The bungalow and swimming pool are
situated next to the beach, without street in
between. You can enjoy both land and sea   
activities, savour romantic environment, tasty sea
food from seaside restaurant, fresh air and sleep
tight in comfortable room with full facilities.  

ราคาห้องพัก : 1,600-7,800 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 43 ห้อง
ทีต่ งั้ : 13 ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 032-695566, 081-9223132
Line ID : bayviewbankrut
เว็บไซต์ : www.bayviewbeachresort.com
Facebook : www.facbook.com/bayviewbankrut
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เป็นรีสอร์ททีไ่ ม่ตดิ กับทีพ่ กั ใกล้เคียง ตัง้ อยูเ่ ดีย่ วค่อนข้างส่วนตัว สงบ อากาศดี ธรรมชาติ  
คนไม่วนุ่ วาย หาดเล่นน�ำ้ ได้ ไม่ลกึ ไม่มแี อ่งกระทะ ทรายขาว สะอาด เดินเท้าไม่มเี ปลือกหอย  
น�ำ้ ใสสะอาด อาหารอร่อย เหมาะกับการพักผ่อนส่วนตัวอย่างมาก รับจัดเลีย้ ง สัมมนาหมูค่ ณะ
ราคาพิเศษ ไปด�ำน�ำ้ ดูปะการัง ฯลฯ

White Beach Resort
This resort is not close to
any other residences. Its isolation
creates privacy, tranquillity, fresh
air, nature and not crowded. You can swim in the sea
that is not deep, no basin pan, crystal clear and clean
water, white sand without shells so you can walk with
bare feet. Moreover, it has also offered diving to see
coral, banquet and seminar organizing with special price,
etc. It is suitable for private relaxation.

ราคาห้องพัก : 1,200-3,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 22 ห้อง
ทีต่ งั้ : 189 ม.1 ต.แม่รำ� พึง อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 089-8115735
Line ID : Thanida-Thanida
เว็บไซต์ : www.ilikebeach.com
Facebook : หาดทรายขาวรีสอร์ท Whitebeach Resort
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บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
“มนต์เสน่ห์แห่งการค้นหา อีกหนึ่งทางเลือก
บนชายหาดส่วนตัว”

บ้านมนตรา บีช รีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก ทีอ่ บอุน่ และเป็นกันเอง ตกแต่ง
แบบ โมร็อกโก ผสม เมดิเตอร์เรเนี่ยน รีสอร์ทติด
ชายหาดส่วนตัวไม่มถี นนกัน้ กลาง หาดทรายขาวสะอาด
ห้องพักมีทงั้ หมด 4 แบบ รีสอร์ทออกแบบเป็น 2 โซน
โซนสระว่ายน�ำ 
้ และโซนทะเล บรรยากาศเหมาะส�ำหรับ
คูฮ่ นั นีมนู และผูท้ ชี่ นื่ ชอบความสงบและเป็นส่วนตัว

Baan Montra Beach Resort
A small resort with friendly and comfortable environment.
Its decoration integrates the Moroccan and the Mediterranean.
It is situated next to the white sandy beach, without street in
between. The rooms are divided into 4 types with 2 zones:
sea and swimming pool. The environment is suitable for   
honeymoon couple, private and serene lover.

ราคาห้องพัก : 2,000-3,800 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 18 ห้อง
ทีต่ งั้ : 333/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 089-5190770, 032-695294
เว็บไซต์ : www.baanmontrabeachresort.com
Facebook : www.facebook.com/baanmontrabeach
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“บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา” ได้รบั การออกแบบให้
ผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เน้นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ห้องพักมีความ
เป็นส่วนตัวและมีหลากหลายรูปแบบให้คณ
ุ ได้เลือกพัก พรัง่ พร้อมไปด้วย
การให้บริการส�ำหรับทุกท่านอย่างครบครัน ทัง้ สปา คอฟฟีช่ อ้ ป ห้องอาหาร
ห้องประชุมสัมมนา สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ถึง 2 สระ สระจากุซซี่     
สระว่ายน�ำ้ เด็ก สนามเด็กเล่น และจักรยานทีส่ ามารถปัน่ เลียบชายทะเล
ได้ จะมีสกั กีค่ รัง้ ในชีวติ ทีค่ ณ
ุ สามารถปัน่ จักรยานบนถนนเลียบชายหาด
เล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ สวยงาม ทอดตัวเป็นแนวยาวกว่า 10 กิโลเมตร หรือ
จะลัดเลาะปัน่ ผ่านสวนมะพร้าวทีร่ ม่ รืน่ ผ่านวิถชี วี ติ ชุมชน ชิมอาหารท้องถิน่
และเลือกซือ้ อาหารทะเลสดจากตลาดนัดพืน้ บ้าน

Baan Grood Arcadia Resort & Spa
‘Baan Grood Acadia Resort & Spa’ is designed to
be in harmony with nature and green area highlight.
The rooms are emphasized on privacy and variety for
you to choose. The resort offers perfect facilities: spa,
coffee house, restaurant, conference/seminar room, 2 large swimming pools, jagucci,
kid swimming pool, playground and bicycles for riding along the beach. How many
times in life can you ride a bike along the street: paralleled stretch to beautiful little
beach for 10 kilometres with serenity? Or take a short cut ride through shady    
coconut garden, watch villagers’ life style, taste
local meals and buy fresh seafood from the
local open market.
ราคาห้องพัก : 1,400-12,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 50 ห้อง
ทีต่ งั้ : 333/2 หมู่ 3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 032-695095, 080-6509393  
เว็บไซต์ : www.bgaresort.com
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กรุ่นกลิ่น...ไอทะเล นอนเอ้เต้...สบายใจ
เอ้อระเหย...ลอยชาย กับหาดทราย...ขาวจัง
อาบน้ำ�...ใต้เงาจันทร์ หลับตาฝัน...กลางหมู่ดาว

บ้านไกลหนาว รีสอร์ท
ริมทะเลบ้านกรูด

ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ท
รีส อร์ทขนาดเล็กแสนสงบของหาดบ้ า นกรู ด
สไตล์ Small Luxury บ้านทุกหลังใกล้ทะเล อยูบ่ น
หาดทรายขาวสะอาด ส่วนใหญ่เป็น Sea view
บรรยากาศเหมาะส�ำหรับคูฮ่ นั นีมนู และผูท้ ชี่ นื่ ชอบ
ความเงียบสงบเป็นพิเศษ

Rachavadee Bankrut Resort
The serene small resort of Bankrut Beach
was designed in small luxury style. Each house
is near the sea and set on the beach. Most
of them have sea view, suitable for honeymoon
couple and serene lover.

ราคาห้องพัก : 1,700-5,800 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 21 ห้อง
ทีต่ งั้ : 98/1 ม.7 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 089-8364498
Line ID : rachavadeeresort
เว็บไซต์ : www.rachavadee.com, www.rachavadee.net
Facebook : www.facebook.com/rachavadeebankrutresort
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“เราสร้างโรงแรมบ้านกรูด เพราะเราอยากเห็น
คนไทย คนต่างชาติมาเที่ยวทะเลภาคใต้มากขึ้น    
เรามีความสุขเมื่อเห็นทุกคนใช้เวลาดีๆ ร่วมกันใน
ครอบครัวและสนุกกับเพือ่ นฝูง”

Ban Glai now Resort
Ban Good Beach Front Hotel
“We established Ban Good Beachfront
hotel because we would like to see Thai
people and foriegners travel southern
sea of Thailand. We hope you be happy
and have a good time with family and
friends when stay here. Your happiness
is ours”

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : บ้านไกลหนาว 24 ห้อง
ริมทะเลบ้านกรูด 79 ห้อง
ทีต่ งั้ : 123 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190
โทรศัพท์ : 032-695244, 032-695393  
เว็บไซต์ : www.bangoodbeachfront.com
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เดอะ วิน โฮเทล

ทีพ่ กั สุดฮิต...ทีเ่ ทีย่ วโดนใจ

ในเขต...อ�ำเภอบางสะพานน้อย
Bang Saphan Noi District

“เดอะวินโฮเทล ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของคุณ”
มีหอ้ งพักให้เลือก 30 แบบ จ�ำนวน 44 ห้อง
สนุก๊ เกอร์คลับ ห้องประชุมสัมนา ห้องคาราโอเกะ
ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านกาแฟสด และสิง่
อ�ำนวยความสะดวกครบวงจร

The Win Hotel
There are 44 rooms
with 30 styles: including
snooker club, conference/
seminar room, karaoke
room, restaurant, supermarket,
fresh roasted coffee house
and full facility.

ราคาห้องพัก : 1,000-1,200 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 44 ห้อง
ทีต่ งั้ : 888 ม.6 ต.ก�ำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 77140
โทรศัพท์ : 032-691746-8
Line ID : 081-8801010
เว็บไซต์ : www.thewinhotel888.com
Facebook : The Win Hotel 888
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เกาะทะลุ–เกาะสิงห์-เกาะสังข์
ตัง้ อยูไ่ ม่หา่ งกันมากนัก เป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ดูปะการังน�ำ้ ตืน้ เกาะทะลุเป็นเกาะใหญ่ บริเวณ
ปลายแหลมด้านเหนือเกาะมีหน้าผาชันสีแดง และมีชอ่ งขนาดใหญ่ทะลุไปอีกด้านหนึง่ ได้ จึง
เป็นทีม่ าของชือ่ เกาะ บนเกาะมีชายหาดทีส่ วยงาม และมีทพี่ กั บริเวณรอบๆ เกาะ มีปะการัง
น�ำ้ ตืน้ ทีส่ มบูรณ์และสวยงามมากมาย น�ำ้ ทะเลใสจนมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
การเดินทาง จากตลาดบางสะพานใช้ทางหลวงหมายเลข 3374 ไปขึน้ เรือทีท่ า่ เรือเกาะ
ทะลุหรือทีป่ ากคลองบางสะพานน้อย จะมีบริษทั เรือน�ำเทีย่ วด�ำน�ำ้ ดูปะการัง คอยให้บริการ
สามารถสอบถามข้อมูลเช่าเรือ ด�ำน�ำ้ ดูปะการังได้ทโี่ รงแรม/ทีพ่ กั ในเขตอ�ำเภอบางสะพานน้อย
และใกล้เคียง

Koh Thalu-Koh Sing-Koh Sang
Not far from one another, these islands are home to coral reef snorkeling.
Koh Thalu is a big island whose northern end has a red steep cliff and a big
hole on one side and goes through the other, so the name is derived. The
island has a beautiful beach and accommodation. Surrounding it are shallow
abundant integral coral reefs. The water is so clear that it is visible to the eyes.
Getting there From Bang Saphan market, travel by Road 3374 and board
at Thalu pier or at the mouth of Bang Saphan Noi canal. For more information
on accommodation or hiring a boat for snorkeling at Koh Thalu Pier
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หาดบางเบิด
ลักษณะเป็นโค้งอ่าวเล็ก ๆ มีเขาบางเบิดตัง้ อยูท่ างปลายหาดด้านใต้ บรรยากาศเงียบสงบ
น่าเทีย่ ว สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บางเบิดมีชอื่ เสียงในการปลูกแตงโมไร่ ของ มจ.สิทธิพร
กฤดากร ซึง่ น�ำสายพันธุม์ าจากประเทศสหรัฐอเมริกา แตงโมบางเบิดมีผลขนาดใหญ่รสชาติ
หวานกรอบ ปัจจุบนั พืน้ ทีต่ รงนีเ้ ป็นทีต่ งั้ อนุสาวรีย์ มจ.สิทธิพร กฤดากร สร้างขึน้ เพือ่ เป็น
อนุสรณ์ให้อนุชนรุน่ หลังระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และยังเป็นสถานทีต่ งั้ สถานีวจิ ยั สิทธิพร
กฤดากร สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หาดฝัง่ แดง
ห่างจากตัวอ�ำเภอบางสะพานน้อย ลงไปทางใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่
สวยงามแปลกตา คือมีแนวหน้าผาทีม่ หี นิ สีแดงเข้มอยูต่ ดิ กับบ้านบางเบิด สามารถเดินเลียบไป
ตามแนวชายหาดได้ หากมองจากทะเลเข้ามาจะเห็นเป็นสีแดงสะดุดตา จึงเป็นทีม่ าของชือ่ หาด
ฝัง่ แดงน�ำ้ ทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ

Fang Daeng Beach (Red Beach)
Bang Berd Beach
Characteristic of a small curved bay with Bang Berd hill located at the south
end, the beach has a pleasant tranquil atmosphere. During WW II, it was famous
for growing watermelons in fields belonging to His Serene Highness (HSH)       
Sitthiporn Kridakorn who brought the strains from America. Bang Berd’s watermelons
are large-sized, sweet and crispy. Nowadays, the place located the statue of HSH
Sitthiporn Kridakorn, built to remind younger generations of his deeds. Moreover,
it also a location of Sitthiporn Kridakorn Research Institute, under supervision of
Agro-ecological System Research and Development Institute, Kasetsart University.
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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 origin of the name “Fang
Daeng Beach” with crystal clear
water and peaceful.
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“MORE SPACE MORE NATURE”

บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท
หาดสน รีสอร์ท

ห้องพัก seaview ทุกห้องบนชายหาดส่วนตัว
ยาวกว่า 500 เมตร สระว่ายน�ำ้ ขนาดใหญ่เตรียม
ไว้บริการ

รีสอร์ทของเราอยูบ่ ริเวณท่าเรือซึง่ มีหาดทราย
ทอดยาว น�ำ้ ทะเลใส เล่นน�ำ้ และกิจกรรมทางทะเลได้
อยูต่ รงข้ามเกาะทะลุ

Bansaithong Beach Resort
Haad Son Resort
Our resort is located near the pier
with long stretch beach and crystal clear
water, opposite Thalu Island. You can
enjoy swimming and water activities.

ราคาห้องพัก : 800-3,000 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 24 ห้อง
ทีต่ งั้ : 69 ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย 77140
โทรศัพท์ : 032-699196, 081-8569975
Line ID : 0818569975 หรือ 0860249956
เว็บไซต์ : www.haadsonbeachresort.com
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Each room on the 500 metres private
beach has the sea view with a large
swimming pool.

ราคาห้องพัก : 1,800-4,500 บาท
จำ�นวนห้องพัก : 30 ห้อง  
ทีต่ งั้ : 15/4 หมู่ 5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย 77170
โทรศัพท์ : 081-8940410, 088-9192446,
   094-6566545   
เว็บไซต์ : www.bansaithong.com
Facebook : bansaithong beach resort
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“ชีว ิตดี ที่เกาะทะลุ”

เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
ทีน่ คี่ อื เกาะเล็กๆ แห่งหนึง่ ในอ่าวไทย ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจาก
ชายฝัง่ มีชอ่ งทะลุทเี่ กิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเมือ่ นาน
มาแล้ว นานพอๆ กับธรรมชาติบนเกาะ และใต้ผวิ น�ำ้ สีมรกต
ซึง่ ถูกรักษาเอาไว้อย่างดี
ทีน่ มี่ ปี ะการังน�ำ้ ตืน้ ทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ในอ่าวไทย และอยูใ่ กล้
แค่วา่ ยน�ำ้ ออกไปจากชายหาด ก็ได้เห็นโลกใต้นำ�้ ทีส่ มบูรณ์
แบบ จะด�ำผิวน�ำ้ สกินไดฟ์วงิ่ ชมปะการังได้ทงั้ วัน หรือจะพาย
เรือคายัคชมธรรมชาติ นั่งมองทะเล ตกหมึกยามเย็น      
กินอิม่ หลับสบาย ฟังเสียงคลืน่ ยามค�ำ 
่ เป็นชีวติ ดีๆ ทีห่ าได้
ทุกตารางนิว้ ทีเ่ กาะทะลุ

Koh Talu Island Resort
This is a little island in the Thai Gulf, not far from the coast, with piercing holes
from natural phenomenon long time ago, as long as the nature on the island and
under the emerald clear water. All of them are taken good care.
Moreover, it is the most abundant shallow water coral in the Thai Gulf, within
striking distance of the beach, so you can swim there by yourself. The complete
world under the sea comes into existence when skin diving. Diving or kayaking to
explore the nature are offered all day. Watching the mist sea at sunset, listening to
the sea whispering at nighttime, having happy belly and sleeping tight, are the happy
life you can find in every inch on Koh Talu.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 38 ห้อง
ทีต่ งั้ : ม.3 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย 77140
โทรศัพท์ : 081-6396950, 081-4526341
เว็บไซต์ : www.taluisland.com
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บางเบิด รีสอร์ท
บางเบิดรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้กับเกาะ
ทะลุ ให้บริการด�ำน�ำ้ เกาะทะลุเป็นรายแรกๆ โดย
ให้บริการด�ำน�ำ้ มาแล้วกว่า 10 ปี มีเรือท่องเทีย่ ว
ส� ำ หรั บ ด� ำ น�้ ำ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานหลายขนาดไว้ ใ ห้
บริการ สามารถให้บริการได้ทั้งกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆ
หรือแม้แต่กลุ่มเล็กๆ มีความปลอดภัยพร้อมให้
บริการทุกท่านในราคาประทับใจ

Bangburd Resort
The resort is near Thalu Island. We are one of the first diving service at Thalu
Island and have offered it for more than 10 years. Our standard diving tour boats
in various sizes, can service both large and small groups with safety and impression.

ราคาห้องพัก : สอบถามได้ทร่ี สี อร์ท
จำ�นวนห้องพัก : 20 ห้อง
ทีต่ งั้ : 103 ม.5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย 77170
โทรศัพท์ : 032-817234-5, 081-5266962
Line ID : 0815266962
เว็บไซต์ : www.bangburdtour.com
Facebook : www.facebook.com/BangburdResort
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แบคฮัทโฮม รีสอร์ท
Beachus Home Resort
นางพญา รีสอร์ท
Nang Praya Resort
ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
Pattavia Resort & Spa
บ้านพักแจ่มสว่าง รีสอร์ท
Jam Sawang Resort
ฟร้อนบีช รีสอร์ท
Front Beach Resort
โกลเด้นไพน์บีช รีสอร์ท
Golden Pine Beach Resort
ฟอเรสต้า รีสอร์ท ปราณบุรี
Foresta Resort Pranburi

0 3263 2287-8
0 3263 2389
0 3257 0304-8
0 3257 0050
0 3263 0728
0 3263 2401
08 1420 8421

สามร้อยยอด Sam Roi Yod

หัวหิน Hua Hin

กอซอ รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
Kor Sor Resort & Spa Hua Hin 0 3265 5710-3
หิน น�้ำ ทราย สวย หัวหิน
Hin Nam Sai Suay Hua Hin
0 3254 7461
อินเตอร์คอนติแนนตัล หัวหิน
Inter Continental Hua Hin
0 3261 6999
เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Thawandara Resort & Spa Hua Hin
0 3257 6300
ศุภมิตรโฮเต็ล Supamitra Hotel
0 3251 1487
ซิตี้บีชรีสอร์ท หัวหิน
City Beach Resort Hua Hin 0 3251 2870-4
วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา
Wora Bura Resort & Spa
0 3253 6999
บ้านพักจี้อันตึ๊ง Je An Tueng
0 3251 1100
อัสราวิลล่า แอนด์ สวีท
Asara Villa & Suite
0 3254 7555
นราวรรณ หัวหิน
Narawan Hua Hin
0 3252 6390
ตะเกียบบีช รีสอร์ท
Takiab Beach Resort
0 3251 2639
บ้านอนันตศิลา Baan Anantasila 0 3253 6364
บ้านทะเลดาว Baan Talay Dao
0 3253 6024
โรงแรมหัวหินกอล์ฟวิลล่า
Hua Hin Golf Villa
0 3253 1392-4
โรงแรมหัวหินไวท์วิลล่า
Hua Hin White Villa
0 3251 1049
โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า
Hua Hin Grand Hotel & Plaza 0 3253 2244

โรงแรมวรรณารา
Wannara Hotel Hua Hin
0 3251 2136
โรงแรมหัวหินไวท์แซนด์
Hua Hin White Sand Hotel
0 3253 3433
โรงแรมซิตี้บีช
City Beach Resort
0 3251 2870-5
โรงแรมเฟรชอินน์
Fresh Inn Hotel
0 3251 1389
โรงแรมทิพย์อุไรซิตี้
Thipurai City Hotel
0 3251 5865
โรงแรมบ้านบาหยัน
Baan Bayan
0 3253 3540-4
โรงแรมยูโรซิตี้ Euro City Hotel 0 3251 3130

ปราณบุรี Pran Buri

บ้านไทยแหลมเกด รีสอร์ท
Baan Thai Leam Kate Resort
0 3263 1656
บ้านหาดปราณ รีสอร์ท
Baan Haad Pran Resort
0 3263 1435
ปราณบุรี ซี ฮิลล์ รีสอร์ท
Pran Buri Sea Hill Resort
0 3263 1765
ตะนาวศรี รีสอร์ท
Tanaowasri Resort
0 3257 0295
บ้านปราณ รีสอร์ท
Baan Pran Resort
0 3263 0598
อลีนตา รีสอร์ท ปราณบุรี
Aleenta Resort Pranburi
0 3261 8333
บิวตี้ บีช รีสอร์ท
Beauty Beach Resort
0 3263 0732-3
ภูริมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Phurimuntra Resort & Spa
0 3263 0550-3
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บ้านรักทะเล Baan Rak Talay
สามร้อยยอดฮอลิเดย์
Sam Roi Yod Holiday  
บ้านพักโกลเด้นท์
Baan Pak Golden
บ้านพักกรรณิการ์
Baan Pak Kunnikar
ดอลฟินเบย์ รีสอร์ท
Dolphin Bay Resort
เทอรา เซลิซ่า รีสอร์ท
Terra Selisa Resort
อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Anchana Resort & Spa
ไพรเวซี่บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
Privacy Beach Resort & Spa
กาลาโมนา รีสอร์ท
Kalamona Resort
การ์ฟิลด์ รีสอร์ท Garfew Resort
สามร้อยยอดคาบาน่า
Sam Roi Yod Cabana
ทิวมะพร้าวอ่าวปราณ รีสอร์ท
Tiewmaprao Ao Pran Resort

กุยบุรี Kui Buri

08 1822 0261
08 1934 4501
0 3255 9103
0 3251 2298
0 3255 9333
0 3255 9359

0 3255 9366-7
0 3255 9444
08 1710 4725
08 1943 0241
0 3255 9159
08 1371 8919

ลิตเติ้ลโฮม บีช กุยบุรี
Little Home Beach Kui Buri
0 3268 2777
ถ�้ำไทร วิว Tum Sai View  
08 9776 6647
พรรักษารีสอร์ท กุยบุรี
Porn Raksa Resort Kui Buri
0 3268 2656
อัครมณี รีสอร์ท
Aukaramani Resort
0 3268 1234
บ้านจันทร์ฉาย Baan Chan Chai 0 3268 1131
วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี
Vartika Resovilla Kui Buri
0 3282 0164

วาฏิกา แอดแวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท กุยบุรี
Vartika Adventure Retreatic Resort Kui Buri
0 3282 0182

เมือง Muang

หาดทอง Had Thong Hotel
0 3260 1050
ประจวบเพลส
Prachuap Place Hotel
0 3260 4811-2
ซันบีช เกสเฮ้าส์
Sun Beach Guest House
0 3260 4770
ประจวบบีช Prachuap Beach Hotel 0 3260 1288
เกาะหลัก - รีสอร์ท
08 6339 6673,
Koh Lak - Resort   
0 3260 4854
ครอสทู รีสอร์ท กุยบุรี
Cross 2 Kui Buri
0 3260 1412
กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
Kui Buri Hotel & Resort  
0 3282 0111-9
วราวรรณ Varawan Hotel
0 3260 4888
เรือนชบา รีสอร์ท
Ruan Chaba Resort
0 3260 4650
บ้านชมพู Baan Chom Phu
0 3260 3871
ตาม่องล่าย รีสอร์ท
Ta Mong Lai Resort
0 3255 0551
ประจวบแกรนด์
Prachuap Grand Hotel
0 3260 1111
อุ่นตะวัน Ountawan Hotel
0 3260 4931
ปาหนัน รีสอร์ท Panan Resort 0 3261 1220,
0 3261 103en6
ธนาคาบาน่า Tana Cabana Resort 0 3266 1789
บ้านฟอร์ตี้ บีช รีสอร์ท
Baan Forty Beach Resort
0 3266 1437
บ้านริมทะเล Baan Rim Talay
0 3266 1919
แค้มป์ Smart หว้ากอ
Camp Smart Wha Kor
08 5170 3148
บ้านพักอารยา Araya House
0 3266 1252
เปี่ยมสุข รีสอร์ท
PeamSook Resort
0 3266 2078
คลองวาฬ บีช รีสอร์ท
Klongwan Beach Resort
0 3266 1880
ค.วาฬบุรี Kor Wan Buri Resort 0 3266 1200
ฟ้าทะลายโจร Fatalayjone Resort 0 3266 1162
ครัวดาว แอนด์ รีสอร์ท
Krua Dao & Resort
0 3266 1396
โกล้เด้นบีช Golden Beach Hotel 0 3260 1626
แอท ที บูทีค รีสอร์ท
08 1629 0931,
@T Boutique Resort
0 3266 1888
บ้าน ป ปลา Baan Por Pla
0 3251 0150  

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่พักสุดฮิต...ที่เที่ยวโดนใจ 123

ทับสะแก Thap Sakae

มาลัยเอเชีย รีสอร์ท
Malai Asai Resort
08 1916 1217
ชานเรือน Chanruen Hotel
0 3267 1890
ทับสะแก โฮเต็ล Thap Sakae Hotel 0 3254 6242
แจ๊คบีช รีสอร์ท Jack Beach Resort 0 3257 4303
สุขตา รีสอร์ท Sukta Resort
0 3257 4265
แหลมกุ่ม บีช รีสอร์ท
Laem Kum Beach Resort
0 3281 5225
เดอะบีช The Beach
08 7933 4240
ร๊อกกี้พ้อยท์ รีสอร์ท
Rocky Point Resort
0 3281 5299
สิรารัญ รีสอร์ท Sirarun Resort 0 3260 2541
วิภาวิลล์ รีสอร์ท Vipa Ville Resort 0 3257 4446
ณิชาวิลล์ รีสอร์ท & สปา
Nishaville Resort & Spa
08 9986 0084
ซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท
08 1731 9245,
Sunshine Paradise Resort
08 1829 8127
บุญณิชา รีสอร์ท
Boonnicha Resort
09 7245 5779

บางสะพาน Bang Saphan

บางสะพานคอรัล
Bang Saphan Coral Hotel
0 3269 1667
เวสเทิร์น Western Hotel
0 3269 1015-6
วรรณวีณา บังกะโล
Vanvena Bungalow
0 3269 1251
สายลม รีสอร์ท Sai Lom Resort 0 3269 1110
นิภา บีช รีอสร์ท
Nipa Beach Bungalow
0 3269 1583
บ้านพักหาดสมบูรณ์ รีสอร์ท
Haad Somboon Resort
0 3269 1899
บางสะพาน รีสอร์ท
Bang Saphan Resort
0 3269 1152-3
สวนหลวง รีสอร์ท
Suan Luang Resort
08 9744 0070
เกษมสุข รีสอร์ท Kasemsuk Resort 0 3269 5030
อิ่มสุข Aim Suk
0 3269 1242

ต�ำบลบ้านกรูด

ศศินา รีสอร์ท แอนด์ สปา
Sasina Resort & Spa
0 3269 5335-6
บ้านริมหาด Ban Rim Haad
0 3269 5205-6
บ้านเขียว รีสอร์ท
Ban Kaew Green View Resort 0 3269 5112
เบย์วิว บีช รีสอร์ท
Bay View Beach Resort
0 3269 5566-7
สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท
Suan Baan Krood Beach Resort 0 3269 5217

โคโคนัท การ์เด้นท์ รีสอร์ท
Coconut Garden Resort
08 1916 1722
ริมทะเลบ้านกรูด
Rim Talay Baan Krood
0 3269 5379
ศาลาไทย บีช รีสอร์ท
Sala Thai Beach Resort
0 3269 5181-2
บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท
Baan Klang Aow Beach Resort 0 3269 5123
บ้านพักนานาชาติ บ้านกรูด
Baan Krood Youth Hotel
0 3261 9103
ศิริพงศ์ เกสเฮ้าส์
Siripong Guest House
0 3269 9464
ราชาวดี บ้านกรูด
Rachavadee Baan Krood
0 3269 5155
บ้านกรูด รีสอร์ท
Baan Krood Resort
0 3269 5076
บ้านมนตรา บีช รีสอร์ท
Baan Montra Beach Resort 0 3269 5294-5
คีรีวารีซีไซด์ วิลล่า แอนด์ สปา
Kerevaree Seaside Villa & Spa 0 3269 5511
บ้านกรูดอาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
Baan Krood Arcadia Resort & Spa 0 3269 5452-3
ธารวรา บีช รีสอร์ท
Tharnvara Beach Resort
0 3269 5362
บานีโต บีช รีสอร์ท
Banito Beach Resort
0 3269 5282-3
ดีวารี ดีวา่ บ้านกรูด
D Varee Diva Ban Krut
08 4903 5225

บางสะพานน้อย Bang Saphan Noi

บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท
Baan Sai Thong Beach Resort   08 1894 0410
บางเบิด รีสอร์ท
Bang Berd Resort
08 6075 7521
เนินทรายงาม รีสอร์ท
Nern Sai Ngarm Resort
08 5024 5501
หาดสน รีสอร์ท Haad Son Resort  0 3269 9196
สวนอนันต์ รีสอร์ท
Soan Anan Resort
0 3269 9118
สิริเพ็ญ รีสอร์ท Siripen Resort
0 3269 9035
สรียาปาล์ม บีช รีสอร์ท
Sareyapalm Beach Resort
0 3269 9085
เกาะทะลุ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท
0 3244 2636,
Koh Talu Island Resort
08 9744 7995
จันทิมา รีสอร์ท Chanthima Resort 0 3264 6250
บุญชูบางเบิด รีสอร์ท & บีเจ บังกะโล
Boonchu Bangburd Resort & Bj Bungalow
0 3281 7246, 08 1995 1333
บ้านลุงมวล Baanlungmuan
0 3269 9199
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อ.หัวหิน Hua Hin

อ.สามร้อยยอด Sam Roi Yod

ร้านครัวบ้านครู Krua Baan Khru 0 3253 6645
ร้านเจ๊เขียวซีฟู๊ด Jae Kaew Seafood 0 3251 2233
ร้านข้าวมันไก่ลมหวล
Khao Mun Kai Lom Huan
0 3251 3366
ร้านเจ๊กเปี๊ยะ Jek Pen
0 3251 1289
ร้านชาวเลซีฟู้ด Chao Lay Seafood 0 3253 0610
ร้านก๋วยเตีย๋ วปลานายหอย
Fish Balls Noodle Nai Hoy
0 3251 6516
ร้านเจ๊ไฝ Jae Fai
0 3251 3569

ร้านครัวคุณแมว Krua Khun Meow 0
ร้านครัวชมทะเล Krua Chomtalay 0
ร้านสวัสดิการ Sawatdi Kan
08
ร้านคุณสุธน ซีฟู้ด
Kunsuthon Seafood  
08
ร้านจิ๋มแดง Jim Dang
0
ร้านเจ๊ซิ้ม ซีฟู้ด Jae Sim Seafood 08
ร้านเจ๊แอ๊ะ Jae Aah
0
ร้านยกซด ซีฟู้ด
Yok Sod Seafood
08

อ.ปราณบุรี Pran Buri
หัวปลี เลซี่ บีช
Hua Plee Lazy Beach
0
อิ่มสุข รีสอร์ท Im Sook Resort
0
อลีนตา รีสอร์ท Aleenta Resort
0
ฟร้อน บีช โฮเทล
Front Beach Hotel
0
บ้านลอนทราย Baan Lon Sai
0
บิวตี้บีช รีสอร์ท
Beauty Beach Resort
0
แสงหิรัญ รีสอร์ท Sanghirun Resort 0

3268 9439
3255 9364
6701 8597
9060
3255
9740
3255

7609      
9160
5423
9261

6883 2356

อ.กุยบุรี Kui Buri
3263 0555
3257 0152
3257 0194
3263 0669
3263 0582

ร้านถ้ำ�ไทร ซีฟู้ด
Tam Sai Seafood
ร้านบ้านหินริมหาด
Ban Hin Rim Haad
ร้านแหลมทอง ซีฟู้ด
Laem Thong Seafood
ร้านคุณสุธน Kunsuthon

08 6164 1556
0 3255 9364
08 6701 8597    
08 9549 4992

3263 1732
3263 0651
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อ.บางสะพาน Bang Saphan

อ.เมือง Muang
ร้านเฉี่ยวโอชา Chiao Ocha
ร้านเพลินสมุทร Ploen Sa Mut
ร้านครัวชบา ซีฟู้ด
Khrua Cha Ba Seafood
ร้านฟองเบียร์ Fong Beer
ร้านครัวไชยวัฒน์ Krua Chaivat
ร้านโจ๊กเกาะหลัก Chok Ko Lak
ร้านสองอ่าว ซีฟู้ด
Song Ao Seafood
ร้านดาว Krua Dao
ร้านเจ๊สั้น Jae San
ร้านรับลม Rub Lom

0 3261 1118
0 3261 1115
0
08
0
08

3260
1703
3260
9985

4944
8387
4534
7443

08
08
08
0

5383
6668
1943
3260

9666
1339
0541
1677

0 3269 5300
0 3269 5184       
0 3269 5061
0 3269 5065
08 6090 9899
0 3269 5307
0 3269 5064

อ.บางสะพานน้อย Bang Saphan Noi

อ.ทับสะแก Thap Sakae
ร้านกบ ซีฟู้ด Kob Seafood
ร้านคอฟฟี่ โก Coffee Go
ร้านครัวป้ามา Krua Pa Ma
ร้านซัง San
ร้านพิซซ่า พีทูเอ็น P2N Pizza
ร้านแหลมกุ่ม ซีฟู้ด
Laem Kum Seafood

ร้านครัวบ้านริมน้ำ� 
Krua Baan Rim Num
ร้านชายทะเล ซีฟู้ด
Chay Ta Lay Seafood
ร้านประมง ซีฟู้ด
Pramong Seafood
ร้านรุ่งสมุทร ซีฟู้ด
Rung Samut Seafood
ร้านครัว เดอะบีช
Krua The Beach
ร้านบ้านเขียว Baan Kaew
ร้านหนูโภชนา Nhu Phochana

0 3257 4227
0 3267 1378
0 3260 4944
0 3276 71259
0 3267 1176
0 3281 5225

ร้านจิ๊ดจ๊าด ซีฟู้ด
Jeed Jard Seafood
08 9916 0062
ร้านครัวบางเบิด Krua Bang Burd 08 6170 5262
ร้านครัวผู้ใหญ่สา
Krua Phu Yai Sa
08 9184 6560
ร้านโอ๋เอ๋ Ao Aey
0 3269 9114
ร้านพี่น้อง Pee Nong
08 5290 1464
ร้านลมทะเล Lom Ta Lay
08 7897 0644
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OTOP จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1. ศูนย์โอทอปประจวบคีรขี น
ั ธ์ (หัวหิน)
71/17 อาคารศูนย์โอทอปประจวบคีรขี นั ธ์
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
2. ศูนย์โอทอปเขาโพธิ์
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย
3. กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านร่องแก้ว
46/7 ม.4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง
4. เรือนสมุนไพรคุณยาย
955 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
5. กลุม่ สตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน
6. บริษท
ั แสงอรุณโคโคนัทออยล์
171/1 ม.3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก
7. กลุม่ แปรรูปผลิตผลการเกษตรสามร้อยยอด
11/1 ม.5 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด
8. โคโค่บวิ ตี้
46 ม.2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง
9. กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวอินทรียท
์ บ
ั สะแก
130/13 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก
10. วิสาหกิจชุมชนพลายงาม
19/19 ม.4 จ.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
11. กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา
55 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

โทร. 087-1713030
โทร. 087-9806361
โทร. 081-6521723
โทร. 081-9426673
โทร. 032-908858
โทร. 087-7704275
โทร. 032-651868
โทร. 084-7671397
โทร. 089-9223151
โทร. 086-7526030
โทร. 032-622207
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ปฏิทินท่องเที่ยว...

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ.หัวหิน
1.ม.ค. เทศกาลวันปีใหม่   
มี.ค. งานเทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ
13 เม.ย. งานสงกรานต์ หัวหิน
เม.ย. – พ.ค. งานหัวหินร�ำลึกและงานกาชาด
พ.ค. ฮอนด้า มินสิค เฟสติวัล
มิ.ย. หัวหินแจ๊ส เฟสติวัล
ส.ค. เทศกาลกอล์ฟ หัวหิน – ช�ำอ�ำ
ส.ค. ตักบาตรท�ำบุญวันอาสาฬหบูชา
ส.ค. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
12 ส.ค. วันแม่
ก.ย. การแข่งขันโปโลชิงถ้วยพระราชทาน
ก.ย. งานท�ำบุญศาลเจ้าประจ�ำปี
ต.ค. วันออกพรรษา
31 ต.ค. ปาร์ตี้ ฮาโลวีน
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
พ.ย. เทศกาลอาหารหัวหิน
พ.ย. เทศกาลไวน์ – แจ๊ส
ธ.ค. ห้วยมงคล ถนนของพ่อ
ธ.ค. คอนเสิร์ต พิทักษ์หัวหิน
ธ.ค. รถโบราณ
24–25 ธ.ค. งานวันคริสต์มาส
31 ธ.ค. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อ.ปราณบุรี
13-15 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์
ร่วมสืบสานก่อเจดีย์ทราย
ส.ค. ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประเพณี
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง
พ.ย. งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ธ.ค. งานประจ�ำปีศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
31 ธ.ค. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                                                                                                                 
อ.สามร้อยยอด
มี.ค. งานเทศกาลวันมะม่วงและของดี
อ�ำเภอสามร้อยยอด

อ.กุยบุรี
ม.ค. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
13 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 ประเพณีแห่ขบวนหลวงพ่อในกุฏิ
วันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรลูกอมในเทศกาล
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
อ.เมือง
1 ม.ค. งานขึ้นเขาห่มพระพาท่องช่องกระจก
เถลิงศกรับพร
ก.พ. งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด
มี.ค. งานมอเตอร์ไซค์ใหญ่  
เม.ย. งานอนุรักษ์มรดกไทย
13 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์
14 เม.ย. งานสืบสานประเพณีไทยทรงด�ำ
พ.ค. งานประเพณีฉลองอ่าวปิดทองเจ้าพ่อม่องล่าย
มิ.ย. งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขาช่องกระจก
ก.ค. ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
ต.ค. งานประเพณีตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ธ.ค. งานวันที่ระลึก “วีรกรรม 8 ธันวาคม”
อ.ทับสะแก
1 ม.ค. วันมะพร้าวทับสะแก
ธ.ค. ประเพณีแข่งขันเรือใบและเรือยาว
อ.บางสะพาน
13-17 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์บ้านกรูด
ส.ค. งานวันเข้าพรรษา
12 ส.ค. งานวันแม่
ส.ค. การแข่งไตรกีฬา
พ.ย. สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ธ.ค. ประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
31 ธ.ค. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อ.บางสะพานน้อย
1 ม.ค. ประเพณีปีใหม่
มิ.ย. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
ต.ค. – พ.ย. เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาเรดาร์
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Travel Calendar...

Kuiburi
JAN Traditional Harvest together
31 APR Songkran Festival
the15th day of the 5th 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

Prachuap Khiri Khan

Hua Hin
1 JAN New Year’s Day
MAR International Kite Festival
13 APR Hua Hin Songkran Festival
APR – MAY Hun Hin in the remember
& Red Cross Fair
MAY Honda Music Festival
JUNE Hun Hin Jazz Festiva
AUG Hua Hin Golf Festival
AUG Asalha Puja Day
AUG Candle Festival Parade
12 AUG Mother’s Day
SEP King’s Cup Elephant Polo
SEP Chinese shrine annual ceremony
OCT End of Buddhist Lent Day
31 OCT Halloween Day
NOV Loy Krathong Day
NOV Hun Hin Food Festival
NOV Wine & Jazz Festival
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

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.
MAY Bike Week
APR Thai Heritage Conservation Day
13 APR Songkran Festival
14 APR Thai Song Dam Festival
MAY Celebrate Bay and gilded
guardian spirit “Mong Lai”
JUNE Buddha’s relics at Khao Chong Krajo
JUL Candle Festival Parade
OCT Tak Bat Devo at
Khao Chong Krajo
NOV Loy Krathong Day
DEC The memorial “Heroism on December 8”

Pranburi
13–15 APR Songkran Day
& Formation sand pagoda
AUG Candle Festival Parade
AUG Chai Mae Tubtim Thong Shrine
NOV Long Tail Boat Race For King’s Cu
NOV Loy Krathong Day
DEC Pay respects at the shrine of Krom Luang
Chumphon Ketudomsak
31 DEC Pranburi Countdown                                                                                                                
Sam Roi Yot
MAR Mongo Festival

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
AUG Tri Sports Racing
NOV Loy Krathong Day
DEC Sacred Cavalced Festiva
31 DEC Bangsaphan Countdown
Bangsaphan Noi
1 JAN New Year’s Day
JUNE The recapture “Her Serene Highness
Sitthiporn Kridakorn”
OCT – NOV The Hawks immigrants at
Radar Mountain
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