สารบัญ
การเดินทาง

5

สถานที่น่าสนใจ
อ�ำเภอเมืองนครนายก
อ�ำเภอบ้านนา
อ�ำเภอปากพลี
อ�ำเภอองครักษ์

6
6
15
16
17

เทศกาลงานประเพณี

17

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

18
19

กิจกรรมที่น่าสนใจ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมเดินป่าท่องไพร
กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สนามกอล์ฟ

20
20
20
21
21
22
23

ตัวอย่างโปรแกรมนำ�เที่ยว

24

ข้อแนะนำ�ในการเดินป่าของนักท่องเที่ยว

25

สิ่งอำ�นวยความสะดวกในจังหวัดนครนายก
สถานที่พัก
ร้านอาหาร

25
25
38

หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ

43

ถนนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 องครักษ์

น�้ำตกนางรอง

นครนายก

เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม
น�้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

นครนายก เป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแนวก�ำแพงเนินดิน
และสั น คู เ มื อ งอยู ่ ที่ ต� ำ บลดงละคร ส่ ว นชื่ อ
“นครนายก” นั้น เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลัง แต่เดิม
ชื่อ “บ้านนา” และเคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศ
ตะวันออกในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง)
ดินแดนแถบนี้เป็นป่ารกและมีไข้ป่าระบาด รวมทั้ง
เป็นที่ดอนท�ำนาหรือเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล ท�ำให้
ประชาชนอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง
พระมหากษัตริย์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการเก็บ
ภาษีที่นา ท�ำให้มีประชาชนมาอยู่มากขึ้นจนเป็น
ชุมชนใหญ่ เรียกว่า “เมืองนายก”
เมื่อ พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการ
ปกครองเป็ น มณฑล นครนายกอยู ่ ใ นเขตมณฑล
ปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียม
การมีเจ้าครองเมือง โดยให้มีต�ำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดขึ้นแทน ในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอน
นครนายกไปรวมกั บ ปราจี น บุ รี แ ละสระบุ รี หลั ง
จากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก โดยมีพื้นที่
รวม 2,122 ตารางกิโลเมตร นครนายกแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง
นครนายก อ�ำเภอปากพลี อ�ำเภอบ้านนา และอ�ำเภอ
องครักษ์

- เส้ น ทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 305
เลียบคลองรังสิต ผ่านอ�ำเภอองครักษ์ ระยะทาง
105 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลีย้ วขวา
ที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวง
หมายเลข 33) ระยะทาง 137 กิโลเมตร
รถโดยสารประจ�ำทาง

รถปรับอากาศ ชั้น 1 (40 ที่นั่ง) ออกจากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนนก�ำแพงเพชร 2
เส้ น ทางเดิ น รถกรุ ง เทพฯ-องครั ก ษ์ - นครนายก
สถานีขนส่งจังหวัดนครนายก-วงเวียนศาลสมเด็จ
พระนเรศวร-อรัญประเทศ-ตลาดโรงเกลือ เที่ยวแรก
05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 17.00 น. มีรถออกทุก 1
ชั่วโมง กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส ถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสาร
กรุงเทพ (จตุจกั ร) ถนนก�ำแพงเพชร 2 โทร. 08 1295
2578 สาขานครนายก โทร. 0 3731 1932, 08 3112
5171 หรือ 1490
รถตู ้ ออกจากสถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารกรุ ง เทพ
(จตุ จั ก ร) ถนนก� ำ แพงเพชร 2 เส้ น ทางเดิ น รถ
กรุงเทพฯ-องครักษ์-สถานีขนส่งจังหวัดนครนายก
เที่ยวแรก 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 17.00 น. มีรถ
ออกทุก 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0 2936 2852-66 ต่ อ 442, 311 หรื อ
www.transport.co.th รวมถึงสามารถติดต่อได้ที่
สถานีขนส่งจังหวัดนครนายก โทร. 0 3731 1932

อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและ
จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี

ระยะทางจากอ�ำเภอเมืองฯ ไปยังอ�ำเภอต่างๆ
อ�ำเภอปากพลี
9 กิโลเมตร
อ�ำเภอบ้านนา
17 กิโลเมตร
อ�ำเภอองครักษ์
32 กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
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รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย
ภายในมีสถานที่น่าสนใจและกิจกรรมหลากหลาย
เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบครอบครัวและหมู่คณะ
สถานที่น่าสนใจภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้แก่
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ประดิษฐานอยูห่ น้ากองบัญชาการโรงเรียน

นายร้อย จปร. ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็นผูพ้ ระราชทาน
ก�ำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร. พระบรมรูปอยู่ใน
ฉลองพระองค์เครือ่ งแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบก
เต็มยศ ประทับเหนือพระราชอาสน์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ศาลาวงกลม หรือศาลาลม จอมพล สมเด็จพระเจ้า
ลู
กยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
การเดินทาง
ทรงด�ำริให้จดั สร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีพ่ กั ผ่อนของนักเรียน
จากจังหวัดนครนายกไปจังหวัดใกล้เคียง
จากสถานีเดินรถโดยสารประจ�ำทางจังหวัดนครนายก นายร้อย ภายในศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมรูป
มี ร ถโดยสารประจ� ำ ทางไปจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง เช่ น รัชกาลที่ 5
จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และจันทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทบี่ ริษทั ขนส่ง จ�ำกัด อาคารพิพิธภัณฑ์ รร. จปร. 100 ปี เป็นที่แสดง
นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ กองทั พ ไทย จั ด แสดงอาวุ ธ
นครนายก โทร. 0 3731 1932
ยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ท�ำสงครามในอดีต เครื่องแบบ
นายทหาร ห้ อ งชมสไลด์ มั ล ติ วิ ชั่ น และยั ง เป็ น ที่
สถานที่น่าสนใจ
ประดิษฐานพระบรมรูปหุน่ ขีผ้ งึ้ รัชกาลที่ 5 เปิดทุกวัน
อ�ำเภอเมืองนครนายก
ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำนครนายก ภายใน เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชม คนละ 10 บาท หากจะ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตัวศาล ชมสไลด์มัลติวิชั่น มีค่าเข้าชมอีกคนละ 10 บาท
สร้างเป็นศาลาจตุรมุข เสาหลักเมืองเป็นเสาไม้ยาว
1 เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว เป็น ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพ
นั บ ถื อ มาก ท่ า นเป็ น นายด่ า นเมื อ งนครนายกใน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2130 รัชสมัยสมเด็จ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่ต�ำบล พระนเรศวรมหาราช มีข้าศึกเข้ามากวาดต้อนผู้คน
พรหมณี ห่างจากตัวจังหวัด 14 กิโลเมตร และห่างจาก พร้อมทั้งยึดเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายกไว้
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางองครักษ์ 75 กิโลเมตร ขุนด่านจึงรวบรวมชาวเมืองเข้าปกป้องเมืองไว้ได้
บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ 30.864 ส�ำเร็จ
ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะ
นครนายก
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นอกจากเที่ยวชมสถานที่ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถ
ขับรถหรือขีจ่ กั รยานเทีย่ วชมบริเวณได้ โดยศูนย์บริการ
ท่องเทีย่ วมีจกั รยานให้เช่า มีทพี่ กั ห้องประชุมสัมมนา
และค่ายเยาวชน ส่วนกิจกรรมกีฬาที่เปิดให้บริการ
ได้แก่ วอล์กแรลลี่ สนามยิงปืน สนามกอล์ฟ สนุกเกอร์
คาราโอเกะ และส�ำหรับผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เช่น เดินป่า พักแรมที่เขาชะโงก กิจกรรมไต่หน้าผา
จ�ำลองและหน้าผาจริง ต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงาน
ท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร.
0 3739 3185, 08 9799 1429 กรุ ง เทพฯ
โทร. 0 2241 2691-5 ต่อ 62960-1, โทรสาร
0 3739 3312 www.crma.ac.th/tour, www.
facebook.com/crmatourism, E-mail : Tourism
_crma@hotmail.com (มีบริการเส้นทางพาหนะ
เที่ยวชมรอบบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. ส�ำหรับ
ผู้พิการ)
หลวงพ่อเศียรนคร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาค

รักขิตาราม (วัดต�่ำ) ต�ำบลนครนายก สันนิษฐานว่า
สร้างสมัยสุโขทัย (พระร่วง) และขุดพบเศียรพระ
เมื่อ พ.ศ. 2495 บริเวณโรงกลั่นสุราใกล้วัดนางหงษ์
ต�ำบลท่าช้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 มีผู้ศรัทธา
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
สร้างองค์พระและวิหารพร้อมทั้งถวายพระนามว่า
พระพุทธฉาย เป็นภาพเขียนสีบนหน้าผา ซึ่งอยู่ถัด “หลวงพ่อเศียรนคร” นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด
จากเขาชะโงก มีวิหารครอบไว้ เล่ากันว่าสภาพเดิม ยังมีพระพุทธรูปปูนปัน้ ขนาดใหญ่เป็นองค์ประธานใน
เป็นภาพพระพุทธรูปเลือนราง เมื่อ พ.ศ. 2485 กรม ลานปฏิบตั ธิ รรม และมีศาลาริมน�ำ้ ส�ำหรับนัง่ พักผ่อน
แผนที่ทหารบกเข้าไปตั้งโรงงานหินอ่อนที่เชิงเขา จึง
ได้เขียนสีตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนขึ้น ใน วัดใหญ่ทกั ขิณาราม ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบ้านใหญ่ ริมแม่นำ�้
ช่วงกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการเป็นประจ�ำทุกปี นครนายก จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3049
หากเดินไปทางด้านหลังวัดพระฉายจะพบ “น�้ำตก กิโลเมตรที่ 1 แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านใหญ่ กล่าวกันว่า
พระฉาย” เป็นน�้ำตกจากหน้าผาสูง 30 เมตร ลงสู่ ชาวเวียงจันทน์ได้อพยพลงมาทางใต้เมื่อครั้งเกิด
แอ่งน�้ำเบื้องล่างซึ่งสามารถเล่นน�้ำได้
สงครามในประเทศ และมีกลุ่มหนึ่งมาตั้งหลักแหล่ง
7
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วัดใหญ่ทักขิณาราม

อยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมืองฯ เรียกว่า “บ้านใหญ่ลาว” และ
ได้สร้างวัดขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2323 เรียกว่า “วัดใหญ่ลาว”
ในปี 2484 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดใหญ่ทักขิณาราม”
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในวั ด คื อ อุ โ บสถซึ่ ง สร้ า งโดยช่ า งชาว
เวียงจันทน์ มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.15 เมตร
สูง 10 เมตร มีก�ำแพงแก้วล้อมรอบ อุโบสถเป็น
เครื่องไม้มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน บานประตูเป็นไม้
แกะสลัก กรอบด้านขวาเป็นรูปยักษ์ หน้าบันแกะสลัก
รูปเทพพนม ก�ำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งเลียนแบบ
ศิลปะตะวันออก มีทหารสวมหมวกแต่งกายแบบยุโรป
ถือกระบองเป็นทวารบาลด้านละ 2 คน กรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2539 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
0 3731 1503

อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ พุทธลักษณะทรงเครื่อง
ดอกพิกุล พระโอษฐ์แดง และภายในวัดยังเป็นที่ตั้ง
ของอนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 ซึ่ง
สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2482-2488
กองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 เคยมาตั้งทัพที่วัดแห่งนี้
สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จึง
สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็น
ทีร่ ะลึกถึงดวงวิญญาณของทหารจ�ำนวน 7,920 นาย
โดยน� ำ อั ฐิ ที่ ฝ ั ง อยู ่ ใ นบริ เวณวั ด มาบรรจุ ใ นแท่ น ที่
จั ด สร้ า งขึ้ น สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โทร. 0 3738 6166-7
Khon Yok Sheep Farm  ฟาร์มแกะนครนายก ตัง้ อยู่

บนถนนหมายเลข 3049 ใกล้ๆ กับ ตลาดอินโดจีน ชม
ความน่ารักแสนรู้ของเหล่าฝูงแกะ ฝูงกระต่าย และ
วัดพราหมณี ต�ำบลบ้านใหญ่ ประมาณกิโลเมตร ปลาคาร์ฟสีสวย นอกจากนี้ ยังมีมุมดอกไม้แสนเก๋ไว้
ที่ 5 ทางไปน�้ำตกสาริกา-นางรอง เป็นที่ประดิษฐาน ถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าฟาร์มมีรา้ นกาแฟและเบเกอรี่
“หลวงพ่อปากแดง” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวลาว ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท โทร. สอบถามรายละเอียด
นครนายก
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เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 4182 3666, 0 3734 9801-2
รอยพระพุทธบาทจ�ำลองเขานางบวช อยู่ในมณฑป

บนยอดเขานางบวชสูง 100 เมตร ต�ำบลสาริกา ห่างจาก
ตัวจังหวัด 9 กิโลเมตร สร้างขึ้นในวันแรม 8 ค�่ำ
เดือน 12 ปีระกา (พ.ศ. 2401) ทางขึ้นเป็นบันได
คอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้น และจะมีงาน
นมัสการรอยพระพุทธบาทกลางเดือน 5 ของทุกปี
เมืองโบราณดงละคร

เมืองโบราณดงละคร ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลดงละคร ห่างจาก

ตัวจังหวัด 9 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข
3076 เลี้ยวขวาเข้าไป 6 กิโลเมตร ผ่านวัดเจดีย์ทอง
แล้วเลี้ยวไปทางเดียวกับวัดดงละคร เดิมเรียกว่า
“เมืองลับแล” เป็นสถานทีต่ งั้ เมืองโบราณสมัยทวารวดี
และขอม เนินดินดงละคร หรือดงใหญ่ มีพื้นที่ 6
ตารางกิโลเมตร ภายในมีเมืองโบราณ หรือดงเล็ก
ลักษณะเป็นรูปไข่อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันตกของ
เนินดิน มีคนั ดินเป็นก�ำแพง 2 ชัน้ ชาวบ้านเรียกกันว่า
“สันคูเมือง” และมีคูน้�ำล้อมรอบ ลักษณะเดียวกับ
เมืองโบราณทั่วไปในสมัยทวารวดี
ภายในเมืองน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นปกครอง
ส่วนประชาชนตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ใน
บริเวณที่ลุ่มรอบเมือง ความรุ่งเรืองแบ่งเป็นสองช่วง
ช่วงแรกเริ่มพุทธศตวรรษที่ 14-16 เป็นวัฒนธรรม
แบบทวารวดี ช่ ว งที่ ส องพุ ท ธศตวรรษที่ 17-19
เป็ น วั ฒ นธรรมขอมและวั ฒ นธรรมก่ อ นอยุ ธ ยา
พุทธศตวรรษที่ 19 ชาวบ้านดงละครคงจะอพยพไป
ตั้งถิ่นฐานตามล�ำน�้ำสายหลักในจังหวัดนครนายก
สันนิษฐานว่าน่าจะมีความส�ำคัญเกี่ยวข้องกับเมือง
ศรีมโหสถที่จังหวัดปราจีนบุรี เพราะเมืองทั้งสองอยู่
ห่างกันเพียง 55 กิโลเมตร โบราณวัตถุทคี่ น้ พบ ได้แก่
เศษภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบสีฟ้า ลูกปัดแก้ว
ลูกปัดหิน เบีย้ ดินเผา แผ่นตะกัว่ ตุม้ หูสมั ฤทธิ์ แผ่นทองค�ำ

เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทอง สถูปศิลาแลง แหวน
สัมฤทธิ์ และก�ำไลสัมฤทธิ์
ตามต�ำนานกล่าวว่า เมืองโบราณดงละครเคยเป็น
เมืองของราชินีขอมซึ่งเป็นที่รโหฐาน และบริเวณ
เมืองมีต้นไม้สูงขึ้นอยู่ทั่วไป หากคนนอกเข้าไปแล้ว
จะหาทางออกไม่ได้ ต้องวนเวียนอยู่ในเมืองนั่นเอง
ในวันโกนและวันพระจะได้ยินเสียงกระจับปี่ ซอ
ปี ่ พ าทย์ ม โหรี ขั บ กล่ อ มคล้ า ยกั บ มี ก ารเล่ น ละคร
ในวัง จึงเรียกกันว่า “ดงละคร” หรืออีกนัยหนึง่ ค�ำว่า
“ดงละคร” นัน้ อาจเพีย้ นมาจาก “ดงนคร” กรมศิลปากร
ได้ประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมือ่
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
อ่างเก็บนำ�้ ห้วยปรือ อยูท่ ตี่ ำ� บลเขาพระ แยกซ้ายมือ

จากถนนที่ไปน�้ำตกสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่ 1
ไปตามถนนเขาทุเรียน ระยะทาง 11 กิโลเมตร (ทาง
ไปบ้านวังรี) เป็นอ่างเก็บน�้ำขนาดเล็กที่มีทิวทัศน์
สวยงาม มีถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน�้ำ
อ่างเก็บน�้ำทรายทอง อยู่ที่ต�ำบลเขาพระ แยกซ้าย

จากถนนที่ไปน�้ำตกสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่ 1 ไป
ตามถนนเขาทุเรียน ระยะทาง 15 กิโลเมตร เป็นอ่าง
เก็บน�ำ้ ขนาดเล็ก ภูมปิ ระเทศโดยรอบเป็นภูเขา เหนือ
9
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และน�ำ้ ตกนางรอง โดยเลีย้ วซ้ายทีส่ แี่ ยกประชาเกษม
บริเวณกิโลเมตรที่ 8 เข้าไป 5 กิโลเมตร ก็จะถึง
บริเวณตัวน�้ำตกซึ่งเกิดจากธารน�้ำไหลผ่านลานหิน
โดยจะมีน�้ำเฉพาะในฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงพฤศจิกายน
วัดถ�้ำสาริกา ตั้งอยู่ใกล้กับน�้ำตกสาริกา เป็นสถานที่

ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต มาบ�ำเพ็ญศาสนธรรม
ระหว่าง พ.ศ. 2460-2463 ภายในวัดซึ่งตั้งอยู่บน
เนินเขาประกอบด้วยกุฏิสงฆ์ เรือนบูชาหลวงปู่มั่น
และโบสถ์ซึ่งอยู่สุดทางเดินเท้าขึ้นเขา มีพระบรม
สารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานให้เมื่อ
พ.ศ. 2535 บรรจุที่มณฑปบนยอดเขา มีหอพระธาตุ
และศาลาปฏิบัติธรรมส�ำหรับผู้ที่สนใจ
น�้ ำ ตกสาริ ก า เป็ น น�้ ำ ตกในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลสาริกา จากตัวเมืองไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทาง 12 กิโลเมตร
แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3050 อีก 3
กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย น�้ำตกสาริกา
เป็นน�ำ้ ตกขนาดใหญ่ สายน�ำ้ ไหลตกจากหน้าผา 9 ชัน้
สูงประมาณ 100 เมตร แต่ละชั้นมีแอ่งน�้ำขนาดใหญ่
รองรับ มีบันไดคอนกรีตขึ้นไปถึงบริเวณชั้นสองได้
ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะในการเที่ยวชม บริเวณ
ด้านล่างของน�ำ้ ตกยังมีบริการห้องอาบน�ำ้ ร้านอาหาร
และร้านขายของที่ระลึก
บริเวณทางขึน้ น�ำ้ ตกสาริกามีศาลของเจ้าพ่อปลัดจ่าง
ซึ่ ง ด้ า นในศาลประดิ ษ ฐานองค์ เจ้ า พ่ อ ปลั ด จ่ า งที่
แกะสลักจากไม้คูน เชื่อกันว่าเจ้าพ่อปลัดจ่างเป็น
ประมุ ข ของเทพเจ้ า ในพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ชาวจั ง หวั ด
นครนายกและจังหวัดใกล้เคียงจึงให้ความเคารพ
นับถือเป็นอย่างมาก
อัตราค่าเข้าอุทยานฯ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทย

อุทยานพระพิฆเณศ

อ่างเก็บน�ำ้ ขึน้ ไป 2 กิโลเมตร มี “น�ำ้ ตกทรายทอง” ที่
มีน�้ำเกือบตลอดปี การเดินทางไปยังน�้ำตกทรายทอง
ต้องเดินจากตัวเขื่อนเข้าไป ใช้เวลา 30 นาที
อุทยานพระพิฆเณศ ตั้งอยู่เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 11

ต�ำบลสาริกา จากตัวเมืองไปทางถนนสาริกา-นางรอง
ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไปทางน�้ำตกลานรัก
300 เมตร ภายในอุ ท ยานมี อ งค์ พ ระพิ ฆ เนศ
ปางประทานพรที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย และ
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมองค์พระพิฆเนศจ�ำนวน
108 ปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08
1906 6974 (มีบริการทางลาดเยี่ยมชมรอบอุทยาน
ส�ำหรับผู้พิการ)

น�้ำตกลานรัก หรือ น�้ำตกตาดหินกอง ตั้งอยู่ใน

ต�ำบลสาริกา ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน�้ำตกสาริกา

นครนายก
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พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี

ตัวเมือง 16 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049
อุทยานวังตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์
พินจิ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุท์ พิ ย์ บริพตั ร ภายใน
อุทยานมีพื้นที่ 2.4 ตารางกิโลเมตร ตกแต่งด้วย
พันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ ร่มรื่นสวยงาม สามารถ
น�ำรถยนต์เข้าชมบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยว
ประเภทเช้าไปเย็นกลับ และพักค้างแรม โดยคิดค่า
ผ่านประตูดังนี้
อัตราค่าเข้าอุทยานฯ รถทุกประเภท คันละ 150 บาท
ผู้โดยสารเกิน 8 คน คิดเพิ่มคนละ 10 บาท รถ
จักรยานยนต์ต้องจอดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า
ช�ำระค่าจอดคันละ 10 บาท และค่าบัตรผ่านประตู
คนละ 10 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 3738 5164-5, 08 1989 0365

น�้ำตกสาริกา

ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่
200 บาท เด็ก 100 บาท
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี

ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต�ำบลสาริกา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ภายในมีพระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่
ปางแสดงโอวาทปาติโมกข์เด่นเป็นสง่าและรูปปั้น
อรหันต์สาวก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวก
แสดงถึงเหตุการณ์ส�ำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล พร้อมชม
ประติมากรรมทรายขนาดใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08 1906 6974,
08 8400 9001-8

วัดนางรอง ตั้งอยู่บนเนินเขาน้อย เลขที่ 84 หมู่ที่ 3

ต�ำบลหินตั้ง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รูปหล่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรม
ราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล สร้างขึน้ เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2514 โดยสมเด็จ
อุ ท ยานวั ง ตะไคร้ ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลหิ น ตั้ ง ห่ า งจาก พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ11
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ฐายี) เป็นองค์ประธาน ปัจจุบันวัดนางรองได้สร้าง
มณฑปทรงยุโรปหลังคา 8 เหลี่ยม กว้าง 8 เมตร ยาว
8 เมตร และมีจุดชมทิวทัศน์บนวิหารระฆังที่สูงจาก
พื้นดิน 18 เมตร แบ่งเป็น 5 ชั้น สามารถมองเห็น
เขื่อนขุนด่านปราการชลได้อย่างชัดเจน

เดินทางต่อไปอีก 15 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�ำการ
อุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน
เลี้ยวขวาบริเวณรังสิต เข้าทางหลวงหมายเลข 305
สู่ตัวเมืองนครนายก แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข
33 (ถนนสุวรรณศร) ถึงสี่แยกศาลนเรศวรเลี้ยวซ้าย
ตามเส้ น ทางปราจี น บุ รี - เขาใหญ่ ผ่ า นด่ า นตรวจ
ค่าธรรมเนียมบริเวณเชิงเขาแล้วเดินทางต่อ จนถึง
ที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ
109 กิโลเมตร
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น�้ำตกเหวนรก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จากด่านเนินหอม 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
ตรงหลักกิโลเมตรที่ 24 จากนั้นต้องเดินเท้าไปน�้ำตก
เหวนรกอีก 1 กิโลเมตร เป็นน�้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น
ความสูง 150 เมตร ลักษณะการไหลของน�ำ้ ตกเป็นแบบ
90 องศา ไหลผ่านหุบเหวสูแ่ อ่งน�ำ้ เบือ้ งล่าง ขอให้ระวัง
การเที่ยวชมในช่วงฤดูฝน เพราะน�้ำจะไหลแรงมาก

น�้ำตกนางรอง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมือง

20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049 น�้ำตก
นางรองอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน�ำ้ ตก
ขนาดกลางทีไ่ หลลดหลัน่ เป็นชัน้ สวยงาม ในช่วงฤดูฝน
กระแสน�้ ำ จะไหลเชี่ ย วมาก จึ ง ต้ อ งระวั ง ในการ
ลงเล่นน�้ำ บริเวณน�้ำตกเป็นระเบียบสะอาดตาและ
มีบ้านพักบริการ
อัตราค่าเข้าอุทยานฯ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว การเข้าชม
น�ำ้ ตกนางรองมีคา่ บ�ำรุงสถานทีด่ งั นี้ รถบัส 200 บาท
รถตู้ 100 บาท รถยนต์เล็ก 50 บาท รถจักรยานยนต์
10 บาท นักท่องเที่ยวคนละ 10 บาท
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ 2,165.55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ 4 จังหวัด ได้แก่
นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี
ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าดิบ ป่าโปร่ง ธารน�้ำ
น�้ำตก สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ยอดเขาที่
สูงที่สุด คือ ยอดเขาแหลม มีความสูงจากระดับทะเล
1,292 เมตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก
ของประเทศไทย และองค์การยูเนสโกประกาศเป็น
มรดกโลกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง
เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน
ผ่านรังสิต ประตูน�้ำพระอินทร์ สระบุรี เลี้ยวขวาเข้า
ทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ก่อนถึง
อ�ำเภอปากช่อง บริเวณกิโลเมตรที่ 56 ชิดซ้ายขึ้น
สะพานลอยไปตามถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข
2090) ถึงกิโลเมตรที่ 23 จะพบด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
นครนายก

น�้ำตกกองแก้ว เป็นน�้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากห้วย

ล�ำตะคอง อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ 100 เมตร
ใกล้น�้ำตกมีสะพานแขวนข้ามล�ำห้วยล�ำตะคอง ซึ่ง
เป็ น แนวแบ่ ง เขตจั ง หวั ด นครนายกและจั ง หวั ด
นครราชสีมา

น�้ ำ ตกเหวสุ วั ต อยู ่ ที่ จุ ด สิ้ น สุ ด ของถนนธนะรั ช ต์

เกิดจากห้วยล�ำตะคอง ไหลตกจากหน้าผาสูง 25 เมตร
ในฤดูฝนจะมีนำ�้ มากและไหลเชีย่ ว ในฤดูแล้งน�ำ้ จะน้อย
จึงสามารถเดินขึ้นไปยังหน้าผาของน�้ำตกได้

น�้ำตกเหวไทร เป็นน�้ำตกที่เกิดจากล�ำห้วยล�ำตะคอง

อยู่ถัดไปจากน�้ำตกเหวสุวัต ต้องเดินเท้าจากน�้ำตก
เหวสุวัตไปอีก 1.5 กิโลเมตร น�้ำตกไหลลงมาจาก
หน้าผาสูง 5 เมตร
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เขื่อนขุนด่านปราการชล

น�้ำตกผากล้วยไม้ อยู่ระหว่างทางไปน�้ำตกเหวสุวัต
เป็นน�้ำตกขนาดกลาง ที่หน้าผาของน�้ำตกมีกล้วยไม้
หวายแดงขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
อัตราค่าเข้าอุทยานฯ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่
200 บาท เด็ก 100 บาท
นอกจากนี้ ภายในอุทยานฯ มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจ เช่น
กิจกรรมแค้มปิ้ง กิจกรรมเดินป่าท่องไพร จักรยาน
ท่องเที่ยว ส่องสัตว์ เป็นต้น สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. 0 3735
6033, 08 6092 6529

มี ก ารจั ด กิ จ กรรมล่ อ งแก่ ง ล� ำ น�้ ำ นครนายกตลอด
ทั้งปี ท้ายเขื่อนเป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้นานาชนิดและ
มีศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล
และท่าเรือส�ำหรับล่องแก่ง ส่วนพืน้ ทีบ่ นภูเขาด้านบน
สั น เขื่ อ นเป็ น จุ ด ชมทิ ว ทั ศ น์ แ ละด้ า นบนจุ ด สู ง สุ ด
ของภูเขาสร้างเป็นอาคารที่ประทับเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์
มีบริการรถรางน�ำชมรอบเขื่อน คนละ 20 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3738 4192,
08 9823 4380 (มีบริการห้องสุขา ทางลาดและ
รถพ่วงชมความงามบนสันเขื่อนส�ำหรับผู้พิการ)

เขือ่ นขุนด่านปราการชล ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นด่าน ต�ำบลหินตัง้ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต�ำบล

สร้างขึ้นตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดสรรทรัพยากรน�้ำในจังหวัด
นครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ตัวเขื่อนประกอบ
ด้วยเขือ่ นหลักและเขือ่ นรอง สร้างด้วยคอนกรีตบดอัด
ที่ยาวที่สุดในโลก รวม 2,594 เมตร สูง 91 เมตร
มีความจุนำ�้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านหน้าเขือ่ นเป็น
อ่างเก็บน�้ำ ด้านหลังเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

หินตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวณหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล
ไป 500 เมตร เป็นที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมูลนิธชิ ยั พัฒนาและสมาคม
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ที่ดิน 14-218 ไร่ เพือ่ จัดท�ำโครงการศูนย์นทิ รรศการการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงแนวคิดและทฤษฎีการ
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นครนายก

รูปปั้นช้าง แล้ววนขวา ข้ามสะพาน ถึงสี่แยกแล้ว
เลีย้ วขวาตรงไปอีก 200 เมตร ศูนย์ภมู ริ กั ษ์ธรรมชาติ
อยู่ทางด้านขวามือ
เส้นทางที่ 4 จากรังสิตสามารถนั่งรถตู้ไปลงที่หน้า
เขือ่ นขุนด่านปราการชลได้โดยตรง สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3738 4049
www.bhumiruk.com, E-mail: bhumirak_p@
hotmail.com
วัดคีรีวัน ต�ำบลศรีนาวา บนถนนสายนครนายก-ท่า

ด่าน ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร ภายในพระวิหาร
บนยอดเขาเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
องค์ จ� ำ ลอง ซึ่ ง มี เ นื้ อ เป็ น เรซิ่ น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 32.9 นิ้ว
หนัก 1 ตัน และมีเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ประดับ
ตกแต่งด้วยเพชรแท้ 7 กะรัต พลอยแท้กว่า 2,000 เม็ด
และทับทิมเป็นจ�ำนวนมาก สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. 08 1826 3695, 08 1931 9933

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด�ำริ ประกอบด้วย
อาคารนิทรรศการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว อาคารประชุม
ร้ า นค้ า และ Outdoor Theater แปลงสาธิ ต
กิจกรรมกลางแจ้ง แปลงทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูก
หญ้าแฝก แปลงทฤษฎีเกษตรแผนใหม่ และจุดสาธิต
เรื่องพลังงาน
การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง
ได้แก่
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร แยกรังสิต ตาม
เส้นทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่าน
อ�ำเภอองครักษ์
เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลีย้ วขวา
ที่ หิ น กองไปตามถนนสุ ว รรณศร (เส้ น ทางหลวง
หมายเลข 33) จนถึงนครนายก แล้วใช้เส้นทางสาย
นครนายก-บ้านท่าด่าน (ทางหลวงหมายเลข 3239)
ประมาณ 17 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางสายนครนายก-น�ำ้ ตกนางรอง
(เส้น 3049) จากโรงพยาบาลนครนายก ให้ตรงไป
ทางน�้ ำ ตกนางรอง ผ่ า นวั ง ตะไคร้ ก่ อ นถึ ง น�้ ำ ตก
นางรอง 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าโครงการเขื่อน
ขุนด่านปราการชล ตรงไป 3 กิโลเมตร ถึงวงเวียน
นครนายก

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านบางหอย
ต� ำ บลศรี จุ ฬ า ประดิ ษ ฐาน เทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภ
ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีชัมภล (ปางมหาราช) หรือ

เจ้าแห่งยักษ์ หล่อด้วยโลหะ ฐานกว้าง 2 เมตร ชาวจีน
และชาวไทยเชื้ อ สายจี น ให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ ว่ า
เป็นเทพเจ้าที่ให้คุณด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ และ
การค้าขาย ในการจัดงานตรุษจีน ฉลอง 222 ปี
เยาวราช เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ได้อัญเชิญรูป
หล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย ไปให้ประชาชน
สักการบูชา ท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั
พุทธสถานจีเต็กลิ้มได้แกะสลักเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ไฉ่ซิ้งเอี้ยจากหยกเขียวน�้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม เป็น
เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่
ที่ สุ ด ในโลก นอกจากนี้ ยั ง มี รู ป หล่ อ พระโพธิ สั ต ว์
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กวนอิม พระศรีอาริยเมตไตรย พระอวโลกิเตศวรพันกร
เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าตามคติความเชื่อของ
ชาวจีน การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3076
(นครนายก-บ้านสร้าง) เลี้ยวผ่านด้านหลังอนามัย
หนองทราย ผ่ า นวั ด ศรี จุ ฬ า รวมระยะทาง 28
กิโลเมตร (มีบริการทางลาดส�ำหรับผู้พิการ)

อ�ำเภอบ้านนา

พ. ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 8 ต�ำบลเขาเพิ่ม เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษ
นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปเทีย่ วชมสวนและเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์จากเมล่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดหรือ
ผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปแล้วจากผลเมล่อน อาทิ ซาลาเปา
ไส้เมล่อน ไอศครีมเมล่อน พายเมล่อน ฯลฯ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 3543 1820,
Facebook : https://www.facebook.com/PorFarm

เจ้าแม่กวนอิม ณ พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

ฟาร์มเห็ดยายฉิม เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเห็ด 9 วัดศรีกะอาง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 99 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลศรีกะอาง

ประดิ ษ ฐาน “พระสั ม พุ ท ธสากยมุ ณี โ ลกนาถ”
พระพุทธชินราชจ�ำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สร้างด้วยอิฐถือปูนมีขนาดหน้าตักกว้าง 18 เมตร สูง
30 เมตร สร้างอยูบ่ นยอดเขาสูงจากพืน้ ดิน 150 เมตร
และยังมีพระประธาน “พระพุทธพิชิตมาร (ญสส.)”
อยู่ภายในอุโบสถที่สร้างบนยอดเขาริมแนวป่าเขาใหญ่
สถาปัตยกรรมเลียนแบบสมัยรัชกาลที่ 3 โดยได้
ต้นแบบจากวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร น�ำมาปรับ
เป็ น แม่ แ บบในการก่ อ สร้ า งผสมผสานระหว่ า ง
สถาปัตยกรรมแบบไทยและจีน สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. 0 3733 1217

สายพันธุ์ ปลอดสารพิษ อาทิ สายพันธุ์โคนญี่ปุ่น
(ยานางิ) เป๋าฮือ้ ภูฎาน ฮังการี่ ฯลฯ พร้อมทัง้ จัดจ�ำหน่าย
และสอนการจัดท�ำก้อนเชื้อ-ดอกเห็ด ทุกสายพันธุ์
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 08 9500 3728, 08 7068
1895 www.facebook.com/Farmhedyaichim

น�้ำตกกะอาง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลศรีกะอาง จากตัวเมือง

ไปตามถนนสุวรรณศร ถึงอ�ำเภอบ้านนา เยื้องกับ
สถานีต�ำรวจภูธรบ้านนา มีถนนแยกไปน�้ำตกกะอาง
ระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็นน�ำ้ ตกขนาดเล็กทีไ่ หลผ่าน
ลานหินกว้าง ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว
คื อ ช่ ว งฤดู ฝ น บริ เวณใกล้ เ คี ย งมี ส ถานี เ พาะช� ำ
กล้าไม้ของกรมป่าไม้ บนเนินเขาเป็นที่ประดิษฐาน โรงเรียนเตรียมทหาร ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ต�ำบล
ศรีกะอาง มีเนือ้ ที่ 3.936 ตารางกิโลเมตร เป็นสถาบัน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
การศึกษาส�ำหรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
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สัญญาบัตร โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวม
เบื้องต้นส�ำหรับนายทหาร นายต�ำรวจ นอกจากจะ
เป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่
น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (ยุทโธปกรณ์) เช่น
เรือหลวงท่าจีน รถถัง เครือ่ งบินล�ำเลียง เครือ่ งบินรบ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ได้แก่
- กิจกรรมท่องเที่ยวทางทหาร-สัมผัสชีวิตนักเรียน
เตรี ย มทหาร ด� ำ รงชี พ ในป่ า เดิ น ป่ า เชิ ง อนุ รั ก ษ์
กระโดดหอสูง 34 ฟุต ปีนหน้าผาจ�ำลอง BB Gun
ยิงปืนสั้น ปืนยาว
- กิ จ กรรมทางวิ ช าการ-ปฐมนิ เ ทศ การป้ อ งกั น
ยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ดาราศาสตร์
พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด
- กิจกรรมกีฬา-จักรยานท่องเที่ยว จักรยานแรลลี่
- กิจกรรมนันทนาการและการผ่อนคลายวอล์กแรลลี่
กีฬาไทยพื้นบ้าน แคมป์ไฟ สันทนาการเพื่อละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมฐานทดสอบก�ำลังใจ บริการนั่ง
รถไฟเล็กเยีย่ มชมสถานทีภ่ ายในโรงเรียนเตรียมทหาร
มีบริการห้องพัก จ�ำนวน 30 ห้อง ราคา 1,100-1,200
บาท สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 0 3730
6015-27 ต่อ 5196-7 กรุงเทพฯ โทร. 0 2572 5196-7
www.afaps.ac.th (มี บ ริ ก ารรถพ่ ว งน� ำ ชมรอบ
บริเวณโรงเรียน ส�ำหรับผู้พิการ)

เครื่องมือในการทอผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ภายใน
บริเวณวัดยังมีกลุม่ ทอผ้าพืน้ เมือง ลานแสดงวัฒนธรรม
การท�ำไข่เค็มสูตรใบเตยหอม เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ
และชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน
ต้องแจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 3739 9833, 08 1458 8200

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

น�้ำตกวังม่วง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลนาหินลาด เดินทางไป

ตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3288 ระยะทาง
16 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกไปจนถึงบริเวณน�้ำตก
เป็นน�ำ้ ตกขนาดเล็ก มีนำ�้ ไหลผ่านแนวหินเป็นระยะๆ
ลงมายังอ่างรับน�ำ้ บริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรืน่ สามารถ
เดินขึ้นเขาไปถึงต้นน�้ำได้ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใน
ฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุด

อ�ำเภอปากพลี

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นไทยพวน วั ด ฝั ่ ง คลอง ตั้ ง อยู ่

วัดป่าศรีถาวรนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งเข้ ต�ำบลหนองแสง

ภายในวัดฝั่งคลอง 84 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเกาะหวาย
ริมทางหลวงหมายเลข 33 เป็นทีร่ วบรวมเครือ่ งใช้ของ
ชาวไทยพวน อายุราว 200 ปี เช่น ผ้าซิ่นไทยพวน
โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการท�ำนา
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จากตั ว เมื อ งแยกซ้ า ยจากถนนสุ ว รรณศรไปตาม
ทางหลวงสายนครนายก-ท่าด่าน (ทางหลวงหมายเลข
3239) ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าไป
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การเดินทาง จากถนนรังสิต-นครนายก เลี้ยวขวาเข้า

อีก 6 กิโลเมตร บริเวณวัดมีเนื้อที่ 350 ไร่ อยู่ติดกับ
เทือกเขาใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ บริเวณ
โดยรอบมี ไ ม้ ยื น ต้ น ร่ ม รื่ น และเงี ย บสงบ มี กุ ฏิ
ปฏิบัติธรรมนับร้อยหลังส�ำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม
ในบริเวณนีย้ งั มีโครงการเมืองสหกรณ์อนั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ มีการท�ำสวนผักปลอดสารพิษและนาข้าว
โดยใช้ระบบเกษตรธรรมชาติ วัดนีอ้ ยูใ่ นความอุปถัมภ์
ของมูลนิธถิ าวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัย สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3730 8365-6

อ�ำเภอองครักษ์ และเลีย้ วซ้ายเข้าทางไปโรงพยาบาล
องครักษ์ ถึงโรงพยาบาลองครักษ์เลี้ยวขวาไปอีก
600 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายข้ามแม่น�้ำนครนายกก็
จะถึงศาล

อ่างเก็บน�้ำวังบอน ตั้งอยู่บ้านวังบอน หมู่ที่ 7 ต�ำบล

นาหินลาด จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 33
เลี้ยวซ้ายก่อนถึงอ�ำเภอปากพลี (เส้นทางไปน�้ำตก
วังม่วง) ระยะทาง 24 กิโลเมตร บริเวณรอบอ่างเก็บน�ำ้
เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
เช่น เดินป่า ดูนก โรยตัวหน้าผา 4 หน้าผา 5 น�้ำตก
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์
พายเรือแคนูชมความงามของน�้ำตกวังบอน เป็นต้น
ศูนย์เพาะพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดแนวคลอง
(มีบริการห้องสุขาส�ำหรับผู้พิการ)
15 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย มีทั้งชนิดที่เพาะช�ำ ทาบกิ่ง ติดตา
อ�ำเภอองครักษ์
ศาลเจ้ า พ่ อ องครั ก ษ์ ตั้ ง อยู ่ ฝ ั ่ ง แม่ น�้ ำ นครนายก ล้อมราก และจัดส่งไปยังแหล่งจ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศ
ต�ำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระบาทสมเด็จ และต่างประเทศ ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถแวะชมและ
พระจุ ลจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เสด็จ ประพาสจังหวัด เลือกซือ้ ได้ในราคาขายส่ง และทีศ่ นู ย์สาธิตการตลาด
ปราจีนบุรโี ดยเสด็จผ่านมาตามแม่นำ�้ นครนายก และ หมูท่ ี่ 11 มีวสั ดุเพาะช�ำต้นไม้จำ� หน่ายในราคาย่อมเยา
ได้ประทับแรม ระหว่างนั้นนายทหารราชองครักษ์
ป่วยและเสียชีวิตลง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาล เทศกาลงานประเพณี
ขึ้นเป็นอนุสรณ์ มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อองครักษ์” งานมะยงชิด-มะปรางหวานและของดีนครนายก
และเป็นชือ่ ของอ�ำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา บริเวณ จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี
หน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์นเี้ ป็นวังน�ำ้ วน และมีการน�ำน�ำ้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพือ่ จ�ำหน่ายมะยงชิดในบริ เวณนี้ ไ ปเข้ า พิ ธี ส รงน�้ ำ มูรธาภิเษกเมื่อคราว มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้า
ประกอบพระราช-พิธีบรมราชาภิเษกของพระบาท หัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ ประกวด
มะยงชิด-มะปรางหวาน และพืชผลทางการเกษตร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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งานไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ และของดี อ งครั ก ษ์ จั ด ใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณหมู่บ้านไม้ดอก
ไม้ประดับ คลอง 15 ต�ำบลบางปลากด อ�ำเภอ
องครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
และประกวดการจัดสวนหย่อม

ช่วงกลางเดือนกันยายนของทุกปี บริเวณหน้าเขื่อน
ขุนด่านปราการชล แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นวิ่ง
มาราธอน ครึ่งมาราธอน มินิมาราธอน และเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพ
การแข่ ง ขั น เรื อ แคนู ส ลาลอมชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง
ประเทศไทย จัดขึน้ ในเดือนกันยายนของทุกปี ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ แก่งเทียม ล�ำน�ำ้ นครนายก อ�ำเภอเมืองฯ

การแข่งขันเดิน-วิง่ เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดช่วงเดือนพฤศจิกายนของ
ทุ ก ปี ภายในโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า
ได้แก่ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 32 กิโลเมตร ซูเปอร์
มินิมาราธอน 16 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10
กิโลเมตร

งานมะยงชิด - มะปรางหวานและของดีนครนายก

งานประเพณีสงกรานต์วัดฝั่งคลอง จัดภายในวัด งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดขึ้นในช่วงแรม

ฝั่งคลอง อ�ำเภอปากพลี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น 1 ค�ำ่ เดือน 11 หรือตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี จะมี
ท�ำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน�ำ้ พระและ พระสงฆ์จ�ำนวน 109 รูป มารับบิณฑบาตโดยเดินลง
รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสูตเสื้อ มาจากมณฑปวัดเขานางบวช อ�ำเภอเมืองฯ
สูตผ้า พิธีเปรตพลี พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยพวน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งของนครนายก มี ทั้ ง อาหารและ
เครือ่ งใช้ ตลอดจนพืชผักผลไม้ทขี่ นึ้ ชือ่ นานาชนิด เช่น
มะปรางหวาน ทุเรียน ส้มเขียวหวาน หน่อไม้หวาน
มะนาว และสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมเป็นที่
แพร่หลาย ดังนี้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ไ ผ่ - ไม้ เ ก่ า มี แ หล่ ง ผลิ ต อยู ่ ที่
ต�ำบลสาริกา อ�ำเภอเมืองฯ ได้แก่ เหง้าไม้ไผ่แกะ
สลัก แก่นไม้ ท�ำเป็นเรือใบ นกยูง โคมไฟ ที่ใส่ดินสอ
เป็นต้น มีขายในบริเวณน�้ำตกสาริกา น�้ำตกนางรอง
และน�้ำตกวังตะไคร้

งานส้มโอหวานและของดีนครนายก จัดขึ้นในเดือน

สิงหาคมของทุกปี บริเวณทางเข้าแก่งสามชั้น อ�ำเภอ
เมืองฯ จ�ำหน่ายส้มโอพันธุด์ แี ละสินค้า OTOP รับชม
นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
งานเขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชลมาราธอน ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด
นครนายก
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ม ะม่ ว ง แหล่ ง ผลิ ต อยู ่ ที่ ต� ำ บล

ทรายมูล อ�ำเภอองครักษ์ และอ�ำเภอบ้านนา แกะสลัก
เป็นเครื่องใช้ เช่น แจกัน เชิงเทียน ชาม ถาด เป็นต้น
ผ้าทอมือ มีแหล่งผลิตและจ�ำหน่ายอยู่ที่วัดฝั่งคลอง
ต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี ทอเป็นลวดลาย
ต่างๆ มีสีสันสวยงาม โทร. 0 3739 9833, 0 3739
9144, 08 1458 8200
ไข่ เ ค็ ม สู ต รใบเตยหอม แหล่ ง ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
อยูท่ วี่ ดั สองฝัง่ คลอง ต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี
ขนมเปี๊ยะ แหล่งท�ำอยู่ที่ตลาดบ้านนา อ�ำเภอบ้านนา
เป็นขนมเปี๊ยะ “เชลล์ชวนชิม” หาซื้อได้ตามร้านค้า
ในจังหวัดนครนายก
มะยงชิ ด มะปรางหวาน ผลิ ต ผลมี ใ นช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี
ผลไม้แช่อิ่ม ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง
กระท้อน มะนาว มะกรูด เป็นต้น มีวางขายอยู่ใน
บริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อ�ำเภอเมืองฯ หรือที่กลุ่ม
แม่บ้านบ้านดงโชคดี ที่บ้านดง ต�ำบลสาริกา อ�ำเภอ
เมืองฯ

ร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก
อ�ำเภอเมืองฯ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และไม้มะม่วง

กลุ่มแม่บ้านสตรี สันคูเมือง 49 หมู่ที่ 10 ต�ำบล 5038, 08 1552 5118 (จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
ดงละคร โทร. 08 1861 4043 (จ�ำหน่ายผลไม้ หลอดเหง้าไม้ไผ่ แกะสลัก โทร. 08 6831 2757
พิชชาภัทร์ ร้านของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก
พื้นบ้านแปรรูป)
แกะสลั ก ไม้ ไ ผ่ โ ฮมสเตย์ โทร. 0 3738 5038, อยูใ่ นปัม๊ PT ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โทร.

09 7110 4256

08 1552 5118
ไม้ไผ่ไทย โทร. 0 3738 5232
ไม้กวาด สุขใจ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร โทร.
0 3738 6237 (จ�ำหน่ายไม้กวาด)
ลายไม้ไผ่ โทร. 09 6143 4231, 08 1577 1789
ลายไม้เก่า 73 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหินตั้ง โทร. 0 3738
5014, 08 1578 7251 (จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
ร้านแปลก 20/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหินตั้ง โทร. 0 3738

ตลาดอิ น โดจี น ถนนนครนายก-นางรอง (ถนน

3045) เลือกซื้อสินค้ามือ 1 และมือ 2 และของฝาก
ของจังหวัดนครนายก พร้อมชมฟาร์มแพะฟาร์มแกะ
บริเวณด้านข้างตลาด
ตลาดโรงเกลือ 100 % อยูด่ า้ นหน้าทางเข้าวัดพราหมณี
ถนนนครนายก-นางรอง (ถนน 3045) เลือกซือ้ สินค้า
มือ 1 และมือ 2 และของฝากของจังหวัดนครนายก
19
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สวนศรีทอง ร้านขายของฝาก-ของที่ระลึก (เช่น

กว่า 50 พันธุ์ ที่คุณลุงชม โสวรรณตระกูล น�ำมาจาก
สวนแถบฝั่งธนบุรีมาปลูกไว้เกือบ 40 ปี และได้ขยาย
พันธุ์เพิ่มขึ้นจนมีมากกว่า 100 สายพันธุ์
สวนวังทิพย์ ตั้งอยู่หมู่ 12 ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอ
เมืองฯ เป็นแหล่งรวมดอกดาหลาสีสวย ทั้งสีแดง
ชมพู เหลือง และขาว ทีเ่ จ้าของสวนริเริม่ ปลูกขึน้ เพือ่
ตัดดอกขายเป็นรายแรกของนครนายก เคล็ดลับการ
ท�ำให้ดอกดาหลาสีสวย ดอกใหญ่ คือ เสียงเพลงที่
คุณโสตทิพย์เล่นกีตาร์รอ้ งเพลงให้ฟงั ทุกวัน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1929 3131
สวนมะยงชิด มะปรางหวาน มีพื้นที่ปลูกมากกว่า
8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแต่ละรายมีพื้นที่ปลูกไม่มาก
ชาวสวนจึงมีเวลาดูแลผลิตผลให้มีคุณภาพ ผลใหญ่
เมล็ดเล็ก เนื้อแข็ง รสชาติอร่อย หวานกรอบ ออกผล
ให้ชิมได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี
สวนศรียา ตั้งอยู่ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมืองฯ เจ้าของ
สวนน�ำต้นไม้ธรรมดามาท�ำให้เป็นพันธุไ์ ม้แปลกๆ เช่น
ต้นไม้แฟนซี ต้นไม้เต้นระบ�ำ ต้นกระเทียม-ต้นแมงดา
ผลไม้ขวด เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
0 3738 4093

มะยงชิดลอยแก้ว กระท้อนลอยแก้ว ฯลฯ) ตั้งอยู่
ถนน 3049 สาริกา-นางรอง ต�ำบลหินตั้ง เปิด 08.00
-18.00 น. โทร. 09 5952 5870, 09 2429 1117

อ�ำเภอบ้านนา

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจ�ำลอง 432 หมู่ที่ 8

ต�ำบลบ้านพริก โทร. 0 3736 8165

ขนมเปี๊ยะแต้เลี่ยงฮั้ว โทร. 0 3738 1133,

0 3738 2339 เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า OTOP (แกะสลักไม้มะม่วง)
โทร. 0 3733 1352, 08 1810 9173
บริษัท ครีเอทีฟเวิลด์วายวู้ด จ�ำกัด (แกะสลักไม้
มะม่วง) 114 หมู่ที่ 10 โทร. 0 3739 1706-8

อ�ำเภอองครักษ์

เจริญศรี ของฝาก 8/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลทรายมูล

โทร. 0 3739 2012-3 (จ�ำหน่ายสินค้าทั่วไปและ
สินค้า OTOP)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บริเวณใกล้เคียงริมเส้นทางสายรังสิต-นครนายก เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์พืชทั้งไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย
สวนส้มโอ เกษตรกรต�ำบลหินตั้งและต�ำบลสาริกา
อ�ำเภอเมืองฯ ปลูกส้มโอคุณภาพนานาพันธุ์ภายใน
พื้นที่กว่า 100 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก และ
สารชีวภาพจากสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี ส่งผลให้
ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ รสชาติอร่อย เนือ้ นุม่ มีจำ� หน่ายใน
ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน
สวนละอองฟ้า ตั้งอยู่ที่บ้านหุบลึก ต�ำบลเขาพระ
อ�ำเภอเมืองฯ เป็นแหล่งรวบรวมทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม

เรือยาง สามารถล่องแก่งได้ตลอดปี จุดเริ่มต้นอยู่
ที่บริเวณเชิงสะพานหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล
เรือ่ ยมาตามล�ำน�ำ้ นครนายก ผ่านเกาะแก่งต่างๆ (แก่ง
ที่น�้ำเชี่ยวที่สุดคือแก่งสามชั้น) มีจุดน�ำเรือขึ้นฝั่งและ
ออกมายังถนนใหญ่ได้หลายจุด เช่น ที่บ้านดง แก่ง
สามชัน้ วังกุตภา และวังยาว ระยะทางในการล่องแก่ง
แต่ละช่วง 2-7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่อง 1-2 ชัว่ โมง
ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมเรือบริการนักท่องเที่ยว
เป็นประจ�ำทุกวันบริเวณท่าเรือล่องแก่ง หลังเขื่อน
ขุนด่านปราการชล ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล
ได้ที่ ททท. ส�ำนักงานนครนายก โทร. 0 3731 2282,

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดแนวคลอง 15 และ ล่องแก่งในล�ำน�้ำนครนายก นิยมใช้เรือแคนูและ

นครนายก
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0 3631 2284 www.tat8.com

- หนึง่ ล่องแก่ง โทร. 08 3120 9137, 08 9931 5784,
08 7135 7521
- MMK วังตะไคร้ โทร. 08 1689 0150

รายชื่อบริษัทล่องแก่งล�ำน�้ำนครนายก

- กลางไพรท่องเที่ยวและผจญภัย โทร. 08 7127
1000, 08 7127 8000 www.thadan.com
- กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบริการเขื่อนคลอง
ท่าด่าน โทร. 08 1053 4224
- เกิล้ ล่องแก่ง โทร. 08 9682 3762, 08 9119 9926
- คยัค สคูล โทร. 0 3739 3518
- คยัคเซนต์เตอร์ (แก่งสามชั้น) โทร. 0 3732 8411,
0 9931 8255
- คยัคมาสเตอร์ โทร. 08 1591 1635
- ครัวมะปราง โทร. 0 3732 8073
- ชมรมเรือยางหินตั้ง โทร. 08 4543 1970
- ท่าด่านล่องแก่ง โทร. 08 5217 9768, 08 4647
2719, 08 6412 1190 www.nayokthadan.com
- นครนายกล่องแก่ง โทร. 0 3738 4026, 0 9931 1398
- บ้านสวนสาริกา (บ้านคุณลุง) โทร. 0 3738 5336,
08 1820 1053
- บ้านพี่ชายทัวร์ โทร. 08 9091 0573
- แพ แคนู แคมป์ โทร. 0 3738 5042, 08 1863 4197,
08 1650 1018
- ภูมินทร์ โทร. 08 1745 0021, 08 6004 8923,
08 9097 8126
- สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ โทร. 0 3732 8432,
08 1251 8317 www.sarikaadventurepoint.com,
E-mail:sarikatour@hotmail.co.th
- สาริ ก า เนเจอร์ ทริ ป โทร. 08 1818 9041
www.sarikanaturetrip.com,
E-mail: bird_b@yahoo.com
- สีดา รีสอร์ท โทร. 0 3731 3560, 0 3738 5156-7
- สวนหญ้างาม โทร. 08 9402 5790
- สวนลุงใน โทร. 0 3732 8145, 08 1377 7801

กิจกรรมเดินป่าท่องไพร

นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้ อ งการศึ ก ษาธรรมชาติ สั ม ผั ส
วิ ถี ชี วิ ต สั ต ว์ ป ่ า ติ ด ต่ อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โทร. 0 3735 6033, 08 6092 6529
ศูนย์การท่องเที่ยวเรียนรู้บ้านหุบเมย ศึกษาวิถีชีวิต
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มรดกทางวัฒนธรรม เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติและจักรยานท่องเทีย่ วชมทัศนียภาพชนบท
ที่ราบเชิงเขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
08 7616 0407, 08 7075 6195
จักรยานท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่สามารถท�ำได้
ทั้งปี การขี่จักรยานควรเริ่มตั้งแต่เช้ามืด เพราะการ
ขี่แต่ละเส้นทางใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง รวมถึงมี
เส้นทางที่ผ่านในแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ เช่น อุทยาน
วังตะไคร้ น�้ำตกนางรอง น�้ำตกสาริกา วัดต่างๆ เขื่อน
ขุนด่านปราการชล ศูนย์ภมู ริ กั ษ์ธรรมชาติ สวนเกษตร
ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น และแหล่งดูนกธรรมชาติหลายจุด
ส�ำหรับเส้นทางจักรยาน นักท่องเทีย่ วสามารถสอบถาม
ได้จากผู้ประกอบการที่ให้เช่าจักรยาน

กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย

- ขับรถ ATV บีบกี นั เพนต์บอล สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ อ อฟโรดแอดเวนเจอร์ นครนายก
โทร. 08 9672 7064, 08 9672 7069 และบีบี
สปอตแอนด์เพ้นท์บอลหินตั้ง โทร. 08 6358 8609
- โรยตัวจากหน้าจ�ำลอง/หน้าผาจริง เช่น โรยตัว 4
หน้าผา 5 น�้ำตก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาริกาแอดเวนเจอร์พอยท์ โทร. 08 1251 8317,
08 5044 6863
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นครนายก

กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- โรยตั ว น�้ ำ ตกทรายทอง สอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่แอคชั่นสปอร์ต โทร. 0 3738 6137,
08 1451 8830
- ขับ ATV ชมวิวที่ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น ปีนหน้าผา
จ�ำลอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาริกา
เอ็กพลอเรอร์ โทร. 08 1824 8733, 08 1908 6155,
08 6057 9898
- ขั บ ATV ชมสวนเขากวาง ตามเส้ น ทางหลวง
หมายเลข 3049 เส้ น นครนายก-น�้ ำ ตกนางรอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RATV ออฟโรด
โทร. 08 5949 7064, 08 4945 0077, 08 9809
0057
- บีบีกัน เพนต์บอล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ The For Rest โทร. 08 1812 9902, 08 2575
5229
นครนายก

การนวดแผนไทย
โรงพยาบาลนครนายก เปิดให้บริการนวดตัว นวดเท้า

และฝังเข็ม ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี
โรงพยาบาลองครักษ์ ตั้งอยู่ที่ 300 หมู่ 1 ต�ำบล
องครักษ์ เปิดให้บริการนวดบ�ำบัด นวดตัว นวดเท้า
นวดกดจุดรักษาโรค ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร เป็น
ศูนย์จ�ำหน่ายยาสมุนไพร รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาด้าน
สุขภาพ และการใช้ยาสมุนไพรโดยเภสัชกรปริญญา
เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.
และบริการพิเศษ (นอกเวลา) วันจันทร์ พุธ และ
พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3739 1618, 0 3739 1510
ต่อ 302
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โรงพยาบาลปากพลีและโรงพยาบาลบ้านนา เปิด สนามกอล์ฟรอยัล ฮิลล์ 100/3 หมู่ 2 กิโลเมตรที่

บริการนวดร่างกาย นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร
จ� ำ หน่ า ยยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร พร้ อ มให้ ค� ำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่าน
การฝึกอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลบ้านนา โทร.
0 3738 2145
วังรีคีรียา เซาว์นาเกลือ แอนด์ สปา เลขที่ 143
หมู่ 12 ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอเมืองฯ บริการอบเซาว์นา่
ด้วยเกลือบริสทุ ธิท์ เี่ ผา 1,000 องศาเซลเซียส ทีส่ ดุ แห่ง
การบ�ำบัดด้วยวิธธี รรมชาติและการล้างพิษ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3738 6406-9
ต่อแผนกสปา

14 ถนนสาริกา-นางรอง ต�ำบลสาริกา
โทร. 0 3738 5210-5, 0 3738 5217 (18 หลุม
เปิดเวลา 06.00-18.00 น.)

อ�ำเภอองครักษ์

สนามกอล์ฟคาสคาตา 87 หมู่ 2 ถนนล�ำลูกกา

คลอง 15 ต�ำบลชุมพล โทร. 0 3761 2300-1
สนามกอล์ ฟ ไพร์ ม ซี . ซี . คลอง 15 กิ โ ลเมตรที่
37 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลบางปลากด โทร.
08 9771 5341 (18 หลุม)
สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ 44 หมู่ 2 คลอง 14
ต�ำบลโพธิ์แทน โทร. 0 2905 9036, 0 2905 8938
สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 16
สนามกอล์ฟ
หมู่ 10 คลอง 15 กิโลเมตรที่ 9 ถนนรังสิต-องครักษ์
อ�ำเภอเมืองฯ
โทร. 0 3730 0712, 0 2549 2245 www.
สนามกอล์ฟโรงเรียนนายร้อย จปร. เขาชะโงก artitaya.com (18 หลุม เปิดเวลา 06.00-15.00 น.)
ต�ำบลพรหมณี โทร. 0 3739 3154, 0 3739 3010-4
ต่อ 62681
สนามกอล์ฟรอยัล ฮิลล์
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นครนายก

ตัวอย่างโปรแกรมน�ำเที่ยว
แบบวันเดียว

08.00 น.
09.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

16.00 น.

16.45 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
ตามเส้นทางรังสิต-องครักษ์ หรือ
ทางหลวงหมายเลข 305
มาตามทางหลวงหมายเลข 3052
เยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนนายร้อย จปร. นมัสการ
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน สักการะพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 อาคาร 100 ปี ชมสไลด์
มัลติวิชั่น ชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ทดสอบสมาธิและฝึกซ้อม
ความแม่นย�ำทีส่ นามยิงปืน เรียนรูแ้ ละ
ฝึกทักษะการพายเรือแคนูเบื้องต้น
โรยตัวจากหน้าผาจ�ำลองและ
โหนเชือกข้ามล�ำน�้ำ
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง
นครนายก-น�้ำตกสาริกา-น�้ำตก
นางรอง เขือ่ นขุนด่านปราการชล หรือ
ไหว้พระคู่บ้าน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่เมือง เช่น วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดพราหมณี วัดคีรีวัน วัดถ�้ำสาริกา
อุทยานพระพิฆเณศ เป็นต้น
เดินทางออกจากนครนายก
ตามเส้นทางเดิม แวะชมและเลือกซือ้
ไม้ดอกไม้ประดับที่คลอง 15
อ�ำเภอองครักษ์
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

09.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

16.00 น.

16.45 น.
วันที่สอง

08.00 น.

แบบสองวันหนึ่งคืน
วันแรก

08.00 น.
นครนายก

ตามเส้นทางรังสิต-องครักษ์ หรือ
ทางหลวงหมายเลข 305
มาตามทางหลวงหมายเลข 3052
เยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม
ในโรงเรียนนายร้อย จปร. นมัสการ
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน สักการะพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 อาคาร 100 ปี ชมสไลด์
มัลติวิชั่น ชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร
ทดสอบสมาธิและฝึกซ้อม
ความแม่นย�ำทีส่ นามยิงปืน เรียนรูแ้ ละ
ฝึกทักษะการพายเรือแคนูเบื้องต้น
โรยตัวจากหน้าผาจ�ำลอง และ
โหนเชือกข้ามล�ำน�้ำ
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง
นครนายก-น�้ำตกสาริกา-น�้ำตก
นางรอง เขือ่ นขุนด่านปราการชล หรือ
ไหว้พระคู่บ้าน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่เมือง เช่น วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดพราหมณี วัดคีรีวัน วัดถ�้ำสาริกา
อุทยานพระพิฆเณศ
เดินทางออกจากนครนายกตาม
เส้นทางเดิม แวะชมและเลือกซื้อ
ไม้ดอกไม้ประดับที่คลอง 15
อ�ำเภอองครักษ์
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

12.00 น.
13.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
24

เดินทางท่องเที่ยว หรือท�ำกิจกรรม
เดินป่าภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับตามเส้นทางเขาใหญ่ปราจีนบุรี แวะชมและเลือกซื้อ

15.30 น.
16.30 น.

กรีน วิว รีสอร์ท 409 หมู่ที่ 1 ซอยสาริกา 42 ถนน

สมุนไพรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร
แวะชมและเลือกซือ้ ไม้ดอกไม้ประดับ
ที่คลอง 15
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

นครนายก-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5013,
08 6069 9533, 08 9825 4410, 08 5331 8918,
08 1804 5737 www.greenview-resort.com จ�ำนวน
11 หลัง ราคา 1,000-5,000 บาท เต็นท์ พักได้ 2-6 คน
300-450 บาท (กิจกรรมแค้มปิ้ง ล่องแก่ง จักรยาน
เสือภูเขา) GPS : 14°18’39.7”N 101°18’10.7” E
กรีน ฮิลล์ แอนด์ เฮ้าส์ 331 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา
โทร. 0 3731 3043, 08 3112 0262 จ�ำนวน 4 ห้อง
ราคา 700-4,000 บาท
แก่ ง น�้ ำ ซั บ รี ส อร์ ท 222 หมู ่ ที่ 3 ต� ำ บลหิ น ตั้ ง
โทร. 08 1757 7404, 08 5065 1386 www.
namsab.com, E-mail: namsab222@hotmail.com
บ้านพัก 12 หลัง พักได้ 4-20 คน ราคา 1,5007,500 บาท เต็นท์เช่า ราคา 400 บาท/คน/คืน
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวน�ำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่
กางเต็นท์ 200 บาท/คน/คืน (มีกิจกรรมล่องล�ำน�้ำ
นครนายก ยิง BB GUN ขับรถ ATV โรยตัวไต่หน้าผา)
GPS : 14.18.345 N 101.18.663 E
แก่งสามชั้น 32 หมู่ที่ 2 ถนนนครนายก-นางรอง
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5013, 08 1377 2922
ห้องพักจ�ำนวน 12 ห้อง บ้านพัก 5 หลัง ราคา 8002,000 บาท (มีกิจกรรมล่องล�ำน�้ำนครนายก) GPS :
14.18.140 N 101.18.154 E
แกะสลักไม้ไผ่ โฮมสเตย์ หมู่ที่ 3 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
0 3738 5038, 08 1552 5118 จ�ำนวน 13 ห้อง ราคา
100-300 บาท GPS : 14.19.391 N 101.18.593 E

ข้อแนะน�ำในการเดินป่าของนักท่องเทีย่ ว
การเตรียมตัวในการเที่ยวป่า

- ศึกษาข้อมูลของสถานที่
- เตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่เบา คล่องตัว และจ�ำเป็น
- ไม่ใช้เครือ่ งหอมใดๆ ในระหว่างเดินป่า เพราะอาจ
กลายเป็นการล่อแมลง
- ใช้เฉพาะเส้นทางหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้เพื่อ
ป้องกันความเสียหายของธรรมชาติและการหลงทาง
- ระมัดระวังมิให้เกิดไฟป่าจากการก่อไฟหรือทิ้ง
ก้นบุหรี่

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในจังหวัดนครนายก
สถานที่พัก

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อ�ำเภอเมืองนครนายก

กอบเกื้อ พาเลซ 420 ถนนธงชัย-ศรีเมือง หน้า

ตลาดสดเทศบาล โทร. 0 3731 1633, 0 3731 1644-5
จ�ำนวน 96 ห้อง ราคา 200-900 บาท
กาญาตรี รีสอร์ท 130/7 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา
โทร. 0 3728 5353, 08 9490 1116, 08 6069
4061, 08 6069 4067 www.rimnumresort.
thiewthai.com จ�ำนวน 12 ห้อง ราคา 8001,500 บาท : GPS 14.18.577 N 101.18.330 E

ขวั ญ นคร เมาเทนวิ ว แอนด์ ลี ล าวดี รี ส อร์ ท

251/14 หมู่ที่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง เส้น 3049
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5288, 08 1381 7056,
08 1915 2778, 08 9005 2583, 08 6060
9339 จ�ำนวน 8 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท
GPS : 14.18.792 N 101.18.326 E
25

นครนายก

ขวัญนคร สปอร์ต การ์เดน 294 หมู่ที่ 1 ต�ำบล จันทรา รีสอร์ท (ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร) 31/1

สาริกา โทร. 0 3738 5288, 08 9005 2853,
08 6060 9399, 08 9449 8485 จ�ำนวน 20 ห้อง ราคา
500-1,500 บาท GPS : 14.19.299 N 101.18.213 E
เขาชะโงก การ์เด้น โฮม 1 หมู่ที่ 9 บ้านโคกล�ำดวน
ถนนสุวรรณศร ต�ำบลพรหมณี โทร. 08 1699 6298,
08 6845 6760 จ�ำนวน 8 ห้อง ราคา 650 บาท
GPS : 14.285397, 101.155773
เขาหล่น พาราไดซ์ รีสอร์ท 161 หมู่ท่ี 11 ต�ำบล
สาริกา โทร. 08 1710 1051, 08 4149 8227 www.
khaolonresort.com จ�ำนวน 15 ห้อง ราคา 6009,000 บาท GPS : 14.15.994 N 101.15.765 E
ไขแสง รีสอร์ท บ้านท่าด่าน ต�ำบลหินตั้ง โทร.
08 1503 0387, 08 3062 6036 จ�ำนวน 6 หลัง ราคา
1,500 บาท GPS : 14.18.694 N 101.18.501 E
ขวัญดรุณี รีสอร์ท 318 หมู่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 0623 4248, 08 1735 1435 จ�ำนวน 25 ห้อง
ราคา 800-2,000 บาท GPS : 14.248048 N,
101.207905E
คุ้งน�้ำ  รีสอร์ท 20/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลสาริกา โทร.
09 6887 3013 www.kungnam.com จ�ำนวน 13 ห้อง
รับนักท่องเทีย่ วได้ถงึ 20 คน ราคา 1,800-9,000 บาท
(มี กิ จ กรรมล่ อ งล� ำ น�้ ำ นครนายก ปีนเขา โรยตัว )
GPS : 14.14.385 N 101.16.486 E
คุ ้ ม หลวงล�ำพู น 85/11 หมู ่ 10 ต� ำ บลเขาพระ
โทร.0 2532 3637-8, 0 3731 6224, 08 4773
3296 จ�ำนวน 28 ห้อง ราคา 900-4,800 บาท
GPS : 14.25.8914 N, 101.23.5381 E
จักรดาว การ์เด้น โฮม รีสอร์ท 45/6 หมู่ที่ 2 ถนน
สุวรรณศร ต�ำบลพรหมณี โทร. 0 3739 3162-4
www.jukradaoresort.com จ�ำนวน 51 ห้อง
ราคา 600-3,500 บาท GPS : 14.23.5714 N,
101.18.4050 E
นครนายก

หมู่ที่ 9 ถนนนครนายก-รังสิต ต�ำบลท่าช้าง โทร.
0 3731 5289, 0 3739 3162-3, 0 3731 6031,
08 9834 6797, 08 6320 6797 www.juntraresort.com
จ�ำนวน 120 ห้อง ราคา 900-4,400 บาท GPS :
14°12’38.2”N 101°10’56.1”E
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อุทยานวังตะไคร้ 222 หมู่ที่ 1
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5164-5, 0 3738
5284, 08 1989 0365, 0 3738 6406
www.wangtakrai.com จ�ำนวน 26 ห้อง ราคา
1,200-9,000 บาท (มี บ ริ ก ารล่ อ งแก่ ง ห่ ว งยาง
เหินฟ้าท้าสายน�้ำ สนามทดสอบก�ำลังใจ กางเต็นท์)
GPS : 14°19’30.9”N 101°18’16.7”E
ชิดชล รีสอร์ท 11 หมู่ที่ 1 ถนนนครนายก-ท่าด่าน
ต�ำบลศรีนาวา โทร. 08 1842 7368, 08 9663 2958,
08 4640 9654 www.chidchol.com จ�ำนวน 5
ห้อง ราคา 1,500-3,500 บาท (มีบริการให้เช่าเต็นท์
จักรยาน) GPS : 14.14.083 N 101.16.605 E
เชอร์รี่ รีสอร์ท แก่งสามชั้น ซอย 38 หมู่ที่ 2 ต�ำบล
สาริกา โทร. 08 3769 9956, 08 6846 0981,
08 7582 0130 จ�ำนวน 11 หลัง ราคา 1,500-2,500
บาท GPS : 14.302392 N, 101.301794 E
ซันชาย รีสอร์ท 319 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 9788 2413 www.sonshine-resort.com
จ�ำนวน 5 หลัง ราคา 800-1,200 บาท GPS :
14.17.704 N 101.17.134 E
เดอะ ชิลล์ รีสอร์ท แอท นครนายก 123 หมู่ที่ 9
บ้านวังยาง ต�ำบลหินตั้ง โทร. 08 6070 7653,
08 1847 4501, 08 1850 1909, 08 7131 4259
www.chill-nakornnayok.com, E-mail: wawtor
@hotmail.com จ�ำนวน 35 ห้อง ราคา 1,500-4,500
บาท (มีบริการสถานทีก่ างเต็นท์ ล่องเรือยาง ขับ ATV
ยิง BB GUN) GPS : 14.17.895 N 101.18.198 E
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เดอะ ฟอเรส โฮม บูทีค รีสอร์ท 414 หมู่ที่ 1 ต�ำบล 101.30.8397 E
�้ รีสอร์ท 174 หมูท่ 1ี่ ถนนนครนายก-นางรอง
สาริกา โทร. 0 3738 5086-7, 08 4147 3290 ธารนำ 

(3049) ต�ำบลสาริกา โทร. 08 7141 4447, 08 7711
0299, 08 9505 2102 www.bankaewresort.com
จ� ำ นวน 15 ห้ อ ง ราคา 1,000-5,000 บาท
GPS : 14.18.653 N 101.18.007 E
ธารทอง รีสอร์ท 304 หมู่ 4 ต�ำบลพรหมณี โทร.
08 5085 6846 จ�ำนวน 5 ห้อง ราคา 2,000 บาท
ธีระดา รีสอร์ท 490 หมู่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 1291 5149 จ�ำนวน 4 ห้อง ราคา 500-800 บาท
GPS : 14.309556 N, 101.306612 E
นอร์ธ บังกะโล 145 หมู่ที่ 5 ถนนสาริกา-นางรอง
ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร. 0 3731 1814, 0 3731
1938 จ� ำ นวน 20 ห้ อ ง ราคา 250-500 บาท
GPS : 14.309556 N, 101.306612 E
นางรอง เฮาส์ 113 หมู ่ ที่ 3 ถนนนครนายกนางรอง ต�ำบลหินตั้ง โทร. 0 3738 5260, จ�ำนวน
5 ห้อง ราคา 500-2,000 บาท GPS : 14.19.658 N
101.19.072 E
น�้ำมนต์อพาร์ทเม้นท์ 139/10 ต�ำบลนครนายก
โทร. 08 0567 2142, 0 3732 1666 GPS :
14.203066 N, 101.207888 E
บ้านการ์ตนู 98 หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลเขาพระ จ�ำนวน 9 ห้อง
ราคา 1,200-3,200 บาท โทร. 08 9248 3177,
08 1102 5554, 08 1866 6412 www.facebook.
com/baancatoonresort, www.baancartoon
resort.com GPS : 14.319420 N, 101.206367 E
บ้ า นกลางไพร 69 หมู ่ ที่ 8 ต� ำ บลหิ น ตั้ ง โทร.
08 6530 0371, 08 7127 8000, 08 7127 1000
www.klangpai.com, www.thadan.com จ�ำนวน
3 หลัง ราคา 1,200-7,500 บาท (มีพื้นที่กางเต็นท์
กิจกรรมล่องล�ำน�้ำนครนายก ยิง BB GUN ขับ ATV
เพนต์บอล)

www.theforesthomeresort.com จ�ำนวน 35
ห้อง ราคา 2,400-9,000 บาท GPS : 14.18.775 N
101.17.690 E
เดอะร็อก บายพาส รีสอร์ท 90 หมู่ 5 ต�ำบลบ้านใหญ่
โทร. 08 9760 1090 จ� ำ นวน 23 ห้ อ ง ราคา
200-550 บาท GPS : 14.210619 N, 101.223811 E
ต้นซุง รีสอร์ท 11 หมู่ที่ 2 ถนนนครนายก-นางรอง
เส้นทางหลวงหมายเลข 3049 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3732 8273, 08 1493 0470, 08 4611 1047
www.tonsung-resort.com, E-mail: info@
tonsung-resort.com จ�ำนวน 28 ห้อง ราคา 1,0002,500 บาท (มีกิจกรรมล่องแก่งล�ำน�้ำนครนายก
ขี่ จั ก รยานชมเขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชล ปี น เขา
เพนต์บอล) GPS : 14.302505 N, 101.300864 E
โตแมงโอ้ วินเทจ รีสอร์ท 28 หมู่ 10 ต�ำบลสาริกา
โทร. 08 9813 2956, 08 6904 2500, 09 4483
8610 www.facebook.com/ที่ พั ก นครนายกโตแมงโอ้-วินเทจ-รีสอร์ท จ�ำนวนห้องพัก 11 ห้อง
ราคา 1,890-3,200 บาท
ท้อฟฟี่ เฮ้าส์ รีสอร์ท 577 หมู่ที่ 1/1 ต�ำบลสาริกา
โทร. 08 4697 9031, 08 4694 7073,
08 9500 9921, www.toffyhouseresort.com,
E-mail: toffyhouse_resort@hotmail.com
จ�ำนวน 23 ห้อง ราคาหลังละ 1,100-1,800 บาท
(มีกิจกรรมล่องแก่งล�ำน�้ำนครนายก ขับรถ ATV
ขีจ่ กั รยานเสือภูเขา BB GUN) GPS : 14°13’17.1” N
101°13’49.5” E
ธาริดา แกรนด์ วิว รีสอร์ท 124 หมู่ที่ 2 ถนน
นครนายก-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3732 8265-6,
www.taridagrandview.com จ�ำนวน 60 ห้อง
ราคา 700-3,300 บาท GPS : 143.22.415 N,
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บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท 109 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลเขาพระ 101.320659 E
โทร. 0 3738 6444, 0 3738 6898-9 กรุงเทพฯ บ้านพักเติมสุข 34/4 หมูท่ ี่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง

เส้นทางหลวงหมายเลข 3049 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 1983 6363, 08 6576 1111, 08 1982 8668
www.turmsuk.nayok.net จ�ำนวน 10 ห้อง ราคา
600-3,500 บาท (มีกิจกรรมล่องล�ำน�้ำนครนายก
โรยตัว ปีนหน้าผา ขี่จักรยาน) GPS : 14.320585 N,
101.304799 E
บ้านพักนครนายกกาแล 350 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา
โทร. 08 5100 7977, 08 6338 0164 จ�ำนวน 9 ห้อง
ราคา 800-8,000 บาท GPS : 14.18.700 N
101.17.962 E
บ้านริมธารนางรอง 113 หมู่ที่ 3 ถนนนครนายกนางรอง เส้นทางหลวงหมายเลข 3049 ต�ำบลหินตั้ง
ใกล้น�้ำตกนางรอง โทร. 0 3738 5260, 08 6017
7123, 08 1912 2599 จ�ำนวน 5 หลัง ราคา 1,0002,500 บาท
บ้านสวนขวดแก้ว 90/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5111, 08 9684 1352 www.nayoktour.
com/bankoad2.php จ�ำนวน 13 ห้อง พักได้ 4-15 คน
ราคา 800-3,500 บาท GPS : 14.18.632 N
101.17.651 E
บ้านสวนเจริญพร 66 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 7149 1144, 08 7130 5599, 08 1945 0090
จ�ำนวน 9 ห้อง ราคา 1,000-3,000 บาท
GPS : 14.13.860 N 101.16.568 E
บ้านสวนบัว รีสอร์ท 349 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา
โทร. 0 3738 5244, 08 1665 1081, 08 6831
4474 www.bansuansarika.com, E-mail:
baansuansaidaresirt@hotmail.com จ�ำนวน
23 หลัง ราคา 1,200-3,500 บาท GPS : 14.18.80 N
101.17.911 E
บ้านสวนเยาวมาลย์ 228/5 หมู่ที่ 1 ถนนนครนายก-

โทร. 0 2289 1454, 0 2427 7066, 0 2291 9290
www.baanbanana.com, E-mail: info@baan
banana@yahoo.com จ�ำนวน 38 หลัง ราคา
1,550-3,500 บาท GPS : 14.16.980 N 101.12.747 E
บ้านแก้ว ริเวอร์ รีสอร์ท 268 หมู่ที่ 2 ซอยสาริกานางรอง 32 ถนนนครนายก-นางรอง ต�ำบลสาริกา
โทร. 08 1400 4940, 08 7711 0299 www.
bankaewriverresort.com จ� ำ นวน 30 หลั ง
ราคา 1,300-5,000 บาท GPS : 14.319420 N,
101.206367 E
บ้านชมภู 102/1 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลท่าช้าง โทร. 08 4599
6142, 08 9511 5488 จ�ำนวน 42 ห้อง ราคา 500 บาท
GPS : 14.201781 N, 101.198394 E
บ้านต้นไม้ 251/6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา ตรงข้าม
วังตะไคร้ โทร. 08 1947 7022, 08 1384 1364,
08 4637 4117, 08 5374 2496 จ�ำนวน 3 ห้อง พักได้
2-8 คน ราคา 1,000-3,500 บาท GPS : 14.313187 N,
101.305313 E
บ้านบาหลี รีสอร์ท 104 หมู่ที่ 19 ต�ำบลหินตั้ง
โทร. 08 2414 8080, 08 1850 2722, www.site.
baanbaliresort.com, E-mail: baanbaliresort@
hotmail.com จ�ำนวน 10 หลัง ราคา 700-1,200 บาท
(มีกิจกรรมล่องแก่งล�ำน�้ำนครนายก ขับรถ ATV
เพนต์บอล) GPS : 14.296977 N, 101.305831 E
บ้านป่าริมเขื่อน 44 หมู่ที่ 2 บ้านคลองบ่อ ถนน
นครนายก-ท่าด่าน ต�ำบลหินตั้ง โทร. 0 3738 4070,
08 1578 6475, 08 5438 9977, 08 6886 4030
www.banparesort.com จ�ำนวน 39 ห้อง พักได้
2-20 คน ราคา 1,200-7,500 บาท (มีกิจกรรมล่อง
ล�ำน�้ำนครนายก โรยตัว ล่องเรือชมเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ยิง BB GUN) GPS : 14.292320 N,
นครนายก
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09 5492 2456 จ�ำนวน 7 ห้อง ราคา 800-2,500 บาท
GPS : 14.248621 N, 101.274259 E
บ้ า นเพชรรั ต น์ 38 หมู ่ 5 ต� ำ บลเขาพระ โทร.
08 6905 3356, 08 5917 1124, 0 3738 6118
จ�ำนวน 33 ห้อง ราคา 200-1,000 บาท GPS :
14.2650 N, 101.232787 E
บ้านสวนทิพย์ 100 หมู่ 8 ต�ำบลพรหมณี โทร.
0 3732 6800, 08 9606 4555 จ�ำนวน 21 ห้อง ราคา
600-3,500 บาท GPS : 14.188788, 101.176952
บ้ า นสวนน�้ ำ พุ 99/9 ต� ำ บลบ้ า นใหญ่ โทร.
08 1467 8171, 08 4647 6777 จ�ำนวน 9 ห้องราคา
500-800 บาท GPS : 14.214051 N, 101.228682 E
บ้านสวนไผ่ ริมแก่ง 1/5 หมู่ 3 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
08 1641 2343, 08 1665 1081, 08 6831 4474
จ� ำ นวน 23 ห้ อ ง ราคา 1,200-3,500 บาท
GPS : 14.268460 N, 101.288141 E
บ้านสวนคุณยาย 616/1 หมู่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3734 9830-1, 09 8347 6289 www.baansuan
khunyaiy.com จ�ำนวน 12 ห้อง ราคา 1,800-4,500 บาท
GPS : 14.314599 N, 101.289226 E
บ้ า นสวนลุ ง ยศ 76 หมู ่ 9 ต� ำ บลหิ น ตั้ ง โทร.
08 6566 5022, 08 9616 5099 จ�ำนวน 15 ห้อง
ราคา 1,000-2,800 บาท GPS : 14.274487 N,
101.288668 E
บ้านสีสวยนครนายก 279 หมู่ 2 ซอยสาริกา-นางรอง
34 ต�ำบลสาริกา โทร. 08 9774 4162, 08 1686
0333 จ�ำนวน 11 ห้อง ราคา 3,000-3,500 บาท
GPS : 14.340450 N, 101.297560 E
บ้านปูนปั้น 426 หมู่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร. 08 1715
6006 จ�ำนวน 9 ห้อง ราคา 800-2,500 บาท
GPS : 14.310312, 101.305266
ปันใจ 342/1 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลท่าช้าง ตรงข้าม
โรงพยาบาลนครนายก โทร. 0 3731 1398-9 จ�ำนวน

นางรอง (3049) ซอยขวัญนคร ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5337, 08 1715 6006 จ�ำนวน 5 ห้อง
ราคา 800-2,500 บาท GPS : 14.302738 N,
101.302890 E
บ้านสวนศรีสุข เอนเตอร์เทนเมนท์ 58/5 หมู่ที่ 2
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5289-90, 08 1435 8614
www.bansuansrisuk.com จ�ำนวน 38 ห้อง ราคา
600-1,000 บาท GPS : 14.18.581 N 101.17.970 E
บ้านสวนสายสมร 11/2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
0 3738 4004, 08 7030 1824, 08 9017 3840
www.saisamorn.com จ� ำนวน 7 ห้อง ราคา
1,200-3,500 บาท พักได้ 2-20 คน ราคา 1,0003,000 บาท แพ็กเกจทัวร์ 1 วัน ราคา 900 บาท,
2 วัน 1 คืน ราคา 1,600 บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้
2 คน ราคา 200 บาท พร้อมอาหารเช้า (มีกิจกรรม
ล่องล�ำน�ำ้ นครนายก เพนต์บอล ขีจ่ กั รยาน ขับรถ ATV
ยิง BB GUN) GPS : 14.266466 N, 101.293484 E
บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท 148/3 หมู่ที่ 1 ต�ำบล
สาริกา โทร. 0 3738 5244-5, 08 1665 1081,
08 6831 4474 www.bsbros.com จ�ำนวน 30 ห้อง
ราคา 900-2,500 บาท GPS : 14.18.751 N
101.17.948 E
บ้านสวนสุระพัฒน์ 249 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 1316 3035, 08 1340 5698, 08 4562 9665
กรุงเทพฯ โทร. 0 2931 6048 จ�ำนวน 9 ห้อง ราคา
2,000-4,500 บาท (มีบริการเต็นท์ให้เช่า เรือเช่า
จักรยานเช่า) GPS : 14.318090 N, 101.291535 E
บิก๊ เฮาส์ บังกะโล 125/1-3 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลดงละคร โทร.
08 1305 1649 จ�ำนวน 15 ห้อง ราคา 100-400 บาท
บ้านน�้ำผุด 284 หมู่ 1 ต�ำบล สาริกา โทร. 08 6344
3715, 08 6108 5775 จ�ำนวน 5 ห้อง ราคา 600 บาท
GPS : 14.289245 N, 101.275141 E
บ้านพญา รีสอร์ท 122 หมู่ 1 ต�ำบลศรีนาวา โทร.
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15 ห้อง ราคา 200-500 บาท GPS : 14.222611 N,
101.187438 E
พนาวิว 80/1-3 ต�ำบลหินตั้ง โทร. 08 6777 8546,
08 9797 1013 จ�ำนวน 5 หลัง ราคา 800-1,200 บาท
GPS : 14.290740 N, 101.275074 E
พี เ ฮาส์ รี ส อร์ ท 4/20 หมู ่ ที่ 8 ต� ำ บลพรหมณี
โทร. 0 3732 6999 จ�ำนวน 22 ห้อง ราคา 200450 บาท GPS : 14.234996 N, 101.184211 E
เพื่อคุณ 125/10 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร.
0 3739 8551 จ�ำนวน 13 ห้อง ราคา 100-150 บาท
GPS : 14.223367 N, 101.236052 E
เพลิ น ดี นี่ รี ส อร์ ท 105 หมู ่ 1 2 ต� ำ บลสาริ ก า
อ�ำเภอเมือง โทร. 08 1954 4005 จ�ำนวนห้องพัก
3 ห้อง ราคา 1,500-3,000 บาท GPS : 14.280560 N,
101.242020 E
ภัทรวดี รีสอร์ท 110/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลศรีนาวา
โทร. 0 3738 4123, 08 1841 2925, 08 6881
9267, 08 0830 2973 จ�ำนวน 19 ห้อง ราคา
500 บาท GPS : 14.216683 N, 101.263753 E
ภูเขางาม รีสอร์ท และภูเขางามพาโนรามา 269/6
หมู่ที่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง เส้นทางหลวง
หมายเลข 3049 ต�ำบลสาริกา (ฝั่งรีสอร์ท) โทร.
0 3738 5252-4 (ฝั ่ ง พาโนรามา) กรุ ง เทพฯ
โทร. 0 2961 0900-1 www.pknresort.com,
E-mail: pknbkk99@gmail.com จ�ำนวน 260 หลัง
ราคา 1,000-25,000 บาท (มีนวดเพื่อสุขภาพ)
GPS : 14°18’59.3”N 101°18’01.7”E
ภูธารา รีสอร์ท 375 หมู่ที่ 1 ถนนสาริกา-นางรอง
ต�ำบลสาริกา โทร. 08 5847 7108, 08 5121 8821
www.bhuthararesort.com จ�ำนวน 11 ห้อง
ราคา 1,000-1,500 บาท GPS : 14.314540 N,
101.298465 E
ภูปราการแก้ว รีสอร์ท 150 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินตั้ง
นครนายก

โทร. 08 5982 4970, 08 1627 8719 www.
phuprakankaew-resort.in.th, www.facebook.
com/phuprakankaew, E-mail: info@phuprakankaew-resort.in.th ราคา 1,200-1,500 บาท
GPS : 14.305146 N, 101.317340 E
ภูมินทร์ รีสอร์ท 332 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5088-9, 08 1804 2793, 08 6840 2695
www.phuminresort.com จ� ำ นวน 19 ห้ อ ง
ราคา 1,200-3,900 บาท GPS : 14°18’42.0”N
101°18’18.9”E
ภูสักธาร รีสอร์ท 222 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ต�ำบลหินตั้ง โทร. 0 3738 4290,
08 9245 8661-2 www.phusakthanresort.com,
E-mail: reservation@phusakthanresort.com,
E-mail: sale@phusakthanresort.com จ�ำนวน
180 ห้อง ราคา 2,500-10,500 บาท (มีบริการสปา
ล่องล�ำน�้ำนครนายก ล่องเรือหางยาว เพนต์บอล
BB GUN ขั บ รถ ATV) GPS : 14°18’05.1”N
101°18’20.7”E
ภูโอบ น�้ำใส คันทรี รีสอร์ท 18/1 หมู่ที่ 3 ถนน
นครนายก-สาริกา ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3732 8363,
08 7755 6676, 08 1551 1566 โทรสาร 0 3732
8370 www.geocities.com/phuoab_namsai,
E-mail: contact@puoab.com จ�ำนวน 40 ห้อง
ราคา 1,000-8,000 บาท (มีกิจกรรมล่ อ งล� ำ น�้ ำ
นครนายก โรยตัว ปีนหน้าผา เดินป่า ขี่จักรยาน
เสือภูเขา) GPS : 14°17’24.5”N 101°16’20.5”E
ภูไอยรา รีสอร์ท 99/1 หมู่ที่ 2 บ้านคลองบ่อ ถนน
นครนายก-ท่าด่าน ต�ำบลหินตั้ง โทร. 0 3738 4255,
08 7059 5115, 08 7059 5225 www.phuiyara.com,
www.facebook.com/phuiyara.nakhonnayok,
E-mail: sales@phuiyara.com, E-mail: info@
phuiyara.com จ�ำนวน 36 ห้อง ราคา 1,500-6,200 บาท
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GPS : 14.294421 N, 101.317634 E
ภูมวิ าริน รีสอร์ท ต�ำบลสาริกา โทร. 08 9777 8836,
08 9444 5518 จ�ำนวนห้อง 8 ห้อง ราคา 1,000
-1,300 บาท
มายโฮม 2/3 หมู ่ ท่ี 13 ต� ำ บลท่ า ช้ า ง โทร.
0 3731 4435, 08 9777 1799 จ�ำนวน 14 ห้อง
ราคา 250-500 บาท GPS : 14.198690 N,
101.191834 E
มะขามฟอร์เรส รีสอร์ท 56 หมู่ 3 ต�ำบลหินตัง้ โทร.
08 6555 7507 จ�ำนวนห้อง 15 ห้อง ราคา 1,0001,500 บาท GPS : 14.321028 N, 101.306482 E
มุ ม เสบี ย ง เฮาส์ 28 หมู่ 9 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3761 6112, 08 5116 0558 จ�ำนวนห้อง 11 ห้อง
ราคา 600-2,500 บาท GPS : 14.239292 N,
101.245369 E
มีนา วิลล่า 106 ถนนสาริกา-นางรอง ต�ำบลสาริกา
อ�ำเภอเมือง โทร. 09 0938 0470, 0 3734 9964
จ�ำนวนห้องพัก 32 ห้อง ราคา 1,850-5,240 บาท
GPS : 14.254015 N, 101.259798 E
ระเบียงวิว รีสอร์ท 69 หมู่ที่ 10 ต�ำบลพรหมณี
โทร. 08 1593 0470, 08 1855 5673, 08 7095
0583 จ� ำ นวน 18 ห้ อ ง ราคา 650-900 บาท
GPS : 14.218194 N, 101.195739 E
ระเบียงไพร แวลลีย์ 22/2 หมู่ที่ 12 ซอยอ่างเก็บน�้ำ
ทรายทอง ถนนนครนายก-เขาพระ ต�ำบลเขาพระ
โทร. 0 3738 6431-2, 08 1812 5165, 08 9923 2106
www.rabiangprai.com, E-mail: rabiangprai
@yahoo.co.th จ�ำนวน 23 ห้อง ราคา 1,500-6,500
บาท GPS : 14.340412 N, 101.204689 E
ริเวอร์โฮม โพธิ์แดง รีสอร์ท 168 หมู่ที่ 2 ต�ำบล
สาริกา โทร. 0 3732 8411, 08 1864 1958,
08 0093 1119, 08 0830 0064 www.riverhome
resort.multiply.com, E-mail: riverhome

resort@hotmail.com จ�ำนวน 20 ห้อง ราคา 1,2007,000 บาท GPS : 14.305862 N, 101.293792 E
ริ เ วี ย ร่ า วิ ล ล่ า นครนายก 359 หมู ่ 3 ซอย
สาริกา-นางรอง 28/1 ถนนสาริกา-นางรอง ต�ำบล
สาริกา โทร. 08 1909 9890, 08 8210 5011,
08 5070 6329, 08 8485 4538, 08 1771 5922
จ�ำนวนห้องพัก 19 ห้อง ราคา 1,000-6,000 บาท
GPS : 14.282831 N, 101.284451 E
ริมเขาใหญ่ 320 หมู่ 3 ต�ำบลสาริกา โทร. 08 1823
5242, 08 9205 3154 จ�ำนวน 10 ห้อง ราคา 5001,500 บาท GPS : 14.282831 N, 101.284451 E
ริมธาร รีสอร์ท 304 หมูท่ ี่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง
ต�ำบลสาริกา โทร. 08 6888 9616, 08 1305 8085
www.rimtarm.com จ�ำนวน 15 ห้อง ราคา 8002,400 บาท GPS : 14.313073 N, 101.306676 E
รอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา 100/3
หมู่ที่ 2 ถนนสาริกา-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5210-5 กรุงเทพฯ โทร. 0 2722 7206-10
www.royalhillsresort.com จ�ำนวน 253 ห้อง
ราคา 2,695-14,089 บาท (มีกิจกรรมขับ ATV สปา
นวดแผนโบราณ เซาว์น่า สถานที่ออกก�ำลังกาย
จักรยานเช่า) GPS : 14°18’63.0”N 101°17’05.2”E
เรือนพักริมน�้ำ 169 หมู่ที่ 4 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 1658 4154, 08 5085 8939 จ�ำนวน 25 ห้อง
ราคา 500-8,000 บาท GPS : 14.261949 N,
101.277787 E
เรือนร่มไม้ริมธาร 292 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5224, 08 1402 2784, 08 4011 1042
จ�ำนวน 13 ห้อง ราคา 1,500-4,500 บาท
GPS : 14°18’42.3”N 101°18’21.9”E

เรือนรับรองสโมสรนายทหารโรงเรียนนายร้อย
จปร. เขาชะโงก ต�ำบลพรหมณี โทร. 0 3739 3119-20,

0 3739 3010, 0 2241 2691-4 ต่อ 62254, 62263
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โทรสาร 0 3739 3119 www.crma.ac.th จ�ำนวน
18 ห้อง ราคา 900-2,800 บาท (สนามกอล์ฟ สถานที่
ออกก�ำลังกาย สนามเทนนิส จักรยานเช่า กิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว-สนามยิง โรยตัว จิ้งจอกเวหา
ยิง BB GUN) GPS : 14.292912 N, 101.160751 E
เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท 27 หมู่ 11 ต�ำบลเขา
พระ โทร. 0 3734 9902, 08 1338 0249 จ�ำนวน
33 ห้อง ราคา 1,800-4,200 บาท www.rein
deerparkresort.com GPS : 14°18’41.5”N
101°12’35.8”E
เลฟวี่ แคมป์ 133 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลหินตัง้ จ�ำนวน 5 ห้อง
ราคา 800-1,500 บาท โทร. 08 0600 3778,
08 6535 0149 www.levee-camp.tht.in/index.
html เต็นท์เช่า ราคา 250 บาท/คน/คืน ในกรณีที่
นักท่องเที่ยวน�ำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์
60 บาท/คน/คืน (มีกจิ กรรมล่องล�ำน�ำ้ นครนายก ตกปลา
แค้มปิง้ เพนต์บอล ขับรถ ATV) GPS : 14.267783 N,
101.289214 E
วังวนา รีสอร์ท 111/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5133, 08 9155 3626, 08 1909 1891
www.wangwanaresort.com จ�ำนวน 33 ห้อง
พักได้ตั้งแต่ 2-8 คน ราคา 1,200-8,500 บาท
(มีกิจกรรมล่องล�ำน�้ำนครนายก ล่องเรือหางยาว
ชมเขื่อนขุนด่านปราการชล สปา นวดแผนโบราณ
จักรยานเช่า ขับรถ ATV) GPS : 14.251965 N,
101.267331 E
วังยาว ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ท 314 หมู่ที่ 3 ถนน
สาริกา-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3732 8442,
08 9934 2478, 08 7030 8338 www.wangyaoriverside.net จ�ำนวน 144 ห้อง ราคา 900-1,500 บาท
(มีบริการสปา นวดแผนโบราณ) GPS : 14°16’35.1”N
101°16’52.9”E
วันเพ็ญ การ์เดน โฮม 93 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสาริกา โทร.
นครนายก

08 9544 8817 จ�ำนวน 4 ห้อง ราคา 500-2,000 บาท
GPS : 14.309644 N , 101.293062 E
วินดา เฮาส์ 251/8-9 หมู่ที่ 1 ตรงข้ามอุทยาน
วังตะไคร้ ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5193, 08 1307
1440 จ�ำนวน 3 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
วิลล่า เอเดน 117/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5262, 0 3734 9977-79, 08 1306 4172,
08 1833 2434 www.bluediamondhome-garden.com, E-mail: bluediamondhg@gmail.com
จ�ำนวน 12 ห้อง ราคา 3,500-5,500 บาท (ล่องล�ำน�ำ้
นครนายก) GPS : 14.310791 N, 101.300689 E
เวียงฟ้าทิพารมย์ รีสอร์ท 319 หมู่ที่ 1 ต�ำบล
สาริกา โทร. 0 3738 5377, 08 9811 1499,
08 1734 7493 กรุงเทพฯ โทร. 0 2361 2443
www.tiparom.com จ� ำ นวน 16 ห้ อ ง ราคา
1,000-6,000 บาท ในกรณี ที่ น� ำ เต็ น ท์ ม าเอง
เสีย ค่าพื้นที่ก างเต็น ท์ ราคา 200 บาท/คน/คืน
GPS : 14.309130 N, 101.306354 E
วังรี รีสอร์ท 143, 143/1-26 หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลเขาพระ
โทร. 0 3731 6257-60, 08 9668 4444-6, 08 1906
4897, 08 1831 7502, 08 1720 9999 กรุงเทพฯ
โทร.: 0 2376 1136-7 www.wangree-resort.com,
E-mail: wangreeresort@yahoo.com
จ� ำ นวน 298 ห้ อ ง ราคา 1,600-14,000 บาท
GPS : 14°20’03.1”N 101°11’26.0”E
วิน รีสอร์ท 61/2 หมู่ 5 ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร.
08 9932 2209 จ�ำนวน 9 ห้อง ราคา 500-600 บาท
GPS : 14.210765 N, 101.223843 E
วิมานวิว นครนายก ต�ำบลหินตั้ง โทร. 08 1053
4224, 09 3885 9942 จ�ำนวนห้อง 5 ห้อง ราคา
1,500-3,500 บาท
สตาร์ รีสอร์ท 209 หมู่ที่ 3 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบล
พรหมณี โทร. 0 3732 6308 จ�ำนวน 35 ห้อง
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ราคา 700-4,000 บาท (มี บ ริ ก ารห้ อ งอาหาร)
GPS : 14.240753 N, 101.154782 E
สระมะนาว รีสอร์ท 1/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3732 8446, 08 1591 8313, 08 6826 4411
www.samanow.com, E-mail: sama-now@
hotmail.com จ�ำนวน 45 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท
(มีกิจกรรมล่องล�ำน�้ำนครนายก พายเรือคายัค โรย
ตัว ปีนผา ขับรถ ATV ยิง BB GUN จักรยานเช่า)
GPS : 14.269765 N, 101.269191 E
สาริกา รีสอร์ท 193/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 6777 0134, 08 7410 5396 จ�ำนวน 10 ห้อง
ราคา 1,200-7,000 บาท
สีดา รีสอร์ท 120 หมูท่ ่ี 3 ถนนสาริกา-นางรอง ต�ำบล
หินตัง้ (ถึงก่อนน�ำ้ ตกนางรอง) โทร. 0 3738 5154–61,
08 1611 4472 โทรสาร 0 3738 5162 กรุงเทพฯ
โทร. 0 2621 6884-5 www.sida-resort.com
จ�ำนวน 348 ห้อง ราคา 1,200-16,000 บาท (มีกิจกรรม
ล่องล�ำน�้ำนครนายก สปา นวดแผนโบราณ เซาว์น่า)
GPS : 14°19’25.0”N 101°18’57.5”E
สมฤดี รีสอร์ท 324 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5342 กรุงเทพฯ โทร. 08 1922 1774,
08 1835 4224 www.somrudeeresort.com,
E-mail: sama-now@hotmail.com จ�ำนวน 50 หลัง
พักได้ 2-30 คน ราคา 1,000-6,000 บาท (มีกจิ กรรม
ล่องล�ำน�้ำนครนายก ล่องแก่งเรือคายัค ขี่จักรยาน
เสือภูเขา โรยตัว ปีนผา ขับรถ ATV ยิง BB GUN นวด
แผนโบราณ) GPS : 14.310738 N, 101.305367 E
สวนลุ ง ใน 153 หมู ่ ที่ 2 ถนนสาริ ก า-นางรอง
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5145, 08 1377 7801
www.suanlungnai.com จ�ำนวน 17 ห้อง ราคา
700-3,500 บาท GPS : 14.309155 N, 101.307385 E
สวนหงษ์ การ์เดน วิว รีสอร์ท 150 หมู่ที่ 2 ถนน
นครนายก-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5285,

08 9771 0729, 08 1654 2735 จ�ำนวน 11 ห้อง
ราคา 550-1,200 บาท GPS : 14.298241 N,
101.293024 E
สุรดิษฐ์ วัลเล่ย์ 90 หมู่ที่ 5 บ้านหุบเมย ต�ำบลหินตั้ง
โทร. 0 3731 1905, 0 3731 1135 กรุงเทพฯ โทร.
0 2246 7515 www.suradit.com จ�ำนวน 29 ห้อง
เรือนรวม 2 หลัง (รับได้ประมาณ 200 คน/หลัง)
GPS : 14.201611 N, 101.225849 E
สบายดี รีสอร์ท 55 หมู่ 2 ต�ำบลหินตัง้ โทร. 08 1407
8138 จ�ำนวนห้อง 14 ห้อง ราคา 1,200-3,000 บาท
GPS : 14.304068 N, 101.309286 E
สวนตาตื่น 198/1 ต�ำบลนครนายก โทร. 08 1830
3556 จ�ำนวนห้อง 4 ห้อง ราคา 450-1,500 บาท
GPS : 14.203354 N, 101.228634 E
สวนลุงอ๊อด ทะเลวิว 145 หมู่ 8 ต�ำบลเขาพระ โทร.
0 3738 6244, 0 3738 6240, 08 7610 5257
จ� ำ นวน 10 ห้ อ ง ราคา 1,000-1,500 บาท
GPS : 14.281714 N, 101.221600 E
สุ ข เคี ย งดาว 139 หมู ่ 4 ต� ำ บลบ้ า นใหญ่ โทร.
08 1923 2394, 08 6361 8118 จ�ำนวน 5 ห้อง ราคา
990-1,290 บาท GPS : 14.195271 N, 101.223141 E
สุพรรณิการ์ รีสอร์ท 502 หมู่ 1 ซอยสาริกา-นางรอง
42 ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5112, 08 6112 7722
ราคา 1,000-5,500 บาท GPS : 14.311036 N,
101.301029 E
หญ้างาม รีสอร์ท 70 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
0 3738 5339, 08 9402 5790, 08 1761 9921,
08 4542 3964 www.yangam.com จ�ำนวน 12 หลัง
18 ห้อง ราคา 800-2,500 บาท GPS : 14.266354 N,
101.288529 E
เหรียญทอง การ์เดน โฮม 240/1 หมู่ที่ 3 ถนน
สาริกา-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร. 08 3197 1741,
08 1628 8511, 08 0985 7524, 08 1909 8960
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กรุงเทพฯ โทร. 08 3197 1741, 08 1628 8511,
08 0985 7524, 08 1909 8960 www.leintong
resort.com, E-mail: leintong@hotmail.com
จ�ำนวน 9 ห้อง ราคา 1,200-2,500 บาท เต็นท์
พั ก ได้ 2-4 คน ราคา 350-500 บาท/คน/คื น
GPS : 14.287059 N, 101.286252 E
อิ ง ดอย รี ส อร์ ท 77/2 หมู ่ ที่ 12 ถนนสาย
บ้านตาดหินกอง-น�้ำตกลานรัก ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 6400, 08 6151 4844 www.ingdoiresort.com
จ� ำ นวน 42 ห้ อ ง พั ก ได้ ตั้ ง แต่ 2-30 คน ราคา
600-6,000 บาท (มีบริการให้เช่าเต็นท์ ธุรกิจเรือเช่า
จักรยานเช่า) GPS : 14.282120 N, 101.247779 E
อิงธาร รีสอร์ท 123 หมู่ที่ 3 ถนนนครนายกนางรอง ต� ำ บลหิ น ตั้ ง โทร. 0 3738 5346,
0 3738 5142, 0 3738 5146, 08 1299 6543
จ� ำ นวน 330 ห้ อ ง ราคา 1,500-3,000 บาท
GPS : 14.310208 N, 101.309665 E
อุ่นรัก รีสอร์ท 242/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5279, 08 1376 5616, 08 6043 2031
จ� ำ นวน 5 ห้ อ ง ราคา 800-1,500 บาท
GPS : 14.316098 N, 101.297217 E
อุ ่ น เรื อ น รี ส อร์ ท 456 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลสาริ ก า
โทร. 0 3738 5299, 08 1838 6346, 08 1915
6880 จ�ำนวน 15 ห้อง ราคา 1,000-5,000 บาท
www.sweethomeresort.com, E-mail: sri.sin
@hotmail.com ราคา 3,700 บาท (มีกิจกรรมล่อง
ล�ำน�้ำนครนายก ขับรถ ATV ยิง BB GUN โรยตัว)
GPS : 14.317319 N, 101.301667 E
โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท 148/12 หมู่ที่ 1 ต�ำบล
สาริ ก า โทร. 0 3738 5336, 0 3738 5309,
08 6610 3290 www.homeandhill.com จ�ำนวน
75 ห้อง ราคา 2,200-8,000 บาท GPS : 14.315020
N, 101.299322 E
นครนายก

7 เดย์ รีสอร์ท 61/1 หมู่ที่ 5 ถนนสาริกา-นางรอง

ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร. 0 3761 6152, 08 1422
9030 จ�ำนวน 31 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
GPS : 14.228259 N, 101.235753 E

โฮมสเตย์

แกะสลักไม้ไผ่ โฮมสเตย์ 20/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหินตั้ง

โทร. 0 3738 5038, 08 1552 5118 จ�ำนวน 3 หลัง
ราคา 100 บาท/คน (ไม่รวมอาหาร) GPS : 14.266847
N, 101.288109 E
ท่าชัย โฮมสเตย์ 41/1 หมูท่ ี่ 4 บ้านท่าชัย ต�ำบลหินตัง้
โทร. 0 3738 4086, 08 1377 0422, 08 1889 2978
www.tachaihomestay.com จ�ำนวน 17 หลัง
ราคา 600-5,000 บาท GPS : 14.282932 N,
101.299937 E
ท่าด่าน โฮมสเตย์ 54/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครนายกนางรอง เส้นทางหลวงหมายเลข 3049 ต�ำบลหินตั้ง
โทร. 0 3738 5015, 08 1804 4503 มีบา้ นพัก 11 หลัง
ราคา 150 บาท/คน/คืน GPS : 14.311073 N,
101.309709 E
บ้านพักริมน�้ำ 169 หมู่ที่ 4 ต�ำบลสาริกา โทร.
08 5085 8939 จ�ำนวน 4 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
GPS : 14.260831 N, 101.279049 E
บ้านพักอุดมสุข 272 หมู่ที่ 2 ซอยสาริกา 40 ต�ำบล
สาริกา โทร. 08 5955 1016, 08 1431 3094,
08 9885 9803, 08 9882 7264 www.face
book.com/I.love.BanUdomSook/info จ�ำนวน
8 ห้อง 700-1,400 บาท GPS : 14.340892 N,
101.297632 E
บ้านครูน้อม โฮมสเตย์ 12/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลศรีวานา
โทร. 0 3738 4116, 08 9931 9933, 08 1576
8669 www.knhomestay.com, E-mail: keng@
knhomestays.com จ�ำนวน 12 ห้อง ราคา 80034

3,500 บาท GPS : 14.246549 N, 101.274622 E
น�้ำ-ฟ้า แค้มปิ้ง แอนด์ โฮมสเตย์ 130/2 หมู่ 1 ซอย
44 ต�ำบลสาริกา โทร. 08 1858 9447, 08 9406
1789 จ�ำนวนห้อง 3 ห้อง ราคา 800-2,800 บาท
GPS : 14°18’31.7”N 101°18’23.8”E
บ้านสวนสิวพร แอนด์ โฮมสเตย์ 61 หมู่ที่ 2 ต�ำบล
หิ น ตั้ ง โทร. 08 7676 0893 จ� ำ นวน 4 ห้ อ ง
ราคา 1,200-1,500 บาท GPS : 14.266238 N,
101.288534 E
ริมน�้ำ  โฮมสเตย์ 179 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
08 7127 8000, 08 7127 1000 www.banrimnam.com
จ� ำ นวน 16 ห้ อ ง ราคา 1,500-6,500 บาท
GPS : 14.260384 N, 101.281028 E
สวนวังทิพย์ 67/3 หมู่ที่ 12 ต�ำบลเขาพระ โทร.
08 1929 3131, 08 1347 4696, 08 1211 1334
www.tat8.com/th/ny/p_suanwangtip.htm
จ�ำนวน 10 ห้อง ราคา 100 บาท/คน/คืน ค่าอาหาร
50 บาท เต็ น ท์ ใ ห้ เช่ า ราคา 50 บาท/คน/คื น
(มีกจิ กรรมการเรียนรูก้ ารปลูก การดูแล การขยายพันธุ์
และการเก็บดอกไม้เพือ่ จ�ำหน่าย) GPS : 14.326982 N,
101.198194 E
สวนลุงเล็ก โฮมสเตย์ 54/2 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
08 0289 9096, 08 1804 4503 จ�ำนวนห้อง 17 ห้อง
ราคา 1,500-3,500 บาท GPS : 14.309364 N,
101.310303 E
อิงภู โฮมสเตย์ 4/2 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลหินตัง้ โทร. 0 3738
5152, 08 5046 6062 www.facebook.com/
jaruwan.phungthong จ�ำนวน 6 ห้อง ราคา 8003,500 บาท GPS : 14.323598 N, 101.314475 E

ในการเข้าค่ายฝึกอบรม และท�ำกิจกรรมนันทนาการ
ภายในบริเวณประกอบด้วยเรือนพัก 4 หลัง กระโจม
10 หลัง บริเวณส�ำหรับกางเต็นท์ นอกจากนี้ยังมี
เรือนพักส�ำหรับผู้ควบคุม หรือวิทยากร ห้องประชุม
ขนาดใหญ่ ห้องน�้ำ ค่าบริการ ผู้ใหญ่ คนละ 10
บาท/วัน เด็ก คนละ 5 บาท/วัน การติดต่อขอใช้
สถานทีใ่ ห้ทำ� หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
สอบถามข้อมูล โทร. 0 3731 1481 และโทร.
0 3731 1628 (จองค่าย) GPS : 14.263599 N,
101.263172 E
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการเข้าค่าย
ฝึกอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมจะต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ขึ้นไป ตลอดจนกลุ่มบริษัทห้างร้าน หรือคณะบุคคล
ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอัตราครูฝึกต่อผู้รับ
การฝึก อัตราส่วน 1:25
- กองพันทหารราบ มีโรงนอนรับคนได้ 150 คน
ค่าบริการ 20 บาท/คน/วัน
ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม
ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน
- กรมนักเรียนนายร้อยฯ มีโรงนอนรับคนได้ 100 คน
ค่ า บริ ก าร 60 บาท/คน/วั น จั ด ได้ วั น ศุ ก ร์ อาทิ ต ย์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม-ตุ ล าคม โทร.
0 3739 3010-4 ต่อ 62960-1 GPS : 14.298099 N,
101.166343 E
แพ แคนู แคมป์ ตั้งอยู่ที่ 245 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสาริกา
อ�ำเภอเมืองฯ มีพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์ และจัด
กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีจักรยานเสือภูเขา เรือแคนู
และเต็นท์ให้บริการเช่า รับคนได้ประมาณ 500 คน
โทร. 0 3738 5042, 08 1863 4197
ค่ายพักแรม
สุรดิษ วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ที่บ้านหุบเมย ต�ำบลหินตั้ง
ค่ายลูกเสือสาริกา หมู่ที่ 11 ต�ำบลสาริกา อ�ำเภอ อ�ำเภอเมืองฯ มีบา้ นพัก 27 หลัง เรือนนอนรวม 2 หลัง
เมืองฯ เป็นค่ายพักส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และพื้ น ที่ ก ว้ า งส� ำ หรั บ จั ด กิ จ กรรม รวมทั้ ง ได้ จั ด
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ฐานทดสอบก�ำลังใจส�ำหรับค่ายเยาวชน รับคนได้
ประมาณ 5,000 คน อัตราค่าบริการใช้สถานที่
ส�ำหรับคณะ 20 คน ขึ้นไป คนละ 300 บาท/คืน
(รวมอาหารเช้า 2 มื้อ) มีบ้านพัก 27 หลัง เรือน
นอนรวม 2 หลัง (รับได้ประมาณ 200 คน/หลัง)
โทร. 0 3731 1905, 0 3731 1135 กรุงเทพฯ
โทร. 0 2246 7515 GPS : 14.201611 N,
101.225849 E
			

ก�ำลังกาย จักรยานเช่า) GPS : 14.263887 N,
101.069688 E
บ้านนา เพลส 178/9 หมู่ 4 ต�ำบลบ้านนา โทร.
08 4362 7470, 08 5076 4411 จ�ำนวน 24 ห้อง
ราคา 650 บาท
ป่าขะ บังกะโล 131 หมู่ที่ 13 ต�ำบลป่าขะ โทร.
08 9091 1983, 08 6129 8856 จ�ำนวน 8 ห้อง
ราคา 300 บาท
ป่ายาง บังกะโล 367 หมู่ที่ 10 ต�ำบลป่าขะ โทร.
0 3732 4265 จ�ำนวน 14 ห้อง ราคา 100-400 บาท
GPS : 14.2672445 N, 101.063089 E
พี เกสต์ เ ฮาส์ 1/1 หมู ่ ที่ 6 ต� ำ บลป่ า ขะ โทร.
08 7780 4091, 08 9606 1881 จ�ำนวน 11 ห้อง
ราคา 100-300 บาท
ภูล้อมตะวัน 126 หมู่ที่ 7 ต�ำบลคลองเรือ โทร.
08 1373 2928, 08 6751 2112
www.phulomtawan.com บ้ า นพั ก ราคา
900-2,500 บาท เรือนไทย พักได้ 10 คน ราคา
2,500 บาท เต็นท์ พักได้ 2 คน ราคา 150 บาท
GPS : 14.3689464 N, 101.0837794 E
ริมทาง บังกะโล 151 หมู่ที่ 10 ต�ำบลป่าขะ โทร.
0 3738 2470 จ�ำนวน 30 ห้อง ราคา 100-500 บาท
GPS : 14.2728902 N, 101.0495754 E
ศรีกะอาง แคมป์ 157 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านพร้าวรร.เตรียมทหาร ต�ำบลศรีกะอาง โทร. 0 3730
6272, 08 1434 0243 GPS : 14.295267 N,
101.128295 E
แหนม บั ง กะโล 10 หมู ่ ที่ 4 ต� ำ บลป่ า ขะ โทร.
0 3736 0134 จ�ำนวน 8 ห้อง ราคา 80-100 บาท
GPS : 14.2641436 N, 101.0660883 E

อ�ำเภอบ้านนา

ควีนพาร์ค 152/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านนา โทร.

0 3732 4446 จ�ำนวน 8 ห้อง ราคา 300 บาท
ชลพฤกษ์ รี ส อร์ ท 64 หมู ่ ที่ 10 ถนนรั ง สิ ต นครนายก ต�ำบลบ้านพร้าว กิโลเมตรที่ 63 โทร.
0 3761 4444, 0 3730 7567, 0 3730
4441, 0 3761 4440 กรุงเทพฯ โทร. 0 2988
5096, 0 2513 1351 www.clpresort.com
จ� ำ นวน 450 ห้ อ ง ราคา 1,400-10,000 บาท
(มีบริการสปา นวดแผนโบราณ, จักรยานเช่า, เซาว์นา่ )
GPS : 14°13’26.0”N 101°06’26.5”E
ณดล รี ส อร์ ท 71 หมู ่ 3 ต� ำ บลป่ า ขะ โทร.
0 3738 2760, 08 1553 0662 จ�ำนวน 9 ห้อง
ราคา 500 บาท GPS : 14.291004 N, 101. 075613 E
ดวงตะวั น 337 หมู ่ ที่ 4 ต� ำ บลป่ า ขะ โทร.
08 4433 4320 จ�ำนวน 9 ห้อง ราคา 200-500 บาท
GPS : 14.264111 N, 101.070179 E
บ้านนา รีสอร์ท แอนด์ สปา (สวนพวกพัก) 137-139
หมู่ที่ 13 ต�ำบลป่าขะ โทร. 0 3761 4032 
08 1171 6751, 08 1171 6152, 08 1949 7233,
08 1949 7238, 08 1845 2943, 08 1913
8080, 08 1441 9653 www.bannaresort.com อาคารรับรองอเนกประสงค์เพือ่ สวัสดิการโรงเรียน
จ�ำนวน 77 ห้อง ราคา 900-5,000 บาท (มีบริการ เตรียมทหาร 9 หมู่ที่ 10 ต�ำบลศรีกะอาง โทร.
เรือเช่า สปา นวดแผนโบราณ เซาว์น่า สถานที่ออก 0 3730 6013, 08 3116 9484 www.precadet
นครนายก
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grandview.com จ�ำนวน 33 ห้อง ราคา 1,2002,800 บาท (มี กิ จ กรรมยิ ง BB GUN สนามยิ ง
กระโดดหอสูง โรยตัว ไต่หน้าผา แค้มปิง้ วอล์กแรลลี)่
GPS : 14.317930 N, 101.096274 E
แสงทอง รีสอร์ท 27/2 หมู่ 10 ต�ำบลบ้านนา โทร.
0 3738 1123 จ�ำนวน 23 ห้อง ราคา 200-600 บาท
GPS : 14.256393 N, 101.073509 E
เอส พี รีสอร์ท 1 141 หมูท่ ี่ 12 ถนนรังสิต-นครนายก
ต�ำบลบางอ้อ โทร. 0 3733 5111, 0 3733 5118,
08 9900 6775, 08 9983 9000 www.sp-camtour.net
จ� ำ นวน 30 ห้ อ ง ราคา 500-3,000 บาท
GPS : 14.206335 N, 101.071109 E
เอสพี รีสอร์ท 2 93 หมู่ที่ 10 ต�ำบลป่าขะ โทร.
0 3732 4257 จ�ำนวน 38 ห้อง ราคา 500-700 บาท
GPS : 14.276905 N, 101.055410 E
เอสพี รีสอร์ท 3 125-126 หมู่ 3 ต�ำบลบ้านพร้าว
อ�ำเภอบ้านนา โทร. 08 6122 8071 จ�ำนวน 27 ห้อง
ราคา 500-1,500 บาท GPS : 14.2217584 N,
101.0646204 E
เอิร์ธโฮม รีสอร์ท 5/1 หมู่ที่ 5 ต� ำ บลป่ า ขะ โทร.
0 3738 3123, 08 1580 6846 E-mail: thachatath
@sanook.com จ�ำนวน 10 ห้อง ราคา 200-350 บาท
GPS : 14.2641436 N, 101.0675903 E
ฮาเล็ ม บั ง กะโล 274 หมู ่ 4 ต� ำ บลป่ า ขะ โทร.
0 3738 2130 จ�ำนวน 10 ห้อง ราคา 100-300 บาท

08 5076 9357 จ�ำนวน 2 ห้อง ราคา 250 บาท

ค่ายพักแรม

ศรีกะอาง แคมป์ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 157 หมูท่ ี่ 5 ถนนบ้านพร้าว

-โรงเรียนเตรียมทหาร ต�ำบลศรีกะอาง รับเป็นหมูค่ ณะ
ส�ำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือและเนตรนารี
รับคนได้ประมาณ 800 คน มีค่ายพักแรม 5 หลัง
บ้านพักส�ำหรับผู้บริหาร 1 หลัง และจัดฐานทดสอบ
ก�ำลังใจ 22 ฐาน อัตราค่าบริการคนละ 15 บาท
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3730 6272, 08 1434
0243 GPS : 14.295600, 101.128354

อ�ำเภอปากพลี

กังหันเงิน รีสอร์ท 199 หมู่ 3 ต�ำบลเกาะโพธิ์ โทร.

08 6082 4852, 08 5409 2500, 0 2416 3570
จ�ำนวน 8 ห้อง ราคา 500-700 บาท
เกาะหวาย บังกะโล 24 หมู่ท่ี 1 ต�ำบลเกาะหวาย
โทร. 0 3739 9045, 08 1294 8580 จ�ำนวน
23 ห้อง ราคา 180-340 บาท GPS : 14.149153,
101.269341
นาหินลาด รีสอร์ท 286 หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาหินลาด
โทร. 08 1914 0362, 08 1400 8987 www.ddnititam-guard.com จ�ำนวน 16 ห้อง ราคา 250800 บาท (มีพื้นที่กางเต็นท์) GPS : 14.171798,
101.248772
บ้านเพื่อน รีสอร์ท 8/8 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเกาะหวาย
โทร. 0 3739 8773, 08 1941 9185 จ�ำนวน 35 ห้อง
ราคา 250-350 บาท
บ้านสวนเนินบก 122-122/4 ต�ำบลนาหินลาด โทร.
0 3738 9193, 08 1929 7467 จ�ำนวน 13 ห้อง ราคา
1,500-1,800 บาท GPS : 14.205387, 101.343287
ผาผึ้ ง คั น ทรี โ ฮม 93 หมู ่ 6 ต� ำ บลนาหิ น ลาด
โทร. 08 1003 0613, 08 6616 7974, 08 4756
4987 จ�ำนวน 11 ห้อง ราคา 700-1,800 บาท

โฮมสเตย์

สวนริมเขา มะยงชิด & บ้านพัก ต�ำบลศรีกะอาง
โทร. 08 9172 0628, 08 1771 4521, 08 1346
7486, 08 1172 0628, 08 6366 3556
www.suanrimkhao.siam2web.com จ�ำนวน
3 ห้อง ราคา 1,500-5,500 บาท
อยุ ่ สุ ข โฮมสเตย์ 5 หมู ่ 8 ต� ำ บลอาษา โทร.
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องครักษ์นครินทร์อพาร์ทเม้นท์ 9 หมู่ 6 หลัง

GPS : 14.236783, 101.356689
พันธ์งาม รีสอร์ท 55 หมู่ 4 ต�ำบล โคกกรวด โทร .
08 5277 9955 จ�ำนวน 19 ห้อง ราคา 700-2,000 บาท
อิ ง ไผ่ รี ส อร์ ท 217 หมู ่ 2 ต� ำ บลนาหิ น ลาด
อ�ำเภอปากพลี โทร. 08 6297 5141 จ�ำนวน 4 ห้อง
ราคา 700-2,000 บาท
แฮปปี้ รีสอร์ท 138 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเกาะโพธิ์ จ�ำนวน
15 ห้อง ราคา 130-180 บาท GPS : 14.177163,
101.246056

มศว.องครักษ์ ต�ำบลองครักษ์ อ�ำเภอองครักษ์ โทร.
0 3739 5395, 0 3739 5400 GPS : 14.096168 N,
100.984051 E

ร้านอาหาร

อ�ำเภอเมืองฯ

ไก่ยา่ งดีดี 179/1 หมูท่ ี่ 4 ตรงข้ามวัดโยธี ต�ำบลพรหมณี

ทางหลวง 3051 ก่อนถึงประตูทางเข้า โรงเรียนนายร้อย
จปร. (ส้มต�ำ ไก่ย่าง) โทร. 08 7017 3950, 08 3088
6808 (วันธรรมดาเปิด 10.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์
เปิด 09.30-17.00 น.) www.facebook.com/ร้าน
ไก่ย่างดีดี-จปร-นครนายก
ไก่ ย ่ า งน้ อ งเล็ ก 201/1 หมู ่ ที่ 3 ถนนนางรองนครนายก ต� ำ บลสาริ ก า โทร. 0 3732 8447,
08 9225 0029, 08 9099 1880 (เปิ ด เวลา
08.00-20.00 น.) www.facebook.com/
ร้าน-ไก่ย่างน้องเล็ก-เจ้าเก่า GPS :14°17’34.9” N
101°17’15.4”E
ไก่ย่างป้าตุ๊ก 119/3 หมู่ที่ 2 ตรงข้ามศูนย์พัฒนา
ชุมชน ถนนนครนายก-นางรอง ต�ำบลสาริกา โทร.
0 3738 5151, 08 1801 2693 (วั น จั น ทร์ ศุกร์ เปิด 09.00-16.00น., เสาร์-อาทิตย์ 08.0018.00 น.) www.facebook.com/ร้านไก่ย่างป้าตุ๊ก
นครนายก GPS : 14°18’29.6”N 101°17’36.4”E
ไก่ย่างสองสาว 15/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินตั้ง โทร.
0 3738 5168, 08 7132 3919 (เปิ ด ทุ ก วั น
08.00-20.00 น.) www.facebook.com/ร้าน
ไก่ ย ่ า งสองสาว-หน้ า เขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชล
GPS : 14.19’227.N 101 18.695”E
ก๋วยเตี๋ยวเรือ ฮีโร่ VIP 229 หมู่ 12 ซอยเกาะมะตูม
ต�ำบลพรหมณี โทร. 0 3732 6885, 06 3212 1234,
06 1479 6588 www.facebook.com/pages/

อ�ำเภอองครักษ์

ต้ น รั ก รี ส อร์ ท 10/5 หมู ่ 7 ต� ำ บลคลองใหญ่

อ�ำเภอองครักษ์ โทร. 0 3733 3187, 0 3733 3042-3
จ� ำ นวน 18 ห้ อ ง ราคา 700-1,000 บาท
GPS : 14.120345 N, 101.011047 E
บังกะโล ณิก ณิก ทาวร์ 2 99/2 หมู่ 9 ต�ำบล
ทรายมูล อ�ำเภอองครักษ์ โทร. 0 3740 5124 จ�ำนวน
13 ห้อง ราคา 300-500 บาท GPS : 14.128687 N,
101.046328 E
สยาม โฮมสเตย์ 1 หมู่ที่ 4 กิโลเมตรที่ 47-48 ถนน
รังสิต-นครนายก ต�ำบลทรายมูล โทร. 0 3739 19992000 www.siam-resort.com, E-mail: si-am23@
hotmail.com จ�ำนวน 20 ห้อง ราคา 250-500 บาท
อาทิตยา คันทรี คลับ 16 หมู่ที่ 10 ถนนรังสิตนครนายก ต�ำบลบางปลากด โทร. 0 3730 0712
กรุงเทพฯ โทร. 0 2633 8118-9, 0 2633 8103,
0 2569 1387-8, 08 9819 5281 จ�ำนวน 70 ห้อง
ราคา 800-1,200 บาท GPS : 14.170378 N,
100.922796 E
อิ่มรัก รีสอร์ท 99/9 หมู่ที่ 4 หลังศูนย์การแพทย์
ต�ำบลองครักษ์ โทร. 0 3739 5552, 08 1267 8010,
08 2335 2728 จ�ำนวน 14 ห้อง ราคา 400-500 บาท
GPS : 14.124334 N, 101.003504 E
นครนายก
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ก๋วยเตี๋ยวเรือ-ฮีโร่-นครนายก
โกดาเฮง 185 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านใหญ่ (อยู่ก่อนทาง
เข้าหลวงพ่อวัดปากแดง) โทร. 08 1136 7118 www.
facebook/Godaheng.com (ก๋วยเตี๋ยวเอ็นเนื้อหมูตุ๋น (ยาจีน) หมูสะเต๊ะ เปิดทุกวัน เวลา 10.0015.00 น. หยุดทุกวันจันทร์)
ข้าวแกงปักษ์ใต้ ข/1 133/29-30 ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลนครนายก โทร. 0 3732 0076 (เปิดเวลา
06.00-13.00 น.)
คานทอง ข 1 322/17 ถนนสุวรรณศร ใกล้สี่แยก
ไฟแดง โทร. 0 3731 2253, 08 7614 9383,
08 7614 9343
ครั ว ขุ น ด่ า น 349 หมู ่ 3 ต� ำ บลสาริ ก า โทร.
0 3732 8128, 08 9878 1421 (เปิดเวลา 10.0022.00 น.) www.facebook.com/ครัวขุนด่าน
GPS : 14°17’24.1”N 101°16’59.7”E
ครัวคุณรัช 30 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าทราย โทร. 0 3761
5655, 09 5793 7888 (เปิดเวลา 10.00-22.00 น.)
www.facebook.com/ครัวคุณรัช
ครัวครูน้อม 12/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลศรีนาวา โทร.
0 3738 4116, 08 6706 8468, 08 9931 9933,
08 1576 8669 www.knhomestays.com,
www.facebook.com/knhomestays
(เปิดเวลา 10.00-24.00 น.) GPS : 14°14’49.8” N
101°16’28.9”E
ครัวชมจันทร์ 46 หมู่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738
5037, 08 1919 2881 (เปิดเวลา 10.00-23.00 น.)
www.facebook.com/pages/ครัวชมจันทร์-เขื่อน
ขุนด่าน-นครนายก
ครัวใต้ 3 084/22 ถนนสุวรรณศร โทร. 08 5431
0878, 08 6313 2872
ครัวบางแสน 243 หมู่ 2 หน้าสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5027, 08 1715 6006,

08 4333 4532 (เปิดทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น.)
www.facebook.com/ครั ว บางแสนนครนายก
GPS : 14°18’18.5”N 101°17’35.7”E
ครัวปลาเขื่อน 514 หมู่ที่ 1 ถนนนครนายก-นางรอง
ต�ำบลสาริกา โทร. 08 7343 6317, 08 1664
7962 (เปิดเวลา 09.30-22.30 น.) www.face
book.com/pages/ร้านครัวปลาเขื่อน-จนครนายก
GPS : 14 18.882 N 101 17.907 E
ครัวป่ามะขาม 56 หมู่ 3 ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมือง
โทร. 08 6138 5187 (วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 09:0017:00, วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 09.30-19.00 น.)
www.facebook.com/pahmakham
ครัวผู้ ใหญ่อ�ำนวย 99 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง
นครนายก ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร. 0 3732 0148
ครั ว มั จ ฉา 38/3 หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลท่ า ช้ า ง โทร.
0 3731 4682, 08 1945 6850 (เปิดเวลา 10.0022.00 น.) www.facebook.com/ครัวมัจฉา
ครัวลมโชย 1/1 หมู่ที่ 12 ต�ำบลดงละคร โทร.
0 3738 8467
ครั ว ลู ก ปลา ข1-287/29-30 หน้ า ห้ า งบิ๊ ก วั น
ริมถนนนครนายก-นางรอง ต�ำบลนครนายก โทร.
0 3731 1162, 0 3732 0505, 08 1874 8296
(เปิดเวลา 10.00-22.00 น.)
ครัวสวนหลวง (ร.9) นครนายก โทร. 0 3731 5800,
08 1551 7223 (เปิดเวลา 10.00-22.00 น.)
ครั ว ไฮโดร 104/1 หมู ่ ที่ 8 ต� ำ บลสาริ ก า โทร.
08 1846 1641, 08 1864 2995
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อุทยานวังตะไคร้ 222 หมู่ที่ 1
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5164-5, 0 3738 5284,
08 1989 0365 www.wangtakrai.com (เปิดทุกวัน
ไก่ยา่ งวังตะไคร้ ปลาร้าทรงเครือ่ ง ปลาช่อนเผาเกลือ
ปลาทับทิมทอดกรอบ)
เจริ ญ ผล 154 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลวั ง กระโจม โทร.
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นครนายก

101 14.878 E
บ้านน�้ำซับ 119 หมู่ที่ 5 ถนนสาริกา-นางรอง ต�ำบล
บ้านใหญ่ เยื้องการไฟฟ้านครนายก โทร. 08 1757
7404, 08 5065 1386 (ย�ำตะไคร้ แป๊ะซะปลาช่อน
ย�ำเอ็นหอย หมึกไข่นงึ่ มะนาว เปิดเวลา 18.00-01.00 น.)
www.facebook.com/บ้านน�้ำซับ-เพลงเพื่อชีวิต
GPS : 14 13.078 N 101 13.628 E
บ้ า นคุ ณ ลุ ง 48/3 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลสาริ ก า โทร.
0 3732 8391
ประนอม ขาหมู ถนนสุ ว รรณศร (ถนนสายไป
อ�ำเภอปากพลี) อ�ำเภอปากพลี โทร. 0 3739 9550,
08 1907 4358 (เปิดทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.)
www.raanpranom.com GPS : 14.170441 N,
101.25614 E
ปั่นทอง 333 หมู่ที่ 4 ทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร.
ถนนสุวรรณศร ต�ำบลพรหมณี โทร. 08 1625 5977,
08 7707 7390, 08 9300 3106, 08 6082 2237,
08 9819 1323 (เปิดเวลา 08.00-16.00 น.)
แป๊ะฮก 117/4 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบล
พรหมณี โทร. 0 3732 6603, 08 9495 4474
(เปิดเวลา 10.00-22.00 น.) www.facebook.com/
สวนอาหารแป๊ะฮก-จปร-นครนายก
ผัดไทยณัฐวรรณ ข/1 133/33-36 ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลนครนายก โทร. 08 9092 8844, 08 1782 0023
รั บ ลมชายทุ ่ ง 38 หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลท่ า ช้ า ง โทร.
08 6004 4803 (เปิดเวลา 07.30-16.30 น.)
โรงเตีย๊ ม 55/5 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร. 08 5119
1915 (เปิดเวลา 10.00-01.00 น.)
ลาบปลาตะเพียน 139 หมู่ที่ 4 ทางเข้าโรงเรียน
นายร้อย จปร. ต�ำบลพรหมณี โทร. 0 3732 6387,
08 5150 9524 (เปิดเวลา 09.00-21.00 น.)
ลาบคลองขุนแก้ว 4/1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลศรีนาวา โทร.
0 3731 4841, 08 1940 8750 (เปิดเวลา 10.00-

0 3731 1186
ช่อชะมวง 242/16 หมู่ที่ 1 ถนนสาริกา-นางรอง
ต�ำบลสาริกา โทร. 0 3738 5221-2, 08 9913 9553
(เปิดเวลา 09.30-21.00 น.)
ดู๋ดี๋เสวย ซอยวัดอุดมธานี โทร. 08 6824 8059
(ก๋วยเตี๋ยวหมู เปิดเวลา 09.30-15.30 น.)
ตาราดหน้า 42/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร.
0 3732 1022, 09 2559 9815 (เปิดเวลา 06.0018.00 น.)
บ้านต�ำนัว 189 หมู่ 1 ต�ำบลท่าช้าง โทร. 08 0779 8435
(เปิ ด 09.30-20.00 น. ร้ า นปิ ด ทุ ก วั น อั ง คาร)
www.facebook : บ้านต�ำนัว จ.นครนายก
ต้มเลือดหมู ข1 303/15 ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
นครนายก โทร. 0 3731 2573
ทริ ป เปิ ้ ล เอส ข1 287/33-34 ถนนนครนายกสาริ ก า โทร. 0 3732 1126, 0 3732 1136,
08 1442 6165 (เปิ ด เวลา 10.00-22.00 น.)
GPS : 14°12’32.9”N 101°13’05.6”E
ที่ราบสูง 139 หมู่ที่ 5 ถนนนครนายก-นางรอง
ต�ำบลบ้านใหญ่ โทร. 08 0645 7887 (เปิดเวลา
10.00-22.00 น.)
ธัญรส 8 ข1 284/31-32 ถนนนครนายก-นางรอง
ต�ำบลนครนายก (ก๋วยเตี๋ยวหมู ไก่ เป็ด เปิดเวลา
07.00-17.00 น.)
น้ อ งณั ฐ ข/2 256/13-14 ถนนสุ ว รรณศร
ใกล้สี่แยกไฟแดง โทร. 0 3732 1468 (เปิดเวลา
10.00-21.00 น.)
นายหมูกาแฟโบราณ ข/1 303/16 ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลนครนายก โทร. 0 3731 2574, 08 5391 2704
บ้านก๋วยเตีย๋ ว (ธรรมศาสตร์) 49 หมู่ 9 ต�ำบลสาริกา
โทร. 08 5931 6762, 08 4041 5859 (เปิดทุกวัน
เวลา 08.00-17.00 น.) www.facebook.com/pages/
บ้านก๋วยเตี๋ยวธรรมศาสตร์ GPS : 14 14.464 N
นครนายก
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21.00 น. หยุดวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน)
เลิศรสโภชนา ข4 158/4 ทางเข้าวัดอุดมธานี ต�ำบล
นครนายก โทร. 0 3731 3166, 08 1949 9704
(เปิดเวลา 09.30-15.30 น.)
ลุงเผ่าก๋วยเตี๋ยวกะลา 49 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหินตั้ง
โทร. 08 5116 0312, 08 3295 8119,
08 6111 9906
ศ พิ ส ดาร 133/23-24 ถนนสุ ว รรณศร ต� ำ บล
นครนายก ใกล้วัดศรีเมือง โทร. 0 3731 5150,
08 1864 5595 (อาหารทะเล ข้ า วต้ ม รอบดึ ก
เปิดเวลา 13.00-03.00 น.)
ศรีสุนีย์ 301/1 ถนนบ้านใหญ่ อยู่เลยโรงพยาบาล
นครนายกไป 1 กิโลเมตร โทร. 0 3731 1529,
08 9748 1423, 06 1351 2499 (เปิด ทุกวัน
เวลา 10.00-20.00 น.) www.srisuneegroup.com,
www.facebook.com/srisunegroup (ไก่ย่าง
หนังกรอบ แกงส้มกุง้ ไข่เจียวชะอม ทอดมันปลากราย
กุ้งน�้ำจืดผัดพริกไทยด�ำ
สวนอาหารคลองไผ่ ถนนบ้านใหญ่-เขาทุเรียน ต�ำบล
บ้านใหญ่ โทร. 08 4972 3688, 09 2420 0455
สามสาว 66/1 หมู่ที่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก
ต�ำบลท่าช้าง ตรงกันข้ามปั๊ม ปตท. โทร. 0 3731
2108, 08 1483 3265 (เปิดเวลา 10.00-22.00 น.)
สุกี้ หนองโพธิ์ 22/1 หมูท่ ี่ 3 ถนนนครนายก-ท่าด่าน
ต�ำบลศรีนาวา โทร. 0 3731 2903, 08 7615 6127
(เปิดเวลา 09.00-17.00 น.)
สุขเคียงดาว 46 หมู่ 1 ต�ำบลสาริกา โทร. 08 6361
8118, 08 1923 2394 (เปิดเวลา 17.00-22.00 น.
ต้องจองก่อนล่วงหน้า) www.facebook.com/suk
khiengdao GPS : 14°11’42.3”N 101°13’23.7”E
สุวดี ถนนสุวรรณศร ต�ำบลนครนายก ใกล้สแี่ ยกไฟแดง
โทร. 0 3731 1153 (เป็ ด พะโล้ , ขาหมู พ ะโล้
เปิดเวลา 07.00-19.00 น.)

โทร. 0 3739 3010-4 (ต้องจองล่วงหน้า)
ส้ ม ต�ำ-ไก่ ย ่ า ง จามจุ รี ซอยชลประสิ ท ธิ์ ต� ำ บล
นครนายก โทร. 08 2456 8288, 08 7835 4515
ส้มต�ำแสนล้าน (สาขาหน้าโรงเรียนนายร้อย จปร.)
71 หมู่ที่ 4 ต�ำบลพรหมณี โทร. 08 4653 5598
ส้มต�ำแมงดาเจ๊หงส์ กิโลเมตรที่ 9-10 ถนนนครนายกนางรอง ต�ำบลสาริกา โทร. 08 2121 9922
แหลมทอง ข1 164 ทางแยกบ้านใหญ่ ถนนสาริกานางรอง ต�ำบลนครนายก โทร. 0 3731 1695
(เปิดเวลา 09.00-16.00 น.)
อาหารเจ 173/56 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลท่ า ช้ า ง โทร.
0 3732 1325 (เปิดเวลา 07.00-18.00 น.)
Bee’s Cafe (บ้ า นผึ้ ง ) 135 หมู ่ 5 บ้ า นใหญ่
โทร. 0 3731 1761, 08 9887 9224 (เปิดเวลา
10.30-21.30 น.) www.facebook.com/beescafe
Zipter Steak ข1 038/4 ถนนเสนานิ มิ ต
(ข้างธนาคารกสิกรไทย) โทร. 06 1928 1188,
06 1414 5395 www.facebook.com/Zister-Steak

อ�ำเภอองครักษ์

ก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น หมู พ ริ ก กะเหรี่ ย ง 293/16-17

หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลองครั ก ษ์ โทร. 0 3739 1057
(เปิดเวลา 06.00-14.00 น.)
ก๋วยเตี๋ยวผู้ก�ำกับ สาขา 1 บริเวณตลาดองค์รักษ์
โทร. 08 1435 4588 (เปิดเวลา 09.00-14.00 น.)
แก้วกลางดง ลุงยัง 2009 63/2 หมู่ที่ 7 ต�ำบล
ทรายมูล โทร. 08 1855 2609 (เปิดเวลา 10.0020.00 น.)
ข้าวหมกไก่ก�ำนันยูซุบ 3/1 หมู่ 9 ข้าง อบต.บึงสาร
โทร. 08 9605 2663 (เปิดเวลา 08.00-20.00 น.)
ครั ว คุ ้ ง น�้ ำ 19/1 หมู ่ ที่ 7 ต� ำ บลทรายมู ล โทร.
0 3732 2489, 08 7065 4109
ครัวแม่ล�ำไย 137 หมู่ที่ 3 ต�ำบลองครักษ์ โทร.

สโมสรนายทหาร โรงเรี ย นนายร้ อ ย จปร.
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101.242513 E

0 3739 1690 (เปิดเวลา 09.00-20.00 น.)
ครัวลุงยังปลาเผา 169 หมู่ 3 ถ.องค์รักษ์ โทร.
08 6180 0181 (เปิดเวลา 11.00-21.00 น.)
แซบโภชนา 436-438 หมู่ที่ 1 บริเวณ บขส.องครักษ์
ต�ำบลองครักษ์ โทร. 0 3739 1504
เตยใหญ่ 48 หมู ่ ที่ 7 ต� ำ บลบางสมบู ร ณ์ โทร.
0 3730 0726, 08 1437 2530
นานา-เดี ย ร์ 135 หมู ่ 10 ต� ำ บลบางอ้ อ โทร.
08 1778 1430, 08 6773 3949 (เปิ ด เวลา
09.00-20.00 น.) GPS : 14.194306 N, 101.044855 E
แป๊ะฮ้อ (คลอง 14) 17/4 หมู่ที่ 4 ต�ำบลคลองใหญ่
โทร. 08 6318 6060 GPS : 14.104173 N,
100.916745 E
ลุงเฮ้ง 2 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบล
คลองใหญ่ โทร. 08 1811 2157
สูแ้ ล้วรวย 63/2 หมูท่ ี่ 7 ถนนองครักษ์-ศูนย์นวิ เคลียร์
ต�ำบลทรายมูล โทร. 08 1855 2609

อ�ำเภอบ้านนา

ครัวลีลาวดี 90 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลศรีกะอาง โทร. 0 3738

3088, 08 1836 5578, 08 6811 2540 (เปิดเวลา
10.00-22.00 น.)
ดอนกระบก 77 หมู่ที่ 4 กิโลเมตรที่ 1 ถนนบ้านนาแก่งคอย ต�ำบลป่าขะ โทร. 0 3738 2497, 08 9073
2669
ลอมฟาง 21 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านนา-สระบุรี ต�ำบล
ป่าขะ โทร. 0 3738 1397 (ปูหลน แกงคั่วหอยขม
เปิดเวลา 09.00-22.00 น.)
ริมสวน 64 หมู่ที่ 10 ทางเข้าชลพฤกษ์ รีสอร์ท
กิโลเมตร 63 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลบ้านพร้าว
โทร. 0 3738 2092, 0 3730 7567 ต่อ 399,
08 9936 6145 (เปิดเวลา 10.00-22.00 น.)
อิสลามฟาติมา 43/2 หมูท่ ี่ 10 ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
บ้านนา โทร. 08 1449 8447 (เปิดเวลา 06.0018.00 น.)
เฮียตี๋ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด 110 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร
อ�ำเภอปากพลี
ฉลวยโภชนา 112 หมูท่ ี่ 4 ถนนนครนายก-ปราจีนบุรี ต�ำบลบ้านนา โทร. 0 3738 1662 (ก๋วยเตี๋ยว-ข้าว
ต�ำบลเกาะหวาย โทร. 0 3739 8067, 0 3739 9936, หน้าเป็ด เกาเหลา-ข้าวเปล่า เปิดทุกวัน เวลา 10.0008 9009 4354 GPS : 14.166657 N, 101.260615 E 15.00 น.)
ประนอม 232 หมู่ที่ 1 ข้างวัดเกาะหวาย ต�ำบล
เกาะหวาย โทร. 0 3739 9550, 0 3739 8799, 08 1907
4358 (อาหารไทย-จีน เปิดเวลา 07.00-22.00 น.)
GPS : 14.170234 N, 101.256615 E
สุกศี้ รีไพร 216 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลเกาะหวาย โทร.
0 3739 9622, 08 6150 3432 (เปิดเวลา 09.0016.00 น.) GPS : 14.17657 N, 101.269298 E
พฤกษา ซีฟู๊ด 156 หมู่ 5 ต�ำบลเกาะโพธิ์ โทร.
0 3739 9215, 08 9054 5665 (เปิ ด เวลา
11.00-23.00 น.) www.facebook.com/pruk
saseafoodnakornnayok GPS : 14.179001 N,
นครนายก
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หมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ส�ำนักงานจังหวัด
สถานีเดินรถโดยสารประจ�ำทาง
โรงพยาบาลนครนายก
สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมืองฯ
สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอบ้านนา
สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอปากพลี
สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอองครักษ์
ต�ำรวจทางหลวง
ต�ำรวจท่องเที่ยว
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
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0 3731 3615
0 3731 1273, 0 3731 3546
0 3731 1932
0 3731 1151
0 3731 1285, 0 3731 3550
0 3738 2014
0 3739 9600
0 3739 1301
1193
1155
1133

นครนายก

น�้ำตกสาริกา

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่
1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2250 5500
โทรสาร 0 2250 5511
E-mail: info@tat.or.th
Website: www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4 ถนนราชดำ�เนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 08.30-16.30 น.

ททท. ส�ำนักงานนครนายก

182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284
โทรสาร 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
พื้นที่รับผิดชอบ: นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

