ศาลหลักเมือง

สารบัญ
การเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ

๕
๗

อ�ำเภอเมืองสระแก้ว

๗

อ�ำเภอเขาฉกรรจ์

๑๑

อ�ำเภอวังน�้ำเย็น

๑๑

อ�ำเภอวังสมบูรณ์

๑๒

อ�ำเภอคลองหาด

๑๒

อ�ำเภอวัฒนานคร

๑๓

อ�ำเภออรัญประเทศ

๑๕

อ�ำเภอโคกสูง

๑๙

อ�ำเภอตาพระยา

๒๐

เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตัวอย่างโปรแกรมนำ�เที่ยว
สนามกอล์ฟ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในจังหวัดสระแก้ว

๒๒
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕

สถานที่พัก

๒๕

ร้านอาหาร

๓๐

บริษัทน�ำเที่ยว

๓๗

หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ
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๔๐

สระแก้ว

ถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง

สระแก้ว
ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน�้ำตกสวย
มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

สระแก้ว เป็นจังหวัดทีต่ งั้ อยูต่ รงชายแดนด้านตะวันออก
ของประเทศไทย มีประวัตคิ วามเป็นมากว่า ๔,๐๐๐ ปี
นับตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุ
โบราณที่ บ ้ า นโคกมะกอก ต� ำ บลเขาสิ บ อ� ำ เภอ
เขาฉกรรจ์ ต่อมามีการค้นพบโบราณวัตถุที่อ�ำเภอ
อรัญประเทศและอ�ำเภอตาพระยา เป็นหลักฐานว่า
สระแก้วเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุค
เจนละ-ทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็น
ของตนเอง มีกษัตริยห์ รือผูค้ รองเมืองทีน่ บั ถือศาสนา
ฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ซึ่งเห็นได้จาก
โบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่างๆ ปรากฏ
ที่ปราสาทเขาน้อยและเขารัง อ�ำเภออรัญประเทศ
และช่องสระแจง อ�ำเภอตาพระยา เป็นต้น โดยเฉพาะ
จารึกรูปอักษรปัลลวะที่ปรากฏในบริเวณปราสาทเขาน้อย ถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชทีเ่ ก่าแก่
ที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้าง
ขึ้นราวปีพุทธศักราช ๑๑๘๐
นอกจากนี้ ยั ง ค้ น พบหลั ก ฐานความเจริ ญ ของ
อารยธรรมระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ในแถบนี้
มากมาย ทัง้ ปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครือ่ งถ้วย
และคูเมืองโบราณ เช่น จารึกที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม
๒ หลัก ซึง่ อยูใ่ นระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ปราสาท
สด๊ ก ก๊ อ กธมถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น เทวสถานของ
พระศิวะดังข้อความในจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ ๑
ได้ ก ล่ า วว่ า ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๑๔๘๐ พระเจ้ า ชัยวรมันที่ ๔ โปรดให้นำ� ศิลาจารึกมาปักไว้ทปี่ ราสาท
สด๊กก๊อกธม เพื่อประกาศห้ามเรียกข้าของเทวสถาน
แห่งนี้ไปใช้ในกิจการอื่น แต่ให้ข้าของเทวสถานได้
บ�ำรุงรักษาและบูชาพระศิวลึงค์หรือรูปเคารพ ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด๊กก๊อกธมนี้ตลอดไป
ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งก็ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าอุทัยวรมันที่ ๒ ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถานแห่งนี้
จนส�ำเร็จพร้อมจารึกทีเ่ กีย่ วกับอารยธรรมและศาสนา

เป็นต้น จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี้สามารถ
บอกให้เราทราบถึงระบบการปกครองของอาณาจักร
ขอมโบราณบนผืนแผ่นดินแห่งนี้
สระแก้วเคยเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมือง
ประจิ ม ในสมั ย โบราณ) เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก ระบบ
เทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ปราจีนบุรีได้รับการยก
ฐานะให้เป็นจังหวัด สระแก้วจึงกลายเป็นอ�ำเภอหนึง่
ต่อมาได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของ
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๗,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๔๙๖,๙๖๑ ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๙ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองสระแก้ว อ�ำเภอ
วัฒนานคร อ�ำเภออรัญประเทศ อ�ำเภอตาพระยา
อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ อ�ำเภอวังน�้ำเย็น อ�ำเภอคลองหาด
อ�ำเภอโคกสูง และอ�ำเภอวังสมบูรณ์

อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอ�ำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา และอ�ำเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับอ�ำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ�ำเภอกบินทร์บุรี
อ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
และอ�ำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเดินทาง

รถยนต์ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัด
สระแก้วสามารถใช้เส้นทางได้ ๔ เส้นทาง ได้แก่
๑. เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วชิดซ้าย
โดยใช้สะพานวงแหวนข้ามไปลงที่เส้นทางหมายเลข
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สระแก้ว

๓๐๕ ผ่านอ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนัน้
เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านอ�ำเภอกบินทร์บรุ ี
ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒๑๔ กิโลเมตร
๒. เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วเลี้ยวขวาที่แยก
หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านจังหวัด
นครนายก อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี ระยะทาง ๒๔๕ กิโลเมตร
๓. เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านเขตมีนบุรี
ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นใช้เส้นทางไปอ�ำเภอ
พนมสารคาม ถึงกิโลเมตรที่ ๓๕ เลี้ยวขวาไปทาง
อ�ำเภอกบินทร์บุรี โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๓๐๔
บริเวณกิโลเมตรที่ ๙๕ เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทาง
หลวงหมายเลข ๓๓ ถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง
๒๑๐ กิโลเมตร
๔. เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านเขตมีนบุรีไป
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอ�ำเภอ
พนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
กิโลเมตรที่ ๕๔ จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้ว
อีก ๖๕ กิโลเมตร โดยไปตามทางหลวงหมายเลข
๓๕๙ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ช่วยย่นระยะเวลาเดินทางไป
จังหวัดสระแก้ว
รถโดยสารประจ�ำทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีบริการ
รถโดยสารประจ�ำทางทัง้ รถธรรมดาและรถปรับอากาศ
ออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ (จตุจกั ร) ถนน
ก�ำแพงเพชร ๒ มีบริการเดินรถไปอรัญประเทศ (จอด
ตลาดโรงเกลือ)-ปอยเปต-เสียมราฐทุกวัน และสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท มี
รถโดยสารทุกวัน วันละหลายเทีย่ ว ใช้เวลาเดินทาง ๔
ชั่วโมง (เส้นทางองครักษ์ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖
๒๘๕๒-๖๖ ต่อ ๓๑๑ สถานีขนส่งสระแก้ว โทร.
๐ ๓๗๒๔ ๒๓๖๒, ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๒, ๑๔๙๐ หรือ
www.transport.co.th หรือบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
(จังหวัดสระแก้ว) ถนนเทศบาล ซอย ๙/๑ โทร.
สระแก้ว

๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๒ แอร์อรัญ โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๒๑๐
จากจังหวัดสระแก้วมีรถโดยสารไปจังหวัดจันทบุรี
นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี บุรรี มั ย์ และนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
(จังหวัดสระแก้ว)
รถไฟ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยมี บ ริ ก ารขบวน
รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สระแก้ว-อรัญประเทศ วันละ
๒ ขบวน ขบวนแรก ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๐๕.๕๕ น.
ถึงสระแก้วเวลา ๑๐.๓๓ น. ถึงอรัญประเทศเวลา
๑๑.๓๕ น. และขบวนที่สอง ออกจากกรุงเทพฯ
เวลา ๑๓.๐๕ น. ถึงสระแก้วเวลา ๑๖.๔๙ น. ถึง
อรั ญ ประเทศเวลา ๑๗.๓๕ น. และเที่ ย วกลั บ
๒ ขบวน ขบวนแรก ออกจากอรัญประเทศเวลา
๐๖.๔๐ น. ถึงสระแก้วเวลา ๐๗.๓๒ น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา ๑๑.๓๐ น. ขบวนที่สอง ออกจาก
อรัญประเทศ ๑๓.๓๕ น. ถึงสระแก้ว เวลา ๑๔.๔๙ น.
และถึ ง กรุ ง เทพฯ เวลา ๑๙.๕๕ น. สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารเดิ น ทาง
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๑๖๙๐
สถานีรถไฟสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๑๗ หรือ
www.railway.co.th
ระยะทางจากอ�ำเภอเมืองสระแก้วไปยังอ�ำเภอ
ใกล้เคียง
เขาฉกรรจ์
๑๙ กิโลเมตร
วัฒนานคร
๒๖ กิโลเมตร
วังน�้ำเย็น
๓๗ กิโลเมตร
อรัญประเทศ
๕๐ กิโลเมตร
วังสมบูรณ์
๕๙ กิโลเมตร
คลองหาด
๖๐ กิโลเมตร
โคกสูง
๖๗ กิโลเมตร
ตาพระยา
๑๐๐ กิโลเมตร
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ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง
นครราชสีมา
๑๘๔ กิโลเมตร
ปราจีนบุรี
๑๘๘ กิโลเมตร
จันทบุรี
๒๕๘ กิโลเมตร
ฉะเชิงเทรา
๒๘๖ กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจ

อ�ำเภอเมืองสระแก้ว

สระแก้ ว สระขวั ญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ตัวเมือง ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ใกล้
กับส�ำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร
(ระหว่างกิโลเมตรที่ ๒๔๖-๒๔๗) เข้าซอยเทศบาล ๒
เชือ่ กันว่าน�ำ้ ในสระแห่งนีเ้ ป็นน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ มีประวัตวิ า่
ในสมัยกรุงธนบุรี เมือ่ คราวเจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง)
ได้ รั บ มอบหมายจากพระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ใ ห้ ย กทั พ
ไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพ
มาถึ ง จั ง หวั ด สระแก้ ว ได้ แวะพั ก ที่ บ ริ เวณสระน�้ ำ
ทัง้ สองแห่งนีก้ อ่ น สระแก้ว สระขวัญจึงเป็นสัญลักษณ์
ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังได้น�ำน�้ำในสระไปใช้
ในพิธีถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๙ และมีการประกอบพิธี
ยกเสาหลักเมืองขึ้นประดิษฐานในศาลเมื่อวันที่ ๒๕
ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๓ จากตัวเมืองไปทางอ�ำเภอวัฒนานคร ๔ กิโลเมตร
ทางซ้ายมือ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ หลวงพ่อทอง (พระครูรัตนสราธิคุณ) วัดสระแก้ว
๓ ต�ำบลท่าเกษม ศาลหลักเมืองจัดสร้างตามแบบ มีความรูด้ า้ นวิชาการ แพทย์แผนโบราณ หลวงพ่อได้ใช้
มาตรฐานของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็น ความรู้ด ้านการแพทย์ช่วยเหลือรักษาประชาชน
ปรางค์องค์ใหญ่กว้าง ๖.๖๐ เมตร สูง ๑๙.๑๐ เมตร ผู้เจ็บป่วยและยังเป็นพระนักพัฒนา จึงเป็นที่เคารพ
และปรางค์ ๔ ทิศโดยรอบ ภายในศาลประดิษฐาน ของประชาชนชาวสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง
เสาหลั ก เมื อ งซึ่ ง เป็ น ไม้ ชั ย พฤกษ์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ต้องตามโบราณราชประเพณี ขนาดเส้นรอบวงที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตัง้ อยูถ่ นนสุวรรณศร ต�ำบล
โคนต้น ๑๒๐ นิ้ว สูง ๒๒๙ นิ้ว และแผ่นทองดวง ศาลาล� ำ ดวน เป็ น โรงเรี ย นที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเมื่อ ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้มลู นิธิ
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สระแก้ว

ชัยพัฒนาจัดตัง้ ขึน้ เป็นโรงเรียนฝึกกระบือเพือ่ ช่วยใน
การท�ำเกษตรกรรมแบบดัง้ เดิม พืน้ ทีโ่ รงเรียน ๑๑๐ ไร่
๓ งาน ๘๑ ตารางวา แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๗ ส่วน
ประกอบด้วย การอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือ
นิ ท รรศการเครื่ อ งมื อ การท� ำ นา แปลงนาหญ้ า
อาหารสัตว์ บ้านพักนักปราชญ์ท้องถิ่น สระมะรุม
ล้อมรัก ต้นไม้ในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ร้านควาย
คะนอง คอกควาย สุดท้ายเป็นบ้านดิน ซึ่งเป็นที่พัก
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมและเป็นต้นแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยจริง
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๘๕๒๔ ๗๗๕๕,
๐๘ ๖๐๔๕ ๒๔๖๓ (มีบริการห้องสุขาและทางลาด
ส�ำหรับผู้พิการ)

น�้ำตกปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพนื้ ทีค่ รอบคลุมอ�ำเภอ
เมืองฯ อ�ำเภอวัฒนานคร อ�ำเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว และอ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่
ทั้งหมด ๘๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒๗,๕๐๐ ไร่
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมือ่ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๕ อาณาเขตทางด้านทิศเหนือทั้งหมดกับ
ด้านทิศตะวันตกบางส่วนมีแนวป่าต่อเนือ่ งกับอุทยาน
แห่งชาติทับลาน สภาพป่าเป็นภูเขาสูงซับซ้อน ทั้ง
ป่าดิบชืน้ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และทุง่ หญ้า
เป็นต้น มีสัตว์ป่าหายาก เช่น กระทิง ช้าง เก้ง กวาง
หมูป่า และนกกว่า ๓๐๐ ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง
นกขุนทอง และมีผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ตลอดทั้งปี
เป็ น แหล่ ง จระเข้ น�้ ำ จื ด และแหล่ ง ก� ำ เนิ ด ของ
ต้นน�้ำล�ำธารหลายสาย เช่น ห้วยโสมง ห้วยน�้ำเย็น
ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง ห้วยยาง ห้วยเลิงไผ่ ฯลฯ
ก่อนทีจ่ ะไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ บางปะกงหรือแม่นำ�้ ปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญของภาคตะวันออก
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่
น�้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ๘๐๐
เมตร เป็นน�้ำตกที่ไหลจากหน้าผา ๓ ชั้น สูง ๘ เมตร
สระแก้ว

ตัว น�้ำตกไหลลงสู่เบื้องล่างเป็น แอ่งน�้ำกว้างใหญ่
และลานหิน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเล่นน�้ำ
มีน�้ำมากในฤดูฝน
น�ำ้ ตกผาตะเคียน อยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การฯ ๓ กิโลเมตร
และห่างจากน�้ำตกปางสีดา ๒.๕ กิโลเมตร สามารถ
เดินทางเท้าได้ ๒ เส้นทาง มีปา้ ยบอกทุกๆ ๓๐๐ เมตร
ตลอดเส้นทางขึน้ สูน่ ำ�้ ตกร่มรืน่ ด้วยแมกไม้ เป็นน�ำ้ ตก
ชั้นสุดท้ายที่อยู่สายเดียวกับน�้ำตกปางสีดา ที่ตกจาก
หน้าผาสูง ๑๐ เมตร เหมาะส�ำหรับเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
ทุง่ หญ้าโป่งกระทิง เดิมเป็นหมูบ่ า้ นเก่าทีก่ ลายเป็น
ทุง่ หญ้ารกร้าง ภายหลังอพยพผูค้ นออกไป มีลกั ษณะ
คล้ายทุ่งหญ้าที่มอสิงโตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มีสัตว์ป่าออกหากินในบริเวณนี้เป็นจ�ำนวนมาก ทาง
อุทยานฯ ได้ท�ำโป่งเทียมและหอดูสัตว์ไว้ จากถนน
ภายในอุทยานฯ มีทางแยกตรงบริเวณกิโลเมตรที่
๓.๕ และกิโลเมตรที่ ๖ แล้วเดินเท้าอีก ๒ กิโลเมตร
ตามเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ โ ป่ ง กระทิ ง ซึ่ ง มี โ ป่ ง
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ธรรมชาติที่อาจพบสัตว์ป่าได้

แตกคล้ายกับหินที่ภูหินร่องกล้า มีความสูง ๔ เมตร
เส้นรอบวง ๒๕ เมตร อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
น�้ำตกถ�้ำค้างคาว จากที่ท�ำการฯ ถึงหลักกิโลเมตร ที่ ปด. ๑ (แก่งยายมาก) ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ
ที่ ๒๒ ให้เดินเท้าต่อไปอีก ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่กลาง ๕๐ กิโลเมตร
ป่าลึก บริเวณน�้ำตกมีค้างคาวอาศัยอยู่ในถ�้ำใต้น�้ำตก
เป็นน�้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งที่ไหลจากหน้าผาสูง แหล่งจระเข้น�้ำจืดแก่งยายมาก ห่างจากที่ท�ำการ
ตั้งอยู่กลางป่าลึกใช้เวลาเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อ อุทยานฯ ๕ กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางไปหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่น�ำทางได้ที่ที่ท�ำการอุทยานฯ
คลองผักขม-ทุ่งโพธิ์ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร เป็น
แหล่งจระเข้น�้ำจืดที่ได้ส�ำรวจพบตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔
น�้ ำ ตกทั บ ซุ ง เป็ น น�้ ำ ตกแห่ ง ใหม่ ข องอุ ท ยานฯ ที่ยังเหลืออยู่ในบริเวณป่าห้วยน�้ำเย็น ซึ่งมีหอดูดาว
ระหว่างทางเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไม้ ไว้บริการอยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ปด. ๑
หลากหลายชนิด อยู่ช่วงกิโลเมตรที่ ๒๒ แล้วเดินเท้า (แก่งยายมาก) ควรติดต่อเจ้าหน้าทีก่ อ่ นเดินทาง และ
อีก ๑.๕ กิโลเมตร
ควรมีเจ้าหน้าที่น�ำทาง
จุดชมวิวกิโลเมตรที่ ๒๕ เป็นหุบเขากว้าง ห่างจาก
ที่ท�ำการฯ ไปยังบริเวณกิโลเมตรที่ ๒๕ เป็นจุดชม กิจกรรมดูนก มีนกนานาชนิดและมีนกทีห่ าดูได้ยาก
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม และ เช่น นกเงือก นกอ้ายงัว่ นกโกโรโกโส ฯลฯ แหล่งดูนก
มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน
คื อ บริ เ วณที่ ท� ำ การอุ ท ยานฯ หน่ ว ยฯ ปด. ๕
การเดินทาง สามารถขับรถจากที่ท�ำการอุทยานฯ (ห้วยน�้ำเย็น) และอ่างเก็บน�้ำพระปรง
ไปจนถึงกิโลเมตรที่ ๒๕
กิจกรรมดูผเี สือ้ บริเวณนีอ้ ยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ
กลุ ่ ม น�้ ำ ตกแควมะค่ า เป็นน�้ำตกใหญ่ที่สุด จาก ไป ๑.๕ กิโลเมตร อุทยานฯ มีผีเสื้อหลากหลายชนิด
ที่ท�ำการอุทยานฯ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๐ ให้เดินเท้า มีมากกว่า ๔๐๐ ชนิด ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมือง
ต่ออีก ๘ กิโลเมตร สายน�้ำตกไหลจากหน้าผาสูง ๗๐ ผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก ซึ่งจะมีผีเสื้อมากในระหว่าง
เมตร เหมาะส�ำหรับเดินป่าและกางเต็นท์ ใกล้ๆ กัน เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม
ยังมีนำ�้ ตกรากไทรย้อย ห่างจากน�ำ้ ตกแควมะค่า ๕๐๐
เมตร น�้ำตกลานหินใหญ่ ห่างจากน�้ำตกแควมะค่า ลานหินดาด เป็นแหล่งศึกษาวิจยั ทีม่ คี วามส�ำคัญด้าน
๑.๕ กิโลเมตร น�้ำตกสวนมั่น สวนทอง ห่างจาก การอนุรกั ษ์จระเข้นำ�้ จืดแหล่งสุดท้ายของประเทศไทย
น�้ำตกแควมะค่า ๓ กิโลเมตร และน�้ำตกม่านธารา และเป็ น ที่ ดู ผี เ สื้ อ ห่ า งจากที่ ท� ำ การอุ ท ยานฯ
ห่างจากน�ำ้ ตกแควมะค่า ๔ กิโลเมตร กลุม่ น�ำ้ ตกแห่งนี้ ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร การเข้าไปในพื้นที่ต้องขอ
ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน เนื่องจาก อนุญาตก่อนเข้าไปที่พัก อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก
๓ หลัง ในอัตราคืนละ ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท/๖ คน/คืน
เป็นกลุ่มน�้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า
และมีสถานที่กางเต็นท์ ๒ แห่ง แห่งแรก บริเวณ
ภูเขาเจดีย์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอย หลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แห่งที่สอง บริเวณ
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สระแก้ว

ถ�้ำเขาฉกรรจ์

หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ปด. ๕ (ห้วยน�้ำเย็น) ค่าเช่า
เต็นท์ ๒๕๐-๓๐๐ บาท/คืน พักได้ ๓ คน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
ตู้ ปณ. ๕๕ ต�ำบลท่าแยก อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๖๑๐๐,
๐ ๓๗๒๔ ๓๗๗๕, ๐๘ ๑๘๖๒ ๑๕๑๑ หรือที่ส�ำนัก
อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ชื บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ และ
www.dnp.go.th, E-mail: supatra_jj@hotmail.co.th
อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่
๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผูใ้ หญ่ ๒๐๐ บาท
เด็ก ๑๐๐ บาท
การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางดังนี้
รถยนต์ จากตัวเมืองสระแก้วใช้ทางหลวงหมายเลข
๓๔๖๒ ไปทางทิศเหนือระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
อุทยานฯ อยู่ทางขวามือ
รถโดยสารประจ�ำทาง สามารถใช้บริการรถสองแถว
สระแก้ว

จากสถานีขนส่ง สายสระแก้ว-บ้านคลองน�้ำเขียว
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ระยะทาง ๒๗
กิโลเมตร ถึงที่ท�ำการอุทยานฯ ค่าโดยสารคนละ ๒๕
บาท หรือเหมารถสองแถว คันละ ๓๐๐ บาท
รถไฟ สายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ลงที่สถานีรถไฟ
จังหวัดสระแก้ว จากนั้นต่อรถโดยสารประจ�ำทาง
สายสระแก้ว-บ้านคลองน�ำ้ เขียว ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
จนถึงที่ท�ำการอุทยานฯ
อ่างเก็บน�้ำท่ากระบาก หมู่ ๑๐ ต�ำบลท่าแยก ห่าง
จากตัวเมือง ๓๒ กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ระบบ
ชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา เป็นเขื่อนดินสูง
๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร บริเวณโดยรอบเป็น
ป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พนั ธุต์ า่ งๆ ทัง้ ไม้ยนื ต้นและไม้ประดับ
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงาม เหมาะ
ส�ำหรับ พักผ่อนและเที่ยวชมธรรมชาติ สอบถาม
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รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๒๖๖๘ หรือ อ่างเก็บนำ�้ เขาสามสิบ ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ ๑๐ ต�ำบลเขาสามสิบ
โครงการชลประทานสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๖๖๗ จากอ�ำเภอเมืองฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗
กิโลเมตรที่ ๑๓๗-๑๓๘ เลีย้ วซ้ายเข้าไป ๑๐ กิโลเมตร
น�ำ้ ตกท่ากระบาก อยูเ่ ลยจากอ่างเก็บน�ำ้ ท่ากระบาก เลยวัดเขาสามสิบ ๒ กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของ
ไป ๑ กิโลเมตร ทางเข้าน�ำ้ ตกยังไม่สะดวก ตัวน�ำ้ ตกมี โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าฉกรรจ์ (บ้านเขา
๓ ชั้น แต่ละชั้นห่างกัน ๔๐๐-๕๐๐ เมตร เบื้องล่าง สามสิบ) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่ท�ำการฯ
อยู่ติดกับอ่างเก็บน�้ำเขาสามสิบใกล้เชิงเขา มีการ
ของแต่ละชั้นเป็นแอ่งน�้ำสามารถเล่นน�้ำได้
จัดกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ ดูดาว ดูนก เดินป่าศึกษา
อ�ำเภอเขาฉกรรจ์
ธรรมชาติ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๓ เส้นทาง โดย
เขาฉกรรจ์ ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลเขาฉกรรจ์ ติ ด กั บ วั ด มีเจ้าหน้าที่น�ำทาง (ควรติดต่อก่อนล่วงหน้า ๕ วัน)
ถ�ำ้ เขาฉกรรจ์ ห่างจากตัวอ�ำเภอเมืองฯ ๑๗ กิโลเมตร กิจกรรมที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบ “ค�่ำคืนดูดาว ตื่นเช้า
ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สายสระแก้ว-จันทบุรี ดูนก” มีบ้านพักรับรอง ๑ หลัง และมีเต็นท์ไว้บริการ
ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๓๑-๑๓๒ และแยกซ้ายไปอีก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๙๘๓๓
เล็กน้อย สันเขาด้านยาวท�ำมุม ๙๐ องศากับทิศเหนือ ๗๖๔๓, ๐๘ ๑๙๘๓ ๕๙๘๗
และทิศใต้ จุดสูงสุดของยอดเขาสูง ๒๔๐ เมตร จาก
ระดับทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นเขาหินปูน ๓ ลูก อ�ำเภอวังน�้ำเย็น
เรียงกัน โดยมีเขาฉกรรจ์เป็นลูกใหญ่ทสี่ ดุ และอยูต่ รง โรงพยาบาลวังน�ำ้ เย็น เป็นโรงพยาบาลต้นแบบทาง
กลาง มีภูเขามิ่งอยู่ด้านซ้าย เขาฝาละมีอยู่ด้านขวา ด้านการบ�ำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพร ไปตามทางหลวง
เขาทั้ง ๓ ลูกได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ หมายเลข ๓๑๗ กิโลเมตรที่ ๑๐๘ มีบริการนวด
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นที่อยู่ของลิงป่าและ ประคบและอบสมุนไพร จ�ำหน่ายยาสมุนไพรและ
ฝูงค้างคาว ส่วนเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดถ�้ำเขาฉกรรจ์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ยาสระผม ยาหม่อง
น�้ำมัน ชาสมุนไพร เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐วัดถ�้ำเขาฉกรรจ์ มีพื้นที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา ๑๖.๐๐ น. และบริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่
เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัด ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบด้วย พระอุโบสถ สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น ได้ที่งานแพทย์แผนไทย โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๑๐๘-๙
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏสิ งฆ์เป็นอาคารครึง่ ตึก
ครึ่งไม้ มีบันไดขึ้นไปถึงยอดเขาจุดชมวิวสามารถ น�ำ้ ตกเขาตะกรุบ ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ ๕ บ้านคลองตะเคียนชัย
มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ในเขาฉกรรจ์มีถ�้ำเล็ก ต� ำ บลมหาเจริ ญ จากสระแก้ ว ไปตามทางหลวง
ถ�้ำน้อยอยู่ถึง ๗๒ ถ�้ำ ที่นิยมเข้าไปชม ได้แก่ ถ�้ำมืด หมายเลข ๓๑๗ สังเกตร้านผลิตภัณฑ์ไม้เฟอร์นิเจอร์
ถ�้ ำ หนุ ม าน ถ�้ ำ เขาทะลุ ถ�้ ำ มหาหิ ง ส์ ถ�้ ำ น�้ ำ ทิ พ ย์ วังน�ำ้ เย็นทางขวามือ เลยไปอีก ๒๐ เมตร จะเห็นถนน
และถ�้ ำ แก้ ว พลายชุ ม พล จุ ด ที่ น ่ า สนใจคื อ รอย ส.ก. ๓๐๑๙ ทางขวามือ เข้าไปตามทาง ๒๘ กิโลเมตร
ถึงบริเวณทีจ่ อดรถและเดินเท้าสูน่ ำ�้ ตกเขาตะกรุบอีก
พระพุทธบาทจ�ำลองที่ถ�้ำเขาทะลุ
๒ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร เป็นน�ำ้ ตกที่
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มีความสวยงาม มีความสูง ๕๐ เมตร ๕ ชั้น ชั้นแรก
สูง ๑๕ เมตร สองฝัง่ ทางจะพบพันธุไ์ ม้และนกนานาชนิด
เหมาะกั บ การท่ อ งเที่ ย วผจญภั ย และเชิ ง อนุ รั ก ษ์
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
เขาอ่างฤๅไน โทร. ๐ ๓๘๕๐ ๒๐๐๑
หมูบ่ า้ นหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ลอ้ มเซรามิก หมู่
๓ ต�ำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่ม
แม่บา้ นในรูปแบบสหกรณ์ กลุม่ สตรีสหกรณ์ชยั พัฒนา
ผลิตจ�ำหน่ายและสาธิตการท�ำจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้ม
เซรามิ ก เป็ น เซรามิ ก ไม้ ไ ผ่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นความ
ประณีต สวยงาม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘
๙๙๓๖ ๙๗๑๕
การเดินทาง จากอ�ำเภอเมืองสระแก้วไปตามทางหลวง
หมายเลข ๓๑๗ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐-๑๒๑
เลี้ ย วขวาเข้ า ถนนตาหลั ง ใน-คลองตาศู น ย์ ๑๙
กิโลเมตร หรือไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ถึง
หลักกิโลเมตรที่ ๑๒๘-๑๒๙ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง
หมายเลข ๓๔๓๔ จะเห็นป้อมต�ำรวจทางขวามือ
เข้าไปอีก ๑๒ กิโลเมตร จนถึงแยกคลองใหญ่ด้าน
ขวามือ เลี้ยวเข้าไป ๘ กิโลเมตร จากนั้นเข้าซอยบ้าน
ชัยพัฒนา ซอย ๔

อ�ำเภอวังสมบูรณ์

หอม มัน มีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์สง่ โรงเรียน ด้าน
หน้ า สหกรณ์ มี จุ ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มยู เ อชที
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวัน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๘๖๒-๓,
๐ ๓๗๕๑ ๗๑๑๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๗๕๑ ๗๑๓๖ www.
wnydairy.co.th
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย
จันทบุร-ี สระแก้ว ตัง้ อยูท่ บี่ ริเวณสีแ่ ยกคลองหาด จาก
กรุงเทพมหานครมีรถตูบ้ ริการทีอ่ นุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
ใต้ ท างด่ ว นด้ า นถนนพหลโยธิ น ไปสหกรณ์ โ คนม
รถออกทุก ๔๕ นาที
น�ำ้ ตกเขาสิบห้าชัน้ บ้านวังไผ่ ต�ำบลวังทอง เป็นน�ำ้ ตก
ที่มีความสวยงามและมีน�้ำตกตลอดทั้งปี บริเวณโดย
รอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และนกหลากหลายชนิด
เหมาะแก่การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติม โทร. ๐๘ ๙๙๓๘ ๔๒๑๘, ๐๘ ๙๘๓๒ ๕๘๒๐,
๐๘ ๗๑๒๙ ๐๒๒๕

อ�ำเภอคลองหาด

สวนน�้ ำ สาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ ๖
ต�ำบลคลองหาด หลังที่ว่าการอ�ำเภอคลองหาด เป็น
อ่างเก็บน�้ำชลประทานขนาดใหญ่พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ภเู ขาและสายน�ำ้
บรรยากาศสบาย เหมาะส�ำหรับเป็นที่พักผ่อน มี
ร้านอาหารบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลคลองหาด โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๑๐๘,
๐๘ ๙๙๓๖ ๓๘๘๐

สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด เลขที่ ๖๖๙ หมู่ ๑
ต�ำบลวังใหม่ เป็นแหล่งผลิตน�้ำนมใหญ่เป็นอันดับ ๑
ของประเทศ ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบนั มีสมาชิก
๑,๐๐๐ กว่าราย และมีโคนมกว่า ๓๐,๐๐๐ ตัว
ผลิตน�ำ้ นมดิบได้ ๗๐ ตันต่อวัน มีระบบการจัดการทีด่ ี
จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ถ�้ำเขาศิวะ หรือถ�้ำน�้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาจันทร์แดง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ควบคุมขั้นตอนการผลิตอย่าง ระหว่ า งเทื อ กเขาตาง็ อ กและเทื อ กเขากกมะม่ ว ง
มีคณ
ุ ภาพ เลือกสรรวัตถุดบิ คุณภาพสูง น�ำ้ นมมีรสชาติ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอคลองหาด ๑๖ กิโลเมตร
สระแก้ว
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ถ�้ำลึก ๕๐๐ เมตร มีน�้ำไหลออกมาจากถ�้ำตลอดทั้งปี
ระดับน�้ำสูงตั้งแต่ ๑๐-๒๒๐ เซนติเมตร ภายในมี
หินงอกหินย้อยสวยงาม ลักษณะคล้ายม่านและยังมี
น�้ำตกขนาดเล็ก อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะส�ำหรับผูร้ กั การผจญภัยและว่ายน�ำ้
ใช้เวลาในการเที่ยวชม ๑-๒ ชั่วโมง อุปกรณ์ที่ต้อง
เตรียมไป ได้แก่ ชุดที่ไม่อุ้มน�้ำ ไฟฉายกันน�้ำ ตะเกียง
เจ้าพายุ ไฟแช็ก แพยาง และห่วงยางหรือเสื้อชูชีพ
ก่อนไปควรติดต่อผูน้ ำ� ทางทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
คลองไก่เถื่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
๐ ๓๗๒๔ ๖๐๘๙ หรือทีว่ า่ การอ�ำเภอคลองหาด โทร.
๐ ๓๗๕๑ ๒๒๔๑
การเดิ น ทาง จากจั ง หวั ด สระแก้ ว ใช้ ท างหลวง
หมายเลข ๓๑๗ เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าทางหลวง
หมายเลข ๓๐๖๗ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง
หมายเลข ๓๓๙๕ ขับตรงไป ๑๕ กิโลเมตร จะพบสามแยก
เลีย้ วซ้ายขับตรงไปอีก ๓ กิโลเมตร จะถึงทางเข้าถ�ำ้ น�ำ้
หรือจากอ�ำเภอวังน�้ำเย็นไป ๔๗ กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
ตรงทางแยกเข้าอ�ำเภอคลองหาด ไป ๑๓ กิโลเมตร
ถึงที่ว่าการอ�ำเภอคลองหาด แล้วไปทางบ้านเขา
จันทร์แดงอีก ๑๖.๗ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าเขาตาง็
อกอีก ๑๘ กิโลเมตร ถึงปากถ�้ำ

สบายตลอดเวลา มี แ สงแดดส่ อ งเข้ า มาทางด้ า น
ทิศเหนือ จุดที่สาม เดินเท้าสู่ห้องมุขประดับเพชร
เป็นห้องขนาดใหญ่และเป็นจุดส�ำคัญ เป็นที่มาของ
ชื่อถ�้ำ มีหินงอกหินย้อยเป็นมุขทรงเจดีย์หรือทรงรูป
ไข่สีขาว มีเกล็ดทรายระยิบระยับ ตลอดทั้งผนังของ
ถ�ำ้ และพืน้ ผิวของเพดานถ�ำ้ มีรปู คล้ายๆ ใบโพธิส์ ที อง
ซึ่งเกิดจากน�้ำขังในแอ่งหินด้านบนภูเขาจนเกิดสนิม
น�ำ้ ทะลุผา่ นจนเป็นรูปคล้ายใบโพธิ์ จุดสุดท้าย ประตู
ปราสาทถ�ำ้ เพชรโพธิท์ อง เป็นพืน้ ต่างระดับ มีหนิ ปาก
ประตูสีขาวนวล มีหินงอกรูปร่างคล้ายพระพุทธรูป
จนกล่าวว่าเป็นห้องพระ มีบันไดขึ้นไปชมด้านบนได้
สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลคลองหาด โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๒๑๔๒, ๐๘
๙๙๓๖ ๓๘๘๐
ถ�้ำเพชรหาดทรายแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเขาเลื่อม เป็น
ถ�้ำขนาดเล็ก ภายในถ�้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดจาก
แนวเขาเดียวกับถ�ำ้ เพชรโพธิท์ อง มีเพดานและผนังถ�ำ้
ที่สวยงามด้วยหินทรายที่สะท้อนแสงระยิบระยับ
และรูปร่างแปลกตา แต่จุดเด่นของถ�้ำคือหน้าผาสูง
๒๕ เมตร มีกิจกรรมโรยตัวจากหน้าผาซึ่งดึงดูดให้
นักผจญภัยเดินทางมาท่องเที่ยว สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองหาด
โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๒๑๔๒, ๐๘ ๙๙๓๖ ๓๘๘๐
การเดินทาง ไปถ�ำ้ เพชรโพธิท์ องและถ�ำ้ หาดทรายแก้ว
จากตัวจังหวัดใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ เลี้ยวซ้าย
ตรงทางแยกตัดเข้าถนนหลวงหมายเลข ๓๐๖๗ ผ่าน
ทีว่ า่ การอ�ำเภอคลองหาด ๔ กิโลเมตร เลีย้ วซ้ายเข้าไป
อีก ๓ กิโลเมตร ก็จะถึงถ�้ำทั้งสองแห่ง

ถำ�้ เพชรโพธิท์ อง ตัง้ อยูบ่ า้ นเขาเลือ่ ม เป็นถ�ำ้ ขนาดกลาง
อยู่ในภูเขาที่ทอดยาวขนานไปกับพื้นดิน เดินเท้าขึ้น
ภูเขาผ่านป่าจันผาที่ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์และปลูก
เพิม่ จากเดิม พร้อมชมผืนป่าทีเ่ ริม่ พลิกฟืน้ ให้สมบูรณ์
ดังเดิม บริเวณปากถ�ำ้ มีลมพัดผ่านช่องเขาเข้าไปในถ�ำ้
ท�ำให้เย็นสบายตลอดทัง้ ปี ภายในแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน
จุดแรก ก้าวเท้าสู่ประตูถ�้ำเพชรโพธิ์ทองที่หันหน้าไป
ทางตะวันตก เป็นลานกว้างรูปไข่ มีหนิ สีขาวนวลเรียง อ�ำเภอวัฒนานคร
ตัวตามธรรมชาติ จากนัน้ ลงสูอ่ โุ มงค์ใหญ่ จุดทีส่ อง จุดนี้ สถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ปา่ ช่องกลำ�่ บน ต�ำบลหนองนักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงการถ่ายเทของอากาศที่เย็น หมากฝ้าย มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓๐ ไร่ สถานีแห่งนี้เป็น
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หน่วยงานของส่วนอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ.
๒๕๒๖ ตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงขยาย
พันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เป็นสถานี
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่า ภายในสถานีฯ จัดพื้นที่
เพาะเลี้ยงเป็นสัดส่วนตามชนิดของสัตว์ต่างๆ และ
เลีย้ งแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ บางส่วนเป็น
สวนสัตว์ มีสัตว์หลายชนิด เช่น สุนัขจิ้งจอก ละอง
ละมั่ง กวางป่า วัวแดง และหมีขอ ส่วนนกก็จะมี
นกยูง นกแก๊ก นกกก นกเงือกกรามช้าง นกเงือกปากย่น
นกกาฮัง นกขุนทอง นกขุนแผน และที่ส�ำคัญคือ
เป็ดก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ภายในสถานีฯ
สะอาด ร่ ม รื่ น เหมาะส� ำ หรับ ครอบครัว มาเที่ยว
พักผ่อนศึกษาดูสัตว์ป่าหายาก สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๓๕๑ ๘๘๒๓
การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา ผ่านอ่างเก็บน�้ำท่ากระบากไป ๕๐๐ เมตร
และแยกซ้ายมือเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร
อ่างเก็บน�้ำพระปรง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ บ้านระเบาะ
หูกวาง และหมู่ ๖ บ้านห้วยชัน ต�ำบลช่องกุ่ม เป็น
อ่ า งเก็ บ น�้ ำ เพื่ อ การชลประทานขนาดใหญ่ ที่ สุ ด
ในจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ที่ถูกน�้ำท่วมส่วนใหญ่เป็น
ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทิวทัศน์บริเวณ
อ่างเก็บน�้ำสวยงาม เป็นแหล่งอาศัยของนกและ
ปลาน�้ ำ จื ด นานาชนิ ด กิ จ กรรมที่ น ่ า สนใจได้ แ ก่
การเดินป่าดูนกประจ�ำถิ่น เช่น นกน�้ำและนกอ้ายงั่ว
การล่องเรือชมทิวทัศน์ มีรา้ นอาหารอร่อย ราคาย่อมเยา
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๖๖๗,
๐ ๓๗๒๔ ๒๖๖๗
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้
๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕
สายรังสิต-นครนายก ๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓
สระแก้ว

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สายสระบุรี-นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว ๓. ใช้
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทราอ� ำ เภอพนมสารคาม ผ่ า นศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
เขาหินซ้อน ระยะทาง ๒ กิโลเมตร เลีย้ วขวาใช้ทางหลวง
หมายเลข ๓๕๙ ทั้ ง สามเส้ น ทางจะมาถึ ง สี่ แ ยก
วัฒนานคร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามหลวงหมายเลข
๓๑๙๘ อีก ๓๕ กิโลเมตร
พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ ส มเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช ประดิษฐานในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตรงข้ามที่ว่าการอ�ำเภอ
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วัฒนานคร ซึง่ บริเวณนีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ สี่ มเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมาประทับในการสงครามแถบดินแดน
บูรพาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๖ พระบรมรูปประทับยืนมี
ความสูง ๒.๘๐ เมตร ชูดาบเหนือศิรเศียร เป็นการ
แสดงถึงพระราชอ�ำนาจในการปกป้องรักษาพสกนิกร
ของพระองค์
วั ด นครธรรม ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ เทศบาลต� ำ บล
วัฒนานครและสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอวัฒนานคร
ห่างจากสถานีรถไฟและถนนสุวรรณศร ๑ กิโลเมตร
เดิ ม มี ชื่ อ ว่ า “วั ด สระลพ” ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
วัดนครธรรม เพื่อให้เป็นมงคลนามแก่พระครูวิวัฒน์
นครธรรม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หลวงพ่อขาว
เป็นพระพุทธรูปนัง่ ขัดสมาธิอายุกว่า ๑๐๐ ปี สร้างด้วย
ปูนขาว (ซึ่งเป็นดินขาวจากหนองดินจี่) หน้าตักกว้าง
๑๓๐.๙ เซนติเมตร สูง ๑๙๙ เซนติเมตร โดยได้
อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกมาเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๘ นอกจากนี้ ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังเป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก
วัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศ
ศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจ�ำลองและพระสยามเทวาธิราช วิหารนี้เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๑๙๐
การเดินทาง สามารถโดยสารรถประจ�ำทาง หรือ
รถไฟสายกรุ ง เทพฯ-อรั ญ ประเทศ ลงที่ อ� ำ เภอ
วัฒนานคร แล้วต่อรถสามล้อเข้าวัดอีก ๙๐๐ เมตร

วัดนครธรรม

ประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๒๘ เนื่องจากเกิดสงครามในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนอรัญประเทศนานกว่า ๗ ปี
พระครูอุทัยธรรมธารีจึงได้มอบพระสยามเทวาธิราช
จ�ำลองให้ไปประดิษฐาน ณ ชายแดนเพือ่ เป็นขวัญและ
อ�ำเภออรัญประเทศ
ก�ำลังใจให้แก่ทหาร ต�ำรวจ พลเรือน และประชาชน
พระสยามเทวาธิราชจ�ำลอง อยู่หน้าสถานีต�ำรวจ พระสยามเทวาธิราชจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ภูธรอ�ำเภออรัญประเทศ เป็นรูปจ�ำลองพระสยาม- ของชาวอ�ำเภออรัญประเทศและชาวจังหวัดใกล้เคียง
เทวาธิราช มีความสูง ๑.๒๙ เมตร สร้างโดยพระอุทยั ธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดอนุบรรพต หรือเขาน้อย ตัง้ อยูท่ ี่ เลขที่ ๖๖ หมู่ ๒
ต่อมาราษฎรได้รว่ มกันสร้างบุษบกเป็นทีป่ ระทับ โดย ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร แยกจากถนนสุวรรณศร
15

สระแก้ว

ไปตามถนนธนะวิถี (ทางไปอ�ำเภอตาพระยา) ระยะทาง
๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ สมัยรัชกาล
ที่ ๖ ภายในวัดมีพระอุโบสถทีส่ วยงาม ลักษณะแปลก
กว่าอุโบสถทั่วไป คือ สร้างเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กว้างด้านละ ๑๑.๕ เมตร หลังคาทรงไทยยอดแหลมสูง
ประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย และภายในอุโบสถ
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�ำลองเนื้อทองเหลือง
ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวอรัญประเทศ

ศิลปากร และมีการส�ำรวจขุดพบโบราณวัตถุจำ� นวนมาก
เช่น โบราณวัตถุท�ำจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ทับ
หลังหินทราย ๕ ชิ้น ค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุ
การสร้างปราสาท เรียกว่าจารึกเขาน้อย ทับหลัง
หิ น ทรายแบบสมโบร์ ไ พรกุ ก อายุ ป ระมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๒ ศิลาจารึกระบุมหาศักราช ๕๕๙ ตรงกับ
พ.ศ. ๑๑๘๐ ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุด
ในประเทศ ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ปราจีนบุรี
การเดินทาง จากถนนทหารร่วมจิตร ผ่านวัดชนะไชยศรี
ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๗ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
เลี้ยวซ้ายไป ๑๒ กิโลเมตร ผ่านด่านตรวจนาดง
วัดป่าอรัญวาสี จะเห็นวัดเขาน้อย (สีชมพู) อยูท่ างขวามือ
ขับเลยวัดไปจนถึงทางแยก เลีย้ วขวาอ้อมไปตามทาง
ขึ้นเขา ๑ กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อขึ้นไป ๒๕๐ เมตร

โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพืน้ ทีก่ องก�ำกับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อรัญประเทศ ถนนธนะวิถี
ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร ในพื้นที่กองก�ำกับการฯ
ได้เปิดเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทั่วไป มีวิทยากรน�ำชมสถานที่และบรรยายเกี่ยวกับ
พันธุ์ไม้ สมุนไพรชนิดต่างๆ รวมทั้งชมค้างคาวแม่ไก่
จ�ำนวนมากที่มาอาศัยอยู่กว่า ๑๐ ปี ระยะทางจาก
ตัวเมืองอรัญประเทศถึงกองก�ำกับการฯ ประมาณ
๔ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๑๐๙๖, ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๖๙, ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๑๒

ตลาดโรงเกลือ หรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก
บ้ า นคลองลึ ก ต� ำ บลท่ า ข้ า ม ห่ า งจากตั ว อ� ำ เภอ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ๖ กิ โ ลเมตร ติ ด ชายแดน
ไทย-กัมพูชา โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้น
สระแก้ว-อรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือเป็นตลาดการค้า
ชายแดนที่ส�ำคัญของไทย ที่เรียกว่า “โรงเกลือ”
เพราะบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่เก็บเกลือ เพื่อน�ำไป
ขายให้ชาวกัมพูชาใช้ท�ำปลาเค็ม ซึ่งต่อมา พ.ศ.
๒๕๒๒-๒๕๓๖ เกิดสงครามขึ้นท�ำให้ความจ�ำเป็น
ในการใช้เกลือลดน้อยลง ร้านค้าในตลาดสร้างเป็น
แบบโรงเรือนขนาดใหญ่ แบ่งเป็นห้องๆ มีสนิ ค้าหลาย
ประเภท เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เสื้อผ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักสาน อาหารแห้ง เป็นต้น
และจากตลาดไปอีก ๕๐๐ เมตร จะถึงด่านคลองลึก
ที่เป็นจุดผ่านแดนไปสู่ตลาดปอยเปต ของประเทศ
กัมพูชา ซึง่ สามารถติดต่อบริษทั น�ำเทีย่ วเพือ่ เดินทาง
ไปยังตลาดปอยเปต เมืองเสียมเรียบอันเป็นที่ตั้งของ

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตัง้ อยูใ่ นวัดเขาน้อยสีชมพู
ต�ำบลคลองน�ำ้ ใส ห่างจากตัวอ�ำเภอไปทางทิศใต้ ๑๒
กิโลเมตร โบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งเป็น
เขาหินปูนสูงจากพื้น ๑๓๐ เมตร สันนิษฐานว่า สร้าง
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใน
พุทธศตวรรษที่ ๑๕ เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู
ประกอบด้วยปรางค์ ๓ หลัง คือ ปรางค์ทิศเหนือ
ปรางค์ อ งค์ ก ลาง และปรางค์ ทิ ศ ใต้ แต่ ค งเหลื อ
เพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ปราสาทเขาน้อยได้
ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น โบราณสถานแห่ ง ชาติ จ ากกรม
สระแก้ว
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ปราสาทสด๊กก๊อกธม

๓. นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่
เดินทางเข้าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา จะต้องแสดง
บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง โดยขอวีซ่าจาก
สถานทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจ�ำประเทศไทย
เพื่อที่จะเข้าไปท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ
๔. นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ จ ะเดิ น ทางเข้ า ไปใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบไปเช้า-เย็นกลับ ในระยะ
ทางไม่เกินป้อมยาม ต้องแสดงบัตรประชาชนและ
หนังสือเดินทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการเดินทางได้ที่
สถานทูตกัมพูชา ประจ�ำประเทศไทย หรือส�ำนักงาน
จังหวัดสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๖๖-๗ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองอ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓
๑๑๓๑ ศุลกากรอ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓
๑๒๑๔, ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๒๘, ๐ ๓๗๒๒ ๓๖๑๕ และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานนครนายก

ปราสาทนครวัด นครธมที่สวยงามได้ ด่านคลองลึก
เปิดท�ำการระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ผู้ที่จะ
เดินทางข้ามชายแดนให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. คนไทยที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตอ�ำเภอคลองลึก
อ�ำเภออรัญประเทศ อ�ำเภอคลองหาด และอ�ำเภอ
ตาพระยา สามารถขอบัตรชายแดนไปเช้า-เย็นกลับได้
และผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวชาวไทยสามารถเดิน
ทางเข้ า ออกราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าได้ ใ นจั ง หวั ด
บั น เตี ย นเมี ย นเจยและจั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บ แต่ ไ ม่
สามารถค้างคืนได้
๒. ผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวชาวกัมพูชาสามารถ
เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้ในจังหวัดสระแก้ว
และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี แต่ ไ ม่ ส ามารถค้ า งคื น ได้
ส�ำหรับชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือผ่านแดน (Border
Pass) สามารถพั ก ค้ า งคื น ที่ อ� ำ เภออรั ญ ประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
สระแก้ว
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หรือ www.tat๘.com ทั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชา
ไม่ อ นุ ญ าตให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วน� ำกล้องถ่ายรูป หรือ
กล้องถ่ายภาพยนตร์เข้าไป รวมทั้งยังห้ามน�ำเข้าออกสินค้าบางประเภท เช่น ตาชั่ง สัตว์ป่า ผลิตผล
จากสัตว์ป่า หอม และกระเทียม (มีบริการรถเช่า
น�ำชมรอบตลาดส�ำหรับผู้พิการ)
การเดินทาง มีรถสองแถวจากอ�ำเภออรัญประเทศ
ไปถึงตลาดโรงเกลือทุกวัน และจากกรุงเทพมหานคร
มีรถโดยสารประจ�ำทางออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุงเทพ (จตุจักร) ถนนก�ำแพงเพชร ๒ สายกรุงเทพฯอรัญประเทศทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๒, ๑๔๙๐

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๒๐.๐๐ น. สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๗๓๙๗

อ�ำเภอโคกสูง

ปราสาทสด๊กก๊อกธม บ้านหนองเสม็ด ต�ำบลโคกสูง
เป็ น โบราณสถานที่ ใ หญ่ แ ละส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด
สระแก้ว สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔
เพือ่ ใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธกี รรม
ตามคติความเชือ่ ถือในลัทธิศาสนาฮินดู โบราณสถาน
ประกอบด้วย องค์ปราสาท ๓ หลัง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก มีคนู ำ้� ล้อมรอบ ๔ ด้าน มีกำ� แพงแก้ว ๒ ชัน้
ชั้นนอกท�ำด้วยศิลาแลง ชั้นในท�ำด้วยหินทราย ตัว
ปราสาทก่อสร้างด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุม้ ประตู
เหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
เท่ า นั้ น ภายในระเบี ย งคดมี บ รรณาลั ย ก่ อ ด้ ว ย
หินทราย ๒ หลัง อยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็น
ปรางค์ประธาน ปราสาทด้านซ้ายมือและปราสาท
องค์ประธานอยูใ่ นสภาพปรักหักพัง ตามจารึกกล่าวว่า
ประดิษฐานศิวลึงค์ ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออก
มีสระน�้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจาก
ตัวปราสาทไปจนถึงสระน�้ำตลอดแนว มีการค้นพบ
ศิลาจารึก ๒ หลัก จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ เป็น
หลักฐานส�ำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาท
สด๊กก๊อกธมแห่งนี้ ตลอดจนบอกถึงวัตถุประสงค์ของ
การสร้างจารึกหลักที่ ๒ นัยว่าเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่
พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ ๒ ในโอกาสที่บูรณะปราสาท
สด๊กก๊อกธมส�ำเร็จเมื่อพุทธศักราช ๑๕๙๕ ปัจจุบัน
จารึกทั้ง ๒ หลักถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร ค�ำว่า สด๊ก ก๊อกธม หมายถึง “เมือง
ที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน�้ำใหญ่” ซึ่งปัจจุบันยังพอ
มองเห็นหนองน�ำ้ ใหญ่ในอดีตอยูใ่ กล้ๆ ปราสาทนัน่ เอง
การเดิ น ทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ เส้น
อรัญประเทศ-ตาพระยา ระยะทาง ๒๓.๘ กิโลเมตร
จะถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหนองแวง เลี้ ย ว

ประตูชัยอรัญประเทศ ตั้งอยู่ตรงชายแดนไทยกัมพูชา ทีบ่ า้ นคลองลึก ต�ำบลท่าข้าม สร้างในปี พ.ศ.
๒๔๘๒ มีลกั ษณะเป็นป้อม ๒ ป้อม อยูก่ นั คนละฟากถนน
โดยป้อมด้านซ้ายมือรักษารูปลักษณ์เดิมไว้เพื่อเป็น
อนุ ส รณ์ แ ก่ ท หารที่ เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ จากการ
สู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก ตัวป้อมมีลักษณะ
เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า สูง ๑๕ เมตร ฐานประตู
ท�ำเป็นห้องรักษาการณ์ มีการบูรณะซ่อมแซม เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๒ ส�ำหรับทางด้านขวามือก่อสร้างเป็นเสมา
ขนาดใหญ่ท�ำด้วยหินอ่อนสลักรูปครุฑพ่าห์ (ธงมีรูป
ครุฑ) ไว้ด้านบน ใต้ครุฑจารึกค�ำว่า “ประเทศไทย”
หันออกไปทางประเทศกัมพูชา
สวนน�้ำ  ดรีมเมอร์ วอเตอร์ พาร์ค (Dreamer
Water Park) ตั้ ง อยู ่ ๙๓ ถนนกม. ๓ ต� ำ บล
อรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ ที่สวนน�้ำแห่งนี้
มี เ ครื่ อ งเล่ น ขนาดมาตรฐานสากลมากมายหลาย
ชนิดไว้บริการ บนเนื้อที่กว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ภายในมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมที่จอดรถ
ไว้คอยอ�ำนวยความสะดวกกว่า ๑,๐๐๐ คัน เปิดท�ำการ
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ละลุ

ขวาเข้าไป ๘ กิโลเมตร ถึงสามแยกวัดหนองเสม็ด ท�ำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตา เหมาะแก่
เลีย้ วซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร การไปเที่ยวชม และยังมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์
จากนั้นเลี้ยวขวาอีก ๒.๖ กิโลเมตร
ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อใช้บริการรถ
พร้ อ มมั ค คุ เ ทศก์ ห รื อ ยุ ว มั ค คุ เ ทศก์ ท ้ อ งถิ่ น โทร.
อ�ำเภอตาพระยา
๐๘ ๙๐๙๘ ๐๗๗๒ หรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ต�ำบล ทัพราช โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๓๗๒๔ (ค่าเช่ารถประมาณ
ทัพราช ห่างจากทีว่ า่ การอ�ำเภอ ๓๖ กิโลเมตร “ละลุ” ๒๐๐ บาท นั่งได้ ๘-๑๐ คน)
เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” อันเป็นปรากฏการณ์ การเดิ น ทาง เดิ น ทางจากอ� ำ เภออรั ญ ประเทศ
ทางธรรมชาติทเี่ กิดจากน�ำ้ ฝนกัดเซาะ จนเกิดการยุบตัว ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ เส้นอรัญประเทศหรือพังทลายของดิน เนือ่ งจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ ตาพระยา เลี้ยวซ้ายที่บ้านกุดเตย หลักกิโลเมตร
ไม่ยบุ ตัว เมือ่ ถูกลมกัดกร่อนจึงมีลกั ษณะเป็นรูปต่างๆ ที่ ๓๕-๓๖ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ สาย
คล้ายก�ำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ บ้านโคคลาน-บ้านคลองยาง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร
คล้ายกับ “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็ก จากบ้านคลองยางเป็นถนนลูกรังเข้าไปถึงตัวละลุ
กว่า มีพื้นที่กว้างกว่า ๓,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร จึง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
สระแก้ว
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มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี ชมความสมบูรณ์ของ
ป่าไม้ในงานเทศกาลดูผเี สือ้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติปางสีดา
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ประธานกลุ่มละลุโฮมสเตย์ หมู่ ๑๒ บ้านคลองยาง
ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โทร.
๐๘ ๙๐๙๘ ๐๗๗๒
อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติ
ที่ประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพื้นที่ทั้งหมด
๓๗๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร อุทยานฯ
มีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกติดกับเขต
อุทยานแห่งชาติปางสีดาไปจรดทิศตะวันออกของ
ประเทศกัมพูชา ทิศเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติ
ทับลานและเขตจังหวัดบุรรี มั ย์ ทิศใต้อยูใ่ นเขตอ�ำเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ท�ำการ
อุทยานฯ
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเป็นทีร่ าบโอบล้อมด้วย
ขุนเขา เทือกเขาส�ำคัญของอุทยานฯ คือ เทือกเขา
บรรทัดที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก เป็นก�ำแพง
ธรรมชาติกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา บริเวณ
ไหล่เขาเป็นพื้นราบ มีพรรณไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น
สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
และป่าเต็งรัง เป็นแหล่งก�ำเนิดของล�ำห้วยหลายสาย
เช่น ล�ำสะโตน ห้วยซับกระโดน และล�ำนางรอง เป็น
ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ช้าง กระทิง เก้ง
กวาง กระจง หมี เสือไฟ วัวแดง เป็นต้น และยังมีนก
พันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่กว่า ๓๐๐ ชนิด
อุทยานฯ ได้จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้รองรับ
นักท่องเทีย่ วหลายเส้นทาง เหมาะเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับ
ผูท้ ชี่ อบดูนก ดูผเี สือ้ ศึกษาพรรณไม้และสัตว์ปา่

ละลุโฮมสเตย์ หมู่ ๑๒ บ้านคลองยาง ต�ำบลทัพราช
ประกอบด้วยบ้านในชุมชนจ�ำนวน ๑๐ หลัง รับได้
หลังละ ๑๐-๒๐ คน พร้อมมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
- ปั่นจักรยาน/นั่งรถแต๊กชมละลุ เรียนรู้วิถีชุมชน
ท�ำนา ท�ำไร่พริก บ่อเลี้ยงปลา ทอผ้าฝ้ายตามทฤษฎี
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- การชมฝูงไก่ป่านับร้อยที่วัดป่าหนองผักแว่น
- ชมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียนในชุมชน เช่น
การแสดงโปงลาง ร�ำวงพื้นบ้าน บายศรีสู่ขวัญ
- ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า
และอุทยานแห่งชาติตาพระยา ช่วงเดือนตุลาคมพฤษภาคม ชมฝูงนกอ้ายงั่วและนกน�้ำนานาชนิด
ใน “เทศกาลดูนกน�้ำ ตามเส้นทางนกงู” ณ อ่าง สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ
เก็บน�้ำพระปรง อ�ำเภอวัฒนานคร หรือช่วงเดือน จุดชมวิวบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งจะมองเห็น
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เทือกเขาพรานนุช และเทือกเขาสะแกกรอง ห่างจาก เขาช่องตะโก ซึ่งอยู่ตรงข้ามที่ท�ำการอุทยานฯ อัตรา
ที่ท�ำการอุทยานฯ ประมาณ ๓ กิโลเมตร
ค่าเข้าอุทยานฯ ผูใ้ หญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท จักรยาน
๑๐ บาท จักรยานยนต์ ๒๐ บาท รถสี่ล้อ ๓๐ บาท
ลานกระเจียว เป็นลานหินทีม่ ดี อกกระเจียวขึน้ อย่าง และรถหกล้อ ๑๐๐ บาท มีบ้านพักและสถานที่
กางเต็นท์ แต่ตอ้ งน�ำเครือ่ งนอน เต็นท์ และอาหารไปเอง
สวยงามและมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติ
ช่องโอบก เป็นจุดชมทิวทัศน์สุดเขตแดนสยาม จาก ตาพระยา ตู้ ปณ. ๙ อ�ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรี มั ย์
จุดนี้จะมองเห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านของ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๖๐๕๖, ๐๘ ๑๙๔๘ ๕๑๒๙, ๐๘ ๗๙๙๓
๒๓๙๗ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กัมพูชา
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๑ และมา โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th
แยกที่ถนนสายโท ๑
อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยยาง หมู่ ๘ บ้านโคกกราด ต�ำบลทัพราช
ศาลมีอกั ษรเขียนลงแผ่นดินแปรลายพระราชหัตถ์ เหมาะส�ำหรับเป็นที่พักผ่อนและรับประทานอาหาร
อยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๘ นักท่องเที่ยว ที่ ร ้ า นอาหารริ ม อ่ า งเก็ บ น�้ ำ สอบถามข้ อ มู ล ได้ ที่
ส่วนใหญ่นิยมแวะมาสักการะและชมทิวทัศน์
โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๑๑
ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เขายักษ์ เป็นภาพแกะสลักโบราณรูปฤๅษี แกะสลัก ๒๗๑๖๐
บนก้อนหินขนาดใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทางเข้าอุทยานฯ การเดิ น ทาง เริ่ ม จากตั ว จั ง หวั ด สระแก้ ว ไปตาม
กิโลเมตรที่ ๕
ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ถึงอ�ำเภออรัญประเทศ
เลีย้ วซ้ายไปอ�ำเภอตาพระยา ๓๗ กิโลเมตร แล้วเลีย้ วซ้าย
ลานหิ น ตั ด มีร่องรอยการตัดหินเพื่อน�ำไปสร้าง ที่ด่านต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านกุดเตยตรงไปอีก
ปราสาท มี ลั ก ษณะทางธรรมชาติ ที่ ส วยงาม ใช้ ๑๐ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน�้ำห้วย
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๑ และเดินตามถนนสาย ยางระยะทาง ๓ กิโลเมตร
ตรี ๔
เทศกาลงานประเพณี
การเดินทาง
รถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านตัว งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงาน
จังหวัดสระแก้ว อ�ำเภอวัฒนานคร เมื่อถึงอ�ำเภอ กาชาดจั ง หวั ด สระแก้ ว จั ด ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ น
อรัญประเทศให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ บริเวณองค์การบริหาร๓๔๘ หลักกิโลเมตรที่ ๗๖ เลยจากอ�ำเภอตาพระยา ส่วนจังหวัด (หลังใหม่) ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
๒๗ กิโลเมตร จะพบทางเข้าทีท่ ำ� การฯ เป็นทางลูกรัง สระแก้ว กิจกรรมภายในงานมีการประกวดขบวนแห่
ของดีแต่ละอ�ำเภอ การออกร้านกาชาด การประกวด
เข้าไป ๑๓ กิโลเมตร ถึงที่ท�ำการอุทยานฯ
รถโดยสารประจ�ำทาง จากอรัญประเทศนัง่ รถโดยสาร ธิดากาชาด การแสดงสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
สายอรัญประเทศ-บุรรี มั ย์ ใช้เวลา ๑ ชัว่ โมง ลงรถทีว่ ดั การออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การ
สระแก้ว
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แสดงการแต่งกายในงานราตรีผ้าไหมไทย สอบถาม ส่วนต�ำบลเขาสามสิบ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๓๘๒๓
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๔
งานวันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญ จัดขึ้นที่
บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ เมษายน
งานชมพู ่ ห วาน และของดี ค ลองหาด จั ด ขึ้ น ของทุกปี ซึง่ เป็นช่วงทีผ่ ลิตผลแคนตาลูปออกสูต่ ลาด
ประมาณช่ ว งปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง ต้ น เดื อ น กิ จ กรรมภายในงานมี ข บวนรถแห่ แ คนตาลู ป การ
มีนาคมของทุกปี ณ สนามที่ว่าการอ�ำเภอคลองหาด ประกวดแคนตาลู ป และผลิ ต ผลทางการเกษตร
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดผลิตผลทางการ นิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ การประกวด
เกษตร การประกวดชมพู่หวาน การแสดงสินค้าหนึ่ง ธิดาแคนตาลูป การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าต่างๆ และ
ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน การน�ำเทีย่ วเชิงนิเวศ มหรสพต่างๆ
และผจญภัย การแสดงประเพณีพื้นบ้าน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอ�ำเภอคลองหาด งานแห่สรงน�ำ้ เจ้าพ่อพระปรง จัดขึ้นในวันที่ ๑๙
เมษายนของทุกปี ณ ศาลเจ้าพ่อพระปรง ถนนสุวรรณศร
โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๒๒๔๑
อ�ำเภอสระแก้ว กิจกรรมภายในงานชมขบวนแห่
งานประเพณีสขู่ วัญควาย จัดขึน้ ณ โรงเรียนกาสร- เจ้าพ่อพระปรงที่ยิ่งใหญ่สวยงาม สักการะเจ้าพ่อ
กสิวิทย์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกรรมสู่ขวัญ พระปรงเพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคล ชมภายในถ�้ ำ เพชร
ควาย ประกวดธิดากาสร การแสดงและจ�ำหน่าย หาดทรายแก้วและถ�้ำเพชรโพธิ์ทอง สอบถามราย
สินค้าทางวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน ๙ อ�ำเภอ สาธิต ละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักงานจังหวัดสระแก้ว โทร.
ท�ำคันไถ สาธิตการไถนา แข่งขันปั้นควายและการ ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๔
ละเล่นไทยพืน้ บ้าน การปลูกข้าวโดยวิธโี ยนกล้า แจก
ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ นิทรรศการเกี่ยวกับควาย นิทรรศการ เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา จั ด ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ น
ด้านการเกษตรและการประมง แจกพันธุ์ปลานิล พฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกปี ณ อุทยานแห่งชาติ
ปลาหางนกยูง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกาสร- ปางสีดา อ�ำเภอเมืองสระแก้ว กิจกรรมภายในงาน
กสิวิทย์ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๔๖๑๕, ๐ ๓๗๒๔ ๔๖๕๗, ชมขบวนหุ่นผีเสื้อที่สวยงามของแต่ละต�ำบล น�ำชม
ผี เ สื้ อ หลากหลายชนิ ด หลายสายพั น ธุ ์ ม ากกว่ า
๐๘ ๘๒๘๙ ๑๒๙๙
๔๐๐ ชนิ ด ซื้ อ สิ น ค้ า หนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว จัดขึ้นในเดือน ของชุมชน การแสดงศิลปะ ดนตรี และกีฬา การน�ำชม
กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า
หมู่ ๕ ต�ำบลเขาสามสิบ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ กิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติ
ภายในงานชมขบวนแห่รถทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ชมพิธี ปางสีดา โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๖๑๐๐, ๐๘ ๑๘๖๒ ๑๕๑๑
แรกนาขวั ญ พิ ธี รั บ ขวั ญ ข้ า ว พิ ธี เชิ ญ แม่ โ พสพ
�้ ตามเส้นทางนกงู จัดขึ้นในช่วง
เข้ า สู ่ ยุ ้ ง ฉาง พิ ธี ตั ก ตวงข้ า วเปลื อ กออกยุ ้ ง ฉาง เทศกาลดูนกนำ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหาร- เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคมของทุกปี ณ อ่างเก็บน�ำ้ พระปรง
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สระแก้ว

ต�ำบลช่องกุ่ม อ�ำเภอวัฒนานคร กิจกรรมภายในงาน
น�ำชมแหล่งขยายพันธุ์และความเป็นอยู่ของนกอ้าย
งั่ว (นกงู) ชมนกนานาชนิดที่อาศัยและหากินอาหาร
อยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน�้ำพระปรง นั่งเรือชมนก
อ้ายงั่วและนกอื่นที่มาหากิน ณ บริเวณอ่างเก็บน�้ำ
พระปรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลช่องกุ่ม โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๐๒๐,
๐๘ ๔๘๖๓ ๒๕๘๙
งานวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว จัดประมาณต้นเดือน
ธันวาคมของทุกปี ในงานมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
การจัดนิทรรศการ และการออกร้านจัดแสดงสินค้า

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ข้าวหลาม ท�ำเป็นไส้สงั ขยาและไม่มไี ส้ แหล่งท�ำอยูท่ ี่
บ้านพร้าว ถนนโค้งคลองหาด อ�ำเภอวัฒนานคร หาซือ้
ได้ที่แหล่งผลิตและที่ตลาดในอ�ำเภอวัฒนานคร หรือ
สอบถามได้ทขี่ า้ วหลามป้าบาง โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๕๔๔๖
หรือข้าวหลามป้าราย โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๕๐๕๔
แคนตาลูป เป็นแตงที่มีรสชาติหวานกรอบ พันธุ์ที่มี
ชือ่ เสียงคือพันธุฮ์ นั นีเ่ วิลด์และท็อปมารีน ปลูกกันมาก
ในท้องที่ต�ำบลคลองน�้ำใส ต�ำบลทับพริก และท้องที่
ทัว่ ไปในอ�ำเภอวัฒนานคร วางจ�ำหน่ายตามแผงผลไม้
ตลอดเส้นทางไปอรัญประเทศ
ผ้ า ไหมบ้ า นหั น ทราย แหล่ ง ผลิ ต ใหญ่ อ ยู ่ ที่
บ้านหันทราย ต�ำบลหันทราย อ�ำเภออรัญประเทศ
ลักษณะเป็นผ้าทอมือลวดลายโบราณ มีความประณีต
และเป็นเอกลักษณ์ สนใจสอบถามได้ทกี่ ลุม่ สตรีทอผ้า
บ้านหันทราย ป้ากัณหา หันทิพย์ ๒๔ หมู่ ๑ ต�ำบล
หันทราย อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๖๐๑๔,
๐๘ ๙๘๓๑ ๔๗๓๘
เครื่องจักสาน ได้แก่ ไซ กระชัง ตะข้อง ลอบ
ตะแกรง กระด้ง กระบุง ตะกร้า แหล่งผลิตอยูท่ ตี่ ำ� บล
สระแก้ว

คลองน�้ำใส อ�ำเภออรัญประเทศ วัสดุที่ใช้เป็นไม้ไผ่
เถาวัลย์ เถามะกรูด เถากระแด๋ง และหวาย ซึ่งเป็น
ที่นิยมเนื่องจากฝีมือประณีต สวยงาม และแข็งแรง
จักสานล้อมเซรามิก เป็นจักสานจากไม้ไผ่ล้อม
เครื่ อ งเซรามิ ก และไม้ ท� ำ เป็ น แจกั น ที่ เขี่ ย บุ ห รี่
แหล่ ง ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยอยู ่ ที่ ห มู ่ บ ้ า นชั ย พั ฒ นา
หมู่ ๑๓ ต�ำบลทุ่งมหาเจริญ อ�ำเภอวังน�้ำเย็น โทร.
๐๘ ๙๙๓๖ ๙๗๑๕
ผลิตภัณฑ์ไม้ อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น มีชอื่ เสียงว่าเป็นแหล่ง
ศูนย์กลางสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ที่ท�ำด้วยไม้ ท�ำจาก
ไม้มะค่าโมง โดยเป็นอาชีพหลักของราษฎรที่ท�ำเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์
ที่ท�ำด้วยไม้มะค่าโมง ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่
เป็นเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน เช่น โต๊ะอาหาร เก้าอี้
โต๊ะเครื่องแป้ง นาฬิกา กล่องใส่กระดาษทิชชู และ
ของประดับบ้าน หาซื้อได้ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ในตลาด
อ�ำเภอวังน�้ำเย็นและสหกรณ์หัตถกรรมไม้วังน�้ำเย็น
ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ กิโลเมตรที่
๑๑๖-๑๑๗ และที่สามแยกสระแก้ว
กลุ่มสตรีสหกรณ์ ผู้ผลิตเครื่องหอมเมือง
สระแก้ว ๕๔๓ บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดสระแก้ว โทร.
๐ ๓๗๔๒ ๕๔๐๔, ๐ ๓๗๔๒ ๕๓๙๗, ๐๘ ๑๙๙๖
๒๘๒๒, ๐๘ ๑๙๑๕ ๒๐๙๕
กลุม่ ทอผ้าบ้านพรสวรรค์และบ้านหนองโกวิทย์
เป็นสินค้า OTOP ของอ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จ�ำหน่าย
สินค้าชุมชน อาทิ ผ้าขาวม้าทอมือ กระเป๋าทอมือ
เสือ้ ผ้า ฯลฯ สนใจสอบถามเพิม่ เติมที่ นายมนูญ โพธิตะนิมติ ผูใ้ หญ่บา้ นพรสวรรค์ โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๒๘๓๐
และนายสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหนองโกวิทย์
โทร. ๐๘ ๑๙๒๑ ๘๗๙๑
ร้านหมูยอ วัฒนานคร จ�ำหน่ายแหนมหมู หมูยอ
หมูสม้ หมูเส้น ไส้กรอก และสินค้าชุมชน เลขที่ ๑๐๗๙/๑
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ศึกษาธรรมชาติและผจญไพร ชมน�้ำซับ โป่งสัตว์
หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอ
จุดชมวิว ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทร. ๐๘ ๑๖๓๖ ๗๘๒๙
ขึ้น-ลง ๓ ชั่วโมง
ศิลปะหินทรายของทีร่ ะลึกแห่งเมืองอรัญฯ เลขที่
๙๑/๔ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภอ - เดินทางกลับ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๗๑, 			

สนามกอล์ฟ

ตัวอย่างโปรแกรมน�ำเทีย่ ว

สนามกอล์ฟบูรพา กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาเส้นทางอ�ำเภอเมืองสระแก้ว-อ�ำเภอวัฒนานคร- พระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
อ�ำเภออรัญประเทศ-อ�ำเภอโคกสูง-อ�ำเภอตาพระยา เมืองสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๓๘๓
สนามฝึกกอล์ฟบูรพา ๓ เลขที่ ๑ ถนนสุวรรณศร
วันที่ ๑
ต�ำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๗๒
- นมัสการหลวงพ่อทองวัดสระแก้ว ชมสระแก้ว
สระขวัญ สระน�้ำศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่มาของชื่อ
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกในจั ง หวั ด
จังหวัดสระแก้ว
- ชมอุทยานแห่งชาติปางสีดา เล่นน�้ำตกปางสีดา สระแก้ว
ชมทิวทัศน์ที่จุดชมวิวกิโลเมตรที่ ๒๕
สถานที่พัก
- ปิกนิกอาหารกลางวันที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา (ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรด
- เดินทางต่อไปยังสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ปา่ ช่องกล�ำ่ บน สอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อ�ำเภอวัฒนานคร เพื่อศึกษาธรรมชาติ
ดูนกและสัตว์ป่าที่หายาก
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
- ไปอ่างเก็บน�้ำพระปรง เพื่อสัมผัสธรรมชาติ
กวี วิลล่า ๒ ซอย ๑ ถนนเทศบาล ๑๙ ต�ำบลสระแก้ว
เดินป่า ดูนก นั่งเรือ กินปลา
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๑๗, ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๑ จ�ำนวน
- แวะนมัสการหลวงพ่อขาว วัดนครธรรม อ�ำเภอวัฒนานคร
- ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของปราสาทเขาน้อยสีชมพู ๑๒ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ปราสาทหินบนยอดเขาเก่าแก่ ต�ำบลคลองน�้ำใส เกรท อินน์ ๒๕ ถนนเทศบาล ๗ ต�ำบลสระแก้ว โทร.
๐ ๓๗๒๔ ๑๐๙๘, ๐ ๓๗๔๒ ๑๐๗๘, ๐๘ ๑๘๖๓
อ�ำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
๗๖๗๓ โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๑๐๗๘ จ�ำนวน ๓๘ ห้อง
จังหวัดสระแก้ว
ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
- พักค้างคืนที่อ�ำเภออรัญประเทศ
โกลเด้น เฮ้สท์ ๑/๓ ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔
วันที่ ๒
๑๔๑๒ จ�ำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
- เลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่ตลาดโรงเกลือ
- เดินทางต่อไปยังอ�ำเภอโคกสูง ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม คุ้มบุญยัง รีสอร์ท ๑๕๐ หมู่ ๑ ต�ำบลหนองบอน
ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๗๕๘, ๐ ๓๗๒๔ ๒๓๗๗, ๐๘ ๖๑๕๒
- รับประทานอาหารกลางวันทีต่ ลาดอ�ำเภอตาพระยา ๑๗๙๑ จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
- ชมความมหัศจรรย์ของประติมากรรมธรรมชาติที่ จันทรา ๒๙๙ ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๗๑๑-๓
ละลุ ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา
โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๑๓๓๒ จ�ำนวน ๘๙ ห้อง ราคา
- มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เดินตามเส้นทาง
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สระแก้ว

๔๐๐-๖๕๐ บาท
จ๋าจ้า บังกะโล ๒๑๖/๑ โรงน�้ำแข็ง ถนนเทศบาล ๖
ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๙๓๙, ๐๘ ๑๘๖๓
๗๕๑๓ จ�ำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
ทราเวล ๒๐๖/๑ หมู่ ๒ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐๓๗๒๔ ๑๐๒๔-๕ โทรสาร ๐๓๗๒๔ ๒๔๓๑
จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๘๐-๕๕๐ บาท
ทิพ ปุระ ๙๐ เทศบาล ๑๒ ต�ำบลสระแก้ว โทร.
๐ ๓๗๔๒ ๑๙๒๙-๓๒ โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๑๙๓๖
จ�ำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๗๙๐-๙๙๐ บาท
เทพฤทธิ์ รีสอร์ท ๗๙/๑ หมู่ ๒ ต�ำบลท่าเกษม โทร.
๐๘ ๕๓๙๓ ๔๖๖๔, ๐๘ ๖๕๗๐ ๐๘๗๓, ๐๘ ๒๔๓๖
๔๕๘๐ จ�ำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ธนาสิริ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ๑๔๔/๒ อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๙๙๕, ๐๘ ๙๙๒๙ ๐๙๓๔
จ�ำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ธานี รีสอร์ท ๑/๑ ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐๙ ๒๕๐๗
๗๙๔๑ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
น�้ำฝน รีสอร์ ท ๑๒๕ หมู่ ๖ ต�ำบลสระขวัญ โทร.
๐๘ ๑๙๘๓ ๓๖๘๘ จ�ำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านสวนปัณ รีสอร์ท ๑๔/๒ ซอยหนองนกเขา ๒๒
ต�ำบลท่าเกษม โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๗๙๒๒, ๐๘ ๑๗๕๕
๘๕๙๒ จ�ำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
ปุณยาภรณ์ รีสอร์ท ๓๑ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐๘ ๓๙๑๖ ๖๔๑๑, ๐๘ ๙๙๙๑
๖๖๘๐ จ�ำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เปรมศักดิ์ รีสอร์ท ๒๒๓ หมู่ ๑ ต�ำบลสระขวัญ โทร.
๐๘ ๑๘๖๕ ๕๓๙๐, ๐๘ ๑๙๕๒ ๑๖๙๕, ๐ ๓๗๒๕
๘๐๖๑ จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
พีพี โฮเทล แอนด์ สปอร์ต คลับ ๑๐ ถนนเทศบาล ๒
ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๐๖๓๖, ๐๙ ๒๔๑๔
๖๙๕๖, ๐๙ ๒๔๑๔ ๖๙๖๕ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๐๓๖๓
www.pphotelsakaeo.com จ�ำนวน ๒๒ ห้อง ราคา
สระแก้ว
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๔๙๐-๖๙๐ บาท

ฟาร์ ม โชควี ชั ย ๙๗/๑๔๙ ต� ำ บลสระแก้ ว โทร.

๐๘ ๙๘๒๐ ๖๘๗๓, ๐๘ ๙๐๖๗ ๐๓๓๗ จ�ำนวน
๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
มณฑิชา รีสอร์ท ๑๘๗ หมู่ ๒ บ้านใหม่ถาวร ต�ำบล
สระขวัญ โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๘๐๒๕, ๐๘ ๑๘๖๓ ๗๖๗๓
โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๑๐๗๘ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา
๑๕๐-๒๐๐ บาท
ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๔๐๕ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
สระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๑๑๑, ๐๘ ๕๖๕๐ ๕๕๕๗
โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๐๕๐๐ www.river-resort.com
จ�ำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๘๕๐-๒,๐๐๐ บาท
โรงแรมศรีกจิ บ้านสวน รีสอร์ท ๒๙/๑ ถนนเทศบาล
๑๔ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๑๘๗๐ จ�ำนวน ๒๙ ห้อง
ราคา ๘๐๐ บาท
เรือนแก้ว รีสอร์ท ๑/๗ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
สระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๑๔๑, ๐๘ ๑๙๔๐ ๑๔๐๗
จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๙๐-๓๙๐ บาท
เรือนบูรพาพัชรีสอร์ท ๓๔๑ หมู่ ๙ ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๗๖๘๗, ๐๘ ๑๘๖๕ ๗๘๔๘,
๐๘ ๐๘๓๖ ๔๒๖๒, ๐๘ ๐๐๕๔ ๕๐๖๗ จ�ำนวน ๔๓
ห้อง ราคา ๕๐๐-๕๕๐ บาท
เรือนพิมพ์นารา ๓ ซอยเทศบาล ๒๐ ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๙๗๓ ๑๖๖๐, ๐๘ ๖๙๘๓ ๐๕๑๘ จ�ำนวน
๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๕๐ บาท
สระแก้ ว การ์ เ ด้ น ท์ ๒/๒ ต� ำ บลสระแก้ ว โทร.
๐ ๓๗๒๔ ๒๒๕๖, ๐ ๓๗๒๔ ๒๒๕๕ จ�ำนวน ๔๕ ห้อง
ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท 		
สุฏารี รีสอร์ท ๒๕๘ หมู่ ๙ ต�ำบลสระแก้ว (ใกล้สแี่ ยก
สระขวัญ) โทร. ๐๘ ๓๓๒๒ ๒๓๔๕, ๐๘ ๑๙๑๔
๐๕๔๖ จ�ำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
แสงจันทร์ โฮเต็ล ๒๗ ถนนเทศบาล ๗ ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๙๑๓ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๐๒๔๓

จ�ำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ปณ.๕๕ ต�ำบลท่าแยก
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๑๕๑๑ จ� ำ นวน ๑๐ ห้ อ ง
ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
Hop in สระแก้ว ๑/๑๐ ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒
๑๒๙๙, ๐๙ ๒๒๖๐ ๑๓๒๓ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา
๖๕๐ บาท

อ�ำเภอเขาฉกรรจ์

กู๊ดวิลล์ เลค คันทรี รีสอร์ท ๔๗ หมู่ ๑ บ้านวังรี

ต�ำบลเขาฉกรรจ์ ถนนสระแก้ว-จันทบุรี โทร. ๐ ๓๗๒๔
๓๙๔๑-๒, ๐๘ ๖๓๘๐ ๕๗๐๑ จ�ำนวน ๑๗ ห้อง
ราคา ๒๕๐-๗๐๐ บาท
โกลเด้นเฮ้าส์ เขาฉกรรจ์ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ โทร.
๐๙ ๘๔๐๖ ๓๘๖๘ จ�ำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๕๐๖๐๐ บาท

อ�ำเภอวังน�้ำเย็น

คลองหินปูน โทร. ๐๘ ๔๙๒๘ ๔๗๔๖ จ�ำนวน ๘ ห้อง
ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
มิ ต รเสรี ๘๖ ๒๕๔ หมู ่ ๑ ต� ำ บลวั ง น�้ ำ เย็ น
โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๑๑๐ จ�ำนวน ๒๖ ห้อง ราคา
๑๕๐-๓๐๐ บาท
วังน�้ำเย็น ๙๑ ๑๑/๒ หมู่ ๑ ต�ำบลวังน�้ำเย็น โทร.
๐ ๓๗๒๕ ๑๒๔๕ จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
วังน�้ำเย็น การ์เด้นท์ ๒๙๙ หมู่ ๑๐ ต�ำบลวังน�้ำเย็น
โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๒๒๒, ๐ ๓๗๒๕ ๑๓๓๓ จ�ำนวน
๔๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท
สบาย สบาย รีสอร์ท ต�ำบลคลองหินปูน โทร. ๐๘
๔๙๔๗ ๕๔๐๓, ๐๘ ๑๘๖๕ ๓๖๕๗ จ�ำนวน ๒๒ ห้อง
ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
สีสันการ์เดน รีสอร์ท ๓๔ หมู่ ๑๐ โทร. ๐ ๓๗๕๑
๓๐๓๐, ๐๘ ๕๔๘๔ ๐๑๘๔ www.sisunresort.com
จ�ำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๙๐๐ บาท (มีห้อง
ประชุม)

เจียว รีสอร์ท ๒๒๔๐/๓ ต�ำบลวังน�้ำเย็น โทร. ๐๘ อ�ำเภอวังสมบูรณ์
๒๐๗๐ ๔๕๓๗ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท บัวขาว ๒๕ หมู่ ๓ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗
ต้นตอพอเพียง รีสอร์ท ๓๒๕/๔ หมู่ ๑๐ ต�ำบล โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๖๒๒๙, ๐๘ ๓๑๑๙ ๑๐๙๙ จ�ำนวน

คลองหินปูน โทร. ๐๘ ๙๔๑๖ ๔๐๐๙, ๐๘ ๙๒๔๙
๗๓๑๒, ๐๘ ๒๒๐๖ ๖๔๗๙ จ�ำนวน ๑๑ ห้อง
ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
นันธิญา รีสอร์ท ๓๗๙ หมู่ ๑๕ ต�ำบลคลองหินปูน
โทร. ๐๙ ๑๒๓๐ ๓๔๕๕, ๐๘ ๙๒๕๓ ๘๗๔๔
จ�ำนวน ๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านไร่ทานตะวัน โฮมสเตย์ ๑๔๑/๕ หมู่ ๙ ซอย ๒๑
โทร. ๐๘ ๑๓๕๔ ๖๐๔๒, ๐๘ ๔๑๑๕ ๙๖๘๑
E-mail: banraitantawan_@hotmail.com
www.banraitantawan.com โฮมสเตย์ จ�ำนวน
๓ หลัง ๑๓ ห้อง ราคาคนละ ๒๕๐-๖๐๐ บาท/คืน
บ้านสวนสมบุญ รีสอร์ท ๑๑๘ หมู่ ๑๖ ต�ำบล

๓๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๒๐ บาท
พักเพลิน รีสอร์ท ๒๘๘ หมู่ ๔ ต�ำบลวังใหม่ โทร.
๐๙ ๘๔๖๑ ๒๖๕๒ จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๙๙ บาท

อ�ำเภอคลองหาด

บ้านสวน ฟ้าน้อย รีสอร์ท ๘๐ หมู่ ๖ หมู่บ้าน

ทับวังมน ต�ำบลคลองหาด ถนนจันทบุร-ี สระแก้ว โทร.
๐๘ ๗๙๗๔ ๔๙๑๙, ๐๘ ๙๙๙๕ ๕๔๕๒, ๐๘ ๙๒๒๔
๙๘๗๘ จ�ำนวน ๑๒ ห้อง ๔ หลัง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

อ�ำเภอวัฒนานคร

เฉลิมพล บังกะโล ๑๑๘๒ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร
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สระแก้ว

โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๑๕, ๐๘ ๑๐๐๑ ๒๐๕๕ จ�ำนวน
๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
นครอินทร์ ๑๑๔๘/๖๖ ศูนย์การค้าสุวิทย์พันธ์ ถนน
สุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๑๔๙ โทรสาร ๐ ๓๗๒๖
๑๓๐๕ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
บ้านเคียงบัว ๑๒๗ หมู่ ๔ ต�ำบลผักขะ โทร. ๐๘
๘๐๑๘ ๘๐๒๒, ๐๘ ๑๙๑๔ ๘๗๙๗ จ�ำนวน ๑๕ ห้อง
ราคา ๔๙๙-๗๐๐ บาท
บ้านธรรมชาติ ๒๙ หมู่ ๖ ท่าเกวียน โทร. ๐ ๓๗๒๖
๘๑๑๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘ ๑๘๑๖ ๘๖๖๓, ๐๘
๑๙๑๕ ๙๙๑๕ จ�ำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
บ้านร่มฉัตร รีสอร์ท ๔๑๔ หมู่ ๔ ต�ำบลวัฒนานคร
โทร. ๐๘ ๔๙๔๓ ๔๖๙๒, ๐๘ ๖๑๐๒ ๕๕๗๒
จ�ำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ปัญญา รีสอร์ท ๓๙๒/๑ หมู่ ๔ ต�ำบลวัฒนานคร
โทร. ๐๘ ๖๐๖๒ ๑๐๔๕ จ�ำนวน ๒๒ หลัง ราคา
๕๐๐-๘๐๐ บาท
พุทธรักษา บังกะโล ๑๑๘๖ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลวัฒนานคร โทร. ๐๘ ๖๑๔๓ ๒๐๗๗ จ�ำนวน
๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
พุทธรักษา ร้านอาหารและรีสอร์ท สาขา ๒ ๒๕๗
หมู่ ๑๑ ต�ำบลวัฒนานคร โทร. ๐๘ ๖๑๔๓ ๒๐๗๗,
๐๘ ๗๕๘๓ ๓๔๒๗ จ�ำนวนห้องพัก ๘ ห้อง ราคา
๒๐๐-๔๕๐ บาท
ศรีวัฒนา โฮเต็ล ๑๑๓๐ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร
โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๐๐๑-๒ โทรสาร ๐๓๗๒๖ ๑๓๒๑
จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อ�ำเภออรัญประเทศ

เกรท ฮิลส์เฮ้สท์ ๑๔๔ ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร

โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๓๒-๓ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา
๒๐๐-๓๐๐ บาท
เกรทอินน์ เฮาส์ ๒๗๓ หมู่ ๒ ถนนธนะวิถี ต�ำบล
บ้ า นใหม่ ห นองไทร โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๓๒-๓,
สระแก้ว

๐๘ ๑๑๖๑ ๐๐๒๓ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๑๖๓๗ จ�ำนวน
๖๓ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๕๐ บาท
คริสตัล วิลล่า ๕๔ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร. ๐๙
๕๕๔๗ ๘๙๕๑, ๐๙ ๒๓๖๙ ๖๕๔๒ จ�ำนวน ๑๙ ห้อง
ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
คุ้มงามผิว รีสอร์ท ๘๘ ถนน กม.๓ ฝั่งซ้าย ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๑๘๖๕ ๖๗๔๐, ๐๙ ๒๔๐๕
๑๗๑๗ จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๘๕๐ บาท
ฉายสุ ข บั ง กะโล ๒๓/๑ ถนนสุ ว รรณศร ต� ำ บล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๗๕, ๐๘ ๑๘๒๖
๙๗๕๐ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
เฉิน เกสต์เฮาส์ ๑๙/๑๔๖ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๓๑๕๗, ๐๘ ๕๑๗๐
๙๕๖๙ จ�ำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
ทัพทองค�ำ ๓๖๔ หมู่ ๒ ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๖๗๙, ๐ ๓๗๒๓ ๓๒๙๙ จ�ำนวน
๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
โดมทอง คอฟฟี่ การ์เด้น & รีสอร์ท ๓๙๖ หมู่ ๕
ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๙๘,
๐๙ ๒๙๙๖ ๖๒๔๙, ๐๘ ๙๒๖๐ ๙๑๕๘ จ�ำนวน
๔ ห้อง ราคา ๘๕๐ บาท
นาวาพนม เกสต์ เ ฮาส์ ๓๒/๖ ถนนสุ ว รรณศร
กิโลเมตรที่ ๓ ฝั่งซ้าย ต�ำบลอรัญประเทศ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๐๑๙๑-๒, ๐๘ ๑๓๓๐ ๔๒๖๐ โทรสาร
๐ ๓๗๒๓ ๐๑๙๑ จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๕๐๗๐๐ บาท
ไนซ์ เกสต์เฮาส์ ๒๖ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๑๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๑๗
จ�ำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
บ้านรัตนธรรม ๑๘ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๗๕, ๐๘ ๕๐๙๓ ๑๐๘๐ จ�ำนวน
๔๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
บ้านสบายจัง ปากซอยบ้านดงงู กม. ๕ ก่อนถึงตลาด
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๐๘ ๙๙๓๖ ๐๘๘๒ จ�ำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๗๕๐๑,๘๐๐ บาท
โรงแรม ตูร์เนอร์ซอล ๔๙๗ ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๐๐๐ จ�ำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐
-๑,๒๐๐ บาท
โรงแรม สเตชั่น ๑ ๔๑ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๑๓๓๓, ๐๖ ๑๓๘๖ ๖๔๕๕ จ�ำนวน ๑๓๘
ห้อง ราคา ๗๐๐-๙๐๐ บาท
เลอ บลอค รีสอร์ท แอนด์ คาแฟ ๘๗ ถนนกิโลเมตรที่ ๒
ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๒๔๔,
๐๘ ๙๘๑๔ ๔๐๐๙ www.leblocs.com
www.facebook.com/com/leblocs จ�ำนวน ๑๔
ห้อง ราคา ๙๖๐-๑,๕๐๐ บาท
ลาวิลล่า บูติก โฮเท็ล ๑๑/๑ ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๖๖๖, ๐๘ ๙๘๓๒ ๘๐๘๘ จ�ำนวน
๑๙ ห้อง ราคา ๘๕๐-๑,๗๘๐ บาท
วังประภา รีสอร์ท ๗๐/๕ ถนนวังปลาตอง ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๒๖๙๐, ๐๘ ๕๙๑๗
๗๖๔๑ จ�ำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
สยาม เกสต์เฮาส์ ๑๕/๓ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
อรั ญ ประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๒๖ โทรสาร
๐ ๓๗๒๓ ๒๓๕๓ จ�ำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
สวนกาญจน์ โฮมสวีท ๖๑๗ ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๑๘, ๐๘ ๗๑๔๘ ๑๘๑๘ จ�ำนวน
๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
สวนโก่เก๋ รีสอร์ท ๕๑๐ หมู่ ๒ ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร
โทร. ๐๘ ๙๕๔๔ ๖๖๑๑ จ�ำนวน ๒๖ ห้อง ราคา
๕๐๐ บาท
สายลม  รีสอร์ท ๑๗๒ หมู่ ๑ ต�ำบลบ้านด่าน โทร.
๐๙ ๒๘๘๗ ๒๐๑๑ จ�ำนวน ๙ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
อรัญ การ์เดน ๑ ๖๗/๑ ถนนราษฎร์อุทิศ ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๓๖, ๐ ๓๗๒๓
๑๑๐๕ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท

โรงเกลือ ๕๐๐ เมตร ถนนสุวรรณศร (อรัญฯ-คลองลึก)
โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๗๓๐, ๐๘ ๕๓๙๒ ๓๘๓๙ จ�ำนวน
๑๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านสวนพัชรวีร์ ๗๙ หมู่ ๗ ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๓๔๙๖, ๐๘ ๖๑๔๔
๔๓๐๓ จ�ำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๔๕๐-๗๕๐ บาท
บ้านสวนเพชร รีสอร์ท ๑๔ ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐๓๗๒๓ ๐๒๗๑-๓ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา
๓๕๐-๗๐๐ บาท
บ้านแสน สบาย ๔๑/๑๔ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๐๑๒๓ จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐๕๐๐ บาท
บ้ า นแสน สุ ข ๒๑/๒๓ ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ โทร.
๐ ๓๗๒๒ ๓๒๒๑ จ�ำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๕๐๐๑,๐๐๐ บาท
ภูเบศร์อินเตอร์ ๑๐๘/๗ ซอยบ้านอรัญ ถนนชาตะสิงห์
ต� ำ บลอรั ญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๒๙๑,
๐ ๓๗๒๓ ๑๘๔๘ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๕๔ จ�ำนวน
๓๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มณีบูรพา รีสอร์ท ๑๕/๑ ถนนสุวรรณศร โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๐ ๐๗๒ จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐๑,๐๐๐ บาท
มายรูม บาย เสริมทรัพย์ ๑๖๘ หมู่ ๒ ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐ ๓๗๖๐ ๙๗๒๒, ๐๙ ๘๙๙๐ ๖๘๘๕
จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
มาร์เก็ต ๑๐๕/๓๐-๓๒ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๒๓๘๒, ๐ ๓๗๒๓ ๓๐๘๘, ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๘๘๒
จ�ำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๗๐๐ บาท
ริ ย าจ ๑๑๘ ต� ำ บลบ้ า นใหม่ ห นองไทร โทร.
๐๘ ๒๔๔๔ ๔๘๘๕, ๐๘ ๔๔๙๙ ๒๒๒๑ จ�ำนวน ๑๐
ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ ฟิชชิ่งปาร์ค ๒๖๒
ต�ำบลอรัญปร ะ เ ทศ โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๖๘๘๒,
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อรัญ การ์เด้น ๒ ๑๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ต�ำบล

๐๘ ๙๕๑๓ ๙๕๑๕, ๐๘ ๘๔๕๗ ๘๙๑๑ จ�ำนวน
๑๗ ห้อง ราคา ๔๐๐-๓,๐๐๐ บาท
รุ่งโรจน์ รีสอร์ท ๔๙ หมู่ ๑ ต�ำบลทัพเสด็จ โทร.
๐๘ ๖๑๓๗ ๙๕๗๗, ๐๘ ๗๑๔๙ ๔๓๑๕ จ�ำนวน
๑๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท

อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๗๐, ๐ ๓๗๒๓
๑๙๐๕ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๓๗ จ�ำนวน ๔๑ ห้อง
ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
อรัญ เกสต์เฮาส์ ๔๐/๓ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๐๗๖, ๐๘ ๗๑๕๐
๒๔๗๗ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
อรั ญ ชั ย โฮเต็ ล ๔๐ ถนนสุ ว รรณศร ต� ำ บล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๓๔ จ�ำนวน ๒๐
ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
อินโดจีน ๑๕๔ หมู่ ๖ ถนนธนะวิถี ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๕๘๘-๙ โทรสาร
๐ ๓๗๒๒ ๓๓๒๔ www.indochaina-hotel.com
จ�ำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๙๘๐-๑,๕๘๐ บาท
อังกอร์ รีสอร์ท ๓๒/๑ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร.
๐๘ ๗๔๙๘ ๔๒๖๗ จ�ำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๕๐๐๑,๕๐๐ บาท
แอท บอร์ เ ดอร์ ๖๕๔ ตลาดโรงเกลื อ ต� ำ บล
อรั ญ ประเทศ (ชายแดนไทย-กั ม พู ช า) โทร.
๐ ๓๗๒๐ ๓๙๑๖, ๐๘ ๒๔๙๐ ๒๑๒๑ จ�ำนวน ๖๔ ห้อง
ราคา ๖๘๐-๗๘๐ บาท
๙๙ รีสอร์ท ๙๙ หมู่ ๗ ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร
โทร. ๐๘ ๙๐๙๘ ๐๘๘๗, ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๐๐๑ จ�ำนวน
๑๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
Hitz Hotel ๑๘ ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๐๘๗๙, ๐๙ ๗๑๐๖ ๘๐๖๘ จ�ำนวน
๓๖ ห้อง ราคา ๕๙๐-๑,๒๐๐ บาท
The Velo Hotel & BMX Pump Track ๖๕
ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๔๕๘-๙,
๐๙ ๕๕๐๗ ๐๕๗๕, ๐๘ ๒๔๕๔ ๒๑๒๑ จ�ำนวน
๙๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท

ร้านอาหาร
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว

ก๋ ว ยเตี๋ ย วดู ๋ ดี๋ ติ ด กั บ ปั ๊ ม น�้ ำ มั น คาลเท็ ก ซ์ โทร.

๐ ๓๗๔๒ ๑๖๕๘ (ตะรุเตากระดูกอ่อน เปิดเวลา
๐๗.๓๐-๑๖.๐๐ น.)
ก๋วยเตีย๋ วปลานายเบีย้ ว ๒๑๔ หมู่ ๗ ถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๕๙ โทร. ๐๘ ๙๕๔๑ ๙๓๘๙, ๐๘ ๙๐๒๒
๐๕๖๖, ๐๘ ๗๗๔๔ ๓๔๔๗ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐๑๖.๐๐ น.)
ก๋วยเตี๋ยวปลาสระแก้ว ๔๙๕/๑ ถนนสุวรรณศร
ก่อนถึงสามแยกสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๓๗๙,
๐๘ ๓๐๔๑ ๘๗๒๗ (ก๋วยเตีย๋ วปลา เปิดเวลา ๐๗.๐๐๑๗.๐๐ น.)
ก๋วยเตี๋ยวป๋าวินัย อยู่ซอยหลังป้อมต�ำรวจ สภ.เมือง
สระแก้ว โทร. ๐๘ ๓๗๖๘ ๕๙๕๘ (เปิดเวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น.)
ไก่ยา่ งมรกต ๙๗/๑๓๕ ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๔
๑๙๒๙, ๐๘ ๑๙๔๕ ๒๐๘๕ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐๒๐.๐๐ น.)
ก่อน...ขะ แมร์ สเต็กปลาแซลมอล อยู่ติดกับสนาม
กีฬา หลังบขส.สระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๙๑๗
(สเต๊กปลาแซลมอน ผัดเผ็ดเนื้อโคขุน ต้มโป๊ะแตก
หมึกทอดกระเทียม เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
ขวัญก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก่อนถึงสี่แยกสระแก้ว โทร. ๐๘
๔๙๔๐ ๕๘๑๙ (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เปิดเวลา ๐๗.๓๐อ�ำเภอตาพระยา
๑๕.๓๐ น.)
จันทร์ฉาย ชาเลย์ ๓๘ หมู่ ๘ ต�ำบลตาพระยา โทร.
ข้าวมันไก่ใบเตย ๑๕๖ ถนนสุวรรศร ต.สระแก้ว โทร.
สระแก้ว
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๐๘ ๑๕๒๖ ๔๖๔๗ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ข้าวมันไก่รสเด็ดสระแก้ว (สูตรประตูน�้ำ) อยู่ข้าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ต.สระแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๐๖๕ ๑๓๓๙ (ข้าวมันไก่รสเด็ดสระแก้ว
สูตรประตูน�้ำ เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น.)
ควายคะนอง ๙๙ ต�ำบลสระแก้ว (อยู่ในโรงเรียน
กาสรกสิวทิ ย์) โรงเรียนกาสรกสิวทิ ย์ ต�ำบลศาลาล�ำดวน
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๔๖๕๗, ๐๘ ๘๒๘๙ ๑๒๙๙, ๐๘
๑๑๕๔ ๕๔๑๗ (แกงส้มมะรุม) (เปิดเวลา ๐๘.๐๐๑๘.๐๐ น.)
ครัวการ์ตนู สามแยกสระแก้ว ๔๖๓/๑ ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๑๒๓, ๐๘ ๓๑๑๒
๙๐๑๐ (ข้าวผัดแกงเขียวหวาน) (เปิดเวลา ๐๗.๓๐๑๖.๐๐ น.)
ครั ว ทาน@ตะวั น อยู ่ ติ ด ถนน ๓๕๙ ใกล้ ไ ฮเทค
เทคโนโลยี โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๗๓๓๙-๔๐ (ปลาช่อน
น�้ำตก น�้ำจิ้มซีฟู้ด) (เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ครัวสบาย By สเบียง ถนนสุวรรณศร ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๓๔๕ ๘๔๔๗ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น.)
ครัวอรุณกิจ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลสระแก้ว โทร.
๐ ๓๗๒๔ ๑๓๕๙ (เมนู แ นะน� ำ : ผั ด ไทกุ ้ ง สด)
(เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ครัวอิงพฤกษา อยูห่ ลังทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๘๗๐ (ขาหมูเยอรมัน พิซซ่าบางกรอบ
โฮมเมด ปลากะพงแช่ น�้ ำ ปลา ไก่ ท อดบ้ า นสวน
ย�ำฟ้าใส เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๓.๓๐ น.)
เจ๊ ณี ส ้ ม ต�ำ ๓๐๕/๕ ถนนสุ ว รรณศร สามแยก
สระแก้ว โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๙๐๒๒ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐๑๗.๐๐ น.)
เจ๊นอ้ ยข้าวต้ม ๓๑๐ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๖๖๒ (ประเภทข้าวต้ม เปิดเวลา
๑๒.๐๐-๐๒.๐๐ น.)
เจ๊ลั้ง ข้าวต้ม ๙๘ หมู่ ๒ ถนนสุวรรณศร โทร.

๐๘ ๗๑๓๓ ๓๒๒๑ (เปิดเวลา ๑๖.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
จันทร์มณี (ลอยนวล) ๑๗/๒ ซอยเทศบาล ๒๕ ถนน
สุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๙๔๙, ๐๘ ๑๘๒๐ ๐๕๙๘
(เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ซูชิ บาร์ แอท คอฟฟี่ ข้างโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว
อยู่ติดไฟแดงสามแยกโรงเลื่อย ตรงข้าม ๑๐๘ shop
โทร. ๐๘ ๘๘๙๘ ๗๕๔๗ (แซลมอนซาซิมิ เปิดเวลา
๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
แซบอีหลี ๔๓๐/๑๑ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๖๙๘, ๐๘ ๑๑๐๕ ๔๗๔๗ (อาหาร
อีสาน เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ดอกคู ณ อยู่ในซอยอีซูซุ ๑๖๘ หมู่ ๑๔ ต�ำบล
สระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๑๐๔ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐๒๒.๐๐ น.)
แดงศูนย์รวมอาหาร ๓๑๑/๑ ถนนสุวรรณศร (เยื้อง
โรงแรมจันทรา) โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๓๐๒๖, ๐๘ ๑๔๔๖
๖๓๑๔ (อาหารไทย อาหารตามสัง่ เปิดเวลา ๐๖.๐๐๑๖.๐๐ น.)
ตะโกราย ๘๔ หมู่ ๙ บ้านคลองกระเบื้อง ต�ำบล
สระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๐๕๗๒, ๐๘ ๙๐๕๑ ๖๕๕๓
(เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ต้นหว้า ๕๕ หมู่ ๑๑ ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามต�ำรวจ
ทางหลวงสระแก้ว ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔
๑๕๓๖ (ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐๑๘.๐๐ น.)
ธั ญ รส ต�ำบลท่าเกษม โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๗๐๓๔
(เกาเหลาเนื้อ เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.)
นฤมลข้ า วต้ ม ๘๒/๒-๕ ถนนสุ ว รรณศร โทร.
๐ ๓๗๒๔ ๒๓๐๔, ๐๘ ๑๕๑๓ ๔๒๓๔ (เปิดเวลา
๑๖.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
น้ อ งมิ้ น ท์ อยู ่ ข ้ า งศาลหลั ก เมื อ งสระแก้ ว โทร.
๐๘ ๑๓๖๕ ๒๖๔๘ (ต้มโคล้งปลาเนื้ออ่อนทอด เปิด
เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
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บ้านเสบียง ๕๒๕ หมู่ ๕ บ้านหนองนกเขา ถนน

สุวรรณศร ต�ำบลท่าเกษม โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๔๑๙,
๐๘ ๑๔๕๐ ๐๒๐๐ (อาหารตามสัง่ เปิดเวลา ๑๐.๐๐๒๒.๐๐ น.)
บุษบาข้าวต้ม ๒๔๖ ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๒
๐๑๖๒ (เปิดเวลา ๑๖.๐๐-๐๖.๐๐ น.)
ประเทื อ ง ข้ า วมั น ไก่ ติ ด กั บ ธนาคารกสิ ก รไทย
๑๙๓ ข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาสระแก้ว โทร.
๐๘ ๖๐๔๓ ๗๘๙๘ (ข้าวมันไก่ เปิดเวลา ๑๖.๐๐๒๒.๐๐ น.)
ปางสีดา อยูท่ างเข้าอุทยานฯ ปางสีดา โทร. ๐๘ ๗๘๑๙
๔๙๗๐ (แกงไก่คั่วกลิ้ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เปรมศักดิ์ ๒๒๓ หมู่ ๑ ต�ำบลสระขวัญ ๐๘ ๑๘๖๕
๕๓๙๐, ๐๘ ๒๒๑๑ ๑๓๓๐, ๐ ๓๗๒๕ ๘๐๖๑
(เปิดเวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
พลอยโภชนา สุกี้รสเด็ด ๔๖๑ ถนนสุวรรณศร ตรง
สามแยกสระแก้ว กิโลเมตรที่ ๒๕๐ ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๐๒๐๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา
๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ฟ้าประทาน อาหารเจ (เย็นตาโฟสูตรทะเล) อยู่ข้าง
HONDA สระแก้ว ตรงข้ามแดงศูนย์รวมอาหาร โทร.
๐๙ ๐๗๖๘ ๘๓๙๑ (เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๗. ๐๐ น.)
ภาวัลย์ ๒๑๓ ถนนสุวรรณศร (ตรงข้ามวัดสระแก้ว)
ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๕๖ (อาหาร
ประเภทเกาเหลาเลือดหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น.)
ยายเต็ ม ๑๐ ถนนเทศบาล ๑๗ ต�ำบลสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๘๘๐ ๐๐๙๐ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ริมหลวง สี่แยกสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๐๑๓,
๐๘ ๑๓๔๐ ๓๕๗๖ (แกงป่า เปิดเวลา ๑๗.๐๐๒๒.๐๐ น. หยุดวันศุกร์)
เรือนพิมพ์ นาวา รีสอร์ท ซอยศูนย์บริการอีซซู ู ซอย
เทศบาล ๒๐ โทร. ๐๘ ๖๙๘๓ ๐๕๑๘, ๐๘ ๖๙๗๓ ๖๖๐
สระแก้ว

(เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สมิหลา ๒๒๒ หมู่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙
ต�ำบลสระแก้ว-สระขวัญ โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๓๕๖๕,
๐๘ ๔๐๙๗ ๘๕๕๔ (อาหารปักษ์ใต้ อาหารอีสาน
เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สวนน�้ำวังแก้ว (ครัวคุณแต๋ว) ซอยโรงเลื่อย ถนน
เทศบาล ๖ ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐๘ ๑๘๒๖ ๓๔๓๗
๐๘ ๕๓๘๙ ๙๕๙๑, ๐๘ ๙๗๕๐ ๙๐๓๖ (อาหารตามสัง่
เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ส้มต�ำร้อยแปด ๔๕๙/๓ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
สระแก้ว โทร. ๐๘ ๙๕๔๔ ๑๖๓๐, ๐๘ ๖๐๔๘ ๔๘๘๗
(ส้มต�ำ ไก่ทอด เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
เสวย (ชั้นล่างโรงแรมจันทรา) ๒๙๙ ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๗๑๑-๓, ๐ ๓๗๒๗
๑๗๑๔, ๐๘ ๙๗๕๑ ๓๐๒๒ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง
เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
หนึ่ง ๓๑๙ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล ๑๙ ตรงข้ามสถานี
รถไฟ ต� ำ บลสระแก้ ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๓๕๖,
๐๘ ๙๗๕๑ ๓๐๒๒ (อาหารตามสั่ง เปิดจันทร์-เสาร์
เวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
อิ่มอร่อย หน้าทางเข้าส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว ต�ำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๑๔
(เปิดเวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น.)

อ�ำเภอเขาฉกรรจ์

คิวก๋วยเตีย๋ วไก่ตนุ๋ ๓๘๕ หมู่ ๖ ต�ำบลเขาฉกรรจ์ โทร.

๐๘ ๗๙๑๙ ๕๕๓๘, ๐๘ ๑๑๗๖ ๐๖๘๐ (ก๋วยเตี๋ยว
ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ครัวคุณโก๋กับพอส อยู่เลยวัดรัตนคีรี โทร. ๐๘
๐๖๔๕ ๙๙๑๑ (ปลาทับทิมพุงแตก เปิดเวลา ๑๐.๐๐๒๒.๐๐ น.)
ครัวครูภา แซบอีหลี อยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย
โทร. ๐๘ ๕๑๒๒ ๙๒๕๒, ๐๘ ๐๖๕๕ ๑๙๐๐ (ลาบเป็ด
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เปิดเวลา ๑๔.๐๐-๐๒.๐๐ น.)
เบญจมาศ ซอยตรงข้ามปั๊มบางจาก เข้าไปในซอย
๕๐ เมตร โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๑๑๒๔ (ปลาช่อนแป๊ะซะ
เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
หมายไก่ ตุ ๋ น อยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย โทร.
๐๘ ๙๐๙๑ ๗๐๗๔ (ก๋ ว ยเตี๋ ย วไก่ ตุ ๋ น เปิ ด เวลา
๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

อ�ำเภอวังน�้ำเย็น

ครั ว ศรี วิ ไ ล ใกล้ ธ นาคารธนชาต ตรงข้ า มตลาด

วังน�้ำเย็น โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๓๒๕ (แกงป่าไก่บ้าน
เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
เจ้ น างก๋ ว ยเตี๋ ย วไก่ ตุ ๋ น อยู ่ ห น้ า โรงเรี ย นชุ ม ชน
วังน�ำ้ เย็นมิตรภาพ โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๑๕๑๒ (ก๋วยเตีย๋ ว
หมูตนุ๋ และไก่ตนุ๋ เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ตันหยง ๒๔๘/๑ หมู่ ๑ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗
โทร. ๐๘ ๖๐๖๖ ๒๗๐๙ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
มีมานะ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ อยู่ในซอยทรัพย์นิยม
เทศบาลเมืองวังน�้ำเย็น (เมนูเด็ด ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.)
รุ่งวัฒนา ทางเข้าตลาดสุวิทยพันธ์ ซอยแรก ต�ำบล
วังน�้ำเย็น โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๐๗๑ (เปิดเวลา ๐๖.๐๐
-๒๑.๐๐ น.)
วังน�้ำเย็น  การ์เดน ๒๙๙ หมู่ ๑๐ ต�ำบลวังน�้ำเย็น
โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๒๒๒, ๐ ๓๗๒๕ ๑๓๓๓ (เปิดเวลา
๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สวนอาหารปาล์ม การ์เด้นท์ ๑๗/๑ ซอยหลังวัด
วังแดง ต�ำบลวังน�้ำเย็น โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๘๒๔๐,
๐๘ ๖๐๔๘ ๘๖๖๗
สีสันการ์เดน รีสอร์ท ๓๔ หมู่ ๑๐ ถนนทางหลวง
๓๑๗ โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๓๐๓๐, ๐๘ ๑๖๓๔ ๑๙๙๐
(เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
อเมซซิง่ คอฟฟี่ อยูก่ โิ ลเมตรที่ ๑๐๙ ใกล้โรงพยาบาล

วังน�้ำเย็น โทร. ๐๘ ๖๘๓๗ ๗๓๗๕ (ผัดไทยกุ้งสด)

อ�ำเภอคลองหาด

ข้าวแกงนครสวรรค์ ๖๕ หมู่ ๑ ต�ำบลคลองหาด

โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๐๙๗, ๐๘ ๑๙๙๖ ๓๐๔๘
(เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ข้าวมันไก่รสเด็ดโภชนา ใกล้ ๗-๑๑ สี่แยกคลองหาด
โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๑๐๑ (ข้าวมันไก่ เปิดเวลา ๐๗.๐๐๑๕.๐๐ น.)
ครัวอนงค์ ๕๖ หมู่ ๑ ต�ำบลคลองไก่เถื่อน ทาง
เข้าองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองไก่เถื่อน โทร.
๐ ๓๗๕๔ ๓๐๓๓ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐๒๐.๐๐ น.)
ทะเลคลองหาด ๕๓ หมู่ ๖ โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๐๙๘
(อาหารทะเล เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
เย็นตาโฟแซบเวอร์ ตลาดสี่แยกคลองหาด ทางไป
อ�ำเภอคลองหาด โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๒๐๙๖ (เย็นตาโฟ
ต้มย�ำรสจัด เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ลาบแซบอีสาน ๑๑๓/๑ หมู่ ๑ ถนนทุ่งขนาน ต�ำบล
คลองหาด โทร. ๐๘ ๙๒๑๗ ๔๙๙๘ (เปิดเวลา
๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
สวนนำ�้ ๑/๑ หมู่ ๖ ต�ำบลคลองหาด โทร. ๐๘ ๔๗๘๔
๔๕๑๐ (อาหารตามสัง่ เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

อ�ำเภอวังสมบูรณ์

พีน่ อม อยูต่ รงข้ามโรงพยาบาลวังใหม่ โทร. ๐๘ ๙๐๙๒

๙๖๓๕ (ผัดไทยกุ้งสด เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ศิริวรรณ ๔๔๔ หมู่ ๑๗ อยู่ติดสะพานวังสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๖๑๕๓ ๑๐๒๕
สหกรณ์ โคนมวังน�้ำเย็น (สเต็ก/เบเกอรี่) ๖๖๙
หมู่ ๑ ถนนจันทบุร-ี สระแก้ว โทร. ๐๘ ๐๑๐๒ ๐๙๐๐,
๐ ๓๗๕๑ ๗๑๑๑-๓ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
หนองคายลาบเป็ ด อยู ่ ต ลาดสดเฮี ย ช้ า ง โทร.
๐๘ ๖๑๕๙ ๔๖๐๘ (ลาบเป็ดทีเด็ด ต้มย�ำกระดูกอ่อน

33

สระแก้ว

๐ ๓๗๒๖ ๑๖๓๘ (ขนมจีน สารพัดน�้ำยา เปิดเวลา
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ครัวพระปรงปลาเผา เขื่อนพระปรง ต�ำบลช่องกุ่ม
โทร. ๐๘ ๗๑๓๗ ๖๖๑๙
ครัววันดี ๑๒๗ หมู่ ๔ ต�ำบลผักขะ โทร. ๐๘ ๙๘๓๓
๓๔๖๔, ๐๘ ๘๐๑๘ ๘๐๘๘, ๐ ๓๗๒๖ ๒๖๙๐
(เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
เจ๊ เ ง็ ก ๕๘๒/๑ หมู ่ ๑๐ ถนนสุ ว รรณศร ต� ำ บล
วัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๑๙๔, ๐๘ ๑๗๒๓
๐๙๕๖ (อาหารเวียดนาม ข้าวเหนียวส้มต�ำ เปิดเวลา
๐๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.)
แซ่ บ สะออน/หมู ย อวั ฒ นานคร ๑๐๗๙/๑ หมู ่
๑๐ ต�ำบลวัฒนานคร โทร. ๐๘ ๕๘๔๖ ๙๘๖๘,
๐๘ ๑๖๓๖ ๗๘๒๙ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
น้องเฟิรน์ ปลาเผา อ่างเก็บน�ำ้ พระปรง ต�ำบลช่องกุม่
โทร. ๐๘ ๙๕๔๕ ๑๙๔๘ (อาหารตามสัง่ ประเภทปลา
เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
เฝ๋อ ราชาก๋วยเตี๋ยว ๑๕๓ หมู่ ๓ ต�ำบลวัฒนานคร
โทร. ๐๘ ๕๘๔๖ ๙๘๖๘, ๐๖ ๒๓๓๐ ๕๐๒๓
(เปิดเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.)
พุทธรักษา ร้านอาหารและรีสอร์ท สาขา ๒ ๒๗๕
ต�ำบลวัฒนานคร โทร. ๐๘ ๖๑๔๓ ๒๐๗๗, ๐๘ ๗๕๘๓
๓๔๒๗ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ริมเขื่อน อ่างเก็บน�้ำพระปรง หมู่ ๓ ต�ำบลช่องกุ่ม
โทร. ๐๘ ๔๘๖๓ ๑๗๓๕, ๐๘ ๙๘๙๖ ๔๕๔๒, ๐๘
๗๙๐๖ ๘๘๘๔ (อาหารประเภทปลา อาหารตามสั่ง)
เรวรรณ ๘๗ หมู่ ๖ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลผักขะ โทร.
๐๘ ๙๒๔๔-๕๘๘๑ (เปิดเวลา ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
เวียดนามเจ๊หลอด ๘๑๖/๒๒ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลวัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๕๔๗๙ (เปิดเวลา
๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
สมปองปลาเผา หมู่ ๖ อ่างเก็บน�้ำพระปรง ต�ำบล
ช่องกุ่ม โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๓๒๕๗, ๐๘ ๑๗๘๑ ๒๗๔๕

เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

อ�ำเภอวัฒนานคร

ก๋วยจั๊บ ศูนย์อาหารปั๊ม ปตท. วัฒนานคร (ก๋วยจั๊บ
น�้ำข้น เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ก๋วยเตีย๋ วไก่  แม่กมิ อี่ อยูซ่ อยเข้าตลาดสด วัฒนานคร
(เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๓๐ น)
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำหมูมะนาว เลยสี่แยกวัฒนานคร
ไปตามถนน ๓๑๙๗ โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๔๓๐ (เปิดเวลา
๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.)
ก๋วยเตี๋ยวปู วัฒนานคร ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
วัฒนานคร โทร. ๐๘ ๙๐๗๖ ๑๖๙๒
ก๋วยเตีย๋ วเป็ดผูว้ า่ ชวนชิม ๘๘ ถนนสุวรรณศร หมู่ ๑๐
โทร. ๐๘ ๖๑๑๓ ๖๔๒๓ (เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐)
ก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ ด ตุ ๋ น นายอ๊ อ ด ๒ อยู่ด้านหลังปั๊ม
คาลเท็กซ์วัฒนานคร โทร. ๐๘ ๕๓๘๗ ๕๔๙๕
(ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
ก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ ด ตุ ๋ น บ้ า นนา ติ ด กั บ ถนนเส้ น ๓๓
ทางเข้าตลาดสุวิทยพันธ์ โทร. ๐๘ ๑๙๔๐ ๓๕๕๖,
๐๘ ๑๘๔๙ ๑๙๙๗ (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด-เนื้อตุ๋น เปิดเวลา
๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ณา อยู่เยื้องทางเข้าฐานบิน ๒๐๖
วัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๒๑๘๘ (ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น
เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเย็น ข้างบริษัทฮอนด้า ตรงข้าม
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร โทร. ๐๘
๙๖๘๙ ๑๓๐๓ (ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหมัก)
ไก่ ย ่ า งเขาสวนกวาง ๑๓๒ หมู ่ ๔ ต� ำ บลผั ก ขะ
โทร. ๐๘ ๙๗๓๙ ๕๕๑๕, ๐๘ ๑๔๐๐ ๖๐๖๒
ข้าวปั้น อยู่ข้างโรงรับจ�ำน�ำวัฒนานคร โทร. ๐๘
๕๓๙๓ ๔๘๔๒ (เมนูเด็ด ต�ำถั่วหมูกรอบ เมี่ยงปลา
ทับทิม เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ขนมจีนบ้านเมือง ริมสระน�้ำข้างวัดนครธรรม โทร.
สระแก้ว
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(อาหารตามสั่ง ประเภทปลา เปิดเวลา ๐๘.๐๐๑๙.๐๐ น.)
สวนอาหารพุทธรักษา ๑๑๘๖ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร
บ้านหนองคลอง ต�ำบลวัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๖
๑๔๒๕-๖ (อาหารตามสัง่ เปิดเวลา ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
สวนอาหารวั ง มั จ ฉา อ่ า งเก็ บ น�้ ำ พระปรง
ต�ำบลช่องกุ่ม โทร. ๐๘ ๑๓๘๙ ๙๖๘๕, ๐๘ ๑๗๖๕
๖๕๗๕ (อาหารตามสั่ ง ประเภทปลา เปิ ด เวลา
๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
สวนขนุ น อยู่เลยโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา โทร.
๐๘ ๙๒๒๑ ๐๕๙๙ (ไก่ทอดสวนขนุน เปิดเวลา
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
สุ ม าลี ข ้ า วมั น ไก่ อยู ่ ห ลั ง ตลาดสุ วิ ท ยพั น ธ์ โทร.
๐๘ ๖๘๔๔ ๙๘๔๑ (ข้าวมันไก่ เปิดเวลา ๐๖.๐๐
-๑๓.๐๐ น.)
เอส เค สเต็ก (อาหารมุสลิม) ๑๒๔ หมู่ ๔ ต�ำบล
บ้านน้อยห้วยพระใย ริมถนนสุวรรณศร ห่างจากสีแ่ ยก
วัฒนานคร ไปอรัญประเทศ ๗ กิโลเมตร อยูข่ วามือ
โทร. ๐๘ ๐๐๑๔ ๒๔๒๔ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

อ�ำเภออรัญประเทศ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปิงปอง ๗๖ ถนนจิตสุวรรณ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๑๔๔๑ (เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
เก๋ อาหารเวียดนาม ๓๑ ถนนจิตต์สุวรรณ ต�ำบล
อรั ญ ประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๔๖๔ (อาหาร
เวียดนาม เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ไก่ย่าง-ไข่มุก ๗๔/๒ ถนนสุวรรณศร กิโลเมตรที่ ๒
ก่อนถึงตลาดโรงเกลือ ๓ กิโลเมตร ด้านซ้ายมือ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๓๒๓๓, ๐๘ ๙๘๓๒ ๕๑๖๗ (อาหารอีสาน
เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ข้าวแกงปักษ์ใต้ ซอยหน้าเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
โทร. ๐๘ ๓๕๙๘ ๑๔๘๗ (ปลาทอดขมิ้น เปิดเวลา
๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น.)
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ครัวระยอง สี่แยกไฟแดงหน้าวัดหลวงอรัญ โทร.

๐ ๓๗๒๓ ๑๕๒๗ (ผัดไทยเส้นจันท์ เปิดเวลา ๑๑.๐๐๒๓.๐๐ น.)
ครัวแม่พิมพ์ ๑๓๒ หมู่ ๕ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
บ้ า นใหม่ ห นองไทร โทร. ๐๘ ๑๗๔๔ ๑๔๑๕
(เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ค�ำทอง ๔๕๖ ถนนจิตต์สุวรรณ ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๓๘, ๐๘ ๑๖๙๗ ๔๐๘๒ (อาหารไทย
เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
เจ๊ เ ยิ ง อาหารเวี ย ดนาม ตรงข้ า มโรงเรี ย นส� ำ เร็ จ
วิทยา โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๙๗๗ (แหนมเนือง เปิดเวลา
๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
เจ๊รางอาหารเวียดนาม ๑๘๘ ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๓๑๗, ๐๘ ๑๗๘๒
๒๐๐๑ (เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
เจ๊ออ๊ ดอาหารเวียดนาม ๔๑ ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�ำบล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๒๕๙๓, ๐๘ ๑๘๕๙
๙๗๐๑ (เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ฐาแอนติก ผัดไท บูรพา ข้างเวียงฮาลอง ถนนสุวรรณศร
ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๘๐,
๐๘ ๑๐๐๑ ๑๙๒๑ (เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ณ โรงเกลือ สถานีตำ� รวจภูธรคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ)
โทร. ๐๘ ๖๐๗๑ ๓๑๑๘ (เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
ดานัง ๔๕ ซอยมิตรสัมพันธ์ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๖๔๒,
๐๘ ๕๙๔๘ ๙๕๓๒
โดมทอง คอฟฟี่ การ์เด้น & รีสอร์ท ๓๙๖ หมู่ ๕
ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๙๘,
๐๙ ๒๙๙๖ ๖๒๔๙, ๐๘ ๙๒๖๐ ๙๑๕๘ (เปิดเวลา
๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น.)
ทั บ ทิ ม ทอง ๑/๑๔-๑๕ ถนนมหาดไทย ต� ำ บล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๓๑๕ (อาหารตามสั่ง
อาหาร ไทย จีน ฝรั่ง เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
นายดุ่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถนนสายโต้รุ่ง ใกล้ธนาคาร
สระแก้ว

กรุงไทย โทร. ๐๘ ๖๙๘๓ ๕๑๗๓ (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๓๐ น.)
บ้านสวน ๑๔ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ
สายอรัญประเทศ-โรงเกลือ กิโลเมตรที่ ๓ ฝั่งขวามือ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๒๗๓, ๐๘ ๑๖๖๓ ๙๕๐๗ (อาหาร
ตามสั่ง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
บ้านมะละกอ ๑๔ ซอยลักษณลม้าย ถนนราษฎร์อทุ ศิ
ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ โทร. ๐๘ ๘๕๐๒ ๙๘๒๓
(เปิดเวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น.)
บีเตียง ๔๐ ถนนบ�ำรุงราษฎร์ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๐๘
(เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ป้าอนงค์ ข้าวต้มเวียดนาม สี่แยกไฟแดงหน้าวัด
หลวงอรัญฯ โทร. ๐๘ ๗๑๒๘ ๕๕๗๓ (เปิดเวลา
๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ป้าเฮียง ขอบสระ ๑๑๐/๑๐/๑๑ ถนนราษฎร์อุทิศ
โทร.๐ ๓๗๒๓ ๒๔๓๙ (อาหารตามสั่ง/หมูแดง/
หมูกรอบ เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ฟาตีมะห์ (อาหารมุสลิม) ก่อนเข้าโรงเกลือจะเจอ
หอนาฬิกาเลี้ยวขวา แล้วตรงมาเจอไฟแดงเลี้ยวซ้าย
ประมาณ 100 เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ โทร. ๐๘ ๒๒๐๖
๓๗๖๗ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดทุกวันอาทิตย์)
แมกไม้ ๔๑๙ หมู่ ๑ บ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐ ๓๗๔๓
๓๐๑๐, ๐๘ ๑๙๒๙ ๙๔๓๔ www.makmaiaran.com
(อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ยายต๊ามอาหารเวียดนาม ๘๗/๑ ซอยบ้านญวน
ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓
๑๗๙๔, ๐๘ ๑๕๕๙ ๘๖๖๔ www.yaitaamfood.com
(อาหารเวียดนาม เปิดเวลา ๐๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.)
เย็น เจี๊ยบ สายโต้รุ่ง ใกล้ธนาคารกรุงไทย สาขา
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๔๖๓ (ทอดมันญวน
หรือก๊าจ๋า เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น.)
ระเบียงสวน ๒๐๒ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๔๓
๓๐๗๘, ๐๘ ๑๙๒๕ ๙๙๕๑, ๐๙ ๘๒๔๗ ๑๑๙๘
สระแก้ว

(อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ร้ า นซี่ โ ครงหมู บ าร์ บี คิ ว ถนนวั ง ปลาตอง โทร.
๐ ๓๗๒๒ ๒๖๙๐ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
โรงแรมอินโดจีน (เมนูแนะน�ำ : ขาหมูเยอรมัน)
๑๕๔ ถนนธนะวิถี ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร.
๐ ๓๗๓๒ ๓๕๘๘ (เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
โรงแรม Station one (เมนูแนะน�ำ : แกงคัว่ หอยขม)
๔๑ ถนนธนวิ ถี ต� ำ บลบ้ า นใหม่ ห นองไทร โทร.
๐ ๓๗๒๒ ๓๖๖๕-๖ (เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
วังประภา ๗๐/๕ ถนนวังปลาตอง โทร. ๐ ๓๗๒๒
๒๖๙๐-๑
เวี ย ฮาลอง ๔๕/๑๘ ถนนบ� ำ รุ ง ราษฎร์ โทร.
๐ ๓๗๒๓ ๒๗๗๕
ส้ ม ต�ำบ้ า นมะละกอ ซอยลั ก ษณลม้ า ย ต� ำ บล
อรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๘๕๐๒ ๙๘๒๓ (เปิดเวลา
๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น.)
สวนอาหารวังปลาตอง บ่อตกกุ้ง ๑๑๑/๗๖ ถนน
วังปลาตอง โทร. ๐๘ ๑๖๔๔ ๗๑๐๘, ๐๘ ๒๒๕๗
๗๒๔๒, ๐๘ ๑๕๙๑ ๙๐๙๑ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา
๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
สมบูรณ์กุ้งเผา ๑๕/๒ ถนนย่านสถานีรถไฟ ถนน
มหาดไทย ข้างศูนย์ลูกเสือ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๔๑๘
สยามเกรทเฮาส์ ๑๕/๓ ถนนสุ ว รรณศร ต� ำ บล
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๐๕ (อาหารซีฟู้ด
เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สยามสุกี้/อาหารเวียดนาม (ฮานอย) ๑๕/๓ ถนน
สุวรรณศร ก่อนถึงตลาดโรงเกลือ โทร. ๐ ๓๗๒๓
๒๓๕๓, ๐๘ ๙๘๓๔ ๒๕๔๔ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐๒๒.๐๐ น.)
สะบายดีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ซอยโรงรับจ�ำน�ำ ถนน
ราษฎร์อทุ ศิ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๖๕๙ (เปิดเวลา ๐๙.๐๐
-๑๕.๐๐ น.)
สุ ธ ารส โภชนา ก๋ ว ยเตี๋ ย วหมู ตู ๋ น ๔๓-๔๔
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ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๙๑๐๗
๓๓๙๑, ๐๘ ๙๙๘๑ ๘๓๔๕
อามีนะห์ ตลาดโรงเกลือ (อาหารมุสลิม) ๓๕/๕๖
หน้าตลาดเดชชัย ต�ำบลป่าไร่ โทร. ๐๘ ๕๖๙๘ ๑๒๔๕
(เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ปิดทุกวันศุกร์สุดท้าย
ของเดือน)
อันแอมอาหารเวียดนาม ๓๕/๒๓-๒๕ ถนนสุวรรณศร
สีแ่ ยกรถไฟอรัญฯ ต�ำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒
๓๑๗๕, ๐๘ ๑๔๙๓ ๘๒๐๑ (อาหารเวียดนาม เปิด
เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
เอกโอชา ๑/๒๔ ถนนราษฎร์อทุ ศิ ต�ำบลอรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๘๓๑, ๐๘ ๙๔๐๕ ๘๔๕๘ (เปิดเวลา
๐๖.๐๐-๑๓.๓๐ น.)
แอมซันอาหารเวียดนาม ถนนมิตรสัมพันธ์ ต�ำบล
วัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๗๙๑ (ขนมเบื้องญวน
เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

อ�ำเภอตาพระยา

ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูป้าฉ�่ำ ๗๗๘ หมู่ ๑ หน้าวัด

ตาพระยา ต�ำบลตาพระยา โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๐๑๑๘
(เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ข้าวมันไก่อนามัย อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต�ำบลโคคลาน (เมนูเด็ดข้าวมันไก่ เปิดเวลา
๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
เจ้เหนา ห่างจากทีว่ า่ การอ�ำเภอตาพระยา ๑๐๐ เมตร
โทร. ๐๘ ๖๐๘๑ ๘๒๗๘
เจนประชา เลยแยกตลาดสดขวามือ โทร. ๐๘ ๙๕๔๕
๘๑๘๖ (ปลาย�ำสมุนไพร เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
ปลาเผาชาวเขื่อน ร้านแรกอ่างเก็บน�้ำพระปรง โทร.
๐๘ ๙๒๔๖ ๔๓๐๐ (เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
สายรุ้ง ผ่านหน้าธนาคารกรุงไทย โทร. ๐๘ ๑๗๒๓
๕๑๒๖ (ปลาช่อนพุงแตก เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

อ�ำเภอโคกสูง

ครัวคุณเปิ้ล อยู่ตรงข้ามโครงการทับทิมสยาม โทร.

๐๘ ๕๔๓๓ ๒๒๖๓ (เมนูเด็ด ปลาทับทิมทอดสามรส
เปิดเวลาเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ครัวแม่ทองใบ จากอรัญประเทศแยกซ้ายสีแ่ ยกโคกสูง
ต�ำบลหนองม่วง โทร. ๐๘ ๔๔๑๕ ๐๗๘๘ (ปลาทับทิม
ทรงเครื่อง เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

บริษัทน�ำเที่ยว

บริษัท ทวินโกลเด้น เกต แทรเวิล จ�ำกัด ๕๗๕ ถนน

กม.๕ ฝั่งซ้าย อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๑๗๘๑
๕๓๓๕, ๐ ๓๗๒๓ ๐๑๔๖-๗
บริษัท เขาฉกรรจ์ เทรเวล จ�ำกัด ๒๒๒ หมู่ ๖ ซอย
เขาฉกรรจ์ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ โทร. ๐ ๓๗๕๖ ๑๐๔๒,
๐๘ ๗๒๖๑ ๑๑๑๔
พลอยสยาม ทัวร์ ๑๕/๒๐ ถนนสุวรรณศร หน้าสถานี
รถไฟ ต� ำ บลอรั ญ ประเทศ อ� ำ เภออรั ญ ประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๗๗, ๐๘ ๑๕๖๒ ๒๘๑๐,
๐๘ ๑๔๕๕ ๙๙๗๐ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๘๒
พี เอ ดี เอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ตลาดโรงเกลือ
อาคารลานจอดรถจามจุรี ถนนสุวรรณศร ต�ำบล
อรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๑๙๐๑
๓๔๗๓
มาตา สระแก้วทัวร์ ๒๘ ซอย ๑ เทศบาล ๑๗ อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๖๒ ๘๓๒๐, ๐๘ ๘๙๒๕
๕๑๑๒, ๐๘ ๓๙๑๒ ๕๕๓๕
เรด เมจิคทราเวล ๓๕/๒๖ ถนนสุวรรณศร อ�ำเภอ
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๔๐๙
สระแก้ ว จั ง เกิ ล ทั ว ร์ ๑๔/๒ ซอยเนิ น รั ต นะ ๑
ถนนเทศบาล ๑๒ ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๑๒๘, ๐๘ ๓๑๑๓ ๖๗๓๙
สวัสดี อังกอร์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ๓๗๑ หมู่ ๔
ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร อ�ำเภออรัญประเทศ โทร.
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สระแก้ว

๐๘ ๗๐๓๑ ๒๑๐๕

ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด เกรทเทอ แม่โขง ทราเวล แอนด์ ทัวร์

๑๐๕/๑๗ ถนนราษฎร์อุทิศ ต�ำบลอรัญประเทศ
อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๐๕

ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ�ำกั ด ซั ม นาง ทราเวล เซอร์ วิ ส

๔๒ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภอ
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๑๘๐
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สยาม แอนด์ ขะแมร์ แทรเวล

๔๓ ถนน กม.๕ ฝั่งซ้าย ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภอ
อรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๓๖๓, ๐๘ ๑๘๑๑
๓๐๑๒
หงส์เทพ แทรพเวล ทัวร์ ๔๔/๑ ถนน กม.๕ ฝั่งขวา
อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๐๔๐
อรัญ-ศรีโสภณ ทราเวล ๒๕ กม.๒ ฝั่งขวาถนน
สุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ
โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๘๓-๔, ๐๘ ๑๓๐๒ ๑๗๐๙
โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๘๓
อเมซิง่ เวิลด์ ทราเวล แอนด์ ทัวร์ ๓๙/๒๒ หมู่ ๗ ถนน
กม.๓ อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๒๘๙,
๐๘ ๖๓๙๙ ๒๗๓๐

หมายเหตุ : ข้อมูลบริษัทน�ำเที่ยว ได้มาจากกรมการท่องเที่ยว ส�ำนักทะเบียนธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2558
สระแก้ว
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ถ�้ำเพชรหาดทรายแก้ว
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สระแก้ว

หมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ส�ำนักงานจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอ�ำเภออรัญประเทศ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
สถานีต�ำรวจภูธรตาพระยา
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองสระแก้ว
สถานีต�ำรวจภูธรวัฒนานคร
สถานีต�ำรวจภูธรวังน�้ำเย็น
สถานีต�ำรวจภูธรอรัญประเทศ
สถานีต�ำรวจท่องเที่ยวอรัญประเทศ
โรงพยาบาลวัฒนานคร
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลตาพระยา
โรงพยาบาลวังน�้ำเย็น
โรงพยาบาลคลองหาด
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ส�ำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
สถานกงสุลกัมพูชาประจ�ำจังหวัดสระแก้ว
(โคกตะแบงอรัญประเทศ)

สระแก้ว

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
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๐ ๓๗๔๒ ๕๐๖๖-๗
๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๔-๖
๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๗
๐ ๓๗๒๓ ๑๐๑๖
๐ ๓๗๒๓ ๑๑๓๑
๐ ๓๗๒๖ ๙๑๑๑
๐ ๓๗๒๔ ๒๕๔๔
๐ ๓๗๖๒ ๑๕๐๗-๘
๐ ๓๗๒๕ ๑๖๕๑
๐ ๓๗๒๓ ๑๒๐๓
๐ ๓๗๒๓ ๐๒๐๐, ๑๑๕๕
๐ ๓๗๒๖ ๑๗๗๒-๕
๐ ๓๗๒๓ ๓๐๓๓-๖
๐ ๓๗๒๔ ๓๐๑๘-๒๐
๐ ๓๗๒๖ ๙๐๐๘-๙
๐ ๓๗๒๕ ๑๑๐๘-๙
๐ ๓๗๕๑ ๒๒๕๘-๖๑
๐ ๓๗๕๑ ๑๒๗๒
๐ ๓๗๒๓ ๒๓๘๑
๐ ๓๗๒๓ ๐๓๑๓
๐ ๓๗๒๔ ๐๙๙๙
๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๑-๒, ๐๘ ๙๒๔๕ ๐๐๙๗
๐ ๓๗๒๓ ๒๗๔๐
๐ ๓๗๒๓ ๐๒๐๔

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail: info@tat.or.th
Website: www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำ�เนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ททท. ส�ำนักงานนครนายก

๑๘๒/๘๘ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒, ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔
โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๖
E-mail: tatnayok@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

น�้ำตกปางสีดาที่อุทยานแห่งชาติ

