การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานนครนายก

ระยะทาง 5.718 กม.

(พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี)
Tourism Authority of Thailand, Nakhon Nayok Ofﬁce
(Nakhon Nayok, Prachin Buri and Sa Kaeo)

ระยะทาง 8.088 กม.

182/88 หมู 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลทาชาง อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
182/88 Mu 1, Suwannason Road, Tambon Tha Chang,
Amphoe Mueang, Nakhon Nayok 26000
โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284 โทรสาร 0 3731 2286
Tel. 0 3731 2282, 0 3731 2284 Fax 0 3731 2286
Website : www.tat8.com
Email : tatnayok@tat.or.th

Distance 5.718 Km.

เสนทางเดิน-วิ่ง-ปน ศึกษาธรรมชาติปาในเมืองเขาอีโต

Distance 8.088 Km.

The route for walking-running-bicycling-nature study in the Khao Ito Urban Forest

ระยะทาง 1.796 กม.
Distance 1.796 Km.

1

ระยะทาง 3.063 กม.

จุดศาลายอดเขาผาเขาอีโต

Distance 3.063 Km.

Khao Ito Viewpoint

ระยะทาง 2.468 กม.
Distance 2.468 Km.

ระยะทาง 2.965 กม

เนินพิศวง

Distance 2.965 Km.

Magic Hill

พระพุทธทราวดีศรีปราจีน
สิรินธรโลกนาถ

13

ระยะทาง 4.608 กม.
Distance 4.608 Km.

Phra Phuttha Dvavarati Si Prachin
Sirinthon Lokanat

ระยะทาง 1 กม.
Distance 1 Km.

2

ระยะทาง 2.176 กม.
เสนทางศึกษาธรรมชาติ

Distance 2.176 Km. nature study trail

3

ปาโขดหิน

Khot Hin Forest

น้ำตกไทรทอง

12

Sai Thong Waterfall

ชมรมจักรยานเขาอีโต
(นิพนธ Bike)

8

Khao Ito Bike Club
(Niphon Bike)

9

สถานีควบคุมไฟปาปราจีนบุรี

Prachin Buri Forest Fire Control Division

11
6

5 น้ำตกไผขาวหลาม

น้ำตกเขาอีโต

Khao Ito Waterfall

10
ผาหินซอน

Pha Hin Sorn

4

สำนักงานปาในเมืองเขาอีโต
Khao Ito Urban Forest Ofﬁce
(Tourism Center)

วัดถ้ำเขาอีโต

Wat Tham Khao Ito

ปราจีนบุรี
The Route for Tourism
Walking-Running-Bicycling

Phai Khao Lam Waterfall

7

เสนทางทองเที่ยว

สำนักสงฆถ้ำเตา
Tham Tao Temple

at

Prachin Buri

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

Tourist Attraction of Prachin Buri

4 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

9 แก่งหินเพิง

11 อุทยานแห่งชาติทับลาน

เป็นตึกทีเ่ จ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึน
้
โดยทรัพย์สินส่วนตัว ในปี พ.ศ. 2452
เพือ
่ ถวายเป็นทีป
่ ระทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ประพาสมณฑลปราจี น และในปี พ.ศ.
2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึน
้ ทะเบียน
เป็นโบราณสถาน และเปิดเป็นพิพธ
ิ ภัณฑ์
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2539 รวบรวมอนุรักษ์ตำ�ราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านของปราจีนบุรี พร้อมผลิตภัณฑ์ โทร. 0 3721 1088

เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำ�
ใสใหญ่ ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ที่ ขญ.9 อำ�เภอนาดี ในช่วงฤดูฝน
(เดือนกรกฎาคม- พฤศจิกายน) เป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวผจญภัยใน
กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง ซึง
่ เป็นการล่อง
ไปตามลำ�น้ำ�ใสใหญ่ และโขดหินต่าง ๆ
โทร. 08 3075 8780

อุทยานที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็น
ป่าลานทีเ่ กิดขึน
้ เองตามธรรมชาติแห่งสุดท้าย
ของประเทศไทย ต้นลานเป็นพันธุไ์ ม้ดก
ึ ดำ�บรรพ์
ใบใหญ่เป็นรูปพัด จะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ
20 ปี ขึ้ น ไป ช่ ว งฤดู อ อกดอกในราวเดื อ น
เมษายน-มิ ถุ น ายน ดอกจะมี สี เ หลื อ งสด
สวยงามมาก หลังออกดอกแล้วต้นลานนั้นจะตาย

Kaeng Hin Phoeng

Is a large rapids in the middle of the Sai Yai River in the area of the Khao Yai
National Park Ranger Unit 9, Amphoe Nadi. The rainy season (July-November) is
the best time for adventurous white-water rafting for drifting down the Sai Yai
River amidst the various rocks. Tel.: 08 3075 8780.

This national park has unspoiled forest, which was the final area of forest
in Thailand that occurred naturally. The Talipot palm is a prehistoric species
and its large leaf is like a fan. It will flower during April-June when the palm is
20 years old or more. The flower is a fresh yellow colour and is very attractive,
and after flowering, the palm will die.

10 The Verona At Tublan

12 ป่าในเมืองเขาอีโต้

ตัง้ อยูใ่ นอำ�เภอนาดี เป็นสถาปัตยกรรม
ตะวันตก ได้แรงบันดาลใจมาจากเมือง
เวโรน่า แห่งแคว้นเวเนโต้ ประเทศอิตาลี
ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา โทร. 09 6324
4423

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่พักผ่อน
ออกกำ�ลังกาย มีกิจกรรมหลากหลายเช่น เดิน วิ่ง
ปั่ น จั ก รยาน ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ป่ า
ทีอ
่ ยูใ่ กล้ตวั จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 08 6191 5776,
09 0104 0687, 08 0771 1767

Chao Phraya Abhaibhubejhr Building

Was built by Chao Phraya Abhaibhubejhr from his own funds in 1909 to be
a royal residence of King Chulalongkorn the Great (Rama V) when he travelled to
Prachin Buri. Then, in 1990, the Fine Arts Department registered the building as
an ancient monument and opened the Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine
Museum on 24 June, 1996, as well as collected Thai medical texts, Thai herbs, Thai
traditional medicine, local folk medicine of Prachin Buri, and related products.
Tel.: 0 3721 1088.

1 ตลาดผลไม้หนองชะอม

5 พิพธ
ิ ภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 33   กม.151 เป็ น
ตลาดกลางขายสินค้าของจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดอื่น ๆ ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน
กระท้อน มังคุด ส้มโอ มะไฟ พืชผักพืน
้ บ้าน
และสินค้าแปรรูป เช่น ผลไม้แช่อม
ิ่ ทุเรียนทอด
มีให้เลือกซื้อหลากหลาย

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ร วบรวมและจั ด แสดงศิ ล ปะ
โบราณวัตถุตา่ ง ๆ ทีค
่ น
้ พบในภูมภ
ิ าคตะวันออก
และพื้นที่ใกล้เคียง โทร. 0 3721 1586

Nong Cha Om Fruit Market

Is a fruit and vegetables market on Highway No.33 Km 151. It is the
central market of Prachin Buri and other provinces according to the seasons;
e.g., durian, santol, mangosteen, pomelo, and Burmese grape, as well as local
vegetables and processed goods; e.g., preserved fruit and fried durian. There
is a vast assortment to choose.

2 กองพลทหารราบที่  2  รักษาพระองค์  ค่ายพรหมโยธี
             ภายในได้เปิดบริการให้นก
ั ท่องเทีย
่ วเดินทาง
มาท่องเทีย
่ วในกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกอล์ฟ
ชมรมขีม
่ า้ สนามยิงปืน กิจกรรมดูหง
ิ่ ห้อย ติดต่อ
สอบถาม สนามกอล์ ฟ โทร. 0 3721 2078,
0 3721 1439 ชมรมขี่ม้า โทร. 0 3747 1190,
08 6394 1619 สนามยิงปืน โทร. 09 5940 2871
กิจกรรมดูหงิ่ ห้อย (ช่วงเดือนมิถน
ุ ายน- กรกฎาคม)
โทร. 0 3757 0030
nd

2 Infantry Division, Queen’s Guard Phrom Yothi Military Camp

This camp provides services to tourists looking for recreational activities;
e.g., golf course, horse riding, shooting range, and watching fireflies.
For further information: Golf course Tel.: 0 3721 2078, 0 3721 1439; horse
riding Tel.: 0 3747 1190, 08 6394 1619; shooting range Tel.:  09 5940 2871;
watching fireflies (only during June-July) Tel.: 0 3757 0030.

3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา มีพืชพรรณที่หลากหลายและ
สั ต ว์ ป่ า นานาชนิ ด เป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด ต้ น น้ำ � ลำ � ธาร ทำ � ให้ มี น้ำ � ตกมากมาย เช่ น
น้ำ�ตกเหวนรก น้ำ�ตกเหวสุวัต น้ำ�ตกผากล้วยไม้ โทร.  08 6092 6527

Khao Yai National Park

This was the first national
park of Thailand and covers 4
provinces: Saraburi, Nakhon
Nayok, Prachin Buri and Nakhon
Ratchasima. It has numerous
species of wildlife and flora, as
well as is the source of waterways
resulting in various waterfalls;
e.g., Haeo Narok Waterfall, Haeo
Suwat Waterfall, and Pha Kluai
Mai Waterfall. Tel.: 08 6092
6527.

Thap Lan National Park

The Verona at Tub Lan

Khao Ito Urban Forest

Prachin Buri National Museum

The Museum has collections and displays of various ancient relics that were
found in the East region and nearby area. Tel.: 0 3721 1586.

Located in Amphoe Nadi, this has
Western architecture and was inspired
from Verona, a city of Veneto, Italy. It
is situated amidst the atmosphere of
the mountains. Tel.:  09 6324 4423.

6 พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

13 อ่างเก็บน้ำ�นฤบดินทรจินดา  (ห้วยโสมง)

เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก็ บ ข้ า วของเครื่ อ งใช้
ในชี วิ ต ประจำ � วั น ของคนในสมั ย ก่ อ น และสิ่ ง
ที่ น่ า สนใจและเป็ น จุ ด เด่ น ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี้
คื อ ตะเกี ย งโบราณที่ มี ม ากกว่ า หนึ่ ง หมื่ น ดวง
โทร. 0 3721 8511-2

Yusuk Suwan Museum

This museum displays equipment used in the daily life of the people in the
past and items of interest. The highlights of the Museum are the more than
10,000 ancient lanterns. Tel.: 0 3721 8511-2.

7

Is an ecotourism attraction for relaxing and
exercise with numerous activities; e.g., walking,
running, bicycling, and nature study. This forest
is close to the heart of Prachin Buri province.
Tel.: 08 6191 5776, 09 0104 0687, 08 0771 1767

Sa Morakot Archaeological Site

Is a group of large ancient Buddhist sites of various eras that were built over
each other from the 9th-13th centuries. During excavation, a pair of Buddha’s
footprints was found engraved on laterite. These are considered to be the largest
and oldest Buddha’s footprints in Thailand. Besides this, there is the Sa Morakot
Archaeological Site that was assumed to have been dug to be a water source and
the laterite was used for architectural purposes.

8 ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
อยู่ ใ นเขตวั ด ต้ น โพธิ์ ศ รี ม หาโพธิ์ ต.โคกปี บ
อ.ศรีมโหสถ ซึ่งภายในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เก่าแก่
ที่ สุ ด ในประเทศไทย สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น หน่ อ จากต้ น
พระศรีมหาโพธิ์ สถานทีต
่ รัสรูจ
้ ากพุทธคยา ประเทศอินเดีย
มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งนำ�เข้ามาปลูกเป็นต้นแรก  

น้ำตกเหวสุวัต

Haeo Suwat Waterfall

อุทยานแหงชาติเขาใหญ
ครอบคุมพื้นที่ 4 จังหวัด
ไดแก สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา

3
น้ำตกผากลวยไม

Pha Kluai Mai Waterfall

น้ำตกเหวนรก

Haeo Narok Waterfall

2nd Infantry Division,
Queen's Guard Phrom Yothi Military Camp

2
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Nong Cha Om Fruit Market

Thap Lan National Park

The Verona At Tublan
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กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค
คายพรหมโยธี

1

อุทยานแหงชาติทับลาน

Khao Yai National Park
covers 4 provinces: Saraburi, Nakhon Nayok, Prachin Buri
and Nakhon Ratchasima

9
ปาในเมืองเขาอีโต
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พิพิธภัณฑอยูสุขสุวรรณ
Yusuk Suwan Museum

Khao Ito Urban Forest
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แกงหินเพิง

Kaeng Hin Phoeng
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11
13

อางเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
(หวยโสมง)
Naruebodinrachinta Reservoir
(Huai Samong)

33

4

5

ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี

Chao Phraya Abhaibhubejhr Building

Prachin Buri National Museum

33
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Sri Maha Bodhi Tree

Is located in the grounds of Wat Si Maha Bodhi,
Tambon Khok Pip, Amphoe Si Mahosot. Inside the
temple, there is a large Bodhi tree that is the oldest in Thailand. It was assumed
to have been a shoot of the Bodhi tree from the location of the Buddha’s
enlightenment in Bodhgaya, India. It is more than 2,000 years old and was the
first Bodhi tree planted in Thailand.

This was a Royal Initiative and is the most important water
source of Prachin Buri province. It has helped to enhance agriculture
in the Prachin Buri River basin and
also resolved the problem of salt
water intruding the water of the
Khun Dan Prakan Chon Dam. It
is also another significant tourist
attraction for learning about the
Royal Project of King Rama IX.

อ่ า งเก็ บ น้ำ � นฤบดิ น ทรจิ น ดา โครงการห้ ว ยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เป็นแหล่งน้ำ�ที่สำ�คัญที่สุดของ
จังหวัดปราจีนุบรี ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรตลอดแนว
ลุม
่ แม่น�้ำ ปราจีนบุรี และเป็นแหล่งน้�ำ ทีช
่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาน้�ำ เค็ม
รุกล้ำ�ควบคู่กับน้ำ�จากเขื่อนขุนด่านปราการชล และเป็นอีก
หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญเพื่อการเรียนรู้ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในหลวง รัชกาลที่ 9

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต

        เป็ น กลุ่ ม โบราณสถานทางพุ ท ธศาสนา
ขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14-18 ระหว่างการขุดแต่ง
ได้คน
้ พบ “รอยพระพุทธบาทคู”่ สลักอยูบ
่ นศิลาแลง
นับเป็นรอยพระพุทธบาทคูท
่ ใี่ หญ่ และเก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ
ในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีสระมรกตเป็น
ส่วนหนึ่งของโบราณสถานสระมรกต   สันนิษฐานว่าขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ�  และ
นำ�ศิลาแลงไปใช้ก่อสร้างสถาปัตยกรรม

Naruebodinrachinta Reservoir (Huai Samong)

กลุมโบราณสถานสระมรกต

8
ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
Sri Maha Bodhi Tree

Sa Morakot Archaeological Site

7
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แผนที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
Prachin Buri Tourist Map

