ข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัด
- แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด แยกตามประเภทรูปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยว
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท (แยกรายอาเภอ)
อาเภอ
เมือง
ชัยนาท

*ชนิดแหล่ง
ท่องเที่ยว
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

*ชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
บึงนางลือ

ที่อยู่แหล่ง
ท่องเที่ยว

รูปภาพ

ต.นางลือ
-

เมือง
ชัยนาท

แหล่ง
สวนนก
ท่องเที่ยวที่
ชัยนาท
มนุษย์สร้างขึ้น

หมู่ที่ 4 ถ.
พหลโยธิน
ต.เขาท่าพระ

เมือง
ชัยนาท

แหล่ง
วัดธรรมามูล
ท่องเที่ยวทาง วรวิหาร
ประวัติศาสตร์

ต.ธรรมามูล

เมือง
ชัยนาท

แหล่ง
วัดคงสวัสดิ์
ท่องเที่ยวทาง วัฒนาราม
ประวัติศาสตร์ (วัดบาง
กระพี้)

85 บ้านหาดท่า
เสา หมู่ที่ 2
ต.หาดท่าเสา

เมือง
ชัยนาท

แหล่ง
วัดพระบรม
ท่องเที่ยวทาง ธาตุวรวิหาร
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 6
ต.ชัยนาท

-

คาบรรยายภาพ
เป็นแหล่งน้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ที่ตัดผ่านตลอดทั้งตาบล
และเชื่อมต่อกับบึงวงฆ้องมี
พื้นที่ครอบคลุม 5 ตาบล คือ
ต.นางลือ ต.ท่าชัย ต.หาดท่า
เสา ต.แพรกศรีราชาและ ต.
ห้วยงู
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยนาท เป็นสวนนกขนาดใหญ่
ภายในประกอบ ด้วย อาคาร
แสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา มีน้าตกจาลอง
ท้องฟ้าจาลอง พิพิธภัณฑ์ไข่
ต่างๆมากมาย
เป็นพระอารามหลวงและยอด
เขา สามารถชมทัศนียภาพเมือง
อารยธรรมข้าว สายน้า
เจ้าพระยา ถนนสายหลักทั่วทั้ง
จังหวัดมีประเพณีตักบาตรเทโว
และประกวดพระแข่งเรือ
เคยเป็นวัดที่หลวงพ่อคง
เกจิอาจารย์ชื่อดัง พระอาจารย์
ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า
เป็นพระอารามหลวงชั้นโทมี
พระบรมธาตุ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ชุมชน

เมือง
ชัยนาท

แหล่ง
พิพิธภัณฑ์
หมู่ที่ 6 ต.ชัยนาท
ท่องเที่ยวที่
สถานชัยนาท
มนุษย์สร้างขึ้น มุนี

เมือง
ชัยนาท

แหล่ง
ศาลหลักเมือง
ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น

เมือง
ชัยนาท

เมือง
ชัยนาท
เมือง
ชัยนาท
มโนรมย์

-

แหล่ง
เขือ่ นเรียงหิน ศาลากลางจังหวีด
ท่องเที่ยวที่
(ศาลากลาง) ชัยนาท
มนุษย์สร้างขึ้น

แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

-

สวนส้มโอ
พวงฉัตร

-

-

ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน
ดร.ป๋วย อึ้ง
ภากรณ์
แม่น้าสองสี
(แม่น้า
เจ้าพระยา แม่น้าสะแก
กรัง)

-

-

-

เป็นสาถนที่จัดแสดง
พระพุทธรูปสังคโลก เครื่องมือ
เครื่องใช้ เรื่องประดับ ตั้งแต่
สมัยทวาราวดีถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ และจัดแสดงพระ
พิมพ์พระเครื่องสมัยต่างๆ มาก
ที่สุดในประเทศไทย
กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ
ก่อสร้างเป็นแบบยอดปราสาท
ตัวเสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้
ชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อน
เรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด
ชัยนาท
เป็นเขื่อนกันน้าเซาะเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ทิวทัศน์สวยงามมากอยู่ริมฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยา เป็นสถานที่
จัดงาน กิจกรรมประเพณี และ
เทศกาลสาคัญของจังหวัด
สวนส้มโอเกษตรปลอดสารพิษ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ บริหารงานโดยมูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
เป็นปรากฏการณ์ที่แม่น้าสอง
สาย คือแม่น้าเจ้าพระยาและ
แม่น้าสะแกกรัง ไหลมาบรรจบ
กันที่ อ.มโนรมย์ บริเวณท่าเรือ
มโนรมย์ข้ามฝากไปยังวัด ท่าซุง
จ.อุทัยธานี ทาให้เห็นลักษณะสี
ของแม่น้าทั้งสองสายแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน น้าจากแม่น้า
สะแกกรังจะมีสีแดงขุ่น ส่วนน้า
จากแม่น้าเจ้าพระยาจะมีสีขาว

มโนรมย์

มโนรมย์
สรรพยา

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

บึงหางแขยง

แหล่ง
วัดพิกลุ ทอง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
แหล่ง
เขานมโฑ
ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น

-

-

-

-

ต.เขาแก้ว

-

สรรพยา

แหล่ง
เขื่อน
ท่องเที่ยวที่
เจ้าพระยา
มนุษย์สร้างขึ้น

ต.บางหลวง

สรรพยา

แหล่ง
วัดอินทาราม หมู่ที่ 2
ท่องเที่ยวทาง (ตลุก)
ต.ตลุก
ประวัติศาสตร์

สรรพยา

แหล่ง
โรงพักโบราณ หมู่ที่ 2
ท่องเที่ยวที่
ต.ตลุก
มนุษย์สร้างขึ้น

-

มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เป็น
การพัฒนาที่สืบเนื่องจากการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยนาท
เป็นวัดที่มีฝูงลิงนับพันตัว
เป็นเนินเขาขนาดย่อย 2 ลูก
จุดสูงสุดของภูเขามีถ้า ภายในมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระ
นอน) ซึ่งเป็นที่เคารพของ
ชาวบ้านในละแวกนั้น
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรก
ของประเทศไทย มีความ
สวยงามตามธรรมชาติ ช่วง
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ทุก
ปี จะมีฝูงนกเป็ดน้านับหมื่นตัว
มาอาศัยหากินอยู่ในแม่น้า
บริเวณเหนือเขื่อน
มีหอพระไตรปิฏก สร้างไว้กลาง
น้าลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ
ประดับกระจกเป็นลวดลาย
สวยงามรายรอบไม้ฝาและเชิง
ชายช่อฟ้าหน้าบัน และเป็น
สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฏก
ทาจากใบลานจารึกอักษรขอม
โบราณจานวนมาก
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบ
โบราณ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

สรรพยา

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

สรรพยา

แหล่ง
วัดกรุณา
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 5
ต.บางหลวง

แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

ศูนย์การ
เรียนรู้พยุง
ขวัญ
วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า

226 หมู่ 6
ต.ตลุก

แหล่ง
วัดทรงเสวย
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 1
ต.หนองน้อย

สรรพยา
วัดสิงห์

วัดสิงห์

เขาสรรพยา

หมู่ที่ 1
ต.สรรพยา

หมู่ที่ 1
ต.มะขามเฒ่า

เป็นภูเขาลูกโดด ตั้งเด่นอยู่
กลางทุ่งนา เป็นที่ตั้งของวัดเขา
สรรพยาบูรณาราม บนเขามี
พระอุโบสถเจดีย์และศาลาการ
เปรียญเป็นโบราณสถานเก่าแก่
และมีถ้าหลายแห่ง มีลานกว้าง
บนยอดเขาเรียกว่า “ลาน
ตะกร้อ” และต้นสังกรณีตรีชวา
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาศิลา
(หลวงพ่อหินใหญ่) สร้างในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้น เป็นที่สักการบูชาของ
ชาวชัยนาทและคนทั่วไป ศักดิ์สิทธิ์
มาก หากผู้ใดได้ไปนมัสการขอพรจาก
ท่านก็จะได้รับพรดังประสงค์
-

เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร
เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปหุ่นขี้ผึ้ง
หลวงปู่ศุข เกสโร ซึ่งเป็นที่
สักการะของประชาชนทั่วไป มี
ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ที่ติดอยู่บน
ฝาผนังในพระอุโบสถของ
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น
ภาพพุทธประวัติ เขียนด้วย
ตัวอักษรขอม มีงานประจาปี
วันที่ 23 ธันวาคมของทุกปี
เป็นสถานที่ ร.5 ทรวงเสวย
พระกระยาหารที่ชาวบ้านนามา
ถวายของที่ระลึกได้แก่ บาตร
ฝาบาตร ปิ่นโตขนาดใหญ่ พระ
ขรรค์ ตาลปัตรใบลาน ตะเกียง
ลาน เรือสาปั้น บ้านน้าชา มี
งานประจาปีวันที่ 6 ธันวาคม
ของทุกปี

วัดสิงห์

วัดสิงห์

วัดสิงห์

แหล่ง
วัดท่านจั่น
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

ต.หนองขุ่น

แหล่ง
วัดบ่อแร่
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 1 ต.บ่อแร่

-

-

แหล่ง
วัดคลองมอญ
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 1
ต.มะขามเฒ่า

วัดสิงห์

แหล่ง
ตลาดต้น
ท่องเที่ยวที่
น้าท่าจีน
มนุษย์สร้างขึ้น

วัดสิงห์

แหล่ง
วัดพาณิชวนา หมู่ที่ 1 ต.วัดสิงห์
ท่องเที่ยวทาง ราม (วัดป่า)
ประวัติศาสตร์

อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1
ศาลเจ้าของอาเภอวัดสิงห์ มี
งานประจาปีวันที่ 9 มีนาคม
และวันที่ 7 พฤษภาคม ของทุก
ปี
อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1
ศาลเจ้าของอาเภอวัดสิงห์ มี
งานประจาปีวันที่ 8 - 9
กุมภาพันธ์ ของทุกปี
อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1
ศาลเจ้าของอาเภอวัดสิงห์ มี
งานประจาปีวันที่ 11 – 12
กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ตลาดต้นน้าท่าจีนเป็นต้น
กาเนิดแม่น้าท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้า
ที่มีความสาคัญมากแห่งหนึ่ง

-

อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1 ศาล
เจ้าของอาเภอวัดสิงห์ มีงานประจาปี
วันที่ 2 – 3 เมษายน ของทุกปี

วัดสิงห์

แหล่ง
วัดหนองบัว
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

ต.หนองบัว

อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1
ศาลเจ้าของอาเภอวัดสิงห์ มี
งานประจาปีไหว้ครู 8 ยกฉัตร
วันที่ 9 เมษายน ของทุกปี

วัดสิงห์

แหล่ง
วัดดอนตูมกม หมู่ที่ 5
ท่องเที่ยวทาง ลาวาส
ต.หนองบัว
ประวัติศาสตร์

อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1
ศาลเจ้าของอาเภอวัดสิงห์ มี
งานประจาปีวันที่ 23 มิถุนายน
ของทุกปี
มีพระอุโบสถเป็นแบบโบราณที่
เรียกกันว่า โบสถ์มหาอุด
กาแพงแก้วโดยรอบ หน้าบัน
พระอุโบสถมีลายปูนปั้นที่
งดงาม สร้างใน พ.ศ. 2475
อยู่ในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 1
ศาลเจ้า ของอาเภอวัดสิงห์ มี
งานประจาปีวันที่ 13 เมษายน
ของทุกปี

วัดสิงห์

แหล่ง
วัดสิงห์สถิตย์ ต.วัดสิงห์
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

-

วัดสิงห์

แหล่ง
ฟาร์มจระเข้
ท่องเที่ยวที่
วัดสิงห์ หรือ
มนุษย์สร้างขึ้น ฟาร์มจระเข้
วสันต์
แหล่ง
สวนส้มโอ
ท่องเที่ยวที่
เอกชน
มนุษย์สร้างขึ้น
แหล่ง
บ้านทรงไทย
ท่องเที่ยวที่
โบราณ (บ้าน
มนุษย์สร้างขึ้น อินแฝง)
แหล่ง
วัดหนองทา
ท่องเที่ยวทาง ระภู
ประวัติศาสตร์

121 หมู่ 3
ต.มะขามเฒ่า

หันคา

แหล่ง
วัดพิชัย
ท่องเที่ยวทาง นาวาส (วัด
ประวัติศาสตร์ บ้านเชี่ยน)

หมู่ที่ 10
ต.บ้านเชี่ยน

หันคา

แหล่ง
วัดไกลกังวล
ท่องเที่ยวทาง (วัดเขา
ประวัติศาสตร์ สารพัดดีศรี
เจริญธรรม)

หมู่ที่ 7
ต.บ้านเชี่ยน

หันคา

แหล่ง
หุบเสือย่อม
ท่องเที่ยวที่ กระท่อมเสือ
มนุษย์สร้างขึ้น ฝ้าย ค่ายเสือ
ดง ถ้าเสือ
มเหศวร

วัดสิงห์
วัดสิงห์
หันคา

-

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เป็นของเอกชน

-

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เป็นของเอกชน

-

เป็นสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย
โบราณ ที่สวยงามมาก

-

เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือและเป็นวัดที่
หลวงพ่อฤาษีตาไฟจาวัดอยู่

หมู่ที่ 11
ต.บ้านเชี่ยน

-

-

เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัย
อยุธยาตอนปลาย มีพระอุโบสถ
อยู่กลางสระน้า มีการจัดงาน
นมัสการปิดทองสมโภชหลวง
พ่อโต ในเทศกาลวันเพ็ญเดือน
สาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือน
สิบสอง เป็นประจาทุกปี
เป็นโบราณสมัยลพบุรี บนยอด
เขายังคงปรากฏรอยพระพุทธ
บาทขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ และ
มีรั้วคอนกรีตยาวรอบวัด
ประมาณ 5 ก.ม. ในช่วงเวลา
บ่ายถึงเย็นจะมีสัตว์ป่าลงใสหา
อาหารภายในวัด เช่นกวาง ใน
ทุกปีช่วงออกพรรษาจะมีงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์

สรรคบุรี

สรรคบุรี

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
วิถีชีวิตคนไทย
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

หมู่บ้านทา
น้าตาลโตนด
ตาบลห้วย
กรด

-

-

แม่น้าน้อย

-

-

แหล่งผลิตน้าตาลเมาที่มี
ชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว
ชัยนาท มีวิถีชีวิตชุมชนที่น่า
ศึกษา
ล่องเรือ 2 ฝั่งแม่น้าน้อย
เนื่องจากเป็น 2 ฝั่งแม่น้าที่ยังมี
วิถีการดาเนินชีวิตแบบโบราณ
ชมวิถีชีวิตชนบท 2 ฝั่งแม่น้า
น้อย และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สภาพน้าเต็มฝั่ง ทิวทัศน์ป่าไม้
ยางนา
เจดีย์วัดพระแก้วเป็นเจดีย์ที่มี
ความเก่าแก่ตั้งแต่สมันทวารวดี
และยังมีทับหลังอยู่ด้วยรวมทั้ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชา
คือหลวงพ่อฉาย

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดพระแก้ว
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 10
ต.แพรกศรีราชา

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดธรรมิกา
ท่องเที่ยวทาง วาส
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 5
ต.โพงาม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตาบล
โพงาม นมัสการหลวงพ่อเฒ่า
ศักดิ์สิทธิ์ชมฝูงลิงป่า 3 ฝูง และ
วังมัจฉาจานวนมาก

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดวิหารทอง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
แหล่ง
อนุสาวรีย์
ท่องเที่ยวที่
ขุนสรรค์
มนุษย์สร้างขึ้น

หมู่ที่ 7
ต.เที่ยงแท้

มีโบราณสถานและป่าไม้
ธรรมชาติที่สวยงามมาก

แหล่ง
วัดมหาธาตุ
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

หมู่ที่ 8
ต.แพรกศรีราชา

สรรคบุรี

สรรคบุรี

-

-

เป็นแหล่งสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมโบราณ
มีโบราณสถาน มีความสาคัญ
ทางประวัติ ศาสตร์ มีพระ
ปรางค์กลีบมะเฟือง มี
พระพุทธรูป 2 แบบ คือศิลปะ
แบบลพบุรีและแบบอยุธยา
ตอนต้น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์
ซึ่งเก็บรักษาของโบราณต่างๆ

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดโตนดลาย
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดพระยา
ท่องเที่ยวทาง แพรก
ประวัติศาสตร์

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 8
ท่องเที่ยวทาง
ต.แพรกศรีราชา
ประวัติศาสตร์

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่
ในสภาพทรุดโทรม

สรรคบุรี

แหล่ง
วัดโฆสิตาราม หมู่ที่ 9 ต.บางขุด
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
แหล่ง
ป่าชุมชนเขา 199 หมู่ 10
ท่องเที่ยวทาง ราวเทียน
ต.เนินขาม
ธรรมชาติ

มีการจัดงานประจาปีวันคล้าย
วันมรณภาพของหลวงพ่อกวย

เนินขาม

เนินขาม

เนินขาม

หนอง
มะโมง

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ทาง
ประวัติศาสตร์
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
วิถีชีวิตคนไทย
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

วัดเนินขาม

-

มีโบราณวัตถุจานวนมาก

หมู่ที่ 8
ต.แพรกศรีราชา

หมู่ที่ 1
ต.เนินขาม

มีโบราณสถานที่สาคัญ มีเจดีย์
ก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาตอนต้น
มีเจดีย์ที่มีความงดงามมาก

-

-

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 6
ท่องเที่ยวเนิน ต.เนินขาม
ขาม
วัดศรีสโมสร

หมู่ที่ 1
บ้านกุดจอก
ต.กุดจอก

-

เป็นป่าไม้และพืชสมุนไพรที่อยู่
หนาแน่น โดยเฉพาะป่าไม้แดง
ที่อุดมสมบูรณ์ของเขตภาค
กลาง เป็นแหล่งผลิตเห็ดโคนที่
มีรสอร่อยแห่งหนึ่งของจังหวัด
ชัยนาท
มีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณ ใน
ทุกปีมีการจัดประเพณีงาน
สงกรานต์ประจาปีอย่างยิ่งใหญ่
เป็นประจาทุกปี
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC
ของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยนาท
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลกุดจอก
พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นที่
ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อ
เดิมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่
ประชาชนให้ความเคารพ
สักการะ

หนอง
มะโมง
หนอง
มะโมง

หนอง
มะโมง

แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
วิถีชีวิตคนไทย
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น

วัดเขาดิน

ต.หนองมะโมง

-

มีเจดีย์อยู่ยอดเขา ซึ่งขณะนี้
กาลังดาเนินการก่อสร้าง

หมู่บ้าน
วัฒนธรรม
บ้านกุดจอก

ต.กุดจอก

-

เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่ง
ลาวเวียง

ธรรมรสฟาร์ม หมู่ที่ 5
.วังตะเคียน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ สาหรับผู้ผู้สนใจการ
เลี้ยงผึ้งและการอนุรักษ์พันธ์ผึ้ง

