TINATIO
ES

N

D

MICE
DESTINATION

EASTERN
Thailand

3 MINUTES READ
ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัส
ปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่าที่ ใช้การก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมของภูมิปัญญาไทย และยังเป็น
ปราสาทไม้แกะสลักใหญ่ที่สุดของโลก
ความสุดอะเมซิ่งของเขาชีจรรย์คือ
การสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัยบน
หน้าผาเขาหินปูนขนาดใหญ่ด้วยแสง
เลเซอร์จนเป็นพระพุทธฉายที่ ใหญ่
สุดในโลก
เปลี่ยนภาพเมืองแห่งแสงสี
ชายหาดพัทยาที่กลายเป็นภาพจำ�
ของทุกคนมานาน เพราะเชื่อหรือไม่
ว่าที่นี่ก็มีทะเลที่เป็นมุมเงียบสงบกับ
เขาเหมือนกัน
เยือนตลาดจีนชากแง้วที่ยังคง
รูปแบบบ้านแบบเดิมกว่า 100 ปี และ
ถูกปลุกให้มีชีวิตใหม่ด้วยถนนคนเดิน
ที่ทำ�ให้เห็นวัฒนธรรมและอาหาร
การกินแบบจีนแต้จิ๋วโบราณ

เรื่องราวแห่งความ
อะเมซิ่งตะวันออก...
ที่ ไมซ์ไม่ควรพลาด
หากนึกถึงกิจกรรมหรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่เป็นเป้าหมายในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่
จะนึกถึงกิจกรรมทางทะเลที่มีบรรยากาศ
คึกคักและเต็มไปจำ�นวนนักท่องเที่ยว ทั้งที่
ความจริงแล้วยังมีสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทาง
สถาปัตยกรรม พุทธศาสนา หรือวิถีชุมชน
อีกมากมายทีร่ อให้ไปเยือน โดย 4 สถานทีน่ ้ี
จะมาช่วยเปิดมุมมองให้กลุม่ ไมซ์ได้มโี อกาส
สัมผัสที่สุดแห่งความอะเมซิ่งตะวันออก

ความอลังการแห่งปราสาทไม้

ถือเป็นสถานทีท่ ต่ี อ้ งปักหมุดว่าจะต้องมา
เยือนสักครัง้ หากได้มาเมืองพัทยา ปราสาทหลังนี้
ถือเป็นสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลก ตัง้ ตระหง่านอยูร่ มิ ทะเลบริเวณ
แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ มากว่า 39 ปี
นับจากพ.ศ. 2524

นักเดินทางไมซ์จะได้เรียนรูถ้ งึ ความ
มหัศจรรย์ของปราสาทหลังนี้ ทีไ่ ด้ใช้กรรมวิธแี ละ
เทคนิคการก่อสร้างทีย่ ดึ ถือตามภูมปิ ญ
ั ญาไทย
แบบโบราณทัง้ หมด นัน่ คือ ใช้การเข้าลิม่
เข้าเดือย หางเหยีย่ ว โดยไม่มกี ารใช้ตะปูตอก
ทัง้ ๆ ทีท่ กุ ส่วนของปราสาททำ�จากไม้เนือ้ แข็ง
หลากชนิด ตัง้ แต่ ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้พนั ชาด
ไม้เคีย่ มคะนอง ไม้สกั ทอง ซึง่ เสาเอกก็เป็นไม้
ตะเคียนทองทีม่ อี ายุถงึ 600 ปีทน่ี �ำ มาแกะสลัก
ได้อย่างวิจติ รตระการตา
กิจกรรมไมซ์นา่ สนใจ: เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงาน
โรงแกะสลักไม้และหุน่ ปัน้ ชมศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์และศิลปะการต่อสูด้ ว้ ยการฟันดาบ
ชมภูมทิ ศั น์รอบปราสาทบนหลังช้าง หรือ
ล่องเรือกลางทะเลก็ได้ชมปราสาทจาก
อีกมุมมอง และยังสามารถปิดสถานทีบ่ ริเวณ
รอบปราสาทฯ เพือ่ จัดงานเลีย้ งในโอกาสพิเศษ
ได้อกี ด้วย
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ตืน่ ตาพระพุทธรูปบนหน้าผา

ถือเป็นหนึง่ ในศาสนสถานทีย่ ง่ิ ใหญ่แห่งหนึง่
ของประเทศไทย ความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธรูป
เขาชีจรรย์อยูท่ ก่ี ารแกะสลักพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ด้วยการยิงแสงเลเซอร์บนหน้าผาหินปูน
ขนาดใหญ่ จนกลายเป็นพระพุทธฉายขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลกด้วยความสูง 109 เมตร เพราะด้านหนึง่
ของหน้าผาได้ถกู ตัดเรียบเป็นผลจากการทำ�ลาย
ภูเขาด้วยการระเบิดหิน เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นวัสดุ
ก่อสร้าง แต่เพราะบริเวณดังกล่าวยังมีภูมิทัศน์
ทีส่ วยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่ี 19
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปประจำ�รัชกาลที่ 9
ถวายเป็นพระราชกุศลเนือ่ งในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี
การสร้างพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา โดยลักษณะ
ลายเส้นทีแ่ กะสลักหินเป็นร่องลึก มีความกว้าง
30-40 เซนติเมตร และลึก 10 เซนติเมตร ฝังด้วย
กระเบือ้ งโมเสกสีทองเต็มร่อง เนือ่ งด้วยสถานที่
เป็นภูเขาสูง ตัง้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติเขียวขจี
มีตน้ ไม้นอ้ ยใหญ่และเป็นพืน้ ทีก่ ว้าง หากมี

เวลาสามารถชมทัศนียภาพบริเวณทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ
ตัง้ แต่สวนทีจ่ ะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้หลาก
สีสนั ตามฤดูกาล หินรูปร่างแปลก หรือบึงบัว
กิจกรรมไมซ์นา่ สนใจ: การจัดกิจกรรมไมซ์
บริเวณเขาชีจรรย์ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรูเ้ ชิง
ประวัตศิ าสตร์ถงึ การสร้างพระพุทธรูปบนหน้าผา
องค์นี้ โดยสามารถเชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญมา
บรรยายเสริม และมักปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่
ไว้เป็นทีร่ ะลึกเพือ่ ย�ำ้ เตือนว่าครัง้ หนึง่ ได้มาเยือน
หนึง่ ในสิง่ มหัศจรรย์ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาในมุมสงบ

เวลานึกถึงพัทยา หลายคนมักถึงภาพของ
เมืองแห่งแสงสี แต่ทนี่ คี่ อื มุมทะเลทีน่ า่ จะสงบ
ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับชายหาดทุกแห่งของทะเล
พัทยาเลยก็วา่ ได้ เพราะมีระยะของชายหาดยาว
เพียง 1.3 กิโลเมตร และไม่มถี นนเลียบชายหาด
เหมือนโซนอืน่ จึงเป็นมุมเหมาะส�ำหรับผูท้ ี่
ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือความเงียบสงบ
เพราะไม่ได้มคี วามคึกคักจากฝูงชน จากจ�ำนวน
ผ้าใบทีก่ างอยูร่ มิ หาด หรือนานากิจกรรมทีอ่ ยูบ่ น
ท้องทะเลอย่างเจ็ทสกีและบานาน่าโบ๊ทให้เช่า
บรรยากาศจึงเหมาะกับการเล่นน�ำ้ ทะเลมากทีส่ ดุ
ทีม่ าของชือ่ หาดนีอ้ าจจะแปลกกว่าหาดอืน่
เพราะเป็นการเรียกชือ่ ตามโรงแรมวงศ์อมาตย์

ซึง่ เป็นโรงแรมแห่งแรกและแห่งเดียวทีส่ ร้างมา
ตัง้ แต่พ.ศ. 2503 บนชายหาดนี้ และทำ�ให้คน
เรียกติดปากจนถึงตอนนี้ แต่ปัจจุบันโรงแรม
วงศ์อมาตย์ได้กลายเป็นโรงแรมหรู 5 ดาว
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya
เพราะมีการขายกิจการให้ทางเครือเซ็นทรัลมา
ตัง้ แต่พ.ศ. 2531 ทีผ่ า่ นมา
กิจกรรมไมซ์นา่ สนใจ: ชายหาดวงศ์อมาตย์
สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้มากมาย และยังมี
โรงแรมรีสอร์ตทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
หลายแห่งอยูบ่ ริเวณนีท้ ผี่ จู้ ดั งานสร้างสรรค์งาน
ได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

MICE
DESTINATION
ตลาดจีนโบราณทีย่ งั คง
หลงเหลืออยู่
ในอดีตชาวแต้จว๋ิ ได้อพยพจากจีนแผ่นดิน
ใหญ่มาตัง้ รกรากทีห่ นองชากแง้วมากว่า 100 ปี
และปัจจุบนั ตลาดจีนชากแง้วได้รบั การชุบชีวติ
ให้มีสีสันอีกครั้ง จากการจัดให้เป็นถนนสาย
วัฒนธรรมไทย-จีนโบราณ มาตัง้ แต่พ.ศ. 2558
และปัจจุบนั ยังคงสภาพบ้านเรือนห้องแถวไม้
ทรงโบราณทีม่ นี อกชานติดกันเรียงกันยาวกว่า
300 หลังคาเรือน
ทัง้ หมดนีย้ งั สะท้อนวิถชี วี ติ แบบจีนโบราณ
ให้เห็นกันอยู่ มีทง้ั ร้านค้า โรงหนังเก่า หรือ
‘ชากแง้วราม่า’ ซึง่ ถือเป็นโรงหนังทีย่ งั รักษา
บรรยากาศยุคเก่าเพราะเป็นอาคารสร้างด้วยไม้
หลังคาสังกะสี และบริเวณโดยรอบยังมีการ
ตกแต่งด้วยโปสเตอร์หนังเก่า

นอกจากนัน้ ยังมีพน้ื ทีแ่ สดงงิว้ เยีย่ มชม
โรงฝิน่ โบราณทีจ่ ะได้สมั ผัสบรรยากาศเหมือน
สมัยก่อน และทีล่ มื ไม่ได้คอื การมากราบสักการะ
ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือของ
ชุมชน เพราะเชือ่ กันว่าท่านช่วยคุม้ ครอง
ชาวประมงในตอนออกทะเล และบันดาลให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล
แต่ทไี่ ม่ควรพลาดคือบรรยากาศทีเ่ ป็น
ไฮไลท์ของถนนคนเดินสายวัฒนธรรม จัดขึน้ เป็น
ประจ�ำทุกวันเสาร์ ช่วงบ่ายจรดค�ำ่ โดยคนใน
ชุมชนพร้อมใจกันประดับโคมไฟสไตล์จนี โบราณ
ทีม่ สี แี ดงโดดเด่นเป็นสง่าไปตลอดถนน และ
พ่อค้าแม่คา้ ต่างหลอมรวมใจเป็นหนึง่ เดียวกับ
บรรยากาศด้วยการแต่งกายชุดจีน และต่างขน
อาหารจีนปรุงสูตรโบราณหลากหลายประเภท
ให้เลือกชิม อาทิ ฮ่อยจ๊อ หมูหยอง ขนมเปีย๊ ะ
ก๊วยจับ๊ กระเพาะปลา ก๋วยเตีย๋ วปลา เป็ดไก่

พะโล้ ขนมเบือ้ งญวน บ๊ะจ่าง ขนมกุยช่าย และ
ยังมีรถลากด้วยแรงคนไว้บริการให้นงั่ หรือ
กิจการเพ้นท์หน้ากากงิว้ ขนาดจิว๋ ขณะทีว่ นั ธรรมดา
ก็มกี จิ กรรมให้ได้เรียนรู้ เช่น การท�ำถ่านดูดกลิน่
กิจกรรมไมซ์นา่ สนใจ: กิจกรรมไมซ์ทชี่ ากแง้ว
นัน้ ถือเป็นการเปิดมุมมองในเชิงวัฒนธรรมที่
สามารถเข้าไปสัมผัสได้จริง และยังสามารถแบ่ง
กิจกรรมเป็นฐานท�ำ Team Building ได้ดว้ ย
เช่นกัน
Contact

ปราสาทสัจธรรม
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
08.00-18.00 น.
038-110-653-54
http://www.sanctuaryoftruth.com
เขาชีจรรย์
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
06.00-18.00 น.
ชายหาดวงศ์อมาตย์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ซ.นาเกลือ 16 และ18
ซอยขนาดเล็กทีอ่ ยูข่ า้ งโรงแรมขนาดใหญ่)
06.00-18.00 น.
ตลาดจีนชากแง้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันเสาร์ถนนคนเดิน
ช่วงเวลา 15.00-21.00 น.
ชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนบ้านชากแง้ว
038-110-653-54
chakngeaw

