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3 MINUTES READ
ภาคตะวันออกมีสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด
ในไทยมากมาย เช่น โบสถ์คาทอลิกที่
สวยงามและใหญ่ที่สุด รวมถึงโบสถ์ที่
ก่อสร้างยาวนานที่สุด
รวมความเป็นที่สุดในโลกในภาค
เดียว ทั้งพระพุทธรูปฉายใหญ่ที่สุด
ในโลก รูปปั้นไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดใน
โลก ไปจนถึงสวนสวยติด 1 ใน 10
ของโลก

5 แลนด์มาร์ก
แห่งภาคตะวันออก
ที่ชาวไมซ์ต้องไปชม
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสุดยอดสิ่งมหัศจรรย์
Unseen ทัง้ ธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม
อย่างหนาตา คือจุดแข็งที่เป็นจุดขายของ
ภาคตะวันออก ซึ่งขอยกไฮไลต์เด็ดมา
โปรยเสน่ห์ประจำ�ภาค การมาชมสถานที่
สำ�คัญเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมไมซ์ที่เปิด
มุมมองและเรียนรูเ้ รือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์
และวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี
หากมาเยือนภาคตะวันออกแล้วต้อง
ตั้งใจไปชมแลนด์มาร์กประจำ�ภาคทั้ง 5
แห่งนี้

มหาเจดียว์ ดั แสนสุข บางแสน:
ชมสุดยอดความวิจติ รของ
ประติมากรรมทางศาสนา สำ�หรับ

แลนด์มาร์กสายบุญ: มหาเจดีย์เกตุแก้ว
จุฬามณีอาสนสุขมหาวิหาร หรือมหาเจดีย์
วัดแสนสุข เพิง่ สร้างเสร็จหมาดๆ แต่โด่งดังไปถึง
ต่างแดน ติดอันดับพิพธิ ภัณฑ์สดุ แปลกจากทัว่ โลก
บนเว็บไซต์ Tripadvisor Japan ด้วยความวิจติ ร
ของมหาเจดีย์ บวกกับประติมากรรมปูนปั้น
ที่กินพื้นที่ทุกหย่อมของวัดแสนสุข
ทีส่ ดุ ของพุทธศิลป์: มหาเจดีย์เกตุแก้ว
โดดเด่นตั้งแต่ทางเข้าที่ก่อสร้างเป็นบันได
พญานาคยักษ์ทอดยาว 4 ทั้งทิศที่มีสีต่างกัน
ตามตระกูล ได้แก่ ทิศเหนือคือพญานาคสีดำ�
จากตระกูลกัณหาโคตมะ ทิศตะวันออกคือ
พญานาคสีทองจากตระกูลวิรูปักษ์ ทิศใต้คือ
พญานาคสีเขียวจากตระกูลเอราปถ และทิศ
ตะวันตะวันตกคือพญานาคสีรุ้งจากตระกูล
ฉัพพยาปุตตะ
แวะสักการะ: ภายในมหาเจดีย์เป็นที่
ประดิษฐานพระประธานสีทององค์ใหญ่ลอ้ มรอบ
ด้วยเสาสีทอง 8 ต้น และยังมีพระบรมธาตุ
พระธาตุ อัญมณีธาตุ เครื่องเทียบบรรณาการ
ทองคำ�และวัตถุมงคลต่างๆ ด้วย
แวะชม: ชมประติมากรรมศาสนา 3 ส่วน
ได้แก่ สวนพุทธซึ่งมีปูนปั้นพุทธประวัติ เมือง
สวรรค์รวมรูปปัน้ เทพและศาสดาของศาสนาอื่นๆ
เช่น พระเยซู เทพศาสนาพราหมณ์ ฯลฯ และ
แดนนรกมีรปู ปัน้ ดวงวิญญาณทีถ่ กู ลงทัณฑ์
กิจกรรมไมซ์: ทีน่ เ่ี หมาะสำ�หรับการจัดทริป
ในรูปแบบทั้ง Pre-tour และ Post-tour ซึ่งใช้
เวลาไม่นานนักให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สักการะ
เสริมสิรมิ งคลก่อนเดินทางไปยังสถานทีจ่ ดั ประชุม
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ทุ่งโปรงทอง:

เดินไปตามสะพานไม้เหนือ
ยอดโปรงสีทอง

ที่มา: พื้นที่กว่า 6,000 ไร่นี้เดิมทีเป็นแหล่ง
ท�ำประมง เลี้ยงกุ้ง ท�ำเกษตร สวนผลไม้ของ
ชาวบ้านปากน�ำ้ ประแส กระทัง่ ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ทางราชการกับชาวบ้านในพื้นที่จึง
ร่วมใจกันฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนผืนใหญ่
ที่สุดของระยองอีกครั้ง
ไมซ์ต้องชม: ต้นโปรงนับหมื่นต้นที่เบียด
เสียดกันจรดขอบฟ้า ยิ่งในแสงเช้าและแสงเย็น
ที่แดดอ่อนอาบใบโปรงจนกลายเป็นโปรงทอง
เรืองรอง ซึ่งมีสะพานไม้ยาวกว่า 2 กิโลเมตร
พาดผ่านเหนือยอดไม้ให้ได้ชมความงามของ
โปรงทองอย่างใกล้ชิด และก่อนถึงทุ่งโปรงทอง
เดินชมป่าชายเลนที่เต็มไปด้วย แสม ตะบูนดำ�
ลำ�พูน โกงกาง โปรงแดงและอื่นๆ ซึ่งมีป้าย
บอกชื่อต้นไม้ทุกต้น แวะนั่งพักที่ศาลาชมวิว
ที่ยื่นออกไปในทะเลประแส
เปิดประสบการณ์: นั่งเรือหางยาว 20
นาทีไปดูนกป่าชายเลนที่ปากน�้ำประแส เช่น
นกชายเลนปากแอ่น นกปากแอ่นหางลาย นก
อีก๋อยตะโพกสีน�้ำตาล นกนางนวลแกลบแม่น�้ำ
และนกหัวโตสีเทา ยามค�่ำก็นั่งเรือชมหิ่งห้อย
ใต้ต้นล�ำพู
กิจกรรมไมซ์: เหมาะกับการจัด Post-tour
หลังจากประชุมเสร็จสิน้ แล้ว เพือ่ ให้ผเู้ ข้าประชุม
ได้ผ่อนคลายและท�ำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน

โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี:

นาฬิกาโบราณใต้โดมฝั่งขวาจากพ.ศ. 2452
มีเส้นรอบวง 4.7 เมตร มองเห็นเวลาได้ในระยะ
ไกลถึง 2 กิโลเมตร
เรียนรู้ชุมชน: รอบๆ โบสถ์คือชุมชนริมน�้ำ
ไฮไลต์: รูปปั้นพระแม่มารีองค์ที่สวยงาม
จันทบูรที่มีตึกเก่า เช่น ตึกเก่าแบบยุโรป
อยู่หน้าแท่น ซึ่งประดับพลอย 200,000 เม็ด
น�้ำหนัก 20,000 กะรัต มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท แบบปีนังและสิงคโปร์ บ้านไม้หลังคาปั้นหยา
เรือนขนมปังขิง และวิถีชีวิตชาวบ้านหลาก
รวมไปถึงอัญมณีอื่นๆ เช่น พลอยสีขาว บลู
แซฟไฟร์และมรกต ฐานหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ หลายวัฒนธรรม
รู้ก่อนไป: กรุณาแต่งกายสุภาพและ
ไมซ์ต้องชม: อาสนวิหารพระนางมารีอา
สำ�รวมขณะเข้าเยี่ยมชม วันที่มีพิธีแต่งงาน
ปฏิสนธินิรมลแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น
จะงดให้เข้าชมด้านใน
โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดและงามที่สุดใน
กิจกรรมไมซ์: บริเวณด้านหน้าสามารถ
ประเทศไทย ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิก ซึ่งได้อิทธิพลจากวิหารนอตเตรอดามใน ปรับเป็นลานทำ�กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาจจัด
ฝรั่งเศส รวมทั้งงานตกแต่งกระจกสีจากฝรั่งเศส เป็นตลาดจำ�ลองเล็กๆ ที่รวมของกินน่าสนใจ
ในชุมชนมาสร้างความน่าประทับใจให้กับ
หรือ ‘สเตนกลาส’ เป็นภาพของนักบุญต่างๆ
ซึ่งควรเข้าชมช่วงบ่ายที่ถ่ายรูปแล้วไม่ย้อนแสง กลุ่มไมซ์

ชมโบสถ์คาทอลิกที่สวยและใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย
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ส่วนกลางมียอดมณฑปสูง 85 เมตร ยอดเป็น
ฉัตรทองคำ� 9 ชั้น ผนังด้านนอกพระอุโบสถ
ปูด้วยหินอ่อนจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี
ผนังด้านในเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ
ศิลปินแห่งชาติเป็นเรือ่ งพระมหาชนก ส่วนกลาง
ของพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
พุทธโสธรประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับ
โมเสกสีตั้งแต่พื้น เสา ผนังและเพดานเป็นเรื่อง
ราวของแดนแห่งทิพย์ ได้แก่ สีทันดรมหาสมุทร
จตุโลกบาล สวรรค์ดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว
และจักรวาล
รู้ก่อนไป: แต่งกายสุภาพ กางเกงหรือ
กระโปรงเลยเข่า เสื้อไม่บาง เอวไม่ลอย
งดเสื้อสายเดี่ยวและแขนกุดทุกชนิด
กิจกรรมไมซ์: เหมาะกับการจัดกิจกรรม
เสริมให้กับผู้ประชุมก่อนหรือหลังประชุมเสร็จ
แล้วไปสักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวฉะเชิงเทรา
Contact

สวนนงนุช:

มินิสวนสัตว์ โซนเลคไซด์วิลลาที่มีทะเลสาบ
กว้าง โซนนงนุชเธียเตอร์ ที่ตั้งโรงละครใหญ่
ชมสวนติดอันดับ 1 ใน 10
จุได้ 2,000 ที่นั่ง สวนสโตนเฮนจ์ และหอคอย
สวนสวยที่สุดในโลก
จุดเริ่มต้น: คุณพิสิทธิ์และนงนุช ตันสัจจา 4 แบบ จำ�ลองสถาปัตยกรรมประยุกต์จากลาว
พม่า ล้านนาและบาหลี ซึ่งสามารถรองรับ
เป็นเจ้าของที่ดินกว่า 1,500 ไร่ในสัตหีบ และ
กิจกรรมไมซ์ได้หลากหลายรูปแบบ
ทำ�เป็นสวนผลไม้ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2497 แต่เพราะ
กิจกรรมไมซ์: สวนนงนุชจัดกิจกรรม
เดินทางไปชมสวนทั่วโลกมามาก จึงเปลี่ยนเป็น
ไมซ์ได้หลายรูปแบบมาก ตั้งแต่การศึกษา
สวนรวมพันธุ์ไม้เขตร้อนกว่า 18,000 ชนิด
ดูงานด้านการจัดสวนไปจนถึงการจัดประชุม
เพื่อสร้างเป็น ‘สวนสำ�หรับทุกคนบนโลกใบนี้’
ขนาดใหญ่ในศูนย์ประชุม NICE
เปิดทำ�การครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2523 กลายเป็น
สถานพักผ่อนใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วัดหลวงพ่อโสธร:
สวนนงนุชมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนราวๆ
วันละ 5,000 คน และติดอันดับ 1 ใน 10 สวน สักการะหนึ่งในพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทย
สวยที่สุดในโลก
ที่มา: วัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นพระ
เอกลักษณ์: โซนสวนสวยกว่า 20 โซนที่
คว้าเหรียญทองจากงานประกวดจัดสวนระดับ อารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างในรัช
โลก เช่น สวนกระถาง สวนปาล์ม สวนกระบอง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นที่
ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูป
เพชร สวนยุโรป หุบเขาปรง สวนชวนชม สวน
ไม้ลอยน�้ำ สวนอิตาเลียน สวนสับปะรดสี สวน ปูนปั้นปางสมาธิฝีมือช่างล้านช้าง ใครมาถึงวัด
แล้วให้สักการะหลวงพ่อโสธรทั้ง 2 องค์
นกฟลามิงโก ฯลฯ
องค์จริงประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่
ไมซ์ห้ามพลาด: ชมหุบเขาไดโนเสาร์ที่มี
และองค์จำ�ลองประดิษฐานที่พระอุโบสถ
หุ่นไดโนเสาร์นับร้อยสายพันธุ์จำ�นวนกว่า
500 ตัว ไฮไลต์คอื ไดโนเสาร์พนั ธุซ์ อโรโพไซดอน หลังข้างๆ
ไมซ์ต้องชม: พระอุโบสถหลังใหม่ก่อสร้าง
2 ตัว สูง 16 เมตร ยาว 36 เมตร ส่วนขาใหญ่
เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์สีขาว
ขนาด 2 คนโอบ ถือได้ว่าเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีโซน หลังคาเป็นจตุรมุขอย่างปราสาทไทย

วัดแสนสุขสุทธิวราราม
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ห่างจากชายหาดบางแสนเพียง 1 กิโลเมตร
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่ 06.00-18.00 น.
038-193-5002
ทุง่ โปรงทอง
ชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้�ำ ประแส อ.แกลง
จ.ระยอง
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่ 06.00-18.00 น.
ไม่มคี า่ เข้าชม
038-193-500-2
www.prasae.com
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริ มล
อ.เมือง จ.จันทบุรี
เปิดให้เข้าชมทุกวัน วันจันทร์-เสาร์
รอบเช้า 08.30-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-16.30 น.
วันอาทิตย์ตง้ั แต่ 10.00-16.30 น. ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
หากมาเป็นหมูค่ ณะต้องติดต่อล่วงหน้า
039-311-578
www.cathedralchan.or.th
สวนนงนุช
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.30 น.
ค่าเข้าชมสวน 200 บาท ค่าเข้าชมสวน+การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และช้างแสนรู้ 500 บาท
038-238-061-63
www.nongnoochtropicalgarden.com
วัดหลวงพ่อโสธร
ริมแม่น�ำ้ บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง		
จ.ฉะเชิงเทรา
เปิดทุกวัน วันธรรมดา ตัง้ แต่เวลา 07.00-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 07.00-17.00 น.

