หนาวนี้..เที่ยวที่ไหน? เป็ นคาถามที ค่ ิ ดว่าหลายคนคงคิ ดอยู่ในใจกันขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ เพราะนี ่
ก็เข้าหน้าหนาวเข้าไปทุกที แล้ว ถ้าลาลมหนาวด้วยการอยู่บ้านเฉยๆ คงจะเฉาแน่นอน เพราะฉะนัน้ หนาว
นีเ้ ทีย่ วไหน ? จะไม่เป็ นคาถามทีห่ าคาตอบไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะเราได้รวบรวม 10 สถานที ่ท่องเที ่ยว
หน้าหนาวทีน่ ่าสนใจสุดๆ ก่อนลมหนาวจะโบกมื อลาหายไป มารวมไว้ให้แล้ว มี ทีไ่ หนบ้าง ตามไปเทีย่ วกัน
1. ดอยอินทนนท์

แน่นอนว่า หนาวไหนๆ ก็ต้องไม่พลาดกับการขึ้ นดอยอิ นทนนท์ จ.เชี ยงใหม่ เพราะที ่นี่ เป็ นยอดดอยที ่สูง
ที ่สดุ ในประเทศไทย (2,599 เมตร) จึ งทาให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี ค่ะ รับรองว่าได้สมั ผัสกับ
อากาศหนาวแบบเต็ ม ๆ นอกจากนี ้ บนดอยอิ น ทนนท์ นั้น ยัง มี ส ถานที ่ ท่ อ งเที ่ ย วน่ า สนใจหลายจุ ด
เช่น น้ าตกแม่ยะ โครงการหลวง เส้นทางเดิ นศึกษาธรรมชาติ ฯ อุทยานแห่งชาติ ดอยอิ นทนนท์ จังหวัด
เชี ยงใหม่ โทร.0-5326-8550 ไหว้ พระมหาธาตุเจดีย์บนดอนอินทนนท์
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2. ดอยอ่ างขาง

ดอยอ่างขางนัน้ เป็ นที ่ตงั้ ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่ งมี โครงการวิ จยั ผลไม้ ดอกไม้เมื องหนาว ตัง้ อยู่ที่
อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมื องเชี ยงใหม่ไป 137 กม. นัน่ เอง อากาศบน ดอยอ่างขาง
จังหวัดเชี ยงใหม่นนั้ จะหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศเย็นจนน้าค้าง
กลายเป็ นน้าค้างแข็ง หรื อทีเ่ รี ยกกันว่า แม่คะนิ้ ง นัน่ เอง
กิ จกรรมท่องเทีย่ วบนดอยอ่างขาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม โทร.0-5345-0107-9

3
3. อุทยานแห่ งชาติห้วยน้าดัง

ด้วยสภาพอากาศที เ่ ย็นสบายตลอดทัง้ ปี มี เทื อกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ครอบคลุมอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชี ยงใหม่ และอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนทาให้ทีน่ ีเ่ ป็ น อีกทีเ่ ที ่ยวที ่ควรมาในหนาวนี ้ นอกจากนี ้
อุทยานแห่งชาติ หว้ ยน้าดังเป็ นป่ าต้นน้าลาธาร มี ลาห้วยน้อยใหญ่มากมาย ทาให้ฤดูหนาวอากาศเย็น และ
ลมแรง อาบน้าแร่ แช่ น้าร้ อน ณ โป่ งน้าร้ อนท่ าปาย อุทยานแห่ งชาติห้วยน้าดัง
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4. เขาค้ อ

เป็ นที ร่ ู้กนั ดี อยู่แล้วว่า อุทยานแห่งชาติ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นัน้ มี อากาศเย็นสบายเกื อบตลอดทัง้ ปี อยู่แล้ว
เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึงเลยว่าหน้าหนาวจะอากาศดี ขนาดไหน นอกจากนี เ้ ขาค้อนัน้ มี ทศั นี ยภาพสวยงาม
จึงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รับความนิ ยมมากสาหรับนักท่องเทีย่ ว จุดท่องเทีย่ วที ่น่าสนใจบริ เวณเขาค้อมี
หลายแห่ง โดยเฉพาะที เ่ กี ่ยวกับประวัติศาสตร์ การสู้รบกับคอมมิ วนิ สต์ ได้แก่ อนุสาวรี ย์จีนฮ่อ พิ พิธภัณฑ์
อาวุธ อนุสรณ์ สถานผูเ้ สี ยสละเขาค้อ นอกจากนี ้ ยังมี พระบรมธาตุเจดี ย์ พระตาหนักเขาค้อ อี กด้วย
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5. ภูทับเบิก

ภูทบั เบิ ก หรื อ ทับเบิ ก นัน้ อยู่ที่ จ.เพชรบูรณ์ มี ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็ นจุดที ่
สูงที ส่ ดุ ของเพชรบูรณ์ เลยที เดี ยว ที น่ ี ม่ ี สภาพภูมิประเทศที ส่ วยงามด้วยธรรมชาติ แบบทะเลภูเขา สามารถ
ชมทะเลหมอกได้ในตอนเช้าตรู่ นอกจากนี ภ้ ูทบั เบิ กยังเป็ นที ต่ งั้ ของหมู่บา้ นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และ ไร่
กะหล่าปลีทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในประเทศนีเ้ ลยทีเดียว
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6. ภูกระดึง

ที ่เที ่ยวอันดับต้นๆ ของหน้าหนาว หนี ไม่ พ้น “ภู กระดึ ง” จ.เลย ไปไม่ ได้เด็ดขาด ความสวยงามของ
ธรรมชาติ นนั้ มารวมกันอยู่ ที่นี่ไ ว้อย่ างครบถ้วน บรรยากาศความสวยงามของภู กระดึ กติ ดอยู่ในใจของ
นักท่องเที ่ยวหลายคนอย่างไม่รู้ลืมที เดี ยว สาหรับจุดท่องเที ่ยวที ่น่าสนใจบนภูกระดึง ได้แก่ ผานกแอ่น ซึ่ ง
เ ป็ น จุ ด ช ม พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ขึ้ น ที ่ ง ด ง า ม ม า ก แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม อุท ยานแห่ ง ชาติ ภู ก ระดึ ง โทร.0-4287-1333,
0-4287-1458
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7. ปาย

เมื องสามหมอก “ปาย” จ.แม่ฮ่องสอน นัน้ แน่นอนว่าติ ดอันดับทีเ่ ทีย่ วสาหรับหนาวนี ้แน่นอน ด้วยความ
ที เ่ มื องเล็กๆ นี ้ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูง และเป็ นรอยต่อชายแดนไทย - พม่า ซึ่ งในช่วงฤดูหนาวนัน้ ขะมี
อากาศเย็นจัด ทีแ่ ห่งนีม้ กั ปกคลุมด้วยสายหมอก ละอองน้าค้างจางๆ ยามเช้า และด้วยวิ ถีชีวิตทีเ่ รี ยบง่าย
ของผูค้ น ทาให้เมื องปายยังคงความเป็ นธรรมชาติ ไว้สูง โรแมนติกที่ปาย
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8. เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ นนั้ ครอบคลุม 4 จังหวัด นับว่ าเป็ นป่ าที ่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกแห่งหนึ่ งใน
ประเทศไทย แน่นอนว่า เขาใหญ่นนั้ อากาศหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาวมาก และด้วยความใกล้กรุงเทพฯ
ทาให้นกั ท่องเทีย่ วแวะเวี ยนไปเที ่ยวอย่างไม่ขาดสาย สถานที ่ท่องเที ่ยวบนเขาใหญ่ที่น่าสนใจ ได้แก่ น้าตก
เหวนรก น้ าตกเหวสุ วั ต หอส่ อ งสั ต ว์ ฯ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ โทร. 0-3736-5033
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9. วังน้าเขียว

อากาศแสนบริ สทุ ธิ์ หมอกที ่ลงจัด อากาศหนาวกาลังดี ที่วงั น้าเขี ยว จ.นครราชสี มา ทาให้หนาวนี ้ วังน้า
เขี ยวติ ดอันดับทีเ่ ทีย่ วหน้าหนาวของเราด้วย วังน้าเขี ยวนัน้ เป็ นอาเภอเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ และมี อดุ มความ
สมบูรณ์ ของธรรมชาติ อยู่มาก และที น่ ี ย่ งั เป็ นแหล่งชมกระทิ งทีส่ าคัญอี กด้วย จุดท่องเทีย่ วทีว่ งั น้าเขี ยวมี
หลายจุดด้วยกัน เช่น เขาแผงม้า ผาเก็บตะวัน
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10. สวนผึ้ง

สวนผึ้ง เป็ นอาเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที ่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที ่ยวเป็ นอย่างมาก เพราะมี ความ
อุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ทัง้ ป่ าไม้ ภูเขา และน้ าตกค่ะ เสน่ห์ที่ทาให้ใครๆ ก็ อยากไป สวนผึ้ ง นัน่ ก็ คือ
"แกะ" สี ข าวขนปุย และรี สอร์ ทสวยที ่ ต กแต่ ง ด้ ว ยไอเดี ย แจ่ ม ๆ หลากแบ บหลายสไตล์ นั่ น เอง

