
10 อันดับ สถานที่ท่องเทีย่วในประเทศไทย 

 

อันดับที่ 10 เขาตะปู จ.พังงา 

เกาะตะปู ต้ังอยู่ในบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คิดเป็น
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากท่ีท าการอุทยานฯตามล าคลองเกาะปันหยีจังหวัดพังงา สถานท่ีท่องเท่ียว
ในประเทศไทย อยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลักษณะเป็นเกาะเด่ียว รูปร่างคล้าย
ตะปู มีศัพท์เฉพาะทางธรณีวิทยาว่า เกาะหินโด่ง (Stack) การชมเกาะตะปูต้องชมในระยะไกลจากเรือ หรือ
จากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้ 

 
อันดับ ที่ 9 เกาะ เต่า จ.สุราษฎร์ธาน ี

เกาะเต่า มีพื้นท่ีอยู่ในฝ่ังของทะเลอ่าวไทย และอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะของ 
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย เกาะเต่า จะมีลักษณะท่ีโค้งเว้า เหมือนกับเมล็ดถั่ว ซึ่งเกาะเต่า จะต้ังอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี ระยะทางจากเกาะพงนัถึงเกาะเต่า ประมาณส่ี
สิบห้ากิโลเมตร นอกจากนี้ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะเต่ายังมีเกาะนางยวน



ซึ่ง เป็นเกาะเล็กๆ ด้านตะวันตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเต่า มีสันทรายเช่ือมต่อกับเกาะเต่าในลักษณะ
เหมือนทะเลแหวก เป็นแหล่งด าน้ าชมปะการังอีกแห่งหนึ่ง 

 

อันดับ ที่ 8 ดอยอิน ทนนท์ จ.เชียงใหม่ 

อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท ์มีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
ไทย ในวันที 13 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2521 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศให้ดอยอิน
ทนนท์เป็นอุทยานแห่งชาติ สภาพป่าเป็นต้นน้ าล าธารของแม่น้ าหลายสาย และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ าปิงท่ีให้
พลังงานไฟฟ้าท่ีเข่ือนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น น้ าตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ าตกแม่ยะ ท่ีได้
ช่ือว่าสวยที่สุดของประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีเนื้อที่ประมาณ 
482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย สภาพภูมิประเทศท่ัวไป
ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก ระดับน้ าทะเล 2,565 เมตร ยอด
เขาท่ีมีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ าทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็น
แหล่งก าเนิดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ า
แม่ปิงท่ีให้พลังงานไฟฟ้าท่ีเข่ือนภูมิพล 



 
อันดับ ที่ 7 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

หัวหิน เป็นอ าเภอท่ีทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
เดิมมีช่ือว่า “บ้านสมอเรียง” หรือ “บ้านแหลมหิน” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) ได้
ทรงสร้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผ่อนในฤดูร้อน และปัจจุบันวังไกลกังวลนั้นเป็นท่ีประทับของ
พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน ทุกวันนี้ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย หัวหินมีช่ือเสียงจากการเป็นสถานท่ี
ตากอากาศท่ีสามารถเท่ียวได้ใน 1 วันและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 
2.5-3 ช่ัวโมงหากโดยสารทางรถ หรือ 45 นาทีหากเดินทางโดยเครื่องบิน 

 
อันดับ ที่ 6 พัทยา จ.ชลบุรี 

พัทยา หรือ เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมือง
พัทยา ฉบับ วันท่ี 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็น สถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศไทย เมืองท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายท่ี ทอดยาวไปตาม
แนวชายฝ่ังทะเล จัดได้ว่า สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่าง



จากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ต้ังอยู่บนฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออก
ของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน 
 

 

อันดับ ที่ 5 เกาะ ช้าง ตราด 

เกาะช้าง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีเกาะท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรอง
จากเกาะภูเก็ต เกาะช้างมีโรงแรมและรีสอร์ตมากมาย ท าให้นักท่องเท่ียวนิยมมาด าน้ า และด้วยภูมิประเทศท่ีมี
ป่าเขาอยู่กลางเกาะ นักท่องเท่ียวจึงสามารถท่องเท่ียวแบบเดินป่า ขี่ช้างก็ได้เช่นกัน 

 
อันดับ ที่ 4 เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน ี

เกาะสมุย สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย เดิมเกาะสมุยมีช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ปัจจุบัน
เป็นสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศท่ีชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่อง เท่ียว มีร้านค้า โรงแรม และสถาน
บันเทิงต่าง ๆ มากมาย สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย หาดท่ีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนเกาะสมุย คือ หาดเฉ
วง บริเวณชายหาดยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าได้ลงมือเดินต้ังแต่ต้นหาดจนกระท่ังถึงปลายหาดจะใช้เวลา



ประมาณถึง 2 ช่ัวโมง เพราะการเดินบนผืนทรายไม่เหมือนการเดินบนพื้นดินปรกติ สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย หาดท่ีมีความสวยงามเป็นอันดับรองลงมา คือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ า หาดท้อง
ยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตล่ิงงาม นอกจากธรรมชาติท่ีสวยงามของอ าเภอเกาะสมุยแล้ว ยังมี
กิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีได้รับความนิยมไปท่ัวโลก คือ “สปา” หรือการดูแลรักษาสุขภาพโดยการใช้น้ าบ าบัด เช่น 
การอาบ-การแช่น้ าแร่หรือน้ าร้อน 

 
อันดับ ที่ 3 หมู่ เกาะพีพี จ.กระบี่ 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่ เกาะพีพี ต้ังอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลท่ีมีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลท่ีงดงาม และ
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นช้ัน ๆ ถ้ าท่ีสวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสาน
หอย 40 ล้านปี ซึ่งมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 389.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 243,725 ไร่ 

 
อันดับ ที่ 2 สิมิลัน จ.พังงา 
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต้ังอยู่ท่ี ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี (ท่ีท าการอุทยาน ต้ังอยู่ท่ี ต าบล
ล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นท่ี 80,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 
2525 ค าว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็กๆ สถานท่ีท่องเท่ียว
ในประเทศไทย ในทะเลอันดามัน มี 9 เกาะ เรียงจากเหนือ มา ใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะ
เมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก เกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลัน สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะท่ีมีความสวยงามท้ังบนบกและใต้น้ า มีปะการังท่ีสวยงามหลายชนิด สามารถ
ด าน้ าได้ท้ังน้ าต้ืนและน้ าลึก สามารถพบปลาท่ีหายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่(moray) ช่วงเดือนท่ีน่า
เท่ียวมากท่ีสุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิดเกาะ 

 
อันดับ ที่ 1 หาดป่า ตอง จ.ภูเก็ต 

หาดป่าตอง อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร นับว่าเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว
ในประเทศไทย หาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต เป็นชายหาด สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ี
เพียบพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านด าน้ า ร้านขายอุปกรณ์กีฬาทางน้ า และ
อื่น ๆ อีกมากมาย ไว้คอยบริการแก่นักท่องเท่ียว ด้วยชายหาดท่ีมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร และส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีครบครัน ป่าตองจึงเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีมีผู้นิยมมาเยือนมากท่ีสุด หาดป่า
ตองถูกถล่มโดยคล่ืนสึนามิในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ปัจจุบัน หาดป่าตองเป็นหนึ่งในชายหาดส าคัญท่ีได้รับการติดต้ังระบบเตือนภัยสึนามิ มีการซักซ้อมการอพยพ
และการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวอยู่อย่างสม่ าเสมอ เป็นระยะๆ 

 


