
  แผนการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วในพืน้ที ่EEC 
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ปี 2560  

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ35.45 ล้านคน   
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ในปี 2559 ประเทศไทยติดอนัดบั 3 ของโลก รองจาก USA สเปน  
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เมืองหลักท่องเที่ยว 
จาํนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 4 ล้านคน ต่อปี 

เกาะล้าน' เข้าข่ายป่วยหนกั ปัญหาเพียบ 
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การทอ่งเท่ียว โต(ขาเดียว)  ปัญหา 

• การตลาดเอกชน โต ชมุชน ท้องถ่ิน ยํ่าแย่ รับภาระขยะ นํา้เสีย 

• บริการขนส่ง ไม่ดี ป้ายหาย ราคาขีโ้กง  คนขีโ้กง 

• แหล่งท่องเที่ยวสกปรก (ไม่ โอ เค) กลับมาอีกไหม! 
• เมืองหลักมีปัญหา (พทัยา) มี เจ้าของบ้าน ทะเลาะ กับแขก 

• คนท้องถิ่น(ได้ประโยชน์) ทะเลาะ คนท้องถิ่น(ไม่ได้ กทท) 

• การพฒันา กทท ขาดความรู้  ชุมชน เจ้าของพืน้ที่ ขาดความรู้  
• Local Market จะตายไหม เรามอง กลุ่ม Back Pack 
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 สภาพปัญหาและอปุสรรคการพฒันาการทอ่งเท่ียว 

1. การทอ่งเท่ียวด้อยคณุภาพ 

– ภาพลกัษณ์เชิงลบของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะเมืองพทัยา  

การจดัการการท่องเท่ียวท่ีขาดความสมดลุระหว่างพืน้ท่ี

ท่องเท่ียว ปัญหาการกระจกุตวั  

– กลุม่ตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีคณุภาพ  

2. โครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและโลจิสติกส์บางพืน้ท่ี

ยงัไมส่ะดวก ไมเ่ช่ือมโยง  และความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและแหลง่ทอ่งเท่ียว  

3. ขาดแคลนแรงงานและการพฒันาบคุลากรด้านการ

ทอ่งเท่ียว  

4. ความปลอดภยัและความเช่ือมัน่จากนกัทอ่งเท่ียว ขาด

ความเช่ือมัน่ 
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(The Global Traffic Scorecard Survey) 

#1 Bangkok 
2016 World’s Congested Roads 

#2 Columbia, #3 Indonesia, #4 Russia, #5 US 

ภาพลักษณ์ด้านลบถูกมองข้าม ขาดการตัง้ใจบรูณาการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั 

ส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ัน 

และความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 

39 
17/04/61 ดร เพง่ บวัหอม 6 



ท่ีมา : กรมควบคมุมลพิษ ปี 2559 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ปี 2558  

ขาดการพฒันาระบบบริหารจดัการความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
ให้ทนัการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของจาํนวนประชากรและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 

สร้างต้นทนุการบริหารจัดการของภาครัฐและส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว 

-  ปะการังมีชีวิตอยู่ แต่เสียหายมากกว่า 70%  

 ปะการังด้านเหนือตาย 52% ด้านใต้ตาย 75% ท่ียงัมีชีวิตอยู่มีความเสียหายมาก  

ความเส่ือมโทรมจากแผงค้าขาย 

36 

แพขยะ 10 กโิลเมตร 

ในอ่าวไทย 

(กุมภาพันธ์ 2560) 
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รถตดิ  ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชุมชน 

การพฒันาอย่างขาดความรู้ที่ถูกต้องในแหล่งท่องเที่ยว 

และชุมชนเจ้าของพืน้ที่ขาดความรู้การตลาดการท่องเที่ยว 

- ขาดการสร้าง Story / สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า 

- ขาด Innovation ขายสินค้าและบริการที่มีช่ือเสียงเดมิๆ  

สร้าง / ขายลอกเลียนแบบกัน 

- ขาดการค้นหาหรือคงเอกลักษณ์ของพืน้ที่ 

- ขาดการพัฒนาสินค้าและบริการที่สนองความต้องการ 

ที่เหนือความคาดหมายของกลุ่มเป้าหมาย 

Story Telling  

Value Creation  

Value Proposition 

37 
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คุณภาพสินค้า บริการ และธุรกิจท่องเที่ยว ขาดการควบคุม 

ตดิกับดักราคาจากการแข่งขัน และภาพลักษณ์ Value for Money 

 

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังคงใช้กลยุทธ์ 

ด้าน “ราคา” มากกว่า “คุณภาพ”  

ปี 2559 จาํนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงมาก แต่โรงแรมไม่

สามารถขึน้ราคาได้  

โรงแรมระดับล่างของไทย 

รายได้เฉล่ียต่อห้องลดลง 0.1% 

ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทยและประชาชาติธุรกิจออนไลน์  38 
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จังหวัด จาํนวน (ล้านคน) 

กรุงเทพมหานคร 59.196 

ชลบุรี 16.25 

ภเูกต็ 13.41 

เชียงใหม่ 9.62 

นครราชสีมา 8.32 
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จังหวัด จาํนวน (ล้านคน) 

กาญจนบุรี 8.13 

พระนครศรีอยุธยา 7.21 

ระยอง 6.92 

สงขลา(หาดใหญ่) 6.67 

เพชรบุรี(ชะอาํ) 6.15 



 แนวทางพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัทอ้งถ่ิน EEC 
ชลบุรี ฉะเชงิเทรา ระยอง 

Modern of the East 
“ครบถ้วน หลากหลาย ทนัสมยั มี
ชีวิตชีวา”  

Thai Way of Life  “คง
คณุคา่วิถีชีวิตลุม่นํา้ งดงามด้วย

วฒันธรรมและธรรมชาติ”  

BIZ City  “ลงจอดท่ีสนามบินอู่
ตะเภา มุง่หน้าสูท่กุความต้องการ

ของทกุคน”  

โดดเดน่ เหมาะท่ีจะเป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวท่ีทนัสมยั  ด้านนนัทนาการ 

ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ 

สะดวกสบายในการเดินทางเหมาะ

กบัทกุคนในครอบครัว รวมทัง้การ

ให้บริการนกัทอ่งเท่ียวด้านการแพทย์

และบริการสขุภาพ 

โดดเดน่เชิงวิถีไทย และสะท้อนถึงศกัยภาพ 

ในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีผสมผสาน

ระหวา่งวิถีชีวิตพืน้บ้านท่ีผกูพนักบัสายนํา้ 

การผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคณุภาพ

และมีช่ือเสียงมายาวนาน อีกทัง้มีความ

โดดเดน่ด้านประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน 

ศาสนา และความเช่ือของคนในพืน้ท่ี  

 ความโดดเดน่ ในด้านเมืองอตุสาหกรรม

หลกั จงึเหมาะสําหรับการพฒันาเป็นแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงธรุกิจ เช่น การศกึษาดงูาน 

การอบรม การสมัมนา ผสมผสานกนั

ระหวา่งเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและการเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม อีกด้านโดดเดน่ 

สวยงามและธรรมชาติ สวนผลไม้ 

การเกษตร เหมาะสําหรับการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรธรรมชาติ 
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 บทบาทขององค์กรท้องถ่ินในการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวพืน้ท่ี EEC 

• 1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดมิและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ให้รองรับเทรนด์การทอ่งเท่ียวของโลก  เพ่ือดงึดดูและจงูใจให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมา
ทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีมากขึน้  

– - การสร้างแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่(Man – made Attractions) มุง่การเช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยวใหมจ่าก
สนามบินอู่ตะเภาสูช่มุชน 

– - การจดัพืน้ที่ (Zoning) เพ่ือการทอ่งเที่ยว 

– - เพ่ิมมาตรการจดัการสิ่งแวดล้อมของแหลง่ทอ่งเที่ยว เช่น การจดัการขยะตามแนวชายฝ่ัง และเกาะทอ่งเที่ยวที่
สําคญั 

– - ปรับปรุงปา้ยบอกทางและปา้ยสญัญาลกัษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

– - ปรับปรุงระบบเสียงบรรยายให้มีหลายภาษา ในแหลง่ทอ่งเท่ียวมากขึน้ 

– - สง่เสริมและพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงสภุาพ และเชิงเกษตร 

– - หนึง่ท้องถ่ิน หนึง่ แลนด์มาร์ค ( Land Mark ) 17/04/61 ดร เพง่ บวัหอม 12 



 บทบาทขององค์กรท้องถ่ินในการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวพืน้ท่ี EEC 

• 2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ  

– -  เช่ือมตอ่ระบบขนสง่สาธารณะกบัโครงสร้างพืน้ฐานหลกัของ EEC  
– เพิ่มเส้นทางรถโดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือ เส้นทางจกัรยาน เช่ือมโยงจากสนามบินอูต่ะเภา หรือจาก

ทา่เรือสําราญจากตา่งประเทศ  

• 3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  คนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเพียงพอ  

– จดัฝึกอบรมมคัคเุทศก์ และภาษาตา่งประเทศ 

– สง่เสริมการร่วมมือกนัระหวา่งภาคท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพืน้ท่ี โดย จดั อีเว้นท์ 
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 บทบาทขององค์กรท้องถ่ินในการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวพืน้ท่ี EEC 

4. การสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเที่ยว  ให้มีความรู้สึกปลอดภยั และอบอุ่น  

 -  ตดิตัง้ระบบความปลอดภยั กล้องโทรทศัน์วงจรปิดให้ครอบคลมุพืน้ท่ีชมุชน พืน้ท่ีจดุเส่ียง

ตา่ง ๆ  

 -  จดัให้มีผู้ดแูลอํานวยความสะดวกและความปลอดภยัแกนกัท่องเท่ียว ในแหลง่ท่องเท่ียว 

 -  จดัทําระบบตดิตามและแจ้งเหตผุา่น Application ให้ชดัเจน 

 -  สง่เสริมการซือ้ขายด้วยระบบตลาด E – Market 
 - สง่เสริม Local Market ปลอดภยั สบาย สะดวก ได้ อตัลกัษณ์ 
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แนวทางการพฒันาการทองเทีย่ว  ไทย 

สะดวก 

สะอาด 

ปลอดภัย 

ไดเอกลักษณ  

OTOP who are they ? 

การผลติ 

การบรกิาร 

การคา  

ใชนวตักรรมและ
ความคดิสรางสรรค 

ท่องเที่ยว

ชุมชน 
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17/04/61 ดร เพง่ บวัหอม 16 



ตามวธีิชีวติแบบใหม่ 
1. การเอาบ้าน หรือห้องว่างมาแปลงเป็น เงนิ 

2. เอาชุมชนเป็นจุดขาย 

3. เอาความ Green เป็นจุดสนใจ 

Travelist & Tourist 
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แผนงาน /โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว ใน EEC 

• วิสัยทศัน์ : "มุง่สูอ่ตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีสร้างสรรค์ สมดลุและยัง่ยืน"  

• ยุทธศาสตร์ " การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวใหมต่ะวนัออก" New Eastern 
Tourism City : NET City  

• พันธกิจ “สร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัทอ่งเท่ียว สร้างความอบอุน่ใจ สะดวกสบาย รวดเร็ว 
ปลอดภยั ทกุการเดนิทาง”  

• เป้าหมายการพัฒนา 

1. ด้านไอที ระบบ Internet Application พฒันาการติดตอ่ส่ือสาร ด้านการสํารองอาหาร และท่ีพกั 

2. ด้านอาหาร พฒันาระบบครัวกลาง สะอาด รสชาติดี 

3. ด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว สนบัสนนุด้านบริการ และการทอ่งเท่ียวเชิงบรูณาการ รัฐสง่เสริมสนบัสนนุ 

4. ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ HR พฒันาแรงงานฝีมือ ทกุด้าน ร่วมมือกบัสถานศกึษาอาชีวะในพืน้ท่ี 
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เปา้หมายการพฒันา 

• 5. ด้านระบบคมนาคมขนสง่ เช่ือม สนามบนิอูต่ะเภา สถานี
รถไฟความเร็วสงู 

• 6. ด้านสขุภาพและความปลอดภยั จดัสร้างสถานพยาบาล
เพ่ิมเติม 

• 7. ด้านการพฒันาทา่เรือ การทอ่งเท่ียวไปยงัเกาะ และการ
ประมงพืน้บ้าน จําเป็นต้องพฒันาทา่เรือให้มีศกัยภาพรองรับ
ได้ 

• 8. ด้านโรงแรม ท่ีพกั สง่เสริมสนบัสนนุทนุการสร้างโรงแรม 

• 9. ด้านพลงังาน ระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คงเพียงพอ 

• 10. ด้านสิง่แวดล้อม เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว และอนรัุกษ์ทรัพยากร
นํา้อยา่งตอ่เน่ือง 

• 11. ด้านการกีฬา การเกษตรเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

• 12. ด้านสนิค้าของท่ีระลกึประจําแหลง่ทอ่งเท่ียว 
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แนวทางพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว EEC 

• แนวทาง 1 การพฒันาคณุภาพแหลง่
ท่องเท่ียว เพ่ือดงึดดูและจงูใจให้นกัท่องเท่ียว
เดนิทางมาท่องเท่ียวในพืน้ท่ี เพิ่มมากขึน้  

• แนวทาง  2 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
สิง่อํานวยความสะดวก  

• แนวท่ง  3 การพฒันาบคุลากรด้านการ
ท่องเท่ียว เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
และเพียงพอ 

• แนวทาง  4 การสร้างความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียว   
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แนวทาง 1 การพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเท่ียว เพ่ือดงึดดูและจงูใจให้

นกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี เพ่ิมมากขึน้  
1.  โครงการพฒันาครัวกลาง แหง่ละ 30 ล้าน 20 แหง่  ในแหลง่ทอ่งเท่ียว 

2. โครงการ SEAFOOD Walking Street Bangsaray ปรับปรุง
พืน้ท่ีริมทะเลชายหาดบางเสร่ ให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวด้านอาหารทะเลท่ีดีท่ีสดุ  

3. โครงการพฒันาพลงังานสะอาด และพลงังานทดแทน 

4. โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการลงทนุและให้สทิธิพิเศษการลงทนุ ดงันี ้ 
– โครงการศนูย์กลางตลาดการค้า อาหาร ผกั ผลไม้ สูป่ระตสูง่การสง่ออก   

   

–  โครงการศนูย์กลางจําหน่าย สินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลกึ สนบัสนนุ SMEs & และ
สินค้า OTOP  

– โครงการสนบัสนนุเอกชนด้านการทอ่งเท่ียว ประชารัฐ เอกชน ชมุชน ร่วมดําเนินการ
แสดงตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

5. โครงการสร้างพืน้ท่ี Park Show  และจดุ Land Mark ในแหลง่
ทอ่งเท่ียว   

6.  โครงการสนบัสนนุการเรียนรู้เอกชน และการพฒันาการเกษตรเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว  
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แนวทาง 1 การพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเท่ียว เพ่ือดงึดดูและจงูใจให้

นกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี เพ่ิมมากขึน้  

• 7. โครงการจบัคูธุ่รกิจ(Business  Matching) 
ระหวา่งชมุชนทอ่งเท่ียวกบับริการทวัร์ 

• 8. โครงการจดักิจกรรมแสดง/จําหน่ายสนิค้าและบริการ
ทอ่งเท่ียวชมุชน (Events) 

• 9. โครงการสร้างส่ือประชาสมัพนัธ์และจดุแสดงสนิค้า
และจําหน่ายสนิค้าและบริการชมุชนทอ่งเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี 

• 10. ประชาสมัพนัธ์ online to offline 
•  11. โครงการพฒันาสนิค้า OTOP ตําบลบางเสร่ การ

ออกแบบสญัลกัษณ์สนิค้าชมุชน 

• 12. โครงการสร้างแบนด์และสโลแกนด์ทอ่งเท่ียวชมุชน
ตําบลบางเสร่ 
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แนวทาง  2 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ สิง่อํานวยความสะดวก  

1. โครงการพฒันาปรับปรุงภมิูทศัน์ชายหาดบางเสร่   

2. โครงสร้างแลนด์มาร์คจดุถ่ายรูป (Check-in) 
3. โครงการก่อสร้างห้องนํา้สะอาด 

4. โครงการพฒันาเสน่ห์ประเพณี วฒันธรรมบางเสร่  เสน่ห์หางเคร่ือง 

5. โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ถนนสายวฒันธรรมหมู่บ้านประมงบางเสร่ 

6. โครงการปรับปรุงจดุบริการเรือท่องเท่ียวบางเสร่(จดุลงเรือ 
นกัท่องเท่ียว) 

7. โครงการปรับปรุงลานวฒันธรรมค่ายลกูเสือบางเสร่ 

8. . โครงการพฒันาสถานีขนสง่สํานกังานการท่องเท่ียว เช่ือมตอ่สถานี
รถไฟฟ้า  

9. โครงการศนูย์จําหน่ายสินค้า พร้อมท่ีจอดรถ 8 ชัน้ ริมหาดบางเสร่  

10. โครงการพฒันาท่าเรือบางเสร่   รองรับนกัท่องเท่ียวและการประมง 

11. โครงการก่อสร้างศนูย์พยาบาลสําหรับนกัท่องเท่ียว  
 

 

12 โครงการพฒันาขนสง่มวลชนสาธารณะ สําหรับ

นกัทอ่งเท่ียว เพ่ือความสะดวกสบาย รวดเร็ว

ปลอดภยั  

13 โครงการปอ้งกนัตลิง่ชายหาดบางเสร่  

14.โครงการศกึษาออกแบบเส้นทางทอ่งเท่ียวและ

การเช่ือมโยงการทอ่งเท่ียวแตล่ะท้องถ่ิน 

15.โครงการออกแบบโปรแกรมจดัทําปฏิทินการ

ทอ่งเท่ียวชมุชนในเขตท้องถ่ิน พทัยา-บางเสร่-สตัหีบ 

16.โครงการสร้าง application ทอ่งเท่ียวชมุชน
ตําบลบางเสร่ 
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แนวทาง  3 การพฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว เพ่ือให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล และเพียงพอ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมชมุชนหมูบ้่าน
ท่องเท่ียวประมง - คณะกรรมการ+ผู้ นําชมุชน 

2. โครงการพฒันาบคุลากรและการจดัการ
ท่องเท่ียวชมุชน 

3. โครงการพฒันาแผนธุรกิจ/ผลติภณัฑ์/แผน
ชมุชน 

4. โครงการมคัคเุทศก์น้อย 

5. โครงการพฒันาผู้ประกอบการในแหลง่
ท่องเท่ียว 
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แนวทาง  4 การสร้างความเช่ือมัน่ของนกัทอ่งเท่ียว  

I. โครงการปรับปรุงถนนปลอดภยัสําหรับการ
ทอ่งเท่ียว ทางเท้า ทางจกัรยาน ปลกูต้นไม้ เพิ่ม
พืน้ท่ีสีเขียว  

II. โครงการตดิตัง้กล้อง CCTV เพ่ือความ
ปลอดภยันกัทอ่งเท่ียว 

III. โครงการพฒันา WIFI แหลง่ทอ่งเท่ียว ให้มี
ศกัยภาพทัว่ถึง 

IV. โครงการพฒันาระบบจดัการขยะเมือง โดยรวม 

V. โครงการพฒันาเพิ่มระบบจดัการนํา้เสีย 
เทศบาลตําบลบางเสร่  
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ในส่วนเมืองใหม่ในเขต EEC 
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ส่งเสรมิการท่องเท่ียวคุณภาพ นาํเสนอความเป็นไทยเป็นจุดขาย 

เพิม่รายไดท้างการท่องเท่ียว 

สรา้งความเขม้แขง็จากชมุชนและทอ้งถิน่ 

LOCAL IS KING  เทรนด์ ความเป็นท้องถิ่น Localization มันมี

อยู่แล้ว มีดีในท้องถิ่น แต่ เราจะนําเสนอ อย่างไร 
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ท่องเท่ียวโดยมีส่วนร่วมกบัชมุชนหรอืร่วม
กจิกรรมกบัชมุชน ชมุชนตอ้ง สาํรวจ
สถานท่ี และพรอ้มโฮมเสตย ์

Participation, Connection, 
Creator, Learner 
นกัท่องเท่ียวไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
เขา้ใจคุณค่าทางสงัคม วฒันธรรมในพื้นท่ีอย่างลกึซึ้ง 

VS นกัท่องเท่ียวท ัว่ไป  นกัท่องเท่ียวเชงิสรา้งสรรค ์
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เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์”  
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ทุกแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคัญ 
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เส้นทางการท่องเที่ยววถีิไทยทางนํา้ 

วัดโสธรวราราม เช่ือมโยงสายนํา้แห่งศรัทธา 
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เส้นทางทอ่งเท่ียว จ.ชลบรีุ จ. ระยอง ออก จ.จนัทบรีุ  
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จบการ 

นําเสนอ 
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