ท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
ที่

ท่าเรือ

1
2
3
4
5

จังหวัดเชียงใหม่
ท่าเรือบ้านท่าตอน
ท่าเรือภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ท่าเรือวัดชัยมงคล
ท่าเรือหางแมงป่อง (วัดศรีโขง)
ท่าเรืออ่างเก็บน้าดอยเต่า

6

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จังหวัดเชียงราย
ท่าเรือศรีวรรณ
ท่าเรือสามพีน่ ้อง
ท่าเรือกิจกังวาน
ท่าเรือสามเหลี่ยมทองค้า
ท่าเรือหิรัญนคร
ท่าเรือสยาม
ท่าเรือนาวาลูกหลวง
ท่าเรือโคเค้นทู
ท่าเรือเชียงแสนริเวอร์ครูส
ท่าเรือศรีเชียงแสน
ท่าเรือบัก๊
ท่าเรือมหาราษฎร์
ท่าเรือ ซี อาร์
ท่าเรือเชิดชัย
ท่าเรือไอร์แลนด์
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ที่

ท่าเรือ

จังหวัดนครสวรรค์
22 ท่าเรือบริเวณตลาดนครสวรรค์
23 ท่าเรือบึงบรเพ็ด
24 ท่าเรืออุทยานนกน้า นครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี
25 ท่าเรือหน้าเทศบาลอุทัยธานี
26 ท่าเรือวัดท่าซุง
จังหวัดตาก
27 ท่าเรือบริเวณเขื่อนภูมิพล
จังหวัดแพร่
28 ท่าเรือท่าปลา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29 ท่าเรือบริเวณหน้าสถานีรถไฟ 4 ท่า
30 ท่าเรือบริเวณวัดบางขุนพรหม
31 ท่าเรือบริเวณพระราชวังบางปะอิน

32
33
34
35
36
37
38
39
40

จังหวัดนนทบุรี
ท่าเรือพระราม 5 (วัดนครอินทร์)
ท่าเรือวัดตึก
ท่าเรือวัดเขียน
ท่าเรือวัดเฉลิม
ท่าเรือวัดเชิงเลน
ท่าเรือวัดกลางเกร็ด
ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ท่าเรือวัดสนามเหนือ
ท่าเรือวัดใหญ่สว่างอารมณ์
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ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ท่าเรือ
จังหวัดนนทบุรี
ท่าเรือวัดหงส์
ท่าเรือ จ.นนทบุรี 1
ท่าเรือ จ.นนทบุรี 2
ท่าเรือ จ.นนทบุรี 3
ท่าเรือเทศบาลบางศรีเมือง (ข้ามฟาก)
ท่าเรือวัดเขมาภิรตาราม
ท่าเรือพิบูลสงคราม (วัดปากน้า)
ท่าเรือพระราม 7
ท่าเรือ อ.ปากเกร็ด 1
ท่าเรือ อ.ปากเกร็ด 2
ท่าเรือ จ.ปทุมธานี

จังหวัดสมุทรสงคราม
52 ท่าเรือบริเวณท่าน้าเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 2 ท่า
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
53 ท่าเรือบริเวณเกาะทะลุ

54
55
56
57

จังหวัดสมุทรสาคร
ท่าเรือมหาชัย-ท่าฉลอม
ท่าเรือมหาชัย-วัดตึก
ท่าเรือโดยสารบ้านแพ้ว
ท่าเรือสุขาภิบาลท่าฉลอม-วัดโกรกกราก

จังหวัดเพชรบุรี
58 ท่าเรือปากอ่าวบางตะบูน
59 ท่าเรือชายหาดชะอ้า
60 ท่าเรือบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน
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ที่

ท่าเรือ

จังหวัดนครปฐม
61 ท่าเรือตลาดน้าดอนหวาย 4 ท่า
62 ท่าเรือวัดไร่ขิง

63
64
65
66
67
68
69
70
71

จังหวัดราชบุรี
ท่าเรือพิชัย
ท่าเรือเล็กสีลม
ท่าเรือโค๊ก
ท่าเรือดุสิต
ท่าเรือแซงค์
ท่าเรืออนุรักษ์เรือพาย
ท่าเรือทุง่ เศรษฐี (เรือพาย)
ท่าเรือปิยะ (เรือพาย)
ท่าเรือตาหลวง

จังหวัดสงขลา
72 แพขนานยนต์ข้ามฟากฝากฝั่ง อ.เมืองสงขลา
73 แพขนานยนต์ข้ามฟากฝากฝั่ง อ.สิงหนคร
74 ท่าเรือหาดทอง อ.ปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
75 ท่าเรือบริเวณอุทยานนกน้าทะเลน้อย

76
77
78
79
80
81

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ (ดอนสัก)
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (ดอนสัก)
ท่าเรือบริษัทส่งเสริม
ท่าเรือเกาะสมุย 2 ท่า
ท่าเรือเกาะพงัน
ท่าเรือเกาะเต่า
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ที่
82
83
84
85
86

ท่าเรือ
จังหวัดชุมพร
ท่าเรือเกาะเจริญ
ท่าเรือเจ๊หนู
ท่าเรือ อบจ.ชุมพร
ท่าเรือลมพระยา
ท่าเรือท่ายาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
87 ท่าเรือข้ามฟากฝั่งแม่น้าปากพนังฝั่งตะวันออก 2 ท่า
88 ท่าเรือข้ามฟากฝั่งแม่น้าปากพนังฝั่งตะวันตก 2 ท่า

89
90
91
92
93
94

จังหวัดภูเก็ต
ท่าเรืออ่าวฉลอง
ท่าเรือรัษฎา
ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต
ท่าเรือป่าตอง
ท่าเรือบางโรง
ท่าเรืออ่าวปอ

95
96
97
98

จังหวัดสตูล
ท่าเรือต้ามะลัง
ท่าเรือปากบารา
ท่าเรืออ่าวพันเตมะละกา
ท่าเรือตะโล๊ะวาว

99
100
101
102

จังหวัดชลบุรี
ท่าเรือเกาะลอย
ท่าเรือจรินทร์
ท่าเรือเกาะสีชัง
ท่าเรือภาณุรังษี
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ที่

ท่าเรือ

103
104
105
106

จังหวัดชลบุรี
ท่าเรือเทววงษ์
ท่าเรือบาลิฮาล
ท่าเรือหน้าบ้าน (เกาะล้าน)
ท่าเรืออเนกประสงค์ (เกาะล้าน)

107
108
109
110
111
112

จังหวัดระยอง
ท่าเรือนวลทิพย์
ท่าเรือแพ
ท่าเรือศรีบ้านเพ
ท่าเรือเกาะเสม็ด
ท่าเรือท่าเทศบาลบ้านเพ
ท่าเรือท่าบัวหลวง

จังหวัดจันทบุรี
113 ท่าเรือบริเวณคลองขลุง

114
115
116
117
118

จังหวัดตราด
ท่าเรือเพือ่ การท่องเทีย่ ว อ.แหลมงอบ (กรมหลวงชุมพร)
ท่าเรือประมง อ.แหลมงอบ
ท่าเรือบ้านเก่า อ.เมือง
ท่าเรือบ้านเก่า อ.เกาะช้าง
ท่าเรือบ้านบางเบ้า

119
120
121
122

จังหวัดสมุทรปราการ
ท่าเรือข้ามฟากตลาดวิบูลย์ศรี
ท่าเรือข้ามฟากองค์พระสมุทรเจดีย์
ท่าเรือโดยสารข้ามฟากปูเ่ จ้าสมิงพราย (ท่าเภตรา)
ท่าเรือข้ามฟากพระประแดง
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ที่

ท่าเรือ

จังหวัดหนองคาย
123 ท่าเรือ จ.หนองคาย
124 ท่าเรือ อ.บึงกาฬ
125 ท่าเรือ อ.เชียงคาน
จังหวัดอุบลราชธานี
126 ท่าเรือหน้า อ.โขงเจียม
127 ท่าเรือหน้าเทศบาล ต.เขมราช

128
129
130
131
132
133

จังหวัดกระบี่
ท่าเรือโดยสารปากคลองจิหลาด
ท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน
ท่าเรือเกาะพีพี
ท่าเรือบริเวณชายหาดอ่าวนาง
ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์ อ.เกาะลันตา

134
135
136
137
138
139
140
141

จังหวัดพังงา
ท่าเรือพังงาเบย์
ท่าเรือสุระกุล
ท่าเรือทับละมุ
ท่าเรือคุระบุรี
ท่าเรือเกาะยาวน้อย
ท่าเรือเกาะยาวใหญ่
ท่าเรือเกาะปันหยี
ท่าเรือบ้านน้าเค็ม
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ที่

ท่าเรือ

จังหวัดตรัง
142 ท่าเรือหาดเจ้าไหม
143 ท่าเรือควนตุ้งกู
144 ท่าเรือปากเมง (อุทยานแห่งชาติ)
จังหวัดระนอง
145 ท่าเรือโดยสารเกาะพยอม - เกาะช้าง
146 ท่าเรือโดยสารเทศบาล ต.ปากน้า
147 ท่าเรืออันดามันคลับ
จังหวัดนครพนม
148 ท่าเรือโดยสาร อ.เมือง
149 ท่าเรือโดยสารแพขนานยนต์ อ.เมือง
จังหวัดมุกดาหาร
150 ท่าเรือโดยสาร อ.เมือง
151 ท่าเรือโดยสารแพขนานยนต์ อ.เมือง

152
153
154
155

จังหวัดขอนแก่น
ท่าเรือเขื่อนอุบลรัตน์
ท่าเรือหาดบางแสน 2
ท่าเรือพัทยา 2
ท่าเรือบ้านฟ้าเหลื่อมใหม่

จังหวัดกาฬสินธ์
156 ท่าเรือหาดดอกเกตุ เขื่อนล้าปาว
157 ท่าเรือบ้านพักสุขใจ เขื่อนล้าปาว
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