




พาเท่ียว-ชอปปิง แบบรักษโ์ลกด้วยยานพาหนะไฟฟา้
3 จังหวัดในทริปเดียว

ชวนเที่ยวเส้นทางใหม่ เที่ยวใกล้กรุงด้วย
ยานพาหนะไฟฟา้ ผ่าน 3 จังหวัดเช่ือมต่อ
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
เที่ยวคร้ังนี้สนุกสนานครบรสทั้งคาเฟ่
วัด ตลาด และธรรมชาติ แบบอิ่มเอมกัน
สุด ๆ ที่ส าคัญเที่ยวสนุกรักษ์โลกแบบ
สมัยใหม่ ไม่สร้างมลพิษบนท้องถนนด้วย
การใช้ยานพาหนะไฟฟา้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ
ไฟฟา้ แท็กซ่ีไฟฟา้และรถไฟฟา้ จัดให้ครบ! 
สะดวกเว่อร์ จะเดินทางอย่างไร
พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างมาดูกันเลย



ท่าเรือส าคัญของ จ. นนทบุรี เดิมทีใช้การสัญจรทาง
น ้าเป็นหลัก ปัจจุบันยังรวมเที่ยวเรือด่วนเจ้าพระยา
ทุกสายเพ่ือเช่ือมต่อนนทบุรีกับกรุงเทพฯ การ
เดินทางมาที่นีน่อกจากการสัญจรทางเรือทัว่ไปและ
เรือไฟฟา้ได้แล้วยังสามารถนัง่รถไฟฟา้สายสี
ม่วงมาลงที่สถานีแยกติวานนท์ แล้วนัง่แท็กซ่ีไฟฟา้
ต่อมาที่ท่าน า้นนทบุรีใช้เวลาแค่ 8 นาทีหรือนั่ง
รถไฟฟา้สายสีแดงมาลงที่สถานบีางบ าหรุแลว้นั่ง
แท็กซ่ีไฟฟา้ต่อ 14 นาที ด้านหน้ามีวงเวยีนหอนาฬิกา
นนทบุรี ขนาดใหญ่ ที่สร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 
มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นศูนย์กลางการนดัพบ
ค้าขายของชาวนนทบุรีตั้งแตอ่ดีตถึงปัจจุบัน

การเดินทาง

ท่าน ้านนทบุรี หอนาฬิกานนทบุรี

1 Min

ท่าน ้านนทบุรี



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า

จากตลาดท่าน ้านนทบุรีเดินไปตามเส้นทางเดมิบน
ถนนประชาราษฎร์ที่มุ่งหน้าสู่ท่าน ้านนทบุรีประมาณ
2 นาทีก็พบกับ ศาลากลางจังหวดันนทบุรีหลังเกา่
ที่นี่สร้างข้ึนตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารเป็นศิลปะ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ศิลปกรรมยุโรปผสมไทย
สร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง ลักษณะอาคารมีหลาย
หลังต่อกันเกือบเป็นวงกลม ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ภายในจัดแสดงความ
เป็นมาของจังหวัด และ เคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงเป็นตรา
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด รวมถงึภาพในอดีตของยุค
ทองเคร่ืองป้ันดินเผาที่เกาะเกร็ดอกีดว้ย

การเดินทาง

ท่าน ้านนทบุรี ศาลากลาง
จ.นนทบุรี หลังเก่า

2 Mins



พูดถึงเคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ดไปแลว้ ก็ต้องไป
เที่ยวเกาะเกร็ด เกาะในแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง
เป็นชุมชนชาวมอญที่อพยพมาสมัยอยุธยาตอน
ปลาย การเดินทางจากทา่น า้นนทบุรีสามารถ
เดินทางได้หลายวิธีเพ่ือไปเกาะเกร็ด หนึ่งเหมาเรือ
จากท่าน ้านนทบุรีไปได้เลย (ค่าบริการเที่ยวเดียว
300 บาท ไป-กลับ 500 บาท) วิธีที่สองใช้
บริการรถสาธารณะไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือ เรา
ใช้บริการแท็กซ่ีไฟฟา้นั่งจากหอนาฬิกานนทบุรีไป
วัดสนามเหนือ ใช้เวลา 20 นาที เพ่ือนั่งเรือข้าม
ฟากจากท่าเรือวดัสนามเหนือไปที่ท่าเรือวดัปร
มัยยิกาวาสฝ่ังเกาะเกร็ด

การเดินทาง

เกาะเกร็ด

หอนาฬิกา
นนทบุรี

วัดสนาม
เหนือ

20 Mins

เกาะเกร็ด

3 Mins



มาเที่ยวเกาะเกร็ดแล้วไม่อยากให้พลาดกิน
"ทอดมันหน่อกะลา" เมนูข้ึนช่ือของเกาะเกร็ด
มีให้เลือกหลายร้านก็จะมีสูตรต่างกนัไป รสชาติ
ของทอดมันเผ็ด ๆ มีความกรุบของหน่อกะลา
ราดน ้าจิ้มกินกับแตงกวาดีงาม อีกอย่างคือ
“เคร่ืองป้ันดินเผา” หนึ่งผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ือของ
เกาะเกร็ด มีลวดลายวิจติรจนได้รับยกย่อง
ให้เป็นตราประจ าจังหวัดนนทบุรี บนเกาะมีส่วน
ของพิพิธภัณฑ์ให้เรียนรู้ประวัติเคร่ืองป้ันดินเผา
ฝีมือชาวมอญ รวมถึงร้านค้าที่ให้ D.I.Y 
เคร่ืองป้ันดินเผาด้วยตัวเอง

การเดินทาง

หอนาฬิกา
นนทบุรี

วัดสนาม
เหนือ

20 Mins

เกาะเกร็ด

3 Mins

เกาะเกร็ด



พระเจดีย์มุเตา หรือ “เจดีย์เอียง” ของวัดปรมัยยิกาวาส

แวะไปไหว้พระเสริมมงคลกันที่วดัปรมัยยิกาวาส
วัดแห่งนี้เก่าแก่ตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
ประดิษฐานพระนนทมุนินท์ซ่ึงเป็นพระประจ า
จังหวัดนนทบุรี มีอุโบสถตกแต่งด้วยวัสดุน าเข้า
จากอิตาลีศิลปะยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระ
วิหารที่ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซ่ึงมี
องค์ใหญ่เป็นอันดับสามใน อ. ปากเกร็ด รวมถึง
มีเจดีย์มุเตา เจดีย์ทรงมอญทีเ่ป็นสัญลกัษณ์
ของเกาะเกร็ดด้วยซ่ึงสาเหตุที่เจดีย์เอียงนั้นเกิด
จากการที่กระแสน ้ากัดเซาะนั่นเอง

การเดินทาง

ท่าเรือวัด
ปรมัยยิกาวาส

วัดปรมัยยิกาวาส

1 Min



Summerhill

นั่งเรือข้ามฟากจากทา่เรือวดัปรมัยยิกาวาสกลับ
มาที่ท่าเรือวัดสนามเหนือเพ่ือนั่งแท็กซ่ีไฟฟา้ โดย
สามารถเรียกรถแท็กซ่ีไฟฟา้ผ่านแอปพลิเคช่ัน
Taxi OKนั่งแทก็ซ่ีไฟฟา้จากวดัสนามเหนือใช้เวลา
45 นาทีก็ถึงสถานีพระโขนง เข้าสู่กรุงเทพฯ จาก
สถานีพระโขนงเดินก้าวลงจากบันไดบีทีเอส
ก็ถึง Summer Hill เลย ที่นี่เป็นศูนย์การค้า
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฤดูร้อน ออกแบบโดย
แนวคิดพลังงานย่ังยืน ลดการใช้พลังงานใน
อาคารอย่างกระจกใสช่วยรับแสงธรรมชาติ ให้คน
มาพักผ่อน ใช้ชีวิต ออกก าลังกาย เสริมความงาม
ซ้ืออาหาร และชอปปิง

การเดินทาง

วัดสนามเหนือ BTS พระ
โขนง

45 Mins

Summer Hill

1 Min



บางกระเจ้า

จากสถานีพระโขนงนั่งรถไฟฟา้ไปลงที่สถานบีางนา
(ค่าโดยสาร 31 บาท) ใช้เวลาเดินทาง 10 นาทีแล้วนัง่
แท็กซ่ีไฟฟา้จากสถานบีางนาไปที่ท่าเรือวดับางนานอก
อีก 8 นาที เพ่ือรอรอบเรือข้ามฟากไปบางกระเจ้า ใน
พ้ืนที่ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยเรือข้าม
ฟากระหว่างท่าเรือวัดบางนานอกไปที่
ท่าเรือวัดบางน ้าผ้ึงนอก ฝ่ังบางกระเจ้า ใช้เวลา
เดินทาง 5 นาที (เรือไม่มีรอบเวลา เปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 05.00-21.00 น. ค่าบริการเที่ยวละ 4 บาท) 
บางกระเจ้ามีสถานที่ให้เที่ยวชมมากมายทั้งตลาดบาง
น ้าผ้ึง คาเฟ่ วัด ร้านอาหาร โฮมสเตย์

การเดินทาง

BTS พระ
โขนง

BTS
บางนา

10 Mins

ท่าเรือ
วัดบางนานอก

8 Mins

ท่าเรือวัด
บางน ้าผึ้งนอก

5 Mins



สวนศรีนครเข่ือนขันธ์

สวนศรีนครเข่ือนขันธ์ เป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮติ
ของบางกระเจ้า ลักษณะเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เหมือนป่าธรรมชาติมีระบบนิเวศที่น่าศึกษา
เหมาะกับการเที่ยวแบบกรีน ๆ สไตล์คนรักษ์โลกใส่
ใจส่ิงแวดล้อม ที่นี่มคีวามร่มร่ืนของต้นไม้
หลากหลายชนิดและนกอกีกว่า 100 ชนิด จึงถูก
ก าหนดให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เรียกได้ว่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีด่ึงดดูผู้คนทกุรูปแบบ ทุก
เพศวัย
มาท ากิจกรรมร่วมกัน อย่างการออกก าลงักาย ให้
อาหารปลา นั่งปิกนิกแบบครอบครัว ป่ันจักรยาน
หรือล่องเรือชมทัศนียภาพแบบคู่รัก
หรือแก๊งเพ่ือน สนุกสนานกันไปตามสไตล์

การเดินทาง

บางกระเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

13 Mins
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