


 “แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�” แม่่น้ำำ ��ส�ยหลัักที่่�หลั่อเลั่ �ยงช่ีวิิต
ของคน้ำไที่ยให้อุดม่สม่บููรณ์์ม่�น้ำ�น้ำนั้ำบูร้อยป่ี แม่่น้ำำ �� 
ส�ยน่้ำ�เต็ม่ไปีดว้ิยเร่�องร�วิที่่�น่้ำ�คน้้ำห�เร�ส�ม่�รถม่องเห็น้ำ
ปีระวิตัศิ�สตรต์�่ง ๆ ไดม้่�กข้ �น้ำจ้�กก�รลั่องแม่่น้ำำ �� ไม่่วิ�่
จ้ะเป็ีน้ำสิ�งปีลัูกสร้�งที่ั �งเก่�แลัะใหม่่ วิัดวิ�อ�ร�ม่ที่่�ยัง 

คงควิ�ม่สวิยง�ม่ให้เห็น้ำ รวิม่ถง้วิถิช่่ีวิติรมิ่น้ำำ ��ใน้ำแบูบูฉบัูบู
ของชี�วิไที่ย  
 ก�รที่อ่งเที่่�ยวิแห่งปีระเที่ศไที่ยเล็ังเห็น้ำถง้โอก�สแลัะ
ศักยภ�พของก�รท่ี่องเที่่�ยวิที่�งน้ำำ �� จ้้งต้องก�รม่อบู
ปีระสบูก�รณ์์ก�รท่ี่องเที่่�ยวิใน้ำมุ่ม่ม่องใหม่่ 4 พ่ �น้ำที่่�

กรงุเที่พม่ห�น้ำคร น้ำน้ำที่บูรุ ่ปีที่มุ่ธ�น่้ำ แลัะพระน้ำครศรอ่ยธุย�  
เพ่�อช่ีวิยส่งเสรมิ่ก�รที่่องเที่่�ยวิใน้ำอน้ำ�คต 
  สัม่ผััสควิ�ม่สวิยง�ม่แบูบูเก่� แลั้วิรับูฟังเร่�องเลั่� 

มุ่ม่ม่องใหม่่ผั่�น้ำส�ยน้ำำ ��ที่่�เร�คุ้น้ำเคยกัน้ำเป็ีน้ำอย่�งด ่ 
“แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�” 
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ความวิจิิตร
เลียีบ

“นทีี”

ก�รเดนิ้ำที่�งแตล่ัะครั �งเปิีดปีระสบูก�รณ์์ ใหม่่เสม่อ 

แม่้วิ�่จ้ะเป็ีน้ำเม่่องที่่�คุน้้ำเคยอย่�ง 

“กรงุเที่พม่ห�น้ำคร” 

ถ้งแม่้กรงุเที่พฯ จ้ะม่�กม่�ยไปีดว้ิยตก้สูง

แตก็่ยังคงม่่สิ�งสวิยง�ม่ซ่่อน้ำอยู่

 โดยเฉพ�ะสถ�น้ำที่่�เที่่�ยวิรมิ่น้ำำ �� 

ส�ยหลัักอย่�ง 

“แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�”
ลัองม่�สัม่ผััสควิ�ม่สวิยง�ม่ใน้ำมุ่ม่ม่องใหม่่ ๆ

 ผั่�น้ำที่�งส�ยน้ำำ ��กับูควิ�ม่วิจิ้ิตรที่่�สอดแที่รกเร่�องร�วิของวิฒัน้ำธรรม่

ให้กลัม่กลั่น้ำไปีกับูยุคสม่ัยที่่� ไม่่เคยหลัับูไหลั

Exquisite Splendor 
Along The River

Bangkok
กรุุงเทีพมหานครุ
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พระบรมมหาราชวััง 
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
ถน้ำน้ำหน้้ำ�พระลั�น้ำ  
แขวิงพระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงั 
เขตพระน้ำคร กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10200

โที่รศััพที่์ : 
0-2220-7321

เวัลาที่ำาการ : 
08.30-15.30 น้ำ.

ราคา : 
คน้ำไที่ยไม่่เส่ยค�่ใช้ีจ้่�ย
คน้ำต�่งชี�ต ิ500 บู�ที่

การเดินที่าง : 
ลังเรอ่จ้�กที่่�ช้ี�ง เดนิ้ำผั่�น้ำถน้ำน้ำ
หน้้ำ�พระลั�น้ำ

ที่่าเรือี : 
ที่่�ช้ี�ง

 พระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงัสร�้งข้ �น้ำใน้ำสม่ยัพระพุที่ธยอดฟ้้�จ้ฬุ�โลักม่ห�ร�ชี (รชัีก�ลัที่่� 1) เรย่กไดว้ิ�่ 

เปีร่ยบูเสม่่อน้ำหัวิใจ้แห่งก�รก่อตั �งกรุงรัตน้ำโกสิน้ำที่ร์ที่่�ยังคงควิ�ม่งดง�ม่แลัะยิ�งใหญ่่ แสดงให้

เห็น้ำถ้งควิ�ม่รุ่งเร่องจ้�กอด่ตได้เป็ีน้ำอย่�งด่ ภ�ยใน้ำแบู่งออกเป็ีน้ำ 3 ส่วิน้ำ ค่อ เขตพระร�ชีฐ�น้ำ 

ชัี �น้ำน้ำอก เขตพระร�ชีฐ�น้ำชัี�น้ำกลั�ง แลัะเขตพระร�ชีฐ�น้ำชัี�น้ำใน้ำ ซ้่�งจุ้ดไฮไลัท์ี่ของที่่�น่้ำ� ม่่ 5 จุ้ด 

ด้วิยกัน้ำได้แก่ วิดัพระศรร่ตัน้ำศ�สด�ร�ม่ หรอ่วิดัพระแก้วิ, หมู่่พระม่ห�ม่ณ์เฑ่ียร, พระที่่�นั้ำ� งจั้กร่

ม่ห�ปีร�ส�ที่, พระที่่�นั้ำ�งดสิุตม่ห�ปีร�ส�ที่ แลัะพิพิธภัณ์ฑี์วิดัพระศรร่ตัน้ำศ�สด�ร�ม่

 ส่่วนจุุดไฮไลท์์จุุดใหม่่ของที่่�น่้ำ� ค่อ 

บูรเิวิณ์โดยรอบูของวิดัพระศรร่ตัน้ำศ�สด�ร�ม่ 

เป็ีน้ำ “ปีระตมิ่�กรรม่หิน้ำสลััก” ที่่�ถูกสร�้งข้ �น้ำ

ใน้ำสม่ัยรัชีก�ลัที่่� 5 จ้ำ�น้ำวิน้ำม่�กกวิ่�ร้อยตัวิ  

ซ้่�งถูกขุดพบูเม่่�อเดอ่น้ำกรกฎ�คม่ พ.ศ. 2564 

จ้�กหลักัฐ�น้ำพบูวิ�่ปีระตมิ่�กรรม่หนิ้ำเหลั�่น่้ำ� 

ถูกสร้�งข้ �น้ำใน้ำชี่วิงฉลัองพระน้ำคร 100 ป่ี 

ที่่� สั�งเข้�ม่�ปีระดับูลั�น้ำวิัดพระแก้วิเป็ีน้ำ

ปีระติม่�กรรม่รูปีแบูบูบุูคคลัหลั�กหลั�ย 

เช่ี �อชี�ต ิรวิม่ถ้งสัตวิใ์น้ำเที่พนิ้ำย�ย

History & Architecture 

วััดอีรุณราชวัรารามราชวัรมหาวัิหาร 
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
158 ถน้ำน้ำวิงัเดมิ่ แขวิงวิดัอรณุ์
เขตบู�งกอกใหญ่่ 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10600

โที่รศััพที่์ : 
0-2891-2185

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-17.30 น้ำ.

ราคา : 
ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย 

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่เดนิ้ำเข้�วิดัไดเ้ลัย

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ข้�ม่ฟ้�กวิดัอรณุ์ 
ร�ค� 3 บู�ที่ (ข้ �น้ำจ้�กที่่�เตย่น้ำ)

 วิดัอรณุ์ร�ชีวิร�ร�ม่ร�ชีวิรม่ห�วิหิ�ร หรอ่วิดัแจ้้ง วิดัสวิยแห่งหน้้ำ�งของกรงุเที่พฯ ที่่�ตั �งโดดเดน่้ำ

รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ยิ�งถ้�ใครได้ม่�ช่ีวิงพระอ�ที่ิตย์ข้ �น้ำหรอ่พระอ�ที่ิตย์ตกจ้ะสวิยม่�ก ๆ วิดัแห่งน่้ำ�

เป็ีน้ำวิัดเก่�แก่สร้�งม่�ตั �งสม่ัยกรุงศร่อยุธย� ผั่�น้ำม่�ถ้งกรุงธน้ำบูุร่ แลัะเข้�สู่ยุครัตน้ำโกสิน้ำที่ร์อย่�ง

เกรย่งไกรม่�ถ้งปัจ้จุ้บูัน้ำ  

 จุ้ดไฮไลัที่์ ได้แก่ พระปีร�งค์ใหญ่่, พระอุโบูสถ สักก�ระพระพุที่ธธรรม่ม่ิศรร�ชีโลักธ�ตุดิลัก, 

พระวิิห�รหลัวิง สักก�ระพระพุที่ธชัีม่ภูนุ้ำที่ม่ห�บุูรุษลัักขณ์�อส่ตย�นุ้ำบูพิตร แลัะพระอรุณ์ หร่อ

พระแจ้้ง พระพุที่ธศิลัป์ีแห่งลั�น้ำช้ี�ง, โบูสถ์น้้ำอย ลัอดแที่่น้ำบูรรที่ม่สม่เด็จ้พระเจ้้�ต�กสิน้ำม่ห�ร�ชี 

แลัะยักษ์บูรเิวิณ์ซุ่้ม่ปีระตทูี่�งเข้� หรอ่ที่่�หลั�ย ๆ คน้ำเรย่กวิ�่ยักษ์วิดัแจ้้ง 

 ตำำ�น�น “ท่์�เตีำยน” เกิดจ้�กก�รต่อสู้ของ 

ยักษ์วิดัแจ้้ง กับู ยักษ์วิดัโพธิ� โดยม่่ ยักษ์วิดัพระแก้วิ 

เป็ีน้ำผัู้ห้�ม่ทัี่พ วิ�่กัน้ำวิ�่ยักษ์วิดัแจ้้งแลัะยักษ์วิดัโพธิ� 

นั้ำ�น้ำเป็ีน้ำเพ่�อน้ำรักกัน้ำ วิัน้ำหน้้ำ� งยักษ์วิัดโพธิ�ไม่่ม่่เงิน้ำ  

จ้ง้ข�้ม่แม่น่้ำำ ��เจ้�้พระย�ไปีขอยม่่เงิน้ำจ้�กยกัษ์วิดัแจ้ง้ 

แต่เม่่�อถ้งวิัน้ำกำ�หน้ำดค่น้ำยักษ์วิัดโพธิ�กลัับูไม่่ยอม่

จ้่�ย ยักษ์วิัดแจ้้งจ้้งตัดสิน้ำใจ้ข้�ม่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�

ม่�ที่วิงเงิน้ำค่น้ำ แต่ยักษ์วิัดโพธิ�ไม่่ยอม่ให้ จ้้งเกิด

ก�รที่ะเลั�ะถ้งขั �น้ำต่อสู้กัน้ำแต่เพร�ะรปูีร�่งที่่�ใหญ่่โต

แลัะกำ�ลัังม่ห�ศ�ลั จ้้งที่ำ�ให้ต้น้ำไม้่ใน้ำบูริเวิณ์นั้ำ�น้ำถูก

ยักษ์ที่ั �งสองเหย่ยบูยำ��จ้น้ำล้ัม่ต�ยลังหม่ด บูรเิวิณ์นั้ำ�น้ำ 
จ้้งร�บูเร่ยบูกลั�ยเป็ีน้ำสถ�น้ำท่ี่�โล่ังเต่ยน้ำไปีหม่ด  

เม่่�อพระอิศวิร (พระศิวิะ) ไดท้ี่ร�บูเร่�อง จ้้งไดล้ังโที่ษ

โดยก�รส�ปีให้ยักษ์ที่ั �ง 2 กลั�ยเป็ีน้ำหิน้ำ แลั้วิให้ยักษ์

วิดัโพธิ�ที่ำ�หน้้ำ�ที่่�ย่น้ำเฝ้้�หน้้ำ�พระอุโบูสถ แลัะให้ยักษ์ 

วิดัแจ้้งที่ำ�หน้้ำ�ที่่�ย่น้ำเฝ้้�พระวิหิ�รวิดัแจ้้งเร่�อยม่�

History & Architecture 

9TAT River artTAT River art8

http://www.royalgrandpalace.th/th/discover 
http://www.facebook.com/watarunofficial/
https://www.facebook.com/watarunofficial/
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ที่่าเตั้ียน

 ก�รม่�ที่่�เต่ยน้ำนั้ำ�น้ำไม่่ย�ก เน่้ำ� องจ้�กม่่เร่อส�ธ�รณ์ะหลั�ยส�ยให้เลั่อกนั้ำ� ง ม่�ถ้งที่่�

ก็ขอเก็บูภ�พสวิย ๆ ของวิัดอรุณ์ร�ชีวิร�ร�ม่ร�ชีวิรม่ห�วิิห�ร ที่่�อยู่ฝั่� งตรงข้�ม่กัน้ำก่อน้ำ 

ซ้่�งเป็ีน้ำอ่กมุ่ม่ที่่� ไม่่ควิรพลั�ดเด็ดข�ด ออกจ้�กท่ี่�เร่อจ้ะพบูอ�ค�ร 2 ชัี �น้ำส่เหลั่องสด 

สไตลั์โคโลัเน่้ำยลั เร่ยกวิ่�เป็ีน้ำต้กเจ้้�เสน่้ำห์ที่่�ถ่�ยรูปีมุ่ม่ไหน้ำก็สวิย น้ำอกจ้�กต้กแห่งน่้ำ�

บูรรย�ก�ศภ�ยใน้ำตลั�ดยังคลั�สสิคไม่่แพ้กัน้ำ ที่�งเดิน้ำย่�น้ำที่่�เต่ยน้ำม่่หลั�ยแห่งให้

แวิะ ไม่่วิ่�จ้ะเป็ีน้ำ วิัดโพธิ� ,  มิ่วิเซ่่ยม่สย�ม่ หร่อจ้ะเป็ีน้ำตลั�ดดอกไม่้อัน้ำข้ �น้ำช่ี�ออย่�ง 

ปี�กคลัองตลั�ด ซ้่�งระหวิ่�งที่�งจ้ะม่่ร้�น้ำอ�ห�รแลัะร้�น้ำก�แฟ้ตั �งเร่ยงแถวิให้เลั่อกนั้ำ� งได ้

ต�ม่ชีอบู น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำยังม่่ร้�น้ำข�ยของที่่�ระลั้กให้เลั่อกซ่่ �อติดม่่อกลัับูบู้�น้ำกัน้ำด้วิย

History & Architecture 

 ไม่่ต้องเป็ีน้ำส�ยอ�รต์ก็วิ�ดรปูีได้ แถม่ยังได้วิ�ดรปูีใน้ำมุ่ม่สวิย ๆ ที่่�ส�ม่�รถม่องเห็น้ำวิวิิแม่่น้ำำ ��

เจ้้�พระย�ได้แบูบูพ�โน้ำร�ม่� Soul Salt River City เป็ีน้ำ Café Painting ที่่�เปิีดได้ไม่่น้ำ�น้ำนั้ำก  

จุ้ดเก๋ไก๋ของที่่�น่้ำ�ค่อพ่ �น้ำที่ร�ยที่่�เที่ที่ับูพ่ �น้ำกระเบู่ �องที่ั�วิที่ั �งร�้น้ำ ให้ควิ�ม่รูส้้กเหม่่อน้ำนั้ำ�งวิ�ดภ�พอยู่

ที่่�ม่กลั�งธรรม่ชี�ติจ้รงิ ๆ ที่่�น่้ำ�  ม่่เฟ้รม่ผั้�แคน้ำวิ�สให้เลั่อกหลั�ยขน้ำ�ด พรอ้ม่แปีรงให้เป็ีน้ำเซ่ต  

เร�ส�ม่�รถนั้ำ�งวิ�ดรปูีได้แบูบูไม่่จ้ำ�กัดเวิลั�รวิม่ถ้งสั�งอ�ห�รวิ�่งแลัะเคร่�องด่�ม่ได้ ซ้่�งม่่ให้เลั่อกที่ั �ง

ก�แฟ้ ชี� แลัะเคร่�องด่�ม่สดช่ี�น้ำอ่กหลั�ยชีนิ้ำด

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ถน้ำน้ำม่ห�ร�ชี 
แขวิงพระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงั 
เขตพระน้ำคร กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10200

เวัลาที่ำาการ : 
ที่่�เรอ่เปิีด 06.00-20.00 น้ำ. 
ตลั�ดเปิีด 11.00-18.30 น้ำ.

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ ส�ม่�รถเดนิ้ำเที่่�ยวิชีม่
ย่�น้ำที่่�เตย่น้ำไดเ้ลัย

ที่่าเรือี : ที่่�เตย่น้ำ 
ที่่�เรอ่ส�ธ�รณ์ะ

Riverside Sport & Nature

Soul Salt River City
(café painting) 

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ชัี �น้ำ 1 River City Bangkok 
ซ่อยเจ้รญิ่กรงุ 24 แขวิงตลั�ดน้้ำอย  
เขตสัม่พัน้ำธวิงศ์ กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10100

โที่รศััพที่์ : 08-2988-0755

เวัลาที่ำาการ : 11.00-20.00 น้ำ.

ราคา : 499 บู�ที่ข้ �น้ำไปี 

การเดินที่าง : 
เดนิ้ำเข้�ศนู้ำย์ก�รค�้ River City 
Bangkok ร�้น้ำอยู่ตดิแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�

ที่า่เรอืี : ที่�่เรอ่ River City Bangkok
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 150 เม่ตร

วััดพระเชตัุ้พนวัิมลมังคลาราม
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
2 ถน้ำน้ำสน้ำ�ม่ไชีย แขวิงพระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงั 
เขตพระน้ำคร กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10200

โที่รศััพที่์ : 
08-3057-7100

เวัลาที่ำาการ : 
08.30-17.30 น้ำ.

ราคา : 
คน้ำไที่ยไม่่เส่ยค�่ใช้ีจ้่�ย
คน้ำต�่งชี�ต ิ200 บู�ที่

การเดินที่าง : 
เดนิ้ำจ้�กที่่�เตย่น้ำ ข้�ม่ถน้ำน้ำม่ห�ร�ชี

ที่่าเรือี : 
ที่่�เตย่น้ำ
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 100 เม่ตร

 วิัดพระเชีตุพน้ำวิิม่ลัม่ังคลั�ร�ม่ร�ชีวิรม่ห�วิิห�ร หร่อวิัดโพธิ� เป็ีน้ำพระอ�ร�ม่หลัวิงชัี �น้ำเอก

ปีระจ้ำ�รัชีก�ลัที่่� 1 แห่งร�ชีวิงศ์จ้ักร่ ปูีชีน่้ำยสถ�น้ำที่่�สำ�คัญ่แห่งหน้้ำ� งของกรุงรัตน้ำโกสิน้ำที่ร์ แลัะ

ไฮไลัที่์ห้�ม่พลั�ดเลัยก็ค่อก�รม่�กร�บูไหวิพ้ระพุที่ธไสย�สน์้ำ หรอ่พระน้ำอน้ำองค์ใหญ่่ ย�วิ 46 เม่ตร  

เป็ีน้ำพระน้ำอน้ำที่่�ม่่ขน้ำ�ดย�วิเป็ีน้ำอัน้ำดับูที่่� 3 ของปีระเที่ศไที่ย ฝ่้�พระบู�ที่ปีระดับูมุ่ขเป็ีน้ำรูปีม่งคลั 

108 ปีระก�ร เช่ี�อวิ่�ถ้�ขอพรด้�น้ำควิ�ม่รักจ้ะสม่หวิังอ่กด้วิย น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำยังเป็ีน้ำต้น้ำตำ�รับูน้ำวิด 

แผัน้ำไที่ยที่่�ยังส่บูส�น้ำอยู่ซ้่�งภ�ยใน้ำวิัดม่่สถ�น้ำที่่�จ้ัดไวิ้สำ�หรับูผัู้ที่่�อย�กน้ำวิดแผัน้ำไที่ยดูสักครั �ง  

พรอ้ม่ที่ั �งยังม่่จ้ำ�หน่้ำ�ยน้ำำ ��ม่ัน้ำน้ำวิดแบูบูต�่ง ๆ ไวิ้ให้ซ่่ �อตดิม่่อกัน้ำกลัับูบู้�น้ำดว้ิย

 ตอ่ม่�ใน้ำสม่ยัรชัีก�ลัที่่� 4 ม่ก่�รสร�้งระเบู่ยงแลัะพระม่ห�เจ้ดย์่ปีระจ้ำ�รชัีก�ลั โปีรดเกลั�้ฯ ร่ �อซุ่ม้่

ปีระตอูอกไปี 2 ซุ่ม้่ ปัจ้จ้บุูนั้ำรปูียักษ์วิดัโพธิ�จ้ง้เหลัอ่อยูเ่พย่ง 2 คู ่คอ่ ไม่ยร�พกบัูแสงอ�ทิี่ตย ์อยูท่ี่�ง

ด�้น้ำปีระตทูี่ศิตะวินั้ำตกเฉ่ยงใต ้แลัะสัที่ธ�สูรกบัูพญ่�ขร อยูท่ี่�งด�้น้ำปีระตทูี่ศิตะวินั้ำตกเฉ่ยงเหน่้ำอ 

 วิดัโพธิ�ก็ม่่ยักษ์เหม่่อน้ำกับู วิดัแจ้้ง แลัะวิดั

พระแกว้ิ แต่ไม่่ไดม้่ข่น้ำ�ดใหญ่เ่ที่�่ เพร�ะม่ข่น้ำ�ด

เที่่�ตัวิคน้ำเที่่�นั้ำ�น้ำ ธรรม่เน่้ำยม่ก�รสร้�งรูปียักษ์

เพ่�อรกัษ�ปีระตูวิดัโพธิ�นั้ำ�น้ำม่่ม่�ตั �งแต่สม่ัยรชัีก�ลั

ที่่� 1 ใน้ำครั �งนั้ำ�น้ำโปีรดเกลั้�ฯ ให้หลั่อรปูีอสูรปีระจ้ำ�

ปีระตูวิดั ปีระตูลัะ 1 คู่ ที่ั �งสิ �น้ำจ้ำ�น้ำวิน้ำ 4 ปีระต ู

ต่อม่�ใน้ำสม่ัยรัชีก�ลัที่่� 3 รูปีอสูรเหลั่�นั้ำ�น้ำชีำ�รุด  

จ้ง้โปีรดเกลั�้ฯ ใหร้่ �อถอน้ำ แลัว้ิน้ำำ�ลัั�น้ำถัน้ำหรอ่ตุ�กต�

ศิลั�จ้น่้ำม่�ตั �งแที่น้ำ พรอ้ม่กัน้ำนั้ำ�น้ำได้โปีรดเกลั�้ฯ ให้

หลัอ่รปูียักษ์ขน้ำ�ดเล็ัก สูงปีระม่�ณ์ 175 เซ่น้ำตเิม่ตร 

จ้ำ�น้ำวิน้ำ 8 ตน้ำ ตั �งไวิ้ที่่�ที่�งเข้�หอพระไตรปิีฎก 

(พระม่ณ์ฑีปี) ตรงซุ่้ม่ปีระตูที่ั �ง 4 ด้�น้ำ ด้�น้ำลัะ  

1 คู ่เพ่�อใหท้ี่ำ�หน้้ำ�ที่่�พทิี่กัษ์รกัษ�หอพระไตรปิีฎก

History & Architecture 
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 ตลั�ดน้้ำอยนั้ำบูเป็ีน้ำชีุม่ชีน้ำเก่�แก่ของชี�วิจ้่น้ำ 

ที่่�ขย�ยตวัิม่�จ้�กสำ�เพ็ง ซ้่�งเป็ีน้ำศนู้ำยก์ลั�งที่�งเศรษฐกจิ้ 

ของกรุงเที่พฯ ใน้ำช่ีวิงรัตน้ำโกสิน้ำที่ร์ตอน้ำตน้้ำโดย 

ชี�วิจ้่น้ำจ้ะเร่ยกตลั�ดแห่งน่้ำ�วิ่� “ตะลััคเก่ยะ” หร่อ

แปีลัเป็ีน้ำไที่ยวิ่� “ตลั�ดน้้ำอย” นั้ำบูเป็ีน้ำอ่กจุ้ดหน้้ำ� ง 

ที่่�ม่่วิัฒน้ำธรรม่หลั�กหลั�ย เน่้ำ� องจ้�กม่่ผัู้คน้ำหลั�ย 

เช่ี �อชี�ติแลัะศ�สน้ำ� แลัะเริ�ม่เป็ีน้ำชุีม่ชีน้ำหน้ำ�แน่้ำน้ำ

ม่�กข้ �น้ำหลัังจ้�กที่่�กรงุศรอ่ยุธย�แตก 

ชุมชนตั้ลาดน้อีย (สกูตั้เตั้อีร์ตั้ลาดน้อีย)
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
1226 ซ่อยเจ้รญิ่กรงุ 24 
แขวิงตลั�ดน้้ำอย เขตสัม่พัน้ำธวิงศ์ 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10100

โที่รศััพที่์ : 
08-3979-4878

เวัลาที่ำาการ : 
09.30-19.00 น้ำ.

ราคา : 
200 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ เดนิ้ำเลั่ �ยวิขวิ�เข้� 
ซ่อยเจ้รญิ่กรงุ 30 เข้�ซ่อยวิ�นิ้ำชี 2 
เลั่ �ยวิซ้่�ยเข้�ซ่อยศ�ลัเจ้้�โรงเก่อก

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ส่�พระย�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 550 เม่ตร

 เดิน้ำชีม่ตลั�ดน้้ำอยกัน้ำบู่อยแลั้วิ ลัองเปีล่ั�ยน้ำม่�เท่ี่�ยวิแบูบูลัดม่ลัพิษด้วิยก�รใช้ีสกูตเตอร ์ 

ที่่�ส�ม่�รถพ�ลััดเลั�ะต�ม่ตรอกซ่อกซ่อยใน้ำย่�น้ำตลั�ดน้้ำอย เพ่�อเก็บูภ�พถ่�ยสวิย ๆ ใน้ำมุ่ม่ม่องที่่� 

ต�่งออกไปี เป็ีน้ำปีระสบูก�รณ์์ก�รที่่องเที่่�ยวิแบูบูใหม่่ช่ีวิยรกัษ์โลักไดอ้่กที่�งหน้้ำ�งดว้ิย

Riverside Sport & Nature

 สำ�หรบัูจ้ดุไฮไลัท์ี่ต�่ง ๆ ของตลั�ดน้้ำอยม่ม่่�กม่�ย 

อ�ทิี่ ซ่อยสตร่ที่อ�ร์ตศ�ลัเจ้้�โรงเก่อก, ท่ี่�เร่อกรม่ 

เจ้้�ท่ี่�ตรงน่้ำ�ม่่สตรท่ี่อ�รต์ใหม่่ให้ม่�ถ่�ยภ�พ รวิม่ถ้ง 

บู�ะจ้่�งยักษ์ สัญ่ลัักษณ์์ของชีุม่ชีน้ำ, ร้�น้ำก�แฟ้, โรง

ต่เหล็ักโบูร�ณ์ ที่่�เหลั่ออยู่เพ่ยงหลัังเด่ยวิใน้ำตอน้ำ

น่้ำ� ตั �งอยู่ ใน้ำซ่อยเจ้้�สัวิสอน้ำ, โรงแรม่ Paint House 

ถ่�ยภ�พกับู Amazing Thailand Phoenix Wall,  

รถโบูร�ณ์ แลัน้ำด์ม่�ร์คสำ�คัญ่ของชีุม่ชีน้ำตลั�ดน้้ำอย, 

วิดัก�ลัหวิ�่ร,์ Street Art เจ้รญิ่กรงุ 32, ไปีรษณ่์ย์กลั�ง 

แลัะอ่กหลั�ยที่่� บูอกเลัยวิ�่ม่�วินั้ำเดย่วิครบู แถม่ยังได้

มุ่ม่ภ�พสวิย ๆ อ่กม่�กม่�ย   

Thai Bus Food Tour
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
River City Bangkok Building No.23 
room 163 ซ่อยเจ้รญิ่กรงุ 24 
แขวิงตลั�ดน้้ำอย เขตสัม่พัน้ำธวิงศ์ 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10100

โที่รศััพที่์ : 
06-4801-1101

เวัลาที่ำาการ : 
10.30-21.00 น้ำ.

ราคา : 
650 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ ร�้น้ำอยู่ด�้น้ำข้�งศนู้ำย์ก�รค�้ 
River City Bangkok 

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ River City Bangkok
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 120 เม่ตร

 เปิีดปีระสบูก�รณ์์ใหม่่กับูก�รนั้ำ�งรถที่ัวิรช์ีม่ควิ�ม่ง�ม่รอบูเก�ะรตัน้ำโกสิน้ำที่ร ์ พรอ้ม่จ้ิบูน้ำำ ��ชี�

ย�ม่บู่�ยกับู Thai Bus Food Tour ที่่�ให้บูรรย�ก�ศต�่งออกไปีจ้�กเดมิ่ กับูมุ่ม่ม่องใหม่่ ๆ ไม่่วิ�่จ้ะ

เป็ีน้ำภ�พจ้�กมุ่ม่สูง แลัะมุ่ม่สวิยที่่�ม่องจ้�กรมิ่หน้้ำ�ต่�ง พรอ้ม่ก�รได้รบัูปีระที่�น้ำอ�ห�รค�วิหวิ�น้ำ 

เจ้้�ดงัสุดอรอ่ย แลัะฟังบูรรย�ยปีระวิตัแิลัะเร่�องร�วิสองข้�งที่�งไปีดว้ิย ใน้ำเวิลั� 1 ชัี�วิโม่ง 30 น้ำ�ที่่ 

ซ้่�งจุ้ดที่่�รถขับูผ่ั�น้ำจ้ะเป็ีน้ำจุ้ดสำ�คัญ่ของเก�ะรัตน้ำโกสิน้ำที่ร์ ที่ั �งวิัดร�ชีนั้ำดด�ร�ม่วิรวิิห�ร  

(โลัหะปีร�ส�ที่), อนุ้ำส�วิรย่์ปีระชี�ธิปีไตย, ถน้ำน้ำข้�วิส�ร, วิดัสระเกศร�ชีวิรม่ห�วิหิ�ร (ภูเข�ที่อง), 

วิัดสุที่ัศน้ำเที่พวิร�ร�ม่ร�ชีวิรม่ห�วิิห�ร, วิัดพระศร่รัตน้ำศ�สด�ร�ม่ (วิัดพระแก้วิ), เส�ชิีงช้ี�  

รวิม่ถ้งร�้น้ำอ�ห�รต�่ง ๆ อ่กม่�กม่�ย โดยที่่�น่้ำ� เข�จ้ะแบู่งเป็ีน้ำ 4 รอบู ไดแ้ก่ Lunch 11.30-13.00 น้ำ.,  

Afternoon Tea 14.00-15.30 น้ำ., Dinner 17.30-19.00 น้ำ. แลัะ Night Life 19.30-21.00 น้ำ.  

แน้ำะน้ำำ�ให้จ้องลั่วิงหน้้ำ�สักหน่้ำอย จ้ะไดไ้ม่่พลั�ดช่ีวิงเวิลั�ที่่�ตอ้งก�ร

Riverside Sport & Nature
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Praya Palazzo    
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
757/1 ถน้ำน้ำสม่เด็จ้พระปิี� น้ำเกลั้� 
แขวิงบู�งย่�ขัน้ำ เขตบู�งพลััด 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10700

โที่รศััพที่์ : 
08-1402-8118

เวัลาที่ำาการ : 
07.00-22.00 น้ำ.

ราคา : 
200 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ผัู้ม่�ใช้ีบูรกิ�รตอ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ� 
เพ่�อให้ที่�งร�้น้ำส่งเรอ่ม่�รบัูที่่�ที่่�เรอ่
พระอ�ที่ิตย์ (ร�้น้ำตั �งอยู่ฝั่� งตรงข้�ม่
ที่่�เรอ่พระอ�ที่ิตย์ แลัะเดนิ้ำที่�งได้
ดว้ิยเรอ่เพ่ยงอย่�งเดย่วิ)

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
(เฉพ�ะเรอ่ส่วิน้ำตวัิเที่่�นั้ำ�น้ำ)

 สถ�น้ำที่่�น่้ำ�เดิม่ที่่ช่ี�อ “บู้�น้ำบู�งย่� ขัน้ำ” เป็ีน้ำอ�ค�รหลัังเก่�ติดริม่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� สร้�ง ข้ �น้ำใน้ำ 

สม่ัยรชัีก�ลัที่่� 5 โดยสร�้งเป็ีน้ำบู้�น้ำแลัะเรอ่น้ำหอของ พระย�ชีลัภูม่ิพ�นิ้ำชี แลัะคณุ์หญ่ิงส่วิน้ำ ภ�ยใน้ำ 

จ้้งอบูอวิลัไปีดว้ิยเร่�องร�วิของควิ�ม่รกัที่่�ถ่�ยที่อดม่�จ้น้ำถ้งปัจ้จุ้บูัน้ำ ด�้น้ำใน้ำถูกแบู่งออกเป็ีน้ำโซ่น้ำที่่�พัก 

แลัะโซ่น้ำห้องอ�ห�รที่่�เรย่กวิ�่ Praya Dining สิ�งของตกแต่งทีุ่กชิี �น้ำลั้วิน้ำแลั้วิแต่เคยใช้ีง�น้ำจ้รงิม่�

ตั �งแตบู่�้น้ำเริ�ม่กอ่สร�้ง เร�จ้ง้ม่องเห็น้ำถง้ควิ�ม่สวิยง�ม่อัน้ำเป็ีน้ำเอกลักัษณ์์ แลัะควิ�ม่วิจิ้ติรที่่�แอบูซ่่อน้ำ

อยู่ใน้ำทีุ่กมุ่ม่ ที่ำ�ให้ดอูบูอุ่น้ำเหม่่อน้ำไดอ้ยู่ใน้ำบู้�น้ำใน้ำยุคนั้ำ�น้ำจ้รงิ ๆ 

Cafe & Restaurant

 ส่วิน้ำเม่นู้ำอ�ห�รเน้้ำน้ำไปีที่่� ไที่ยโบูร�ณ์แที่้ ๆ  รสชี�ตอิอกแน้ำวิกลัม่กลั่อม่ แลัะห�รบัูปีระที่�น้ำไม่่ได้

บูอ่ยนั้ำก อ�ที่ ิหม่ผัูัดส้ม่เส่�ยวิ ที่่� ใช้ีเน่้ำ�อหม่นุู่้ำม่ ๆ ม่�ผััดรวิม่กับูพรกิแกงใส่ใบูเส่�ยวิ ผััดรว่ิม่กับูพรกิช่ี �ฟ้้� 

แลัะม่ะเข่อเปีร�ะ ให้รสอม่เปีร่ �ยวินิ้ำด ๆ เผ็ัดจ้�ง ๆ รบัูปีระที่�น้ำกับูข้�วิสวิยอรอ่ยม่�ก

 เมนูแนะนำา : ลั่�เตย่ง, แกงรญั่จ้วิน้ำหมู่, หมู่ผััดส้ม่เส่�ยวิ, อิน้ำที่นิ้ำลั, บูัวิลัอย

Sense Of Thai : Thai Costume Rental 

ที่ี�ตั้ั�ง : 11/1 ม่ห�ร�ชี-ที่่�เตย่น้ำ
แขวิงพระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงั เขตพระน้ำคร 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10200

โที่รศััพที่์ : 
09-4321-5225

เวัลาที่ำาการ : 10.30-19.00 น้ำ.

ราคา : 600 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�ช้ี�งเลั่ �ยวิซ้่�ยเข้�ถน้ำน้ำม่ห�ร�ชี 
เลั่ �ยวิซ้่�ยเข้�ซ่อยที่วิผ่ัลั

ที่่าเรือี : ที่่�ช้ี�ง /ที่่�ม่ห�ร�ชี

 เปิีดมุ่ม่ม่องใหม่่กับูก�รเดิน้ำเท่ี่�ยวิชีม่ย่�น้ำเก่�ใน้ำกรุงเที่พฯ กับู “ชีุดไที่ยส่พ�สเที่ลั” ถ่�ยภ�พ

กับูวิดัวิ�อ�ร�ม่ใน้ำย่�น้ำพระน้ำคร ไม่่วิ�่จ้ะเป็ีน้ำ วิดัโพธิ� วิดัพระแก้วิ หรอ่จ้ะเก็บูภ�พสวิย ๆ กับูควิ�ม่

ง�ม่กลั�งแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�ขน้ำ�บู ข้�งพระปีร�งค์วิดัอรณุ์ฯ ก็ได้เช่ีน้ำกัน้ำ ที่่�น่้ำ�ม่่ชีุดไที่ยหลั�ยแบูบูกวิ�่  

200 เฉดส่ ให้เลั่อกจ้ับูคู่กัน้ำ พรอ้ม่ที่ั �งเคร่�องปีระดับูท่ี่�ม่่เอกลัักษณ์์จ้ัดไวิ้ ให้เข้�ชีุด ต�ม่คอน้ำเซ็่ปีต์

ร้�น้ำที่่�วิ่� ลัูกค้�ส�ม่�รถเลั่อก Mix & Match ได้ต�ม่ใจ้เลัย จ้้งไม่่แปีลักใจ้ที่่�ควิ�ม่สวิยง�ม่แบูบูม่ ่

จุ้ดเด่น้ำน่้ำ� จ้ะโดน้ำใจ้นั้ำกที่่องเที่่�ยวิชี�วิไที่ยแลัะต่�งชี�ติ แวิะเวิ่ยน้ำม่�อย่�งไม่่ข�ดส�ย ให้เก็บูภ�พ

ควิ�ม่ที่รงจ้ำ�ของสถ�น้ำที่่�ผั่�น้ำก�รบูอกเลั่�ของวิฒัน้ำธรรม่ก�รแตง่ก�ยไดอ้ย่�งปีระที่ับูใจ้

รายละเอีียด

Riverside Sport & Nature
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 ยกให้เป็ีน้ำจุ้ดชีม่วิวิิเจ้้�พระย�ที่่�สวิยที่่�สุดแห่งหน้้ำ�งใน้ำกรงุเที่พฯ Chakrabongse Dining 

โดยเฉพ�ะศ�ลั�รมิ่น้ำำ �� ที่่�ม่องเห็น้ำวิวิิวิดัอรณุ์ร�ชีวิร�ร�ม่ร�ชีวิรม่ห�วิหิ�ร ตั �งเดน่้ำเป็ีน้ำสง�่อยู่ฝั่� งตรงข�้ม่ 

บูรรย�ก�ศภ�ยใน้ำเป็ีน้ำแน้ำวิไที่ยโบูร�ณ์ ผัสม่จ้น่้ำนิ้ำด ๆ ต�ม่แบูบูฉบูบัูวิงัจั้กรพงษ์ ส่วิน้ำเม่นู้ำอ�ห�ร

เป็ีน้ำไที่ยตำ�รบัูดั �งเดมิ่แบูบู Thai Royal Cuisine ดว้ิยรสชี�ตแิลัะวิถิก่�รปีรงุที่่�พถิพ่ถินั้ำของร�ชีสกลุั

จ้กัรพงษ์ เริ�ม่ตน้้ำดว้ิยของวิ�่ง จ้�น้ำหลักั แลัะของหวิ�น้ำ นั้ำบูเป็ีน้ำม่่ �อสุดพิเศษที่่�น่้ำ�ม่�ลัิ �ม่ลัองสักครั �ง 

เพร�ะน้ำอกจ้�กรสชี�ติอ�ห�รจ้ะอร่อยกลัม่กลั่อม่แลั้วิ ยังได้ด่�ม่ดำ��กับูบูรรย�ก�ศที่่�สวิยง�ม่ของ 

วิงัจ้กัรพงษ์อก่ดว้ิย

 ห้องอ�ห�รไที่ยสไตลั์ดั �งเดิม่ “สุพรรณิ์ก�ร ์ ส�ข�ท่ี่�เต่ยน้ำ” เป็ีน้ำห้องอ�ห�รท่ี่� ได้ชีม่วิวิิรมิ่น้ำำ ��

แบูบูเก�ะตดิ ภ�ยใตค้อน้ำเซ็่ปีต ์All Day Dining ซ้่�งจ้ะสวิยม่�กใน้ำช่ีวิงคำ��ของวินั้ำ เพร�ะม่องเห็น้ำวิวิิ 

วิดัอรณุ์ฯ เดน่้ำชัีดที่�่ม่กลั�งแสงไฟ้ไดแ้บูบูพ�โน้ำร�ม่�่ ส่วิน้ำช่ีวิงกลั�งวินั้ำก็สวิยไม่แ่พก้นั้ำ เพร�ะจ้ะได้

เห็น้ำวิดัอรณุ์ฯ ผ่ั�น้ำแสงระยิบูระยับูที่่�สะที่้อน้ำกับูแสงแดด พรอ้ม่กับูวิวิิแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�แบูบูเต็ม่ต�  

ส่วิน้ำก�รตกแตง่ของร�้น้ำนั้ำ�น้ำบูง่บูอกควิ�ม่เป็ีน้ำสุพรรณิ์ก�ร์ไดอ้ย�่งลังตวัิ ผั�่น้ำสิ�งของ 6 อย�่ง ที่ั �งกะบูม่  

ไม่ฟ่้้น้ำ เคร่�องปั� น้ำดนิ้ำเผั� ผั�้ไหม่ม่ดัหม่่� ดอกสุพรรณิ์ก�ร ์แลัะส่เหล่ัองที่องของดอกสุพรรณิ์ก�ร์

รายละเอีียด

Supanniga Eating Room

วัังจัักรพงษ์์

(Tha Tien)

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 392/25-26 ซ่อยเพ็ญ่พัฒน์้ำ 2 
ถน้ำน้ำม่ห�ร�ชี แขวิงพระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงั 
เขตพระน้ำคร กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10200

โที่รศััพที่์ : 09-2253-9251

เวัลาที่ำาการ : 
วินั้ำจ้ัน้ำที่ร-์ศกุร ์11.00-22.00 น้ำ. 
วินั้ำเส�ร-์อ�ที่ิตย์ 07.30-22.00 น้ำ.

ราคา : 300 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : เดนิ้ำจ้�กที่่�เตย่น้ำ 
เลั่ �ยวิขวิ� เข�้ถน้ำน้ำม่ห�ร�ชี แลัว้ิเลั่ �ยวิขวิ�
เข้�ซ่อยเพ็ญ่พัฒน์้ำ 2

ที่่าเรือี : ที่่�เตย่น้ำ
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 350 เม่ตรเมนูแนะนำา : ชีุดอ�ห�รที่�น้ำเลั่น้ำสุพรรณิ์ก�ร,์ 

แกงเผ็ัดเน่้ำ�อปูีใบูชีะพลัู, คะน้้ำ�ปีลั�เค็ม่, ข้�วิเหน่้ำยวิม่ะม่่วิง 

เมนูแนะนำา : อ�ห�รเรย่กน้ำำ ��ย่อย (ที่อดม่ัน้ำหัวิปีลั่, ถุงที่องเห็ด, ม่้�ฮ่อ), 

ม่ัสม่ั�น้ำขนุ้ำน้ำ, กุ้งแม่่น้ำำ ��ที่อดซ่อสม่ะข�ม่, ยำ�ส้ม่โอ, ผัลัไม่้รวิม่

ที่ี�ตั้ั�ง : 27 ซ่อยปี�น้ำสุข
แขวิงพระบูรม่ม่ห�ร�ชีวิงั เขตพระน้ำคร 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10200

เวัลาที่ำาการ : 11.00-21.00 น้ำ. 
(หยุดทีุ่กวินั้ำจ้ัน้ำที่ร)์

การเดินที่าง : จ้�กที่่�เรอ่ที่่�เตย่น้ำ 
เลั่ �ยวิขวิ�ม่�ที่�งถน้ำน้ำม่ห�ร�ชี 
เลั่ �ยวิขวิ�เข้�ซ่อยปี�น้ำสุข

ราคา : 2,500 บู�ที่/คน้ำ

ที่่าเรือี : ที่่�เตย่น้ำ 
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 500 เม่ตร

โที่รศััพที่์ : 08-0045-7778, 
08-9810-0498

Cafe & Restaurant

ฮงเซีียงกง

ที่ี�ตั้ั�ง : 
ซ่อยวิ�นิ้ำชี 2 แขวิงตลั�ดน้้ำอย 
เขตสัม่พัน้ำธวิงศ์ 
กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 10100

โที่รศััพที่์ : 
09-5998-9895

เวัลาที่ำาการ : 
วินั้ำอังค�ร-อ�ที่ิตย์ 10.00-20.00 น้ำ. 
(ปิีดวินั้ำจ้ัน้ำที่ร)์ วินั้ำอังค�ร-อ�ที่ิตย์ 
10.00-20.00 น้ำ. (ปิีดวินั้ำจ้ัน้ำที่ร)์

ราคา : 
150 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ เดนิ้ำเลั่ �ยวิขวิ�
เข้�ซ่อยเจ้รญิ่กรงุ 30 เข้�ซ่อยวิ�นิ้ำชี 2 
เลั่ �ยวิขวิ�เข้�ซ่อยศ�ลัเจ้้�โจ้วิซ่่อกง 
ร�้น้ำอยู่ตดิกับูศ�ลัเจ้้�ฯ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่�พระย�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 800 เม่ตร

 ฮงเซ่่ยงกง ค�เฟ่้สไตลัจ์้น่้ำโบูร�ณ์ที่่�น้ำำ�ตก้เก�่แกอ่�ยกุวิ�่รอ้ยป่ีใน้ำย�่น้ำตลั�ดน้้ำอยม่�ปีรบัูปีรงุใหม่่ 

โดยยังคงสถ�ปัตยกรรม่แบูบูเดมิ่เอ�ไวิ้ให้ไดม้่�กที่่�สุด ร�้น้ำม่่พ่ �น้ำที่่�กวิ�้งขวิ�ง นั้ำ�งไดห้ลั�ยโซ่น้ำ ถ่�ยรปูี

ไดห้ลั�ยม่มุ่ ที่่�นั้ำ�งรมิ่น้ำำ ��ม่องเห็น้ำวิวิิเย็น้ำต� ส่วิน้ำบูรรย�ก�ศด�้น้ำใน้ำตกแตง่ดว้ิยวิตัถโุบูร�ณ์ที่่�ที่�งเจ้้�ของ

ร�้น้ำสะสม่เอ�ไวิจ้้�กที่กุม่มุ่โลัก โดยชัี �น้ำ 2 จ้ะเป็ีน้ำแกลัเลัอร่�จ้ดัแสดงของโบูร�ณ์ใหเ้ร�ไดช้ีม่ ร�้น้ำแหง่น่้ำ� 

จ้้งไม่่ได้เป็ีน้ำเพ่ยงแค่ร�้น้ำอ�ห�ร แต่เป็ีน้ำเหม่่อน้ำแหลั่งที่่องเที่่�ยวิชัี �น้ำด่ที่่�รวิม่เอ�ควิ�ม่รุง่เรอ่งใน้ำอด่ต

ม่�จ้ัดวิ�งให้ผัู้คน้ำไดช่้ี�น้ำชีม่ 

 “เร�ตั �งใจ้ที่ำ�ที่่�น่้ำ� ใหเ้ป็ีน้ำสถ�น้ำที่่�พกัผัอ่น้ำ เป็ีน้ำก�รน้ำำ�ตก้เก�่กวิ�่ 200 ป่ี ม่�แปีลังโฉม่ใหม่่  

โดยที่ำ�โครงสร�้งให้แข็งแรง ข้ �น้ำ แลัะไม่่ดัดแปีลังอะไรที่ั �งสิ �น้ำ เพ่�อให้ผัู้ที่่�เข้�ม่�ได้สัม่ผััสกับู

ควิ�ม่เก่�แก่แบูบูดั �งเดมิ่ของชีุม่ชีน้ำตลั�ดน้้ำอย เร�ม่องวิ�่ชีุม่ชีน้ำรมิ่น้ำำ ��แห่งน่้ำ�แข็งแรง ทีุ่กคน้ำ

อ�ศัยอยู่ด้วิยควิ�ม่เก่ �อกูลั แลัะเร�ตั �งใจ้จ้ะพัฒน้ำ�ชีุม่ชีน้ำรมิ่น้ำำ ��แห่งน่้ำ� ให้ม่ั�น้ำคงต่อไปี เพ่�อให้

คน้ำรุน่้ำหลัังไดด้”ู 

Cafe & Restaurant

เมนูแนะนำา : Sieng Kong Pudding  

Tea, Talad Noi Orange Coffee,  

Sparkling Red Peach Tea, Flourless 

Orange Cake, Croffle with Cream 

Cheese, New York Cheesecake

บที่สัมภาษ์ณ์ : คุณปุุ่�น-เกศัรินที่ร์ แซี่เบ๊ 
(หน่�งในผูู้้ก่อีตั้ั�งฮงเซีียงกง)

พลิกโฉมตั้่กร้างให้กลายเปุ่็นสถานที่ี�สุดฮิปุ่

รายละเอีียด
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SIRIMAHANNOP
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
ตั �งอยู่ ใน้ำเอเช่ียที่่ค 
เดอะ รเิวิอรฟ์้รอน้ำที่์ 72 
ถน้ำน้ำเจ้รญิ่กรงุ แขวิงวิดัพระย�ไกร 
เขตบู�งคอแหลัม่ กรงุเที่พม่ห�น้ำคร 
10120

โที่รศััพที่์ : 
0-2059-5999

เวัลาที่ำาการ : 
16.00-24.00 น้ำ. 

ราคา : 
500 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
เรอ่สิรมิ่หรรณ์พ ตั �งอยู่บูรเิวิณ์
ที่่�เรอ่เอเช่ียที่่ค

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่เอเช่ียที่่ค 
(เรอ่ส่วิน้ำตวัิส�ม่�รถจ้อดได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�ก่อน้ำ) 

 “สิริม่หรรณ์พ” เป็ีน้ำเร่อขน้ำ�ดใหญ่่ม่่ต้น้ำแบูบูม่�จ้�กเร่อสำ�เภ�ส�ม่เส�ของร�ชีน้ำ�วิ่ไที่ย 

ใน้ำสมั่ยรชัีก�ลัที่่� 5 ซ้่�งม่่บูที่บู�ที่สำ�คัญ่เม่่�อครั �งอด่ต เป็ีน้ำเรอ่สุดคลั�สสิคที่่�จ้อดเที่่ยบูท่ี่�รมิ่แม่่น้ำำ ��

เจ้้�พระย� เรอ่ลัำ�น่้ำ�ถูกสร�้งข้ �น้ำม่�ไดอ้ย่�งสม่จ้รงิ ที่ั �งภ�ยน้ำอกแลัะภ�ยใน้ำ ด�้น้ำลั่�งใตท้ี่้องเรอ่เป็ีน้ำ

ห้องโถงย�วิขน้ำ�ดใหญ่่ ตกแต่งด้วิยเปีลัสำ�หรับูน้ำอน้ำ กระเป๋ี�เดิน้ำที่�ง สมุ่ดบูัน้ำที่้ก เพ่�อจ้ำ�ลัอง

ภ�พให้เหม่่อน้ำกับูเร�ม่�นั้ำ�งรบัูปีระที่�น้ำอ�ห�รกัน้ำใน้ำเรอ่จ้รงิ ๆ ส่วิน้ำด้�น้ำบูน้ำเหม่�ะกับูคน้ำที่่�ชีอบู 

ชีม่บูรรย�ก�ศรมิ่น้ำำ �� ชีม่แสงส่ของกรงุเที่พฯ ย�ม่คำ��คน่้ำ พรอ้ม่ด่�ม่ดำ��กับูอ�ห�รสุดหร ูสไตลั์ฟิ้วิชัีน้ำ 

ที่่�ผัส�น้ำควิ�ม่เป็ีน้ำไที่ย แลัะน้ำ�น้ำ�ชี�ติได้อย่�งลังตัวิ ใครชีอบูบูรรย�ก�ศพระอ�ที่ิตย์ตกกับู 

แสงส่ที่อง แน้ำะน้ำำ�เลัยวิ�่ที่่�น่้ำ� เหม่�ะม่�ก

Cafe & Restaurant

เมนูแนะนำา : ปีลั�แซ่ลัม่อน้ำคิวิร์กลัิ�น้ำ

ผัักช่ีลั�วิ, ปีลั�ฮ�ลิับูัที่ย่�งร�ดซ่อสซ่�วิน์้ำ

คร่ม่เคอร์ร่�ซ่่ฟู้้ด, เน่้ำ�อวิ�กิวิย่�งสมุ่น้ำไพร

เก�ะชีวิ�, แกงกะหร่�ม่ะเข่อม่่วิง-โรต่
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กรุงเที่พมหานคร

สถานที่ี�ที่่อีงเที่ี�ยวั
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กลีิน่อาย
เจิา้พระยา

“สายเก่า”

คน้ำน้ำน้ำที่บูุรค่อ่ผัู้ที่่�อยู่กับูส�ยน้ำำ ��อย่�งแที่้จ้รงิ 

เป็ีน้ำจ้ังหวิดัเล็ัก ๆ ท่ี่�อดุม่ไปีดว้ิยของอรอ่ย

 แลัะแหลัง่ท่ี่องเท่ี่�ยวิน่้ำ�รกัรมิ่น้ำำ �� ท่ี่�ยงัส�ม่�รถม่องเห็น้ำ 

วิถิ่ช่ีวิติเหลั่�น่้ำ�ไดเ้ม่่�อม่�เย่อน้ำคลัองส�ยหลัักอย่�ง 

“คลัองอ้อม่น้ำน้ำที่์” 
คลัองขน้ำ�ดย�วิแยกตวัิม่�จ้�กแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� 

เป็ีน้ำกลัิ�น้ำอ�ยที่่�สวิยง�ม่จ้�กแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�ส�ยเก่�

ที่่�ส�ม่�รถเลั่�เร่�องร�วิให้คน้ำรุน่้ำหลัังไดช่้ี�น้ำใจ้

จ้น้ำถ้งทีุ่กวินั้ำน่้ำ�

Nonthaburi
นนทีบุุรุี

TAT River art

Nostalgic
Chao Praya
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ที่่านำ�านนที่บุรี
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ตำ�บูลัสวิน้ำใหญ่่ 
อำ�เภอเม่่อง น้ำน้ำที่บูุร ่11000

เวัลาที่ำาการ : 
06.00-19.00 น้ำ.

ราคา : 
ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ เดนิ้ำตรงม่�ที่�งตลั�ด
ที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่์ จ้ะพบูกับูร�้น้ำอ�ห�รม่�กม่�ย

ที่่าเรือี : ที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่บูุร ่เรอ่ส่วิน้ำตวัิ
ส�ม่�รถจ้อดได ้แตต่อ้งแจ้ง้ลัว่ิงหน้้ำ�

 ที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่บูุร่ ตั �งอยู่บูริเวิณ์หน้้ำ�ศ�ลั�กลั�งจ้ังหวิัดน้ำน้ำที่บูุร่หลัังเก่� แลัะหอน้ำ�ฬิก�จ้ังหวิัด

น้ำน้ำที่บูุร ่ถน้ำน้ำปีระชี�ร�ษฎร ์เป็ีน้ำที่่�เรอ่ที่่�ม่่เรอ่หลั�กหลั�ยปีระเภที่ม่�จ้อด เน่้ำ�องจ้�กเป็ีน้ำจุ้ดเช่ี�อม่ตอ่

ก�รคม่น้ำ�คม่ระหวิ�่งอำ�เภอปี�กเกรด็ อำ�เภอเม่่องน้ำน้ำที่บูุร ่แลัะกรงุเที่พม่ห�น้ำคร

 จุ้ดเด่น้ำของที่่�น่้ำ�ค่อเม่่�อเดิน้ำลังม่�จ้�กท่ี่�เร่อแล้ัวิ

จ้ะเจ้อของอร่อยแน้ำวิสตร่ที่ฟู้้ดเยอะม่�ก ไม่่วิ่�จ้ะเป็ีน้ำ 

ข้�วิผััดโบูร�ณ์ป้ี�อ้วิน้ำ ตั �งอยู่บูริเวิณ์หน้้ำ�หอน้ำ�ฬิก� 

ข�ยคู่กับูที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่์ม่�น้ำ�น้ำกวิ่� 50 ป่ี โดยจ้ะเปิีด

ข�ยหลััง 4 โม่งเย็น้ำ หร่อจ้ะเป็ีน้ำ เก�เหลั�เม่่องน้ำน้ำที่์ 

ตั �งเย่ �องกับูตลั�ดท่ี่�น้ำำ ��น้ำน้ำท์ี่ เน่้ำ�อเด็ด น้ำำ ��ซุ่ปีอร่อย

ต้องลัอง แลัะท่ี่�พลั�ดไม่่ได้เลัยค่อ น้ำน้ำที่์เบูเกอร่� 

ม่่ขน้ำม่ให้เลั่อกหลั�ยชีนิ้ำด อบูใหม่่ทีุ่กวิัน้ำโดยเฉพ�ะ 

ขน้ำม่ปังหมู่สับูไข่เค็ม่กับูเอแคลัร ์ที่่�ควิรซ่่ �อกลัับูบู้�น้ำ

History & Architecture 

วััดกู้ (วััดพระนางเรือีล่ม)
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
57 หมู่่ที่่� 5 ซ่อยสุข�ปีระชี�สรรค ์2 
ตำ�บูลับู�งพูด อำ�เภอปี�กเกรด็ 
น้ำน้ำที่บูุร ่11120

โที่รศััพที่์ : 
08-6533-9171

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-17.30 น้ำ.

ราคา : 
ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ส�ม่�รถเดนิ้ำเข้�วิดัไดเ้ลัย 

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 หน้้ำ� งใน้ำเร่�องเลั่�ข�น้ำกับูวิัดน่้ำ�ที่่�ค�ดวิ่�ผัู้สร้�งค่อ พญ่�เจ้่ง ชี�วิม่อญ่ที่่�อพยพเข้�ม่�ตั �ง

ถิ�น้ำฐ�น้ำยังเก�ะเกร็ด จ้ังหวิัดน้ำน้ำที่บูุร่ ภ�ยใน้ำวิัดจ้้งม่่ศิลัปีะแบูบูม่อญ่ผัสม่ผัส�น้ำอยู่ด้วิย ไม่่วิ่�จ้ะ

เป็ีน้ำจ้ิตรกรรม่ฝ้�ผันั้ำงภ�ยใน้ำวิิห�ร ที่่�เข่ยน้ำเก่�ยวิกับูปีระวิัติศ�สตร์ม่อญ่ พระพุที่ธรูปี รวิม่ถ้งเจ้ด่ย์ 

ที่รงม่อญ่ ด�้น้ำหลัังของวิดัตั �งขน้ำ�บูคูไ่ปีกับูแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ที่ำ�ให้ม่องเห็น้ำวิวิิสวิย แลัะม่่น้ำกหลั�ย 

ชีนิ้ำดบูิน้ำวิน้ำเวิ่ยน้ำให้เห็น้ำตลัอดที่ั �งวินั้ำ

 น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำแลั้วิยังม่่ เหตุก�รณ์์

เร่อพระปีระเที่่ยบูลั่ม่ใน้ำแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� 

บูรเิวิณ์ใกล้ักบัูวิดั    อนั้ำน้ำำ�ม่�สู่ก�รสวิรรคตของ 

สม่เด็จ้พระน้ำ�งเจ้้�สุนั้ำน้ำที่�กุม่�ร่รัตน์้ำ 

พระบูรม่ร�ชีเที่วิ่ พระอัครม่เหส่ ใน้ำ

พระบู�ที่สม่เด็จ้พระจุ้ลัจ้อม่เกลั้�เจ้้�อยู่หัวิ  

ที่ำ�ให้พระองค์สิ �น้ำพระชีน้ำม่์พร้อม่ด้วิย

สม่เด็จ้พระเจ้้�บูรม่วิงศ์เธอ เจ้้�ฟ้้�กรรณ์� 

ภรณ์์เพ็ชีรรัตน์้ำ โสภ�งคที่ัศนิ้ำยลัักษณ์์ 

อรรควิรร�ชีกุม่�ร่ พระร�ชีธิด� แลัะ 

พระร�ชีบูุตรใน้ำพระครรภ์ วิดัแห่งน่้ำ�ถ้งถูก

เรย่กวิ�่ “วิดัพระน้ำ�งเรอ่ลั่ม่” ตั �งแตนั่้ำ�น้ำม่�

History & Architecture 
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ศัาลากลางจัังหวััดนนที่บุรี (หลังเก่า)

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
ที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่์ ตำ�บูลัสวิน้ำใหญ่่
อำ�เภอเม่่อง น้ำน้ำที่บูุร ่
11000

โที่รศััพที่์ : 
08-4775-2262

เวัลาที่ำาการ : 
วินั้ำอังค�ร-ศกุร ์เวิลั� 09.00-17.00 น้ำ. / 
วินั้ำเส�ร-์อ�ที่ิตย์ เวิลั� 10.00-18.00 น้ำ.

ราคา : 
ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่บูุร ่
เดนิ้ำข้�ม่ถน้ำน้ำปีระชี�ร�ษฎร์

ที่่าเรือี : ที่่�น้ำำ ��น้ำน้ำที่บูุร่
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 80 เม่ตร

 อ�ค�รแห่งน่้ำ�สร้�งข้ �น้ำตั �งแต่ป่ี พ.ศ. 2453 ลัักษณ์ะอ�ค�รเป็ีน้ำสถ�ปัตยกรรม่ตะวิัน้ำตก  

สร้�งด้วิยไม่้สักที่ั �งหลััง หัน้ำหน้้ำ�เข้�สู่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� โดยออกแบูบูปีระยุกต์ให้เข้�กับูอ�ก�ศ

ของปีระเที่ศไที่ย ด้�น้ำใน้ำม่่อ�ค�ร 2 ชัี �น้ำ 7 หลััง ล้ัอม่รอบูลั�น้ำกวิ้�ง โดยแรกตั �งใจ้ให้เป็ีน้ำโรงเร่ยน้ำ

กฎหม่�ย แต่เกิดอุปีสรรคบู�งปีระก�ร จ้้งได้เปีลั่�ยน้ำให้เป็ีน้ำโรงเร่ยน้ำร�ชีวิิที่ย�ลััย ต�ม่รูปีแบูบู 

King’s College ปีระเที่ศอังกฤษ แลัะด้วิยควิ�ม่งดง�ม่ใน้ำรูปีแบูบูผัสม่ผัส�น้ำ ที่่�น่้ำ� จ้้งกลั�ยเป็ีน้ำ

แหล่ังยอดนิ้ำยม่ของก�รม่�เก็บูภ�พสวิย ๆ มุ่ม่ยอดฮิตหน่้ำไม่่พ้น้ำระเบู่ยงไม้่สวิย ๆ ที่่�ชัี �น้ำสอง  

เป็ีน้ำมุ่ม่ลัับูของเหล่ั�ต�กล้ัองที่่�ม่ักจ้ะม่�บูรรจ้งกดชัีตเตอร์ถ่�ยที่อดเสน่้ำห์ของสถ�น้ำที่่�แห่งน่้ำ�

อย่�งไม่่ข�ดส�ย ที่ำ�ให้สถ�น้ำที่่�แห่งน่้ำ�ยังม่่ส่สัน้ำอยู่ใน้ำทีุ่ก ๆ วิัน้ำ

 เต็ม่อิ�ม่กับูก�รถ่�ยภ�พแล้ัวิอย่�ลั่ม่ม่�ชีม่พิพิธภัณ์ฑ์ีน้ำน้ำที่บุูร่ ตัวิพิพิธภัณ์ฑ์ีแบู่งออกเป็ีน้ำ 

8 ห้อง โดยแต่ลัะห้องจ้ะบูอกเล่ั�ปีระวิัติศ�สตร์ของจ้ังหวิัดน้ำน้ำที่บูุร่ใน้ำด้�น้ำต่�ง ๆ ไม่่วิ่�จ้ะเป็ีน้ำ 

ภ�พใน้ำอด่ตของเม่่องน้ำน้ำท์ี่ เคร่�องปั� น้ำดิน้ำเผั� เก�ะเกร็ด วิิจ้ิตรศิลัป์ีถิ�น้ำน้ำน้ำท์ี่ แลัะด้�น้ำอ่�น้ำ ๆ  

ที่่�น่้ำ�สน้ำใจ้อ่กม่�กม่�ย

และ พิพิธภัณฑ์์จัังหวััดนนที่บุรี 

History & Architecture 

ศัาลหลักเมือีงนนที่บุรี หลังเก่า
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ถน้ำน้ำร�ชีพฤกษ์-น้ำน้ำที่บูุร ่1 
ตำ�บูลัสวิน้ำใหญ่่ อำ�เภอเม่่อง
น้ำน้ำที่บูุร ่11000

เวัลาที่ำาการ : 
08.30-18.00 น้ำ.

ราคา : 
ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำศ�ลัหลัักเม่่อง

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
(ศ�ลัเจ้้�พ่อหลัักเม่่องหลัังเก่�)

 ศ�ลัหลัักเม่่องเดิม่ หร่อที่่�ชี�วิบู้�น้ำเร่ยกวิ่� “ศ�ลัเจ้้�พ่อปี�กคลัองอ้อม่” ก่อตั �งพร้อม่กับู

เม่่องน้ำน้ำที่บูุร ่ม่่อ�ยุย�วิน้ำ�น้ำกวิ�่ 400 ป่ี ตั �งอยู่รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ตดิกับูสะพ�น้ำม่ห�เจ้ษฎ�บูดนิ้ำ 

ที่ร�นุ้ำสรณ์์ เดมิ่เป็ีน้ำศ�ลั�ไม่ท้ี่รงไที่ย แตถ่กูปีรบัูเปีลั่�ยน้ำเม่่�อเริ�ม่ผุัพงัต�ม่ก�ลัเวิลั� จ้ดุน่้ำ�เป็ีน้ำก�รสร�้ง 

แบูบูผัสม่ผัส�น้ำวิัฒน้ำธรรม่จ้่น้ำ เร�จ้้งเห็น้ำส่แดงสลัับูกับูส่ที่องไปีที่ั �งอ�ค�ร ส่วิน้ำองค์เจ้้�พ่อ

หลัักเม่่องของที่่�น่้ำ� ค่อน้ำข้�งแปีลักต� ม่่ลัักษณ์ะเป็ีน้ำ “เจ้วิ็ด” แผั่น้ำไม่้รูปีคลั้�ยใบูเสม่�น้ำำ�ม่� 

แกะสลัักเป็ีน้ำที่รงสูง ซ้่�งปัจ้จุ้บูัน้ำห�ดไูดย้�กม่�ก

 ภ�ยใน้ำศ�ลัเจ้�้พอ่หลักัเม่อ่งปีระดษิฐ�น้ำ 

องค์เที่พเจ้้�ที่่�ชี�วิบู้�น้ำชี�วิเม่่องเช่ี�อถ้ง

ควิ�ม่ศักดิ�สิที่ธิ�เป็ีน้ำเที่พเจ้้� 5 พระองค์

ค่อ “องค์เจ้้�พ่อหลัักเม่่อง” กร�บูขอ

พรให้ม่่ควิ�ม่ม่ั�น้ำคงใน้ำช่ีวิิต ปีลัอดภัย 
จ้�กสรรพสิ�งเร่�องร�้ยใด ๆ อย่�ได้เข้�ม่�ใน้ำ

ช่ีวิิต “องค์พระเส่�อเม่่อง” กร�บูขอพรให้

ช่ีวิติสงบูสุข แคลั้วิคลั�ดจ้�กอัน้ำตร�ยที่ั �งปีวิง 

“องค์พระที่รงเม่่อง” กร�บูขอพรให้ช่ีวิิต

ปีลัอดภัยจ้�กภยัน้ำตร�ยที่ั �งปีวิง “องค์เจ้้�

พ่อแสงม่ณ่์” ขอพรให้ม่่ควิ�ม่สุข สุขภ�พ 

แข็งแรง แลัะ “องค์เจ้้�แม่่ที่ับูที่ิม่” กร�บู 

ขอพรเร่�องโชีคลั�ภ ก�รค้�ก�รลังทีุ่น้ำ  

แลัะหน้้ำ�ท่ี่�ก�รง�น้ำสอบูเ ข้�รับูร�ชีก�รให้ 

ปีระสบูผัลัสำ�เรจ็้

History & Architecture 
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โที่รศััพที่์ : 0-2881-6323

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่เดนิ้ำผั่�น้ำอุที่ย�น้ำ
เฉลัิม่ก�ญ่จ้น้ำ�ภิเษก วิดัอยู่ฝั่� งซ้่�ยม่่อ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
(ที่่�เรอ่อุที่ย�น้ำเฉลัิม่ก�ญ่จ้น้ำ�ภิเษก)
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 700 เม่ตร

โที่รศััพที่์ : 
06-2018-4485, 0-2589-0500 
ตอ่ 2124 หรอ่ 0-2157-4738

ที่ี�ตั้ั�ง : ตำ�บูลัที่่�ที่ร�ย 
อำ�เภอเม่่อง น้ำน้ำที่บูุร ่11120

เวัลาที่ำาการ : 08.00-18.00 น้ำ.

ราคา :  ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ส�ม่�รถเดนิ้ำเข้�วิดัไดเ้ลัย

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

ที่ี�ตั้ั�ง : วิดัเฉลัิม่พระเก่ยรต ิซ่อย 13 
ตำ�บูลับู�งศรเ่ม่่อง อำ�เภอเม่่อง
น้ำน้ำที่บูุร ่11000

โที่รศััพที่์ : 0-2474-0656

เวัลาที่ำาการ : 05.30-19.00 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำอุที่ย�น้ำฯ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ� 
(ที่่�เรอ่อุที่ย�น้ำเฉลัิม่ก�ญ่จ้น้ำ�ภิเษก)

วััดเฉลิมพระเกียรตั้ิ พุที่ธสถานเชิงที่่า-หน้าโบสถ์

 ไม่่ต้องแปีลักใจ้ถ้�จ้ะชีวิน้ำม่�ดู “น้ำกกลั�งเม่่อง” ด้วิยกัน้ำสักวิัน้ำหน้้ำ� ง ที่่�ม่กลั�งบูรรย�ก�ศ 

เข่ยวิ ๆ ม่่แม่่น้ำำ ��ส�ยย�วิแน้ำบูชิีด ที่่�น่้ำ� จ้้งเป็ีน้ำแหลั่งดูน้ำกชัี �น้ำด่ ไม่่วิ่�จ้ะเป็ีน้ำน้ำกเค้�จุ้ด น้ำกยูง แลัะ 

น้ำกแก้วิโม่ง สัตวิ์ตัวิน้้ำอยที่่�ใกลั้สูญ่พัน้ำธุ์แลัะเป็ีน้ำสัตวิ์ป่ี�คุ้ม่ครอง ตั �งแต่เก่อบูร้อยกวิ่�ป่ีก่อน้ำ  

อด่ตป้ีอม่เก่�ริม่น้ำำ ��แห่งน่้ำ�ถูกเปีล่ั�ยน้ำโฉม่ให้เป็ีน้ำวิัดคู่เม่่องน้ำน้ำท์ี่ที่่� ร.3 ที่รงสร้�งให้บูรรพชีน้ำ 

 เป็ีน้ำวิัดโบูร�ณ์ตั �งแต่สมั่ยอยุธย�ตอน้ำกลั�ง ใน้ำช่ีวิงก่อน้ำป่ี พ.ศ. 2506 นั้ำ�น้ำ วิัดที่ั �งสองเป็ีน้ำ 

วิัดที่่�ม่่พระภิกษุสงฆ์์จ้ำ�พรรษ� แต่ด้วิยม่่ควิ�ม่ต้องก�รใชี้สถ�น้ำที่่�ดังกลั่�วิเพ่�อปีระโยชีน์้ำของ 

ร�ชีก�ร (กรม่ชีลัปีระที่�น้ำ) จ้้งเวิน้ำค่น้ำพ่ �น้ำที่่�ของวิดัที่ั �งสองแลัะชีุม่ชีน้ำใกลั้เค่ยง ที่ำ�ให้ใน้ำปัจ้จุ้บูัน้ำวิดั

แห่งน่้ำ�ไม่่ม่่พระสงฆ์์จ้ำ�พรรษ�อยู่ ดังนั้ำ�น้ำม่�ได้แค่สักก�ระพระพุที่ธรปูีเพ่ยงอย่�งเด่ยวิ ซ้่�งที่่�พลั�ด 

ไม่่ได้ค่อ “หลัวิงพ่อเส่อหร่อเส่อดำ�” ท่ี่�น้ำข้�น้ำช่ี�อม่�กใน้ำก�รขอพรเร่�องหน้้ำ�ที่่�ก�รง�น้ำหร่อเร่�อง 

โชีคลั�ภ ชี�วิกรม่ชีลัปีระที่�น้ำแน้ำะน้ำำ�ม่�วิ่�ถ้�ม่่เวิลั�ให้นั้ำ� งสม่�ธิสัก 30 น้ำ�ที่่ แลั้วิค่อยขอพร  

เข�วิ�่สำ�เรจ็้ไปีแลั้วิหลั�ยร�ย

 พระปี�งน้ำ�คปีรกองคใ์หญ่่ สูง 45 เม่ตร ที่่�ปีระดษิฐ�น้ำที่่�รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� คอ่จุ้ดเดน่้ำของ

ที่่�น่้ำ�  เรย่กวิ�่นั้ำ�งเรอ่ผั่�น้ำมุ่ม่ไหน้ำก็ตอ้งม่องเห็น้ำ เป็ีน้ำวิดัเก่�แก่สร�้งม่�ตั �งแตป่่ี พ.ศ. 2400 แถม่ชี่�อ 

ยังเพ่ �ยน้ำม่�จ้�กคำ�วิ่� “วิัวิแดง” อ่กด้วิย เพร�ะเม่่�อก่อน้ำแถบูน่้ำ�เล่ั �ยงวิัวิแดงกัน้ำเป็ีน้ำจ้ำ�น้ำวิน้ำม่�ก  

จ้้งตั �งช่ี�อวิดัวิ�่ “วิดัวิวัิแดง” น้ำ�น้ำวินั้ำคำ�วิ�่วิวัิห�ยไปี เหลั่อแต่วิดัแดง ส่วิน้ำอ่กหน้้ำ�งไฮไลัที่์ของท่ี่�น่้ำ�

คอ่ ภ�ยใน้ำอุโบูสถที่่�ปีระดษิฐ�น้ำหลัวิงพ่อโต พระปีระธ�น้ำอ�ยุกวิ�่ 300 ป่ี เป็ีน้ำพระพุที่ธรปูีปูีน้ำปั� น้ำ 

ขน้ำ�ดที่่�ใหญ่่ที่่�สุดใน้ำจ้ังหวิดัน้ำน้ำที่บูุร ่แลัะม่่ควิ�ม่เก่�แก่ม่�ก

 ที่่�น่้ำ� เปีร่ยบูเป็ีน้ำอุที่ย�น้ำกลั�งเม่่องได้ด่ที่่เด่ยวิ ถูกสร้�งข้ �น้ำม่�ใน้ำวิโรก�สที่่�ใน้ำหลัวิงรัชีก�ลั

ที่่� 9 ที่รงครองสิริร�ชีสม่บูัติครบูรอบู 50 ป่ี ด้�น้ำใน้ำน้ำอกจ้�กจ้ะม่่สถ�ปัตยกรรม่ท่ี่�สวิยง�ม่แลั้วิ  

ยังเป็ีน้ำแหลั่งรวิม่พัน้ำธุ์ไม่้น้ำำ �� ไม่้ชี�ยน้ำำ �� พ่ชีสวิน้ำ สัตวิน์้ำำ ��ชีนิ้ำดต่�ง ๆ ด้วิยเชี่น้ำกัน้ำ โดยเฉพ�ะน้ำก 

ถ้�ม่�นั้ำ�งเพลัิน้ำ ๆ จ้ะเห็น้ำวิ�่ม่่น้ำกเยอะม่�ก ที่ั �งน้ำกยูง น้ำกก�งเขน้ำ แลัะอ่กหลั�ยส�ยพัน้ำธุ์ที่่�ไม่่คุ้น้ำ

ต� ส่วิน้ำไฮไลัที่์น่้ำ�จ้ะอยู่ที่่�ช่ีวิงเย็น้ำ กับูก�รด่�ม่ดำ��บูรรย�ก�ศวิวิิสวิย ๆ ย�ม่พระอ�ที่ิตย์ตกสะที่้อน้ำรมิ่

แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ที่่�น่้ำ�จ้้งนั้ำบูเป็ีน้ำปีอดอ่กแห่งของชี�วิเม่่องน้ำน้ำที่์ เลัย

รายละเอีียด รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ซ่อยวิดัเฉลัิม่พระเก่ยรต ิ
บู�งศรเ่ม่่อง อำ�เภอเม่่อง น้ำน้ำที่บูุร ่11000

เวัลาที่ำาการ : เปิีดทุี่กวินั้ำ 24 ชัี�วิโม่ง

วััดแดงธรรมชาตั้ิ อีุที่ยานกาญจันาภิเษ์ก 
รายละเอีียด รายละเอีียด

History & Architecture 

ที่ี�ตั้ั�ง : 73/46 1, บู�งรกัน้้ำอย 5 
ตำ�บูลั ไที่รม่้� อำ�เภอเม่่อง
น้ำน้ำที่บูุร ่11000

โที่รศััพที่์ : 08-1925-4037

เวัลาที่ำาการ : 08.00-18.00 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ส�ม่�รถเดนิ้ำเข้�วิดัไดเ้ลัย

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

คน้ำอิสลั�ม่อย่�งท่ี่�น้ำต� ท่ี่�น้ำย�ย ควิ�ม่โดดเด่น้ำอยู่

ตรงวิัดแบูบูไที่ยที่่�ผัสม่ควิ�ม่เป็ีน้ำจ้่น้ำได้อย่�งด่ แน้ำวิ

กำ�แพงเก่� แลัะพระปีระธ�น้ำ ซ้่�งเป็ีน้ำพระพ่�น้้ำอง

กับูวิัดร�ชีนั้ำดด�ร�ม่นั้ำ�น้ำเอง

History & Architecture 
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SUP2sis พระอีาที่ิตั้ย์ตั้กสะพานมหาเจัษ์ฎาบดินที่ร์ 
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
จุ้ดรบัูฝ้�กเรอ่ บู้�น้ำเรอ่เล็ัก ไที่รม่้�
ซ่อย 19 ตำ�บูลัไที่รม่้� 
อำ�เภอเม่่อง น้ำน้ำที่บูุร ่11000

โที่รศััพที่์ : 
09-4403-3341

เวัลาที่ำาการ : 
ชีม่พระอ�ที่ิตย์ตก 
เริ�ม่ 16.00-18.30 น้ำ.

ราคา : 
500 บู�ที่ตอ่บูอรด์

การเดินที่าง : 
จุ้ดนั้ำดพบูอยู่บูรเิวิณ์ที่่�เรอ่

ที่่าเรือี : จุ้ดรบัูฝ้�กเรอ่ 
บู้�น้ำเรอ่เล็ัก (ที่่�ส่วิน้ำตวัิ)  
เรอ่ส่วิน้ำตวัิส�ม่�รถจ้อดได ้ 
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 เปิีดปีระสบูก�รณ์์ใหม่่อย่�งพ�ยซั่พบูอร์ดกลั�งแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ชีม่ควิ�ม่ง�ม่ของน้ำน้ำที่บูุร่

ใน้ำอ่กมุ่ม่ม่องใน้ำเวิลั� 2 ชัี�วิโม่งคร้�ง โดยเริ�ม่จ้�กคลัองอ้อม่น้ำน้ำที่์ ชีม่บูรรย�ก�ศริม่คลัองที่ั �งสองฝั่� ง  

แวิะให้อ�ห�รปีลั�กัน้ำที่่�วิัดโตน้ำด หร่อแวิะรับูปีระที่�น้ำก๋วิยเต่�ยวิต้ม่ยำ�ที่่�ตลั�ดน้ำำ ��วิัดโตน้ำดก่อน้ำก็ได ้

จ้�กนั้ำ�น้ำจ้้งวิกกลัับูออกม่�ยังแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� แวิะไหวิ้ศ�ลัหลัักเม่่องน้ำน้ำที่บุูร่ (หลัังเก่�) ก่อน้ำมุ่่ง 

สู่อุที่ย�น้ำเฉลัิม่ก�ญ่จ้น้ำ�ภิเษก ก่อน้ำปิีดที่้�ยที่่� “สะพ�น้ำม่ห�เจ้ษฎ�บูดนิ้ำที่ร”์ กับูไฮไลัที่์ชีม่ควิ�ม่ง�ม่ 

ของแสงตอน้ำพระอ�ที่ิตย์ตกกระที่บูกับูแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� เป็ีน้ำภ�พที่่�เปิีดปีระสบูก�รณ์์ เปิีดโลัก  

แลัะสำ�หรบัูกิจ้กรรม่น่้ำ�ยังส�ม่�รถเลั่น้ำไดท้ีุ่กเพศทีุ่กวิยัอ่กดว้ิย

 “หลั�ยคน้ำถ�ม่วิ่�ที่ำ�ไม่ถ้งเลั่อกพ�ย 

ซั่พบูอร์ด จ้ะบูอกวิ่�กิจ้กรรม่น่้ำ�น้ำอกจ้�กจ้ะได้

ออกกำ�ลัังก�ยแลั้วิ เร�ยังไดเ้รย่น้ำรูว้ิถิ่ช่ีวิติรมิ่น้ำำ ��

ดว้ิย ผัม่เป็ีน้ำคน้ำหน้้ำ�งที่่�อยูก่บัูส�ยน้ำำ ��ม่�น้ำ�น้ำ จ้น้ำ

บู�งครั �งลั่ม่ไปีแลั้วิวิ่�ม่ัน้ำสำ�คัญ่กับูเร�ม่�กแค่

ไหน้ำ ก�รม่องไปีเร่�อย ๆ ขณ์ะเลั่น้ำซั่พบูอร์ด 

จ้ง้เหม่อ่น้ำกบัูก�รไดเ้ห็น้ำสิ�งที่่�เร�หลังลัม่่ไปี อย�่ง

เช่ีน้ำ บูุรษุไปีรษณ่์ย์ที่่�ยังพ�ยเรอ่ไปีส่งต�ม่บู้�น้ำ

ใน้ำคลัองออ้ม่น้ำน้ำท์ี่ ม่นั้ำดนู่้ำ�รกัม่�ก แลัะก็หวิงัวิ�่

เร่�องง่�ย ๆ แบูบูน่้ำ�จ้ะยังคงม่่ให้เห็น้ำอยู่ตอ่ไปี”

บที่สัมภาษ์ณ์ : 
คุณเดชรัตั้น์  เหล่าเขตั้การณ์
(ผูู้้ก่อีตั้ั�ง SUP2sis)

เรียนรู้วัิถีชีวัิตั้ริมนำ�าผู้่าน “ซีัพบอีร์ด”

Riverside Sport & Nature

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

ที่ี�ตั้ั�ง : ถน้ำน้ำร�ชีพฤกษ์-น้ำน้ำที่บูุร ่1 
ตำ�บูลัสวิน้ำใหญ่่ อำ�เภอเม่่อง
น้ำน้ำที่บูุร ่11000

เวัลาที่ำาการ : 09.00-18.00 น้ำ.

การเดินที่าง : จ้�กที่่�เรอ่เดนิ้ำออก
ปีระตศู�ลัเจ้้�พ่อหลัักเม่่อง จ้ะพบูลั�น้ำใต ้
สะพ�น้ำม่ห�เจ้ษฎ�บูดนิ้ำที่ร�นุ้ำสรณ์์

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�ก่อน้ำ 
(ศ�ลัเจ้้�พ่อหลัักเม่่องหลัังเก่�)
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 100 เม่ตร

 ใครที่่�ถ่�ยรปูีเสรจ็้แลั้วิ ม่่ใจ้อย�กกิน้ำลัม่ชีม่วิวิิรมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�เพลิัน้ำ ๆ ก็ส�ม่�รถนั้ำ�งชิีลัลั์ 

ที่่�บูัน้ำไดรมิ่แม่่น้ำำ ��ได ้บูอกเลัยวิ�่บูรรย�ก�ศด ่ๆ ที่่�อย�กให้ลัองม่�สัม่ผััสนั้ำ�น้ำอยู่ใกลั้แคน่้ำน้ำที่บูุรน่่้ำ� เอง

ที่ี�ตั้ั�ง : เลัขที่่� 44 หมู่่ที่่� 9 
ซ่อยบู�งกร�่ง 4 ตำ�บูลับู�งกร�่ง 
อำ�เภอเม่่อง น้ำน้ำที่บูุร ่11000

โที่รศััพที่์ : 08-7999-4736

เวัลาที่ำาการ : 08.00-17.00 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : ที่�่เรอ่ตั �งอยูภ่�ยใน้ำวิดั

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

วััดบางระโหง

 คลัองอ้อม่น้ำน้ำที่์ เป็ีน้ำคลัองส�ยย�วิที่่�เต็ม่ไปีดว้ิยแหลั่งที่่องเที่่�ยวิ ให้สัม่ผััสเสน่้ำห์แลัะวิถิ่ช่ีวิติ 

รมิ่น้ำำ �� รวิม่ถ้งที่่�แห่งน่้ำ� “วิดับู�งระโหง” เป็ีน้ำวิดัเก่�แก่อ่กแห่งหน้้ำ�ง โดยเช่ี�อวิ�่ผัู้สร�้งค่อน้ำ�ยโหง  

ชี�วิร�ม่ัญ่ที่่�อพยพม่�จ้�กพม่่�ช่ีวิงแพ้ศ้กสงคร�ม่ หลัังจ้�กที่่�ย้�ยม่�แลั้วิน้ำ�ยโหงก็ที่ำ�ธุรกิจ้จ้น้ำ

รำ��รวิย จ้�กนั้ำ�น้ำก็สร้�งวิัดน่้ำ�ข้ �น้ำม่� จุ้ดเด่น้ำของวิัดน่้ำ�ค่อวิิห�รเก่�ท่ี่�ม่่อ�ยุกวิ่� 200 ป่ี ด้�น้ำหน้้ำ�

ปีระดษิฐ�น้ำรปูีหลั่อ “หลัวิงพ่อเหรย่ญ่” ดเูดน่้ำชัีด กร�บูบููชี�ขอพรกัน้ำได ้โดยเฉพ�ะเร่�องสุขภ�พ 

แลัะที่รพัย์สิน้ำ น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำบูรรด�พ่อค�้แม่่ข�ยที่ั �งหลั�ยที่่�พ�ยเรอ่ผั่�น้ำวิดัน่้ำ� ม่ักจ้ะตั �งจ้ิตอธิษฐ�น้ำ

แลั้วิวิกัน้ำำ ��ม่�ลัูบูเน่้ำ�อลัูบูตวัิ เช่ี�อวิ�่จ้ะค�้ข�ยด ่ถ่อวิ�่เป็ีน้ำแหลั่งศรทัี่ธ�ที่่�สำ�คญั่รมิ่คลัองอ้อม่น้ำน้ำที่์

 สตรท่ี่อ�รต์ที่่�วิ�่น่้ำ�ตั �งอยู่ใตส้ะพ�น้ำม่ห�เจ้ษฎ�บูดิน้ำที่ร�นุ้ำสรณ์์ สะพ�น้ำข้�ม่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� 

แห่งใหม่่ลั่�สุดของจั้งหวิัดน้ำน้ำที่บุูร่ ซ้่�งใต้สะพ�น้ำฝั่� งท่ี่�ม่่สตร่ที่อ�ร์ตค่อฝั่� งเด่ยวิกับูอุที่ย�น้ำ 

เฉลัิม่ก�ญ่จ้น้ำ�ภิเษก แลัะศ�ลัเจ้้�พ่อหลัักเม่่องหลัังเก่� หร่อท่ี่�คน้ำใน้ำพ่ �น้ำท่ี่�เร่ยกกัน้ำวิ่�ฝั่� ง

บู�งศรเ่ม่่อง ภ�พสตรท่ี่อ�รต์ทีุ่กภ�พเป็ีน้ำภ�พของดป่ีระจ้ำ�เม่่องน้ำน้ำท์ี่ ไม่่วิ�่จ้ะเป็ีน้ำจ้ระเข้ สัตวิท์ี่่�

เคยชีุกชีุม่ใน้ำอดต่ ทีุ่เรย่น้ำเม่่องน้ำน้ำที่์ ศ�ลั�กลั�งหลัังเก่� เคร่�องปั� น้ำดนิ้ำเผั� ไปีจ้น้ำถ้งปีระเพณ่์ต�่ง ๆ

รายละเอีียด

รายละเอีียด

History & Architecture 

STREET ART
สะพานมหาเจัษ์ฎาบดินที่ร์ 

Riverside Sport & Nature
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SCOOTER เกาะเกร็ด
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
นั้ำดรบัู Scooter ที่่�เก�ะเกรด็

โที่รศััพที่์ : 
06-5502-9940

เวัลาที่ำาการ : 
ใช้ีเวิลั�เที่่�ยวิรอบูเก�ะ 3 ชัี�วิโม่ง 
(เวิลั�นั้ำดหม่�ยแลั้วิแตล่ัูกค�้สะดวิก)

ราคา : 
300 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จุ้ดนั้ำดรบัู Scooter อยู่บูรเิวิณ์ที่่�เรอ่

ที่่าเรือี : เก�ะเกรด็ 
นั้ำ�งเรอ่ข้�ม่ฟ้�กจ้�กวิดัสน้ำ�ม่เหน่้ำอ 

   เก�ะเกร็ด เก�ะกลั�งน้ำำ ��เจ้้�พระย� ท่ี่�เต็ม่ไปีด้วิยวิิถ่ช่ีวิิตอัน้ำเง่ยบูสงบูเร่ยบูง่�ย ที่ริปีน่้ำ�ม่� 

พรอ้ม่ Scooter ที่่�ส�ม่�รถซ่อกแซ่กไปีต�ม่ซ่อยเล็ัก ๆ ได้แบูบูเต็ม่อิ�ม่ หยุดแวิะเก็บูภ�พตรงไหน้ำ 

ก็สะดวิก เริ�ม่ที่่�จุ้ดไฮไลัที่์ “เจ้ด่ย์เอ่ยงริม่น้ำำ ��วิัดปีรม่ัยยิก�วิ�ส” นั้ำบูเป็ีน้ำหน้้ำ� งใน้ำสัญ่ลัักษณ์์ปีระจ้ำ� 

เก�ะเกรด็ แลัะจ้ังหวิดัน้ำน้ำที่บูุร่

 สำ�หรบัูคอก�แฟ้ตอ้งไม่พ่ลั�ดไฮไลัท์ี่

ของที่่�น่้ำ�  “ค่ั่�วมื่อ” เป็ีน้ำร�้น้ำก�แฟ้เก่�แก่

ของเก�ะเกร็ด ควิ�ม่ต่�งของก�แฟ้ร้�น้ำ

น่้ำ�ค่อ คุณ์ต้องคั�วิก�แฟ้เอง โดยที่�งร�้น้ำ

จ้ะม่่อุปีกรณ์์ให้ ใครชีอบูเข้ม่ม่�กขน้ำ�ด

ไหน้ำส�ม่�รถคั�วิได้เอง หร่อถ้�ไม่่อย�ก 
คั�วิที่�งร้�น้ำเข�ก็ม่่เม่นู้ำอ่�น้ำให้เล่ัอกอ่ก 

หลั�กหลั�ยเช่ีน้ำกัน้ำ ปิีดที่้�ยที่่� “RONGSI  

STUDIO” โรงส่เก่�ที่่�ดัดแปีลังให้เป็ีน้ำ

ร้�น้ำอ�ห�ร เหม่�ะกับูก�รเก็บูภ�พสวิย  

ที่ั �งใน้ำโซ่น้ำห้องแอร ์ โซ่น้ำโรงส่ หรอ่จ้ะนั้ำ�ง 

รับูลัม่ที่่�โซ่น้ำริม่น้ำำ �� ส่วิน้ำเม่นู้ำอ�ห�รม่่ให้

เลั่อกค่อน้ำข้�งม่�ก อ�ที่ิ เม่่�ยงปีลั�ที่ับูที่ิม่ 

กุ้งแม่่น้ำำ ��เผั� ไก่อบูโอ่ง รวิม่ถ้งเคร่�องด่�ม่

อย่�งอัญ่ชัีน้ำม่ะพร้�วิ แลัะสตรอวิ์เบูอร์ร ่

โยเกริต์ 

ร้านสวันที่ิพย์
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 17/9 หมู่่ 7 9 สุข�ปีระชี�สรรค ์
2 ซ่อย 76 ตำ�บูลับู�งพูด อำ�เภอ
ปี�กเกรด็ น้ำน้ำที่บูุร ่11120

โที่รศััพที่์ : 
0-2583-3748

เวัลาที่ำาการ : 
11.00-21.00 น้ำ.

ราคา : 250 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
เดนิ้ำจ้�กที่่�เรอ่ม่�ที่่�ร�้น้ำ
ม่่ที่�งเช่ี�อม่ถ้งกัน้ำ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้ง
ลั่วิงหน้้ำ� (ที่่�เรอ่สวิน้ำที่ิพย์เจ้้�พระย� 
คอน้ำโดม่ิเน่้ำยม่)
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 50 เม่ตร

 ร้�น้ำอ�ห�รบู้�น้ำที่รงไที่ยริม่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ใน้ำบูรรย�ก�ศต้น้ำไม่้ ใหญ่่โตอัน้ำร่ม่ร่�น้ำ ได้ระดับู 

ม่ิชีลัิน้ำสต�ร ์4 ป่ีซ้่อน้ำ โดยร�้น้ำตกแตง่สไตลั์ ไที่ย เน้้ำน้ำก�รใช้ีไม่้เป็ีน้ำหลััก ม่่บูรเิวิณ์ให้เลั่อกนั้ำ�งม่�กม่�ย 
ที่ั �งยังม่่ตั�งไม่้ โบูร�ณ์ให้นั้ำ� งย่ดข�รับูปีระที่�น้ำอ�ห�รกัน้ำเหม่่อน้ำสม่ัยโบูร�ณ์ อ่กโซ่น้ำที่่�แน้ำะน้ำำ�ค่อ

บูรเิวิณ์รมิ่น้ำำ �� บูรรยก�ศดม่่�ก เพร�ะม่่ตน้้ำไม่้ ใหญ่่ให้ควิ�ม่รม่่ร่�น้ำตลัอดก�รรบัูปีระที่�น้ำอ�ห�ร

Cafe & Restaurant

 เม่นู้ำอ�ห�รที่่�ต้องลัองค่อ ยำ�สวิน้ำที่ิพย์ 

เป็ีน้ำยำ�รสชี�ติเบู� ๆ ที่่�แยกออกเป็ีน้ำ 3 ถ้วิย ค่อ  

ม่ะระ เห็ดฟ้�ง แลัะถั�วิงอก ให้รสชี�ติที่่�แตกต่�ง

จ้�กผััก 3 ชีนิ้ำด ส่วิน้ำอ่กเม่นู้ำคอ่ น้ำำ ��พรกิน้ำครบู�ลั 

เม่นู้ำโบูร�ณ์ที่่�ห�รบัูปีระที่�น้ำไม่่ไดง้่�ยแลั้วิ รสชี�ติ

เปีร่ �ยวิน้ำำ�จ้�กม่ะอ้ก ต�ม่ด้วิยรสเค็ม่นิ้ำด ๆ แลัะ

เผ็ัดหน่้ำอย ๆ รับูปีระที่�น้ำพร้อม่ผัักสดเข้�กัน้ำด ่

ส่วิน้ำอ่กเม่นู้ำที่่�ห้�ม่พลั�ดค่อ แกง ข่ �เหล็ัก รสชี�ติ

เข้ม่ ข้น้ำแตก่ลัม่กลั่อม่ รบัูปีระที่�น้ำพรอ้ม่ ข้�วิสวิย

อรอ่ยม่�ก

เมนูแนะนำา : ยำ�สวิน้ำที่ิพย์ (ยำ�ม่ะระ  

ยำ�ถั�วิงอก ยำ�เห็ดฟ้�ง), เม่่�ยงกลั่บูบูัวิ, น้ำำ ��พรกิ

น้ำครบู�ลั, ผััดพริก ขิงปีลั�ฟู้, แกง ข่ �เหล็ัก,  

ยำ�ผััดกูด,  แกงกะหร่� เสิร์ฟ้พร้อม่โรต่ ,  

ข้�วิเหน่้ำยวิดำ�เป่ียกลัำ�ไย

Riverside Sport & Nature
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ที่ี�ตั้ั�ง : ตำ�บูลัเก�ะเกรด็ 
อำ�เภอปี�กเกรด็ น้ำน้ำที่บูุร ่11120

โที่รศััพที่์ : 0-2036-7865

เวัลาที่ำาการ : 11.00-24.00 น้ำ.

ราคา : 300 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : ลังจ้�กที่่�เรอ่
เลั่ �ยวิขวิ� เดนิ้ำต�ม่ที่�งม่�ถ้งร�้น้ำ 
(แน้ำะน้ำำ�ให้เช่ี�จ้ักรย�น้ำ หรอ่ Scooter)

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่เก�ะเกรด็
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 1.8 กิ โลัเม่ตร

เมนูแนะนำา : 
ที่�รต์บููลัเบูอรร์,่ น้ำำ ��แตงโม่ปั� น้ำ,

สเต�กแซ่ลัม่อน้ำ, หอยน้ำ�งรม่, 

สปี�เกตตผ่ััดพรกิแห้ง

ที่ี�ตั้ั�ง : 76/1 หมู่่ที่่� 5 ถน้ำน้ำน้ำครอิน้ำที่ร ์
ตำ�บูลับู�งขนุ้ำน้ำ อำ�เภอบู�งกรวิย 
น้ำน้ำที่บูุร ่11130

โที่รศััพที่์ : 09-2696-4656

เวัลาที่ำาการ : 11.00-22.00 น้ำ.

ราคา : 60 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้ แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

เมนูแนะนำา : แกงคั�วิหอยขม่, แกงรญั่จ้วิน้ำปีลั�คงั,  
กุ้งซ่อสม่ะข�ม่, น้ำำ ��พรกิกุ้งสด

Rangnok Cafe&Bar

 นั้ำ� งรับูปีระที่�น้ำอ�ห�รใน้ำรังน้ำก ชีม่วิิวิริม่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�กัน้ำที่่� Rangnok Cafe&Bar  

ร้�น้ำอ�ห�รค�เฟ่้สุดเก๋ใน้ำเก�ะเกร็ด ตกแต่งใน้ำสไตล์ับู�หล่ั เน้้ำน้ำส่ข�วิสะอ�ดต�ตัดกับูส่ไม่้ให้ 

ควิ�ม่รูส้้กบู�งเบู� ควิ�ม่เก๋ไม่่ไดจ้้บูที่่�ภ�ยใน้ำเพ่ยงอย่�งเด่ยวิ เพร�ะจุ้ดที่่�สวิยที่่�สุดคอ่ก�รไดเ้ข้�ไปี

 ที่ร่แม่งโก้ เป็ีน้ำช่ี�อร้�น้ำอ�ห�รใน้ำตำ�น้ำ�น้ำที่่�เปิีดม่�น้ำ�น้ำกวิ่� 20 ป่ี ตั �งอยู่ริม่คลัองอ้อม่น้ำน้ำที่์ 

น้ำอกจ้�กควิ�ม่อร่อยใน้ำเร่�องของอ�ห�รแลั้วิ ที่ำ�เลัของร้�น้ำน่้ำ�ก็เต็ม่อิ�ม่ไปีด้วิยควิ�ม่สวิยง�ม่ของ 

วิวิิรมิ่น้ำำ �� แถม่ยังให้ควิ�ม่อบูอุ่น้ำเหม่่อน้ำนั้ำ�งที่�น้ำข้�วิบู้�น้ำเพ่�อน้ำสนิ้ำที่ จุ้ดไฮไลัที่์ค่อช่ีวิงเย็น้ำระหวิ�่ง 

ที่่�พระอ�ที่ิตย์กำ�ลัังลัับูขอบูฟ้้� ดูเง่ยบูสงบู รูส้้กผั่อน้ำคลั�ยจ้น้ำต้องม่�ซ่ำ ��อ่กหลั�ย ๆ รอบู สำ�หรบัู

โต�ะที่่�นั้ำ� งที่�งร้�น้ำก็ม่่ให้เลั่อกหลั�ยสไตล์ั ด้�น้ำริม่น้ำำ ��จ้ะเป็ีน้ำที่่�นั้ำ� งแบูบูห้อยข�รับูปีระที่�น้ำอ�ห�ร  

หรอ่จ้ะเลั่อกเป็ีน้ำที่่�นั้ำ�งบูน้ำเปีลัก็บูรรย�ก�ศดเ่หม่่อน้ำกัน้ำ

รายละเอีียด

รายละเอีียด

ที่รีแมงโก้บ้านไที่ยชายคลอีง

นั้ำ�งรบัูปีระที่�น้ำอ�ห�รใน้ำรงัน้ำก ท่ี่�ที่ำ�เป็ีน้ำ Roof Top  

เ ปิีดรับูลัม่แลัะแสงอ�ที่ิตย์ ย �ม่เ ย็ น้ำได้ด่ม่�ก  

ใครที่่�เดนิ้ำเลั่น้ำเก�ะเกรด็กัน้ำจ้น้ำเหน่้ำ�อย แน้ำะน้ำำ�ให้ม่� 

ปิีดที่้�ยที่่�น่้ำ�  บูอกเลัยวิ�่วิวิิด ่แถม่ถ่�ยรปูีสวิยทีุ่กมุ่ม่

Cafe & Restaurant
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มอีงดูคลอีงคาเฟ่� MONT DU KLONG CAFE
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
ซ่อยวิดับู�งแพรก ตำ�บูลับู�งรกัใหญ่่ 
อำ�เภอบู�งบูัวิที่อง น้ำน้ำที่บูุร ่11110

โที่รศััพที่์ : 
09-3595-2594

เวัลาที่ำาการ : 
10.00-17.00 น้ำ. 
เปิีดเฉพ�ะวินั้ำเส�ร-์อ�ที่ิตย์
แลัะวินั้ำหยุดนั้ำกขัตฤกษ์

ราคา : 15 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้ง
ลั่วิงหน้้ำ�

 เป็ีน้ำค�เฟ่้สุดคลั�สสิครบัูกลัิ�น้ำอ�ยวิถิช่่ีวิติรมิ่คลัอง โดยปีรบัูจ้�กบู้�น้ำสไตล์ัไที่ยโบูร�ณ์อ�ยุกวิ�่  

80 ป่ี ให้ผัส�น้ำเข้�กับูควิ�ม่เป็ีน้ำลัอฟ้ท์ี่ได้อย่�งลังตัวิ ตั �งอยู่รมิ่คลัองอ้อม่น้ำน้ำท์ี่ คลัองเส้น้ำเล็ัก ๆ  

ที่่�แตกหน่้ำอม่�จ้�กแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� เลั่อกนั้ำ� งได้ที่ั �งด้�น้ำใน้ำบู้�น้ำ หร่อริม่ระเบู่ยง ก็ได้บูรรย�ก�ศ 

คลั้�ย ๆ  กัน้ำ ส่วิน้ำอ�ห�รเน้้ำน้ำเป็ีน้ำอ�ห�รไที่ยโบูร�ณ์ห�รบัูปีระที่�น้ำไดย้�ก เช่ีน้ำ ม่้�ฮ่อ ไก่ที่อดม่ะแข่น้ำ 

หร่อจ้ะเป็ีน้ำขน้ำม่จ้่น้ำซ่�วิน้ำำ �� ที่่�ให้เคร่�องม่�แบูบูครบูครัน้ำ ที่ั �งยังรสชี�ติกลัม่กล่ัอม่ ได้รสสดช่ี�น้ำ

จ้�กผัลัไม่้อย่�งสับูปีะรด เข้�กัน้ำได้ด่ม่�กกับูน้ำำ ��กะที่ิรสบู�งเบู� น้ำอกจ้�กน่้ำ�ยังม่่ขน้ำม่ชิี�น้ำเล็ัก ๆ ให้ 

ช้ีอปีตดิม่่อกลัับูบู้�น้ำไดอ้่กดว้ิย

Cafe & Restaurant

เมนูแนะนำา : 
ข้�วิตังหน้้ำ�ตั �ง, ไก่ที่อดม่ะแข่น้ำ, 

ข้�วิยำ�, ม่้�ฮ่อ, ขน้ำม่จ้่น้ำซ่�วิน้ำำ ��

37TAT River artTAT River art36 37TAT River art

http://www.facebook.com/montduklong


โที่รศััพที่์ : 
06-1394-3223

 บูรรย�ก�ศตอน้ำกลั�งวิัน้ำกับูกลั�งค่น้ำต่�ง

กัน้ำม่�ก แน้ำะน้ำำ�ให้นั้ำ� งชิีลัลั์ ๆ ริม่น้ำำ ��เจ้้�พระย�

เพ่�อรับูปีระที่�น้ำอ�ห�รใน้ำช่ีวิงเย็น้ำ พร้อม่ชีม่วิิวิ 

เก�ะเกร็ด พอพระอ�ทิี่ตย์พ้น้ำขอบูฟ้้�ให้เดิน้ำ

ม่�ชีม่หิ�งห้อยใน้ำสวิน้ำ หิ�งห้อยที่่� น่้ำ� เป็ีน้ำแบูบู

เพ�ะเลั่ �ยง โดยผัู้เช่ี�ยวิชี�ญ่จ้�กม่ห�วิิที่ย�ลััย

เกษตรศ�สตร ์ ดงันั้ำ�น้ำจ้้งม่่ที่ั �งหิ�งห้อยบูก หิ�งห้อย

น้ำำ ��กร่อย แลัะหิ�งห้อยน้ำำ ��จ้่ด เน่้ำ� องจ้�กร้�น้ำติด

กับูแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�พอด ่ จ้้งเหม่�ะกับูก�รเจ้รญิ่

เติบูโตของหิ�งห้อย ซ้่�งที่�งร�้น้ำบูอกวิ�่ไม่่ง่�ยเลัย 

กวิ�่จ้ะไดเ้ห็น้ำหิ�งห้อยกลั�งเม่่องแบูบูน่้ำ� น้ำอกจ้�ก

นั้ำ�น้ำแลั้วิที่�งร�้น้ำยังเปิีดให้น้ำำ�สัตวิ์เลั่ �ยงเข้�ม่�ได้

ดว้ิย แลัะไม่่คดิค�่ใช้ีจ้่�ยเพิ�ม่เตมิ่

HINGHOY HARMONY ร้านหิ�งห้อีย ฮาร์โมนี�
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 52/1 หมู่่ที่่� 1 ซ่อยวิดับู�งจ้�ก 
ตำ�บูลัคลัองพระอุดม่ อำ�เภอปี�กเกรด็ 
น้ำน้ำที่บูุร ่11120

เวัลาที่ำาการ : 
11.00-23.00 น้ำ.

ราคา : 
250 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ เดนิ้ำผั่�น้ำร�้น้ำ River Wine 
ม่่ที่�งเช่ี�อม่เข้�ร�้น้ำหิ�งห้อย ฮ�ร์ โม่น่้ำ�

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
(ที่่�เรอ่ร�้น้ำ River Wine)
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 50 เม่ตร

 ม่�ดูหิ�งห้อยกลั�งเม่่องน้ำน้ำที่์ กัน้ำที่่� “หิ�งห้อย ฮ�ร์โม่น่้ำ� ” ร้�น้ำน่้ำ�สร้�งข้ �น้ำเพร�ะต้องก�รที่ำ�ให้

เป็ีน้ำค�เฟ่้เชิีงอนุ้ำรกัษ์ธรรม่ชี�ติ เน่้ำ�องจ้�กก่อน้ำหน้้ำ�ที่่�จ้ะที่ำ�เป็ีน้ำร�้น้ำอ�ห�ร บูรเิวิณ์น่้ำ�เป็ีน้ำที่่�วิ�่งซ้่�งม่่

หิ�งห้อยธรรม่ชี�ติอ�ศัยอยู่เป็ีน้ำจ้ำ�น้ำวิน้ำม่�กอยู่แลั้วิ จ้้งเกิดควิ�ม่คิดอย�กจ้ะเปิีดเป็ีน้ำศูน้ำย์ก�รเรย่น้ำรู้

ที่�งธรรม่ชี�ตขิองหิ�งห้อย เพ่�อให้คน้ำไดเ้ข้�ม่�ศ้กษ�พรอ้ม่รบัูปีระที่�น้ำอ�ห�รไปีพรอ้ม่ ๆ กัน้ำ

เมนูแนะนำา : ซ่่� โครงหมู่บู�ร์บู่คิวิ, ที่ะเลั

ผััดพริกเกลั่อ, แกงคั�วิปูี, บูลัูเบูอร์ร่ช่ีสเค้ก,  
โซ่ด�พ่ชี, Dirty Coffee

Cafe & Restaurant
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W1@Bangkoknoi Hotel
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
21/44 หมู่่ที่่� 7 ซ่อยบู�งเลัน้ำ 2 
ถน้ำน้ำบู�งกรวิย-ไที่รน้้ำอย ตำ�บูลับู�งเลัน้ำ 
อำ�เภอบู�งใหญ่่ น้ำน้ำที่บูุร ่11140

โที่รศััพที่์ : 
09-8000-8888

เวัลาที่ำาการ : 
24 ชัี�วิโม่ง

ราคา : 
4,500 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำโรงแรม่

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ใครอย�กหน่้ำควิ�ม่วิุน่้ำวิ�ยใน้ำเม่่อง แน้ำะน้ำำ�ให้ลัองม่�พักผั่อน้ำที่่�น่้ำ�  W1@Bangkoknoi Hotel 

เป็ีน้ำที่่�พักรมิ่คลัองอ้อม่น้ำน้ำที่์ คลัองส�ยเล็ัก ๆ ที่่�บูรรย�ก�ศชิีลัลั์ม่�ก เง่ยบูสงบู เหม่�ะกับูก�รชี�รจ์้

พลัังให้ตัวิเองเป็ีน้ำที่่�สุด น้ำอกจ้�กห้องพักจ้ะม่่สิ�งอำ�น้ำวิยควิ�ม่สะดวิกครบูครัน้ำแลั้วิ ที่่�น่้ำ� ยังม่่สปี� 

ที่่�น่้ำ�ลัองดว้ิย นั้ำบูเป็ีน้ำกจิ้กรรม่ที่่�ช่ีวิยผัอ่น้ำคลั�ยไดด้ ่ ส่วิน้ำใครที่่�ต่�น้ำเช้ี�หน่้ำอยแน้ำะน้ำำ�ใหท้ี่ำ�บูญุ่ใส่บู�ตร 

ริม่น้ำำ �� เป็ีน้ำก�รใส่บู�ตรที่�งเร่อ เร่ยกวิ่�ได้บูรรย�ก�ศที่่�ต่�งออกไปีจ้�กเดิม่ หลัังใส่บู�ตรเร่ยบูร้อย 

ก็นั้ำ� งชีม่วิิวิบูรรย�ก�ศริม่น้ำำ �� จ้ะอ่�น้ำหนั้ำงส่อ หร่อเลั่น้ำซั่พบูอร์ดก็ได้ ปิีดที่้�ยด้วิยก�รรับูปีระที่�น้ำ

อ�ห�รเช้ี�ที่่� โรงแรม่จ้ัดม่�ให้ครบู ที่ั �งแบูบูไที่ยแลัะแบูบูฝ้รั�ง นั้ำบูเป็ีน้ำที่่�พักอ่กแห่งหน้้ำ�งที่่�ม่่กิจ้กรรม่ให้ 

เลั่น้ำตลัอดที่ั �งวินั้ำ 

Hotel & Hostel

โที่รศััพที่์ : 
08-4360-1914

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 17/55 ซ่อยสุข�ปีระชี�สรรค ์2 
ตำ�บูลับู�งพูด อำ�เภอปี�กเกรด็ น้ำน้ำที่บูุร ่
11120

เวัลาที่ำาการ : 
24 ชัี�วิโม่ง

ราคา : 
2,000 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำโรงแรม่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 น้ำอน้ำพักรมิ่น้ำำ ��กับูห้องพักสไตลั์โคโลัเน่้ำยลั เป็ีน้ำโรงแรม่ขน้ำ�ดใหญ่่ตั �งอยู่รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� 

ที่่�ม่�พร้อม่กับูกำ�แพงป้ีอม่ปีร�ก�ร สัญ่ลัักษณ์์อัน้ำโดดเด่น้ำของที่่�น่้ำ�  ห้องพักม่่ให้เลั่อกหลั�ยแบูบู 

ตกแต่งอบูอุ่น้ำคุม่โที่น้ำให้ควิ�ม่รูส้้กเหม่่อน้ำน้ำอน้ำพักที่่�บู้�น้ำ แต่ม่�กไปีด้วิยสิ�งอำ�น้ำวิยควิ�ม่สะดวิก

ครบูครัน้ำ ที่ั �งสระวิ่�ยน้ำำ �� ห้องจั้ดเลั่ �ยง รวิม่ไปีถ้งห้องอ�ห�รขน้ำ�ดใหญ่่ช่ี�อวิ่� “สองฝั่� งคลัอง”  

ใน้ำห้องอ�ห�ร แบู่งเป็ีน้ำ 2 โซ่น้ำ ซ้่�งแน่้ำน้ำอน้ำวิ�่ใน้ำช่ีวิงม่่ �อเย็น้ำน่้ำ�จ้ะตอ้งเลั่อกนั้ำ�งชีม่พระอ�ที่ิตย์ตก

ด�้น้ำน้ำอก พรอ้ม่กับูชีม่วิวิิแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�ย�ม่คำ��คน่้ำไปีดว้ิย 

Hotel & Hostel

เมนูแนะนำา : ปีลั�กะพงที่อดน้ำำ ��ปีลั�, เม่่�ยงกุ้งฝ้อย, กุ้งย่�ง, เอ็น้ำหมู่ตุน๋้ำ, ข�หมู่บูร�วิเลั่�ยน้ำ

บัดดี� โอีเรียนที่อีล ริเวัอีร์ไซีด์
และ ห้อีงอีาหารสอีงฝ่ั่� งคลอีง 
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นนที่บุรี

สถานที่ี�ที่่อีงเที่ี�ยวั

วััดกู้

Buddy Oriental
Riverside Hotel

สุวันทิพย์

Hinghoy Harmony

โรงสุี สุตูดิโอ

วััดปรมัยยิกาวัาสุ

Rangnok cafe & bar

เกาะเกร็ด

คั�วัมือ 
Coffee & Gallery

วััดเช่ิงท่า

วััดแดงธิ์รรมช่าติ

สุะพานมหาเจัษ์ฎา
บดินทรานุสุรณิ์

อุทยานเฉลิม
กาญจันาภิิเษ์ก

ศาลหลักเมืองนนทบุรี

STREET ART 
@ NONTHABURI

มองดูคลองคาเฟ่ ่

วััดบางระโหง

ท่านำ�านนทบุรี

วััดเฉลิมพระเกียรติวัรวัิหาร

W1@Bangkok Noi

ศาลากลาง
จัังหวััดนนทบุรีหลังเก่า

Three Mangoes
บ้านไทย ช่ายคลอง
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ความหลีากหลีาย
แห่ง“มนต์เ์สน่ห์”

เป็ีน้ำจ้งัหวิดัท่ี่�ม่ป่ีระวิตัคิวิ�ม่เก�่แกไ่ม่แ่พ้ท่ี่�อ่�น้ำ

 ทัี่ �งควิ�ม่หลั�กหลั�ยของวิฒัน้ำธรรม่ของชี�วิไที่ย-ม่อญ่ 

ซ้่�งม่�กไปีดว้ิยม่น้ำตเ์สน่้ำหช์ีวิน้ำคน้้ำห�  

เป็ีน้ำเม่อ่งท่ี่�ม่ส่�ยน้ำำ ��หล่ัอเลั่ �ยงใน้ำก�รดำ�เนิ้ำน้ำช่ีวิติ

 โดยบูอกเลั�่เร่�องร�วิผั�่น้ำสถ�น้ำท่ี่�ที่อ่งเท่ี่�ยวิ วิดัวิ�อ�ร�ม่ 

อ�ห�ร กจิ้กรรม่ต�่ง ๆ ของคน้ำรุน่้ำใหม่ ่

ท่ี่�น่้ำ�สน้ำใจ้ไม่่น้้ำอยไปีกวิ�่กนั้ำ ทัี่ �งกลัุม่่คน้ำชีอบูเลั่ �ยงแคคตสั 

หรอ่จ้ะเป็ีน้ำกลัุม่่ท่ี่องเท่ี่�ยวิเชิีงกฬ่� 

นั้ำบูเป็ีน้ำก�รผัสม่ผัส�น้ำควิ�ม่แกเ่ก�่ใหเ้ข�้กบัู 

ควิ�ม่ที่นั้ำสมั่ยไดอ้ย�่งแยบูยลั 

Pathumthani
ปทีุมธานี

Charming of Diversity
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วััดสิงห์
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : หมู่่ 2 บู้�น้ำส�ม่โคก 
ตำ�บูลัส�ม่โคก อำ�เภอส�ม่โคก 
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12160

โที่รศััพที่์ : 
06-1879-3951

เวัลาที่ำาการ : 
08.30-16.30 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
จ้�กที่่�เรอ่ เดนิ้ำข้�ม่ถน้ำน้ำตรง
เข้�วิดัไดเ้ลัย

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 100 เม่ตร

 เป็ีน้ำวิดัม่อญ่เก่�แก่ที่่�อยู่กับูชี�วิปีทีุ่ม่ธ�น่้ำม่�ตั �งแตส่ม่ัยอยุธย� (กวิ�่ 300 ป่ี) เลั่�กัน้ำวิ�่เจ้้�อ�วิ�ส

องค์แรกได้พ�ชี�วิม่อญ่ย้�ยถิ�น้ำฐ�น้ำม่�หลัังจ้�กแพ้สงคร�ม่ โดยม่�ตั �งวิัดอยู่ที่่�น่้ำ�  แต่คน้ำใน้ำลัะแวิก

เดิม่ไม่่ยอม่รับู จ้้งหยิบูม่่ดเหล็ักเลั่ม่ย�วิ แลั้วิกลั่�วิวิ่� “ถ้�อ�ตม่�ที่ำ�ม่่ดเลั่ม่น่้ำ�จ้ม่น้ำำ ��ก็จ้ะไปีจ้�กที่่�น่้ำ�   

แตถ่้�ม่่ดเลั่ม่น่้ำ�ลัอยน้ำำ ��ขอให้อ�ตม่�ไดอ้ยู่ตอ่” แลั้วิม่่ดก็ลัอยน้ำำ ��อย่�งที่่�วิ�่จ้รงิ ๆ

วััดบางหลวัง
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : วิดับู�งหลัวิง
ตำ�บูลับู�งหลัวิง อำ�เภอเม่่อง
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 
09-7297-6740

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-16.30 น้ำ.

ราคา : 
ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : เดนิ้ำผั่�น้ำชีุม่ชีน้ำ 
ข้�ม่สะพ�น้ำโคง้ 100 ป่ี จ้ะพบูที่�ง
เข้�วิดั

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ� 
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 200 เม่ตร 

 เป็ีน้ำวิัดเก่�แก่อ�ยุกวิ่� 300 ป่ี ก่อน้ำหน้้ำ�น่้ำ�ช่ี�อวิ่� “บูังหลัวิง” เหม่่อน้ำกับูเป็ีน้ำก�รซ่่อน้ำวิัด 

เพ่�อไม่่ให้หลัวิงเห็น้ำนั้ำ�น้ำเอง ภ�ยใน้ำวิัดม่่จุ้ดเด่น้ำที่่�น่้ำ�สน้ำใจ้เยอะม่�ก ไม่่วิ่�จ้ะเป็ีน้ำเจ้ด่ย์ม่อญ่  

2 องค ์ที่่�ใช้ีปีระกอบูพิธ่ม่�ตั �งแตส่ม่ัยอยุธย� น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำยังม่่ภ�พจ้ิตรกรรม่ฝ้�ผันั้ำงเป็ีน้ำภ�พพุที่ธ

ปีระวิตั ิแลัะที่่�ข�ดไม่่ไดค้อ่ พระอุโบูสถที่รงไที่ยโบูร�ณ์ ภ�ยใน้ำม่่พระปีระธ�น้ำปี�งม่�รวิชัิีย

 ภ�ยใน้ำวิัดม่่จุ้ดน่้ำ�สน้ำใจ้เยอะม่�ก 

บูริเวิณ์โดยรอบูม่่ที่ั �งโบูสถ์แลัะอ�ค�รเป็ีน้ำ

แบูบูโบูร�ณ์แที่ ้ๆ แตม่่บู่�งจ้ดุที่่�ตอ้งยกพ่ �น้ำ

ข้ �น้ำจ้�กเดิม่ เน่้ำ� องจ้�กเกิดน้ำำ ��ที่่วิม่เม่่�อป่ี  

พ.ศ. 2554 โดยวิดัแหง่น่้ำ�จ้ะม่่พระพทุี่ธรปูี

ใหญ่ ่ 4 องค ์ ไดแ้ก ่ พระพทุี่ธ�สสิรมิ่�แสน้ำ 

พระพุที่ธรัตน้ำม่ณ่์ หลัวิงพ่อโต แลัะ 

หลัวิงพ่อเพชีร ซ้่�งแต่ลัะองค์จ้ะหัน้ำหน้้ำ�

ไปีที่�งที่ศิต�่ง ๆ ซ้่�งเช่ี�อวิ�่เป็ีน้ำก�รปีกป้ีอง 

วิดัใหอ้ยูร่ม่่เย็น้ำเป็ีน้ำสุข

 เน่้ำ� อ งจ้�กที่่� ตั �งขอ งวิัดอยู่ ใกลั้ กับูแม่่น้ำำ ��

เจ้้�พระย� จ้้งที่ำ�ให้ใน้ำบูรเิวิณ์วิดัม่่โบูร�ณ์สถ�น้ำแลัะ

โบูร�ณ์วิัตถุที่่�ควิรค่�แก่ก�รศ้กษ� รวิม่ถ้งด้�น้ำบูน้ำ 

ของกุฏิิยังม่่พิพิธภัณ์ฑี์เก็บูรักษ�ของเก่� ได้แก่  

ตุ่ม่ส�ม่โคก ส่วิน้ำด้�น้ำหน้้ำ�วิัดม่่ก�ร ขุดค้น้ำพบู 

โบูร�ณ์สถ�น้ำเต�โอ่งอ่�ง หลัักฐ�น้ำชัี�น้ำด่ของก�รตั �ง

ชีมุ่ชีน้ำม่อญ่ใน้ำสม่ยัแรก

 ควิ�ม่แปีลักต�ที่่�สังเกตได้ค่อ โบูสถ์

ของวิดัน่้ำ� ไม่่ม่่เส� เน่้ำ�องจ้�กเป็ีน้ำวิดัที่่�สร�้ง

โดยคน้ำม่อญ่ จ้้งม่่ลัักษณ์ะต่�งจ้�กที่่�เร� 

คุน้้ำชิีน้ำ ที่่�น่้ำ�ม่ ่ “หลัวิงพอ่ใหญ่”่ พระปีระธ�น้ำ

ปี�งม่�รวิิชัียใน้ำอุโบูสถ เป็ีน้ำพระปีระธ�น้ำ

เก่�แก่แลัะใหญ่่ที่่�สุดใน้ำจ้ังหวิัดปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ  

รวิม่ถ้ง “หลัวิงพ่อเพชีร” พระพุที่ธรูปี

ปี�งม่�รวิิชัีย ขัดสม่�ธิเพชีร ที่่�พระหัตถ์

ซ้่�ยบูิดไปีม่�ได้ เน่้ำ� องจ้�กเป็ีน้ำก�รสร้�ง

แบูบูโบูร�ณ์ รวิม่ไปีถ้งพระปีระจ้ำ�จ้ังหวิัด

ปีทุี่ม่ธ�น่้ำ “พระปีทุี่ม่ธรรม่ร�ชี” พระพทุี่ธรปูี

ปี�งขัดสม่�ธิเพชีร หลั่อด้วิยโลัหะผัสม่ 

สร�้งใน้ำสม่ัยรชัีก�ลัที่่� 5

 น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำแลั้วิด้�น้ำ ข้�งของวิัด

ยังติดกับูคลัองส�ยเล็ัก ๆ ที่่�เช่ี�อม่ต่อกับู

แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ที่ำ�ให้บูรรย�ก�ศของวิัด

คอ่น้ำข้�งรม่่เย็น้ำ เหม่�ะกับูก�รม่�พักผั่อน้ำ

อย่�งแที่้จ้รงิ

History & Architecture History & Architecture 
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ที่ี�ตั้ั�ง : 2/1 หมู่่ 3 ซ่อยวิดัม่ะข�ม่ 
ถน้ำน้ำตวิิ�น้ำน้ำที่์ ตำ�บูลับู้�น้ำกลั�ง 
อำ�เภอเม่่อง ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 0-2975-6302

เวัลาที่ำาการ : 08.00-16.00 น้ำ. 

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : จ้�กที่่�เรอ่
เดนิ้ำผั่�น้ำตลั�ดน้ำำ ��วิดัศ�ลัเจ้้�เข้�ม่�ไดเ้ลัย 

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่วิดัศ�ลัเจ้้� ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 100 เม่ตร

วััดชินวัรารามวัรวัิหาร
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : หมู่่ที่่� 2 1
ซ่อยวิดัชิีน้ำวิร�ร�ม่ ตำ�บูลับู�งขะแยง 
อำ�เภอเม่่อง ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 
0-2581-4991

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-16.30 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำวิดั

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 เป็ีน้ำอ่ก 1 วิดัที่่�ควิรแวิะม่�สักก�ระ ตัวิวิดัตั �งอยู่รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�ฝั่� งตะวินั้ำตก ที่่�ม่องเห็น้ำ

มุ่ม่สวิย ๆ อย่�งสะพ�น้ำน้ำน้ำที่บูุร-่บู�งบูัวิที่อง ด�้น้ำข้�งตดิแม่่น้ำำ ��ถูกจ้ัดสรรเป็ีน้ำบูัน้ำไดหิน้ำย�วิเหย่ยด

ให้นั้ำ� งชีม่วิวิิได้ตลัอดที่ั �งวินั้ำ เป็ีน้ำวิดัที่่�เก่�แก่อ่กแห่งหน้้ำ�ง ถูกสร�้งข้ �น้ำตั �งแต่ป่ี พ.ศ. 2358 ใน้ำสม่ัย 

กรงุรตัน้ำโกสิน้ำที่ร ์ม่่ที่ำ�เลัใกลั้กับูวิดัร�้งอ่ก 2 แห่งคอ่ วิดัใน้ำแลัะวิดัคลัองควิ�ย ไดร้บัูก�รปีฏิิสังขรณ์์

โดยพระเจ้้�วิรวิงศ์เธอ กรม่หลัวิงชีิน้ำวิรสิริวิัฒน้ำ� สม่เด็จ้พระสังฆ์ร�ชีเจ้้� อด่ตเจ้้�อ�วิ�ส 

วิดัร�ชีบูพิธสถิตม่ห�ส่ม่�ร�ม่หรอ่ใน้ำสม่ัยรชัีก�ลัที่่� 7

 ภ�ยใน้ำวิดัม่ ่ พระพทุี่ธชีนิ้ำวิร (หลัวิง

พ่อที่องคำ�) พระพุที่ธรูปีสม่ัยสุโขที่ัย 

ซ้่�งอญั่เชิีญ่ม่�จ้�กจ้งัหวิดัพระน้ำครศรอ่ยธุย� 

รวิม่ถง้จ้ติรกรรม่ฝ้�ผันั้ำงเร่�องที่ศชี�ตชิี�ดก  

ส่วิน้ำจ้ดุชีม่วิวิิด ่ ๆ น่้ำ�จ้ะเป็ีน้ำด�้น้ำบูน้ำของ

ม่ณ์ฑีปีใหม่่ที่่�สร�้งข้ �น้ำจ้�กโครงสร�้งเดิม่ 

เพร�ะจ้ะม่องเห็น้ำวิิวิวิัดที่่�ขน้ำ�น้ำคู่ไปีกับู

แม่น่้ำำ ��เจ้�้พระย�

History & Architecture 

ที่ี�ตั้ั�ง : 88 หมู่่ 2 ถน้ำน้ำตวิิ�น้ำน้ำที่์ 
ตำ�บูลับู�งกะด ่อำ�เภอเม่่อง 
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 06-2596-8053

เวัลาที่ำาการ : 08.00-17.00 น้ำ.

ราคา : ตดิตอ่เจ้้�หน้้ำ�ที่่�เพ่�อใช้ีบูรกิ�ร

การเดินที่าง : ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำ 
Riverdale Marina

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

วััดศัาลเจั้า

 “วิัดศ�ลัเจ้้�” เซ่่ยน้ำแปีะโรงส่ เซ่่ยน้ำแปีะกิม่เคย หร่อเซ่่ยน้ำแปีะโง้วิกิม่โคย ท่ี่�น้ำเป็ีน้ำชี�วิ

จ้่น้ำที่่�เข้�ม่�อยู่ ใน้ำปีระเที่ศไที่ย เป็ีน้ำผัู้ม่่ฌ�น้ำ เก่งเร่�องโหวิงเฮ้ง แลัะฮวิงจุ้้ย คน้ำเค�รพนั้ำบูถ่อกัน้ำ

ม่�ก ดังนั้ำ�น้ำใครที่่�อย�กไหวิ้ขอพรใน้ำเร่�องก�รง�น้ำ ค้�ข�ย รวิม่ถ้งก�รค้� แน้ำะน้ำำ�ให้ม่�เลัยเจ้ริญ่

รุง่เรอ่งแน่้ำน้ำอน้ำ น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำที่่�น่้ำ�ยังม่่ “ตลั�ดศ�ลัเจ้้�” ตลั�ดที่่�เต็ม่ไปีด้วิยของฝ้�กน่้ำ�รบัูปีระที่�น้ำ  

ที่ั �งของค�วิของหวิ�น้ำ แลัะที่่�ห้�ม่พลั�ดค่อ “กุยช่ี�ยตลั�ดวิดัศ�ลัเจ้้�” กุยช่ี�ยน้้ำ�งแป้ีงบู�งไส้แน่้ำน้ำ  

รับูปีระที่�น้ำคู่กับูน้ำำ ��จ้ิ �ม่รสเปีร่ �ยวิหวิ�น้ำ อร่อยม่�ก หร่อใครชีอบูแบูบูที่อดเข�ก็ม่่ ให้ลัองซ่่ �อ 

ตดิไม่้ตดิม่่อกลัับูบู้�น้ำไดเ้ช่ีน้ำกัน้ำ

 Riverdale Marina เป็ีน้ำที่่�เร่อระดับู A-Class แห่งแรกใน้ำลัุ่ม่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ตั �งอยู่บูน้ำ

เน่้ำ�อที่่� 1,600 ไร่ ที่่�รวิม่สิ�งอำ�น้ำวิยควิ�ม่สะดวิกไวิ้ ให้ครบูครัน้ำ ที่ั �งสน้ำ�ม่กอลั์ฟ้ระดับูส�กลั 2 สน้ำ�ม่ 

โรงแรม่ ศูน้ำย์สุขภ�พ คอม่มู่นิ้ำต่ �ม่อลัล์ั แลัะออฟ้ฟิ้ศ สเปีซ่ เหม่�ะกับูก�รเป็ีน้ำจุ้ดพักผั่อน้ำแห่งใหม่่

อย่�งเต็ม่รูปีแบูบู ด้วิยสภ�พแวิดลั้อม่ที่่�ด่ ที่ำ�ให้จุ้ดน่้ำ�กลั�ยเป็ีน้ำจุ้ดรวิม่พลัของเหลั่�นั้ำกแลั่น้ำเร่อ  

รวิม่ถ้งผัู้ที่่�ชีอบูเก็บูภ�พสวิย ๆ ย�ม่พระอ�ที่ิตย์ตก กับูวิิวิโค้งน้ำำ ��ที่่�สวิยง�ม่อ่กแห่งหน้้ำ�งของแม่่น้ำำ ��

เจ้้�พระย�

รายละเอีียด

RIVERDALE MARINA

Riverside Sport & Nature

Cafe & Restaurant

รายละเอีียด
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SCOOTER ปุ่ทีุ่มธานี
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : นั้ำดรบัู Scooter ที่่�จ้ตรุสั
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ ตำ�บูลับู�งปีรอก 
อำ�เภอเม่่อง ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 
06-5502-9940

เวัลาที่ำาการ : 
ใช้ีเวิลั�เที่่�ยวิ 1-2 ชัี�วิโม่ง 
(เวิลั�นั้ำดหม่�ยแลั้วิแตล่ัูกค�้สะดวิก)

ราคา : 300 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : จุ้ดนั้ำดรบัู Scooter 
จ้ัตรุสัปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่เที่ศบู�ลัปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้ง
ลั่วิงหน้้ำ� (ม่่เรอ่ข้�ม่ฟ้�กจ้�ก
ที่่�เรอ่วิทิี่ย�ลััยเที่คนิ้ำคปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ)
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 100 เม่ตร

 เปิีดปีระสบูก�รณ์์สัม่ผััสปีทีุ่ม่ธ�น่้ำฉบูับูรักษ์ โลัก โดยก�รขับู Scooter ชีม่ควิ�ม่งดง�ม่ 

ของอ�ค�รเก่� รวิม่ถ้งวิัฒน้ำธรรม่แบูบูม่อญ่ที่่�ส�ม่�รถเห็น้ำได้ต�ม่มุ่ม่ถน้ำน้ำต่�ง ๆ  เส้น้ำที่�ง Scooter 

น่้ำ� ไม่่ ไกลันั้ำก ใช้ีเวิลั�ชัี�วิโม่งเศษก็เที่่�ยวิรอบูได้ ใน้ำเส้น้ำที่�งเริ�ม่จ้�ก อ�ค�รเรอ่น้ำแพข�วิ เป็ีน้ำเรอ่น้ำไม่้ 

ที่รงส่�เหลั่�ยม่ ที่�ส่ข�วิ ม่่ชี�น้ำระเบู่ยงโลั่งโปีร่งรับูลัม่ หัน้ำออกสู่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ใน้ำอด่ต 

เร่อน้ำแพข�วิแห่งน่้ำ�เคยรับูรองบุูคคลัสำ�คัญ่ อ�ทิี่ พระบู�ที่สม่เด็จ้พระเจ้้�อยู่หัวิอ�นั้ำน้ำที่ม่หิดลั  

รัชีก�ลัที่่� 8 แลัะพระอนุ้ำชี� พระบู�ที่สม่เด็จ้พระเจ้้�อยู่หัวิภูม่ิพลัอดุลัยเดชี รัชีก�ลัที่่� 9 เม่่�อครั �ง

เสด็จ้พระร�ชีดำ�เนิ้ำน้ำที่รงเย่�ยม่ทีุ่กข์สุขร�ษฎรจ้ังหวิัดน้ำน้ำที่บูุร่ แลัะปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ ปัจ้จุ้บูัน้ำภ�ยใน้ำยัง

คงรักษ�ไวิ้ ให้บูุคคลัภ�ยน้ำอก เข้�เย่�ยม่ชีม่ได้

 จ้ัตุรัสปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ เป็ีน้ำสถ�น้ำที่่�สร้�ง

ใหม่่ ที่่� ร วิม่ชิี �น้ำง�น้ำศิ ลัปีะจ้�กศิ ลัปิี น้ำ

ม่�กม่�ยให้ ได้ชีม่กัน้ำ ด้�น้ำ ข้�งของจ้ัตุรัส

เป็ีน้ำแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ที่่�ส�ม่�รถเก็บู

ภ�พสวิยริม่น้ำำ ��ได้ เลัยไปีอ่กหน่้ำอยเป็ีน้ำ  

ต้กเก่�รมิ่น้ำำ �� เป็ีน้ำตก้สองชัี �น้ำตั �งตระหง่�น้ำ

ริม่เจ้้�พระย� ส่วิน้ำอ่กฝั่� งหน้้ำ� งจ้ะเป็ีน้ำ  

ศ�ลั�กลั�งเก่� ตรงน่้ำ�เป็ีน้ำจุ้ดที่่�ถ่�ยภ�พ

สวิยม่�ก สร้�ง ข้ �น้ำใน้ำสม่ัยรัชีก�ลัที่่� 6  

ม่่ลัักษณ์ะเป็ีน้ำอ�ค�รก่ออิฐถ่อปูีน้ำที่่� ได้รับู

อิที่ธิพลัจ้�กศิลัปีะตะวิัน้ำตก จุ้ดต่อไปีค่อ

มุ่ม่ถ่�ยรปูีเก๋ ๆ  อย่�ง โรงหนั้ำงเก่� “เจ้รญิ่ผัลั

ร�ม่�” ที่่�เหลั่อเพ่ยงเค้�โครงโบูร�ณ์ให้ 

เห็น้ำด้�น้ำน้ำอกเที่่�นั้ำ�น้ำ เป็ีน้ำควิ�ม่เก่�แก่ 

ที่่�เก๋�ตลัอดก�ลัจ้รงิ ๆ

Riverside Sport & Nature

SUP Station Thailand
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
23 ตำ�บูลับู�งหลัวิง อำ�เภอเม่่อง
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12100

โที่รศััพที่์ : 
09-2427-9522

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-19.00 น้ำ. (หยุดวินั้ำจ้ัน้ำที่ร)์

ราคา : 500 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำ 
SUP Station Thailand

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ก�รไดพ้�ย SUP  ใน้ำแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� พรอ้ม่ชีม่วิถิ่รมิ่น้ำำ �� นั้ำบูเป็ีน้ำอะไรที่่�เปิีดปีระสบูก�รณ์์

ใหม่่ใน้ำจ้ังหวิัดปีทีุ่ม่ธ�น่้ำได้อย่�งด่ กับูที่่�น่้ำ�  “SUP Station Thailand” สถ�น้ำที่่�สอน้ำพ�ย SUB  

แห่งแรกใน้ำปีระเที่ศไที่ย พรอ้ม่ทัี่ �งม่่ก�รสอน้ำก่ฬ�ที่�งน้ำำ ��อ่�น้ำ ๆ ช่ีวิยที่ำ�ให้แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�ม่่ส่สัน้ำ

แลัะสนุ้ำกม่�กข้ �น้ำดว้ิย

 ที่่�แหง่น่้ำ�เต็ม่ไปีดว้ิยสต�ฟ์้แลัะอปุีกรณ์์ 

นั้ำกพ�ยม่่อใหม่่ส�ม่�รถ Walk in เข้�ม่� 

เปิีดปีระสบูก�รณ์์ ได้ง่�ย ๆ โดยเส้น้ำที่�ง 

ก�รพ�ยม่่ที่ั �งระยะใกลั้แลัะไกลั ซ้่�งเร�

ส�ม่�รถแวิะต�ม่จุ้ดไดต้�ม่ใจ้ชีอบู ไม่่วิ�่จ้ะ

เป็ีน้ำร้�น้ำอ�ห�ร วิัด หร่อแม่้แต่ตลั�ดน้ำำ �� 

วิัดศ�ลัเจ้้�ก็ ได้ เช่ีน้ำกัน้ำ ก่ฬ�ชีนิ้ำดน่้ำ�

น้ำอกจ้�กได้ควิ�ม่แ ข็งแรง แลัะก�รฝ้้ก

สม่�ธิ ยังได้ม่ิตรภ�พด่ ๆ จ้�กเพ่�อน้ำร่วิม่

ที่ริปีกลัับูไปีอ่กด้วิย แลัะที่่�สำ�คัญ่ที่่�น่้ำ� เข�  

Pet Friendly ใครม่่น้้ำอง ๆ ก็ส�ม่�รถ

ม่�เลั่น้ำพร้อม่เก็บูภ�พควิ�ม่ปีระที่ับูใจ้ 

กลัับูบู้�น้ำไดเ้ช่ีน้ำกัน้ำ   
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Pumpkin Art Town
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
11 หมู่่ 1 ซ่อยกระแชีง 5 
ตำ�บูลักระแชีง อำ�เภอส�ม่โคก 
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12160

โที่รศััพที่์ : 
06-5536-6691

เวัลาที่ำาการ : 
09.00-20.00 น้ำ. 
(หยุดทีุ่กวินั้ำอังค�ร)

ราคา : 
150 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้ง
ลั่วิงหน้้ำ�ก่อน้ำ 

 ปีลุักควิ�ม่เป็ีน้ำ Artist ใน้ำตัวิคุณ์ได้ที่่�น่้ำ�  “Pumpkin Art Town” เป็ีน้ำแหลั่งรวิม่ง�น้ำอ�ร์ต

ขน้ำ�ดย่อม่ ที่่�เหม่�ะสำ�หรบัูทีุ่กเพศทีุ่กวิยั โดยเฉพ�ะกลัุ่ม่ครอบูครวัิ เพร�ะน้ำอกจ้�กง�น้ำ DIY แลั้วิ 

ที่่�น่้ำ�ยังเต็ม่ไปีดว้ิยเคร่�องเลั่น้ำสำ�หรบัูเด็ก ๆ ที่่�น้ำอกจ้�กจ้ะช่ีวิยสร�้งควิ�ม่สนุ้ำกแลั้วิ ยังเพิ�ม่จ้ิน้ำตน้ำ�ก�ร

ไดด้อ่่กดว้ิย แตถ่้�เป็ีน้ำส�ยชิีลัลั์ชีอบูถ่�ยรปูี ที่่�น่้ำ�ม่่มุ่ม่เก๋ ๆ ที่ั�วิบูรเิวิณ์ ไม่่วิ�่จ้ะเป็ีน้ำมุ่ม่ Cactus หรอ่ 

ตุ�กต�ฟักที่อง รวิม่ถ้งร�้น้ำอ�ห�ร แลัะยังม่่ค�เฟ่้รมิ่น้ำำ ��ให้ด่�ม่ดำ��บูรรย�ก�ศอ่กดว้ิย

 ใค ร ที่่� อย �กเปีลั่� ยน้ำบู ร ร ย �ก �ศ  

ม่�น้ำอน้ำเลั่น้ำริม่น้ำำ ��ที่่� น่้ำ� เข�ม่่ห้องพักไวิ้

บูริก�รด้วิย ม่่ที่ั �งหม่ด 11 ห้อง แบู่งเป็ีน้ำ 

4 แบูบู ไดแ้ก่  Little Pumpkin, Middle  

Pumpkin, Big Pumpkin แลัะ Jumbo 

Pumpkin ตกแต่งสไตลั์มิ่นิ้ำม่อลัน่้ำ�รัก ๆ 

กับูลั�ยเพน้ำที่์ติ �งสวิย ๆ ให้ควิ�ม่อบูอุ่น้ำ 

เหม่่อน้ำน้ำอน้ำเลั่น้ำที่่�บู้�น้ำ

เมนูแนะนำา : Matcha Chocolate 

Lover, Sweet Surprised, Strawberry  

Tart, Mango Cheese Pie
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ที่ี�ตั้ั�ง : 81/6 หมู่่ 2 วิดัสิงห์ 
ตำ�บูลัส�ม่โคก อำ�เภอส�ม่โคก 
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12160

โที่รศััพที่์ : 08-6525-6874 

เวัลาที่ำาการ : เปิีดเฉพ�ะ
วินั้ำศกุร-์อ�ที่ิตย์ 08.00-17.00 น้ำ. 

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : ออกจ้�กวิดัสิงห์ 
ม่�ยังถน้ำน้ำวิดัสิงห์ มุ่่งหน้้ำ�ออก
ถน้ำน้ำ 4004 ปีระม่�ณ์ 1.2 กิ โลัเม่ตร 

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่วิดัสิงห์ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 1.2 กิ โลัเม่ตร

ที่ี�ตั้ั�ง : 31 ถน้ำน้ำปีระชี�นิ้ำยม่ (แพข�วิ) 
ตำ�บูลับู�งปีรอก อำ�เภอเม่อ่ง ปีทุี่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 06-2097-4073

เวัลาที่ำาการ : 09.30-17.00 น้ำ. 
(หยุดทีุ่กวินั้ำอังค�ร)

ราคา : 80 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : จ้�กที่่�เรอ่ ร�้น้ำอยู่
ด�้น้ำข้�งศนู้ำย์ก�รค�้ River City Bangkok 

ที่า่เรอืี : ที่�่เรอ่เที่ศบู�ลัปีทุี่ม่ธ�น่้ำ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้ง้ลัว่ิงหน้้ำ�
(ม่เ่รอ่ข�้ม่ฟ้�กจ้�กที่�่เรอ่วิทิี่ย�ลัยั เที่คนิ้ำคปีทุี่ม่ธ�น่้ำ)
ระยะที่�งจ้�กที่�่เรอ่ : 200 เม่ตร เมนูแนะนำา : แกงกะหร่�กุ้งเที่ม่ปุีระ, ม่ะพร�้วิกะที่ิ

ค�ร�เม่ลั, Honey Cake, ชี�กุหลั�บู, Dirty Coffee

  กระที่่อีมลุงจัรณ์ 

 จุ้ดนั้ำดพบูของคน้ำรักกระบูองเพชีรอย่�งแที่้จ้ริง เป็ีน้ำแหลั่งรวิม่กระบูองเพชีรขน้ำ�ดใหญ่ ่

ที่่�เปิีดเป็ีน้ำแห่งแรกของปีระเที่ศไที่ย ย�วิน้ำ�น้ำถ้ง 60 ป่ี โดยคณุ์ต�พิจ้รณ์์ สังข์สุวิรรณ์ เม่่�อ 60 ป่ีก่อน้ำ 

กระบูองเพชีรเป็ีน้ำตน้้ำไม่ท้ี่่�ตอ้งน้ำำ�เข้� จ้ง้ม่ร่�ค�ค่อน้ำข้�งสูง แตด่ว้ิยควิ�ม่ชีอบูส่วิน้ำตวัิที่ำ�ใหล้ังุจ้รณ์์ 

เริ�ม่ที่ำ�ควิ�ม่ชีอบูให้กลั�ยเป็ีน้ำง�น้ำที่่�รกัอย่�งจ้รงิจ้ัง

 ภ�ยใน้ำกระที่่อม่ลัุงจ้รณ์์ม่่กระบูองเพชีรให้เลั่อกกวิ�่ 2,000 ส�ยพัน้ำธุ์ ม่่ที่ั �งแบูบูที่่�เร�เห็น้ำกัน้ำ

ที่ั�วิไปี แลัะส�ยพัน้ำธุ์ที่่�ถูกเพ�ะเลั่ �ยงข้ �น้ำม่�ใหม่่ จุ้ดเด่น้ำค่อกระโจ้ม่ขน้ำ�ดยักษ์ที่่�จุ้กระบูองเพชีร

ไวิ้ม่�กม่�ย เร่ยกวิ่�ม่องเห็น้ำสุดต� เหม่�ะแก่คน้ำที่่�รักกระบูองเพชีร รวิม่ถ้งผัู้ที่่�อย�กเริ�ม่ปีลูัก 

แบูบูจ้รงิจ้ัง ส�ม่�รถสอบูถ�ม่ข้อมู่ลักับูผัู้เช่ี�ยวิชี�ญ่ที่�งด�้น้ำกระบูองเพชีรไดท้ี่่�น่้ำ� เลัย

 เป็ีน้ำบู้�น้ำไที่ยหลัังเลั็กตั �งอยู่รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ให้บูรรย�ก�ศอบูอุ่น้ำที่่�สุด เหม่่อน้ำม่�เที่่�ยวิ

บู้�น้ำเพ่�อน้ำปีระม่�ณ์นั้ำ�น้ำ พอเปิีดปีระตูเข้�ร�้น้ำก็จ้ะได้กลัิ�น้ำหอม่ของก�แฟ้คั�วิใหม่่ โดยที่่�ร�้น้ำจ้ะม่่

เม่ล็ัดให้เลั่อกหลั�ยแบูบู ลัูกค�้ส�ม่�รถเลั่อก Taste Note ไดเ้อง ใครชีอบูโที่น้ำไหน้ำเลั่อกไดต้�ม่ชีอบู 

ที่ั �ง Nutty  Dark หรอ่ Fruity น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำยังม่่เคร่�องด่�ม่ Non-Coffee ดว้ิยเช่ีน้ำกัน้ำ 

 โต�ะเก้�อ่ �จ้ัดวิ�งแบูบูง่�ย ๆ สูงเต่ �ยสลัับูกัน้ำไปีเล่ัอกนั้ำ�งได้ต�ม่ชีอบู ส่วิน้ำมุ่ม่ถ่�ยรปูีบูอกเลัย

วิ่�สวิยทีุ่กมุ่ม่ เพร�ะเข�จ้ัดวิ�งได้ด่ที่ั �งภ�พถ่�ย ต้น้ำไม่้ หร่อของตกแต่งเล็ัก ๆ ที่่�วิ�งไวิ้ที่ั�วิร้�น้ำ  

ส่วิน้ำเม่นู้ำอ�ห�รเข�ก็ม่่ให้กิน้ำเหม่่อน้ำกัน้ำ ที่ั �งของค�วิแลัะหวิ�น้ำ

รายละเอีียด

รายละเอีียด

บ้านที่อีงกลับ
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บ้านรามัญ
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
54 ถน้ำน้ำเที่ศบูำ�รงุ ตำ�บูลับู�งปีรอก 
อำ�เภอเม่่อง ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12000

โที่รศััพที่์ : 
0-2581-3816

เวัลาที่ำาการ : 
11.00-23.00 น้ำ.

ราคา : 
200 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ร้ � น้ำ อ � ห � ร ม่ อ ญ่ ข น้ำ � น้ำ แ ท้ี่ 

ที่่�ห�รับูปีระที่�น้ำค่อน้ำข้�งย�ก โดยน้ำำ �

วิัตถุดิบูที่้องถิ�น้ำของชี�วิม่อญ่ม่�ที่ำ�ด้วิย 

อ�ที่ิ ม่ะต�ด แลัะกระเจ้่�ยบู สำ�หรับู

บูรรย�ก�ศของร้�น้ำบูอกเลัยวิ่�ด่ม่�ก 

เป็ีน้ำบู้�น้ำเก่�อ�ยุกวิ่� 200 ป่ี ตั �งอยู่ริม่น้ำำ �� 

ให้ควิ�ม่รู้ ส้กที่่� อบูอุ่น้ำแลัะเย็น้ำสบู�ย 

ไปีพร้อม่ ๆ กัน้ำ บู้�น้ำหลัังน่้ำ� เป็ีน้ำของ 

ครอบูครัวิชี�วิม่อญ่แที่้ ๆ ที่่�ต้องก�ร

อนุ้ำรักษ์ให้ คน้ำรุ่น้ำหลัังได้เห็น้ำถ้งชี่วิิต

ของคน้ำรุ่น้ำเก่� ผั่�น้ำเม่นู้ำอ�ห�ร แลัะ 

วิิถ่ช่ีวิิตอัน้ำเร่ยบูง่�ยใน้ำแบูบูของคน้ำม่อญ่ 

Cafe & Restaurant

 “อ�ห�รของบู้�น้ำร�มั่ญ่เป็ีน้ำอ�ห�รม่อญ่แที่้ โดยเร�ตั �งใจ้รกัษ�ไวิต้�ม่เจ้้�ของบู้�น้ำเดิม่  

(คณุ์ย�ยเกลัอ) ที่่� ไดย้ำ ��เตอ่น้ำไวิเ้สม่อวิ�่ไม่่อย�กใหสู้ญ่เส่ยไปี จ้ะเห็น้ำวิ�่อ�ห�รของเร�คอ่น้ำข�้ง

แตกต�่ง เคร่�องเคย่งของข�้วิแช่ีอย่�งกระเที่ย่ม่ดองเร�จ้ะเอ�ไปีผัดักบัูกะที่กิอ่น้ำ เป็ีน้ำวิถิด่ั �งเดมิ่

ของเร� หรอ่ก�รน้ำำ�ผัลัไม่ข้องชี�วิม่อญ่อย�่ง ลักูม่ะต�ด แลัะกระเจ้่�ยบู ม่�ใช้ีที่ำ�อ�ห�ร ซ้่�งห�กนิ้ำ

ที่่�อ่�น้ำไดน้้้ำอยม่�ก ใครที่่�อย�กชิีม่รสดั �งเดมิ่แบูบูชี�วิม่อญ่แลัะเร่�องเลั�่ด ่ๆ แวิะเวิย่น้ำกนั้ำม่�ได”้

บที่สัมภาษ์ณ์ : คุณขจัิตั้ร อีรุณรัตั้น์ 
(เจั้าขอีงร้านบ้านรามัญ)

อีาหารมอีญปุ่ระวััตั้ิศัาสตั้ร์ที่ี�มีเรื�อีงเล่า

บ้านตั้านิด
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
40 หมู่่ 2 ตำ�บูลักระแชีง อำ�เภอส�ม่โคก 
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12160

โที่รศััพที่์ : 
08-1835-0660

เวัลาที่ำาการ : 
11.30-20.00 น้ำ. 
(หยุดทีุ่กวินั้ำอังค�ร)

ราคา : 
250 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 เส่ยงเอ่�ยดอ��ด เสน่้ำห์ของบู้�น้ำเก่�ไม่้สักที่องที่่�ม่่อ�ยุม่�กกวิ�่ 70 ป่ี รมิ่แม่่น้ำำ �� ที่ำ�ให้หวิน้ำคดิถ้ง

เม่นู้ำอ�ห�รไที่ยโบูร�ณ์ฝ่้ม่่อคุณ์ย�ยก็คงไม่่ผัิด กับูร้�น้ำอ�ห�รร้�น้ำน่้ำ� “บู้�น้ำต�นิ้ำด” ร้�น้ำอ�ห�ร 

บูรรยก�ศด ่ณ์ อำ�เภอส�ม่โคก จ้ังหวิดัปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ บูรรย�ก�ศโดยรอบูโปีรง่โลั่งสบู�ย แลัะม่่ลัม่เย็น้ำ

จ้�กแม่่น้ำำ ��โชียผั่�น้ำเข้�ม่�ตลัอดวิัน้ำ บูริเวิณ์ลั�น้ำกลั�งบู้�น้ำจ้ัดโต�ะอ�ห�รไวิ้ให้เลั่อกนั้ำ� งต�ม่ชีอบู  
ส่วิน้ำชี�น้ำบู้�น้ำก็ม่่ตั�งเล็ัก ๆ สำ�หรบัูคน้ำที่่�ชีอบูนั้ำ�งชีม่วิวิิรมิ่น้ำำ �� เม่นู้ำอ�ห�รข้ �น้ำช่ี�อคอ่ แกงรญั่จ้วิน้ำหมู่ 

รสชี�ติเข้ม่ข้น้ำแลัะจ้ัดจ้้�น้ำ รบัูปีระที่�น้ำรอ้น้ำ ๆ คล่ัองคอด่ม่�ก น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำยังม่่ น้ำำ ��พรกิม่ะข�ม่ 

สูตรเด็ด รสชี�ตเิปีร่ �ยวิ เค็ม่ หวิ�น้ำ กำ�ลัังด ่เสรมิ่รสเผ็ัดดว้ิยพรกิข่ �หนู้ำสด

 น้ำอกจ้�กร้�น้ำอ�ห�รแลั้วิ ห�กใคร

อย�กสัม่ผััสบูรรย�ก�ศริม่น้ำำ ��ย�ม่คำ��ค่น้ำ  
ที่่� น่้ำ� ยั งม่่ห้ องพัก ไวิ้ รองรับู นั้ำกเดิน้ำที่�ง  

ที่่�ถวิิลัห�ควิ�ม่เง่ยบูสงบู เปิีดปีระสบูก�รณ์์

ก�รพักผั่อน้ำใน้ำบู้�น้ำไม่้โบูร�ณ์ใกลั้กรุงฯ 

ที่่�แสน้ำพิเศษ ใครวิ�่งแวิะม่�ลัองรบัูปีระที่�น้ำ 

อ�ห�รไปี พร้อม่กับูชีม่บูรรย�ก�ศริม่น้ำำ ��ไปี 

ถ่อเป็ีน้ำก�รพักผั่อน้ำที่่�ด่ที่ั �งใจ้ แลัะอิ�ม่ที่้อง 

ดม่่�ก

Cafe & Restaurant

เมนูแนะนำา : กุ้งแม่่น้ำำ ��เผั�, 

แกงรญั่จ้วิน้ำหมู่, น้ำำ ��พรกิม่ะข�ม่, 

ยำ�ร�กบูัวิ, ม่ะม่่วิงพรกิเกลั่อปั� น้ำ, 

ม่ะพร�้วิอัญ่ชัีน้ำ
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ปุ่ทีุ่มธานี

สถานที่ี�ที่่อีงเที่ี�ยวั

วััดสุิงห์ 

Pumpkin
Art Town

อิงนทีรีสุอร์ท

กระท่อมลุงจัรณิ์

บ้านตานิด

บ้านรามัญ

บ้านทองกลับ

วััดบางหลวัง

วััดศาลเจั้า
(วััดมะขาม)

SUP Station 
Thailand

Riverdale Marina

วััดช่ินวัรารามวัรวัิหาร

Map
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อีิงนที่ี รีสอีร์ที่
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 62 หมู่่ที่่� 7 ตำ�บูลัเช่ียงร�กใหญ่่  
อำ�เภอส�ม่โคก ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ 12160 

โที่รศััพที่์ : 
08-2796-7581

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-20.00 น้ำ.

ราคา : 2,600 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำรส่อรท์ี่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ 
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�  
(แต่ ไม่่แน้ำะน้ำำ� เน่้ำ�องจ้�กเป็ีน้ำที่่�เรอ่
แบูบูโบูร�ณ์ ไม่่ส�ม่�รถรองรบัูคน้ำ 
ไดม้่�กนั้ำก)

 ร่สอร์ที่ที่่�เต็ม่ไปีด้วิยบูรรย�ก�ศควิ�ม่ชีุ่ม่ฉำ� �จ้�กธรรม่ชี�ติ ที่่�จ้ะชี่วิยชี�ร์จ้แบูตให้คุณ์ได ้

อย่�งเต็ม่ที่่� “อิงน้ำที่่ รส่อรท์ี่” เป็ีน้ำบู้�น้ำพักรมิ่น้ำำ ��ที่่�ม่องเห็น้ำวิวิิพระอ�ที่ิตย์ตกสวิยง�ม่ม่�ก แถม่บู้�น้ำ

พักยังเป็ีน้ำสไตล์ัคัน้ำที่รแ่บูบูเรย่บูง่�ย แต่ม่่ทีุ่กอย่�งม่�ให้ครบูเหม่่อน้ำม่�น้ำอน้ำบู้�น้ำเพ่�อน้ำ ที่ั �งเต่ยง

น้ำอน้ำขน้ำ�ดใหญ่่ ห้องน้ำำ �� ห้องครวัิ แลัะระเบู่ยงเล็ัก ๆ ที่่�ม่องเห็น้ำสวิน้ำแลัะสระบูัวิขน้ำ�ดกวิ�้ง

 สำ�หรับูบูริเวิณ์ด้�น้ำ ข้�งของที่่�พัก 

จ้ั ด เ ป็ี น้ำ มุ่ ม่ ธ ร ร ม่ ชี �ติ ไวิ้ ให้ เดิ น้ำชีม่  

ที่ั �งแปีลังผััก เลั้�ไก่ ฟ้�รม์่เห็ด รวิม่ไปีถ้ง

สระวิ�่ยน้ำำ ��ที่่�ม่องเห็น้ำวิวิิรมิ่แม่น่้ำำ ��เจ้�้พระย�

แบูบูที่อดย�วิ หรอ่ใครอย�กข่�จ้ักรย�น้ำชีม่ 

วิิถ่ช่ีวิิตชี�วิสวิน้ำใน้ำแถบูน่้ำ� ก็ ได้ เร่ยกวิ่�

เป็ีน้ำก�รพกัผัอ่น้ำที่่�ใหค้วิ�ม่สงบูสุด ๆ เหม่�ะ

กับูผัู้ที่่�อย�กหลั่กหน่้ำควิ�ม่วิุ่น้ำวิ�ยใน้ำเม่่อง 

ม่�องิแอบูธรรม่ชี�ตริมิ่น้ำำ ��ต�ม่ช่ี�อรส่อรท์ี่เลัย

Hotel & Hostel
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พระน้ำครศรอ่ยธุย� เป็ีน้ำจ้งัหวิดัท่ี่�ม่เ่ร่�องเลั�่ม่�กม่�ย 

ส่วิน้ำใหญ่่จ้ะมุ่ง่ไปีถง้วิดัโบูร�ณ์ต�่ง ๆ เป็ีน้ำเก�ะเม่อ่ง

 ม่แ่ม่น่้ำำ ��สำ�คญั่ 3 ส�ยไหลัผั�่น้ำ คอ่ แม่น่้ำำ ��เจ้�้พระย� แม่่น้ำำ ��ป่ี�สัก

 แลัะแม่่น้ำำ ��ลัพบูรุ ่อดต่จ้ง้เป็ีน้ำชีมุ่ที่�งคม่น้ำ�คม่

แลัะปีร�ก�รธรรม่ชี�ตใิน้ำก�รป้ีองกนั้ำข�้ศ้ก เน่้ำ�องจ้�กม่ล่ักัษณ์ะเป็ีน้ำเม่อ่งน้ำำ ��  

จ้ง้ม่แ่น้ำวิคคูลัองถกูสร�้งเป็ีน้ำเครอ่ข�่ยโยงใยกนั้ำทัี่ �งน้ำอกเม่อ่งแลัะใน้ำเม่อ่ง 

โดยคคูลัองเหลั�่น่้ำ�ไดถ้กูสร�้งผั�่น้ำสถ�น้ำท่ี่�สำ�คญั่ม่�กม่�ย 

ไม่ว่ิ�่จ้ะเป็ีน้ำโบูร�ณ์สถ�น้ำ วิดัวิ�อ�ร�ม่ ร�้น้ำอ�ห�ร 

รวิม่ไปีถง้บู้�น้ำเรอ่น้ำของผัูค้น้ำ แลัะก�รไดท้ี่อ่งเท่ี่�ยวิพระน้ำครศรอ่ยธุย�

โดยผั�่น้ำที่�งส�ยน้ำำ ��จ้ง้เป็ีน้ำม่มุ่ม่องใหม่ท่่ี่�ไม่ค่วิรพลั�ด     

งามสง่า
นาม

“กรุงุเก่า”

Ayutthaya
พรุะนครุศรุีอยุธยา

The Elegance of 
The Old Town
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รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ตำ�บูลับู�้น้ำเลัน้ำ อำ�เภอบู�งปีะอนิ้ำ 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13160

โที่รศััพที่์ : 0-3526-2139

เวัลาที่ำาการ : 
09.00-17.00 น้ำ. (วินั้ำจ้ัน้ำที่ร-์ศกุร)์ 
แลัะ 08.00-18.00 น้ำ. 
(วินั้ำเส�ร-์อ�ที่ิตย์)

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : จ้�กที่่�เรอ่ข้�ม่ฟ้�ก
ร�้น้ำอ�ห�รตน้้ำน้ำำ �� เดนิ้ำไปีที่�งสำ�หรบัู
ข้ �น้ำกระเช้ี� เพ่�อข้�ม่ไปียังวิดันิ้ำเวิศธรรม่
ปีระวิตัริ�ชีวิรวิหิ�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ข้�ม่ฟ้�ก
ร�้น้ำอ�ห�รตน้้ำน้ำำ �� เป็ีน้ำที่่�เรอ่ข้�ม่ฟ้�ก
จ้�กบู�งปีะอิน้ำไปีพระน้ำครศรอ่ยุธย�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 800 เม่ตร

 วิดับูน้ำเก�ะเลัน้ำกลั�งแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�แห่งน่้ำ�ม่่จุ้ดเดน่้ำที่่�ไม่่เหม่่อน้ำใคร เป็ีน้ำก�รน้ำำ�ศิลัปีะไที่ย 

แลัะตะวินั้ำตกม่�ผัสม่ผัส�น้ำใหเ้ข�้กนั้ำไดอ้ย�่งลังตวัิ โดยใช้ีรปูีแบูบูสถ�ปัตยกรรม่โกธคิ แลัะเล่ัยน้ำแบูบู 

โบูสถ์คริสต์ เป็ีน้ำพระอ�ร�ม่หลัวิงชัี�น้ำเอก ชีนิ้ำดร�ชีวิรวิิห�รใน้ำสังกัดคณ์ะสงฆ์์ธรรม่ยุติก 

นิ้ำก�ย โดยพระบู�ที่สม่เด็จ้พระจุ้ลัจ้อม่เกลั้�เจ้้�อยู่หัวิโปีรดฯ ให้สร�้งข้ �น้ำเพ่�อที่รงใช้ีเป็ีน้ำสถ�น้ำที่่�

สำ�หรบัูบูำ�เพ็ญ่พระร�ชีกุศลั เม่่�อครั �งเสด็จ้ฯ แปีรพระร�ชีฐ�น้ำม่�ปีระที่ับูที่่�พระร�ชีวิงับู�งปีะอิน้ำ

 ตั วิ พ ร ะ อุ โบู ส ถ  ถู ก ส ร้ � ง ต � ม่

แบูบูคริสต์ ม่่ โดม่หอคอยปีลั�ยแหลัม่ 

ต�ม่อย่�งวิิห�ร ส่วิน้ำบูริเวิณ์ยอดโดม่ 

ม่ห่อน้ำ�ฬกิ�แลัะระฆั์งชีดุ เหน่้ำอข้ �น้ำไปีเป็ีน้ำ 

ที่่�ปีระดิษฐ�น้ำของพระบูรม่ส�ร่ริกธ�ต ุ

ส่ วิ น้ำ ภ � ย ใน้ำ เป็ี น้ำที่่� ปี ร ะ ดิ ษ ฐ � น้ำข อ ง

พระพุที่ธน้ำฤม่ลั พระปีระธ�น้ำใน้ำอุโบูสถ

ง�ม่บูรสุิที่ธิ�ที่่�อยู่ ใน้ำที่่�นั้ำ�งสม่�ธิ  ส่วิน้ำผันั้ำง

แลัะเพด�น้ำภ�ยใน้ำ ม่่ลัวิดลั�ยสวิยง�ม่

ตัดกับูกระจ้กหลั�กส่ เพิ�ม่ส่สัน้ำให้วิัด

แห่งน่้ำ�ดูแปีลักต�น่้ำ�ม่อง หลัังจ้�กที่่�เดิน้ำ

ชีม่กัน้ำแลั้วิส�ม่�รถแวิะพักชิีม่เคร่�องด่�ม่ 

แลัะขน้ำม่หวิ�น้ำได้ที่่�  “รักษ์บู�งปีะอิน้ำ

ค�เฟ่้” ร้�น้ำตั �งอยู่ริม่น้ำำ ��ม่องเห็น้ำวิิวิสวิย 

โ ด ย เ ฉพ � ะ ใน้ำช่ี วิ ง เ ย็ น้ำ กั บู ก � ร ชี ม่

พระอ�ที่ิตย์ตกที่่�เป็ีน้ำมุ่ม่ยอดนิ้ำยม่ของที่่�

น่้ำ� เลัย

วััดนิเวัศัธรรมปุ่ระวััตั้ิราชวัรวัิหาร
และ รักษ์์บางปุ่ะอีินคาเฟ่�

History & Architecture 

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : หมู่ ่8 15 ตำ�บูลัสำ�เภ�ลัม่่  
อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยุธย� 
พระน้ำครศรอ่ยธุย� 13000

โที่รศััพที่์ : 0-  3532-1072

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-17.00 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : ที่่�เรอ่ตั �งอยู่
ภ�ยใน้ำวิดั

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 วิดัเก่�แก่ที่่�ม่่อ�ยุกวิ�่ 600 ป่ีแห่งน่้ำ�นั้ำบูวิ�่ยังคงควิ�ม่สวิยง�ม่ไวิเ้ก่อบูครบูถ้วิน้ำ อ�จ้เป็ีน้ำเพร�ะ

ตั �งอยู่รอบูน้ำอกของพระน้ำครศร่อยุธย� จ้้งที่ำ�ให้ ได้รับูผัลักระที่บูค่อน้ำข้�งน้้ำอยเม่่�อครั �งม่่สงคร�ม่ 

ตวัิวิดัตั �งอยู่รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�ที่�งที่ิศใต ้ส่งผัลัให้เหม่่อน้ำเป็ีน้ำเกร�ะป้ีองกัน้ำไดอ้่กชัี �น้ำหน้้ำ�ง

 ด้�น้ำหน้้ำ�จ้ะม่่ พระร�ชีอนุ้ำสรณ์์

แห่งก�รสถ�ปีน้ำ�กรุงศร่อยุธย� ตั �งเด่น้ำ

เป็ีน้ำสง่� ส่วิน้ำด้�น้ำใน้ำส�ม่�รถเดิน้ำชีม่

ได้หลั�ยโซ่น้ำ เริ�ม่จ้�ก “พระม่ห�ธ�ตุ”  

องค์พระปีร�งค์ ส่ข�วิ ด้�น้ำใน้ำม่่ห้อง 

พระครรภธ�ตุ ภ�ยใน้ำม่่พระเจ้ด่ย์ที่รง

ปีร�ส�ที่ยอด ที่่�บูรรจุ้พระบูรม่ส�ร่ริกธ�ต ุ

จุ้ดที่่�น่้ำ�สน้ำใจ้อ่กแห่งค่อ “พระระเบู่ยง” 

เป็ีน้ำพระพุที่ธรูปีนั้ำ� งเร่ยงอยู่ โดยรอบู

พระปีร�งค์ ส่วิน้ำด้�น้ำหลัังจ้ะม่่ “วิิห�ร 

พระพุที่ไธศวิรรย์” ตรงน่้ำ�เป็ีน้ำจุ้ดที่่� ได้

รับูควิ�ม่เส่ยห�ยจ้�กสงคร�ม่ เน่้ำ� องจ้�ก

ม่่หลั�ยจุ้ดเส่ยห�ย ด้�น้ำใน้ำม่่องค์พระ 

พุที่ธะไสย�สน์้ำตั �งอยู่ นั้ำบูเป็ีน้ำอ่กวิัดหน้้ำ� ง 

ที่่�รวิบูรวิม่เร่�องร�วิควิ�ม่เป็ีน้ำกรุงเก่�ได้ด่

ไม่่แพ้วิัดอ่�น้ำ ๆ เลัย

History & Architecture 

วััดพุที่ไธศัวัรรย์
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รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ถน้ำน้ำอูท่ี่อง ตำ�บูลัปีระตชัูีย 
อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยธุย� 
พระน้ำครศรอ่ยธุย� 13000

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-17.00 น้ำ.

ราคา : ไม่่ม่่ค�่ใช้ีจ้่�ย

การเดินที่าง : จ้�กที่่�เรอ่ 
เดนิ้ำม่�ยังป้ีอม่เพชีรไดเ้ลัย

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
(ม่่เรอ่ข้�ม่ฟ้�กไปีวิดัพนั้ำญ่เชิีงวิรวิหิ�ร)
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 50 เม่ตร

 ถอ่เป็ีน้ำสิ�งกอ่สร�้งที่่�ที่รงพลังัม่�กแหง่หน้้ำ�งของพระน้ำครศรอ่ยธุย� ตรงจ้ดุน่้ำ�นั้ำบูเป็ีน้ำป้ีอม่ปีร�ก�ร 

สำ�คญั่ที่่�ใช้ีป้ีองกัน้ำข้�ศ้กใน้ำอดต่ เน่้ำ�องจ้�กเป็ีน้ำจ้ดุเช่ี�อม่ตอ่ของแม่น่้ำำ ��ส�ยหลักั 3 ส�ย ได้แก่ แม่น่้ำำ ��

เจ้�้พระย� แม่น่้ำำ ��ป่ี�สัก แลัะแม่น่้ำำ ��ลัพบูรุ ่ ใน้ำอดต่จ้ง้เป็ีน้ำจ้ดุที่่�เรอ่สำ�เภ�ม่�จ้อดแน่้ำน้ำตลัอดที่ั �งวินั้ำ 

 จุ้ดเด่น้ำของป้ีอม่เพชีรค่ออิฐแลัะ

ศิลั�แลังส่ส้ม่สด หน้ำ� 14 เม่ตร แลัะม่่ 

ช่ีองสำ�หรับูใส่ป่ีน้ำใหญ่่อ่ก 8 ช่ีอง ส่วิน้ำ

ด้�น้ำใน้ำเป็ีน้ำโถงขน้ำ�ดใหญ่่ ค�ดวิ่�เคย

เป็ีน้ำบู้�น้ำหลัังเก่�ของรชัีก�ลัที่่� 1 ม่�ก่อน้ำ 

ปัจ้จุ้บูัน้ำป้ีอม่เพชีรได้รับูก�รดูแลัจ้�ก 

กรม่ศิลัปี�กร โดยส�ม่�รถเข�้ม่�เย่�ยม่ชีม่ได ้

นั้ำ� งได้ รวิม่ถ้งม่่ท่ี่�เที่่ยบูเร่อโดยส�ร  
เพ่�อให้ผัู้ที่่�เข้�ม่�เย่�ยม่ชีม่ได้ข้�ม่ไปีม่�

เพ่�อไปีสักก�ระที่่�วิัดพนั้ำญ่เชิีงวิรวิิห�ร  

ซ้่�งอยู่ฝั่� งตรงข้�ม่ไดอ้่กดว้ิย

History & Architecture 

ปุ่้อีมเพชร
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ตำ�บูลัเก�ะเกิด 
อำ�เภอบู�งปีะอิน้ำ 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13160

โที่รศััพที่์ : 0-3535-2995

เวัลาที่ำาการ : 
09.45-15.30 น้ำ. ปิีดที่ำ�ก�รทีุ่ก 
วินั้ำจ้ัน้ำที่ร-์อังค�ร, เที่ศก�ลัป่ีใหม่่ 
แลัะเที่ศก�ลัสงกร�น้ำต์

ราคา : 
ผัู้ ใหญ่่ ร�ค� 150 บู�ที่ / นั้ำกเรย่น้ำ, 
นั้ำกศ้กษ�, ผัู้ที่่�อ�ยุ 60 ป่ีข้ �น้ำไปี 
ร�ค� 75 บู�ที่

การเดินที่าง : 
ออกจ้�กวิดัเชิีงที่่� มุ่่งหน้้ำ�เข้�ถน้ำน้ำ
ปีทีุ่ม่ธ�น่้ำ-บู�งปีระหัน้ำ กลัับูรถใต้
สะพ�น้ำ ตรงไปีเร่�อย ๆ ที่�งเข�้อยูข่วิ�ม่อ่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ วิดัเชิีงที่่�
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 4.2 กิ โลัเม่ตร

 สถ�น้ำที่่�จ้ัดแสดงนิ้ำที่รรศก�รง�น้ำฝ่้ม่่อช่ี�งของสถ�บัูน้ำสิรกิิติ� สวิน้ำจิ้ตรลัด� แลัะผัลัง�น้ำศิลัปี

หัตถกรรม่ของมู่ลันิ้ำธิส่งเสรมิ่ศิลัปี�ช่ีพ อ�ที่ิ ถม่ที่อง ครำ�� เคร่�องเงิน้ำเคร่�องที่อง ลังย�ส่ จั้กส�น้ำ

ย่�น้ำลัิเภ� ง�น้ำแกะสลััก ตกแตง่ป่ีกแม่ลังที่ับู ก�รปักผั้� หรอ่ก�รที่อผั้� ซ้่�งลั้วิน้ำแลั้วิแตม่่�จ้�กฝ่้ม่่อ 

ช่ี�งไที่ยโบูร�ณ์ที่่�ม่่ควิ�ม่ส�ม่�รถสร้�งสรรค์ง�น้ำศิลัป์ีชัี �น้ำสูง บู่งบูอกเอกลัักษณ์์ควิ�ม่เป็ีน้ำไที่ย 

ที่่�แม่้แตน่้ำ�น้ำ�ชี�ตยิังยกย่องช่ี�น้ำชีม่

 บูน้ำชัี�น้ำ 2 จ้ัดแสดงฉ�กถม่ที่อง

ขน้ำ�ดใหญ่่เร่�อง “ร�ม่เก่ยรติ�” บูที่พระร�ชี

นิ้ำพน้ำธใ์น้ำสม่เด็จ้พระพทุี่ธเลัศิหลั�้น้ำภ�ลัยั 

วิรรณ์คดส่ำ�คญั่ท่ี่�ถ�่ยที่อดผ่ั�น้ำง�น้ำถม่ที่อง

ใน้ำรปูีแบูบู 3 มิ่ติ น้ำอกจ้�กนิ้ำที่รรศก�ร 

แลัว้ิยงัม่ร่�้น้ำจ้ำ�หน่้ำ�ยของที่่�ระลัก้ ร�้น้ำขน้ำม่

ไที่ย ขน้ำม่หวิ�น้ำจ้�กวิทิี่ย�ลัยัใน้ำวิงัหญ่งิ แลัะ

ร้�น้ำก�แฟ้ศิลัป์ีแผั่น้ำดิน้ำ ให้เลั่อกพักชิีม่ 

กนั้ำดว้ิย

พิพิธภัณฑ์์ศัิลปุ่์แผู้่นดิน
และ ร้านกาแฟ่ศัิลปุ่์แผู้่นดิน

History & Architecture 
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หมู่บ้านญี�ปุุ่�น
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ตำ�บูลัเก�ะเรย่น้ำ 
อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยุธย� 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13000

โที่รศััพที่์ : 
0-3525-9867

เวัลาที่ำาการ : 
09.30-17.00 น้ำ.

ราคา : 
ผัู้ ใหญ่่ 50 บู�ที่ เด็ก 20 บู�ที่

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำหมู่่บู้�น้ำญ่่�ปุ่ีน้ำ

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ไที่ย-ญ่่�ปุ่ีน้ำ คุน้้ำเคยกัน้ำม่�ตั �งแตส่ม่ัยอยุธย� หมู่่บู้�น้ำแห่งน่้ำ�จ้้งถูกสร�้งข้ �น้ำเพ่�อเผัยแพรเ่ร่�องร�วิ

ใน้ำอดต่ให้ไดรู้ก้ัน้ำ โดยจ้ัดเป็ีน้ำพิพิธภัณ์ฑี์ขน้ำ�ดกำ�ลัังด ่ตกแตง่ให้คลั้�ยกับูสวิน้ำญ่่�ปุ่ีน้ำ ม่่ก�รน้ำำ�ตน้้ำไผั่

ม่�ใช้ี รวิม่ถ้งซุ่้ม่ปีระตสู่แดงที่่�บู่งบูอกควิ�ม่เป็ีน้ำญ่่�ปุ่ีน้ำไดด้ ่ที่่�น่้ำ�ตั �งอยู่รมิ่แม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�พอด ่ดงันั้ำ�น้ำ

จ้้งไม่่แปีลักใจ้ถ้�จ้ะไดล้ัม่เย็น้ำ ๆ โชียม่�ตลัอดวินั้ำ

 ภ�ยใน้ำแบู่งเป็ีน้ำ 2 อ�ค�ร สำ�หรับู

อ�ค�รแรกจ้ะบูอกเล่ั�ควิ�ม่สัม่พัน้ำธ์ 

ของพระน้ำครศร่อยุธย�กับูต่�งปีระเที่ศ 

โดยแบู่งออกเป็ีน้ำ 9 ส่วิน้ำ แลัะอ�ค�ร

ท่ี่� 2 จ้ัดแสดงหุ่น้ำข่ �ผั้ �งของแม่่ม่ะลัิ หร่อ  

ที่้�วิที่องก่บูม่้� ร�ชีิน่้ำขน้ำม่ไที่ย ลัูกคร้�ง

เช่ี �อส�ยโปีรตุเกส-ญ่่�ปุ่ีน้ำ

History & Architecture 

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : Ayutthaya Boat Trip 
(ส�ข�ส�ข�วิดัตองปุี)
149/8 ซ่อยวิดัเจ้ดย่์ ตำ�บูลัไผั่ลัิง 
อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยุธย� 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13000

เวัลาที่ำาการ : 
06.00-21.00 น้ำ.

ราคา : 2,250 บู�ที่ (15 คน้ำ)

การเดินที่าง : 
จุ้ดนั้ำดพบูอยู่บูรเิวิณ์ที่่�เรอ่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ Ayutthaya 
Boat Trip (ส�ข�วิดัตองปุี) ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 อ่กกิจ้กรรม่ที่่�น่้ำ�สน้ำใจ้เม่่�อได้ม่�เที่่�ยวิพระน้ำครศรอ่ยุธย�ก็ค่อ “ลั่องเรอ่กิจ้กรรม่ดูช้ี�งอ�บูน้ำำ ��” 

เป็ีน้ำก�รลั่องเร่อไปีต�ม่แม่่น้ำำ ��ป่ี�สัก ผั่�น้ำชุีม่ชีน้ำริม่สองฝั่� งแม่่น้ำำ �� ได้เห็น้ำวิิถ่ช่ีวิิต บู้�น้ำที่รงโบูร�ณ์ 
แลัะที่รงสม่ัยใหม่่ที่่�คลัะเคลั้�กัน้ำไปีตลัอดที่�ง น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำยังผั่�น้ำจุ้ดน่้ำ�สน้ำใน้ำอ่กหลั�ยแห่ง  

ไม่่วิ�่จ้ะเป็ีน้ำ วิดัพนั้ำญ่เชิีง ป้ีอม่เพชีร วิดัไชียวิฒัน้ำ�ร�ม่ แลัะวิดัพทุี่ไธศวิรรย์

 ส่วิน้ำจุ้ดที่่� เป็ีน้ำไฮไลัท์ี่ของก�รม่�

เที่่�ยวิพระน้ำครศร่อยุธย�ค่อก�รดูช้ี�ง 

อ�บูน้ำำ �� เป็ีน้ำสัตวิแ์สน้ำรูท้ี่่�อยู่คู่บู้�น้ำคู่เม่่อง

ของไที่ยม่�ตั �งแต่อด่ต เร�จ้ะได้เห็น้ำวิิถ่

ช่ีวิติของคน้ำแลัะช้ี�ง กับูมุ่ม่ม่องน่้ำ�รกั ๆ 

ที่่�ไม่่เห็น้ำกัน้ำบู่อยนั้ำก นั้ำบูเป็ีน้ำควิ�ม่ต่�น้ำต� 

ต่�น้ำใจ้ที่่�น่้ำ�ปีระที่ับูใจ้ม่�ก ตรงจุ้ดน่้ำ�เร�

ส�ม่�รถเก็บูภ�พหร่อให้อ�ห�รช้ี�งได ้ 

รวิม่ถ้งพ่� ๆ ควิ�ญ่ช้ี�งก็จ้ะน้ำำ�ช้ี�งม่�เล่ัน้ำ

กับูเร�ดว้ิย เรย่กวิ�่เป่ียกกัน้ำไปีต�ม่ ๆ กัน้ำ

ที่ั �งคน้ำแลัะช้ี�ง แน้ำะน้ำำ�ให้ม่�ช่ีวิงเย็น้ำ ๆ 

เพร�ะบูรรย�ก�ศจ้ะดม่่�ก
โที่รศััพที่์ : 08-5919-9054

ล่อีงเรือีดูช้างอีาบนำ�า

Riverside Sport & Nature
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บ้านปุ่้อีมเพชร
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 13/5 ถน้ำน้ำอู่ที่อง 
ตำ�บูลัปีระตชัูีย อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยธุย� 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13000

โที่รศััพที่์ : 
08-1341-4595

เวัลาที่ำาการ : 
10.30-20.30 น้ำ.

ราคา : 
100 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ใครที่่�ม่�พระน้ำครศรอ่ยุธย�ก็ตอ้งแวิะที่่�น่้ำ�  “บู้�น้ำป้ีอม่เพชีร” เป็ีน้ำร�้น้ำอ�ห�ร ค�เฟ่้ แลัะที่่�พัก 

ครบูจ้บูใน้ำที่่�เด่ยวิ ตั �งอยู่ติดรมิ่แม่่น้ำำ �� จุ้ดเด่น้ำที่่�เป็ีน้ำเอกลัักษณ์์ของที่่�น่้ำ� ก็ค่อ อิฐส้ม่ ที่่�ผัลัิตข้ �น้ำใน้ำ

ขน้ำ�ดพิเศษร�ยล้ัอม่โดยรอบูอ�ค�ร โดยผ่ั�น้ำกระบูวิน้ำก�รเผั�แบูบูโบูร�ณ์ เพ่�อให้ส่สม่ำ��เสม่อกัน้ำ 

เพ่�อให้สอดคลั้องกับู “ป้ีอม่เพชีร” ที่่�ตั �งอยู่ ไม่่ ไกลัจ้�กกัน้ำนั้ำก 

 จุ้ดเด่น้ำของร้�น้ำน้ำอกจ้�กจ้ะเป็ีน้ำอิฐ 

ส่ส้ม่แลัว้ิยงัม่ ่ “ตน้้ำโพธิ�” ที่่�ตั �งอยูร่มิ่แม่น่้ำำ ��

ใน้ำโซ่น้ำที่่�พกั เป็ีน้ำตน้้ำโพธิ�รปูีร�่งสวิยเหม่อ่น้ำ

จ้ัดวิ�ง แต่ควิ�ม่จ้ริงแลั้วิเป็ีน้ำต้น้ำดั �งเดิม่ 

ที่่�ม่่ม่�ตั �งแตแ่รก นั้ำบูเป็ีน้ำจ้ดุสวิยเข�้กนั้ำด ่

เม่่�อได้ม่องพร้อม่กับูวิิวิแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�  

ที่่�ม่องข�้ม่ไปีจ้ะเห็น้ำวิดัพนั้ำญ่เชิีงไม่่ ไกลันั้ำก 

เมนูแนะนำา : โอเถ้�ก้วิย, กุ้งแม่่น้ำำ ��ย่�งถ่�น้ำ, แกงคั�วิหอยขม่

Cafe & Restaurant

รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : What SUP Beach

โที่รศััพที่์ : 06-2391-9551 

เวัลาที่ำาการ : 
รอบูเช้ี� 10.30-13.30 น้ำ. /
รอบูบู่�ยชีม่พระอ�ที่ิตย์ตกดนิ้ำ 
15.30-18.30 น้ำ.

ราคา : 
900 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
จ้ดุนั้ำดพบูอยู่บูรเิวิณ์ที่�่เรอ่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�
(วิดัไชียวิฒัน้ำ�ร�ม่)

 ปีระสบูก�รณ์์ ใหม่ก่บัูก�รพ�ยซั่พชีม่กรงุเก่� พระน้ำครศรอ่ยธุย� เม่อ่งที่่�ม่�กไปีดว้ิยเร่�องร�วิ  

กบัูที่รปิีลัอ่งแม่น่้ำำ ��เจ้�้พระย� 1 ใน้ำ 50 เม่อ่งม่รดกโลัก UNESCO  กบัูระยะที่�งสั�น้ำ ๆ เพย่งแค ่ 

4-5 กิ โลัเม่ตรเที่่�นั้ำ�น้ำ โดยจ้ะผ่ั�น้ำจุ้ดใหญ่่ ๆ อ�ทิี่ วิดัไชียวิฒัน้ำ�ร�ม่ วิดันั้ำกบุูญ่ยอแซ่ฟ้ อยุธย�  

วิัดพุที่ไธศวิรรย์ รวิม่ไปีถ้งได้ช่ี�น้ำชีม่ควิ�ม่เง่ยบูสงบูจ้�กวิิถ่ช่ีวิิตชี�วิบู้�น้ำ นั้ำบูเป็ีน้ำม่น้ำต์เสน่้ำห์ที่่� 

น่้ำ�หลังใหลัแหง่เม่อ่งเก�่ ที่่� ใช้ีเวิลั�เพ่ยง 2 ชัี�วิโม่งเที่�่นั้ำ�น้ำ กบัูปีระสบูก�รณ์์ ใหม่ท่ี่่� ไม่ซ่่ำ ��ใคร

What SUP Beach Ayutthaya SUP Trip

Riverside Sport & Nature

69TAT River artTAT River art68

https://www.facebook.com/baanpomphet
http://www.baanpomphet.com
http://www.facebook.com/Whatsupbeach.th


ร้านอีาหารสุริยันจัันที่รา
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 38 ตำ�บูลัพระข�วิ 
อำ�เภอบู�งบู�ลั พระน้ำครศรอ่ยุธย� 
13250 

โที่รศััพที่์ : 
06-2852-8883

เวัลาที่ำาการ : 11.00-22.00 น้ำ. 
(วินั้ำจ้ัน้ำที่ร ์09.00-17.00 น้ำ.) 
เรอ่ม่่ 2 รอบู คอ่ ช่ีวิงเช้ี� 
เวิลั� 08.00-11.30 น้ำ. แลัะช่ีวิงบู่�ย 
เวิลั� 14.00-17.30 น้ำ.

ราคา : เรอ่ลัำ�เล็ัก รองรบัูลัูกค�้ได ้
2-6 คน้ำ ร�ค� 13,900 บู�ที่ / เรอ่ลัำ�ใหญ่่ 
รองรบัูลักูค�้ได ้8-12 คน้ำ ร�ค� 25,000 บู�ที่ 
/  อ�ห�รแลัะเคร่�องด่�ม่ สำ�หรบัู 2-4 คน้ำ 
2,500 บู�ที่ (ไม่่ลั่องเรอ่)

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำรส่อรท์ี่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ 
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ลั่องเรอ่โบูร�ณ์ชิีม่วิวิิแม่่น้ำำ ��น้้ำอยกับู “ร�้น้ำอ�ห�รสุรยิัน้ำจ้ัน้ำที่ร�” ร�้น้ำอ�ห�รบูรรย�ก�ศรม่่ร่�น้ำ

ตดิรมิ่น้ำำ �� กบัูบูรรย�ก�ศยอ้น้ำยคุ ใน้ำอดต่ท่ี่�แหง่น่้ำ�เป็ีน้ำแหล่ังปีลักูข�้วิ ส่ข�้วิ แลัะส่งออก ที่�งร�้น้ำจ้้ง

ดง้เอกลักัษณ์์ควิ�ม่สม่บูรูณ์์ของคำ�วิ�่ “ใน้ำน้ำำ ��ม่ป่ีลั� ใน้ำน้ำ�ม่ข่�้วิ” โดยก�รน้ำำ�โรงส่ข�้วิโบูร�ณ์ แลัะ 

บู�้น้ำเก�่อ�ยุกวิ�่ 130 ป่ี ม่�ปีรบัูแตง่ใหม่ใ่หก้ลั�ยเป็ีน้ำร�้น้ำอ�ห�รสุดหร ูพรอ้ม่กับูจ้ดุไฮไลัท์ี่ท่ี่�พลั�ดไม่ไ่ด ้

นั้ำ�น้ำคอ่ก�รลัอ่งเรอ่โบูร�ณ์ชีม่วิถิช่่ีวิติรมิ่น้ำำ �� พรอ้ม่แวิะน้ำม่สัก�รวิดัเก�่แกข่องจั้งหวิดัพระน้ำครศรอ่ยุธย�

 ลั่องเร่อใน้ำแม่่น้ำำ ��น้้ำอย กับูเร่อโบูร�ณ์อ�ยุกวิ่� 100 ป่ี 

ที่่�น้ำำ �ม่�ตกแต่งใหม่่ ให้สม่บููรณ์์แบูบู ด้วิยโต�ะเก้�อ่ �รูปีแบูบู 

เด่ยวิกับูภ�ยใน้ำร้ �น้ำอ�ห�ร  ม่่ โคม่ไฟ้สวิยห้อยระย้ � ให้ 

บูรรย�ก�ศย้อน้ำยุค ระหวิ่�งที่�งเร�จ้ะได้เห็น้ำช่ีวิิตควิ�ม่เป็ีน้ำอยู่ 

ของชี�วิบู้�น้ำริม่แม่่น้ำำ ��น้้ำอย แม่่น้ำำ ��ส�ยเล็ักที่่�แยกตัวิออกม่� 

จ้�กแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย� ซ้่�งแต่ลัะจ้ังหวิัดจ้ะม่่ชี่�อเร่ยกต่�งกัน้ำไปี 

เช่ีน้ำ เม่่�อไหลัผั่�น้ำอำ�เภอเสน้ำ� จ้ังหวิัดพระน้ำครศร่อยุธย� 

เร่ยกวิ่� “คลัองส่กุก” หร่อ “แควิส่กุก”บูน้ำโต�ะจ้ะม่่ของวิ่�งให้

รับูปีระที่�น้ำรองท้ี่องกัน้ำด้วิย ก�รเดิน้ำที่�งที่ั �งหม่ดจ้ะใช้ีเวิลั�ร�วิ 

1 ชัี�วิโม่งนิ้ำด ๆ แลัะจ้อดให้ลัง 2 จุ้ดค่อวิัดบู�งปีลั�หม่อแลัะ 
วิัดบู�งน้ำม่โค เพ่�อกร�บูไหวิ้สักก�รบููชี� จ้�กนั้ำ�น้ำจ้้งวิน้ำกลัับูม่�

รับูปีระที่�น้ำอ�ห�รม่่ �อหลัักกัน้ำที่่�ร้�น้ำ

 เม่นู้ำอ�ห�รแบูง่เป็ีน้ำ 3 ชุีด เริ�ม่จ้�กของวิ�่ง จ้�น้ำหลักั แลัะของหวิ�น้ำ  โดยทุี่กชีดุจ้ดัม่�อย่�งพถ่ิพถัิน้ำ 

ที่ั �งเม่นู้ำอ�ห�รแลัะก�รจั้ดวิ�ง ให้ควิ�ม่หรหูร�เข�้กบัูเอกลักัษณ์์ของร�้น้ำ ของวิ�่งใหร้สชี�ตบิู�งเบู� เพ่�อ

เรย่กน้ำำ ��ยอ่ยรอเม่นู้ำหลักั ส่วิน้ำอ�ห�รจ้�น้ำหลักัรสชี�ตกิลัม่กลัอ่ม่ แลัะเขม้่ขน้้ำใน้ำแบูบูไที่ยโบูร�ณ์ ปิีดที่�้ย

ดว้ิยของหวิ�น้ำรสลัะม่นุ้ำ แลัะไม่ห่วิ�น้ำจ้น้ำเกนิ้ำไปีนั้ำก นั้ำบูเป็ีน้ำเม่นู้ำที่่�จ้ดัม่�ไดค้รบูเคร่�องม่�กท่ี่เดย่วิ

เมนแูนะนำา : ร�ยก�รอ�ห�รสำ�หรบัู 3-6 ที่�่น้ำ แบูง่ออกเป็ีน้ำ 3 ชีดุ ของวิ�่ง (ล่ั�เตย่ง ม่�้ฮ่อ 

 ช่ีอม่่วิง แลัะกระที่งที่อง) จ้�น้ำหลักั (แกงรญั่จ้วิน้ำหมู่ ปูีนิ้ำ�ม่ผัดัม่ณ่์นิ้ำลั หลัน้ำปูี ยำ�ปีลั�โบูร�ณ์ 

 แลัะกุ้งร�ดซ่อสม่ะข�ม่) ของหวิ�น้ำ (บูหุลันั้ำดั �น้ำเม่ฆ์ ฝ้อยที่องรงัไหม่ ช่ีอผัก� แลัะเสน่้ำหจ์้นั้ำที่ร)์

Cafe & Restaurant
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รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 4/6 หมู่ ่4 ถน้ำน้ำอูท่ี่อง 
ตำ�บูลัปีระตชัูีย อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยยุ� 
พระน้ำครศรอ่ยธุย� 13000

เวัลาที่ำาการ : 
10.00-22.00 น้ำ.

ราคา : 100 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อด
เรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 ก�รไดม้่�รบัูปีระที่�น้ำอ�ห�รรสเย่�ยม่ พรอ้ม่ไปีกบัูนั้ำ�งชีม่วิวิิรมิ่แม่น่้ำำ ��เป็ีน้ำอะไรที่่�ดม่่�ก ซ้่�งร�้น้ำน่้ำ� 

เข�ม่่ม่�ใหค้รบูที่ั �ง 2 อย�่ง เหม่�ะเป็ีน้ำตวัิเลัอ่กหน้้ำ�งเม่่�อไดม้่�เท่ี่�ยวิพระน้ำครศรอ่ยธุย� เน่้ำ�องดว้ิยร�้น้ำ

ตั �งอยู่ติดรมิ่แม่่น้ำำ ��พอด่ จ้้งที่ำ�ให้เห็น้ำวิวิิสวิยชัีดเจ้น้ำ ตรงข้�ม่ม่องเห็น้ำวิดัพุที่ไธศวิรรย์ ที่่�ม่่ โค้งน้ำำ ��

เจ้�้พระย�ตดัผั�่น้ำ ช่ีวิยเพิ�ม่ควิ�ม่สวิยง�ม่ข้ �น้ำอ่กหลั�ยเที่�่

 เม่่�ออดต่ผั่น้ำดนิ้ำตรงน่้ำ�เคยเป็ีน้ำที่่�เรอ่

สำ�เภ�ที่่�เฟ่้� องฟู้ม่�ก ก่อน้ำถูกปีรับูพ่ �น้ำที่่�

ต�ม่ก�ลัเวิลั� ที่�งร้�น้ำจ้้งน้ำำ �จุ้ดน่้ำ�ม่�ตั �ง

เป็ีน้ำช่ี�อร้�น้ำเพ่�อให้สอดคลั้องกับูครั �งอด่ต 

โดยตกแต่งภ�ยใน้ำให้ออกแน้ำวิร่วิม่สม่ัย 

แลัะม่่ก�รน้ำำ�เร่�องร�วิของเร่อสำ�เภ�ม่�

แที่รกให้เห็น้ำ เน้้ำน้ำส่ที่่� ให้ควิ�ม่อบูอุ่น้ำอย่�ง

เข่ยวิหม่่น้ำ ๆ ตัดกับูส่ที่องแดงเร่ยบูหร ู 

ม่่ที่่�นั้ำ� งแบู่งเป็ีน้ำ 2 โซ่น้ำ สำ�หรับูผัู้ที่่�อย�ก

ชีม่บูรรย�ก�ศแน้ำะน้ำำ�ด้�น้ำน้ำอก เพ่�อชีม่

วิวิิแม่่น้ำำ ��เจ้้�พระย�แบูบูชัีดเจ้น้ำ ส่วิน้ำเม่นู้ำ

อ�ห�รเน้้ำน้ำไที่ย-ฟิ้วิชัีน้ำ รสชี�ติเข้ม่ข้น้ำ

เพ่�อให้รับูปีระที่�น้ำได้ทีุ่กเพศทีุ่กวิัย อ�ที่ิ 

ปีลั�น้ำำ ��เงิน้ำย่�งดอกเกลั่อ (น้ำำ ��พริกสูตรย่�

นิ้ำ�ม่) เป็ีน้ำปีลั�ไที่ยเน่้ำ�อนุ่้ำม่ น้ำำ�ม่�ย่�งด้วิย

ดอกเกลั่อ ให้รสเค็ม่อ่อน้ำ ๆ รบัูปีระที่�น้ำคู่

กับูน้ำำ ��พรกิสูตรย่�นิ้ำ�ม่ ที่่�รสไม่่เผ็ัดม่�กนั้ำก 

ช่ีวิยด้งรสของเน่้ำ�อปีลั�ให้อร่อยม่�ก ข้ �น้ำ 

แน้ำะน้ำำ�วิ�่ให้ลัอง

ร้านอีาหารสำาเภานาวัา
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : ข้�งวิดัป้ีอม่ใหญ่่ 
ตำ�บูลับู้�น้ำป้ีอม่ อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยุธย� 
พระน้ำครศรอ่ยุธย�

โที่รศััพที่์ : 08-0394-8133

โที่รศััพที่์ : 06-5554-2266

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-18.00 น้ำ.

ราคา : 
100 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ออกจ้�กวิดัที่�่ก�รอ้ง เลั่ �ยวิขวิ�เข�้สู่
ถน้ำน้ำ 3412 ตรงม่�เร่�อย ๆ 
ที่�งเข�้ร�้น้ำอยูฝ่ั่� งซ้่�ยม่อ่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิวิดัที่่�ก�รอ้ง 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้ง
ลั่วิงหน้้ำ�ก่อน้ำ
ระยะที่�งจ้�กที่่�เรอ่ : 1.4 กิ โลัเม่ตร

 ม่�ถง้พระน้ำครศรอ่ยธุย�ทัี่ �งที่ก็่ตอ้งแวิะร�้น้ำอ�ห�รข้ �น้ำช่ี�ออย�่ง “อยธุย� รท่ี่รต่” เป็ีน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

แลัะที่่�พกั ที่่�น้ำำ�อ�ค�รเรอ่น้ำไที่ยไม้่สักม่�ปีรบัูโฉม่ใหม่่ เน้้ำน้ำก�รตกแตง่แบูบูยอ้น้ำยุค โดยก�รน้ำำ�โต�ะ

เก�้อ่ �ไม่ม้่�ใช้ี โดยรอบู บู�งจุ้ดวิ�งเก้�อ่ �ไม่ท้ี่่� ใช้ี ใน้ำสถ�น่้ำรถไฟ้แบูบูโบูร�ณ์ สร�้งควิ�ม่สวิยง�ม่แปีลักต�  

ส่วิน้ำตรงกลั�งร�้น้ำขดุเป็ีน้ำบูอ่บูวัิขน้ำ�ดใหญ่ ่ม่เ่รอ่ไม่้ โบูร�ณ์จ้อดรอที่�่ใหล้ักูค�้ไดม้่�พ�ยเก็บูดอกบูวัิเลัน่้ำ

 ภ�ยใน้ำร้�น้ำเย็น้ำสบู�ยเพร�ะม่่ต้น้ำไม่้น้้ำอย

ใหญ่ส่ลับัูแที่รกต�ม่จุ้ดนั้ำ�งต�่ง ๆ ที่ำ�ใหเ้หม่อ่น้ำกับู

เร�นั้ำ�งรบัูปีระที่�น้ำข้�วิอยูท่ี่�่ม่กลั�งธรรม่ชี�ตจิ้รงิ ๆ  
แลัะถ้งแม้่จ้ะม่่โต�ะอ�ห�รค่อน้ำข้�งม่�กแต่ก็ม่่

ควิ�ม่เป็ีน้ำส่วิน้ำตัวิซ่่อน้ำอยู่ เม่นู้ำอ�ห�รส่วิน้ำใหญ่่

เน้้ำน้ำอ�ห�รไที่ย อ�ที่ ิ“น้ำำ ��พรกิถ�ด” ปีระกอบูดว้ิย

น้ำำ ��พรกิ 3 แบูบูจ้ดัม่�ใน้ำถว้ิยเล็ัก เริ�ม่จ้�ก น้ำำ ��พรกิ

ข่ �ก� เป็ีน้ำน้ำำ ��พริกเน่้ำ�อนุ่้ำม่นิ้ำ�ม่ที่่�ม่่ส่วิน้ำผัสม่หลััก

เป็ีน้ำพรกิช่ี �ฟ้้�เผั� น้ำำ ��พรกิลังเรอ่ รสชี�ตหิวิ�น้ำเค็ม่  

รบัูปีระที่�น้ำคู่กับูผัักสดเข้�กัน้ำม่�ก แลัะหลัน้ำปูี 

เน่้ำ�อแน่้ำน้ำรสปีน้ำหวิ�น้ำ แน้ำะน้ำำ�ให้รับูปีระที่�น้ำ

พรอ้ม่ขมิ่�น้ำข�วิ เข�้กัน้ำด่

 น้ำอกจ้�กร�้น้ำอ�ห�รแลัว้ิ ที่่�น่้ำ�ยงัม่่โซ่น้ำค�เฟ่้ให้ไดล้ัองชิีม่ โดยน้ำำ�ของข้ �น้ำช่ี�อปีระจ้ำ�จ้งัหวิดัม่�เป็ีน้ำ

พระเอก อ�ที่ ิค�ร�เม่ลัอัญ่ชัีน้ำส�ยไหม่ รสชี�ตหิวิ�น้ำนุ่้ำม่ เข�้กัน้ำดกั่บูเคก้อรอ่ย ๆ สักชิี �น้ำเมนูแนะนำา : กุ้งแม่่น้ำำ ��ย่�งรม่ควินั้ำ 

ไม่้ม่ะข�ม่ (น้ำำ ��จ้ิ �ม่ม่ัน้ำกุ้ง น้ำำ ��จ้ิ �ม่ซ่่ฟู้้ด แลัะ 

น้ำำ ��จ้ิ �ม่ซ่อสม่ะข�ม่), ปีลั�น้ำำ ��เงิน้ำย่�งดอกเกลัอ่  

(น้ำำ ��พรกิสูตรย่�นิ้ำ�ม่), หลัน้ำข้�วิหม่�กม่ัน้ำกุ้ง, 

ม่ัสม่ั�น้ำหมู่โรตก่รอบู, เคก้ลัอดช่ีอง

เมนูแนะนำา : น้ำำ ��พริกถ�ด (ปีระกอบูด้วิย น้ำำ ��พริกข่ �ก� น้ำำ ��พริกลังเร่อ แลัะหลัน้ำปูี), 

แกงส้ม่ชีะอม่กุ้งส�ยบูัวิ, ยำ�วิุ้น้ำเส้น้ำโบูร�ณ์, กุ้งแม่่น้ำำ ��เผั�, เค้กม่ะพร้�วิ, อุที่ัยที่ิพย์ฮัน้ำน่้ำ�

เลัม่อน้ำ, ค�ร�เม่ลัอัญ่ชัีน้ำส�ยไหม่

Cafe & Restaurant Cafe & Restaurant
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รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 56/2 ถน้ำน้ำอู่ที่อง 
ตำ�บูลัที่�่วิ�สุกร ่อำ�เภอพระน้ำครศรอ่ยุธย� 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13000

โที่รศััพที่์ : 08-2995-2008

เวัลาที่ำาการ : 
12.00-20.00 น้ำ.

ราคา : 
500 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่�่เรอ่ตั �งอยูภ่�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ 
ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้(ที่่�เรอ่เล็ัก ๆ) 
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 เปิีดปีระสบูก�รณ์์ก�รรบัูปีระที่�น้ำขน้ำม่หวิ�น้ำของคณุ์ที่่� “Dessert Bar by Busaba” ขน้ำม่หวิ�น้ำ

ที่่�จ้ดัม่�ใหเ้ป็ีน้ำคำ�เล็ัก ๆ พรอ้ม่ชุีดเคร่�องด่�ม่ที่่�เข�้กัน้ำ เดนิ้ำเข�้ร�้น้ำคณุ์จ้ะพบูกับูบู้�น้ำไที่ยที่รงโม่เดริน์้ำ

ส่ข�วิสะดดุต� ตดักับูส่เข่ยวิของตน้้ำไม่้ ส่วิน้ำแรงบูัน้ำด�ลัใจ้ใน้ำก�รที่ำ�ร�้น้ำไม่่ ไดม้่�จ้�กควิ�ม่เก่�แก่

ของพระน้ำครศรอ่ยธุย�เพย่งอย�่งเดย่วิ ที่�งร�้น้ำม่องเห็น้ำควิ�ม่หลั�กหลั�ยเม่่�อครั �งอดต่วิ�่เม่อ่งน่้ำ�ม่่ 

ก�รผัสม่ผัส�น้ำของวิฒัน้ำธรรม่ที่่�หลั�กหลั�ย จ้้งถกูน้ำำ�ม่�ปีรบัูเปีลั่�ยน้ำที่ั �งรปูีแบูบูก�รสร�้ง รวิม่ไปีถ้งเม่นู้ำหลักั

 ควิ�ม่แปีลักต�ของเม่นู้ำของหวิ�น้ำที่่�น่้ำ�คอ่จ้ดั

ม่�เป็ีน้ำคำ� ๆ คลั�้ยกบัูขน้ำม่แบูบูญ่่�ปุ่ีน้ำ เน้้ำน้ำรสชี�ติ

เดมิ่เป็ีน้ำหลักั โดยก�รน้ำำ�รสชี�ตขิน้ำม่ของแตล่ัะ

ชี�ตมิ่�ผัสม่ผัส�น้ำใหเ้ข�้กนั้ำ ส่วิน้ำอก่เร่�องที่่�เดน่้ำ

ไม่่แพ้กัน้ำคอ่รปูีแบูบูของก�รจ้ดัเสิรฟ์้ที่่�แตกต�่ง

ไปีจ้�กเดมิ่ อ�ที่ ิ “ไที่-เดริน์้ำ” ปีระกอบูดว้ิยขน้ำม่  

5 ชิี �น้ำ ไดแ้ก ่ขน้ำม่เบู่ �องค�วิหวิ�น้ำ เคก้ข�้วิเหน่้ำยวิ

อบูควิัน้ำเที่่ยน้ำ ขน้ำม่ครกฝ้รั�งเศส พดด้วิงที่อง  
แลัะบู�้บูิ�น้ำข�้งแรม่ ที่กุชิี �น้ำใหร้สชี�ตนุ่ิ้ำม่น้ำวิลัต�ม่ 

แบูบูฉบูบัูไที่ย แตห่น้้ำ�ต�เป็ีน้ำแบูบูฝ้รั�ง นั้ำบูเป็ีน้ำ

ควิ�ม่ลังตัวิใน้ำแบูบูฉบูับูของที่�งร�้น้ำโดยเฉพ�ะ

เมนูแนะนำา : “ไที่-เดริน์้ำ” (ปีระกอบูดว้ิย ขน้ำม่เบู่ �องค�วิหวิ�น้ำ เคก้ข้�วิเหน่้ำยวิ 

อบูควินั้ำเที่่ยน้ำ ขน้ำม่ครกฝ้รั�งเศส พดดว้ิงที่อง แลัะบู้�บูิ�น้ำข้�งแรม่), ชีวิน้ำหลัง (ชี�อู่หลัง),  
ที่�รต์ช็ีอกโกแลัตควิ�โรน่้ำ�, บูัวิลัอยอัญ่ชัีน้ำน้ำำ ��กะที่ิที่รงเคร่�อง, 

ค�น้ำ�เลั่ (ใช้ีน้ำำ ��ต�ลัม่ะพร�้วิ เน่้ำ�อใน้ำเป็ีน้ำคสัต�รด์), เอสเปีรสโซ่อัฟ้โฟ้ก�โต

Dessert Bar by BusabaThe Artisans
รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 42/1 หมู่่ที่่� 4 บู้�น้ำรนุ้ำ 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 130000 

โที่รศััพที่์ : 
06-1195-9514

เวัลาที่ำาการ : 
11.00-21.00 น้ำ.

ราคา : 1,000 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำร�้น้ำอ�ห�ร

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ 
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�ก่อน้ำ

 อิ�ม่อรอ่ยกับูฝ่้ม่่ออ�ห�รชี�วิบู้�น้ำรนุ้ำ ชีุม่ชีน้ำเล็ัก ๆ ใน้ำจ้ังหวิดัพระน้ำครศรอ่ยุธย� พรอ้ม่ชีม่วิวิิ

รบัูลัม่รมิ่น้ำำ �� “The Artisans” เป็ีน้ำร�้น้ำอ�ห�รที่่�อัดแน่้ำน้ำไปีด้วิยควิ�ม่พิเศษจ้น้ำต้องแวิะเวิย่น้ำม่�

ซ่ำ �� เริ�ม่จ้�กก�รออกแบูบูอัน้ำเป็ีน้ำเอกลัักษณ์์ จ้น้ำไดร้บัูร�งวิลััจ้�ก The Design Prize 2021 ซ้่�งเป็ีน้ำ

ร�งวิัลัด้�น้ำก�รออกแบูบูจ้�กต่�งปีระเที่ศ ออกแบูบูโดยสถ�ปีนิ้ำกแน้ำวิหน้้ำ�ท่ี่�ก�รัน้ำต่ด้วิยร�งวิัลั

ระดับูส�กลัอย่�ง ผัศ.บุูญ่เสรมิ่ เปีรม่ธ�ด� โดยผัสม่ผัส�น้ำควิ�ม่โม่เดิรน์้ำอย่�งก�รใช้ี Glass Box  

ให้เข้�กับูเม่่องเก่�จ้�กส่น้ำำ ��ต�ลัของไม่้แลัะภูม่ิปัญ่ญ่�ที่้องถิ�น้ำของชี�วิบู้�น้ำไดอ้ย่�งลังตวัิ

 ตัวิร�้น้ำอ�ห�รแบู่งเป็ีน้ำต้ก 5 หลัังที่่�เช่ี�อม่ต่อ

กนั้ำแบูบูไม่ม่่ส่ะดดุ แลัะที่่�น่้ำ�สน้ำใจ้คอ่แตล่ัะตก้ม่ช่ี่�อ

เรย่กต�ม่เหลั�่คณุ์ป้ี�ชี�วิบู�้น้ำรนุ้ำ แม่ค่รวัิฝ่้ม่อ่ดท่่ี่�ที่�ง 

อ�รท์ี่ิซ่�น้ำส์เลั่อกม่�เป็ีน้ำแม่่ครวัิหลััก ดังนั้ำ�น้ำอ�ห�ร

ท่ี่�ออกม่�จ้้งม่่รสชี�ติของท้ี่องถิ�น้ำแท้ี่ ๆ น้ำอกจ้�ก 

บูรรยก�ศด�้น้ำใน้ำร�้น้ำแลัว้ิ ที่�งร�้น้ำยังม่โ่ซ่น้ำด�้น้ำน้ำอก

เอ�ไวิร้บัูลัม่ย็น้ำ ๆ รมิ่น้ำำ ��ดว้ิย หรอ่ใครอย�กนั้ำ�งเรอ่ชีม่

วิวิิสองฝั่� งแม่่น้ำำ ��ก็ลัองตดิตอ่ดไูด ้ ที่่�ร�้น้ำเข�ม่่บูรกิ�ร

ของวิ�่งเบู� ๆ ขณ์ะลัอ่งเรอ่ดว้ิย

เมนูแนะนำา : แกงรอ้น้ำวิุน้้ำเส้น้ำ, 

พรกิเกลัอ่โบูร�ณ์, ยำ�ใหญ่ป้่ี�ขนั้ำที่อง, 

กุ้งแม่่น้ำำ ��เผั�, ไก่น้ำอกหม่้อ, ปูีผััด 

ผังกะหร่�โบูร�ณ์, ขน้ำม่ดอกโสน้ำ 

Cafe & Restaurant

 “The Artisans ไม่่ไดเ้ป็ีน้ำเพ่ยงร�้น้ำอ�ห�ร แตเ่ป็ีน้ำสถ�น้ำที่่�ซ้่�งเต็ม่ไปีดว้ิยเร่�องร�วิ ผั่�น้ำก�ร

บูอกเลั่�จ้�กอ�ห�รของ ป้ี� ย่� ย�ย แม่่ครวัิหลัักของร�้น้ำ อ�ห�รของที่่�น่้ำ�จ้้งม่่ควิ�ม่โดดเดน่้ำ จ้น้ำถ้ง

ขั �น้ำห�รบัูปีระที่�น้ำไม่่ได้แลั้วิ อ�ทิี่ พรกิเกล่ัอโบูร�ณ์ รบัูปีระที่�น้ำคู่กับูผัักบูุ้งน้ำ� โดยที่�งร�้น้ำหวิงั

เพ่ยงแค่ต้องก�รส่งต่อม่รดกจ้�กวิิถ่ช่ีวิิต  แลัะตำ�น้ำ�น้ำ ชี�วิ บู้�น้ำที่่�ยัง ม่่ช่ีวิิต อยู่ ให้ คน้ำ รุ่น้ำ ต่อไปี  

The Artisans จ้ง้เป็ีน้ำม่�กกวิ�่ร�้น้ำอ�ห�ร  แตเ่ป็ีน้ำควิ�ม่หวิงัของอก่หลั�ย ๆ  คน้ำ  เป็ีน้ำก�รตอบูแที่น้ำ

บูญุ่คณุ์ แผัน่้ำดนิ้ำ ของพระน้ำครศรอ่ยุธย�”

เมนูอีาหารจัากรุ่นสู่รุ่น มีให้เห็นแค่ที่ี�นี�

Cafe & Restaurant
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รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 10/9-10/10 หมู่ ่6 
ตำ�บูลับู�งกระสั�น้ำ อำ�เภอบู�งปีะอิน้ำ 
พระน้ำครศรอ่ยธุย� 13160

เวัลาที่ำาการ : 
24 ชัี�วิโม่ง

ราคา : 3,500 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำโรงแรม่

ที่่าเรือี : ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถ
จ้อดเรอ่ได ้แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 หลัก่หน่้ำควิ�ม่วิุน่้ำวิ�ยแลัว้ิม่�เข�้พกัที่่�สุดหร ู“โรงแรม่ศ�ลั�บู�งปีะอิน้ำ” ตั �งอยูบู่รเิวิณ์ปีลั�ยแหลัม่

ของเก�ะกลั�งน้ำำ �� ร�ยลัอ้ม่ไปีดว้ิยแม่่น้ำำ ��ส�ยหลักัอย�่งเจ้้�พระย� ที่ำ�ใหไ้ดร้บัูลัม่เอ่�อย ๆ โชียม่�ตลัอด

วินั้ำ ควิ�ม่ลังตวัิไม่่ไดอ้ยูท่ี่่�วิวิิอย�่งเดย่วิ ที่่�น่้ำ�ข้ �น้ำช่ี�อม่�กเร่�องของก�รบูรกิ�ร เรย่กวิ�่ที่กุระดบัูปีระที่บัู

ใจ้อย่�งแที่้จ้รงิ โที่น้ำส่โดยรวิม่คอ่ข�วิสลัับูกับูไม้่ ให้ควิ�ม่เป็ีน้ำมิ่นิ้ำม่อลัเก๋ ๆ แที่รกดว้ิยส่เข่ยวิของ

ตน้้ำไม่้เบู� ๆ ช่ีวิยให้รูส้้กเหม่่อน้ำไดอ้ยู่ที่่�ม่กลั�งธรรม่ชี�ติตลัอดก�รพักผั่อน้ำ ไฮไลัที่์คอ่สระวิ�่ยน้ำำ �� 

ที่รงย�วิที่่�ขน้ำ�น้ำคูไ่ปีกบัูลัำ�น้ำำ �� ช่ีวิยเพิ�ม่บูรรย�ก�ศวินั้ำพกัผัอ่น้ำของคณุ์ใหผ่้ัอน้ำคลั�ยม่�กยิ�งข้ �น้ำ

 น้ำอกจ้�กนั้ำ�น้ำที่�งโรงแรม่ยังม่่บูริก�รเร่อส่วิน้ำตัวิ สำ�หรับูผัู้ที่่�ต้องก�รลั่องชีม่วิิถ่ช่ีวิิตริม่น้ำำ �� 

พรอ้ม่แวิะพักสักก�รบูชูี�วิดัสวิย ๆ ของพระน้ำครศรอ่ยธุย�ไดด้ว้ิยเช่ีน้ำกนั้ำ หรอ่ห�กใครอย�กไปีพัก
ผั่อน้ำ โดยก�รช็ีอปีปิี�งเลั่อกซ่่ �อของฝ้�กก็ยังส�ม่�รถไปีไดท้ี่่�ศนู้ำย์ก�รค�้เซ็่น้ำที่รลัั อยุธย� ที่่�น้ำอกจ้�ก
จ้ะถ่�ยรูปีเช็ีคอิน้ำกับูด่ ไซ่น์้ำที่่� ได้ผัสม่ผัส�น้ำเอกลัักษณ์์ของอยุธย�แล้ัวินั้ำ�น้ำ ยังส�ม่�รถเลั่อกสรร
สิน้ำค�้ไดอ้ย่�งหลั�กหลั�ย

โรงแรมศัาลาบางปุ่ะอีิน

โที่รศััพที่์ : 0-  3524-6388

Hotel & Hostel
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โรงแรมธัญเวัลเนสเดสที่ิเนชั�น อียุธยา Central Ayutthaya
รายละเอีียด รายละเอีียด

ที่ี�ตั้ั�ง : 
1 ตำ�บูลักระแชีง อำ�เภอบู�งไที่ร 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 
13190

ที่ี�ตั้ั�ง : 
129/1,129/2,129/3 หมู่่ที่่� 3 
ตำ�บูลั คลัองสวิน้ำพลัู อำ�เภอ 
พระน้ำครศรอ่ยุธย� จ้ังหวิดั
พระน้ำครศรอ่ยุธย� 13000

โที่รศััพที่์ : 
0-3591-0910

โที่รศััพที่์ : 
035-952-555

เวัลาที่ำาการ : 
08.00-20.00 น้ำ. เวัลาที่ำาการ : 

เปิีดให้บูรกิ�รทีุ่กวินั้ำ  
อ�ที่ิตย์-พฤหัส  
เวิลั� 10.00-21.00 น้ำ. ,  
ศกุร ์เส�ร ์แลัะนั้ำกขัตฤกษ์ เวิลั� 
10.00-22.00 น้ำ.
 

ราคา : 
13,000 บู�ที่ข้ �น้ำไปี

การเดินที่าง : 
ที่่�เรอ่ตั �งอยู่ภ�ยใน้ำรส่อรท์ี่

การเดินที่าง : 
เดนิ้ำที่�งจ้�กที่่�เรอ่วิดัพนั้ำญ่เชิีง
ตอ่รถส�ธ�รณ์ะ

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่ส่วิน้ำตวัิ ส�ม่�รถจ้อดเรอ่ได ้
แตต่อ้งแจ้้งลั่วิงหน้้ำ�

 เปิีดโลักแห่งควิ�ม่ผั่อน้ำคลั�ยที่่� ธัญ่เวิลัเน้ำสเดสที่ิเน้ำชัี�น้ำ อยุธย� หลั�ยคน้ำน่้ำ�จ้ะคุ้น้ำช่ี�อของ 

THANN ไม่่น้้ำอย เพร�ะเป็ีน้ำเคร่�องหอม่แบูรน้ำดไ์ที่ยที่่�ม่่เอกลัักษณ์์เป็ีน้ำของตวัิเอง ตอน้ำน่้ำ�เข�ได้

ขย�ยม่�เป็ีน้ำ Wellness Destination สถ�น้ำที่่�พกัผัอ่น้ำแบูบูครบูวิงจ้ร เรย่กวิ�่ใครเป็ีน้ำส�วิก THANN 

พลั�ดไม่่ไดเ้ด็ดข�ด

  สัม่ผััส ไลัฟ์้สไตลัแ์บูบูครบูครนั้ำภ�ยใตแ้น้ำวิคดิ “ อัศจ้รรยอ์ยธุย� “ ณ์ เซ็่น้ำที่รลัั อยธุย� ที่่�จ้ะที่ำ�ให้ 

คณุ์ไดร้บัูปีระสบูก�รณ์์ของจ้ังหวิดัพระน้ำครศรอ่ยุธย�ใน้ำรปูีแบูบูพิเศษกับู จุ้ดไฮไลัที่์ แลัน้ำดม์่�รก์ด่

ศรอ่ยุธย� 

 กิจ้กรรม่ไฮไลัที่์อ่กอย่�งค่อ ก�รสกัดน้ำำ ��มั่น้ำหอม่ระเหยจ้�กสมุ่น้ำไพรต่�ง ๆ ได้ด้วิยตัวิเอง  

โดยจ้ะม่ส่ม่นุ้ำไพรหลั�ยชีนิ้ำดใหไ้ดล้ัองผัสม่จ้น้ำไดก้ลัิ�น้ำที่่�ตอ้งก�ร อก่ส่วิน้ำที่่�แน้ำะน้ำำ�คอ่ สปี�คอม่เพล็ักซ์่ 

 ขน้ำ�ดใหญ่ก่วิ�่ 1,500 ต�ร�งเม่ตร ปีระกอบูด้วิย “ห้องน้ำวิด” 15 ห้อง “หอ้งอบูไอน้ำำ ��อโรม่�” (Steam 

room) ที่่�ม่่อุณ์หภูม่ิ 50° C  “บู่อออน้ำเซ็่น้ำ” 3 บู่อ โดยแตล่ัะบู่อจ้ะใช้ีน้ำำ ��จ้�กกระบูวิน้ำก�รสกัดน้ำำ ��ม่ัน้ำ

หอม่ระเหย แลัะม่่อุณ์หภูม่ิแตกต่�งกัน้ำเพ่�อช่ีวิยบูำ�บูัดใน้ำเร่�องต่�ง ๆ ปิีดท้ี่�ยด้วิย “ห้องบูำ�บูัด 

ด้วิยเกลั่อ” ที่่�ช่ีวิยบูรรเที่�อ�ก�รที่่�เก่�ยวิข้องกับูโรคภูม่ิแพ้ หวิดัหรอ่ไข้หวิดัใหญ่่  ส่วิน้ำสิ�งอำ�น้ำวิย 

ควิ�ม่สะดวิกอ่�น้ำ ๆ  ที่่�น่้ำ�สน้ำใจ้คอ่ สระวิ�่ยน้ำำ ��ระบูบูน้ำำ ��เกลัอ่ขน้ำ�ดใหญ่ท่่ี่�ตั �งอยู่รมิ่แม่น่้ำำ ��น้้ำอย หรอ่จ้ะ

เป็ีน้ำฟิ้ตเน้ำสแบูบูครบูวิงจ้ร นั้ำบูวิ�่เป็ีน้ำสถ�น้ำที่่�แห่งก�รพักผั่อน้ำอย่�งแที่้จ้รงิ

-ถ่�ยภ�พควิ�ม่ง�ม่ของสถ�ปัตยกรรม่ “ย่อมุ่ม่ไม่้ 12” ควิ�ม่งดง�ม่ที่่�ส่งตอ่ม่�จ้�กแน้ำวิคดิช่ี�งใน้ำสม่ัย

อยุธย� ซ้่�งจ้ะย่อมุ่ม่ของเจ้ดย่์อย่�งลัะ 3 หยัก ที่ั �ง 4 มุ่ม่ รวิม่เป็ีน้ำ 12 โดยหน้้ำ�งใน้ำสถ�ปัตยกรรม่ที่่� โดด

เดน่้ำใน้ำด�้น้ำน่้ำ�คอ่ เจ้ดย่์ภูเข�ที่อง แลัะจุ้ดตอ่ม่�คอ่ปีระตมิ่�กรรม่พ�น้ำพุ่ม่ดอกไม่้ ศิลัปีะแสน้ำปีระณ่์ต 

ที่่�นิ้ำยม่ใช้ีใน้ำง�น้ำสักก�ระหรอ่ใช้ีพระร�ชีพิธ่สม่ัยโบูร�ณ์ โดยใช้ีฟ้อรม์่ของดอกบูัวิตูม่ม่�ผัสม่ผัส�น้ำ

เที่คนิ้ำคก�รส�น้ำเส้น้ำลัวิดลั�ยกลั่บูบูัวิส่ที่องสะที่้อน้ำถ้งควิ�ม่รุง่เรอ่งที่่� โอบูลั้อม่ไปีดว้ิยวิถิ่ช่ีวิติ

Hotel & Hostel Hotel & Hostel

Central Ayutthaya

www.centralayutthaya.com

ที่่าเรือี : 
ที่่�เรอ่วิดัพนั้ำญ่เชิีง

- เรอ่น้ำไที่ยบูรเิวิณ์โซ่น้ำเพลัิน้ำน้ำคร ย้อน้ำอดต่ชีม่ควิ�ม่ง�ม่ของ

ก�รจ้ำ�ลัองบู�้น้ำเรอ่น้ำไที่ยใน้ำสม่ยัอยธุย� ที่่�นิ้ำยม่รปูีแบูบูเรอ่น้ำไที่ย

ชัี�น้ำเด่ยวิ ใต้ถุน้ำโปีร่ง เหม่�ะสม่กับูวิิถ่กรุงเก่� แลัะบูอกเลั่� 

ก�ลัเวิลั�ผ่ั�น้ำพยญั่ชีน้ำะไที่ย ที่่� ใคร ๆ  ต�่งม่�แวิะเวิย่น้ำถ่�ยภ�พ

เช็ีคอิน้ำ

- เพลันิ้ำน้ำคร แวิะเลัอ่กชีอปีผัลัติภณั์ฑีชุ์ีม่ชีน้ำแลัะสิน้ำค�้อ�ห�ร

โบูร�ณ์ที่่�ม่กลั�งบูรรย�ก�ศ ตลั�ดโบูร�ณ์ แลัะสัม่ผััสวิถิ่ช่ีวิติ

พ่ �น้ำบู้�น้ำแลัะที่้องถิ�น้ำสม่ัยกรงุศรอ่ยุธย�

-ลั�น้ำบูวัิ Lotus Pound ด่�ม่ดำ��วิฒัน้ำธรรม่ใน้ำอดต่ผั�่น้ำวิถิร่มิ่น้ำำ ��

จ้ำ�ลัอง ข้�ม่เวิลั�ตอ้งม่น้ำตเ์สน่้ำห์ของอยุธย�เจ้้�พระย� แม่่น้ำำ ��

ป่ี�สัก แม่่น้ำำ ��น้้ำอย แลัะแม่่น้ำำ ��ลัพบูุร ่
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สถานที่ี�ที่่อีงเที่ี�ยวั

Ayutthaya Retreat

Dessert by Busaba

บ้านปอ้มเพช่ร

ปอ้มเพช่ร

วััดไช่ยวััฒนาราม

ร้านอาหารสุุริยันจัันทรา

วััดบางปลาหมอ

วััดพุทไธิ์ศวัรรย์

วััดพนัญเช่ิงวัรวัิหาร

หมู่บ้านญี�ปุน่

วััดบางนมโค

The Artisans

THANN Wellness 
Destination

วััดนิเวัศธิ์รรมประวััติ
ราช่วัรวัิหาร

พิพิธิ์ภิัณิฑ์์ศิลปแ์ผ่่นดิน

รักษ์์บางปะอินคาเฟ่ ่

ศาลาบางปะอิน

Central Ayutthaya
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