
โดยรอบ      7 สถานี 

โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

เส้นทาง 
แหล่งท่องเที่ยว 



อยากเท่ียว...ต้องได้เท่ียว จริงม๊ัย!?  
เด๋ียวน้ีการเดินทางท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ีง่ายดายและสะดวกมาก 

 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการพัฒนาเส้นทางระบบขนส่งมวลชน
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน ้าเงิน  

(Metro Rapid Transit : MRT) เชื่อมโยงหลากหลายจุดหมายปลายทาง 
การท่องเท่ียวท้ังในเมืองและชานเมือง ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
กรุงเทพฯ สามารถสัมผัสสีสันเมืองศิวิไลซ์แห่งน้ีอย่างเต็มอิ่ม 
ในหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์  

สัมผัสความสวยงามทางวัฒนธรรม เข้าพิพิธภัณฑ์ท่ีมีเสน่ห์ ชมความ
คึกคักในย่านค้าขาย แวะไปจิบกาแฟท่ีคาเฟ่เก๋ ๆ 

 ตามไปชิมร้านอร่อยในต านาน  
แล้วเช็คอินปิดท้ายวันท่ีบาร์คูล ๆ ก็เพลินใจได้แบบสุด ๆ  
เข้ากับเทรนด์ของนักท่องเท่ียวยุคใหม่ในกลุ่ม F.I.T.  
ท่ีนิยม แต่งตัวชิค ๆ ออกเดินทางไปพร้อมกล้องคู่ใจ  

เน้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
  และจุดหมายท่องเท่ียวท่ีมีเสน่ห์แบบไม่ต้องออกเดินทางไกล 

จ้ิมพิกัดแล้วจัด One Day Trip ไปเท่ียวตามแนว MRT ท้ัง 7 สถานี 
ส่วนต่อขยายใหม่ท่ีเรายกมาน าเสนอน้ีได้เลย  

ท้ังน้ี การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไม่เพียงแค่รวดเร็วท าให้วางแผน 
การเดินทางได้ง่ายดายเท่าน้ัน แต่ได้อ านวยความสะดวกต่อทุกคน 

ให้สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตา  
ผู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้รถเข็น สตรีมีครรภ์ ฯลฯ  

ท้ังยังเป็นรูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) ท่ีสามารถ 
ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้พลังาน  
และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อีกด้วย 

  

 



สถานีบางอ้อ 
สถานีบางขุนนนท์ 
สถานีไฟฉาย 
สถานีบางไผ่ 
สถานีอิสรภาพ 
สถานีสนามไชย 
สถานีหัวล าโพง 



บางอ้อ 
สถานี 

ถ่ายรปู  
Unseen 

  มัสยิดบางออ้ 
 





มัสยิดบางอ้อ 
หมายเลข 1 700 เมตร 

งปลูกสร้างริมฝ่ังแม่น ้าเจ้าพระยา  
อายุกว่าร้อยปี สัญลักษณ์ 

แห่งความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ  
ท่ีรอให้เหล่าผู้หลงใหล 
ในวัฒนธรรมมาสัมผัส 

สิ่ 



บ้านบางอ้อ 
หมายเลข 1 450 เมตร 

มด ่ากับอาหารและเครื่องดื่มโฮมเมดท่ีดีต่อใจ 
ดีต่อสุขภาพ กับบรรยากาศสบาย ๆ ใต้ร่มเงา

สวนเสมือนได้อยู่บ้าน 

ดื ่



วัดอาวุธวิกสิตาราม 
หมายเลข 1 1.5 กม. 

พ   ระอารามหลวงเก่าแก่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา 
สถาปัตยกรรมตกทอดจากสมัยสุโขทัย  
ผสานศิลปะอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์  



เส้นทางแนะน า 
รอบสถานีบางอ้อ 

A : ร้านทะเลเผาบางอ้อ  

B : มัสยิดบางอ้อ 

C : ร้านบ้านบางอ้อ 

D : วัดอาวุธวิกสิตาราม 

E : ร้านลูกช้ินน ้าใสบางพลัด  



บางขุนนนท์ 

สถานี 

เต็มอิม่สุดฟนิ 
ถิ่นบางขนุนนท ์





พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินฯ 
บางกอกน้อย 

หมายเลข 4 40  เมตร 

เรื่องเล่าอดีต ความเป็นมา และประวัติศาสตร์ 
ของเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ผ่านนิทรรศการแบบสมจริง! 



วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 
หมายเลข 4 270 เมตร 

ยี่ยมชมพระอารามหลวง ท่ีประดิษฐาน 
ของพระศาสดา พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย 

ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ศูนย์รวมใจ 
ชาวบ้านบางกอกน้อย 

เ 



ร้านยาสงวนโอสถ 
หมายเลข 4 450 เมตร 

มิปัญญาเก่าแก่ในการปรุง
สมุนไพรจากบรรพบุรุษ  
สืบสานถึงคนรุ่นหลัง  

คู่ชุมชนบ้านบ ุ

ภู 



ตลาดไร้คาน 
หมายเลข 4 500 เมตร 

          ค้นหาความหมายของตลาดไร้คาน  
จริงหรือไม่ท่ีเป็นตลาดสุดท้ายของ "คนโสด" เพราะมาถึงแล้วอาจจะไม่โสดอีกต่อไป ! 



โรงงานขันลงหนิเจยีม แสงสัจจา 
หมายเลข 4 550 เมตร 

“ ขันลงหิน" ขันโบราณทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 ดั่งลมหายใจสุดท้ายของคนย่านบ้านบุ  



โรงซ่อมรถจักรธนบรีุ 
หมายเลข 1 , 4 850 เมตร 

รงรถจักรไอน ้า  ฝ่ังธนฯ  
ความทรงจ าอันล ้าค่าจากอดีต 
ท่ียังทรงคุณค่าในปัจจุบัน 

โ 



สถานีรถไฟธนบุรี 
หมายเลข 1 750 เมตร 

 ามไปเช็คอิน! จุดนัดพบของโกโบริและอังศุมาลิน 
ณ สถานท่ีจริงซึ่งเป็นศูนย์รวมการเดินรถไฟ 

เข้าออกเมืองหลวง 

ต 



เพิ่มพูนโภชนา 
หมายเลข 3 10 เมตร 

ร้านข้าวหน้าเป็ด สูตรเด็ดดั้งเดิม  

เพียงก้าวเดียวจากสถานีบางขุนนนท์ 



พีเอพี กะเพราวัดดวง 
หมายเลข 3 300 เมตร 

ะเพราธรรมดา 
ทานท่ีไหนก็ได้ 

แต่ความอร่อยท่ีมาพร้อมรอยยิ้ม 
และเสียงหัวเราะต้องมาท่ีน่ีเท่าน้ัน! 

ก 



ร้าน ณ เวลาพาเพลิน 
หมายเลข 3 400 เมตร 

าเฟ่ลับและโฮสเทลเล็ก ๆ บรรยากาศอบอุ่น 
งดงาม เสิร์ฟความใส่ใจรายละเอียดของร้าน  

ให้เพลินกับเครื่องดื่มและขนม 
เพลินจนลืม...เวลา 

ค 



ห าหู้ (สูตรบันลือโลก) 
หมายเลข 3 280 เมตร 

อแปลกแต่อร่อย!!! 
 ก๋วยเตี๋ยวน ้าเต้าหู้ รสชาติไม่ธรรมดา  

ห าหู้ (สูตรบันลือโลก)  
ต้นต ารับบางขุนนนท์ มาเอง 

แล้วจะรู้ว่าของดีมันกินชามเดียวไม่ได้!!! 

ชื ่



ซาลาเปาวาสนา 
หมายเลข 3 400 เมตร 

ซ 

าลาเปาอวบ ๆ ชวนฟิน แป้งร้อน! เน้ือนุ่ม! ไส้แน่น! 
ขนมจีบลูกโต หม่ันโถลูกใหญ่ ไส้หนัก 
แต่ราคาเบา ได้ชิมแล้วระวังติดใจ 

ซ 



ฮกซ้วงข้าวมันไก่ 
หมายเลข 3 400 เมตร 

ร่อยจนต้องมาซ ้า! ข้าวมันไก่ช่ือดัง 
 ร้านเก่าแก่ของวัยเก๋า รสชาติดี  
ราคาเป็นกันเอง มีครบท้ังไก่ เป็ด 

หมูแดง และหมูกรอบ  
ท้ังหมดคือเด็ดไม่แพ้ใคร  

อ 



ผลไม้นายสุง 
หมายเลข 3 450 เมตร 

นานของย่านบางขุนนนท์ 
ท่ีเด็ดจริงเรื่องผลไม้แช่อิ่ม 

เจ้าเก่าแก่ งานดี รสชาติดั้งเดิม 

ต ำ 



ร้านตั้งเลียกเส็ง บะหมี่ปู 
หมายเลข 3 450 เมตร 

นานบะหม่ีปู 80 ปี เน้ือปูสด ๆ แน่นๆ  
แกะเองกับมือ 

 ปะทะบะหม่ีเส้นเหนียวนุ่ม 
สูตรลับทางร้านท่ีท าเอง!  

ต ำ 



ขนมหวานเย็นเย็น 
หมายเลข 3 500 เมตร 

  ย็นเย็น อร่อยเย็นช่ืนใจ  
แต่ไม่ต้องไปเฉพาะตอนเย็น  

เพราะเย็นเย็นเปิดให้สัมผัสความเย็น 
กันได้ท้ังกลางวันและกลางคืน! 

เ 



ร้านกลิ่นกลัว้ 
หมายเลข 3 650 เมตร 

านอาหารนานาชาติของดีบางขุนนนท์  
จากอดีตเชฟโรงแรมดัง ท่ีผันตัวมาเปิดร้านอาหาร
คุณภาพคับแก้ว รสชาติคับชาม แต่ราคานิดเดียวเอง 

ร้ 



ก๋วยเตี๋ยวต าลึง นายอ้วน 
หมายเลข 3 850 เมตร 

   านขวัญใจคนรักต าลึงที่รสชาติจัดจ้าน 
ในย่านบางขุนนนท์ หากยังไม่มีร้านในใจ

แนะน าท่ีนี่เลยที่เดียว 
มีท้ังข้าวราดแกงและก๋วยเตี๋ยว  

ร้ 



ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ 
หมายเลข 3 950 M. 

นานร้านก๋วยเตี๋ยวลูกช้ินปลา 
ในละแวกศาลเจ้าพ่อเสือ 

 โด่งดังเรื่องความอร่อยของลูกช้ินปลา 
ท่ีต้องไปลิ้มลองด้วยตัวเอง 

ต ำ 



ก๋วยเตี๋ยวต าลึงนายเพ้ง 
หมายเลข 3 1.2  กม. 

ก๋ วยเตี๋ยวต าลึงที่อยู่มากว่าครึ่งทศวรรษ 
ในย่านบางขุนนนท์ ส่งต่อสูตรลับแสนอร่อย 

จากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน 



Old Man Cafe’ 
หมายเลข 3 1.4  กม. 

าเฟ่เท่ห์ ๆ ในสไตล์อินดัสเทรียล 
ตกแต่งแบบเดียวแต่งานดี 

ได้ 2 บรรยากาศ กลางวันเปิดขาย
กาแฟ ส่วนกลางคืนเป็นบาร์  

ค 



Chris Steaks & Burgers 
หมายเลข 3 1.5 กม. 

อ ลังการเบอร์เกอร์ 
จัดเต็ม ท้ังใหญ่ ท้ังเวอร์  
ส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึง 

 คืออร่อยสุด! 



วัดเจ้าอาม 
หมายเลข 3 1.6 กม 

อพรบารมีองค์พระเจ้าตาก  
ศูนย์รวมพระ และเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ที่คนเคารพสักการะจากทั่วเมืองไทย  

ข 



เส้นทางแนะน ารอบสถานีบาง นุนนนท  

A : พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินฯ บางกอกน้อย 

B : วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 

C : ตลาดไร้คาน  

D : โรงงานขันลงหินเจียม แสงสัจจา 

E : โรงรถจักรธนบุรี   

F : สถานีรถไฟธนบุรี 

I : เพิ่มพูนโภชนา 

J : ซาลาเปาวาสนา 

K : ผลไม้นายสุง   

L : ตั้งเลียกเส็ง บะหม่ีปู 

M : กลิ่นกลั้ว 

N : ก๋วยเตี๋ยวต าลึงนายเพ้ง บางขุนนนท์   

O : Chris Steaks & Burgers  

P : วัดเจ้าอาม  



ไฟฉาย 
สถานี 

เดินเล่น 
ชมความงาม 
ย่านวงัเดมิ 

 

ชอป  

ชิม ชิล 

ไม่ไกล  

แค่ไฟฉำย 





วัดรวกสุทธาราม 
หมายเลข 3 5oo เมตร 

ยี่ยมชมวัดเก่าแก่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 พร้อมสักการะพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย  

ท่ีถ่ายทอดความงามมาจนปัจจุบัน 

เ 



Easy Eat Cafe’ 
หมายเลข 2 300  เมตร 

งจิบกาแฟหรือทานอาหาร 
เคล้าบรรยากาศดี ๆ  

เพลงฟังสุนทรีย์ในคาเฟ่สีขาวสะอาดตา  
ท่ีแทรกตัวอยู่ในย่านชุมชนท่ีมีเสน่ห์  
แยกไฟฉายฝ่ังถนนกาญจนาภิเษก 

นั่ 



ก๋วยเตี๋ยวดงมลูเหลก็ 
หมายเลข 1 240 เมตร 

 วยเตี๋ยวเน้ือในต านานท่ีอยู่มาถึง 80 ปี  
เจ้าเก่าแก่เจ้าเดียว ไม่มีสาขา  

สายเน้ือการันตีแล้วว่าร้านน้ีต้องมาเด็ดโดนใจ 

ก ๋



342 Bar 
หมายเลข 1 2.1 กม. 

ลือกเครื่องดื่มแก้วโปรด แล้วเพลิดเพลินไปกับวิวท่ี
มีเสน่ห์ของแม่น ้าเจ้าพระยา และสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของฝ่ังพระนคร แบบพานอรามาบน 

Rooftop Bar บรรยากาศดี 

เ 



Yimsoo Cafe’ 
หมายเลข 1 2.6 กม. 

าเฟ่ลับ บรรยากาศอบอุ่น 
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีอาชีพ 
โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  

แค่กาแฟแก้วเดียวก็มีความหมาย 
มาแล้วได้รับความสุขกลับไป 

อย่างแน่นอน 

ค 



N10 Cafe’ 
หมายเลข 1 2.1 กม. 

าเฟ่สุดชิล บรรยากาศแบบริเวอร์ไซด์ 
เหมาะกับการน่ังหาแรงบันดาลใจ  

โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตก...คือสวยเว่อร์ 

ค 



ก๋วยจั๊บยืนพืน้ 
หมายเลข 1 1.3 กม. 

ร่อยไร้ข้อกังขา ท้ังก๋วยจ๊ับและหมูกรอบ 
ท่ีหลายคนรู้จักดีในช่ือก๋วยจ๊ับ จส.100 
ร้านในต านานกว่า 40 ปีของย่าน 
พรานนก ใครไปใครก็ต้องโดน 

อ 



พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติเรือราชพิธี 
หมายเลข 1 3 กม. 

ต ระการตา! ความงามทรงคุณค่าของเรือพระราชพิธี 
ฝีมืออันล ้าเลิศของช่างศิลปกรรม 

 พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมประเพณี 
ท่ีตราตรึงของปวงชนชาวไทย 

ต 



วัดระฆังโฆสติำรำมวรมหำวิหำร 
หมายเลข 1 2.1 กม. 

กการะพระประธานย้ิมรับฟ้า  
และหลวงพ่อโตด้วยการสวด 
คาถาชินบัญชร พร้อมขอพร 

ให้ช่ือเสียงที่ไพเราะขจรไกลกังวาล 
ดั่งเสียงระฆัง  

สั 



วังหลัง 
หมายเลข 1 2.1 กม. 

รบถ้วนความเพลิดเพลินส าหรับ
สายตระเวนกิน! 

 อิ่มอร่อยได้ตั้งแต่ร้านแผงลอย
จนถึงร้านบรรยากาศหรู  
คาเฟ่ริมน ้า ของคาวหรือ 

ขนมหวาน เพียบ!  

ค 



เส้นทางแนะน า 
รอบสถานีไฟฉาย 

A : ก๋วยเตี๋ยวเน้ือดงมูลเหล็ก  

B : ก๋วยจ๊ับยืนพื้น  

C : Yimsoo Café  

D : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือราชพิธี 

E : วังหลัง   

F :  N10 Cafe 

G : วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

H :  342 Bar 



บางไผ่ 
สถานี 

เดินชิลริมน ้า  
Hidden gem 
กลางกรงุ 

 





วัดปากน ้า 
หมายเลข 1 95o เมตร 

นย์รวมใจใกล้สถานีบางไผ่  
        ตื่นตากับเจดีย์แก้วมรกต 800 ช้ัน

พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล  
 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  
นมัสการหลวงพ่อสดคู่วัด  

ศ ู



วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 
หมายเลข 1 1  กม. 

   ดทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน  
   ตระการตาพระประธาน 28 องค์  

  ผสานความลงตัวของศิลปะวัดไทยสถาปัตกรรมจีน 

วั 



ศาลเจ้าพ่อไฟ 
หมายเลข 1 900 เมตร 

ศาลเจ้าโบราณ  

ต านานของความศรัทธา 
 



ชุมชนคลองบางหลวง 
Exit 4 850 M. 

วนสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน ้าดั้งเดิม  
“คลองบางหลวง”  

แหล่งท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรม  
บรรยากาศหวนให้คิดถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา  

ช 



วัดก าแพงบางจาก 
หมายเลข 4 850 เมตร 

ปิดประวัติศาสตร์ส าคัญผ่าน
การเล่าเรื่องราวในอดีตจาก
สถาปัตยกรรมยุคเก่า ของ
โบราณสถานศักดิ์สิทธิ 

ท่ีถูกบรูณะ 
 เผยให้พุทธศาสนิกชน 
ได้ไปสักการะพระพุทธรูป

โบราณในวิหาร 
ท่ีถูกปิดตายมากว่า 80 ปี 

เ 



ก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อย 
หมายเลข 4 1.5 กม. 

ตลักษณ์ของร้านมาจากช่ือร้าน 
ท่ีได้ฟังแล้วเป็นต้องฉงน “ก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อย” 

หยุดบ่อยจนต้องลุ้นว่าวันน้ีจะเปิดไหม!!? 

อั 



ข้าวเหนียวมะม่วงป้าหนู & 

หมายเลข 4 1.5 กม. 

ก๋วยจั๊บน ้าข้นคลองบางหลวง 

องดีคลองบางหลวง 
    ต้องน่ีเลยก๋วยจ๊ับน ้าข้นสูตรเด็ด  

และข้าวเหนียวมะม่วง 
ไม่ลองเหมือนมาไม่ถึงคลองบางหลวงนะจ๊ะ 

ข 



บ้านศิลปิน 
หมายเลข 4 1.5 กม. วมทุกศาสตร์แห่งศิลป์  

ในพื้นท่ีเล็กๆของ “บ้านศิลปิน”  
บ้านไม้โบราณทรงมะนิลา 

รูปตัวแอล ล้อมรอบเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 
ของตระกูลช่างทองเก่าแก่  
ท่ีคนรักงานศิลป์ต้องมาเสพ  

ร 



พิพิธภัณฑ์คลองบางหลวง 
หมายเลข 4  1 KM. 

     วิลหาอดีตไปกับพิพิธภัณฑ์คลองบางหลวงท่ีรวบรวม
เรื่องราวของคนในชุมชนคลองบางหลวงสมัยก่อน 

ผ่านข้าวของเครื่องใช้ในความทรงจ า   

ถ 



เส้นทางแนะน า 
รอบสถานีบางไผ่ 

A : วัดปากน ้า 

B : วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร 

C : ศาลเจ้าพ่อไฟ  

D : บ้านศิลปิน 

E : ก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อย   

F : ข้าวเหนียวมะม่วงป้าหนู & 

      ร้านก๋วยจ๊ับน ้าข้นคลองบางหลวง 

G : วัดก าแพงบางจาก 



อิสรภาพ 
สถานี 

เดินเล่น 
ชมความงาม 
ย่านวงัเดมิ 

 



สถานีอิสรภาพ 
สถานีอิสรภาพเป็น 1 ใน 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ได้ช่ือว่า 

สวยที่สุดในประเทศไทย  
ให้ความรู้สึกตระการตาด้วยรูปหงส์สีทองอร่ามเฉิดฉาย 

อย่างสง่างามที่บริเวณจุดจ าหน่ายตั๋ว โดยมีต้นแบบของหงส์
มาจากวัดหงส์รัตนารามราชวรมหาวิหาร  

วัดส าคัญที่อยู่ในรัศมีการท่องเที่ยวไม่ไกลจากสถานี 
นอกจากนั้นสถานีอิสรภาพยังมีความส าคัญ 

ด้วยการเป็นสถานีแรกของในฝั่งธนบุรีซึ่งเช่ือมต่อ 
กับสถานีสนามไชยเป็นหนึ่งความสะดวกสบาย 
ที่มาพร้อมด้วยความน่าประทับใจเมื่อมาเยือนที่นี่ 





วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 
หมายเลข 1 6oo  เมตร 

ลศาสนสถานผ่านเรื่องเล่า  
ชมอุโบสถท่ีงดงาม 

และใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังธนบุรี  
และตามหาสัญลักษณ์รูปหงส์ 
ท่ีถูกน าไปสร้างอัตลักษณ์ 
ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  

“สถานีอิสรภาพ” 

ย 



มัสยิดต้นสน 
หมายเลข 1 700 เมตร 

      มชนชาวมุสลิมท่ีซ่อนตัวอยู่ 
             อย่างไม่ลับ และมัสยิดนิกายซุนนี   

อายุกว่า 400 ปี  
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ  

ชุ 



วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 
หมายเลข  1,2 950 เมตร 

   ยี่ยมชมหมู่พระปรางค์ 
งามตระหง่านริมแม่น ้าเจ้าพระยา 

ทรงคุณค่าท่ีเคยถูกใช้เป็น 
ลายนูนบนเหรียญกษาปณ์ชนิด 

สิบบาท ณ วัดประวัติศาสตร์ในฝ่ังธนฯ  

เ 



ข้าวหมูทอดวัดอรุณ 
หมายเลข 2  900 เมตร 

ะมีใครคิดว่า ข้าวหมูทอดจานละ 20 บาท 
ยังมีขายอยู่ กับร้านน้ี  
รสชาติดี ราคาดี  

นอกจากเมนูหมูทอด ก็ยังมีกะเพราหมูทอด 
หรือจะเพิ่มไข่สักฟอง 2 ฟอง ก็คือ เลิศ 

จ 



ขนมเบื้องวัดอรุณ 
หมายเลข 2 700 เมตร 

ขนมเบื้อง เครื่องเน้น ไส้ทะลัก ความอร่อย

ของร้านน้ีมีช่ือเสียงมานานกว่า 40 กว่าปีแล้ว  



สาลี่ทิพย์ข้าวเหนียวมะมว่ง 
หมายเลข  2  300 เมตร 

าวเหนียวมะม่วง 
เจ้าดังกับความเด็ดท่ีข้าวเหนียวมูน

หวานมัน มะม่วงสดจากสวน  
ราดด้วยน ้ากะทิสดปรุงรส รวมเป็น

ความดีงามท่ีเป็น 
ต านานความอร่อยมากว่า 60 ปี 

ข้ 



รุ่งเรืองโภชนา 
หมายเลข 2 120 เมตร 

รรยากาศวินเทจ ย้อนยุค  
กับความอร่อยของทุกเมนูท่ีเป็นท่ีเลื่องลือ 

 ไม่เพียงแค่ในหมู่นักชิมเท่าน้ัน  

บ 



วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 
หมายเลข 2 200 เมตร 

สกัการะพระประธานพระพุทธจุฬารักษ์ ชมศิลปกรรม

ตระการตาพระอารามหลวงท่ีงามทรงคุณค่าศิลปะไทย 



calm back home - cafe and room 
หมายเลข 2  22o เมตร 

าเฟ่โทนสีสบายตา แมทช์กับช่ือร้าน 
ให้ความรู้สึกเหมือนน่ังจิบกาแฟ 
ทานเบเกอรี่ พร้อมอ่านหนังสือ 

สบาย ๆ อยู่ท่ีบ้าน 

ค 



เส้นทางแนะน า 
รอบสถานีอิสรภาพ  

A : วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร  

B : มัสยิดต้นสน 

C : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

D : ข้าวหมูทอดวัดอรุณ 

E : ณ วังเดิม Steak   

F : ข้าวเหนียวมะม่วงสาลี่ทิพย์ 

G : ร้านรุ่งเรืองโภชนา 

H : วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 

I : Calm Back Home -Cafe’ and room 



สนามไชย 
สถานี 

ดื่มด า่ 
พหวุฒันธรรม
ชุมชนกฎุจีีน  

 



ความงดงามของของสถานีสนามไชย 
ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวไทยเรา 

มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการก่อสร้าง จนถึงช่วงแรก 
ที่เปิดให้บริการก็มีผู้คนจ านวนมากเดินทางมา 
อย่างไม่ขาดสาย ไม่เพียงแค่เพราะการเช่ือมต่อ 
การเดินทางที่สะดวกข้ึนเท่านั้น แต่ยังอยากมา 
เพื่อช่ืนชมกับอัตลักษณ์ไทยที่ถูกน ามาใช้ 
ในสถานีรถฟ้าใต้ดินแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 

กับตาตัวเองอีกด้วย  
ซึ่งก็ไม่ท าให้ผิดหวัง ทั้งเพดานฉลุลาย 

ดาวล้อมเดือนอย่างในพระอารามหลวงที่อยู่พื้นที่
ด้านบน เสาสดมภ์จ าลองที่ตั้งตระหง่าน 

ตลอดแนวทางเดินประดับตกแต่ง 
ด้วยกระเบ้ืองลายดอกพิกุล และมีส่วนยอดเสา 
เป็นลายจงกลปิดทองค าเปลวงามอย่างไทย  

ส่วนผนังก็มาจากแรงบันดาลใจของก าแพงเมือง  
เป็นการเช่ือมยุคเก่าและยุคใหม่เข้าด้วยกันได้อย่าง
อัศจรรย์ ถือได้ว่าสถานีสนามไชยท าหน้าที่เป็นประตู
ต้อนรับสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตรข์อง 

กรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างสมบูรณ์ 





ย่านชุมชนกุฎีจีน 
หมายเลข 5 100 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

เยี่ยมชมชุมชนเก่าแก่ริมแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีมีความเป็นมากว่า 200 ปี  
นับจากครั้งอดีตท่ีชาวโปรตุเกสเริ่มต้นอพยพจากถ่ินฐานเดิมท่ีกรุงศรีอยุธยามาสู่บางกอก 



วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
หมายเลข 5 100 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 
ดไทยในชุมชนชาวจีน 

        ท่ีผนวกความเช่ือเข้ากันอย่างลงตัว  
   และมีพระประธานท่ีเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์  

หน่ึงเดียวในสยามประเทศ  

วั 



ศาลเจ้าเกียนอันเกง 
หมายเลข 5 10 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

 
กการะเจ้าแม่กวนอิมทรงชุดงาน 

แห่งเดียวในประเทศไทย  
ชมสถาปัตยกรรมจีนแท้โบราณ 
และภาพวาดจิตรกรรมท่ีบอกเล่า 
เรื่องราวสามก๊กท่ียังสมบูรณ์  

รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 
จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2551 

ส ั



โบสถ์ซางตาครู้ส 
หมายเลข 5 100 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

  บสถ์คริสต์คาทอลิกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
ในกรุงเทพฯ สวยตระหง่านโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก 
และเรอเนซองซ์ริมสายน ้าเจ้าพระยา 

ความเป็นมาคู่ชุมชนกุฎีจีนมากว่าร้อยปี 

โ 



มัสยิดบางหลวง 
หมายเลข 5 500 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

ห 
น่ึงเดียวในประเทศ 
มัสยิดสร้างด้วย 

สถาปัตยกรรมวัดไทย  
รางวัลอนุรักษ์ศิลปะ 
สถาปัตยกรรมดีเด่น  
ประเภทปูชนียสถาน 
และวัดวาอาราม  

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี 

ห 



บ้านสกุลทอง 
หมายเลข 5 250 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

ากเรือนไม้งามเก่าแก่  
ถูกปรับปรุงใหม่อย่างคงไว้ 

ซึ่งเอกลักษณ์ให้ได้บรรยากาศ 
ท่ีเหมาะกับการเสิร์ฟเมนูชาววัง 
ส ารับโปรตุเกสท่ีสืบทอดสูตรลับ 

มาจากบรรพบุรุษ 

จ 



พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
หมายเลข 5 300 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

ฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ภาษา  ศาสนาและอาหาร 

ของชาวสยาม-โปรตุเกส ได้ถูกร้อยเรียง 
จนเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงปัจจุบัน  
ณ ท่ีแห่งน้ี 

วั 



ร้านธนูสิงห์ 
หมายเลข 5 350 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

แวะพักและชิม “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ต้นต ารับ 

ขนมชาวโปรตุเกสขึ้นช่ืออันดับหน่ึงท่ีห้ามพลาดในย่านน้ี 



วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
หมายเลข 5 450 เมตร 

วัดกัลยา ปากคลองตลาด 

ระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
รางวัลยอดเย่ียมอันดับ 1 

(Award of Excellence) จากยูเนสโก 
 อีกหน่ึงวัดงามตามแนวแม่น ้าเจ้าพระยา
ท่ีปรากฎและช่ืนชมจากสายตาชาวโลก 

พ 



มิวเซียมสยาม 
หมายเลข 1 

     กษารากเหง้าของ “ความเป็นไทย”  
สัมผัสการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ 

ท่ีสามารถเดินชม ไขปริศนา  
และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

ศ ึ



วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
หมายเลข 1 350 เมตร 

ราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ท่ีใหญ่ที่สุด 
ในพระนคร ณ พระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์  
และมีความสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย 

ก 



วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
หมายเลข 2 750 เมตร 

ระการตากับศิลปะพระอารามหลวงประจ ารัชกาลท่ี 5 
 ช่ืนชมการผสานลักษณะไทยประเพณีกับการตกแต่ง 

แบบตะวันตกท่ีลงตัวท่ีสุด และพลาดไม่ได้กับการร่วมสืบสาน
ประเพณีไทยโบราณ “ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้” 

ต 



ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร 
หมายเลข 2 900 เมตร 

วใจของพระนคร  
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิบรรจุดวงชะตาเมือง 

ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งก่อตั้ง 
กรุงรัตนโกสินทร์  

หั 



พระบรมมหาราชวัง 
หมายเลข 1 1.2  กม. 

     ระการตาสถาปัตยกรรม 
พระอารามหลวง 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ความวิจิตรล ้าค่าของไทย 

จุดหมายท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลก 
ปักหมุดหมายมาเยือน 

ต 



ปากคลองตลาด 
หมายเลข 4 210 เมตร 

ดช่ืนอบอวลตลอด 24 ช่ัวโมง 
ท่ีตลาดดอกไม้ท่ีเก่าแก่ 

และครบครันท่ีสุด พิกัดริมแม่น ้าเจ้าพระยา  

ส 



Farm to Table Organic Cafe’ 
หมายเลข 4 110 เมตร 

าเฟ่ออร์แกนิกแสนอบอุ่น  
ที่เสิร์ฟอาหารทุกจาน ขนมหวาน และกาแฟ

จากความใส่ใจ เน้นรสชาติที่อร่อย 
จากวัตถุดิบออร์แกนิกคุณภาพ  

ค 



ร้านเสียวหลัง 
หมายเลข 5 120 เมตร 

ร้านเด็ดขวัญใจคนย่านน้ี  

ปริมาณเยอะแถมรสชาติดีท่ีหลายคนติดใจ 



Black Bear Bake 
หมายเลข 5  290  เมตร 

งปล่อยใจสบาย ๆ ในคาเฟ่สุดน่ารัก  
บรรยากาศอบอุ่น ๆ ท่ีดีงาม 
All Day Breakfast และ 

นานาเบเกอรี่กรุ่นจากเตาทุกวัน 

นั่ 



Blue Whale Cafe’ 
หมายเลข 5 350 เมตร 

      ะดุดตาบรรยากาศคุมโทนสี
ฟ้า-น ้าเงิน-คราม ท้ังร้าน 

และเครื่องดื่ม  
ไม่ว่าจะเป็นมุมไหน ๆ 

 ก็ไม่ผิดคอนเซ็ปต์ความน่ารัก 
ของวาฬสีน ้าเงิน 

ส 



Food Route 
หมายเลข 5  400 เมตร 

ร้านเมนูสุขภาพในท่าเตียน 

 ท่ีส่งมอบความอร่อย และความอบอุ่น 
ให้คุณประทับใจมิรู้ลืม 



Ha Tien Cafe 
หมายเลข 5  400 เมตร 

านกาแฟดีงาม 
ย่านท่าเตียน 

 ท่ีพร้อมไปด้วยบรรยากาศ 
และรสชาติของเครื่องดื่ม 

ร้ 



White Mouse Bar & Cafe 
หมายเลข 5  400 เมตร 

าเฟ่สุดเท่ห์ใกล้วังจักรพงษ์ท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราว
ของทีมรถแข่ง White Mouse Garage  

(ทีมหนูขาว) ของเจ้าชายไทย 2 พระองค์ท่ีเป็น 
นักแข่งรถ และเป็นผู้จัดการทีม  

มาท่ีน้ีแล้วต้องว้าวกับบรรยากาศราวได้ย้อน
กาลเวลาไปสนามแข่งรถในอดีตแน่นอน 

ค 



make me mango 
หมายเลข 5 500  เมตร 

ร้านโดน ๆ ของสาวกมะม่วง หลากหลายเมนู

มะม่วงเรียกความสดช่ืนท่ีมีให้ฟินได้ไม่ซ ้า  



Tonkin Annam Tonkin Annam 
หมายเลข  5 450  เมตร 

านอาหารเวียดนามแบบต้นต ารับ  
การันตีด้วยรางวัล Michelin ถึง 2 ปีซ้อน 

(2018-2019) สูตรและวัตถุดิบ 
ส่งตรงมาจากเวียดนามแท้ ๆ 

ร้ 



Eagle Nest Rooftop Bar’ 
หมายเลข  5 550 M. 

ติมความโรแมนติกกับการดื่มด ่าเมนู
เครื่องดื่มสุดพิเศษบน Rooftop Bar 
เคล้าบรรยากาศริมแม่น ้าเจ้าพระยา 

ชมพระปรางค์วัดอรุณฯได้อย่างประทับใจ 

เ 



หลงเตียน 
หมายเลข 1 700 เมตร 

    ลง(ท่า)เตียน ไปกับ Rooftop Bar  
ท่ีวิวดีท่ีสุดอีกแห่งติดแม่น ้าเจ้าพระยา  

วิวพระปรางค์วัดอรุณฯ 
กับบรรยากาศท่ีดีท่ีสุดยามตะวันลับฟ้า  

ห 



หมายเลข 5 450  เมตร 

A Pink Rabbit + Bob 

  านคาเฟ่ สุดอบอุ่น 
หอมกรุ่นด้วยเค้ก homemade 
พร้อมเสิร์ฟกับเครื่องดื่มรสชาติดี 

แถม มุมถ่ายรูปดีๆ มีเพียบ 

ร้  



โรงรส 
หมายเลข 5 450  เมตร 

านอาหารริมแม่น ้าเจ้าพระยา  
ท่ีมีเรื่องเล่า เคล้าบรรยากาศ  

Glass House สุดแสนโรแมนติก 

ร้ 



A : ร้านเสียวหลัง 

B : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

C : โบสถ์ซางตาครู้ส 

D : ศาลเจ้าเกียนอันเกง 

E : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

F : Museum Siam 

G : วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

H : พระบรมมหาราชวัง  

I :  Eagle’s Nest Rooftop Bar 

เส้นทางแนะน า 
รอบสถานีสนามไชย  



หัวล าโพง 
สถานี 

เช้าจรดค า่ 
เย็นย า่ 
หัวล าโพง 





พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย 
หมายเลข  2 17 0  เมตร 

รียนรู้ประวัติความเป็นมา 123 ปี  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

บอกกล่าวเล่าขานผ่านเครื่องมือเครื่องใช้
การเดินรถไฟหลายยุค และมุมจ าลอง
บรรยากาศท่ีชวนให้หวนคิดถึงอดีต 

เ 



วัดไตรมิตรวิทยาราม  
หมายเลข  1 350 เมตร 

สุดในโลก!! หลวงพ่อทองค าของไทย  
ความงามล ้าค่าท่ีถูกบันทึกอยู่ใน  

The Guinness Book of  World Record  

ที่ 



ศูนย์ประวัติศำสตร์เยำวรำช 
หมายเลข 1 350 เมตร 

ะลุมิติกลับสู่อดีต ไปสู่ยุคท่ีชาวจีน 
โพ้นทะเลอพยพสู่บางกอก  

การก าเนิดของถนนเยาวราช และ 
พิสูจน์ค ากล่าวขานถึงต านานจาก  

“เสื่อผืนหมอนใบ” กลายเป็น “เจ้าสัว”   

ท 



วงเวียนโอเดียน 
หมายเลข  1 450 เมตร  

มความงดงามของซุ้มประตู  
งานศิลปกรรมผสานเอกลักษณ์ไทย-จีน  

จุด “หัวมังกร” แห่งถนนเยาวราช 
 ท่ีนักถ่ายภาพต้องมาลั่นชัตเตอร์! 

ช 



ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
หมายเลข  1 600 เมตร  

งศักดิ์สิทธ์ิท่ีห้ามพลาด 

ในย่านเยาวราช ท่ีเหล่าผู้ศรัทธานิยม 

มาขอพรเรื่องสุขภาพ ให้พ้นโรคภัย 

สิ่ 



ศาลเหง้เจยี 
หมายเลข  1 350 เมตร  

 กหน่ึงท่ีสุดศรัทธาในเยาวราช 
“เทพเห้งเจีย” หรือไซอิ๋ว  

ท่ีหลายต่อหลายคนเดินทาง 
มาขอพรให้ความอย่างตั้งใจ 

ส าเร็จสมดั่งปรารถนา  

อี 



แดงราชาหอยทอด 
หมายเลข 1 270 เมตร 

านหอยทอดเเละออส่วนต ารับโบราณ 
ตกทอดมาหลายช่ัวอายุ 
ความกรอบ และ สดใหม่  

คิวยาวแค่ไหน ก็คุ้มค่าต่อการรอ 

ร้ 



เป็ดอบชานอ้อย นายปั้ง 
หมายเลข 1 260 เมตร 

สุดของท่ีสุดกับเมนู “เป็ดอบชานอ้อย” 
เจ้าเด็ด! เพียงหน่ึงเดียวของย่านน้ี  

การันตีด้วยการส่งต่อ 
ความอร่อยมาแล้วถึง 3 รุ่น  

ที่ 



ซองก่ี หมูสะเต๊ะ 
หมายเลข 1 350 เมตร 

านระดับต านานท่ีลือเลื่อง 
เรื่องความอร่อยของ “หมูสะเต๊ะ”  

เน้ือนุ่ม ช้ินโตเต็มค า และ “ตับสะเต๊ะ” 
เน้ือเด้ง ย่างแบบสุกก าลังฟิน!  

สองเมนูทีเด็ดท่ีอยู่คู่ตรอกโรงหมู 
มายาวนานกว่า 80 ปี 

ร้ 



สีมรกต 
หมายเลข 1 350 เมตร 

ป็นท่ีกล่าวขานมานานถึง  
70 ปีแล้ว 

 กับเมนู “ข้าวหมูแดง” และ  
“ข้าวหมูกรอบ” ท่ีปริมาณ 
และความอร่อยน้ันจัดเต็ม!  
ท่ีส าคัญคือเน้ือหมูถูกย่างสุก

หอมด้วยเตาถ่านแบบท่ี 
หาทานได้ยากในปัจจุบัน 
 ผ่านมาย่านน้ีแล้ว... 

ถ้าไม่ทานถือว่าพลาดมาก!! 

เ 



ก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมู 
หมายเลข 1 300 เมตร 

งรสถึงชาติ! ก๋วยเตี๋ยวต้มย ารสแซ่บ 
เจ้าเด็ดแห่งตรอกโรงหมู เครื่องจัดเต็ม 
เน้นวัตถุดิบท าเอง การันตีความเด็ดด้วย

รางวัล The World's  
Best Street Food Thailand! 

ถึ 



โจ๊กตลาดน้อย เจ๊หมวยเกี้ย 
หมายเลข 1 350 เมตร 

ติมพลังยามเช้ากับโจ๊กเจ้าดัง 
ท่ีอยู่คู่ตลาดน้อยมานานกว่า 60 ปี 

 โจ๊กเครื่องแน่น เน้นรสชาติกลมกล่อม
คือจุดขาย ยิ่งได้ทานคู่กับปาท่องโก๋ 

โอโห เด็ดสุด! 

เ 



Scoop homemade ice cream 
หมายเลข 1 300 เมตร 

านประจ าท่ีเหล่าสายหวาน 
น้ันหลงรักในบรรยากาศแสนสดใส 

  กับความสดช่ืนของเมนูไอศครีมโฮมเมด 
ท่ีมีเยอะจนเลือกไม่ถูกกว่า 40 รสชาติ  

ร้ 



เซ้งซิมอี้ (เจ้าเก่าต้นต ารับลือชื่อตรอกโรงหมู)  
หมายเลข 1 300 เมตร 

ตรลับความอร่อยจากเมืองจีน 
เจ้าเก่าท่ีเปิดมานานร่วม 60 ปี  
อยากรู้ว่าต้นต ารับ เซ็งซิมอี้   
เป็นยังไง  ต้องมาตามรอย 

ส ู



ข้าวมันไก่พิชัยไก่ตอน 
หมายเลข 1 290 เมตร 

ด็ดไม่แพ้ใคร! ข้าวมันไก่สูตรไหหล าโบราณ  
เสิร์ฟไก่เน้ือนุ่มกับข้าวหุงสุกจากเตาถ่าน  

น ้าจ้ิมเด็ด น ้าซุปดี 
 ครบถ้วนทุกองค์ประกอบความอร่อย 

เ 



อร่อยกะเฮง 
กระเพาะปลาตุ๋นยาจีน 

หมายเลข 1 300 เมตร 

ร่อยเลิศ! กระเพาะปลาเตาถ่าน  
กรุ่นกลิ่นเครื่องสมุนไพรยาจีน 

 ตั้งขายริมทาง 
แต่เด็ดดวงไม่แพ้เหลา! 

อ 



ผัดไทนางฟ้า 
หมายเลข 1 350 เมตร 

งามตามท้องเรื่อง ผัดไท  
หอยทอด ยั่ว ๆ หอม ๆ  
เจ้าเด็ดท่ีหลายคนติดใจ!  

 

ดี 



ภัตตาคารตั้งจั๊วหลี 
หมายเลข 1 300 เมตร 

 อนกลิ่นความคลาสสิกท่ีภัตราคารอาหารจีน 
กับเมนู “หัวปลาหม้อไฟ” ในต านาน 

 ร้านเด็ดขวัญใจที่อยู่มายาวนานเกือบศตวรรษ! 

ย้ 



ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหลบมุม 
หมายเลข 1  290 เมตร 

านต านานของเมนูหาทานยาก  
“ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ”  

แป้งนุ่ม หนักไส้ ตั้งใกล้วัดไตรมิตรฯ  

ร้ 



Wall flower cafe’ 
หมายเลข 3 400 เมตร 

ล ๆ วันว่างกับคาเฟ่ดอกไม้!  
พิกัดลับ ๆ ในย่านตรอกเก่าเยาวราช  
ท่ีสายชิลล์ สายอาร์ตต้องมาเช็คอิน  

ชิ 



Ba hao bar 
หมายเลข  3 450 เมตร 

ปลี่ยนการนั่งจิบค็อกเทลหรือคราฟต์เบียร ์
ให้มีสีสันและได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้น 

ที่บาร์สไตล์จีนสุดเก๋ในตึกเก่าแก่อายุกว่า 70 ปี 

เ 



คาเฟ่ที่มีความสดใส น่ารัก ไม่ว่าจะบรรยากาศร้าน 
เครื่องด่ืม ขนมหวาน ฟรุ้งฟริ้งเกินบรรยาย รวมทั้งมีสินค้า 
handmade จ าหน่ายเป็นของที่ระลึก ไม่ว่าจะเก็บเอง หรือให้
คนพิเศษ รับรองยิ้มแก้มปริไม่รู้เบื่อเลย 

Nahim cafe’ 
6 นาที 1.2 กิโลเมตร หมายเลข 1 17 นาที 

Nahim Cafe 
หมายเลข  3 400 เมตร 

เปิดประตูโลกใบใหม่สดใสสีลูกกวาด 

 เพื่อเติมบรรยากาศฟรุ้งฟริ้งให้ชีวิต!  



Tep bar 
หมายเลข 3 420 เมตร 

พิ่มเติมประสบการณ์ใหม่!  
สัมผัสความเป็นไทยท่ีซุกซ่อนอยู่ในบาร์  

จุดหมายลับ ๆ ในย่านนานา  
ท่ีหลายคนเดินทางมาหา  

ความสนุกสนานและสีสันในช่วงค ่าคืน  

เ 



EL Chiringuito 
หมายเลข 3 400 เมตร 

    บเครื่องดื่มย้อนยุคเคล้ากับบรรยากาศวินเทจ 
ณ บาร์สัญชาติ Spanish ในเมืองไทยท่ีท าให้คืนน้ี

พิเศษมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า! 

จิ 



เส้นทางแนะน า 
รอบสถานีหัวล าโพง 

A : แดงราชาหอยทอด 

B : สีมรกต (ข้าวหมูแดง) 

C : ซองกี่ หมูสะเต๊ะ 

D : ก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมู 

E : วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  

F : วงเวียนโอเดียน 

G : ศาลเจ้าเห้งเจีย 

H : Wall Flower Cafe’  

I : Tep Bar 


