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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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เรอ่ข้้ามฟาก



อยุธยา - นครศรธีรรมราชแผนท่ีการเดินทางขา้มจังหวดั
ด้วยระบบขนสง่สาธารณะ



1day
เกาะเมืืองเก่า

เช้้า วัดพระศร่สรรเพชญ์
เดินช่มโบราณส่ถานท่่่ส่ำาคัญอันดับต้้นๆ ข้องกร้งศร ่
อย้ธยาซึ่งเป็นต้้นแบบข้องการส่รา้งวัดในพื่ระบรม 
มห่าราช่วังในส่มัยกร้งรตั้นโกส่นิท่ร์

วิห่ารมงคลบพิตร 
ช่มพื่ระพื่้ท่ธรูปส่ำารดิองค์ให่ญ่ท่่�ส่้ดองค์ห่นึ�งข้องไท่ย
ห่รอ่ ‘พระมงคลบพิตร’ และส่ามารถแวะซ่�อข้องฝาก
ห่ลากห่ลายช่นิดจึากเม่องเก่าได้ท่่�รา้นข้ายข้องฝาก
วิห่ารมงคลบพื่ติ้ร

เดินเท้าต่อ ไปยังวงัชา้งอยุธยา แล เพนียด  
และคุ้มขุนแผน 
ระยะทางประมาณ 350 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 4 นาที

วังช้างอยุธยา แล เพน่ยด
ส่ถานท่่�เพื่าะพัื่นธ้ช์่า้งไท่ย และท่ำากิจึกรรมรว่มกับช่า้ง 
ได้แก่ การถ่ายรูปบนห่ลังช่า้ง การรบัช่มการแส่ดง 
ช่า้งนอ้ย และการให่อ้าห่ารช่า้ง เป็นต้้น

คุ้มขุนแผน 
เรอ่นไท่ยอย้ธยา เป็นเรอ่นเคร่�องไม้ห่มู่ส่่�ห่ลังพื่รอ้ม
ห่อโถง ซึ�งถกูส่รา้งต้ามรูปแบบข้องเรอ่นผัูม้บ่รรดาศักดิ� 
ในส่มยัอยธ้ยา

8

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 5 ว่น 4 คืืน

วัดพระศร่สรรเพชญ์

วังช้างอยุธยา แล เพน่ยด

5 DAYS 4 NIGHTS !
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 5 ว่น 4 คืืน

นั�งรถสองแถวสาย 2457 ฝั่่� งที�กลับไปตลาดเจ้า้พรหม 
ไปยังจุ้ดที�ใกล้วดัราชบรูณะ 
ราคาประมาณ 7-12 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 3-5 นาที

เดินเท่่�ยวช่มโบราณส่ถานเม่องเก่าอย้ธยาอย่าง 
วัดราชบูรณะ และวัดมห่าธาตุ โดยส่ถานท่่�แห่ง่น่�ยงั
คงความงดงามและยิ�งให่ญแ่ส่ดงให่เ้ห่น็ถึงความเจึรญิ
ร้ง่เรอ่งข้องเมอ่งห่ลวงในอด่ต้

นั�งรถสองแถวสาย 2457 ฝั่่� งที�กลับไปวดัไก่เตี�ย
ไปยัง ตลาดหวัรอ
ราคาประมาณ 7-12 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 5-10 นาที

ย่านชุมชนหั่วรอ 
ต้ลาดท่่องเท่่�ยวเช่งิอนร้กัษท่์่�มอ่าย้กว่า 200 ป ี

พิพิธภััณฑสถานแห่่งชาติ จัันท่รเกษม
อด่ต้วังจัึนท่รเกษมซึ�งปัจึจ้ึบันกลายเป็นแห่ล่งรวม 
องค์ความรู้ด้านศิลปะไท่ยโบราณประจึำาจัึงห่วัด
อยธ้ยา

นั�งรถไฟจ้ากสถานีอยธุยา ไปยงัสถานีรถไฟบางปะอิน

แล้วนั�งรถรบัจ้า้ง ไปลงโรงงานกระดาษ
รถรบัจ้้างราคาประมาณ 15-30 บาท

แล้วนั�งเรอืขา้มฟาก ไปยงัชมุชนเกาะเกิด
ราคาประมาณ 10-20 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 15-20 นาที

2457

เย็็น

วัดราชบูรณะ

พิพิธภััณฑสถานแห่่งชาติ จัันท่รเกษม

บ่่าย็

2457

5 DAYS 4 NIGHTS !
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2day
บางปะอินและเกาะเกิด
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 5 ว่น 4 คืืน

เช้้า

บ่่าย็

เย็็น

นั�งรถไฟจ้ากสถานีรถไฟอยธุยา 
ไปยงัสถานีกลางบางซืื่�อ
ราคา 15 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 1 ช้ั�วโมง 30 นาที

แล้วเปลี�ยนขบวน ไปยงัสถานีรถไฟนครศรธีรรมราช
ราคาประมาณ 260-2,000 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 13-16 ช้ั�วโมง

3day
อยุุธยุา - นครศรธีรรมืราช

5 DAYS 4 NIGHTS !

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิห่าร

ชุมชนเกาะเกิด
เข้้าร่วมเวิร์กช่อ็ปช่้มช่น ท่ำาข้นมไท่ยโบราณ ห่ร่อ
ผัลิต้ภัณฑ์์จึากส่ม้นไพื่รช่ม้ช่น และรบัประท่านอาห่าร
กลางวัน

นั�งเรอืขา้มฟากกลับมา โรงงานกระดาษ 
และต่อรถรบัจ้า้งไปที� ท่าเรอืพระราชวงับางปะอิน
เพื�อนั�งกระเชา้ขา้มฟากจ้ากฝั่่� งพระราชวงับางปะอิน
ราคาประมาณ 15-30 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10-15 นาที

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิห่าร
วัดไท่ยในส่ถาปัต้ยกรรมโกธิคส่่เห่ล่องนวล ลักษณะ
คล้ายโบส่ถ์ครสิ่ต์้ ซึ�งถูกส่รา้งออกมาอย่างส่วยงาม 
และเปน็ห่นึ�งเด่ยวในประเท่ศไท่ย

นั�งรถไฟ หรอืต่อรถรบัจ้า้งจ้ากสถานีบางปะอิน 
กลับไปสถานีรถไฟอยธุยา

เดินไปข้�นท่าเรอืขา้มฟาก 

และต่อรถสองแถวสาย 1 (วนขวา)
จ้ากปา้ยสำานกังานสาธารณสขุจ้งัหวดัอยธุยา 
ไปลง อยธุยาไนท์มารเ์ก็ต

อยุธยาไนท์่มาร์เก็ต
ต้ลาดบรรยากาศย้อนย้คท่่�รวบรวมร้านข้ายข้อง
โบราณ รา้นอาห่ารและข้นมไท่ยห่ายากเอาไว้

1
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ศาลห่ลักเมืองนครศร่ธรรมราช
เดินท่่องเท่่�ยวช่มความส่วยงามข้อง ส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�
ข้องช่าวนครศร่ธรรมราช่ ภายในประดิษฐานเส่า
ห่ลักเม่องจึากต้้นต้ะเค่ยนท่อง ท่่�ส่ลักรูปจึต้้คามราม
เท่พื่พื่ระพื่กัต้รทั์่�งส่่�ด้าน  

ห่อพระสูง 
วิห่ารท่รงไท่ยตั้�งอยูบ่นเนนิดินส่งู ซึ�งมก่ารส่นันิษฐาน
ว่าเคยใช่เ้ป็นท่่�ตั้�งป้นให่ญ่ในการส่กัดกั�นกองทั่พื่พื่ม่า
เม่�อยามส่งครามในอด่ต้

ห่อศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน 
ส่ถานท่่� จัึดแส่ดงผัลงานศิลป์แข้นงต่้างๆ ท่่� วิจิึต้ร
ส่วยงาม รงัส่รรค์โดยศิลปนิช่าวใต้้แท้่ๆ 

เดินเท้าต่อ ไปยงัยา่นเมืองเก่านครศรธีรรมราช
ประมาณ 400 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5 นาที

ย่านเมืองเก่านครศร่ธรรมราช 
แล้วเดินช่มบรรยากาศเมอ่งคอนท่่�ยงัคงมร่อ่งรอยข้อง
กำาแพื่งเมอ่งซ่�งเคยรบัห่น้าท่่�ปกป้องเมอ่งจึากศัต้รู 

เช้้า

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 5 ว่น 4 คืืน

4day
นครศรธีรรมืราช

วัดพระมห่าธาตุวรมห่าวิห่าร

บ่่าย็

5
1841
1843
8475

นั�งรถสองแถวจ้ากบรเิวณสนามหนา้เมอืง 
หรอืกำาแพงเมอืงเก่า
สาย 5 หวัถนน-สนามกีฬา
หรอื สาย 1841 นครศรฯี-ปากพนงั 
หรอื สาย 1843 นครศรฯี-ม.ราม-ทุ่งสง 
หรอื สาย 8475 หวัถนน-ขนสง่ 
ไปยังวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร
ราคาประมาณ 10-38 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 2 นาที  

วัดพระมห่าธาตุวรมห่าวิห่าร
วัดท่่�ช่าวนครศรธ่รรมราช่เรย่กว่า วัดพื่ระธาต้ ้อันเล่�อง
ช่่�อในเร่�อง ‘องค์พื่ระธาต้ไ้รเ้งาลงสู่พ่ื่่�น’

5 DAYS 4 NIGHTS !
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 5 ว่น 4 คืืน

17

8464

ห่มู่บ้านค่ร่วง 

นั�งรถสองแถวสาย 8464 นครศรธีรรมราช-คีรวีง
จ้ากบรเิวณสำานกังานเทศบาลนครศรธีรรมราช
ไปยงั หมูบ่า้นคีรวีง
ราคาประมาณ 25 บาท
ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 40 นาที 

ห่มู่บ้านค่ร่วง 
ช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�อพื่ยพื่ไปอาศัยอยูบ่รเิวณเช่งิเข้าห่ลวง
จึนกลายเปน็ท่่�มาข้องช่่�อ ‘ค่รว่ง’ ห่มูบ่า้นท่่�ถกูโอบล้อม 
ไปด้วยข้้นเข้า โดยส่ามารถใช่บ้ริการรถรับจ้ึางใน
ห่มูบ่า้นได้เม่�ออยูท่่่�นั�นแล้ว

เช้้า

5day
นครศรธีรรมืราช - ลานสกา

คลองห่นานหิ่นท่่าห่า

เดินเท้าต่อ ไปยังสะพานบา้นคีรวีง
ประมาณ 70 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 2 นาที

สะพานบ้านค่ร่วง 
จ้ึดถ่ายรูปยอดนยิมท่่�ต้้องมาให่ไ้ด้ พื่รอ้มแวะซ่�อผัลไม้
จึากการท่ำาส่วนส่มรมข้องช่าวบ้านค่รว่ง เช่น่ ท่เ้รย่น 
มงัคด้ เงาะ รวมถึงผัลไมอ่้�นๆ อ่กมากมายได้ท่่�บรเิวณ
ใกล้ส่ะพื่าน

คลองห่นานหิ่นท่่าห่า
ห่นานห่นิท่่�เกิดข้ึ�นเองต้ามธรรมช่าติ้ซึ�งตั้�งอยูร่มิคลอง
ท่่าห่าท่างผั่านไปส่วนส่มรม และถ่ายรูปท่่�ส่ะพื่าน
แข้วนท่่าห่า เป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดถ่ายรูปยอดนิยมข้อง 
ค่รว่ง ก่อนจึะเดินท่างกลับไปรบัประท่านอาห่ารเย็น 
พื่รอ้มเข้า้พัื่กค้างค่นท่่�โฮมส่เต้ย์ข้องช่ม้ช่น

บ่่าย็

5 DAYS 4 NIGHTS !




