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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 ?

AYUTTHAYA
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โซนพระราชวงัเเลัะวดัโบราณ์
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วิห่ารมงคลบพิื่ต้ร
รา้นข้ายข้องฝากวิห่ารมงคลบพิื่ต้ร
ค้้มข้้นแผัน
วังช่า้งอย้ธยา แล เพื่น่ยด

โซนวดัโบราณ์
วัดมห่าธาต้้
วัดราช่บูรณะ

โซนรมิแมน่ำ�าเจ้้าพระยา
วัดพื่นัญ์เช่งิ
ป้อมเพื่ช่ร

66 โซนเกี่าะเรย่น
ช่้มช่นบ้านต้้นส่ะต่้อส่ามต้้น 
ช่้มช่นข้นมไท่ยบ้านเกาะเรย่น
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โซนไทรน้อย
ห่มู่บ้านท่่องเท่่�ยวเช่งิอน้รกัษ์โฮมส่เต้ย์ไท่รน้อย 
ผัลิต้ภัณฑ์์ช่าวมอญ์

โซนนครหลัวงเเลัะท่าเรอื
ปราส่าท่นครห่ลวง
ย่านช่้มช่นท่่าเรอ่
ข้นมบ้าบิ�นแม่เส่่ยน

โซนรมิแมน่ำ�าปา่สักัี่ 
แลัะแมน่ำ�าลัพบุร่
ย่านช่้มช่นห่ัวรอ
พื่ิพื่ิธภัณฑ์ส่ถานแห่่งช่าติ้ จัึนท่รเกษม

กี่ารเดินทาง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร
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ขอ้มูลัสัถานท่�
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พระนครศรอียุธยา

ซึ่ึ�งเป็นราช่ธาน่ ห่รอ่เม่องห่ลวงข้องอาณาจัึกรอย้ธยามาต้ลอด 417 ปี 
ก่อนท่่�จึะเส่่ยกร้งให่้กับพื่ม่าใน พื่.ศ.2310 และกลายมาเป็นห่ัวเม่อง
จัึต้วา มณฑ์ลกร้งเก่า มณฑ์ลอย้ธยา รวมถึงจัึงห่วัดพื่ระนครศรอ่ย้ธยา 
ต้ามลำาดับ จัึงห่วัดพื่ระนครศรอ่ย้ธยาตั้�งอยู่ห่่างจึากกร้งเท่พื่มห่านคร

เมืืองอ่�ข้้าวอ่�น้ำำ�า 
ท่ี่�มืากไปด้้วยความืรุ่่�มืรุ่วยที่างปรุ่ะวัติิศาสติรุ่์
และวัฒน้ำธรุ่รุ่มืข้องปรุ่ะเที่ศไที่ย

งานประเพณีี
สงกรานต์์กรุงเก่า

งานยอยศย่�งฟ้า้
อยุธยามรดกโลก  **

ประมาณ 75 กิโลเมต้ร ภูมิประเท่ศส่่วนให่ญ่์เป็นท่่�ราบล้่ม ม่แม่นำา 
และลำาคลองห่ลายส่ายไห่ลผั่าน จึึงเห่มาะส่ำาห่รับการท่ำานาและ
การเกษต้รส่มช่่�ออู่ข้้าวอู่นำา โดยภายห่ลังกรมศิลปากรได้ม่โครงการ
บูรณะโบราณส่ถานภายในเม่องอย้ธยาให่้กลายเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยว
และแห่ล่งประวัติ้ศาส่ต้ร์อย่างจึริงจัึง จึนอ้ท่ยานประวัติ้ศาส่ต้ร์
พื่ระนครศรอ่ย้ธยาได้รบัการขึ้�นท่ะเบ่ยนเป็น ‘มรดกโลก’ จึากองค์การ 
เพื่่� อการศึกษา วิท่ยาศาส่ต้ร์ และวัฒนธรรมแห่่งส่ห่ประช่าช่าติ้ 
ห่รอ่ UNESCO มาจึนถึงปจัึจ้ึบัน
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รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั

การเดินทางมา
พระนครศรอียุธยา
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รถส่ามล้อเคร่�องคันเล็กห่ลากส่ส่่นัท่่�เห่ล่านักท่่องเท่่�ยวค้้นเคย
กันในนาม ‘ส่ามล้อห่วักบ’ จึากห่น้าต้ารถท่่�กลมมนน่ารกัเห่มอ่น
กบ ส่่วนคนเม่องนิยมใช่ใ้นการเดินท่างเช่่�อมต่้อภายในเม่อง
เพื่ราะม่ประจึำาอยู่แท่บท่้กจ้ึดให่้เล่อกใช่ใ้นราคาย่อมเยาเพื่่ยง 
7-15 บาท่ต่้อเท่่�ยวเท่่านั�น นอกจึากน่�ยังส่ามารถเห่มาคันให่ ้
พื่าเท่่�ยวห่รอ่รบัส่ง่ในส่ถานท่่�ท่่�ไกลขึ้�นได้อ่กด้วย

รุ่ถ์สามืล้อ

ม่ห่ลายส่ายทั่�วเม่อง คิดค่าโดยส่ารต้ามระยะท่าง ปกติ้แล้วจึะ
ออกจึากต้้นท่าง 20 นาท่่ ต่้อ 1 คัน

รุ่ถ์สองเเถ์ว

ใช่เ้พื่่� อการเดินท่างเข้้าสู่่ตั้วจัึงห่วัด ส่ามารถเล่อกข้ึ�นได้ทั่�ง
ปลายท่างภาคเห่น่อและภาคอ่ส่าน ม่ราคาห่ลากห่ลายต้าม 
ต้้นท่าง-ปลายท่างและประเภท่ข้องรถไฟื้ ลงส่ถาน่อย้ธยา 
ส่ถานบ่างปะอิน

รุ่ถ์ไฟ

ใช่เ้พื่่�อการเดินท่างเข้้าสู่่ตั้วจัึงห่วัด ม่ห่ลากห่ลายส่ายให่้เล่อก
ใช่ง้าน เช่น่   กร้งเท่พื่ฯ-อยธ้ยา อยธ้ยา-วังนอ้ย 
อยธ้ยา-อทั้่ยธาน ่ ฯลฯ

รุ่ถ์ปรุ่ะจำาที่าง

เจ้ึาพื่รห่ม (ท่่ารถ) 
ท่่ารถ 99 (ท่่ารถกร้งเท่พื่ฯ-อยธ้ยา-โลตั้ส่อยธ้ยา)

รุ่ถ์ติ่้โด้ยสารุ่/รุ่ถ์บสั

ม่ให่บ้รกิาร 1 ส่ายค่อ ปอ.5 บรกิารวิ�งรบัส่ั�งในส่ถานท่่�ส่ำาคัญ์
ต่้าง ๆ  รอบเมอ่ง

รุ่ถ์ติ่้โด้ยสารุ่



12 AYUTTHAYA

ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนทีี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีกีารดรูะบบข้นสง่สาธีารณีะ
(หน้าแนะนำาสถานทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนทีี่�โซน (หรอื) แผนทีี่�โซนท่ี่องเทีี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญั์ลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ
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ข้อ้ม่ืลรุ่ถ์โด้ยสารุ่

สาย 2297
อยุธยา-เกาะเร่ยน-บางปะอิน
ต้้นท่าง: ต้ลาดห่วัรอ
ปลายท่าง: ส่ถานบ่างปะอิน

เวลาเดินรถ: 06.00-17.30 

สาย 2213
อยุธยา-ท่่าเรือ
ต้้นท่าง: เจ้ึาพื่รห่ม
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่

เวลาเดินรถ: 06.10-18.10  
ค่ารถโดยส่าร: 20-55 บาท่
08 6731 8523

สาย ปอ.5
โลตััส-วค.-ป้อมเพชร
ต้้นท่าง:  บิ�กซึ่่
ปลายท่าง: ปอ้มเพื่ช่ร 

เวลาเดินรถ: 07.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
อู่เฉลิมช่ยั (ส่ถานร่ถไฟื้อยธ้ยา) 
0 3526 1377

สาย 6
บิ�กซ่ี-โลตััส-วค.-วัดตึัก
ต้้นท่าง: บิ�กซึ่่
ปลายท่าง: วัดตึ้ก

เวลาเดินรถ: 05.40-18.30
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ห่จึก. เฉลิมช่ยั ณฐัพื่งษ์
09 4516 2992

สาย 1 (วนซ้ีาย)
ต้้นท่าง: อยธ้ยาซึ่ต่ิ้�พื่ารค์
ปลายท่าง: ห่วัเเห่ลม 

เวลาเดินรถ: 06.00-18.30 
ค่ารถโดยส่าร:  7 บาท่
บจึ. เพื่ิ�มผัลเดินรถ

สาย 1 (วนขวา)
ต้้นท่าง: อยธ้ยาซึ่ต่ิ้�พื่ารค์ 
ปลายท่าง: เจ้ึาพื่รห่ม

เวลาเดินรถ: 06.00-18.30 
ค่ารถโดยส่าร:  7 บาท่
บจึ. เพื่ิ�มผัลเดินรถ

สาย 101
ป่าโมก-อยุธยา-อ่างท่อง
ต้้นท่าง:  เจ้ึาพื่รห่ม
ปลายท่าง: บข้ส่.อ่างท่อง

เวลาเดินรถ: 07.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 10-23 บาท่
บจึ. ฉัต้รช่ยัยานยนต์้ข้นส่ง่

สาย 358
อยุธยา-สระบุร่
ต้้นท่าง: เจ้ึาพื่รห่ม
ปลายท่าง: ส่ระบร้่

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 15-50 บาท่
08 2667 0363

สาย 2333
อยุธยา-วัดท่่าสุท่ธาวาส-บางบาล

ต้้นท่าง: เจ้ึาพื่รห่ม
ปลายท่าง: บางบาล

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00

สาย 2323
อยุธยา-วัดจอมเกษ
ต้้นท่าง: เจ้ึาพื่รห่ม
ปลายท่าง: วัดจึอมเกษ

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 7-12 บาท่

สาย 2457
สถาน่ขนส่ง-วัดไก่เต่ั�ย
ต้้นท่าง: เจ้ึาพื่รห่ม
ปลายท่าง: วัดไก่เต่้�ย

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 7-12 บาท่
ส่.ศรส่่วัส่ดิ�รว่มส่ามคัค่เดินรถ 
0 3521 1524

รถไฟไท่ย
ส่ายเห่นอ่
ส่ายต้ะวันออกเฉ่ยงเห่นอ่ 

เรือข้ามฟาก
ต้้นท่าง: ป้อมเพื่ช่ร
ปลายท่าง: วัดพื่นญั์เช่งิ

เรือข้ามฟาก
ต้้นท่าง: โรงงานกระดาษ
ปลายท่าง: เกาะเกิด

ค่าเรอ่โดยส่าร: 10-20 บาท่

ค่าเรอ่โดยส่าร: 4-10 บาท่

การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690

AYUTTHAYA



ถ้ากร้งเท่พื่ม่พื่ระบรมมห่าราช่วัง ห่รอ่วัดพื่ระแก้วเป็นศูนย์กลางแห่่ง 
ความร้ม่รวยท่างศิลปะวัฒนธรรม กร้งศรอ่ยธ้ยาก็มวั่ดพื่ระศรส่่รรเพื่ช่ญ์์ 
ห่ร่อวัดในพื่ระบรมมห่าราช่วังแห่่งกร้งศร่อย้ธยาซึ่ึ�งเป็นต้้นแบบ 
ในการส่รา้งพื่ระบรมมห่าราช่วังในส่มัยกร้งรตั้นโกส่นิท่ร ์ เป็นห่ม้ดห่มาย
ส่ำาคัญ์เช่น่กัน พื่่�นท่่�โดยรอบวัดพื่ระศรส่่รรเพื่ช่ญ์์ จึึงรายล้อมไปด้วย 
ศาส่นส่ถานและโบราณส่ถานส่ำาคัญ์ๆ มากมาย ซึ่ึ�งนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถ
เดินเท่่�ยวช่มต่้อกันได้โดยไมจ่ึำาเปน็ต้้องนั�งรถให่เ้ส่ย่เวลา

เปิด้ที่่กวัน้ำ
วัน้ำหย่ด้น้ำักข้ัติฤกษ์

ค�าเข้้าชมืชาวไที่ย
ค�าเข้้าชมืชาวติ�างชาติิ

08.00 - 16.30

08.00 - 18.30

50.-
10.-

วดัพระศรสีรรเพชญ์
1

Google Map

โซนพระราชวงั
และวดัโบราณ

วิดัพระศรสีรรเพชญ์์

วิหิารมูงคลบพติ์ร

รา้นข้ายข้องฝากวิหิารมูงคลบพติ์ร

คุ้มูขุ้นแผน

วิงัชา้งอยุธียา แล เพนียด

1
2
3
4
5

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วัค.-วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย 
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วัดัท่ี่�ไมเ่คยมพ่ระสงฆ์จ์ำำาพรรษา
และเป็น็สถานท่ี่�ในการป็ระกอบ
พระราชพธ่ส่ำาคัญในอด่ต

วัดัต้นแบบของการสรา้งวัดัพระศรร่ตัน
ศาสดารามในกรุงเที่พมหานคร*

*

* พระเจำด่ยใ์หญท่ี่รงลังกา 3 องค์ 
ซึ่่�งเป็น็ตำานานสสุานกษัตรย่์
สำาคัญของกรุงศรอ่ยุธยา

โซนพระราชวังัเเละวัดัโบราณ

วัดพื่ระศรส่่รรเพื่ช่ญ์เ์ป็นโบราณส่ถานท่่�ส่ำาคัญ์เป็นอันดับต้้นๆ ข้องจัึงห่วัด
อยธ้ยา เพื่ราะเปน็วัดในพื่ระบรมมห่าราช่วังแห่ง่กร้งศรอ่ยธ้ยาท่่�ถกูส่รา้ง
ข้ึ�นอย่างประณ่ต้ส่วยงาม นอกจึากน่�ยังเป็นต้้นแบบข้องการส่รา้งวัด 
ในพื่ระบรมมห่าราช่วังในส่มยักร้งรตั้นโกส่นิท่รจ์ึนเกิดเปน็วัดพื่ระแก้ว ห่รอ่ 
‘วัดพื่ระศรร่ตั้นศาส่ดาราม’ ท่่�อยู่คู่กร้งเท่พื่ฯมาจึนถึงปัจึจ้ึบัน ภายในม่ 
จ้ึดท่่�น่าส่นใจึค่อ เจึด่ย์ 3 องค์ท่่�วางตั้วเรย่งยาวต้ลอดทิ่ศต้ะวันออกและ 
ทิ่ศต้ะวันต้ก โดยเจึด่ยอ์งค์ท่่� 1 และ 2 ส่รา้งโดยส่มเด็จึพื่ระรามาธบิด่ท่่� 2 
เพ่ื่�อบรรจ้ึพื่ระบรมอัฐพิื่ระราช่บดิาและพื่ระเช่ษฐา ส่ว่นเจึด่ย์องค์ท่่� 3 นั�น
ส่รา้งขึ้�นภายห่ลังโดย ส่มเด็จึพื่ระบรมราช่าธริาช่ท่่� 4 เพื่่�อบรรจ้ึพื่ระบรม
อัฐสิ่มเด็จึพื่ระรามาธบิด่ท่่� 2 นั�นเอง



 

22 AYUTTHAYA

โดยถึงแม้ว่าวิห่ารห่ลวงและพื่ระประธานท่องอย่าง 
‘พื่ระศรส่่รรเพื่ช่ญ์ดาญ์าณ’ จึะได้รบัความเส่่ยห่าย
ห่นักจึนไม่ส่ามารถซึ่่อมแซึ่มได้จึากเห่ต้้การณ์เส่่ย 
กร้งครั�งท่่�  2 แต่้พื่ระบาท่ส่มเด็จึพื่ระพื่้ท่ธยอดฟื้้า
จ้ึฬาโลกมห่าราช่ได้โปรดเกล้าฯ ให่้อัญ์เช่ญิ์ช่ิ�นส่่วนท่่� 
ห่ลงเห่ล่อมาบรรจ้ึไว้ในเจึด่ย์ท่่�ส่รา้งข้ึ�นในวัดพื่ระเช่ต้พ้ื่น 
วิมลมังคลาราม (วัดโพื่ธิ�) แล้วพื่ระราช่ท่านช่่�อว่า 
‘เจึด่ยส์่รรเพื่ช่ญ์ดาญ์าณ’ มาจึนถึงปจัึจ้ึบนั

ขอ้ควรปฏิิบติั
ในการเขา้ชม
โบราณสถาน
แต่่งกายให้สุ้ภุาพ
ไม่สุ่บูบุห้รี่่�
ไม่ป่ีนีปีา่ยโบรี่าณสุถาน
ไม่ข่ีด่เขีย่น
ไม่ห่้ยบิก้อนอิฐม่าเรี่ย่งให้ม่่
ไม่บ่นิโดรี่นโดยไม่ไ่ด้รี่บัอนญุาต่
ช่ว่ยกันรี่กัษาความ่สุะอาด



เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่่

08.00 - 17.00

วหิารมงคลบพติร
Google Map

6  บิ๊ �กซี - โลตัส-วัค. - วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย 

*

* อด่ตสนามหลวังสมยักรุงศร-่
อยุธยาอย่ท่่ี่�ด้านตะวันัออกของ
วัห่ารพระมงคลบพต่ร

พระพุที่ธร่ป็หล่อด้วัยสมัฤที่ธ่�
องค์ใหญแ่หง่เด่ยวัในไที่ย

2



26 27AYUTTHAYA

วิห่ารมงคลบพิื่ต้รเป็นท่่�ประดิษฐานข้อง ‘พื่ระมงคลบพิื่ต้ร’ 
พื่ระพ้ื่ท่ธรูปปางมารวิช่ัยท่่�ส่ร้างข้ึ�นด้วยศิลปกรรม 
แบบอูท่่องผัส่มส่โ้ข้ทั่ย โดยถ่อเปน็พื่ระพื่ท้่ธรูปส่มัฤท่ธิ� 
ท่่�ให่ญ์่ท่่�ส่้ดองค์ห่นึ�งข้องไท่ย และยังเป็นพื่ระพื่้ท่ธรูป
ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ท่่�ตั้�งอยูคู่่บ้านคู่เมอ่งอยธ้ยา

ห่ลังเกิดไฟื้ไห่ม้จึากเห่ต้้เส่่ยกร้งครั�งท่่� 2 พื่.ศ. 2310 
เคร่�องบนข้องวิห่ารได้พื่งัลงมาถกูพื่ระเมาล่และพื่ระกร
ข้วาข้ององค์พื่ระช่ำาร้ด ก่อนจึะได้รบัการซึ่อ่มแซึ่มให่้
ส่มบูรณ์อ่กครั�งด้วยปูนปั� นใน พื่.ศ. 2463 และได้รบั
การปิดท่องทั่�งพื่ระองค์ในเวลาต่้อมาต้ามดำาริข้อง 
ส่มเด็จึพื่ระญ์าณส่ังวร ส่มเด็จึพื่ระส่ังฆราช่ ส่กลมห่า
ส่งัฆปรณิายก

ส่่วนตั้วอาคารข้องวิห่ารมงคลบพื่ิต้รนั�น ในปัจึจ้ึบัน
ไม่ห่ลงเห่ล่อรอ่งรอยเดิมห่ลังเกิดไฟื้ไห่ม้  เน่�องจึาก 
ในส่มัยจึอมพื่ล ป. พื่บิลูส่งคราม รฐับาลไท่ยได้รว่มมอ่
กับนายกรฐัมนต้รส่่ห่ภาพื่พื่ม่าเพื่่�อร่�อซึ่ากวิห่ารข้อง
เก่าท่่�ท่ร้ดโท่รมออกและส่รา้งข้ึ�นให่ม่ให่้เห่ม่อนข้อง
เดิมในส่มยัอยธ้ยาจึนเส่รจ็ึส่มบรูณแ์ละส่วยงามเห่มอ่น
ในปจัึจ้ึบนั

โซนพระราชวังัเเละวัดัโบราณ



วัน้ำจัน้ำที่รุ่ ์- วัน้ำศ่กรุ่์
วัน้ำเสารุ่ ์- วัน้ำอาทิี่ติย์

08.00 - 16.00

08.00 - 17.00

3

29

Google Map

รา้นขายของฝาก
วหิารมงคลบพติร

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วัค. - วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย 

โซนพระราชวังัเเละวัดัโบราณ

ต้ลาดห่ลังวิห่ารมงคลบพื่ติ้ร ต้ลาดข้องฝากท่่�รวบรวม
ข้องด่อย้ธยาเอาไว้ครบจึบในท่่�เด่ยว ไม่ว่าจึะเป็น 
โรต่้ส่ายไห่มท่ำาแป้งส่ดให่ม่ท่่�มใ่ห่เ้ล่อกห่ลากห่ลายรา้น 
เส่่�อผั้า กระเป๋า งานศิลปะ ข้องท่่�ระลึก เคร่�องห่วาย
เคร่�องประดับ อาห่ารปร้งส่ดให่ม่ ข้องแห่้ง ผัลไม้
แช่่อิ�ม ไปจึนถึงข้นมไท่ยสู่ต้รอย้ธยาแท้่ๆ ท่่� ม่ให่้
เล่อกลิ�มลองกันมากมาย ไม่ว่าจึะเป็นข้นมบ้าบิ�น 
ท่องห่ยิบ ท่องห่ยอด ฝอยท่อง กาละแม ห่ม้อแกง 
ส่งัข้ยา ว้้นมะพื่รา้ว ฯลฯ



เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่่

08.00 - 15.00

4

คุ้มขุนแผน
*

*

Google Map

อด่ตเรอืนคหบด่ไที่ยสมยัโบราณ
บนพื�นท่ี่�คกุนครบาลเก่า

สถาป็ตัยกรรมตัวัอยา่งแบบ 
หม่เ่รอืนไที่ยภาคกลาง

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วัค. - วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย 
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ค้้มข้้นแผัน ห่รอ่เรอ่นไท่ยอย้ธยา เป็นเรอ่นเคร่�องไม้ 
ห่มู่ส่่�ห่ลังพื่รอ้มห่อโถง ซึ่ึ�งถูกส่รา้งต้ามรูปแบบข้อง
เรอ่นผู้ัม่บรรดาศักดิ�ในส่มัยอย้ธยา เดิมเป็นเรอ่นข้อง
พื่ลต้รพ่ื่ระเจ้ึาบรมวงศ์เธอ กรมข้้นมร้พื่งศ์ส่ิรพิื่ัฒน์ 
ซึ่ึ�งตั้�งอยู่ใกล้กับวัดส่ะพื่านเกล่อบริเวณเกาะลอย 
แต่้ภายห่ลังเปล่�ยนแปลงการปกครองจึากระบอบ
ส่มบรูณาญ์าส่ทิ่ธริาช่ย ์มาสู่ร่ะบอบประช่าธิปไต้ย

ดร.ปรด่่ พื่นมยงค์ ผัู้นำาคณะราษฎรช์่าวอย้ธยาได้ท่ำา 
การยา้ยเรอ่นห่ลังน่�มาส่รา้งให่มบ่รเิวณคก้นครบาลเก่า 
และให่้ช่่�อว่า ‘ค้้มข้้นแผัน’ จึากการท่่�ข้้นช่า้ง ข้้นแผัน 
เป็นวรรณคด่ท่่�ม่พื่่�นห่ลังเป็นประเท่ศไท่ยในส่มัยกร้ง
ศรอ่ย้ธยาเป็นราช่ธาน่ และในเน่�อเร่�องข้้นแผันยังเคย
มาติ้ดคก้ท่่�คก้นครบาลแห่ง่น่�อ่กด้วย

ภายในไ ด้รับการบู รณะให่้ส่วยงามโดยยั งคง
ส่ถาปัต้ยกรรมแบบอย้ธยาเอาไว้อย่างครบถ้วน 
โดย ดร.ปรด่่ พื่นมยงค์ ก็ได้ใช่เ้รอ่นห่ลังน่�เป็นท่่�พื่ัก
อยู่เส่มอ เม่� อเดินท่างกลับมาเย่�ยมบ้านท่่� จัึงห่วัด
พื่ระนครศรอ่ยธ้ยา

โซนพระราชวังัเเละวัดัโบราณ



Google Map

เปิด้ที่่กวัน้ำ
มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่เข้้ารุ่�วมืกิจกรุ่รุ่รุ่มื

09.00 - 17.00

วงัชา้งอยุธยา
แล เพนียด 

5

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วัค. - วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย 
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ส่ถานท่่� เพื่าะพื่ันธ้์ช่้างไท่ยจึากการส่นับส่น้นข้องกรมศิลปากรและ 
การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ยท่่�เปิดให่้นักท่่องเท่่�ยวได้เข้้ามาส่ัมผััส่กับ 
‘ช่้าง’ ห่ร่อส่ัต้ว์ท่่� เป็นส่ัญ์ลักษณ์ท่่�ส่ำาคัญ์ข้องไท่ยมาอย่างยาวนาน 
ในแง่ม้มต่้าง ๆ ไม่ว่าจึะเป็นการนั�งการช่า้งช่มโบราณส่ถานอย้ธยามรดก
โลกอยา่ง ศาลห่ลักเมอ่ง วดัเกษ ค้้มข้น้แผัน วัดพื่ระราม วิห่ารมงคลบพื่ติ้ร 
อน้ส่าวรย่์พื่ระเจ้ึาอู่ท่อง การรบัช่มการแส่ดงช่า้งน้อย การลอดท้่องช่า้ง 
เพื่่�อเส่รมิศิรมิงคล การถ่ายรูปบนห่ลังช่า้ง การให่อ้าห่ารช่า้ง การป้อนนม 
ช่า้งนอ้ย การไห่ว้พื่ระพื่ฆิเนศ ฯลฯ

โซนพระราชวังัเเละวัดัโบราณ
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ด้านในม่ลานพัื่กช่า้งให่ญ่์ เป็นโซึ่นพัื่กผั่อนข้องทั่�งควาญ์และช่า้งท่่�ย่นรอ
ต้้อนรบัให่น้กัท่่องเท่่�ยวท่่�แวะมาทั่กท่าย จึะเล่อกซึ่่�อกล้วยห่รอ่อ้อยมาปอ้น 
ได้ถึงงวงห่ร่อห่ยิบม่อถ่อขึ้�นมาเซึ่ลฟีื้� กับน้องช่้างก็ย่อมได้มาท่่�เด่ยว 
รบัรองว่าได้ท่ำาความรูจั้ึกกับทั่�งช่า้งและกร้งศร่อย้ธยามากกว่าท่่� เคย
แน่นอน



วิดัมูหาธีาต์ุ

วิดัราชบูรณีะ

1
2

ในส่มัยท่่�กร้งศรอ่ย้ธยาเป็นราช่ธาน่ มักม่การส่รา้งส่ถานท่่�ส่ำาคัญ์ต่้างๆ 
ข้ึ�นมาควบคู่กับการส่รา้งเม่อง โดยเฉพื่าะวัดห่รอ่ศาส่นส่ถานท่่�พื่บอยู่
มากมายทั่�งในและนอกเกาะเม่องพื่ระนครศรอ่ย้ธยา เช่น่ วัดมห่าธาต้ ้
วัดราช่บรูณะ เปน็ต้้น ถึงแม้ปจัึจ้ึบันจึะเห่ล่อเพื่ย่งซึ่ากปรกัห่กัพัื่งท่่�กลาย
เป็นแห่ล่งประวัติ้ศาส่ต้รไ์ปแล้ว แต่้ความยิ�งให่ญ์่ข้องส่ิ�งท่่�ยังห่ลงเห่ล่อ 
ก็ยงัคงแส่ดงให่เ้ห่น็ถึงความเจึรญิ์ร้ง่เรอ่งข้องเมอ่งห่ลวงเก่าในอด่ต้ได้เป็น
อยา่งด่ โบราณส่ถานส่ำาคัญ์ ๆ  มากมาย ซึ่ึ�งนกัท่่องเท่่�ยวส่ามารถเดินเท่่�ยว
ช่มต่้อกันได้โดยไมจ่ึำาเปน็ต้้องนั�งรถให่เ้ส่ย่เวลา 

เปิด้ที่่กวัน้ำ
วัน้ำหย่ด้น้ำักข้ัติฤกษ์

ค�าเข้้าชมืชาวไที่ย
ค�าเข้้าชมืชาวติ�างชาติิ

08.00 - 16:30

10.-

08.00 - 18:30

50.-

1
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โซนวดัโบราณ

วดัมหาธาตุ
Google Map

6  บิ๊ �กซี - โลตัส - วัค. - วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย  



วัดแห่่งส่ำาคัญ์ข้องกร้งศร่อย้ธยาซึ่ึ�งในอด่ต้เป็นถึง 
พื่ระอารามห่ลวงกลางเม่องและยังเป็นท่่�ประดิษฐาน
ข้องพื่ระบรมส่าร่ริกธาต้้ วัดมห่าธาต้้จึึงเป็นวัด 
ท่่�ได้รบัการบูรณปฏิิส่ังข้รณ์ มาต้ลอดตั้�งแต่้ส่มัยต้้น 
กร้งศรอ่ยธ้ยาจึนถึงปัจึจ้ึบัน

พระอารามหลวังท่ี่�เป็น็ศ่นยก์ลาง 
ของกรุงศรอ่ยุธยา

เศ่ยรพระพุที่ธร่ป็รอ้ยป็ใีนรากไม้

*

*

พื่ระปรางค์ถูกส่ร้างขึ้�นด้วยศิลาแลงใน พื่.ศ. 1917
ห่ร่อในรัช่ส่มัยส่มเด็จึพื่ระบรมราช่าธิราช่ท่่�  1 
(ข้้นห่ลวงพื่ะงั�ว) และก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จึในรัช่ส่มัย
ข้องส่มเด็จึพื่ระราเมศวร ก่อนท่่�องค์พื่ระปรางค์ 
จึะพัื่งท่ลายลงมาในรชั่ส่มยัข้องพื่ระเจ้ึาท่รงธรรม และ
ได้รับการปฏิิส่ังข้รณ์ข้ึ�นให่ม่อ่กครั�งในรัช่ส่มัยข้อง 
ส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาปราส่าท่ท่อง พื่.ศ. 2176 โดยพื่ระเจ้ึา
ปราส่าท่ท่องโปรดเกล้าฯ ให่้ก่อให่้สู่งกว่าเดิมและ 
ใช่อิ้ฐกับไมม้ะค่าก่อแท่รกเข้้าไปด้วย
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น่าเส่่ยดายท่่�ส่้ดท้่ายแล้ววัดมห่าธาต้้เองก็เป็นอ่ก
ห่นึ�งวัดท่่�ได้รบัผัลกระท่บจึากเห่ต้้ไฟื้ไห่ม้ในการเส่่ย 
กร้งศร่อย้ธยาครั�งท่่�  2 ยอดพื่ระปรางค์และตั้ววัด 
ถกูเผัาและเห่ล่อเพื่ย่งธาต้อ้ยา่งท่่�เราได้เห่น็ในปจัึจ้ึบนั

จ้ึดส่ำาคัญ์ท่่�พื่ลาดไม่ได้เม่�อมาเย่อนวัดมห่าธาต้้ก็ค่อ 
‘เศ่ยรพื่ระพื่้ท่ธรูปร้อยปีในรากไม้’ ห่ร่อเศ่ยรข้อง 
พื่ระพ้ื่ท่ธรูปห่ินท่ราย ศิลปะแบบอย้ธยา ซึ่ึ�งแท่รกตั้ว 
อยู่ระห่ว่างรากไม้ข้้างวิห่ารโดยไม่พื่บตั้วองค์พื่ระ 
โดยส่นันษิฐานว่าเปน็ส่ิ�งท่่�ยงัห่ลงเห่ล่ออยูห่่ลังเกิดเห่ต้้
ไฟื้ไห่มใ้นช่ว่งเส่่ยกร้งครั�งท่่� 2 นั�นเอง
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เปิด้ที่่กวัน้ำ
วัน้ำหย่ด้น้ำักข้ัติฤกษ์

ค�าเข้้าชมื ชาวไที่ย
ค�าเข้้าชมื ชาวติ�างชาติิ

08.00 - 18:30

50.-

08.00 - 16.30

10.-

วั ด ส่ำา คั ญ์ ก ลา ง เ ม่ อ ง ท่่� เ ดิ น เ พ่ื่ ย ง ไ ม่ ก่� ก้ า ว ค้ ณ 
ก็จึะห่ล้ดเข้้าไปในอด่ต้ส่มัยต้้นกร้งศรอ่ย้ธยา เพื่ราะ 
วัดราช่บูรณะนั�นนอกจึากจึะตั้�งอยู่กลางเกาะเม่อง 
อย้ ธยา ท่่� เ ดินท่างมา ถึง ง่ ายแ ล้ว  แ ล้วยั ง เป็น 
โบราณส่ถานท่่�ม่ข้นาดไม่ให่ญ์่โต้เกินไป ท่่�น่� จึึงม่ 
ทั่�งนักท่่องเท่่�ยวและช่าวเม่องแวะเว่ยนกันมาศึกษา
ประวัติ้ศาส่ต้รไ์ปจึนถึงปเูส่่�อนั�งส่เก็ต้ช่ภ์าพื่อยูเ่ส่มอ

2
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Google Map

วดัราชบูรณะ

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วัค. - วัดตึก
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย  

โซนวัดัโบราณ



วัดราช่บูรณะ ส่รา้งข้ึ�นใน พื่.ศ. 1967 ห่ร่อรชั่ส่มัย 
ส่มเด็จึพื่ระบรมราช่าธิราช่ท่่�  2 (เจ้ึาส่ามพื่ระยา) 
ณ ส่ถานท่่�ถวายเพื่ลิงพื่ระศพื่พื่ระเช่ษฐาทั่�ง 2 พื่ระองค์ 
ค่อ เจ้ึาอ้ายพื่ระยา และเจ้ึาย่�พื่ระยา ท่รงท่ำายท้่ธห่ตั้ถ่
แย่งช่ิงราช่ส่มบัติ้จึนส่ิ�นพื่ระช่นม์พื่ร้อมกัน โดย
เจ้ึาพื่ระยาได้โปรดเกล้าฯ ให่้ก่อเจึด่ย์ข้ึ�น 2 องค์ 
เพื่่�อเปน็อนส้่รณใ์ห่กั้บเห่ต้ก้ารณใ์นครั�งนั�น

ภายในกร้ปรางค์วัดราช่บูรณะ ปัจึจ้ึบันยังปรากฏิ
ภาพื่จิึต้รกรรมฝาผันังส่มัยต้้นกร้งศรอ่ย้ธยาเอาไว้ให่ ้
ท่้กคนได้ช่มกันด้วย ไม่ว่าจึะเป็นภาพื่การช่้มน้ม 
ข้องเห่ล่าเท่พื่และเท่วดาบนส่วรรค์ ภาพื่ข้องกษัต้รยิ ์
นักรบ และข้บวนแห่่ช่าวจ่ึน ไปจึนถึงภาพื่เข้่ยนพื่้ท่ธ
ประวัติ้ท่่�บอกเล่าเร่�องราวตั้�งแต่้ต้อนเส่วยช่าติ้เป็น 
พื่ระโพื่ธิส่ัต้ว์จึนถึงปรินิพื่พื่าน เร่ยงจึากท่างซึ่้าย
ส่้ดข้องผันังกร้ช่ั�นล่างทั่�ง 4 ด้าน ด้านละ 6 องค์ 
รวมทั่�งห่มด 24 องค์
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บรเิวณต้ำาบลห่วัรอ จัึงห่วัดพื่ระนครศรอ่ยธ้ยา ถ่อเปน็จ้ึดบรรจึบข้องแมน่ำา 
ลพื่บ้รแ่ละแม่นำาป่าส่ักซึ่ึ�งอยู่ล้อมรอบเกาะเม่องฝั� งเห่น่อและต้ะวันออก 
ท่ำาให่้แม่นำาทั่�งส่องเป็นแห่ล่งอาห่าร แห่ล่งรวมวิถ่ช่วิ่ต้และวัฒนธรรม
ดั�งเดิมข้องคนท่่�น่�  เพื่ราะในอด่ต้ผัู้คนนิยมเดินท่างด้วยเร่อจึึงเป็น 
เส่้นท่างส่ำาคัญ์ในด้านคมนาคม เพื่่�อติ้ดต่้อค้าข้ายและเดินท่างไปยังต่้าง
เม่อง ปัจึจ้ึบันย่านน่�จึึงเป็นย่านอยู่อาศัยและต้ลาดท่่�คึกคักไม่ต่้างจึากใน
อด่ต้ ถ้าอยากมาส่มัผัสั่กับวิถ่ช่วิ่ต้ท่่�เรย่บง่ายในการกินอยูข่้องช่าวอยธ้ยา
ต้้องแวะมาท่่�ยา่นน่�เลย

ยา่นชุมูชนหวัิรอ

พพิธิีภััณีฑสถานเเหง่ชาติ์ จันัที่รเกษมู

1
2
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โซนรมิเเมน่ำ�าปา่สกั
เเละเเมน่ำ�าลพบุรี

1

เข้้าฟรุ่่
เปิด้ที่่กวัน้ำ 05.00 - 16.00

ยา่นชุมชนหัวรอ Google Map

1 รอบิ๊เมือง (วันซีาย / วันขวัา)  

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วั.ค. - วัดตึก  

101  อยุธยา - ป่าโมืก - อ่างทอง  

2323  อยุธยา - วัดจอมืเกษ   
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย   

2333  อยุธยา - วัดท่าสุทธาวัาส - บิ๊างบิ๊าล  



ต้ลาดท่่องเท่่�ยวเช่งิอน้รกัษ์เก่าแก่อาย้กว่า 200 ปี  
ท่่�เปิดให่้เห่ล่าผู้ัมาเย่อนเข้้ามาเร่ยนรู้และส่ัมผััส่วิถ่
ช่่วิต้การกินอยู่อย่างช่าวอย้ธยาผ่ัานการเล่อกซึ่่�อ
ข้องกิน ข้องใช่ ้ อาห่ารส่ด อาห่ารแห่ง้ และข้องอรอ่ย
ประจึำาอย้ธยา พื่รอ้มแวะส่ักการะศาลเจ้ึาแม่ต้้นจัึน 

ห่รอ่ ศาลเจ้ึาแมค่้้งนำาท่่�ตั้�งอยูท้่่ายต้ลาดรมิคลองเมอ่ง  
ศาลเจ้ึาศักดิ�ส่ิท่ธิ�ซึ่ึ�งเป็นศูนย์รวมจิึต้ใจึข้องช่าวห่ัวรอ
มาตั้�งแต่้ในอด่ต้ช่ม้ช่นห่วัรอม่เอกลักษณ์ท่่�โดดเด่นค่อ  
‘การแส่ดงงิ�ว’ ท่่�จัึดขึ้�นอย่างยิ�งให่ญ์่เป็นประจึำาท่้กปี
ห่น้าต้ลาด ต้ามต้ำานานดั�งเดิมท่่�เล่าว่า ต้ลาดแห่ง่น่�เคย
เกิดไฟื้ไห่ม้ ระห่ว่างท่่�ผู้ัคนในต้ลาดกำาลังช่ว่ยกันดับไฟื้ 
ม่คนเห่็นคนแต่้งตั้วคล้ายนางงิ�วย่นอยู่บนห่ลังคา 
ห่้องแถวช่ว่ยโบกม่อปัดให่้ไฟื้ดับลง ช่าวช่้มช่นจึึงเช่่�อ
ว่าเป็นเจ้ึาแม่ต้้นจัึนท่่�คอยค้้มครองไม่ให่เ้กิดไฟื้ลก้ลาม 
และจัึดแส่ดงงิ�วข้ึ�นท่้กปีเพื่่�อเป็นการส่ักการะมาจึนถึง
ปจัึจ้ึบัน
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สกัการะศาลเจ้ำาแมต้่นจำนั หรอื
ศาลเจ้ำาคุ้งนำ�าท่ี่�นา่นบัถือของ
ชาวัหวััรอ

*

โซนรมิเเม่นำ�าป่่าสักัเเละแม่นำ�าลพบุรี



วัน้ำพ่ิธ - วัน้ำอาทิี่ติย์
ค�าเข้้าชมื ชาวไที่ย

09.00 - 16.00

20.-

พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ท่่�เปล่�ยนท่่�ประทั่บข้องเจ้ึานายช่ั�นสู่งอย่าง ‘วังจัึนท่รเกษม’ 
ให่้กลายเป็นแห่ล่งรวมองค์ความรูด้้านศิลปะไท่ยโบราณประจึำาจัึงห่วัด
อย้ธยา ส่ิ�งท่่�ม่คณ้ค่าและน่าศึกษาไม่น้อยไปกว่าส่ิ�งข้องต่้างๆ ท่่�จัึดแส่ดง
อยู่ในห่อ้ง จึึงเป็นอาคารนิท่รรศการทั่�งห่ลัง ซึ่ึ�งส่รา้งข้ึ�นครั�งแรกเม่�อราว 
พื่.ศ. 2120 เพ่ื่�อใช่เ้ป็นท่่�ประทั่บข้องส่มเด็จึพื่ระนเรศวรมห่าราช่เม่�อเส่ด็จึ
ลงมายังอย้ธยาเป็นครั�งคราวส่มัยยังครองเม่องพื่ิษณ้โลก จึนกระทั่�งถูก
ไฟื้ไห่ม้ในการเส่่ยกร้งศรอ่ย้ธยาครั�งท่่� 2 และถูกทิ่�งรา้งเร่�อยมา ก่อนท่่�
ส่มเด็จึพื่ระจึอมเกล้าเจ้ึาอยู่ห่ัวจึะได้อาศัยเค้าโครงเดิมท่่�ยังห่ลงเห่ล่ออยู ่
เป็นฐานในการส่รา้งพื่ระราช่วังข้ึ�นให่ม่ เพื่่�อใช่เ้ป็นท่่�ประทั่บใจึการเส่ด็จึ
ประพื่าส่อยธ้ยา 

2

53

พพิธิภัณฑสถาน 
เเห่งชาติจันทรเกษม

Google Map

1 รอบิ๊เมือง (วันซีาย / วันขวัา)  

6  บิ๊ �กซี-โลตัส - วั.ค. - วัดตึก  

101  อยุธยา - ป่าโมืก - อ่างทอง  

2323  อยุธยา - วัดจอมืเกษ   
2457  สถานีขนส่ง - วัดไก่เตี �ย   

2333  อยุธยา - วัดท่าสุทธาวัาส - บิ๊างบิ๊าล  
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อด่ตวังัจำนัที่รเกษมส่ ่
ศ่นยร์วัมศ่ลป็ะไที่ยโบราณ
ป็ระจำำาจำงัหวัดัอยุธยา

พพ่ธ่ภัณฑสถานป็ระจำำาภม่ภ่าค 
แหง่แรกของป็ระเที่ศไที่ย*

*



ปจัึจ้ึบนั วังจัึนท่รเกษม กลายมาเปน็ท่่�ตั้�งข้องพื่พิื่ธิภัณฑ์ 
ส่ถานแห่ง่ช่าติ้ จัึดแส่ดงนทิ่รรศการถาวร 5 เร่�อง ได้แก่ 
ศิลปะส่ถาปัต้ยกรรมอย้ธยาเคร่�องปั� นดินเผัาอย้ธยา  
อาวธ้ย้ท่ธภัณฑ์์ ศิลปวัต้ถพ้ื่้ท่ธบูช่า และวิถ่ช่วิ่ต้รมินำา
ช่าวกร้งเก่า นอกจึากน่�ยังม่โบราณส่ถานและโบราณ
วัต้ถ้ท่่�น่าส่นใจึอ่�นๆ อ่กท่่�อยู่ในพื่ิพื่ิธภัณฑ์ส่ถานแห่่ง
ช่าติ้ จัึนท่รเกษม ได้แก่
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พิรุ่ะท่ี่�น้ำั�งพิสิยัศัลลักษณ์
ห่รอ่ ห่อส่อ่งกล้อง เป็นห่อส่งูส่่�ช่ั�น ส่รา้งข้ึ�นตั้�งแต่้ส่มยั
ส่มเด็จึพื่ระนารายณ์มห่าราช่ เพื่่�อใช่เ้ป็นห่อดูข้้าศึก
ท่่�ยกทั่พื่เข้้ากร้งศร่อย้ธยามาท่างแม่นำาและห่ักพัื่ง
ลงมาส่มัยเส่่ยกร้งครั�งท่่� 2 จึนกระทั่�งส่มัยรชั่กาลท่่� 5  
โปรดเกล้าฯ ให่ส้่รา้งห่อข้ึ�นมาอ่กครั�งเพื่่�อใช่เ้ป็นท่่�ศึกษา
ดาราศาส่ต้ร์

กำาแพิงและปรุ่ะติพ่ิรุ่ะรุ่าชวงั
ซึ่ึ�งแต่้เดิมเช่่�อว่าม่กำาแพื่งถึงส่องช่ั�นเช่่นเด่ยวกับวัง
ห่ลวง และม่ประตู้ทั่�งห่มด 4 ด้าน ด้านละ 1 ประต้ ู
แต่้ปจัึจ้ึบนัถกูก่อเปน็กำาแพื่งอิฐโดยมใ่บเส่มาเรย่งล้อม
รอบด้านบน

พิรุ่ะท่ี่�น้ำั�งพิมิืาน้ำรุ่ตัิยา
เป็นห่มู่อาคารท่่� ตั้�งอยู่กลางพื่ระราช่วัง และเป็น
ส่ถาปัต้ยกรรมท่่�ถูกดัดแปลงมาจึากแบบย้โรปด้วย
การก่ออิฐถ่อปูน ยกใต้้ถ้นส่งู ปูพื่่�นไม้ ม้งห่ลังคาด้วย
กระเบ่�อง ซึ่ึ�งถูกส่รา้งข้ึ�นในส่มัยรชั่กาลท่่� 4 ปัจึจ้ึบัน
ถูกใช่เ้ป็นจัึดแส่ดงประติ้มากรรมเท่วรูปและพื่ระพื่้ท่ธ
รูปนาคปรก ศิลปะส่มัยลพื่บ้ร ่ พื่ระพื่้ท่ธรูปส่ำารดิส่มัย
อย้ธยา รวมถึงเคร่�องไม้แกะส่ลักฝีม่อช่า่งส่มัยอย้ธยา
ต้อนปลายและรตั้นโกส่นิท่ร์

พิลับพิลาจติรุ่่ม่ืข้
เป็นพื่ลับพื่ลาเคร่�องไม้และม่ช่านท่่�ส่รา้งจึากการก่ออิฐถ่อปูน แต่้เดิม 
ใช่เ้ปน็ท่่�ประทั่บและเป็นท้่องพื่ระโรงส่ำาห่รบัว่าราช่การข้ณะเส่ด็จึประพื่าส่
พื่ระนครศรอ่ย้ธยาในส่มัยรชั่กาลท่่� 5 ปัจึจ้ึบันใช่เ้ป็นท่่�จัึดแส่ดงเคร่�องใช่ ้
ส่่วนพื่ระองค์ห่ลงเห่ล่ออยู่ในพื่ระราช่วังน่�และเร่ยกว่าอย้ธยาพิื่พื่ิธ- 
ภัณฑ์ส่ถาน 
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วิดัพนญั์เชงิ

ปอ้มูเพชร

1
2

เปิด้ที่่กวัน้ำ
ค�าเข้้าชมื ชาวไที่ย
ค�าเข้้าชมื ชาวติ�างชาติิ

07.00 - 18.00

ฟรี
20.-

บรเิวณท่่�ราบล้่มข้องเกาะเมอ่งฝั� งใต้้และต้ะวันต้ก ติ้ดรมิแมน่ำาเจ้ึาพื่ระยา
นั�นม่ท่้่งนากว้าง ม่อยู่เป็นจึำานวนมาก ท่ำาให่้ม่วัดและช่้มช่นช่าวไท่ย 
กระจึายตั้วอยู่ โดยรอบ รวมถึงเป็นท่่� ตั้� งข้องช่้มช่นช่าวต่้างช่าติ้ 
และคลังส่ินค้าในส่มัยนั�น เช่่น ห่มู่ บ้านญ่์�ป้่น ห่มู่ บ้านโปรต้้เกส่ 
ห่มู่ บ้านฮอลันดา เป็นต้้น โดยเฉพื่าะป้อมเพื่ช่รท่่� ท้่ายเกาะเม่อง 
ซึ่ึ�งเคยเป็นแห่ล่งจึอดเรอ่ส่ินค้าในอด่ต้ท่่�ส่ำาคัญ์เช่น่กัน

โซนรมิแมน่ำ�า
เจ้าพระยา

1

58 AYUTTHAYA

วดัพนัญเชงิ
Google Map

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 
ป้อมืเพ

ชื่ร - วัดพ
นัญ

เชื่ง

ป้อมืเพ
ชื่ร - วัดพ

นัญ
เชื่ง

ปอ.5  โลตัส - วัค. - ป้อมืเพ
ชื่ร 

1 รอบิ๊เมือง (วันซีาย / วันขวัา)  
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พระพุที่ธร่ป็สมยัอยุธยา 
ท่ี่�ขนาดใหญส่ดุในป็ระเที่ศไที่ย

สถานท่ี่�รำาล่กถ่งพระนาง
สรอ้ยดอกหมาก

เจ้ำาพอ่ซึ่ำาป็อกง หรอื หลวังพอ่โต 
ขนาดใหญ่ ซึ่่�งเป็็นท่ี่�เลื�อมใสของ
พุที่ธศาสนก่ชน ชาวัไที่ย - จำน่

*

*

*

วัดเก่าแก่ท่่� ตั้�งอยู่เค่ยงคู่แม่นำาป่าส่ักมาตั้�งแต่้ส่มัย 
กร้งศรอ่ย้ธยาและเป็นท่่�เล่�อมใส่ข้องพื่้ท่ธศาส่นิกช่น
ช่าวไท่ย-จ่ึน มาต้ลอดห่ลายรอ้ยปี โดยจ้ึดเด่นส่ำาคัญ์
อยูท่่่�องค์ห่ลวงพ่ื่อโต้ข้นาดให่ญ่์ ห่รอ่ท่่�ช่าวจ่ึนนยิมเรย่ก
กันว่า ‘เจ้ึาพื่อ่ซึ่ำาปอกง’ พื่ระพื่ท้่ธรูปส่มยัอยธ้ยาท่่�ข้นาด
ให่ญ่์ส่้ดในประเท่ศไท่ย นอกจึากน่�ยังภายในวัดเป็น 
ท่่�ตั้�งข้องศาลเจ้ึาแม่ส่รอ้ยดอกห่มาก ท่ำาให่้ภายในวัด 
มก่ารผัส่มผัส่านระห่ว่างศิลปะแบบไท่ย-จ่ึนอยา่งลงตั้ว 

โซนรมิเเม่นำ�าเจ้า้พระยา

ช่่�อ ‘วัดพื่นญั์เช่งิ’ เองก็มาจึากโศกนาฏิกรรมต้ำานานรกั 
ระห่ว่าง 2 ประเท่ศด้วยเช่น่กัน โดยพื่งศาวดารเห่น่อ
ระบ้ว่า ‘พื่ระเจ้ึาส่ายนำาผัึ�ง’ กษัต้รยิ์ผัู้ครองอโยธยา 
ในส่มัยนั�น ได้โปรดเกล้าฯ ให่้ส่ร้างวัดแห่่งน่�ข้ึ�น 
เพื่่�อเป็นท่่�ระลึกให่กั้บการเส่ย่ช่วิ่ต้ข้อง ‘พื่ระนางส่รอ้ย
ดอกห่มาก’ พื่ระราช่ธิดาบ้ญ์ธรรมซึ่ึ�งพื่ระเจ้ึากร้งจ่ึน
ยกให่อ้ภิเษกส่มรส่กับพื่ระองค์

ต้ำานานเล่าว่า ห่ลังรบัตั้วพื่ระนางส่รอ้ยดอกห่มากมา
จึากเม่องจ่ึน พื่ระเจ้ึาส่ายนำาผึั�งได้รบัส่ั�งให่้พื่ระนาง 
รออยูใ่นเรอ่และจึะจัึดข้บวนมารบัเข้า้วัง แต่้เม่�อข้บวน
มาถึงและพื่บแต่้ข้้าราช่บรพิื่าร โดยท่่�พื่ระเจ้ึาส่ายนำาผัึ�ง
ไม่ได้เส่ด็จึมารบัด้วยตั้วเอง พื่ระนางส่รอ้ยดอกห่มาก
จึึงไมย่อมขึ้�นจึากเรอ่

เห่ต้้การณ์เป็นเช่่นน่�อยู่ 2 ครั�ง พื่ระเจ้ึาส่ายนำาผัึ�ง
พืู่ดติ้ดต้ลกผ่ัานท่างข้้าราช่บรพิื่ารให่้ถึงพื่ระนางว่า  
“เม่� อไม่ข้ึ�นก็จึงอยู่ท่่�น่� เถิด” ด้วยความน้อยพื่ระทั่ย 
พื่ระนางส่รอ้ยดอกห่มากจึึงกลั�นพื่ระทั่ยถึงแก่ส่วรรคต้
ทั่นท่่กลายเป็นท่่�มาข้องช่่�อวัดว่า ‘วัดพื่ระนางเช่ิง’  
ท่่�เพ่ื่�ยนเปน็วัดพื่นัญ์เช่งิมาจึนถึงปจัึจ้ึบนั



ป้อมเพชร เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่่

‘ป้อมเพื่ช่ร’ ตั้�งอยู่ท่างฝั� งต้ะวันออกเฉ่ยงใต้้ข้องเกาะเม่องอย้ธยา 
อยูบ่รเิวณบางกะจึะ ซึ่ึ�งเปน็บรเิวณท่่�แมน่ำาปา่ส่กั ไห่ลมาบรรจึบกับแมน่ำา
เจ้ึาพื่ระยา ถ้าห่ันห่น้าออกสู่่แม่นำา จึะเห่็นวัดพื่นัญ์เช่งิ วัดให่ม่บางกะจึะ 
และวัดส่ว้รรณดาราราม

2

ป้อมเพื่ช่รถ่อได้ว่าเป็นป้อมข้นาดให่ญ่์ ท่่�ติ้ดตั้�งป้นให่ญ์่
เน่�องจึากท่ำาห่น้าท่่�ในการป้องกันข้้าศึกท่่�เข้้ามาร้กราน
ท่างนำาและตั้�งอยู่ท่่�ต้รงม้มพื่ระนคร ด้านต้ะวันออกเฉ่ยง
ใต้้ในบรเิวณท่่�แม่นำาป่าส่ักและแม่นำาเจ้ึาพื่ระยาไห่ลมา
บรรจึบกัน ซึ่ึ�งถ่อได้ว่าบรเิวณท่่�ตั้�งป้อมเพื่ช่รนั�นเป็นจ้ึด
ย้ท่ธศาส่ต้รท่์่�ม่ความส่ำาคัญ์ส่ำาห่รบัการเดินท่างเข้้ามา
ติ้ดต่้อระห่ว่างโลกภายนอกกับกร้งศรอ่ยธ้ยา

Google Map

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 
ป้อมืเพ

ชื่ร - วัดพ
นัญ

เชื่ง

ปอ.5  โลตัส - วัค. - ป้อมืเพ
ชื่ร 

1 รอบิ๊เมือง (วันซีาย / วันขวัา)  
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ในอด่ต้พื่่�นท่่�บรเิวณเกาะเรย่นนั�นม่คนอาศัยมาอยู่แล้ว ถึงแม้จึะอยู่ห่่าง
ออกมาจึากเกาะเม่อง และม่พื่่�นท่่�ทั่�งในและนอกเกาะ ช่าวบ้านจึึงต้้องใช่้
การพื่ายเรอ่ข้า้มฝากมายังอ่กฝั� ง  แต่้บรเิวณน่�ถ่อเปน็พื่่�นท่่�ซึ่ึ�งอด้มส่มบูรณ์
และเห่มาะแก่การตั้�งถิ�นฐานอยา่งมาก ท่ำาให่ช้่าวจ่ึนท่่�เข้า้มาติ้ดต่้อค้าข้าย
กับช่าวอยธ้ยาบรเิวณน่�จึำานวนมาก ท่ำาให่พ้ื่่�นท่่�น่�ได้รบัวัฒนธรรมจ่ึนและ
ม่การส่รา้งศาลเจ้ึาข้ึ�นเพื่่�อเป็นท่่�ยึดเห่น่�ยวจิึต้ใจึ อ่กทั่�งยังม่ช่าวฮอลันดา 
ช่าวโปรต้เ้กส่เช่น่กัน ท่ำาให่ไ้ด้รบัอิท่ธิพื่ลอ่�นๆ เพื่ิ�มเติ้มอย่าง การท่ำาข้นม 
การเรย่นการส่อนในโรงเรย่น เป็นต้้น จึนกระทั่�งส่ิ�งเห่ล่าน่�ถกูห่ล่อห่ลอม
ให่ก้ลายเปน็ห่นึ�งเด่ยวกันได้ในพื่่�นท่่�

ชุมูชนบา้นต้์นสะตื์อสามูต้์น

ข้นมูไที่ยบา้นเกาะเรยีน

1

2

เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่ ่- มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่รุ่�วมืกิจกรุ่รุ่มื
ควรุ่ติิด้ติ�อล�วงหน้้ำาเพิื�อที่ำากิจกรุ่รุ่มื

08.00 - 17.00

1
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โซนเกาะเรยีน

ชุมชน
บา้นต้นสะตือสามต้น

Google Map

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 
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ห่มู่บ้านโบราณรมิคลองเกาะเรย่น อาย้กว่า 200 ปี 
ท่่� เปิดให่้นักท่่องเท่่� ยวเข้้ามาเร่ยนรู้วิ ถ่ช่่วิต้และ
วัฒนธรรมดั�งเดิมท่่�ส่่บท่อดต่้อกันมา โดยเฉพื่าะ
วัฒนธรรมการท่ำาข้นมไท่ยมงคลอย่างท่องห่ยิบ ท่อง
ห่ยอด และฝอยท่อง ท่่�ช่าวช่้มช่นซึ่ึ�งตั้�งอยู่ไม่ไกลจึาก
ห่มู่บ้านญ์่�ป้่น ส่่บท่อดสู่ต้รเด็ดมาจึากบรรพื่บ้ร้ษ
ข้องต้นท่่�เคยท่ำางานในห่้องเคร่�องข้องท้่าวท่องก่บม้า
โดยต้รง

ช่่�อข้อง ‘บ้านต้้นส่ะต่้อส่ามต้้น’ ม่ท่่�มาจึากการใช่ส้่อย
พื่่�นท่่�ข้องช่าวบ้านในอด่ต้ เน่�องจึากส่มัยก่อนพื่่�นท่่�น่� 
เคยเป็นพื่่�นท่่� ว่างกว้างให่ญ่์ริมท่้่งนา ช่าวบ้านแถว
นั�นจึึงใช่้เป็นพื่่� นท่่�พื่ักผั่อนและท่ำากิจึกรรมต่้างๆ  
ห่ลังการท่ำานา ต่้อมาจึึงปลูกต้้นส่ะต่้อเรย่งกันเอาไว้
ทั่�งห่มดส่ามต้้นเพื่่�อเป็นรม่ไม้ ต้ามด้วยการปลกูส่รา้ง
บ้านเรอ่นบรเิวณนั�น จึนกลายเป็นช่่�อเรย่กช่้มช่นว่า 
‘บา้นต้้นส่ะต่้อส่ามต้้น’ นั�นเอง

ชม่ ชอ็ป็ และที่ดลองที่ำาขนมไที่ย 
ท่ี่�ชุมชนขนมไที่ยบา้นป็า้มะล่

สกัการะศาลเจ้ำาพอ่เกาะเรย่น  
พระพุที่ธร่ป็ไมจ้ำากสำาเภาจำน่

*

*

พกัผ่อ่นตามวัถ่่ชว่ัต่ชุมชน
ท่ี่�โฮมสเตยท่์ี่�บา้นผ่่ใ้หญบ่า้นวัภ่ารตัน์

นั�งรถรางนำาเท่ี่�ยวัรอบชุมชน

*

*

โซนเกาะเรยีน



เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่ ่- มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่รุ่�วมืกิจกรุ่รุ่มื
ควรุ่ติิด้ติ�อล�วงหน้้ำาเพิื�อที่ำากิจกรุ่รุ่มื

08.00 - 17.00

ขนมไทยบา้นเกาะเรยีน
2

71

Google Map

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 

โซนเกาะเรยีน

ข้นมไท่ยป้ามะลิ ผัู้ส่่บท่อดต้ำารบัข้นมไท่ยต้ระกูลท่อง 
ไม่ว่าจึะเป็นท่องห่ยิบ ท่องห่ยอด ฝอยท่อง ข้นมไท่ย 
อันเล่� องช่่�อล่อช่าว่าม่ท่่�มาจึากกร้งเก่า เพื่ราะเป็น 
ต้้นกำาเนดิข้นมท่่�มส่่ว่นผัส่มข้อง ‘ไข้’่ โดยรบัเอาส่ตู้รข้นม 
ต้ามแบบฉบับโปรต้้ เกส่จึาก ‘ ท้่าวท่องก่บม้า’ 
ในส่มัยส่มเด็จึพื่ระนารายณม์ห่าราช่ ปจัึจ้ึบันจัึดตั้�งเปน็ 
วิส่าห่กิจึช่้มช่นม่เห่ล่าค้ณป้าวัยเกษ่ยณมาร่วมกัน
ท่ำาข้นมไท่ยข้าย บ้างก็เปิดต้้อนรบันักท่่องเท่่�ยว และ
ยังเป็นแห่ล่งเร่ยนรู้ให่้กับเด็กและเยาวช่นได้ส่ัมผััส่
ประส่บการณ์ท่ำาข้นมไท่ย



บางปะอิน เส่มอ่นเป็นแข้วงในส่มัยกร้งศรอ่ยธ้ยาเป็นราช่ธาน ่แต่้ก่อนถกู
เรย่กว่า ‘เกาะบา้นเลน’ โดยเฉพื่าะบรเิวณพื่ระราช่วังบางปะอินนั�นมเ่ร่�อง
เล่ามาว่าส่มัยส่มเด็จึพื่ระเอกาท่ศรถได้เส่ด็จึประพื่าส่ท่างช่ลมารคแล้วเกิด
เรอ่ล่ม พื่ระองค์จึึงวา่ยนำามาข้ึ�นฝั� งบนเกาะบางเลน จึนกระทั่�งได้พื่บรกักับ
ส่าวช่าวบ้านช่่�อนางอิน ท่ำาให่พ้ื่่�นท่่�บรเิวณนั�นถกูเรย่กว่า ‘เกาะบางปะอิน’ 
ในท่่�ส่้ด ต่้อมาส่มัยพื่ระเจ้ึาประส่าท่ท่องจึึงส่รา้งพื่ระราช่วังบางปะอินข้ึ�น
เพื่่�อรำาลึกถึงต้ำานานความรกัข้องพื่อ่และแมใ่นอด่ต้

1
2

วิดันเิวิศธีรรมูประวิติั์

ต์ลาดโก้งโค้ง
เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่่

08.00 - 18.00

1

72 AYUTTHAYA

โซนบางปะอิน

วดันิเวศ
ธรรมประวติั Google Map

สถานีรถไฟ
บิ๊างปะอ๊น

กระเชื่าข้ามืฟ
าก

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 
รถสองเเถวัรับิ๊จ้าง
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วัดไท่ยในส่ถาปัต้ยกรรมโกธิคท่่�เห่ล่องนวลท่่�ตั้�งอยู่
เค่ยงข้้างพื่ระราช่วังบางปะอินเพื่่� อใช่้เป็นส่ถานท่่� 
ส่ำาห่รบับำาเพื่ญ็์พื่ระราช่กศ้ล เม่�อครั�งท่่�พื่ระบาท่ส่มเด็จึ
พื่ระจ้ึลจึอมเกล้าเจ้ึาอยู่ห่วัเส่ด็จึฯ มาประทั่บท่่�อย้ธยา 
นอกจึากจึะโดดเด่นด้วยรูปแบบส่ถาปัต้ยกรรมท่่�
เล่ยนแบบโบส่ถ์คริส่ต์้ในการก่อส่ร้างจึนออกมา
ส่วยงามแปลกต้าเป็นห่นึ� งเด่ยวในประเท่ศไท่ย
แล้ว ยังม่บรรยากาศท่่�รม่ร่�นเย็นส่บายเพื่ราะตั้�งอยู่ 
บนเกาะกลางนำา

โซนบางป่ะอิิน
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อ่กห่นึ�งความนา่ส่นใจึข้องท่่�น่�จึึงเปน็การเดินท่างเข้า้วัด
ท่่�ต้้องนั�งกระเช่า้ไฟื้ฟ้ื้าท่่�ถูกออกแบบด้วยศิลปะแบบ
ไท่ยผัส่มย้โรปอย่างส่วยงาม ลอยข้้ามแม่นำาไปยังตั้ว
วัด ซึ่ึ�งให่บ้รกิารโดยไม่ม่ค่าใช่จ่้ึาย โดยกระเช่า้จึะออก
ท่ก้ 5-10 นาท่่ ห่รอ่เม่�อมผ่ัูโ้ดยส่ารเต็้มกระเช่า้

โซนบางป่ะอิิน
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วัน้ำพิฤหัส - วัน้ำอาทิี่ติย์
วัน้ำหย่ด้น้ำักข้ัติฤกษ์
เข้้าฟรุ่่

09.00 - 16.00

2

ต้ลาดโบราณท่่�เปล่�ยนให่้พ่ื่�นท่่�ด่านข้นอนห่ลวง ห่รอ่ 
ส่ถานท่่�เก็บภาษ่ส่นิค้าท่่�เดินท่างเข้้ามาในประเท่ศไท่ย
ท่างเรอ่ รวมถึงเป็นท่่�ช่้มน้มค้าข้ายแลกเปล่�ยนข้อง
เห่ล่าพื่่อค้าแม่ค้าทั่�งช่าวไท่ยและช่าวต่้างช่าติ้ในอด่ต้ 
ให่ก้ลายเป็นต้ลาดรว่มส่มัยภายใต้้ส่ถาปัต้ยกรรมไท่ย

โบราณ ผ่ัานการรวบรวมข้องด่ ข้องเด็ดจึากท่่�ต่้างๆ  
ในอยธ้ยาทั่�งข้องกิน ข้องฝาก ข้องใช่ ้มาให่น้กัท่่องเท่่�ยว 
ได้เล่อกส่รร

79

ตลาดโก้งโค้ง
Google Map

สถานีรถไฟ
บิ๊างปะอ๊น

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 

โซนบางป่ะอิิน



โดยคำา ว่า ‘โ ก้งโค้ง’  ข้องช่่� อต้ลาดนั�นก็มาจึาก 
พื่ฤติ้กรรมการเล่อกซึ่่�อข้องในอด่ต้ ท่่�พื่่อค้าแม่ค้า 
จึะวางเร่ยงส่ินค้าแล้วนั�งข้ายบนพื่่� น ส่่วนลูกค้า 
ก็ต้้องอาศัยการโก้งโค้งเพื่่� อเล่อกดูส่ินค้านั�นเอง
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ต้ามต้ำานานส่มัยอยธ้ยาเล่าว่า เม่�อก่อนพื่่�นท่่�บรเิวณน่�มท่่่าเรอ่ติ้ดรมิแม่นำา
เจ้ึาพื่ระยาอยู ่ซึ่ึ�งเป็นห่นึ�งแห่ล่งค้าข้ายส่ำาคัญ์กับเรอ่ส่ำาเภาจ่ึน จึนกระทั่�ง
มพ่ื่ายพั้ื่ดจึนเรอ่ล่มบรเิวณห่น้าวัดเช่งิท่่า เม่�อเวลาผ่ัานไปดินต้ะกอนต่้างๆ 
กลับถกูส่ายนำาพื่ดัทั่บถมจึนเกิดเปน็เกาะเล็กๆ ข้ึ�นกลางนำา ท่ำาให่เ้ปน็ท่่�มา
ข้องช่่�อ ‘เกาะเกิด’ ซึ่ึ�งช่าวบ้านใช่เ้รย่กพื่่�นท่่�บรเิวณนั�น

ชุมูชนเกาะเกิด

สมุูนไพรเพื�อสขุ้ภัาพ
ชุมูชนเกาะเกิด

1
2

เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่ ่- มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่เข้้ารุ่�วมืกิจกรุ่รุ่มื
ควรุ่ติิด้ติ�อล�วงหน้้ำาเพิื�อที่ำากิจกรุ่รุ่มื

08.00 - 17.00

1

Google Map

82 AYUTTHAYA

โซนเกาะเกิด

ชุมชนเกาะเกิด

เร่อข้ามืฟ
าก โรงงานกระดาษ - เกาะเก๊ด

2297  อยุธยา - เกาะเรียน - บิ๊างปะอ๊น 
สถานีรถไฟ

บิ๊างปะอ๊น
รถสองเเถวัรับิ๊จ้าง 



ช่้มช่นเล็กๆ ในอย้ธยาท่่�พืู่ดได้เต็้มปากเต็้มคำาว่า  
"ใช้การท่่องเท่่�ยวเพื�อพัฒนาชุมชน" เพื่ราะท่้กบ้าน
ล้วนม่การท่่องเท่่�ยวเป็นทั่�งรายได้และส่่วนผัส่มห่ลัก
ท่่�เช่่�อมโยงช่้มช่นเข้้าด้วยกัน โดยช่่�อ ‘เกาะเกิด’ นั�นม่
ท่่�มาจึากการท่่�พื่่�นท่่�ต้รงน่�นั�นเป็นเกาะท่่�เกิดข้ึ�นจึาก
ดินต้ะกอนท่่�ทั่บถมกันจึนเกิดเป็นเกาะกลางแม่นำา 
เจ้ึาพื่ระยา 

ช่้มช่นเกาะเกิดม่กิจึกรรมให่้เห่ล่านักท่่องเท่่�ยวเล่อก
ส่นก้กันได้ห่ลากห่ลาย ไมว่่าจึะเปน็การส่มัผัสั่ช่วิ่ต้รมิฝั� ง
แม่นำาในโฮมส่เต้ย์ประจึำาห่มู่บ้าน ท่ดลองท่ำาห่ม่�กรอบ 
ข้นมกง ห่รอ่ข้นมข้า้วยาค ูข้นมโบราณท่่�เป็นเอกลักษณ์
คู่ช่ม้ช่น ท่ดลองท่ำาลกูประคบส่ม้นไพื่ร นั�งรถรางห่รอ่
ปั� นจัึกรยานเท่่�ยวช่มวิถ่ช่วิ่ต้ช่าวเกาะเกิด ล่องเรอ่ไห่ว้
พื่ระช่มวิวแม่นำาเจ้ึาพื่ระยา ห่รอ่จึะแวะต้กก้้งแม่นำา 
จึากบนเร่อมาให่้ช่าวช่้มช่นท่ำาอาห่ารเย็นให่้ท่าน 
ก็ยอ่มได้

84 85AYUTTHAYA โซนเกาะเกิด
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2

ผัลิต้ภัณฑ์์ในช่้มช่นเกาะเกิดท่่� โดดเด่นเห่็นจึะเป็น
ผัลิต้ภัณฑ์์เพื่่�อส่้ข้ภาพื่ ตั้�งแต่้ข้องกินไปจึนถึงข้องใช่ ้
อยา่งข้นมข้า้วยาคบูา้นยายช่มอ้ย ข้นมโบราณห่าท่าน
ยากท่่�ท่ำาจึากนำานมข้้าวและใบเต้ย ยาเม็ดลูกกลอน
ส่ม้นไพื่รสู่ต้รผัู้ให่ญ์่ ลำาพืู่น โดยกล้่มส่ต้ร่ส่ห่กรณ์
ส่ม้นไพื่รอาย้วัฒนะข้องช่้มช่นเกาะเกิด ม้าย่นเพื่่� อ
ส่ข้้ภาพื่จึากภมูิปัญ์ญ์าช่าวบ้านโดยลง้ส่ำาอางค์ ส่มัผััส่
ประส่บการณ์ท่ำาไข่้เค็มใบเต้ย ห่ร่อท่ำาลูกประคบ 
ส่มน้ไพื่รจึากเวิรก์ช่อปช่ม้ช่น

เปิด้ที่่กวัน้ำ 
เข้้าชมืฟรุ่ ่- มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่เข้้ารุ่�วมืกิจกรุ่รุ่มื 
ควรุ่ติิด้ติ�อล�วงหน้้ำาเพิื�อที่ำากิจกรุ่รุ่มื

08.00 - 17.00

สมุนไพรเพื่อสขุภาพ
ชุมชนเกาะเกิด

โซนเกาะเกิด



ไท่รน้อย เป็นต้ำาบลเล็กๆ ท่่�ม่ช่้มช่นตั้�งอยู่ห่ลายแห่่ง ตั้�งแต่้ส่มัยกร้ง
ศรอ่ย้ธยาเป็นราช่ธาน่ โดยส่่วนมากเป็น ช่าวมอญ์ เพื่ราะต้ามต้ำานาน
เล่าว่าครั�งส่มเด็จึพื่ระนเรศวรมห่าราช่ได้ประกาศเอกราช่แล้วจึึงยกทั่พื่
กลับพื่ระนคร พื่รอ้มให่พ้ื่่�นท่่�ห่มูบ้่านเดิมค่นแก่ช่าวมอญ์ ห่รอ่พื่่�นท่่�ต้ำาบล
ไท่รนอ้ยในปัจึจ้ึบัน ปจัึจ้ึบันยงัคงห่ลงเห่ล่อวัฒนธรรมข้องช่าวมอญ์ให่เ้ห่น็
อยูบ่า้งจึากส่ถาปตั้ยกรรมและวิถ่ช่วิ่ต้ข้องคนในพื่่�นท่่�แห่ง่น่�

หมููบ่า้นท่ี่องเทีี่�ยวิเชงิอนรุกัษ์
โฮมูสเต์ยไ์ที่รน้อย - ชุมูชนมูอญ์

ผลิต์ภััณีฑ์ชาวิมูอญ์

1

2
เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่ ่- มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่เข้้ารุ่�วมืกิจกรุ่รุ่มื

08.00 - 17.00

หมูบ่า้นท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษ์ 
โฮมสเตยไ์ทรน้อย
(ชุมชนมอญ)

1

Google Map
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โซนไทรน้อย

2333  อยุธยา - วัดท่าสุทธาวัาส - บิ๊างบิ๊าล



90 91AYUTTHAYA

การท่่องเท่่�ยวช่้มช่นวิถ่ไท่ยมอญ์ ท่่�เกิดข้ึ�นด้วยความตั้�งใจึอยากส่่บส่าน
วัฒนธรรมช่าวมอญ์ท่่�ห่ลงเห่ล่อน้อยลงท่้กท่่ในช่้มช่นให่้คนร้่นให่ม่ 
ยังคงกลับมาส่ัมผััส่ได้ โดยม่กิจึกรรมเด่นค่อ การเข้้าร่วมกิจึกรรม
ท่ดลองท่ำาอิฐมอญ์โบราณ ซึ่ึ�งจึะพื่าท่้กคนไปเร่ยนรู้ตั้�งแต่้เร่�องเล่าท่่� 
ส่อดรบักับประวัติ้ศาส่ต้รช์่้มช่น อย่างการท่่�พื่ระนเรศวรฯ โปรดเกล้าฯ 
ให่้ช่าวมอญ์เริ�มท่ำาอิฐมอญ์ส่ำาห่รับส่ร้างโบส่ถ์ การลงม่อผัส่ม ปั� น 
และต้ากดินให่้แห่้ง พื่รอ้มเท่่�ยวช่ม ‘โบส่ถ์มห่าอ้ต้ม์’ ห่รอ่โบส่ถ์โบราณ 
ท่่�ถูกส่ร้างข้ึ�นด้วยอิฐมอญ์และส่ถาปัต้ยกรรมมอญ์แท้่ๆ ท่่�ยังคงตั้�ง 
อยูภ่ายในช่ม้ช่น

โซนไทรน้อิย

เรย่นร่ก้ารป็กัสไบมอญลายดาวั
ล้อมเดือน ตัวัแที่นควัามรกัท่ี่�ชาวั
มอญมต่่อสมเด็จำพระนเรศวัรฯ

กิิจกิรรม
*

*

*

*

*

แลกเป็ล่�ยนเรื�องราวักับชาวัชุมชน
ในโฮมสเตยท์ี่รงไที่ย

การฝึึกควัามแขง็แรงผ่า่น
ก่จำกรรมศ่ลป็ะแมไ่มม้วัยไที่ย

เรย่นร่ก้ารที่ำาขนมมงคลโบราณ
สต่รชาวัวังัและอาหารคาวัพื�นถ่�น

ป็ั� นจำกัรยานและนั�งรถรางเท่ี่�ยวั
ชมวัถ่่ชว่ัต่ชุมชน



เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

11.00 - 20.00

350.-

เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่่

08.00 - 17.00

สไบมอญ ป็กัลายดาวัล้อมเดือน

2
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Google Map

ผลิตภัณฑ์
ชาวมอญ

2333  อยุธยา - วัดท่าสุทธาวัาส - บิ๊างบิ๊าล

โซนไทรน้อิย

ด้วยพ่ื่�นท่่�เดิมไท่รนอ้ยนั�นเปน็ช่ม้ช่นมอญ์ท่่�อพื่ยพื่มาตั้�งรกราก จึึงทิ่�งรอ่ง
รอยภูมิปัญ์ญ์าการท่ำา ‘อิฐมอญ์’ ห่รอ่อิฐแดงท่่�ท่ำาจึากดินและแกลบไว้
จึนถึงปจัึจ้ึบัน ช่าวมอญ์นั�นมฝ่มีอ่ในเร่�องท่ำาเคร่�องปั� นดินเผัา อิฐมอญ์จึึง
เปน็วัส่ดใ้นการก่อรา่งส่รา้งเมอ่ง ส่รา้งบา้น วัด วังท่่�แข็้งแรงท่นท่าน เป็น
รากฐานข้องส่ถาปตั้ยกรรมและโบราณส่ถานแห่ง่กร้งศรอ่ยธ้ยา ช่าวบา้น
นิยมท่ำาอิฐมอญ์เป็นอาช่พ่ื่เส่รมิห่ลังว่างจึากการท่ำานาจึนกลายเป็นวิถ่
ดั�งเดิมท่่�ยงัคงส่บ่ท่อดมาถึงท่ก้วันน่�

นอกจึากนั�นยังส่่บส่านการปักส่ไบมอญ์ ส่ะท้่อนเร่�องราวบรรพื่ช่นมอญ์
ไว้บนผ่ันผัา้ ใช่ใ้ส่ใ่นงานพื่ธิก่ารส่ำาคัญ์ต่้างๆ และยังปรบัให่เ้ข้า้กับยค้ส่มยั
ด้วยการปกัห่มวกห่รอ่ห่นา้กากผ้ัา



พวังกญุแจำตุ�กตาด่นเผ่า
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พดัสานร่ป็ใบตำาล่ง

ขนมไที่ยมงคล

โซนไทรน้อิย



อด่ต้ช่่�ออำาเภอนครกลางและนครน้อย ก่อนถูกเปล่�ยนช่่�อมาเป็นอำาเภอ
นครห่ลวงซึ่ึ�งเป็นท่่�ตั้�งข้องปราส่าท่นครห่ลวง โบราณส่ถานท่่�ยงัห่ลงเห่ล่อ
รอ่งรอยท่างประวัติ้ศาส่ต้รตั์้�งแต่้ส่มัยพื่ระเจ้ึาปราส่าท่ท่อง และอำาเภอ
ท่่าเรอ่ซึ่ึ�งข้ึ�นช่่�อว่าเป็นถิ�นกำาเนิดข้องห่ลวงพ่ื่อโต้ แล้วยังม่ประวัติ้ศาส่ต้ร์
อันน่ากลัวเร่�องข้องโจึรปิดต้ลาดปล้นรา้นท่องอย่างอ้กอาจึ จึนถูกนำา
มาส่รา้งและเคยถูกนำามาส่รา้งเป็นภาพื่ยนต้รไ์ท่ยเร่�อง ‘2508 ปิดกรม
จัึบต้าย’ อันโด่งดัง

1
2
3

ปราสาที่นครหลวิง

ยา่นชุมูชนท่ี่าเรอื

ข้นมูบา้บิ�น แมูเ่สยีน
เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่่

06.00 - 18.00

1

ปราสาทนครหลวง
Google Map
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โซนนครหลวง
และท่าเรอื

2213  อยุธยา - ท่าเร่อ  



ปราส่าท่นครห่ลวง เป็นโบราณส่ถานแห่่งส่ำาคัญ์ท่่�ม่
การผัส่มผัส่านลักษณะท่างศิลปกรรมทั่�งจึากกัมพูื่ช่า 
ไท่ย และจ่ึนได้อย่างลงตั้วและส่วยงามแปลกต้า 
ภายในกว้างข้วางคล้ายอาณาจัึกรและส่ามารถเดิน
ช่มโดยรอบฐานปราส่าท่เก่าพื่รอ้มทั่�งข้ึ�นไปส่ักการะ
รอยพื่ระพื่้ท่ธบาท่และองค์พื่ระพิื่ฆเนศท่่�ประดิษฐาน
อยูภ่ายในได้ 
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โบราณสถานสมยักรุงศรอ่ยุธยา
ซึ่่�งถก่ผ่สมผ่สานศ่ลป็ะจำาก
กัมพ่ชา ไที่ย และจำน่

*

* สกัการะรอยพระพุที่ธบาที่และ
องค์พระพฆ่์เนศท่ี่�ป็ระด่ษฐาน 
อย่ท่่ี่�ชั�นบนสดุของป็ราสาที่

โซนนครหลวังเเละท่าเรอืิ
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โดยส่าเห่ต้้ ท่่� ท่ำา ให่้ปราส่าท่นครห่ลวงม่
ส่ถาปัต้ยกรรมท่่�ม่เอกลักษณ์เช่น่น่�ก็มาจึาก
การต่้อเติ้มและบูรณะตั้วปราส่าท่ในแต่้ละย้ค
ส่มัย เริ�มต้้นแต่้ส่มัยส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาปราส่าท่
ท่อง ท่่�โปรดเกล้าฯ ให่้ส่รา้งปราส่าท่ข้ึ�นด้วย
ศิลปะแบบกัมพูื่ช่าต้ามแบบนครวัดเพื่่�อเป็น
ท่่�พื่ักร้อนก่อนท่่�จึะเส่ด็จึไปนมัส่การรอย
พื่ระพื่้ท่ธบาท่จัึงห่วัดส่ระบ้ร่ ต้ามด้วยการ
ปรบัปร้งปราส่าท่ท่่�ยังคงส่รา้งไม่แล้วเส่รจ็ึให่้
กลายเป็น ‘วัดนครห่ลวง’ ข้องนายปิ� น ห่รอ่ 
ต้าปะข้าวปิ� น ด้วยการส่รา้งรอยพื่ระพื่ท้่ธบาท่
ส่่�รอยและส่ร้างอ้โบส่ถข้ึ�นท่่� ด้านบนยอด
ข้องปราส่าท่ และการบูรณะครั�งล่าส่้ดใน 
ส่มัยรัช่กาลท่่�  5 ซึ่ึ�งได้ร่�อส่่วนอ้โบส่ถออก
แ ล ะ ส่ ร้า ง เ ป็ น ม ณ ฑ์ ป จึ ต้้ ร ม้ ข้ พื่ ร้อ ม ทั่� ง
ส่ถาปตั้ยกรรมแบบจ่ึน ซึ่ึ�งปรากฏิในปจัึจ้ึบนั
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Google Map

เปิด้ที่่กวัน้ำ

ยา่นชุมชนท่าเรอื
2

ช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�เคยเป็นยา่นการค้าส่ด้คึกคัก ท่่�เต็้มไปด้วย
ทั่�งเส่่�อผั้าข้องกินและข้องป่าให่เ้ล่อกซึ่่�อ เพื่ราะเป็นช่ม้ช่น
ท่่�ตั้�งอยู่ใจึกลางจ้ึดเช่่�อมการเดินท่างในอด่ต้ เพื่ราะม่ทั่�ง
ท่่าเรอ่และส่ถาน่รถไฟื้ ดังนั�นไม่ว่าจึะเป็นคนกร้งท่่�เดิน
ท่างออกมาท่่องเท่่�ยวไห่ว้พื่ระพ้ื่ท่ธบาท่ส่ระบร้ ่ห่รอ่เห่ล่า
พื่่อค้าและนักท่่องเท่่�ยวท่่�อยากจึะจัึบรถไฟื้เข้้ากร้ง ก็ต้้อง
มาแวะพัื่กกินข้้าวกินนำาและจัึบจ่ึายซึ่่�อข้องท่่�น่�กันทั่�งนั�น

สถานีรถไฟ
ท่าเร่อท่าเร่อ

2213  อยุธยา - ท่าเร่อ  
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ถึงแม้ว่าปัจึจ้ึบันย่านท่่าเรอ่จึะไม่ได้คึกคักมากมาย
เท่่าในอด่ต้ แต่้บรรยากาศเก่าๆ ข้องห่้องแถวไม้
ท่่�ส่องช่ั�นแบบโบราณท่่� ตั้�งเร่ยงรายต้ลอดส่องฝั� ง
ถนน ไปจึนถึงรอยยิ� มอ้่ นๆ  ท่่� มาพื่ร้อมกาแฟื้
โบราณ ข้นมบ้าบิ�น และอาห่ารจึานอรอ่ยจึากรา้น
เก่าแก่ก็ยังไม่ห่ายไม่ไห่น เพื่ิ�มเติ้มค่อม่คาเฟ่ื้ส่วยๆ 
นั�งส่บายมาเปิดให่ม่ให่เ้ล่อกใช่เ้วลาผั่อนคลายรอ้นกัน
ได้ห่ลากห่ลายรูปแบบ

นอกจึากน่� ถ้าเดินเล่ยบถนนม้่งห่น้าไปยังริมฝั� งนำา 
ต่้ออ่กนิด ก็จึะได้พื่บกับส่ะพื่านเห่ล็กส่มัยก่อน
ส่งครามโลก ซึ่ึ�งท่ห่ารญ่์�ป้่นได้เคยส่ร้างไว้เพ่ื่� อใช่้
เป็นท่างรถไฟื้ลำาเล่ยงอาว้ธเข้้าไปยังส่่วนต่้างๆ ข้อง
ประเท่ศไท่ยอ่กด้วย



เปิด้ที่่กวัน้ำ
เข้้าชมืฟรุ่ ่- มื่ค�าใช้จ�ายใน้ำการุ่เข้้ารุ่�วมืกิจกรุ่รุ่มื

นอกจึากข้นมต้ระกูลท่องท่่� โด่ง
ดังในอย้ธยาแล้ว น้อยคนจึะรู้ว่า  
‘ข้นมบ้าบิ�น’ ข้องจัึงห่วัดอย้ธยา
ก็ข้ึ�นช่่�อไม่แพื่้กัน ท่่�อำาเภอท่่าเร่อ 
เป็นแห่ล่งรวมร้านข้นมบ้าบิ�น
อย้ธยา ‘ข้นมบ้าบิ�นแม่เส่่ยน’ ค่อ
ร้านบ้าบิ�น เ จ้ึา เ ก่าแก่ท่่� รส่ช่าติ้
อร่อยห่อมมันเล่� องช่่�อไปไกลจึน
เคยได้ท่ลูเกล้าฯ ถวายแด่พื่ระบาท่
ส่มเด็จึพื่ระเจ้ึาอยู่ห่ัวและส่มเด็จึ
พื่ระนางเจ้ึาฯ พื่ระบรมราช่น่ินาถ 
ใน พื่.ศ. 2522 ปจัึจ้ึบันเปน็ท่ายาท่
ร้น่ท่่� 3 แต่้ยังคงกรรรมวิธ่การท่ำา
แบบโบราณ ปิ� งด้วยถ่านไม้เพ่ื่�อให่้
ห่อมควันไฟื้ ใช่แ้ป้งข้้าวเห่น่ยวโม่
ส่ด แนะนำาให่้รบ่ไปแต่้เช่า้ เพื่ราะ
เพ่ื่ยงแค่ส่ายๆ ต้ลาดก็วายเส่ย่แล้ว

3
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Google Map

ขนมบา้บิน่ 
เเมเ่สยีน

สถานีรถไฟ
ท่าเร่อท่าเร่อ

2213  อยุธยา - ท่าเร่อ  
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ของขวญัอยุธยา
AYUTTHAYA

ห่มูบ่า้นท่่องเท่่�ยวเช่งิอนร้กัษ ์
โฮมส่เต้ยไ์ท่รนอ้ย 
(ช่ม้ช่นมอญ์) 
ต้.ไท่รนอ้ย อ.บางบาล 

วิส่าห่กิจึช่ม้ช่นข้นมไท่ยปา้มะลิ 
ต้.เกาะเรย่น 
อ.พื่ระนครศรอ่ยธ้ยา 

พััดสานรููปใบตำำาลึึง ไข่่เค็็มใบเตำย

หมวกปักลึาย ข่นมไทยมงค็ลึ

1 3
2 4

1

5

4

3

รา้นบงัห่มดัห่น้าโรงพื่ยาบาล
พื่ระนครศรอ่ยธ้ยา 
ต้.ประต้ชู่ยั 
อ.พื่ระนครศรอ่ยธ้ยา

ข่นมบ้าบ่�นทูลึเกล้ึาฯ โรูตีำสายไหม
6

รา้นข้นมบา้บิ�นแมเ่ส่ย่น 
ต้.ท่่าเรอ่
อ.ท่่าเรอ่

5

2

6



เส่้นท่างแนะนำา 113



114

1
เดินช่มโบราณส่ถานท่่�ส่ำาคัญ์อันดับต้้นๆ ข้องกร้งศรอ่ยธ้ยา 
ซึ่ึ�งเป็นต้้นแบบข้องการส่รา้งวัดในพื่ระบรมมห่าราช่วัง 
ในส่มัยกร้งรัต้นโกส่ินท่ร์อย่าง วัดพระศร่สรรเพชญ์์  
แล้วเดินต่้อไปช่มพื่ระพื่้ท่ธรูปส่ัมฤท่ธิ�ท่่� ให่ญ์่ท่่�ส่้ดองค์
ห่นึ�งข้องไท่ยห่รอ่พื่ระมงคลบพิื่ต้รท่่� วิห่ารมงคลบพิตัร  
และส่ามารถแวะซึ่่�อข้องฝากห่ลากห่ลายช่นิดจึากเม่องเก่า 
ได้ท่่� ร้านขายของฝากวิห่ารมงคลบพิตัร 

เดินต่้อไปยงัค้้มข้น้แผันและวังช่า้งอยธ้ยา แล เพื่นย่ด

เข้้าช่มความงาม คุ้มขุนแผน ห่ร่อเร่อนไท่ยอย้ธยา 
เป็นเร่อนเคร่�องไม้ห่มู่ส่่�ห่ลังพื่ร้อมห่อโถง ซึ่ึ�งถูกส่ร้าง
ต้ามรูปแบบข้องเร่อนผัู้ม่บรรดาศักดิ�ในส่มัยอย้ธยา 
แล้วเดินต่้อไปยัง วังช้างอยุธยา แล เพน่ยด ซึ่ึ�งเป็น 
ส่ถานท่่�เพื่าะพื่นัธ้ช์่า้งไท่ย และท่ำากิจึกรรมรว่มกับช่า้ง ได้แก่ 
การถ่ายรูปบนห่ลังช่้าง การรับช่มการแส่ดงช่้างน้อย 
และการให่อ้าห่ารช่า้ง เปน็ต้้น 

นั่่�งรถสองแถวสาย 2457 ฝั่่� งท่ี่�กล่ับไปตลัาดเจ้า้พรหม 
แล้ัวลังท่ี่�จุ้ดท่ี่�ใกล้ัวด่ราชบรูณะ 
ราคาประมาณ 7-12 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 3-5 นาที

แวะรบัประท่านอาห่ารกลางวันท่่�บรเิวณฝั� งต้รงข้้ามวัด
ราช่บูรณะ

เกาะเมืองเก่า
day

2457

เช้้า

เเนะนำาเส่้นท่างกิารท่่องเท่่�ยว 2 ว่น 1 คืืน

2 DAYS 1 NIGHT !

2457

2457

เย็็น

บ่่าย็
เดินช่มกร้ปรางค์ วัดราชบูรณะ ซึ่ึ�งตั้�งอยู่กลางเม่อง
อย้ธยา แล้วเดินต่้อไปยังพื่ระอารามห่ลวงท่่�ส่ำาคัญ์อย่าง 
วัดมห่าธาตัุ และช่มความงามข้องเศ่ยรพื่ระพื่้ท่ธรูป 
รอ้ยปีในรากไม้

นั่่�งรถสองแถวสาย 2457 
ฝ่ั่� งท่ี่�กล่ับไปตลัาดเจ้้าพรหม ลังท่ี่� จุ้ดท่ี่�ใกล้ัวด่ราชบรูณะ
ราคาประมาณ 7-12 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 3-5 นาที

นั่่�งรถสองแถวสาย 2457
ฝ่ั่� งท่ี่�กล่ับไปวด่ไก่เต่�ย ลังท่ี่� ตลัาดหว่รอ
ราคาประมาณ 7-12 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ  5-10 นาที

เดินช่มบรรยากาศ ย่านชุมชนหั่วรอ ซึ่ึ�งม่ต้ลาดท่่องเท่่�ยว
เช่งิอนร้กัษเ์ก่าแก่อายก้ว่า 200 ปี และส่ามารถเดินต่้อไปยงั 
พิพิธภััณฑสถานแห่่งชาติั จันท่รเกษม อด่ต้วังจัึนท่รเกษม
ซึ่ึ�งปัจึจ้ึบันกลายเป็นแห่ล่งรวมองค์ความรูด้้านศิลปะไท่ย
โบราณประจึำาจัึงห่วัดอยธ้ยา

นั่่�งรถไฟ ลังท่ี่�สถาน่ั่รถไฟบางปะอินั่
แล้ัวต่อรถรบ่จ้้าง ลังท่ี่� โรงงานั่กระดาษ
นั่่�งเรอืข้า้มฟากไปยง่ชุมชนั่เกาะเกิด
รถรบัจ้้าง ราคาประมาณ 15-30 บาท 
เรอ่ข้ึ้ามฟาก ราคาประมาณ 10-20 บาท 
ใช้เ้วล้าเดิินทางรวมประมาณ 15-20 นาที

รบัประท่านอาห่ารเยน็และพัื่กผ่ัอนท่่�โฮมสเตัย์เกาะเกิด
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2
2 DAYS 1 NIGHT !

บางปะอ่นแลึะเกาะเก่ด
day

เเนะนำาเส่้นท่างกิารท่่องเท่่�ยว 2 ว่น 1 คืืน

ช่มวิถ่ช่วิ่ต้รมิแม่นำาเจ้ึาพื่ระยาข้อง ชุมชนเกาะเกิด และ 
เข้า้รว่มเวิรก์ช่อ็ปช่ม้ช่นท่ำาข้นมไท่ยโบราณ ห่รอ่ผัลิต้ภัณฑ์์
จึากส่มน้ไพื่รช่ม้ช่น และรบัประท่านอาห่ารกลางวัน

นั่่�งเรอืข้า้มฟากกล่ับมา โรงงานั่กระดาษ 
แลัะต่อรถรบ่จ้า้ง ไป ท่ี่าเรอืพระราชวง่บางปะอินั่
เพื�อนั่่�งกระเชา้ข้า้มฟากจ้ากฝั่่� งพระราชวง่บางปะอินั่
ราคาประมาณ 15-30 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 10-15 นาที

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติั 
วัดไท่ยในส่ถาปัต้ยกรรมโกธิคส่่เห่ล่องนวลห่นึ�งเด่ยวใน
ประเท่ศไท่ย ลักษณะคล้ายโบส่ถ์ครสิ่ต์้ในการก่อส่รา้ง 
 จึนออกมาส่วยงามแปลกต้า
           
นั่่�งรถไฟ หรอืต่อรถรบ่จ้า้งจ้ากสถาน่ั่บางปะอินั่
กล่ับไปสถาน่ั่รถไฟอยธุยา

เดินั่ไปข้้�นั่ท่ี่าเรอืข้า้มฟาก แลัะต่อรถสองแถวสาย 1 (วนั่ข้วา)
จ้ากป้ายสำานั่่กงานั่สาธารณสุข้จ้่งหว่ดอยุธยา ไปลังอยุธยา
ไนั่ท์ี่มารเ์ก็ต

อยุธยาไนท์่มาร์เก็ตั ห่รอ่ต้ลาดกร้งศรอ่ย้ธยาไนท์่มารเ์ก็ต้
ท่่�จึำาลองบรรยากาศย้อนย้คกลับไปในส่มัยกร้งศรอ่ย้ธยา  
ม่รา้นค้าห่ลากห่ลายไม่ว่าจึะเป็นข้องใช่โ้บราณ ข้องเล่น
ส่มยัเด็ก ห่รอ่รา้นเช่า่ช่ด้ท่่�ให่บ้รกิารผัูม้าเยอ่นได้แปลงโฉม
ถ่ายรูปกันอ่กด้วย รบัประท่านอาห่ารและข้นมไท่ยท่่�ห่า 
ได้ยากและพื่กัผัอ่นต้ามอัธยาศัย

เช้้า

บ่่าย็

เย็็น

วัดพระศร่สรรเพชญ์์
0 3524 2525
 
วังช้างอยุธยา
0 3532 1982

วัดมห่าธาตุั
0 3524 2525

วัดราชบูรณะ
0 3524 2525

พิพิธภััณฑสถานแห่่งชาติั
จันท่รเกษม
0 3525 1586

ชุมชนบ้านต้ันสะตืัอสามต้ัน 
ขนมไท่ยมงคล  
ชุมชนบ้านเกาะเร่ยน
08 6891 8630

วัดนิเวศธรรมประวัติั
0 3526 2139

ข้อ้ม่ืลสถ์าน้ำท่ี่�

ตัลาดโก้งโค้ง
08 9107 8443

ชุมชนเกาะเกิด
09 8245 5322

สมุนไพรเพื�อสุขภัาพ 
ชุมชนเกาะเกิด
08 1851 6632

ห่มู่บ้านท่่องเท่่�ยวเชิงอนุรักษ์ 
โฮมสเตัย์ไท่รน้อย
09 8156 6192

ผลิตัภััณฑ์ชาวมอญ์
08 1947 0917

ขนมบ้าบิ�นแม่เส่ยน
0 3534 2409
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