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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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นครแห่่งส่่ส่ันและความห่ลากห่ลาย เม่องห่ลวงและเม่องให่ญ่่ท่่�ม ่
ประช่ากรเยอะท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ยซึ่ึ�งวางตั้วอยู่ในบรเิวณส่ามเห่ล่�ยม 
ปากแม่นำาเจ้ึาพื่ระยา โดยม่แม่นำาเจ้ึาพื่ระยาไห่ลผั่านและแบ่งเม่อง 
ออกเปน็ 2 ฝ่� ง ค่อ ฝ่� งพื่ระนครและฝ่� งธนบร้่

กร้งเท่พื่มห่านคร ค่อ ศนูย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม 
การเงิน การส่่� อส่าร ส่าธารณส่้ข้ การออกแบบ ความบันเทิ่ง และ 
ความเจึรญิ่ข้องประเท่ศไท่ย นอกจึากน่�ยังเต็้มไปด้วยส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
ส่ำาคัญ่ๆ มากมายท่่�รอให่ค้้นห่า ท่่�น่�จึึงเป็นจ้ึดม้ง่ห่มายส่ำาคัญ่ข้องทั่�งช่าวไท่ย 
ในภูมิภาคต่้างๆ ท่่�เดินท่างเข้้ามาท่ำางานในเม่อง และเห่ล่านักท่่องเท่่�ยว

จึากทั่�วท่ก้ม้มโลก ท่่�ม่กร้งเท่พื่ฯ เป็นจ้ึดห่มายท่่�ต้้องมาเย่อนให่ไ้ด้ส่กัครั�ง 
โดยในปี พื่.ศ. 2562 นิต้ยส่ารฟื้อบส่์ ได้จัึดอันดับกร้งเท่พื่มห่านคร 
เป็นเม่องท่่�ม่นักท่่องเท่่�ยวต่้างช่าติ้มาเท่่�ยวมากเป็นลำาดับท่่� 1 ข้องโลก 
เลยท่่เด่ยว

โดยท่่�มาข้องคำาว่า ‘บางกอก’ ห่รอ่ ‘Bangkok’ นั�นม่การส่ันนิษฐานว่า 
อาจึมาจึากภูมิประเท่ศท่่�ม่แม่นำาเจ้ึาพื่ระยาไห่ลคดเค่�ยวไปมาจึนเกิด
เป็นเกาะมากมาย จึึงเรย่กกันว่า ‘บางเกาะ’ ห่รอ่บ้างก็ว่ามาจึากการ 
ท่่�ในอด่ต้เคยม่ต้้นมะกอกอยู่มาก จึึงเรย่กว่า ‘บางมะกอก’ และเพื่่�ยนมา
เปน็บางกอกในปจ่ึจ้ึบนั
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การเดินทางมา
กรุงเทพมหานคร

ร้ถทัวร้/์ร้ถบสั
ส่ามารถเดินท่างเข้้ามากร้งเท่พื่ฯ จึากท่้กจัึงห่วัดด้วยรถบข้ส่. 
โดยจึะม่ส่ถาน่ข้นส่่งห่มอช่ติ้รับรถจึากภาคเห่น่อและอ่ส่าน 
ส่ถาน่ข้นส่ง่ส่ายใต้้ให่ม่รบัรถท่่�มาจึากภาคใต้้และต้ะวันต้ก และ
ส่ถาน่ข้นส่ง่เอกมัยรบัรถท่่�มาจึากภาคต้ะวันออก

เคร้่�องบนิ
สายการบิินระห่ว่างประเท่ศ
ม่เท่่�ยวบินนานาช่าติ้ให่้บรกิารจึากห่ลากห่ลายประเท่ศมายัง
ส่นามบนิดอนเมอ่ง และส่นามบนิส่ว้รรณภมู ิพื่รอ้มด้วยระบบ
รถไฟื้ฟื้า้รองรบัการเดินท่างต้รงเข้า้สู่ใ่จึกลางเมอ่ง

สายการบิินภายในประเท่ศ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากท่้กส่นามบินพื่าณิช่ย์ในประเท่ศมายัง
ส่นามบนิดอนเมอ่ง และส่นามบนิส่ว้รรณภมู ิพื่รอ้มด้วยระบบ
รถไฟื้ฟื้า้และรถประจึำาท่าง รองรบัการเดินท่างต้รงเข้า้สู่ใ่จึกลางเมอ่ง

รุถไฟ
ส่ถาน่กลางบางซึ่่�อค่อศูนย์กลางการเดินท่างด้วยรถไฟื้ซึ่ึ�ง
รองรบัรถไฟื้จึากท่ก้ภมูภิาคทั่�วประเท่ศ

รุถไฟฟา้
ม่โครงข้่ายรถไฟื้ฟื้้ารองรบัการเข้้ามายังตั้วเม่องกร้งเท่พื่ได้
โดยส่ะดวก จึากจัึงห่วัดปรมิณฑ์ล เช่น่ นนท่บร้ ่ส่มท้่รปราการ 
และปท่ม้ธาน่

ม่คิวรถตู้้ให่บ้รกิารไปยังจัึงห่วัดโดยรอบต้ามส่ถาน่ข้นส่ง่ต่้างๆ 
เช่น่ รถตู้้ส่ายต้ะวันต้กท่่�ส่ถาน่ข้นส่ง่ส่ายใต้้ให่ม ่ รถตู้้ส่ายเห่นอ่
และอ่ส่านท่่�ส่ถาน่ข้นส่่งห่มอช่ติ้ รถตู้้ส่ายต้ะวันออกท่่�ส่ถาน่
ข้นส่ง่เอกมยั

รุถตูู้โดยสัารุ
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รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั

มเ่รอ่ประจึำาท่างให่บ้รกิารในแมน่ำาเจ้ึาพื่ระยา คลองภาษเ่จึรญิ่ 
และคลองแส่นแส่บ

เร้อ่ปร้ะจำาทาง

มเ่รอ่ข้้ามฟื้ากให่บ้รกิารข้้ามแมน่ำาเจ้ึาพื่ระยาในห่ลายจ้ึด

เร้อ่ขา้มฟาก

มร่ถส่ามล้อเคร่�องให่บ้รกิารแบบเห่มาต้ามพื่่�นท่่�ท่่องเท่่�ยว

ร้ถสามล้อ

ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถานต่่้างๆ ได้ทั่�งฝ่� งท่างเห่นอ่ และต้ะวัน
ออกข้องกร้งเท่พื่ฯ ท่่�ส่ถาน่รถไฟื้กร้งเท่พื่ ห่รอ่ส่ถาน่กลาง
บางซึ่่�อ และไปยังฝ่� งต้ะวันต้กด้วยส่ถาน่ธนบ้ร่ และส่ถาน่
วงเว่ยนให่ญ่่

ร้ถไฟ

ม่รถไฟื้ฟื้้าห่ลายส่ายเช่่�อมต่้อพื่่� นท่่�ส่ำาคัญ่ในกร้งเท่พื่ และ 
ส่ถานข่้นส่ง่ส่ำาคัญ่ห่ลายแห่ง่ เช่น่ ส่นามบนิส่ว้รรณภมู ิส่นามบนิ 
ดอนเมอ่ง ส่ถานก่ลางบางซึ่่�อ ส่ถานร่ถไฟื้กร้งเท่พื่ ส่ถานข่้นส่ง่
เอกมัย

ร้ถไฟฟา้

มร่ถประจึำาท่างให่บ้รกิารครอบคลม้ทั่�วทั่�งกร้งเท่พื่ฯ

ร้ถปร้ะจำาทาง

ม่รถตู้้ให่บ้รกิารเดินท่างจึากตั้วเม่องกร้งเท่พื่ฯ โซึ่นกลางเม่อง 
ไปยงัช่านเมอ่งและพื่่�นท่่�ปรมิณฑ์ล

ร้ถต้้โดย์สาร้

ม่รถส่องแถวให่้บรกิารเป็นข้นส่่งเช่่�อมต่้อจึากแนวรถไฟื้ฟื้้าไป
ยงัพ่ื่�นท่่�ช่ม้ช่นและต้รอกซึ่อยต่้างๆ

ร้ถสองเเถว

มแ่ท็่กซึ่่�มเิต้อรใ์ห่บ้รกิาร ราคาเริ�มต้้นท่่� 35 บาท่

ร้ถแท็กซี่ี�

มบ่รกิารรถจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง

ร้ถจักร้ย์านย์นต์ร้บัจ้าง
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ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

ส่ญั่ลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย
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สาย 12
ต้้นท่าง: ห่ว้ยข้วาง 
ปลายท่าง: ส่นง.ท่่�ดินกร้งเท่พื่ฯ

เวลาเดินรถ: 04.00-23.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8-10 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 1 
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง
ปลายท่าง: ถนนต้ก

เวลาเดินรถ: 04.30-00.00
ค่ารถโดยส่าร: 8-10 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 16
ต้้นท่าง: อู่กำาแพื่งเพื่ช่ร
ปลายท่าง: ส่ร้วงศ์

เวลาเดินรถ: 05.15-22.30 
ค่ารถโดยส่าร: 8,13-23 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 3
ต้้นท่าง: คลองส่าน
ปลายท่าง: อู่กำาแพื่งเพื่ช่ร

เวลาเดินรถ: 24 ช่ม. 
ค่ารถโดยส่าร: 8,13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 25
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง 
ปลายท่าง: แพื่รกษาบอ่ดิน

เวลาเดินรถ: 04.30-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 8,10,13-27 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 6
ต้้นท่าง: บางลำาพื่ ู
ปลายท่าง: พื่ระประแดง

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00

ค่ารถโดยส่าร: 14-22 บาท่

บจึ. เศวกฉััต้ร

สาย ปอ. 7
ต้้นท่าง: ห่วัลำาโพื่ง

ปลายท่าง: ส่มท้่รส่าคร 

เวลาเดินรถ:05.00-22.00

ค่ารถโดยส่าร: 14-22 บาท่

บจึ. ไท่ย ส่มายล์ บสั่ 

สาย 15
ต้้นท่าง: บางลำาพืู่
ปลายท่าง: กัลปพื่ฤกษ์

เวลาเดินรถ: 05.00-23.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8,13-23 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 2
ต้้นท่าง: ส่นง.ท่่�ดินกร้งเท่พื่ฯ
ปลายท่าง: ส่ำาโรง

เวลาเดินรถ: 04.00-22.30 
ค่ารถโดยส่าร: 8,13-27 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 21
ต้้นท่าง: จ้ึฬาฯ 
ปลายท่าง: ห่มอช่ติ้ 2

เวลาเดินรถ: 04.30-22.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8,15-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 4
ต้้นท่าง: ท่่านำาภาษเ่จึรญิ่
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่คลองเต้ย

เวลาเดินรถ: 03.50-23.30
ค่ารถโดยส่าร: 8,12-16 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 9
ต้้นท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้ส่ามเส่น
ปลายท่าง: กัลปพื่ฤกษ์

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 14-24 บาท่
บจึ. ส่มารท์่บสั่ จึำากัด 
06 1176 6333

สาย 32
ต้้นท่าง: วัดโพื่ธิ� 
ปลายท่าง: ปากเกรด็

เวลาเดินรถ: 04.20-21.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 33
ต้้นท่าง: ปา้ยส่นามห่ลวง 
ปลายท่าง: ปท่ม้ธาน่

เวลาเดินรถ: 03.30-21.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10,13-21 บาท่
บจึ. บสั่33
0 2581 1676

สาย 7
ต้้นท่าง: คลองข้วาง
ปลายท่าง: ห่วัลำาโพื่ง

เวลาเดินรถ: 04.00-22.30
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 35
ต้้นท่าง: ส่ายใต้้ให่ม่ (ต้ลิ�งช่นั)
ปลายท่าง: ส่ามแยก
พื่ระประแดง 

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00
ค่ารถโดยส่าร: 14-26 บาท่
บจึ. บ.่บ.่รชิ่ (ประเท่ศไท่ย) 
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สาย 53
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง 
ปลายท่าง: ต้ลาดส่่�เส่าเท่เวศร์

เวลาเดินรถ: 04.45-22.30
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 59
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง 
ปลายท่าง: รงัส่ติ้

เวลาเดินรถ: 05.00-23.30
ค่ารถโดยส่าร: 8,13-27 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 64
ต้้นท่าง: นนท่บร้่
ปลายท่าง: ส่นามห่ลวง 

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
บจึ. ช่ยักรการเดินรถ

สาย 65
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง
ปลายท่าง: วัดปากนำา

เวลาเดินรถ: 04.30-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 67
ต้้นท่าง: เซึ่น็ท่รลัพื่ระราม 3
ปลายท่าง: วัดเส่มย่นนาร่

เวลาเดินรถ: 04.30-21.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8, 12-20 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 49 (วงกลม)
ต้้นท่าง: ส่ถานก่ลางบางซึ่่�อ
ปลายท่าง: ห่วัลำาโพื่ง

เวลาเดินรถ: 05.15-22.30
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 56
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง
ปลายท่าง: รงัส่ติ้ 

เวลาเดินรถ: 05.00-21.00
ค่ารถโดยส่าร: 10, 14-22
บจึ. ช่ยักรการเดินรถ จึำากัด

สาย 60
ต้้นท่าง: ส่วนส่ยาม
ปลายท่าง: ส่นง.ท่่�ดินกร้งเท่พื่ฯ

เวลาเดินรถ: 04.30-22.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8,15-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

ขอ้ม้ลร้ถโดย์สาร้

สาย 42 (วงกลม)
ต้้นท่าง: เส่าช่งิช่า้
ปลายท่าง: ท่่าพื่ระ

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 44
ต้้นท่าง: แฮปปี� แลนด์ 
ปลายท่าง: ท่่าเต่้ยน 

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00
ค่ารถโดยส่าร: 10,14-26 บาท่
บจึ. ห่าญ่ ท่รานส่ปอรต์้

สาย 48
ต้้นท่าง: วัดโพื่ธิ�
ปลายท่าง: อูร่ถเมล์รามคำาแห่ง 2

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00 
ค่ารถโดยส่าร: 15-25 บาท่
บจึ. ส่มารท์่บสั่
06 1176 6333

สาย 40
ต้้นท่าง: ลำาส่าล่
ปลายท่าง: ส่ายใต้้ป่� นเกล้า

เวลาเดินรถ: 05.00-24.00 
ค่ารถโดยส่าร: 15-25 บาท่
บจึ. ส่มารท์่บสั่
06 1176 6333

สาย 36
ต้้นท่าง:  อู่พื่ระราม 9
ปลายท่าง: ท่่านำาส่่�พื่ระยา

เวลาเดินรถ: 06.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 13-19 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 43
ต้้นท่าง: รร.ศึกษานาร ่2
ปลายท่าง: ต้ลาดส่่�เส่าเท่เวศร์

เวลาเดินรถ: 05.00-23.30 
ค่ารถโดยส่าร: 15-25 บาท่
บจึ. ส่มารท์่บสั่ จึำากัด 
06 1176 6333

สาย 47
ต้้นท่าง: ปา้ยส่ำานกังาน 
ท่่�ดินกท่ม.
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่คลองเต้ย

เวลาเดินรถ: 04.20-22.00 
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 73
ต้้นท่าง: ส่ะพื่านพื่ท้่ธ 
ปลายท่าง: ห่ว้ยข้วาง

เวลาเดินรถ: 04.00-22.30 
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 70
ต้้นท่าง: ประช่านเิวศน ์
ปลายท่าง: ส่นามห่ลวง

เวลาเดินรถ: 04.30-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 8, 13-23 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348
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ต้้นท่าง: ท่่านำาราช่วงศ์
ปลายท่าง: ห่ว้ยข้วาง

เวลาเดินรถ: 04.15-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 8, 13-23 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 507
ต้้นท่าง: ส่ายใต้้ให่ม่ (ต้ลิ�งช่นั)
ปลายท่าง: ปากนำา

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 15-25 บาท่ 
บจึ. ส่มารท์่บสั่ จึำากัด 
06 1176 6333

สาย 509
ต้้นท่าง: ห่มอช่ติ้ 2
ปลายท่าง: อู่บรมราช่ช่นน่

เวลาเดินรถ: 04.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 511
ต้้นท่าง: ฟื้ารม์จึระเข้ ้
ส่มท้่รปราการ
ปลายท่าง: ส่ายใต้้ให่ม่ (ต้ลิ�งช่นั)

เวลาเดินรถ: 03.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 13-27 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 516
ต้้นท่าง: ส่วนส่ยาม 
ปลายท่าง: เซึ่น็ท่รลัพื่ระราม 2

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00 
ค่ารถโดยส่าร: 12-20 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 127
ต้้นท่าง: บางบัวท่อง
ปลายท่าง: บางลำาพืู่

เวลาเดินรถ: 05.40-20.20 
ค่ารถโดยส่าร: 14 บาท่
บรษิทั่ ส่มารท์่บสั่ จึำากัด
06 1176 6333

สาย 503
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง
ปลายท่าง: รงัส่ติ้

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 75
ต้้นท่าง: ห่วัลำาโพื่ง
ปลายท่าง: พื่ท้่ธบชู่า

เวลาเดินรถ: 04.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 14-22 บาท่
บจึ. แกรนด์ซึ่ต่ิ้�บสั่
0 2434 9501

สาย 82
ต้้นท่าง: พื่ระประเเดง 
ปลายท่าง: ส่นามห่ลวง

เวลาเดินรถ: 04.00-23.00
ค่ารถโดยส่าร: 8,10 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 93
ต้้นท่าง: ห่มูบ้่านนกัก่ฬาฯ
ปลายท่าง: ท่่านำาส่่�พื่ระยา

เวลาเดินรถ: 05.00-23.00
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 124
ต้้นท่าง: ส่นามห่ลวง
ปลายท่าง: บา้นเอ่�ออาท่รศาลายา

เวลาเดินรถ: 05.20-20.10 
ค่ารถโดยส่าร: 12-24 บาท่
บจึ. ส่มารท์่บสั่ 
06 1176 6333

สาย 73ก
ต้้นท่าง: ส่ะพื่านพื่ท้่ธ
ปลายท่าง: ส่วนส่ยาม

เวลาเดินรถ: 03.30-22.30
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 79
ต้้นท่าง: อู่บรมราช่ช่นน่
ปลายท่าง: ราช่ประส่งค์

เวลาเดินรถ: 04.00-23.00 
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย 123
ต้้นท่าง: ฟื้ารม์จึระเข้ส้่ามพื่ราน 
ปลายท่าง: ส่นามห่ลวง 

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ห่จึก. พื่.่ แอนด์ เจึ. บสั่

สาย 556
ต้้นท่าง: วัดไรข่้งิ
ปลายท่าง: ARL มกักะส่นั

เวลาเดินรถ: 05.00-22.00
ค่ารถโดยส่าร: 8 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
09 9756 0066

สาย 524
ต้้นท่าง: ส่ายใต้้ให่ม่ (ต้ลิ�งช่นั)
ปลายท่าง: ห่ลักส่่�

เวลาเดินรถ: 05.00-17.30  
ค่ารถโดยส่าร: 13-25 บาท่
บจึ. ส่มารท์่บสั่
06 1176 6333

สาย 555
ต้้นท่าง: ท่่าอากาศยาน 
ส่ว้รรณภมูิ
ปลายท่าง: ปา้ยรงัส่ติ้

เวลาเดินรถ: 04.00-00.00 
ค่ารถโดยส่าร: 13-37 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348
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เรือคลองผดุุงกรุงเกษม
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่เท่เวศร์
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ห่วัลำาโพื่ง

เวลาเดินเรอ่: 06.00-19.00
ค่าเรอ่โดยส่าร: 10 บาท่
บจึ. กร้งเท่พื่ธนาคม
0 2168 3368 ต่้อ 815

เรือคลองแสนแสบิ
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่ผัา่นฟื้า้
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่วัดศรบ่ญ้่เรอ่ง

เวลาเดินเรอ่: 05.30-20.30
ค่าเรอ่โดยส่าร: 9-19 บาท่
บจึ. ครอบครวัข้นส่ง่
0 2735 0553

MINE Smart Ferry
Urban Line : สายส่ม่วง
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่พื่ระนั�งเกล้า
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ส่าท่ร

เวลาเดินเรอ่: 
06.10-17.45 (จัึนท่ร-์ศก้ร)์ 
07.30-17.00 (เส่าร-์อาทิ่ต้ย)์ 
ค่าเรอ่โดยส่าร: 20 บาท่
บจึ. อ่ ส่มารท์่ ท่รานส่ปอรต์้
0 2024 6946

MINE Smart Ferry
Urban Line : สายส่นำ�าเงิน
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่พื่ระราม 7
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ส่าท่ร

เวลาเดินเรอ่: 06.50-17.15
บจึ. อ่ ส่มารท์่ ท่รานส่ปอรต์้
0 2024 6946

MINE Smart Ferry
Urban Line : สายส่เข่ียว
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่ส่าท่ร
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่พื่ระอาทิ่ต้ย์

เวลาเดินเรอ่: 09.00-17.30
บจึ. อ่ ส่มารท์่ ท่รานส่ปอรต์้
0 2024 6946

เรือข้ีามฟาก 
วัดุกัลยาณมิตร- 
ท่่าเรืออัษฎางค์
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่วัดกัลยาณมติ้ร
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่อัษฎีางค์
(ปากคลอง) 

เวลาเดินเรอ่: 06.00-19.00
ค่าเรอ่โดยส่าร: 6 บาท่
ท่่าเรอ่อัษฎีางค์
09 8862 1506

เรือดุ่วนเจ้้าพระยา
ธงส้ม
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่นนท่บร้่
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่วัดราช่ส่งิข้ร

เวลาเดินเรอ่: 
06.10-8.45, 15.30-18.45
ค่าเรอ่โดยส่าร: 15 บาท่
บจึ. เรอ่ด่วนเจ้ึาพื่ระยา
0 2449 3000

เรือดุ่วนเจ้้าพระยา
ธงเข่ียว
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่ปากเกรด็
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ส่าท่ร

เวลาเดินเรอ่: 
ปากเกรด็-ส่าท่ร 06.30-07.30
ส่าท่ร-ปากกรด็ 16.15-17.30
ค่าเรอ่โดยส่าร: 13-32 บาท่
บจึ. เรอ่ด่วนเจ้ึาพื่ระยา
0 2449 3000

เรือดุ่วนเจ้้าพระยา
ธงเห่ลือง
ต้้นท่าง: ท่่าเรอ่นนท่บร้่
ปลายท่าง: ท่่าเรอ่ส่าท่ร

เวลาเดินเรอ่: 
นนท่บร้-่ส่าท่ร 06.00-08.00 
ส่าท่ร-นนท่บร้ ่ 17.00-19.00
ค่าเรอ่โดยส่าร: 20 บาท่
บจึ. เรอ่ด่วนเจ้ึาพื่ระยา
0 2449 3000สาย S1

ต้้นท่าง: ท่่าอากาศยาน
ส่ว้รรณภมูิ
ปลายท่าง: ส่นามห่ลวง 

เวลาเดินรถ: 06.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 60 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

สาย A4
ต้้นท่าง: ท่่าอากาศยาน
ดอนเมอ่ง
ปลายท่าง: ส่นามห่ลวง 

เวลาเดินรถ: 06.00-20.00
ค่ารถโดยส่าร: 50 บาท่
องค์การข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
1348

MRT ส่นำ�าเงิน
ต้้นท่าง: ส่ถานห่่ลักส่อง
ปลายท่าง: ส่ถานท่่่าพื่ระ 

เวลาเดินรถ: 06.00-00.00
ค่ารถโดยส่าร: 16-59 บาท่ 
บจึ. รถไฟื้ฟ้ื้าและท่างด่วน
กร้งเท่พื่
0 2624 5200

รถไฟฟ้าสายส่เเดุง
ต้้นท่าง: บางซึ่่�อ
ปลายท่าง: รงัส่ติ้

เวลาเดินรถ: 06.00-19.30
การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690

BTS สายส่ลม
ต้้นท่าง: ส่ถานส่่นามก่ฬา
แห่ง่ช่าติ้
ปลายท่าง: ส่ถานบ่างห่ว้า 

เวลาเดินรถ: 05.30-00.28 
ค่ารถโดยส่าร: 16-59 บาท่
บมจึ. ระบบข้นส่ง่มวลช่นกร้งเท่พื่ 
บจึ. กร้งเท่พื่ธนาคม จึำากัด 
0 2168 3368 ต่้อ 815

รถไฟสาย 
วงเว่ยนให่ญ่่-มห่าชััย
ต้้นท่าง: ส่ถานว่งเว่ยนให่ญ่่
ปลายท่าง: ส่ถานม่ห่าช่ยั

เวลาเดินรถ:  
05.30-20.10, 04.30-19.30
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690
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ปากคลองตลาด3

วัดัพระศรร่ตันศาสดาราม
(วัดัพระเเก้วั)

วัดัพระเชตพุนวัมิลมงัคลาราม
(วัดัโพธิ์ิ�)

1

2

ย่านเม่องเก่าแห่่งกร้งเท่พื่มห่านครซึ่ึ�งจึำาลอง
ความร้่ง เร่องส่มัยก ร้งศร่อ ย้ธยาข้ึ� น ให่ม่ 
ผั่านการวางผัังเม่อง โดยม่พื่ระบรมมห่าราช่วัง
และวัดพื่ระศรร่ตั้นศาส่ดารามเป็นศนูย์รวมจิึต้ใจึ 
ปจ่ึจ้ึบันนอกจึากจึะเต็้มไปด้วยวัด วัง และอาคาร
กระท่รวงเก่าท่่�ถูกส่ร้างด้วยส่ถาป่ต้ยกรรม
แบบย้โรปท่่�ส่วยงามแล้ว ยังม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
ส่ำาคัญ่ๆ อยา่ง ยา่นช่ม้ช่นเก่าแก่ และรา้นอาห่าร
ท้่องถิ�นซึ่อ่นตั้วอยู่มากมาย เกาะรตั้นโกส่ินท่ร์
จึึงเป็นเส่ม่อนห่ม้ดห่มายข้องความร้่มรวย 
ท่างวัฒนธรรมท่่�เห่ล่านกัท่่องเท่่�ยวไม่ควรพื่ลาด



วดัพระศรรีตันศาสดาราม 
(วดัพระแก้ว)
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม ชาวไทย์ เข้้าชมฟรีี
ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ

08.30 - 15.30

500.-

สาย 1, 2, 3, 6, 9, 32, 44, 47, 53, 64, 82, 124, 503, 524

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเขียว

Google Map

1



พระอุุโบสถขนาดใหญ่ ่ปิดิทอุงปิระดับกระจก ตััวพระอุุโบสถ
มีีระเบียงให้เดินโดยรอุบ และมีีรายละเอีุยดการตักแต่ั
ที�แสดงถึงความีอุลังการขอุงตััวอุุโบสถ

ผนังพระอุุโบสถ ภายในระเบียงตักแต่ังด้วยจิตัรกรรมี
ฝาผนังเร่�อุงรามีเกียรติั�

พระแก้วมีรกตั พระปิระธานในพระอุุโบสถ พบใน พระเจดีย ์
วดัปิา่เยี�ยะ เมีอุ่งเชียีงราย ต่ัอุมีาถกูอัุญ่เชีญิ่ไปิปิระดิษฐาน 
ที�ลำาปิาง เชียีงใหมี ่หลวงพระบาง และเวยีงจันทน์ ก่อุนที�
รชัีกาลที� 1 จะอัุญ่เชีญิ่กลับมีายังกรุงธนบุรแีละพระนคร 
ตัามีลำาดับ
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วัดพื่ระศรร่ตั้นศาส่ดาราม ห่รอ่ท่่�เรย่กส่ั�นๆ ต้ามช่่�อพื่ระพื่้ท่ธรูปประธาน
ข้องวัดว่า ‘วัดพื่ระแก้ว’ เป็นวัดท่่�ไม่ม่พื่ระส่งฆ์์จึำาพื่รรษา แต่้ม่ไว้เพ่ื่�อ
ประกอบพื่ระราช่พื่ิธ่ส่ำาคัญ่ข้องบ้านเม่อง และเป็นวัดคู่บ้านคู่เม่อง 
ข้องช่าวไท่ย นอกจึากน่�ยังเป็นส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�รูจั้ึกข้องทั่�งช่าวไท่ย 
และช่าวต่้างประเท่ศมาต้ลอดห่ลายปี 

วัดพื่ระแก้วเป็นวัดท่่�ส่รา้งข้ึ�นในเข้ต้พื่ระบรมมห่าราช่วัง ต้ามรูปแบบข้อง 
การส่ร้างวัดพื่ระศร่ส่รรเพื่ช่ญ์่ในส่มัยกร้งศร่อย้ธยาอย่างประณ่ต้ 
เพื่่� อนำาเส่นอความส่ามารถข้องช่่างศิลป์และศิลปะไท่ย วัดพื่ระแก้ว
จึึงถ่อเป็นศูนย์กลางท่่� แส่ดงความร้่ง เร่องท่างศิลปะวัฒนธรรม 
ข้องกร้งเท่พื่มห่านครในปจ่ึจ้ึบันได้เปน็อยา่งด่

โซนสนามไชยBANGKOK
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โปรีดแต่่งกายสุุภาพเม่�อเข้้าชม

นักัท่่องเที่�ยวสุามารีถถ่ายรูีปได้บรีเิวณด้านันัอก
พรีะอุโบสุถและบรีเิวณที่�ท่างสุำานัักพรีะรีาชวัง
อนัญุาต่ ภายในัพรีะอุโบสุถไมสุ่ามารีถถ่ายรูีปได้

ขอ้ควรระวงั
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เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม ชาวไทย์ เข้้าชมฟรีี
ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ

08.30 - 17.30

100.-

วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
(วดัโพธิ)์

สาย 2, 6, 3, 9, 12, 25, 32, 33, 43, 44, 47, 48, 53, 60, 64, 82, 507, 508, 524
M

RT สีน ำ �าเงิน

Google Map

2



พระมีหาเจดียส์ี�รชัีกาล ตัั�งอุยูถั่ดจากพระอุุโบสถ 
ล้อุมีรอุบด้วยกำาแพงแก้ว 

วหิารพระพุทธไสยาสน ์ปิระดิษฐานพระพุทธรูปิ
ก่อุอิุฐถ่อุปูิน และมีขีนาดใหญ่เ่ปิน็อัุนดับ 3 ขอุงปิระเทศ

ยกัษ์วดัโพธิ�ตััวจรงิที�ขนาดไมีใ่หญ่อุ่ยา่งที�ใครคิด  
ตัั�งอุยูที่�บรเิวณซุุ้ม้ีปิระตัพูระมีณฑปิที�เก็บพระไตัรปิฎิก
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วัดพื่ระเช่ต้้พื่นวิมลมังคลาราม ห่ร่อ ‘วัดโพื่ธิ�’ ห่นึ�งในวัดท่่�ให่ญ่่และ 
เก่าแก่ท่่�ส่้ดแห่่งกร้งเท่พื่มห่านคร ท่่�ม่ความส่วยงามไม่แพื่้วัดไห่น โดยม่ 
ส่ิ�งท่่�โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ค่อ ‘พื่ระพื่้ท่ธไส่ยาส่น์’ ข้นาดให่ญ่่
ความยาวกว่า 150 ฟื้ต้้ โดยมข่้นาดให่ญ่เ่ปน็อันดับ 3 ข้องประเท่ศ และ 
‘จึารกึวัดโพื่ธิ�’ ท่่�รวบรวมองค์ความรูใ้นอด่ต้เอาไว้ในท่่�เด่ยวจึนวัดโพื่ธิ�
ได้รบัการข้นานนามว่าเปน็ ‘มห่าวิท่ยาลัยแห่ง่แรกข้องคนไท่ย’ รวมไปถึง
พื่ระมห่าเจึด่ยส์่่�รชั่กาล มห่าเจึด่ยย์อ่ไมส้่บิส่องข้นาดให่ญ่ ่4 องค์ท่่�ประดับ
ด้วยกระเบ่�องเคล่อบ ส่วยงามประณต่้เป็นอยา่งมาก

โซนสนามไชย
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วัดโพื่ธิ� ม่เร่�องราวน่าส่นใจึเป็นเร่�องไม่ลับท่่�น่ารูค่้อ วัดโพื่ธิ� ในอด่ต้เคย
ม่ช่่�อว่า ‘วัดโพื่ธาราม’ ส่ันนิษฐานว่าเพื่ราะเป็นท่่�ประดิษฐานต้้นพื่ระ
ศรม่ห่าโพื่ธิ� จึนกระทั่�งรชั่กาลท่่� 1 พื่ระราช่ท่านนามให่มว่่า ‘วัดพื่ระเช่ต้พ้ื่น
วิมลมงัคลาวาส่’ แปลว่า ‘ท่่�อยูอั่นงามข้องพื่ระพ้ื่ท่ธเจ้ึา’ ก่อนจึะเปล่�ยนเป็น  
‘วัดพื่ระเช่ต้้พื่นวิมลมังคลาราม’ ในรชั่กาลท่่� 4 เร่�อยมาจึนถึงป่จึจ้ึบัน 
นอกจึากน่�ย่านใกล้เรอ่นเค่ยงอย่าง ‘ท่่าเต่้ยน’ ยังม่รา้นอาห่ารอรอ่ยๆ 
และคาเฟ่ื้ส่วยๆ ให่้ค้ณได้แวะพัื่กเติ้มความส่ดช่่�นกันได้ต้ลอดทั่�งวัน 
และยงัส่ามารถนั�งเรอ่ข้า้มฟื้ากไปยงัวัดอร้ณราช่วรารามราช่วรมห่าวิห่าร
ได้อ่กด้วย

Wat
Pho

โซนสนามไชย



เปิดทุกวัน

ปากคลองตลาด
Google Map

3

ต้ลาดดอกไม้ท่่�ให่ญ่่ท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ย ซึ่ึ�งตั้�ง
อยู่รายรอบต้ลาดยอดพื่ิมาน ต้ลาดข้ายดอกไม้
ห่ลักข้องท่่�น่�  ภายในเต็้มไปด้วยดอกไม้ส่ดจึาก 
ทั่�วประเท่ศไท่ยและต่้างประเท่ศให่เ้ล่อกส่รรนานา
ช่นิดในราคาย่อมเยา ทั่�งปล่กและส่่ง รวมไปถึงผััก 
ผัลไม ้และดอกไมจั้ึดช่อ่ห่รอ่พื่วงห่รด่ก็มใ่ห่เ้ล่อกซึ่่�อ
เช่น่กัน

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

สาย 3, 42, 47, 53, 73, 73ก, 82
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงเหลือง

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเขียว

M
RT สีน ำ �าเงิน
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นอกจึากราคาท่่�เป็นมิต้รและความห่ลากห่ลายข้องดอกไม้นานาช่นิด
แล้ว อ่กส่ิ�งห่นึ�งท่่�ดึงดดูให่บ้รรดานักท่่องเท่่�ยวส่ายส่ต้รต่้เล่อกเดินท่างมา
ท่่�น่�ก็ค่อ บรรยากาศข้องการซึ่่�อข้ายท่่�คึกคัก ม่ส่ส่่ัน และเต็้มไปด้วยช่วิ่ต้
ช่ว่าต้ลอด 24 ช่ั�วโมง ซึ่ึ�งเปน็บรรยากาศท่่�ห่าไมไ่ด้จึากท่่�ไห่นในกร้งเท่พื่ฯ 
นอกจึากปากคลองต้ลาดแห่ง่น่�

ด้านห่ลังปากคลองต้ลาดยังม่ท่่าเรอ่ยอดพื่ิมาน และ Yodpiman River 
Walk คอมมนูต่ิ้�มอลล์รมินำาท่่�เต็้มไปด้วย รา้นค้า รา้นอาห่าร และลานเบย่ร ์
เปด่ให่ค้ณ้ส่ามารถมาเดินเล่น นั�งช่ลิล์ ส่มัผัสั่กับบรรยากาศรมินำาเจ้ึาพื่ระยา 
พื่รอ้มช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ยต์้กดินท่่�ส่วยงามได้อ่กด้วยFlo
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โซนสนามไชย
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1
2
3

ย่า่นประตผูีแ่ละเสาชงิชา้

นำ�าอบนางลอย่

ย่าหอมตำารบับา้นหมอหวัาน

ย่านการค้าเก่าแก่ในอด่ต้ซึ่ึ�งเคยเป็นท่่�ตั้�งข้อง
ประตู้ลำาเล่ยงศพื่ออกจึากพื่ระนคร ท่่�ป่จึจ้ึบัน
กลายมาเปน็ยา่นส่ต้รต่้ฟื้ดูช่่�อดัง ซึ่ึ�งรวบรวมรา้น
อาห่ารท้่องถิ�นเลิศรส่เอาไว้ให่ท้่ก้คนได้เล่อกส่รร 
นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องแลนด์มารก์ท่่�ส่ำาคัญ่
ข้องกร้งเท่พื่มห่านคร อย่าง เส่าช่ิงช่้าและ 
วัดส่ทั้่ศนเท่พื่วรารามฯ อ่กด้วย

โซนประตผูี
และเสาชงิชา้



ยา่นประตผูี 
เเละเสาชงิชา้
เปิดทุกวัน 09.00 - 24.00

Google Map

1

สาย 2, 7, 12, 15, 35, 42, 44, 56, 59, 60, 70, 79, 503, 508, 509, 511, 556, A4, S1
เรือคลืองแสนแสบ
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‘ประตู้ผั่’ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ข้องกร้งเท่พื่ฯ 
ท่่�ตั้�งอยูบ่รเิวณรมิคลองโอ่งอ่าง ใกล้กับจ้ึดตั้ดข้อง
ถนนมห่าไช่ยและถนนบำาร้งเมอ่ง เคยเปน็ท่่�ตั้�งข้อง
ประตู้เม่องเดิมท่่�ใช่เ้ป็นเส่้นท่างส่ำาห่รบัลำาเล่ยง
ศพื่ออกจึากพื่ระนคร ต้ามความเช่่�อในอด่ต้ท่่�ห่า้ม 
ไมใ่ห่ม้ก่ารเผัาศพื่ข้องบค้คลทั่�วไปในเข้ต้พื่ระนคร
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ถึงแม้ว่าต้ำานานจึะฟื้่งดูน่ากลัว แต่้ในป่จึจ้ึบัน
ประต้ผูัไ่ด้เปล่�ยนตั้วเองมาเปน็ย่านส่ต้รต่้ฟื้ดูส่ด้
คึกคักยามราต้รท่่่�เต็้มไปด้วยรา้นอาห่ารท้่องถิ�น
ช่่�อดังข้องกร้งเท่พื่ฯ ท่่� ใครห่ลายคนต้้องมา
ต่้อคิวรอท่าน
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โซนประตููผีีเเละเสาชงิชา้
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นอกจึากน่�ประต้ผูัย่งัตั้�งอยู่ห่า่งจึากย่านเส่าช่งิช่า้เพื่ย่ง 450 เมต้ร 
ดังนั�นคณ้จึึงส่ามารถแวะไปช่มความส่วยงามข้องวัดส่ทั้่ศนฯ์ และ
เส่าช่งิช่า้ซึ่ึ�งเป็นส่ญั่ลักษณ์ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องกร้งเท่พื่มห่านคร ก่อนจึะ
เดินต่้อมารบัประท่านอาห่ารอรอ่ยๆ ท่่�ยา่นประต้ผูัใ่นยามเยน็ได้
อยา่งส่ะดวกส่บายแน่นอน

โซนประตููผีีเเละเสาชงิชา้



นำ�าอบนางลอย
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

08.00 - 17.00 

Google Map

2

สาย 2, 12, 15, 35, 56, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 503, 509, 511, 556, A4, S1
เรือคลืองแสนแสบ
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ในช่ว่งวันส่งกรานต์้ท่ก้คนคงค้น้เคยกับกลิ�นนำาอบกันเป็นอย่างด่ 
และนำาอบท่่�อยู่คู่คนไท่ยมาต้ลอดห่ลายปีย่อมไม่ใช่่ใครอ่� น
นอกจึาก ‘นำาอบนางลอย’ ท่่�บอกเลยว่าขั้�นต้อนการท่ำานั�นเฉัพื่าะ
ตั้วส่ด้ๆ เพื่ราะนำาอบนางลอยท่ก้ข้วดเป็นงานแฮนด์เมดท่่�มาจึาก
ความช่ำานาญ่ข้องท่่มงานท่้กข้ั�นต้อน ไม่ได้ม่การใช่เ้คร่�องจัึกร 
แต่้อยา่งใด ดังนั�นห่ากคณ้มองห่านำาอบส่กัข้วดห่รอ่อยากลองซึ่่�อ
ผัลิต้ภัณฑ์์แบบไท่ยๆ ไปเป็นข้องฝากส่กัช่ิ�น นำาอบนางลอยเป็น
ห่นึ�งในตั้วเล่อกด่ๆ ท่่�เราไม่อยากให่ค้ณ้มองข้้าม

โซนประตููผีีเเละเสาชงิชา้



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

09.00 - 17.00 

ยาหอมตำารบั
บา้นหมอหวาน Google Map

3

สาย 12, 35, 42, 508



66 67BANGKOK

บ้านห่มอห่วาน ห่รอ่ บำาร้งช่าติ้ส่าส่นายาไท่ย 
ร้านข้ายยากึ�งพื่ิพิื่ธภัณฑ์์แบบดั�งเดิมท่่�ส่่งต่้อ
จึากร้น่สู่ร้่น่ ผัส่านภมูปิญ่่ญ่าไท่ยกับภมูปิญ่่ญ่า
ต้ะวันต้ก ปร้งแต่้งให่ม่อย่างพื่ิถ่พื่ิถันจึนเป็นต้้น
ต้ำารบัยาไท่ยคณ้ภาพื่ด่จึนถึงป่จึจ้ึบัน เช่ญิ่ช่วน
มาใช่ส้่นิค้า พื่รอ้มช่มบรรยากาศการปร้งยาห่อม
แบบไท่ยๆ ในอาคารส่ไต้ล์ย้โรปท่่�ส่วยงามได้ท่่�
บา้นห่มอห่วาน เส่าช่งิช่า้

โซนประตููผีีเเละเสาชงิชา้



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

09.00 - 18.00

ย่า่นบางลำาพู

Passport Bookshop

ศูนย่ก์ารเรย่่นรู ้
ธิ์นาคารแหง่ประเที่ศไที่ย่

ถนนข้า้วัสาร

1
2
3

4

ยา่นการค้าเก่าแก่ท่่�ร้ม่รวยไปด้วยวัฒนธรรมข้องผัูค้นห่ลากห่ลายเช่่�อช่าติ้
และมค่วามส่ำาคัญ่กับกร้งเท่พื่มห่านครมาตั้�งแต่้ในอด่ต้ ปจ่ึจ้ึบันบางลำาพูื่
ยังคงเต็้มไปด้วยส่่ส่ันท่างวัฒนธรรม รา้นอาห่ารเก่าแก่ ตึ้กรามบ้านช่อ่ง
ท่่�ผัส่มผัส่านส่ถาป่ต้ยกรรมย้คเก่าและย้คให่ม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตั้ว 
ทั่�งยังเป็นท่่�ตั้�งข้องแห่ล่งบันเทิ่งยามราต้รช่่่�อดังอย่าง ถนนข้้าวส่ารและ
ซึ่อยรามบต้้รอ่่กด้วย

ยา่นบางลำาพู
1

Google Map
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โซนบางลำาพู

สาย 3, 3AC, 6, 9, 15, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 524, A4, S1
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงส้ม



ย่านการค้าเก่าแก่แห่่งพื่ระนครท่่�ผัส่มผัส่านความคลาส่ส่ิกข้องบ้าน
เรอ่นย้คเก่าและย้คให่ม่เอาไว้อย่างลงตั้ว นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังเป็นย่านท่่�ม ่
ความห่ลากห่ลายท่างวัฒนธรรมและวิถ่ช่วิ่ต้อ่กด้วย เพื่ราะมทั่่�งช่าวไท่ย จ่ึน 
มอญ่ และมส้่ลิมอาศัยอยูร่ว่มกันอยา่งส่งบส่ข้้ โดยช่่�อ ‘บางลำาพื่’ู นั�นก็มท่่่�มา
จึากการท่่�ในอด่ต้ย่านน่�เคยมต้่้นลำาพื่ถูกูปลกูเอาไว้เป็นจึำานวนมากนั�นเอง
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บางลำาพืู่ในป่จึจ้ึบันเป็นแห่ล่งรวมร้านอาห่ารและคาเฟ่ื้รส่เด็ดท่่�ม่ให่ ้
เล่อกห่ลากห่ลาย แต่้นอกจึากอาห่ารนานาช่าติ้ห่ลากส่ไต้ล์ท่่�มารอให่ ้
กินกันจึนพื่้งกางแล้ว บางลำาพูื่ยังม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวมากมายให่เ้ล่อกช่ม  
ไม่ว่าจึะเป็น พิื่พื่ิธบางลำาพืู่ พื่ิพื่ิธภัณฑ์์แบบ Interactive ท่่�บอกเล่า 
วิถ่ช่วิ่ต้และประวัติ้ศาส่ต้รข์้องย่านบางลำาพูื่เอาไว้อย่างน่าส่น้ก แถมยัง
เข้้าฟื้รอ่่กด้วย
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ตั้�งฮั�วเส่ง็ ห่า้งเก่าแก่กว่า 50 ป ีแห่ล่งรวมข้องกระจ้ึกกระจิึกและอป้กรณ์
เย็บป่กถักร้อย ป้อมพื่ระส่้เมร้ อด่ต้ป้อมปราการป้องกันพื่ระนคร 
ท่่�ยังห่ลงเห่ล่ออยู่ ส่วนส่นัติ้ช่ยัปราการ ส่วนส่าธารณะรมินำาท่่�เห่มาะกับ 
การนั�งป่กนิกช่มวิวส่ะพื่านพื่ระรามแปด และแม่นำาเจ้ึาพื่ระยาเป็นท่่�ส่้ด  
และส่้ดท้่ายส่ำาห่รบัคนส่ายปารต่์้� แน่นอนว่าจึะต้้องเป็นถนนข้้าวส่าร 
แห่ล่งรวมส่ถานบันเทิ่งท่่�พื่รอ้มให่้ค้ณกระท่บไห่ล่กับเพื่่�อนให่ม่จึากทั่�ว
โลกได้ท่ก้ค่น
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เปิดวันอังคาร้ - วันอาทิตย์์ 11.00 - 19.00

Passport 
Bookshop

รา้นห่นังส่่ออิส่ระเล็กๆ ในห่้องแถวส่้ดคลาส่ส่ิกบนถนน
พื่ระส่้เมร้ เป็นส่ถานท่่�นัดพื่บข้องตั้วห่นังส่่อและคน
รกัห่นังส่่อมาต้ลอดห่ลายปี เม่�อเดินเข้้าไปรา้นจึะเห่็น 
ช่ั�นห่นงัส่อ่ตั้�งข้นาบอยูทั่่�งส่องด้านโอบล้อมไปด้วยห่นงัส่อ่
ให่้เราเดินเล่อกดูมากมายห่ลากห่ลายเล่ม ท่่�น่�นอกจึาก
จึะม่ห่นังส่่อทั่�งไท่ยและอังกฤษท่่�ถูกคัดพิื่เศษมาอย่าง
ใส่ใ่จึแล้ว เม่�อเดินส่ำารวจึด่ๆ ยังอาจึจึะเจึอกระดาษโน้ต้ท่่� 
เข่้ยนอธิบายความคิดเห่็นเก่�ยวกับห่นังส่่อแต่้ละเล่มท่่� 
ท่างเจ้ึาข้องรา้นอยากบอกเล่าให่ท้่ก้คนแปะเอาไว้อ่กด้วย

Google Map

2

สาย 12, 56, 68



นอกจึากน่�ในบรเิวณช่ั�นส่องข้องรา้นยังเป็นพ่ื่�นท่่�ท่่�ให่้เห่ล่านักเข้่ยนและ
ผัู้ส่นใจึเช่า่ส่ถานท่่�ส่ามารถจัึดกิจึกรรมได้อ่กด้วย ไม่ว่าจึะเป็นงานเส่วนา 
กิจึกรรมข้องนักเข้่ยน ห่รอ่งานเป่ดตั้วห่นังส่อ่ในช่ว่งส่ปัดาห่เ์ท่ศกาลรา้น
ห่นังส่่ออิส่ระแห่่งช่าติ้ ซึ่ึ�งจึะเป่ดให่้บรกิารพื่่�นท่่�ดังกล่าวเฉัพื่าะวันเส่าร-์ 
วันอาทิ่ต้ยเ์ท่่านั�น ห่ากใครช่่�นช่อบการอ่านห่นงัส่อ่คงพื่ลาดไม่ได้ท่่�จึะต้้อง
มาเยอ่นท่่�น่�อย่างแน่นอน
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

09.30 - 20.00

ศูนยก์ารเรยีนรูธ้นาคาร
แห่งประเทศไทย

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเขียว

3

Google Map

สาย   3, 16, 16(AC), 32, 33, 43, 49, 64, 65, 516, 524



จึากพ่ื่�นท่่�ท่่�ครั�งห่นึ�งเคยเป็นโรงพิื่มพื่ธ์นบัต้รแห่ง่แรกข้องประเท่ศไท่ยและ
เป็นพ่ื่�นท่่�ห่วงห่า้มลับเฉัพื่าะ ได้ม่การเปล่�ยนแปลงครั�งให่ญ่่ให่ก้ลายเป็น
พื่่�นท่่�ส่าธารณะและศนูย์การเรย่นรูท้่างเศรษฐกิจึ การบรหิ่าร การเงิน และ
ความรูอ่้กห่ลายด้าน ผัา่นส่ว่นต่้างๆ ข้องอาคารทั่�งห่อ้งส่มด้และพื่พิื่ธิภัณฑ์์ 
ห่รอ่ท่่�เรย่กโดยรวมว่าเป็นศนูยก์ารเรย่นรูธ้นาคารแห่ง่ประเท่ศไท่ยนั�นเอง

ภายในอาคารประกอบไปด้วย 'ห่อ้งส่มด้พื่ระองค์เจ้ึาวิวัฒนไช่ย' ห่อ้งส่มด้
และ Co-Working Space ท่่�นกัท่่องเท่่�ยวส่ามารถเรย่นรูด้้านเศรษฐศาส่ต้ร์
การเงินและด้านอ่�นๆ ผั่านส่่�อการเรย่นรูก้ว่า 95,000 รายการ อ่กทั่�ง
ยังส่ามารถส่่บค้นห่นังส่่อ งานวิจัึยและข้อใช่ห้่้องประช่้มจึากท่่�น่�ได้ โดย 
จ้ึดเด่นข้องท่่�น่�ค่อเป็นห่้องส่ม้ดท่่�ม่วิวแม่นำาเจ้ึาพื่ระยาส่วยๆ ให่้ช่มผ่ัาน
กระจึกบานให่ญ่อ่ยา่งเต็้มต้า

หอุ้งสมุีดและ Co-Working Space

ววิแมีน่ำ�าเจ้าพระยา

พพิธิภัณฑ์ธนาคารแหง่ปิระเทศไทย
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นอกจึากห่้องส่ม้ดส่ำาห่รบัส่่บค้นข้้อมูลแล้ว ผัู้มาเย่อนยังส่ามารถเข้้าช่ม 
นิท่รรศการท่่�จัึดแส่ดงเก่�ยวกับประวัติ้ศาส่ต้ร์เศรษฐกิจึและการเงิน 
ตั้�งแต่้อด่ต้มาจึนถึงป่จึจ้ึบัน ในพิื่พิื่ธภัณฑ์์ธนาคารแห่่งประเท่ศไท่ย 
ได้อ่กด้วย ฉัะนั�นแล้วห่ากค้ณเป็นแฟื้นตั้วยงในด้านเศรษฐศาส่ต้ร ์
ห่รอ่อยากได้ความรูท้่างด้านน่�เราก็ข้อแนะนำาให่้ได้ลองมาท่่�ศูนย์การ
เรย่นรูแ้ห่่งน่�ส่ักครั�ง

ที่�นัี�มกีารีจัดักิจักรีรีมต่่างๆ ที่�นัา่สุนัใจัหมุนัเวยีนั
ต่ลอดทั่�งป ีสุามารีถติ่ดต่ามต่ารีางเวลาได้ที่�
เวบ็ไซต์่ข้องศููนัยก์ารีเรียีนัรูีธ้นัาคารีแหง่
ปรีะเท่ศูไท่ย

Tips
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เปิดทุกวัน 17.00 - 02.00

ถนนขา้วสาร
Google Map

4

สาย 3, 6, 9, 15, 32, 33, 43, 64, 65, 82,127, 524, 127, 516, A4, S1



ถนนข้้าวส่าร ห่รอ่ ต้รอกข้้าวส่าร ถนนเส่้นส่ั�นๆ ท่่�โด่งดังและเป็นท่่�รูจั้ึก 
ไปทั่�วโลกจึากความคึกคักส่้ดเห่ว่�ยงในยามราต้ร่ ภายในเต็้มไปด้วย 
รา้นกินด่�ม ผัับ บาร ์ ส่ต้รต่้ฟืู้ด รา้นข้ายข้องฝาก ฯลฯ ท่่�พื่รอ้มต้้อนรบั 
นักท่่องเท่่�ยวและนักท่่องราต้ร่จึากทั่�วท่้กส่ารทิ่ศเข้้ามาแลกเปล่�ยน
วัฒนธรรมผัา่นความส่น้กส่นานไปด้วยกัน

โดยนอกจึากในยามคำาค่นแล้ว ช่ว่งเช่า้และช่ว่งบ่ายข้องถนนข้้าวส่ารเอง
ก็ม่เส่น่ห่์ท่่�น่าค้นห่าไม่แพ้ื่กัน เพื่ราะยังคงม่รา้นอาห่ารห่ลายรา้นคอย
เปด่ให่บ้รกิารอยู่ ห่รอ่จึะเดินเท่่�ยวโดยรอบข้องถนนข้้าวส่ารก็ได้เช่น่กัน
เพื่ราะรอบบรเิวณยังม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�น่าส่นใจึตั้�งอยู่มากมาย เช่น่ 
วัดช่นะส่งคราม พิื่พิื่ธภัณฑ์์เห่ร่ยญ่กษาปณาน้รักษ์ วัดบวรนิเวศฯ 
ถนนพื่ระอาทิ่ต้ย ์ห่รอ่ยา่นบางลำาพื่ ูเปน็ต้้น

ห่ลังจึากเดินเล่นจึนกันเต็้มอิ�ม ช่่วงเย็นๆ คำาๆ ค่อยเดินมาเล่อกซึ่่�อ 
กางเกงช่า้ง ถักผัมเปีย เพ้ื่นท์่เฮนน่า เพื่่�อแปลงกายเป็นช่าวข้้าวส่าร 
อย่างเต็้มตั้ว ก่อนจึะออกเท่่�ยวในยามราต้รก็่ยังไม่ส่าย

รีะวงัและรีกัษาข้องมค่ีาสุว่นัตั่ว
บรีเิวณถนันัข้า้วสุารี
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เปิดทุกวัน

ยา่นเยาวราช-สำาเพง็

ย่านช่้มช่นช่าวจ่ึนท่่�ม่ข้นาดให่ญ่่และเก่าแก่ท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ยจึนเป็นท่่�
รูจั้ึกในระดับนานาช่าติ้ ซึ่ึ�งมภ่าพื่จึำาท่่�โดดเด่นด้วยป้ายไฟื้ห่ลากส่ส่่นัในยาม
ราต้รแ่ละส่ถาปต่้ยกรรมจ่ึนอันเปน็เอกลักษณ ์ภายในเต็้มไปด้วย รา้นค้า 
ภัต้ต้าคาร และ ส่ต้รต่้ฟื้ดูมากมายให่เ้ล่อกส่รร นอกจึากน่�ยงัเปน็ท่่�ตั้�งข้อง
ย่านค้าส่่งข้นาดให่ญ่่อย่างส่ำาเพื่็งท่่�เต็้มไปด้วยส่ินค้าราคาย่อมเยานานา
ช่นิดให่จั้ึบจ่ึายใช่ส้่อย จึนไม่ว่าจึะเป็นพื่่อค้าแม่ค้าห่รอ่บ้คคลทั่�วไปก็ย่อม
ต้้องเคยมาช่อ็ปปง่ท่่�น่�กันส่กัครั�งในช่วิ่ต้

ย่า่นเย่าวัราช- สำาเพง็

พพิธิิ์ภััณฑ์์ที่องคำาหา้งที่องตั�งโต๊ะกัง

คลองโอ่งอ่าง

1
2
3

1

Google Map
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เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเขียว

สาย 1, 4, 7, 7(AC), 21, 25, 35, 25, 40, 73, 73ก, 149, 204, 507, 529
M

RT สีน ำ �าเงิน



แห่ล่งช่้มช่นช่าวจ่ึนและช่าวไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึนท่่�เต็้มไปด้วยธ้รกิจึการค้า
การเงิน การธนาคาร รา้นท่อง ภัต้ต้าคาร ส่ต้รต่้ฟื้ดู ไปจึนถึงวัดและศาลเจ้ึา
ท่่�ส่ำาคัญ่ข้องกร้งเท่พื่ฯ ท่่�น่�จึึงคึกคักและเต็้มไปด้วยส่ส่่นัท่่�ห่ลากห่ลายต้ลอด 
24 ช่ั�วโมง จึนกลายมาเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดม้่งห่มายท่่�เห่ล่านักท่่องเท่่�ยวจึาก 
ทั่�วท่ก้มม้โลกพื่ลาดไม่ได้

ป่จึจ้ึบันย่านน่�กลายเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวและแห่ล่งการค้าท่่�ส่ำาคัญ่แห่่ง
ห่นึ�งข้องกร้งเท่พื่มห่านคร โดยได้รบัการข้นานนามว่าเป็น 'ไช่นาท่าวน ์
แห่่งกร้งเท่พื่มห่านคร' และยังถ่อว่าเป็นไช่นาท่าวน์ท่่�ม่ความส่ำาคัญ่ท่่�ส่้ด
แห่ง่ห่นึ�งข้องโลกอ่กด้วย

94 95BANGKOK โซนเยาวราช -สำาเพู็ง
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นอกจึากน่�ในบรเิวณใกล้กับถนนเยาวราช่ ยงัเปน็ท่่�ตั้�งข้อง ‘ต้ลาดส่ำาเพื่ง็’ 
ต้ลาดข้ายส่นิค้าราคาส่ง่ท่่�ให่ญ่ท่่่�ส่ด้ในประเท่ศไท่ย ซึ่ึ�งมส่่นิค้าห่ลากห่ลาย
ประเภท่ให่เ้ล่อกซึ่่�อ ไม่ว่าจึะเป็น เส่่�อผั้า เคร่�องประดับ กระเป๋า รองเท้่า 
ต้้๊กต้า เคร่�องเข่้ยน อ้ปกรณ์ข้องใช่ใ้นบ้าน และส่ินค้าอ่�นๆ อ่กมากมาย 
ส่ลับกันเปด่-ปด่ต้ลอดทั่�ง 24 ช่ั�วโมง โดยช่ว่งห่ลังเท่่�ยงค่นไปจึนถึงเช่า้มด่
จึะเปน็ช่ว่งท่่�มก่ารข้ายเฉัพื่าะส่นิค้าราคาส่ง่เท่่านั�น ส่นิค้าจึึงมร่าคาถกูท่่�ส่ด้
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ปิดวันอาทิตย์์
เข้าชมฟร้ี

09.30 - 16.00

พพิธิภัณฑ์ทองคำา
ห้างทองต้ังโต๊ะกัง Google Map

2

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเขียว

สาย 1, 4, 7, 7(AC), 21, 25, 35, 25, 40, 73, 73ก, 149, 204, 507, 529
M

RT สีน ำ �าเงิน



พื่พิิื่ธภัณฑ์์ท่่�ซึ่อ่นตั้วอยูบ่นช่ั�น 6 ข้อง ‘ห่า้งท่องตั้�งโต๊้ะกัง’ ห่นึ�งในรา้นท่อง
เก่าแก่ท่่�ส่้ดในเยาวราช่ ซึ่ึ�งดำาเนินกิจึการมาตั้�งแต่้ส่มัยรชั่กาลท่่� 5 ห่รอ่ 
กว่า 140 ปีมาแล้ว โดยม่อยู่เพื่่ยงแห่่งเด่ยวในประเท่ศไท่ยเท่่านั�น ไม่ม่ 
การส่รา้งส่าข้าท่่�อ่�น

ตึ้กข้องห่้างท่องเป็นอาคารสู่ง 7 ช่ั�นท่่�ถูกออกแบบโดยส่ถาปนิกช่าว
ฮอลันดาในรูปแบบส่ถาปต่้ยกรรมส่มยัโคโลเน่ยลท่่�ส่วยงาม ตั้�งอยูใ่นยา่น
การค้าส่ำาเพื่ง็ซึ่ึ�งเปน็ยา่นการค้าท่่�มช่่่�อเส่ย่งและมผ่ัูค้นคึกคักอยูต่้ลอดเวลา

โดยนอกจึากบรเิวณช่ั�น 1 ท่่�ยังคงเป่ดให่้บรกิารซึ่่�อข้ายท่องอยู่มาจึนถึง
ป่จึจ้ึบันแล้ว ห่ากค้ณบอกพื่นักงานว่าต้้องการขึ้�นไปช่มพื่ิพื่ิธภัณฑ์์ 
ค้ณก็จึะได้รบัส่ิท่ธิ�ในการข้ึ�นไปช่มห่้องลับบนช่ั�น 6 ซึ่ึ�งเป็นพื่ิพื่ิธภัณฑ์์ 
จัึดแส่ดงเคร่�องม่อเคร่�องใช่ท่้่�เก่�ยวข้้องกับการท่ำาท่องและการค้าท่อง 
ข้องห่้างท่องในต้ำานานแห่่งน่� เช่น่ แม่พื่ิมพื่์ท่องคำา ต้ราช่ั�งไม้โบราณ 
ไห่นำากรด อ้ปกรณ์ส่ำานักงาน ภาพื่ถ่ายในอด่ต้ ไปจึนถึงป้ายห่น้ารา้น 
ท่่�เคยถกูใช่ง้านจึรงิในส่มยัก่อน
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ห่ากใครส่นใจึในเร่�องข้องวัต้ถ้โบราณและประวัติ้ศาส่ต้ร ์ บอกเลยว่า
ห่้ามพื่ลาดท่่�จึะมาช่ม เพื่ราะอ้ปกรณ์ต่้างๆ ท่่�รวบรวมเอาไว้นั�นห่าช่มได้
ยากมากในป่จึจ้ึบัน โดยนอกจึากจึะได้ช่มข้องข้้าวเคร่�องใช่ท่้่�จัึดแส่ดง
เอาไว้แล้ว พื่นักงานยังพื่ร้อมนำาช่มและบอกเล่าประวัติ้ศาส่ต้ร์ข้อง 
ห่า้งท่องแห่ง่น่�ให่ฟ่้ื้งอยา่งน่าส่นใจึอ่กด้วย รบัรองว่าจึะได้รบัทั่�งความรูแ้ละ 
ความส่น้กส่นานแน่นอน
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คลองโอ่งอ่าง
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

3

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเขียว

สาย 1, 4, 7, 7(AC), 21, 25, 35, 25, 40, 73, 73ก, 149, 204, 507, 529
M

RT สีน ำ �าเงิน



พื่่�นท่่�ส่าธารณะแห่่งให่ม่จึากเดิมเคยเป็นพื่่�นท่่�ข้องรา้นค้าข้ายข้องเล่น  
วิด่โอเกม และอป้กรณอิ์เล็กท่รอนกิส่ม์ากกว่า 100 รา้นค้า ซึ่ึ�งในปจ่ึจ้ึบนัน่�
ได้ถกูปรบัภมูทัิ่ศนก์ลายเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวถนนคนเดินแห่ง่ให่ม่ใจึกลาง
กร้งเท่พื่มห่านครพื่รอ้มส่ต้รท่่อารต์้มากมายท่่�เล่าเร่�องราวในอด่ต้ข้อง
ย่านท่่�ม่ความห่ลากห่ลายท่างวัฒนธรรมและประวัติ้ศาต้ร ์ นอกจึากน่� 
ยงัมกิ่จึกรรมพื่ายเรอ่คายคัและเล่นซึ่บับอรด์ ช่มบรรยากาศส่องฝ่� งคลอง 
ยลวิถ่ช่้มช่นรมิคลอง และม่การออกรา้นต้ลาดนัดในท่้กวันศ้กร ์ เส่าร ์ 
และอาทิ่ต้ยอ่์กด้วย
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อาคารไปรษณย่่ก์ลาง

ชุมชนตลาดน้อย่

หอ้งสมุดดรุณบรรณาลัย่

เคร่�องประดับกระเบ่�อง
Eastern Antiques

ชุมชนฮารูณ

ย่านถนนเจึรญิ่กร้ง ถนนแบบต้ะวันต้กส่ายแรก
ในประเท่ศไท่ยท่่�ม่ความเจึรญิ่ร้ง่เรอ่งมาตั้�งแต่้
ในอด่ต้ โดยป่จึจ้ึบันย่านน่�กลายมาเป็นศูนย์
รวมความคิดส่รา้งส่รรค์ ท่่�เต็้มไปด้วยแกลลอร่� 
คาเฟ่ื้ พื่พิื่ธิภัณฑ์์ ห่อ้งส่มด้ และศนูย์การเรย่นรู ้
มากมาย ต้อบโจึท่ย์ไลฟื้์ส่ไต้ล์ข้องคนร้น่ให่ม ่
ท่่�ม่ความส่นใจึในศิลปะ นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�ง
ข้องช่้มช่นช่าวม้ส่ลิมเก่าแก่ท่่� อัดแน่นไปด้วย
วิถ่ช่วิ่ต้ท่่�ม่เอกลักษณ์และอาห่ารฮาลาลรส่เด็ด
อยา่งช่ม้ช่นฮารูณ อ่กด้วย

111110

โซน
เจรญิกรุง
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วันจันทร้ ์- วันเสาร้์
เข้าชมฟร้ี

09.00 - 17.00

อาคาร 
ไปรษณยีก์ลาง

1

Google Map

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือคลืองผด่งกรืงเกษม
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงเขียว

สาย 1, 16,  35, 36,  75,  93
M

RT สีน ำ �าเงิน
BTS สายสีลืม



อาคารไปรษณ่ย์กลาง ห่ร่อไปรษณ่ย์กลางบางรัก 
อาคารรว่มส่มัยตั้�งต้ระห่ง่านอยู่ในย่านเจึรญิ่กร้ง โดย
อาคารท่่�เห่็นกันอยู่ในป่จึจ้ึบันน่�ได้ถูกดัดแปลงมาจึาก
ส่ถานกงส่้ลอังกฤษเดิมในอด่ต้ ให่้ม่ความโอ่อ่าและ
เป็นห่นา้เปน็ต้าส่มกับการเปน็ท่่�ท่ำาการไปรษณ่ยก์ลาง
ในยค้ส่มยันั�น
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ในป่จึจ้ึบันอาคารแห่่งน่� เป็นท่่�ตั้�งข้องท่่�ท่ำาการไปรษณ่ย์ เข้ต้บางรัก 
ซึ่ึ�งให่้บรกิารท่างด้านไปรษณ่ย์อย่างการส่่งจึดห่มาย ส่่งพื่ัส่ด้ ฯลฯ และ 
ศนูยส์่รา้งส่รรค์การออกแบบ (Thailand Creative and Design Center) 
พื่่�นท่่�ข้ับเคล่�อนความส่รา้งส่รรค์ให่ม่ๆ ให่้กับเห่ล่าศิลป่น นักออกแบบ 
และผู้ัท่่�ส่นใจึด้วยนิท่รรศการและห่้องส่ม้ดท่่�รวมรวบห่นังส่่อและข้้อมูล 
ด้านการออกแบบเอาไว้มากมาย ห่รอ่ห่ากใครอยากช่มวิวย่านเจึรญิ่กร้ง
และถ่ายรูปส่ามารถข้ึ�นไปได้ท่่�ช่ั�น 5 ดาดฟื้า้ข้องอาคารแห่ง่น่�ได้เลย
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

ชุมชนตลาดน้อย
Google Map

2

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือคลืองผด่งกรืงเกษม
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงเขียว

สาย 1,  35, 75
M

RT สีน ำ �าเงิน
BTS สายสีลืม



‘ต้ลาดน้อย’ เป็นช่่�อข้องช่้มช่นช่าวจ่ึนข้นาดเล็กแห่่งห่นึ�งท่่� ตั้�งอยู่บน 
พื่่� นท่่�ริมฝ่� งแม่นำาเจ้ึาพื่ระยาใกล้ถนนเยาวราช่มาตั้�งแต่้ช่่วงต้้นข้อง 
กร้งรตั้นโกส่ินท่ร ์ แต่้เดิมพื่่�นท่่�ในแถบน่�ม่ช่าวโปรต้้เกส่ท่่�แยกตั้วมาจึาก
ยา่นกฎ่้ีจ่ึนและช่าวจ่ึนท่่�อพื่ยพื่มาบนเรอ่ส่ำาเภาอาศัยอยูร่วมกันในจึำานวน
ไม่มากนัก แต่้เม่�อธ้รกิจึและการค้าในย่านส่ำาเพื่็งข้ยายตั้วเพื่ิ�มข้ึ�นเร่�อยๆ 
จึำานวนข้องช่าวจ่ึนท่่�ต้้องการจึะมาอาศัยอยู่ในพื่่�นท่่�ใกล้เค่ยงจึึงมากข้ึ�น 
ต้ามไปด้วย เม่�อมผู้่ัคนจึำานวนมากเข้้ามาอาศัยจึนพ่ื่�นท่่�รมิฝ่� งแมน่ำาแห่ง่น่�
เต็้มไปด้วยความคึกคักข้องการแลกเปล่�ยนส่ินค้าและวัฒนธรรม ผัู้คน 
จึึงพื่ร้อมใจึกันเร่ยกท่่�แห่่งน่� ว่า ‘ต้ะลัคเก่�ยะ’ ห่ร่อท่่�แปลเป็นไท่ยว่า 
‘ต้ลาดน้อย’ ในท่่�ส่ด้
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ภายในช่้มช่นต้ลาดน้อยเต็้มไปด้วยบ้านเร่อนจ่ึน
เก่าแก่ข้องผัู้คนในช่้มช่นท่่� ตั้�งเร่ยงรายรอให่้ผัู้มา
เย่อนได้พื่บเห่็น ทั่�งท่่�ส่รา้งจึากไม้ ปูน และอิฐ โดยท่่� 
เก่อบทั่�งห่มดยังคงม่ผัู้คนอาศัยอยู่จึริงในป่จึจ้ึบัน 
จึึงท่ำาให่้ต้ลาดน้อยเป็นช่้นช่มท่่�ยังคงม่ความเป็น
ธรรมช่าติ้และช่วิ่ต้ช่ว่าไมต่่้างจึากในวันวาน

122 123BANGKOK โซนเจรญิกรุง



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

10.00 - 17.00

ห้องสมุด
ดรุณบรรณาลัย

3

Google Map

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือคลืองผด่งกรืงเกษม
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงเขียว

สาย 1, 16, 35, 36, 75,  93
M

RT สีน ำ �าเงิน
BTS สายสีลืม



ห่้องส่ม้ดดร้ณบรรณาลัย เป็นห่้องส่ม้ดส่ำาห่รับเด็กปฐมวัยแห่่งแรก 
ข้องประเท่ศไท่ย ตั้�งอยู่ในอาคารเก่าแก่อาย้กว่ารอ้ยปี ท่่�ม่ลักษณะเป็น 
เรอ่นไม้แบบไท่ยโบราณส่เ่ข้ย่วอ่อนละมน้ต้า รายล้อมไปด้วยส่นามห่ญ่า้ 
ต้้นไม้ รา้นกาแฟื้ และส่นามเด็กเล่น ซึ่ึ�งล้วนแต่้ให่้ความรูส้่ึกผั่อนคลาย 
และส่ดช่่�น ไมเ่พื่ย่งเฉัพื่าะกับเด็กๆ เท่่านั�นแต่้ยงัเห่มาะส่ำาห่รบับ้คคลทั่�วไป
ท่ก้คนท่่�ต้้องการความเง่ยบส่งบอ่กด้วย

* กิจกรรมีเล่านทิานเสรมิีสรา้งจนิตันาการ
ใต้ัต้ันไมีใ้หญ่ใ่นบรรยากาศสดุรม่ีร่�น
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ภายในห่้องส่ม้ดถูกออกแบบมาเพ่ื่�อส่นับส่น้นการท่ำากิจึกรรมรว่มกัน 
ข้องคนในครอบครวั เพื่่�อส่รา้งพื่่�นท่่�น่�ให่้กลายเป็นพื่่�นท่่�พื่บปะส่ังส่รรค์
ข้องแต่้ละครอบครวัท่่�ม่บ้ต้รอยู่ในร้น่ราวคราวเด่ยวกัน โดยนอกจึาก 
จึะม่พื่่�นท่่�ให่เ้ด็กๆ ส่ามารถนอนเอกเข้นกอ่านห่นังส่อ่ได้ทั่�งวันแล้ว ท่่�น่�ยัง
เป่ดให่ส้่ามารถย่มห่นังส่อ่กลับไปอ่านท่่�บ้านได้ และยังม่การจัึดกิจึกรรม 
อ่านนิท่านและท่ำางานศิลปะบนส่นามห่ญ่้าใต้้รม่ไม้ให่ญ่่อย่างส่มำาเส่มอ
อ่กด้วย
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เครื่องประดับกระเบื้อง
Eastern Antiques
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

09.00 - 17.00 

Google Map

4

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือคลืองผด่งกรืงเกษม
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงเขียว

สาย 1, 16, 35, 36, 75, 93
M

RT สีน ำ �าเงิน
BTS สายสีลืม



รา้นเคร่�องประดับวินเท่จึส่้ดส่รา้งส่รรค์แห่่งย่านเจึรญิ่กร้ง โดยในอด่ต้
เคยเป็นรา้นข้ายส่ินค้าและข้องส่ะส่มโบราณลำาค่าท่่�ข้นมาท่างเรอ่ส่ำาเภา 
แต่้ปจ่ึจ้ึบัน คณ้มาลัย ปรช่่านิลช่ยัศร ่ได้นำาเอาความคิดส่รา้งส่รรค์มาช่ว่ย
เพิื่�มมลูค่าให่ข้้องเก่า อยา่ง กระเบ่�อง จึาน ช่ามท่่�แต้กห่กัระห่ว่างเดินท่าง 
ห่ร่อบ้างก็จึมลงใต้้แม่นำาเจ้ึาพื่ระยาให่้กลายเป็นจิึลเวลร่�ส่้ดคร่เอท่ 
จึากเศษกระเบ่�อง ทั่�งกำาไล แห่วน และจ่ึ� ท่่�รบัรองได้ว่าเคร่�องประดับ 
แต่้ละช่ิ�นนั�นทั่�งเท่่ ทั่�งเก๋ ไม่เห่ม่อนใครและม่ช่ิ�นเด่ยวในโลกแน่นอน
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ชุมชนฮารูณ
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

08.00 - 16.00

ช่้มช่นฮารูณ ค่อช่้มช่นช่าวม้ส่ลิมเล็กๆ ท่่�ตั้�งอยู่รมิแม่นำา
เจ้ึาพื่ระยา ในย่านบางรกั มาตั้�งแต่้ส่มัยต้้นรชั่กาลท่่� 3 
ภายในยงัคงความส่งบเรย่บง่ายอยา่งไม่นา่เช่่�อว่าจึะซึ่อ่น
ตั้วอยู่กลางเม่องให่ญ่่ เพื่ราะเต็้มไปด้วยทั่�งบ้านเรอ่นไม้
ส่วยๆ ก้โบร์ ห่ร่อ ส่้ส่านแบบอิส่ลาม และบรรยากาศ
ท่่�เป็นกันเองข้องพื่่อๆ แม่ๆ ช่าวฮารูณท่่�พื่ร้อมต้้อนรับ
นกัท่่องเท่่�ยวอยูเ่ส่มอ

Google Map

5

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงส้ม

เรือด่วนเจ้าพ
รืะยาธงเหลือง

เรือคลืองผด่งกรืงเกษม
เรือด่วนเจ้าพ

รืะยาธงเขียว

สาย 1, 16, 35, 36, 75, 93
M

RT สีน ำ �าเงิน
BTS สายสีลืม



ส่ิ�งท่่� เป็นเส่ม่อนศูนย์รวมจิึต้ใจึข้องช่าวฮารูณก็ค่อ 
‘มสั่ยดิฮารูณ’ ซึ่ึ�งถกูส่รา้งขึ้�นโดย โต๊้ะฮารูณ บาฟื้าเดน 
พื่อ่ค้าช่าวเมอ่งปนเจึอะนะ ประเท่ศอินโดนเ่ซึ่ย่ ท่่�อพื่ยพื่
เข้้ามาค้าข้ายและตั้�งถิ�นฐานอยูใ่นประเท่ศไท่ย ในอด่ต้
เคยถูกส่รา้งเป็นเรอ่นไม้ส่ักช่ั�นเด่ยวตั้�งอยู่ท่่�รมิแม่นำา
เจ้ึาพื่ระยา ก่อนท่่�ท่างการจึะข้อแลกเปล่�ยนพื่่�นท่่�บรเิวณ
ปากแม่นำาไปส่รา้งเป็น ‘ศล้กส่ถาน’ ห่รอ่โรงเก็บภาษ ่ 
ท่่�ยงัคงห่ลงเห่ล่อตั้วอาคารให่เ้ห่น็ในป่จึจ้ึบัน
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โดยนอกจึากความส่วยงามข้องมัส่ยิดและวิถ่ช่วิ่ต้ช่้มช่นท่่�น่าส่นใจึ อ่กส่ิ�ง
ห่นึ�งท่่�พื่ลาดไม่ได้ก็ค่อ ‘ต้ลาดนัดอาห่ารฮาลาล’ ท่่�จึะจัึดข้ึ�นในท่ก้วันศก้ร ์
ห่รอ่วันท่่�มก่ารละห่มาดให่ญ่ป่ระจึำาส่ปัดาห่ต์้ามความเช่่�ออิส่ลาม ท่่�ต้ลอด
ส่องข้า้งท่างข้องซึ่อยเล็กๆ ในช่ม้ช่น จึะอัดแน่นไปด้วยรา้นอาห่ารฮาลาล 
ส่ตู้รลับเฉัพื่าะท่่�ช่าวช่ม้ช่นแต่้ละบา้นงัดออกมาให่ลิ้�มลอง

แต่่งกายใหสุ้ภุาพเรียีบรีอ้ย ใสุก่างเกง 
หรีอ่กรีะโปรีงยาวคลมุเข้า่

งดนัำาเครี่�องด่�มแอลกอฮอล์ท่กุชนัดิ
เข้า้เข้ต่ชุมชนั

ถอดรีองเท้่าและถงุเท้่าก่อนัเข้า้มสัุยดิท่กุครีั�ง
สุต่รีมีปีรีะจัำาเด่อนังดการีเข้า้มสัุยดิ

เม่�อเข้า้มสัุยดิใหสุ้ำารีวมกรียิาและไมร่ีบกวนั 
ผูู้ที้่�กำาลังละหมาดหรีอ่อ่านัคัมภีรี์
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

06.00 - 20.00

อุทยาน 100 ปี 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

ศนูย์กลางท่างเศรษฐกิจึและศนูย์รวมความบนัเทิ่งข้องคนร้น่ให่ม่ท่่�บนัทึ่ก
ท่ก้เท่รนด์ให่มแ่ละรวบรวมท่ก้ความส่นใจึข้องวยัร้น่เอาไว้ในท่่�เด่ยว ภายใน
เต็้มไปด้วยห่า้งส่รรพื่ส่นิค้า โรงภาพื่ยนต้ร ์ พิื่พื่ิธภัณฑ์์ แกลลอร่� รา้นค้า 
และรา้นอาห่าร ดังนั�นห่ากคณ้เป็นคนท่่�พื่กพื่าไอเด่ยให่ม่ๆ มาเต็้มกระเป๋า
และอยากแลกเปล่�ยนความส่นใจึในห่ลากห่ลายมิติ้กับเห่ล่าเพื่่�อนให่ม ่
ท่่�น่�ค่อคำาต้อบ

อุที่ย่าน 100 ป ี
จุุฬาลงกรณ์มหาวัทิี่ย่าลัย่

หอศิลปวัฒันธิ์รรมแหง่
กรุงเที่พมหานคร 

1

2

1

Google Map
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อ้ท่ยาน 100 ปี จ้ึฬาลงกรณ์มห่าวิท่ยาลัย เป็นส่วนส่าธารณะ
ข้นาดให่ญ่่บนเน่�อท่่�กว่า 28 ไร ่ ซึ่ึ�งตั้�งอยู่ในบรเิวณระห่ว่างซึ่อย
จ้ึฬาลงกรณ ์9 และถนนบรรทั่ดท่อง ภายในมลั่กษณะเปน็พื่่�นท่่�
ส่เ่ข่้ยวเป่ดโล่ง ด้วยความตั้�งใจึอยากส่รา้งให่เ้กิดเป็นป่าในเม่อง 
ซึ่ึ�งเป็นพื่่�นท่่�กักเก็บนำาและความช่้ม่ช่่�นให่้กับกร้งเท่พื่มห่านคร 
รายล้อมไปด้วยรา้นค้าและรา้นอาห่ารมากมายให่เ้ล่อกส่รร

อ้ท่ยาน 100 ปี จ้ึฬาลงกรณ์มห่าวิท่ยาลัย เป็นเส่ม่อนศูนย ์
การเรย่นรูก้ลางแจ้ึง ท่่�ส่ามารถรองรบัการใช่ง้านและท่ำากิจึกรรม
ข้องผัู้คนได้อย่างห่ลากห่ลายในบรรยากาศรม่ร่�น เราจึึงมักจึะ
เห่็นทั่�งนิส่ิต้และบ้คคลทั่�วไปมาใช่เ้วลาในพื่่�นท่่�ส่าธารณะแห่่งน่� 
กันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจึะเป็นการข้่�จัึกรยาน วิ�ง เต้้นแอโรบิค  
ป่กนิก ฯลฯ โดยในช่่วงฤดูห่นาวข้องท่้กปี ภายในอ้ท่ยาน 
ยังมักจึะม่การจัึดแส่ดงคอนเส่ิรต์้ดนต้รใ่นส่วน ท่่�บรรเลงโดย  
Royal Bangkok Symphony Orchestra ให่้ท่้กคนได้ฟื้่ง 
กันอ่กด้วย
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เปิดวันอังคาร้ - วันอาทิตย์ ์
เข้าชมฟร้ี

10.00 - 21.00

หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร

Google Map

2

สาย 15, 47,  48,  73,  73ก,  93,  204,  508
เรือคลืองเเสนเเสบ

BTS สายสีลืม



ห่อศิลปวัฒนธรรมแห่่งกร้งเท่พื่มห่านคร ห่ร่อห่อศิลป์กร้งเท่พื่ฯ  
เปน็ห่อศิลปะรว่มส่มัยตั้�งอยูบ่รเิวณส่่�แยกปท่ม้วัน จ้ึดเริ�มต้้นข้องห่อศิลป์ฯ 
แห่่งน่� เ กิดขึ้�นจึากกล้่มศิลป่นร่วมส่มัยแห่่งประเท่ศไท่ยนับพื่ันคน 
ได้จัึดแส่ดงผัลงานท่่�ศูนย์การประช่้มแห่่งช่าติ้ส่ิรกิิติ้� โดยห่วังให่้ส่ังคม 
เห่็นว่า ในประเท่ศไท่ยนั�นม่ศิลป่นมากพื่อท่่�ควรจึะม่ห่อศิลป์เพื่่�อเป็น 
พื่่�นท่่�รองรบัในการแส่ดงและเก็บรกัษาผัลงาน เป็นท่่�รวมกล้่มศิลป่น 
เพื่่�อพื่บปะแลกเปล่�ยนความคิด แนวการท่ำางาน และก่อให่เ้กิดการพื่ฒันา
ข้องวงการศิลปะภายในประเท่ศ

ในปจ่ึจ้ึบันห่อศิลปก์ร้งเท่พื่ฯ แห่ง่น่�ได้จัึดนิท่รรศการมากมายห่ลากห่ลาย
นับถ้วน ทั่�งศิลป่นไท่ยและต่้างประเท่ศ นอกจึากน่�ยังม่รา้นอาห่ารและ 
รา้นค้าให่แ้วะเข้้าไปพัื่กผ่ัอนและเล่อกซึ่่�อข้องอ่กด้วย
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟร้ี

10.00 - 18.00

ชุมชนกฎีุจีน

ย่านช่้มช่นเก่าแก่ฝ่� งธนบ้รท่่่�ม่ความห่ลากห่ลายท่างวัฒนธรรม เช่่�อช่าติ้ 
และศาส่นา ทั่�งช่าวไท่ย ช่าวจ่ึน และช่าวยโ้รป ท่่�อยูร่ว่มกันมาอยา่งส่งบส่ข้้
ห่ล่อห่ลอมวัฒนธรรมรวมกันได้อยา่งลงตั้วและกลมกล่นจึนเปน็เอกลักษณ์
ข้องย่านก้ฎ่ีจ่ึน อ่กทั่�งยังม่ส่ถาป่ต้ยกรรมและอาห่ารมากมายรอให่้ผัู้คน
ได้มาส่มัผัสั่ถึงความแต้กต่้างท่่�ลงตั้วในยา่นแห่ง่น่�

ย่า่นกฎุ่ีจุน่

ข้นมฝรั�งกฎุ่ีจุน่

หมูกระดาษปา้น้อย่

1
2
3

1

152 BANGKOK

Google Map

โซนกฎีุจีน

เรือขีามฟ
าก วัด่กัลืยาณ

มิตรื-ท่าเรืออัษฎางค์



ยา่นช่ม้ช่นเก่าแก่ข้องฝ่� งธนบร้ท่่่�ผัส่มผัส่านวัฒนธรรมห่ลากห่ลายเช่่�อช่าติ้
ทั่�ง ไท่ย จ่ึน โปรต้เ้กส่ จึึงท่ำาให่ทั้่�งวิถ่ช่วิ่ต้และส่ถาปต่้ยกรรมข้องท่่�น่�มค่วาม
นา่ส่นใจึแต้กต่้างจึากท่่�อ่�น โดยก่อนถึงช่ม้ช่นกฎ่้ีจ่ึน คณ้จึะได้พื่บกับโบส่ถ์
ซึ่างต้าครูส้่ โบส่ถ์แบบเรอเนซึ่องส่ผ์ัส่มผัส่านนโ่อคลาส่ส่กิส่ช่่มพื่ทู่่�ม่จ้ึดเด่น
อยูท่่่�โดมข้องโบส่ถ์ ซึ่ึ�งถกูออกแบบต้ามมห่าวิห่ารฟื้ลอเรนซึ่ ์ในอิต้าล่ และ
จิึต้รกรรมฝาผันงัรวมถึงกระจึกส่ท่่่�ส่ะท้่อนแส่งส่วยงาม

พพิธิภัณฑ์บา้นกฎีุจนีที�จะพาคณุไปิรูจ้กั
เร่�อุงราวการเดินทางขอุงชีาวโปิรตัเุกส
ก่อุนจะเดินทางมีาตัั�งถิ�นฐานในย่าน
กฎีุจนีแหง่นี�

ความีหลากหลายขอุงวฒันธรรมี 
ไทย จนี และโปิรตัเุกส
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เม่�อเล่�ยวออกจึากโบส่ถ์ม้่งห่น้าเข้้าสู่่ซึ่อยเล็กๆ ค้ณก็จึะได้พื่บกับช่้มช่น
ก้ฎ่ีจ่ึน ท่่�ม่ส่ต้รต่้อารต์้ส่วยๆ ซึ่้กซึ่่อนอยู่ส่องข้้างท่าง คละเคล้าไปกับ
บรรยากาศข้องช่้มช่นโปส่ต้้เกส่ท่่�ไม่เห่ม่อนท่่�ไห่น ภายในช่้มช่นส่ามารถ
เล่อกซึ่่�อ ‘ข้นมฝรั�งก้ฎ่ีจ่ึน’ ข้นมส่ำาคัญ่ประจึำาย่านฝีม่อช่าวก้ฎ่ีจ่ึนมาช่มิได้
บอกเลยว่าเห่มาะจึะเดินช่มช่้มช่นไปกินไป ทั่�งส่บายใจึทั่�งอร่อยส่้ดๆ 
นอกจึากน่�ท่่�น่�ยงัมพิ่ื่พื่ธิภัณฑ์์บา้นกฎ่้ีจ่ึน ท่่�บอกเล่าประวัติ้ศาส่ต้รข์้องช่าว
โปรต้เ้กส่และช่ม้ช่นกฎ่้ีจ่ึนให่ท้่ก้คนได้แวะมาเรย่นรูอ่้กด้วย

โดยนอกจึากความส่วยงามข้องช่้มช่นและโบส่ถ์ส่ไต้ล์ย้โรปแล้ว 'ศาลเจ้ึา
เก่ยนอันเกง' ศาลเจ้ึาไมทั้่�งห่ลังและ 'วัดกัลยาณมติ้รวรมห่าวิห่าร' วัดเก่า
แก่ส่ถาป่ต้ยกรรมไท่ย-จ่ึน ยังเป็นอ่กห่ม้ดห่มายส่ำาคัญ่ท่่�เราอยากให่ค้ณ้ 
แวะไปลองส่มัผััส่ให่ค้รบท่ก้วัฒนธรรมท่่�ซึ่อ่นตั้วอยูใ่นกฎ่้ีจ่ึน

ควรีในัมาชว่ง 10.00-18.00 นั. โดยติ่ดต่่อ
ชุมชนัล่วงหนัา้หากต้่องการีปรีะสุบการีณ์ 
อยา่งเต็่มรูีปแบบ

ไมแ่นัะนัำาใหม้าวนััจันััท่รีเ์พรีาะรีา้นัจัะปดิเยอะ
กวา่วนััอ่�นัๆ 
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ข้นมโบราณช่่�อดังแห่่งช่ม้ช่นกฎ่้ีจ่ึน ย่านช่าวไท่ยเช่่�อส่าย
โปรต้เ้กส่ท่่�ส่ง่ต่้อจึากร้น่สู่ร้่น่ ข้นมไข้อ่บโบราณในแมพิ่ื่มพื่ ์
อบในเต้าถ่านกลิ�นห่อมฟ้้ื้ง ท่่�ม่เท่คนิคพิื่เศษอย่างการใช่้
ถ่านอบทั่�งด้านล่างและด้านบนเพ่ื่�อให่ห้่นา้ข้นมกรอบนอก
น่้มในกำาลังด่ ก่อนจึะแต่้งห่นา้ด้วยลกูเกด ลกูพื่ลับอบแห่ง้ 
ฟ่ื้กเช่่�อม และนำาต้าลท่รายได้ออกมาเป็นข้นมห่วานรส่ช่าติ้
กลมกล่อม พื่รอ้มเช่ญิ่ช่วนให่ท้่้กคนมาลองส่ัมผััส่รส่ช่าติ้
ข้นมอรอ่ย ๆ  ท่่ามกลางบรรยากาศช่ม้ช่นครสิ่ต์้ดั�งเดิม

ขนมฝรัง่กฎีุจีน
เปิดทุกวัน
ควร้สอบถามล่วงหน้า หากต้องการ้ซี่่�อขนม

10.00 - 19.00

Google Map

2

เรือขีามฟ
าก วัด่กัลืยาณ

มิตรื-ท่าเรืออัษฎางค์
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หมูกระดาษป้าน้อย
เปิดทุกวัน
ควร้โทร้สอบถามวันเปิดร้า้นล่วงหน้า

08.00 - 19.30

เรือขีามฟ
าก วัด่กัลืยาณ

มิตรื-ท่าเรืออัษฎางค์

Google Map

3



ห่มูกระดาษ ข้องเล่นโบราณส่่ส่ันส่ดใส่ข้องเห่ล่าลูกห่ลานเจ้ึาข้้นมูลนาย 
ในอด่ต้ ส่มยัท่่�ต้้๊กต้าผัา้ห่รอ่พื่ลาส่ติ้กยงัไมไ่ด้รบัความนยิม ข้องฝากข้ึ�นช่่�อ 
แห่ง่ช่ม้ช่นแถววัดประยรูวงศาวาส่ ท่่�ส่บ่ท่อดวัฒนธรรมแบบจ่ึนส่ง่ต่้อกัน
จึากร้น่สู่ร้่น่ 

ปจ่ึจ้ึบันมก่ารท่ำารูปแบบให่ม่ๆ  ด้วยการเปล่�ยนตั้วละครให่ห้่ลากห่ลาย เช่น่ 
ยร่าฟื้ ไก่ ห่รอ่เต่้า ห่ากใครอยากซึ่่�อห่รอ่อยากลองส่รา้งส่รรค์ศิลปะด้วย
การเพื่น้ท์่ห่มูกระดาษด้วยตั้วเองก็ส่ามารถแวะมาท่่�รา้นได้เลย
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เปิดทุกวัน1 ย่า่นตลาดพลู

ยา่นตลาดพลู

ย่านช่้มช่นช่าวจ่ึนเก่าแก่รมิท่างรถไฟื้และคลองบางห่ลวงฝ่� งธนบ้ร ่ ท่่�ใน
อด่ต้ส่่วนให่ญ่่นิยมท่ำาส่วนพื่ลูจึนกลายเป็นแห่ล่งต้ลาดพื่ลูท่่�ม่ช่่�อเส่่ยง 
ก่อนท่่�จึะกลายมาเป็นย่านการค้าส่้ดคึกคักในป่จึจ้ึบัน ป่จึจ้ึบันต้ลาดพื่ลู
เปน็ยา่นท่่�ข้ึ�นช่่�อในเร่�องข้องอาห่ารท้่องถิ�น โดยเฉัพื่าะอาห่ารจ่ึนแต้้จิึ�วท่่�ม่
ความอรอ่ยและเป็นส่ตู้รต้้นต้ำาห่รบัโบราณ ห่ากได้มาเยอ่นแล้วต้้องลองช่มิ
กันซึ่กัครั�ง

1

สาย 4, 9, 43
รืถไฟ

 สายวงเวียนใหญ่
-มหาชัย

Google Map
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ช่ม้ช่นเก่าแก่รมิท่างรถไฟื้ท่่�เต็้มไปด้วยกลิ�นอายช่ม้ช่นส่ด้คลาส่ส่กิข้องบ้าน
ไมเ้ก่าแก่ และอาห่ารดั�งเดิมรส่เด็ด โดยเฉัพื่าะ ‘กย้ช่า่ยต้ลาดพื่ล’ู กย้ช่า่ย
โฮมเมดห่นา้โรงจึำานำาเซึ่ง่ฮงห่ล่ ท่่�ต้้องเข้้าคิวอยา่งอดท่นถึงจึะได้กิน และ 
‘ห่ม่�กรอบจ่ึนห่ล่’ ห่ม่�กรอบช่าววังต้ำารบัรชั่กาลท่่� 5 ซึ่ึ�งบอกเลยว่าถ้าไม่ด่
จึรงิคงไมโ่ด่งดังมาจึนถึงท่ก้วันน่�แน่นอน นอกจึากน่�ยงัเต็้มไปด้วยอาห่าร
คาวห่วานอ่กห่ลายเจ้ึาให่เ้ล่อกท่านในแบบท่่�เดินทั่�งวันก็ไม่ห่มด
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ต้ลาดพื่ลูในอด่ต้ เกิดขึ้�นจึากการอพื่ยพื่ย้ายถิ�นฐานข้องช่าวจ่ึนบางส่่วน
ท่่�ล้นออกมาจึากย่านส่ำาเพ็ื่ง ประกอบกับการย้ายข้ึ�นมาในพื่ระนครข้อง 
ช่าวมส้่ลิมจึากภาคใต้้ ท่่�น่�จึึงมก่ารผัส่มผัส่านท่างวัฒนธรรมท่่�ห่ลากห่ลาย
อย่างลงตั้ว โดยช่่�อ ‘ต้ลาดพื่ลู’ ก็มาจึากการท่่�ช่าวบ้านเคยปลูกต้้นพื่ล ู
เอาไว้เพ่ื่�อข้ายในช่ม้ช่นจึำานวนมากนั�นเอง

นอกจึากจึะเป็นแห่ล่งรวมความอรอ่ย ท่่�น่�ยังม่วัดท่่�ส่วยงามและเก่าแก่
ส่มัยกร้งธนบ้รท่่่�เราอยากแนะนำาให่้ค้ณไปเย่อนอย่าง วัดบางย่�เรอ่นอก 
วัดบางย่�เรอ่กลาง และวัดบางย่�เรอ่ใน ส่ามวัดคู่บ้ญ่ท่่�ตั้�งอยู่คู่กร้งธนบ้ร่
มาห่ลายรอ้ยปี และท่่�พื่ลาดไม่ได้ค่อ ส่ถาน่รถไฟื้ต้ลาดพื่ลู จ้ึดถ่ายรูป 
ท่่�ไม่ควรพื่ลาด เพื่ราะค้ณจึะได้เห่็นวิถ่ช่่วิต้ข้องช่าวต้ลาดพื่ลูท่่�ออก
มาค้าข้ายและจัึบจ่ึายใช่้ส่อยในต้ลาดในแบบท่่�ไม่ม่การปร้งแต่้งใดๆ 
ห่ากอยากเปล่�ยนบรรยากาศการเดินท่างก็ส่ามารถนั�งรถไฟื้ส่าย 
วงเว่ยนให่ญ่่-มห่าช่ยั มาลงท่่�ต้ลาดพื่ลแูห่ง่น่�ได้เช่น่กัน
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กุ้ยชา่ยต่ลาดพลเูปน็ัสุิ�งที่�ต้่องลองถ้ามาที่�นัี�

รีา้นัอาหารีเด็ดๆ สุลับกันัมาเปดิต่ลอด 
24 ชั�วโมง หวิเม่�อไหรีก็่มาได้ท่กุเม่�อ

Tips
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พพิธิิ์ภััณฑ์์ศิลปะไที่ย่รว่ัมสมยั่
MOCA BANGKOK

1

174 BANGKOK

ย่านส่ถานศึกษากลางเม่องท่่�รวมเอามห่าวิท่ยาลัย
เกษต้รและมห่าวิท่ยาลัยศรป่ท่้มไว้ในย่านเด่ยว 
ย่านน่� จึึงคึกคักอยู่ต้ลอด เวลาและเต็้มไปด้วย
รา้นค้า รา้นอาห่ารและรา้นกาแฟื้ต่้างๆ ในราคา
ย่อมเยา เพื่่�อต้อบรบัความต้้องการข้องนักศึกษา
ท่่�อาศัยอยู ่โดยรอบ ปจ่ึจ้ึบันส่ามารถเช่่�อมต่้อเข้า้สู่่
ใจึกลางเมอ่งได้อยา่งรวดเรว็และส่ะดวกส่บาย ด้วย
รถไฟื้ฟ้ื้าส่ายส่แ่ดงท่่�เพื่ิ�งเปด่ให่บ้รกิาร ส่ดๆ รอ้นๆ 
ในช่ว่งปลายปี พื่.ศ. 2563

โซนเกษตร-
บางเขน



พพิธิิ์ภััณฑ์์
ศิลปะไที่ย่รว่ัมสมยั่
MOCA BANGKOK

ปิดวันจันทร้์
ค่าเข้าชม นักเร้ยี์น
ค่าเข้าชม ผ้้ใหญ่

10.00 - 18.00

250.-

100.-

Google Map

1
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สรา้งขึ�นเพ่�อุอุุทิศแก่ศาสตัราจารย ์ศิลปิ ์พรีะศร ี
บดิาแหง่ศิลปิะสมียัใหมีข่อุงไทย

หอุ้งนทิรรศการ RICHARD GREEN แกลลอุรี� 
ในสถาปิตััยกรรมีแบบยุโรปิที�รวบรวมีผลงานต้ันฉบบั 
ยุควคิตัอุเรยีนขอุงศิลปินิยุโรปิระดับโลกกวา่ 300 ชีิ�น 
ที�มีอีุายุไมีต่ัำ�ากวา่ 150 ปิี
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MOCA Museum of Contemporary Art ห่ร่อ
พื่ิพิื่ธภัณฑ์์ศิลปะร่วมส่มัยท่่�รวมผัลงานศิลปะจึาก
ทั่�วประเท่ศไท่ยมาจัึดแส่ดง โดยผัู้ห่ลงให่ลในงาน
ศิลปะอย่างค้ณบ้ญ่ช่ยั เบญ่จึรงคก้ล เพื่่�ออ้ทิ่ศให่้แด่
ศาส่ต้ราจึารยศิ์ลป ์พ่ื่ระศร่
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ภายในจัึดแส่ดงผัลงานรว่มส่มัยจึากฝมีอ่ศิลปน่ช่าวไท่ยมากห่น้าห่ลายต้า 
ให่้ผัู้เข้้าช่มได้รู้กันว่าฝีม่อคนไท่ยไม่แพื่้ช่าติ้ใดในโลก ในธ่มท่่�ต่้างกัน  
ออกไปแต่้ละช่ั�น โดยนอกจึากงานข้องศิลป่นไท่ยแล้ว ท่่�น่�ยังม่ผัลงาน 
จึากศิลปน่ระดับโลกจัึดแส่ดงเอาไว้เช่น่กัน คณ้จึึงจึะได้ส่มัผัสั่กับงานศิลปะ 
ห่ลากห่ลายแข้นงและประเภท่ ดังนั�นห่ากค้ณเป็นผัู้ช่่�นช่อบในการเส่พื่ 
งานศิลป ์MOCA เปน็ส่ถานท่่�ห่นึ�งท่่�คณ้ไมค่วรพื่ลาด

โซนเกษตูร- บางเขน



Tips

นอกจุากนิที่รรศการถาวัรแล้วั 
ในบางชว่ังเวัลา MOCA จุะม ่
นทิี่รรศการหมุนเวัย่่นผีลัดเปล่�ย่น 
กันมาจุดัแสดงใหเ้ล่อกชม 
โดย่สามารถติดตามราย่ละเอ่ย่ดใน
เวับ็ไซต์ข้อง MOCA ได้เลย่
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BANGKOK

ของขวญักรุงเทพมหานคร

ยาห่อมต้ำารบับา้นห่มอห่วาน
แข้วงวัดราช่บพื่ติ้ร
เข้ต้พื่ระนคร 

ช่ม้ช่นกฎ่้ีจ่ึน
แข้วงวัดกัลยาณ์
เข้ต้ธนบร้ ่

น้ำำ��อบไทยน้ำ�งลอย ลูกอมชื่่�น้ำจิิตต์ ขน้ำมฝรั่่�งกุฎีีจิีน้ำ
4 5

ห่มกูระดาษป้านอ้ย
แข้วงวัดกัลยาณ์
เข้ต้ธนบร้่

รา้น Eastern Antiques
แข้วงส่่�พื่ระยา
เข้ต้บางรกั

รา้นนำาอบนางลอย 
แข้วงส่ำาราญ่ราษฎีร์
เข้ต้พื่ระนคร 

เครั่่�องปรั่ะด่ับ
กรั่ะเบ่�อง 

1 2 3
กรั่ะปุกออมสิิน้ำหมู

1
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1 DAY TRIP !

1
นั่่�งรถไฟฟา้ MRT มาลงสถานีั่สนั่ามไชย
ราคาประมาณ 17-68 บาท
ออกทางประตูหูมายเลข 1 หรอื 2

และเดิินั่เท้้าไปยง่วัด่ิพระแก้้วั
ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตูร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 15 นาที

เข้้าช่มความส่วยงามข้อง วัดุพระศร่รัตนศาสดุาราม 
ห่รอ่ วัดุพระแก้ว ท่่�ส่รา้งข้ึ�นต้ามรูปแบบข้องการส่รา้งวัด 
พื่ระศร่ส่รรเพื่ช่ญ่์ในส่มัยกร้งศร่อย้ธยาอย่างประณ่ต้
ส่วยงาม ให่เ้ป็นศนูย์รวมความร้ม่รวยท่างศิลปวัฒนธรรม
แห่่งย้ครตั้นโกส่ินท่ร ์ พื่รอ้มทั่�งส่ักการะ พื่ระแก้วมรกต้ 
พื่ระพื่ท้่ธรูปส่ำาคัญ่ท่่�ส่รา้งข้ึ�นจึากห่ยกทั่�งองค์

นั่่�งรถประจำำาท้างสาย 32, 53 หรอื 64
จำาก้ปา้ยท่้าชา้ง ไปยง่ ป้ายแยก้บางลำาพู
ราคาประมาณ 8-15 บาท
เมื�อข้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10 นาที  

รับประท่านอาห่ารกลางวันจึากร้านอาห่ารท้่องถิ�นรส่
เด็ดท่่�ม่ให่้เล่อกห่ลากห่ลายใน ย่านบิางลำาพู และเข้้าช่ม  
พิพิธบิางลำาพู พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ย่านแบบ Interactive ท่่�บอก
เล่าประวัติ้ศาส่ต้ร์ข้องย่านบางลำาพืู่ได้อย่างน่าต่้� นต้า
ต่้� นใจึ ก่อนจึะออกมาส่ัมผััส่วิถ่ช่่วิต้แบบช่าวบางลำาพูื่ 
ในปจ่ึจ้ึบนั ด้วยการเดินเล่นรอบบรเิวณ  ถนนพระอาท่ติย์-
ถนนพระสุเมรุ-ย่านบิางลำาพู ท่่�มส่่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวน่าส่นใจึ
มากมาย เช่น่ ห่า้งตั้�งฮั�วเส่ง็ มสั่ยิดจัึกรพื่งษ ์ วัดบวรนิเวศ
วิห่ารฯ รวมไปถึง คาเฟื้ ่รา้นห่นงัส่อ่ และแกลลอร่�นา่รกัๆ 
อ่กห่ลายแห่ง่

ป่ดท้่ายด้วยการนั�งพัื่กผ่ัอนช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดินท่่� 
สวนสันติชััยปราการ ห่นึ�งในจ้ึดช่มวิวแม่นำาเจ้ึาพื่ระยา
และส่ะพื่านพื่ระรามแปดท่่�ส่วยงามท่่�ส่ด้ พื่รอ้มรบัประท่าน
อาห่ารเย็นในรา้นอาห่ารไท่ยวิวแม่นำาพื่ระยาท่่�ม่ให่้เล่อก
มากมาย

เดิินั่เท้้าต่่อมายง่ถนั่นั่ข้า้วัสาร
ประมาณ 850 เมตูร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 10 นาที

ป่ดท้่ายด้วยการส่น้กไปกับวัฒนธรรม Nightlife ท่่�ห่ลาก
ห่ลายส่ง่ต้รงจึากทั่�วท่ก้มม้โลกท่่� ถนนขีา้วสาร และพื่กัผัอ่น 
ต้ามอัธยาศัย

เก�ะรั่ต่น้ำโกสิิน้ำทรั่์
day

บ่่าย

เย็นเช้้า

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 1 ว่น

32
53
64
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นั่่�งรถไฟฟา้ MRT มาลงสถานีั่สนั่ามไชย
ราคาประมาณ 17-68 บาท
ออกทางประตูหูมายเลข 5 

และเดิินั่ต่่อไปท่้าเรอือ่ษฎางค์์ 
เพื�อข้้�นั่เรอืข้า้มฟาก้ ไปยง่ วัด่ิก่้ลยาณมติ่รวัรมหาวัหิาร

เดิินั่จำาก้วัด่ิก่้ลยาณมิต่รวัรมหาวัหิาร  
ไปยง่ โบสถ์ซางต่าค์รูส้
ระยะทางประมาณ 750 เมตูร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 10 นาที

ชุัมชันกุฎ่จ่้น ช่้มช่นเก่าแก่ฝ่� งธนบ้รท่่่�ม่ความห่ลากห่ลาย
ท่างวัฒนธรรม เช่่�อช่าติ้ และศาส่นา ทั่�งช่าวไท่ย ช่าวจ่ึน 
ช่าวอินเด่ย และช่าวย้โรป ท่่�อยู่รว่มกันมาอย่างส่งบส่ข้้ ห่ล่อ
ห่ลอมวัฒนธรรมรวมกันได้อยา่งลงตั้วและกลมกล่นจึนเป็น
เอกลักษณ์ข้อง ภายในช่ม้ช่นส่ามารถเล่อกซึ่่�อ ‘ข้นมฝรั�งกฎ่้ีจ่ึน’ 
ข้นมส่ำาคัญ่ประจึำาย่าน นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังม่พื่ิพื่ิธภัณฑ์์บ้าน
กฎ่้ีจ่ึน ท่่�บอกเล่าประวัติ้ศาส่ต้รข์้องช่าวโปรต้เ้กส่และช่ม้ช่น
กฎ่้ีจ่ึนให่ท้่ก้คนได้แวะมาเรย่นรูอ่้กด้วย

เดิินั่จำาก้โบสถ์ซางต่าค์รูส้  
ไปยง่ วัด่ิก่้ลยาณมติ่รวัรมหาวัหิาร
ระยะทางประมาณ 750 เมตูร 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 10 นาที

และข้้�นั่เรอืข้า้มฟาก้ ไปยง่ ท่้าเรอือ่ษฎางค์์

เดิินั่ต่่อไปยง่ท่้าเรอืสะพานั่พทุ้ธ 
ระยะทางประมาณ 450 เมตูร  
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 7 นาที

บ่่าย

เย็น

เช้้า

1 ท่องเที�ยวย่�น้ำชุื่มชื่น้ำ
day

1 DAY TRIP !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 1 ว่น

ข้้�นั่เรอืด่ิวันั่เจำา้พระยาธงสม้จำาก้ท่้าเรอืสะพานั่พทุ้ธ  
ไปยง่ ท่้าเรอืโอเรยีนั่เต็่ล
ราคาประมาณ 15 บาท
เมื�อข้�นเรอืแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10 นาที

และเดิินั่ต่่อไปยง่ ชุมชนั่ฮารูณ
ระยะทางประมาณ 400 เมตูร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5 นาที

รบัประท่านอาห่ารกลางวันส่ไต้ล์ฮาลาลท่่� ชุัมชันฮารูณ 
ช่้มช่นช่าวม้ส่ลิมเล็กๆ ท่่� ตั้� งอยู่ ริมแม่นำาเ จ้ึาพื่ระยา 
ในย่านบางรกั มาตั้�งแต่้ส่มัยต้้นรชั่กาลท่่� 3 ภายในยังคง
ความส่งบเร่ยบง่ายอย่างไม่น่าเช่่�อว่าซึ่่อนตั้วอยู่กลาง
เมอ่งให่ญ่่

นั่่�งรถเมล์สาย 1, 35 หรอื 75
จำาก้ปา้ยท่้านั่ำาโอเรยีนั่เต็่ล ไปยง่ ป้ายต่ลาดินั่อ้ย
เมื�อข้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 3-5 นาที

ชุัมชันตลาดุน้อยเปน็ช่่�อข้องช่ม้ช่นช่าวจ่ึนข้นาดเล็กแห่ง่ห่นึ�ง 
ท่่�ตั้�งอยู่บนพ่ื่�นท่่�รมิฝ่� งแม่นำาเจ้ึาพื่ระยาใกล้ถนนเยาวราช่ 
มาตั้�งแต่้ช่่วงต้้นข้องกร้งรัต้นโกส่ินท่ร์ ภายในช่้มช่น 
ต้ลาดน้อยเต็้มไปด้วยบ้านเร่อนจ่ึนเก่าแก่ข้องผัู้คนใน 
ช่้มช่นท่่�ตั้�งเรย่งรายรอให่้ผัู้มาเย่อนได้พื่บเห่็น ทั่�งท่่�ส่รา้ง
จึากไม้ ปูน และอิฐ โดยท่่�เก่อบทั่�งห่มดยังคงม่ผัู้คนอาศัย 
อยู่จึรงิในป่จึจ้ึบัน จึึงท่ำาให่้ต้ลาดน้อยเป็นช่้นช่มท่่�ยังคง 
มค่วามเป็นธรรมช่าติ้และช่วิ่ต้ช่ว่าไมต่่้างจึากในวันวาน

นั่่�งรถเมล์สาย 75 ไปยง่ ป้ายแยก้หว่ัลำาโพง
เมื�อข้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 5 นาที

และเดิินั่ต่่อไปยง่ MRT สถานีั่หว่ัลำาโพง ประต่หูมายเลข้ 1
ระยะทางประมาณ 250 เมตูร 
ใช้เ้วลาเดิิน 3 นาที เพืื่�อเดิินทางกลับ

1
35
75

75
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1 ท่องเที�ยวต�มแน้ำวรั่ถไฟฟ้�
day

1 DAY TRIP !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 1 ว่น

เดิินั่ท้างมายง่หอศิลิปวัฒ่นั่ธรรมแหง่ก้รุงเท้พมหานั่ค์ร
ด้ิวัยรถไฟฟา้ BTS ลงสถานีั่สนั่ามกี้ฬาแหง่ชาติ่
ราคาประมาณ 16-59 บาท

เดินช่มนิท่รรศการ ณ ห่อศิลปวัฒนธรรมแห่่งกรุงเท่พ 
มห่านคร ซึ่ึ�งเกิดข้ึ�นจึากการผัลักดันส่รา้งห่อศิลป์กล้่ม
ศิลป่นรว่มส่มัยแห่่งประเท่ศไท่ยนับพัื่นคน เพ่ื่�อเป็นพื่่�นท่่�
รองรบัในการแส่ดง เก็บรกัษาผัลงาน และพื่บปะแลกเปล่�ยน 
ความคิดข้องศิลปน่และผัูส้่นใจึ นอกจึากน่�ยงัมร่า้นอาห่าร
และรา้นค้าให่แ้วะเข้า้ไปพื่กัผัอ่นและเล่อกซึ่่�อข้องอ่กด้วย

นั่่�งรถไฟฟา้ BTS จำาก้สถานีั่สนั่ามกี้ฬาแหง่ชาติ่ 
ไปยง่ สถานีั่สะพานั่ต่าก้สนิั่
ราคาประมาณ 40 บาท

ย่านถนนเจ้ริญ่กรุง ถนนแบบต้ะวันต้กส่ายแรกใน
ประเท่ศไท่ยท่่�ม่ความเจึรญิ่ร้ง่เรอ่งมาตั้�งแต่้ในอด่ต้ โดย
ป่จึจ้ึบันย่านน่�กลาย มาเป็นศูนย์รวมความคิดส่รา้งส่รรค์ 
ท่่�เต็้มไปด้วยแกลลอร่� คาเฟื้่ พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ ห่้องส่ม้ด และ 
ศนูยก์ารเรย่นรูม้ากมาย ต้อบโจึท่ย์ ไลฟ์ื้ส่ไต้ล์ข้องคนร้น่ให่ม ่
ท่่�ม่ความส่นใจึในศิลปะ อ่กทั่�งยังเป็นท่่� ตั้�งข้องอาคาร
ไปรษณย่ก์ลาง ซึ่ึ�งปจ่ึจ้ึบันเปน็ท่่�ตั้�งข้องท่่�ท่ำาการไปรษณย่ ์
เข้ต้บางรกั และศนูย์ส่รา้งส่รรค์การออกแบบ (Thailand 
Creative and Design Center) ห่ากใครอยากช่มวิว 
ยา่นเจึรญิ่กร้งและถ่ายรูปส่ามารถข้ึ�นไปได้ท่่�ช่ั�น 5 ดาดฟ้ื้า
ข้องอาคารแห่ง่น่�ได้เลย

นั่่�งรถเมล์สาย 1  
จำาก้ปา้ยอาค์ารไปรษณียก์้ลาง ไปยง่ ย่านั่เยาวัราช
เมื�อข้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10-15 นาที

ย่านเยาวราชัและสำาเพ็ง แห่ล่งช่ม้ช่นช่าวจ่ึนและช่าวไท่ย 
เช่่�อส่ายจ่ึนซึ่ึ�งเป็นย่านธ้รกิจึการค้า การเงิน การธนาคาร 
และเต็้มไปด้วย รา้นท่อง ภัต้ต้าคาร ส่ต้รต่้ฟูื้ดไปจึนถึง 
วัดและศาลเจ้ึาท่่�ส่ำาคัญ่ข้องกร้งเท่พื่ฯ

เดิินั่จำาก้ถนั่นั่แปลงนั่าม(ฝ่ั่� งถนั่นั่เยาวัราช) 
ไปยง่ MRT สถานีั่วัด่ิม่งก้ร ประต่หูมายเลข้ 1
ระยะทางประมาณ 160 เมตูร 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 2 นาที เพืื่�อเดิินทางกลับ

บ่่าย

เช้้า

เย็น

1

193



ขอ้มูลสถานท่ี

194 BANGKOK

วัดุพระศร่รัตนศาสดุาราม 
(วัดุพระแก้ว)
02 224 3290

วัดุพระเชัตุพนวิมลมังคลาราม 
(วัดุโพธิ�)
0 2226 0335

ศูนย์การเร่ยนรู้ 
ธนาคารแห่่งประเท่ศไท่ย
0 2356 7766

พิพิธภัณฑ์์ท่องคำา 
ห้่างท่องตั�งโต๊ะกัง
0 2224 2422
0 2622 8640-2

ห้่องสมุดุดุรุณบิรรณาลัย
0 2630 5953

MOCA BANGKOK
0 2016 5666

ยาห่อมตำารับิ 
บ้ิานห่มอห่วาน
0 2221 8070

นำ�าอบินางลอย
0 2221 0465

เครื�องประดัุบิกระเบืิ�อง 
Eastern Antiques
0 2233 6746

ห่มูกระดุาษป้าน้อย
08 0977 6563

ขีนมฝรั�งกุฎ่จ่้น
08 9662 5299

ร้าน Passport Bookshop
0 2629 0694

ศูนย์ความรู้ดุ้านการออกแบิบิ 
และความคิดุสร้างสรรค์ 
0 2105 7400 ตู่อ 213, 214

ไปรษณ่ย์ บิางรัก
0 2614 7455

ห่อศิลปวัฒนธรรมแห่่ง
กรุงเท่พมห่านคร
0 2214 6630 ตู่อ 8




