
อยุธยา
เสนทางทองเท่ียว

ดวยระบบขนสงสาธารณะ



คํานํา

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว และเพื่อเปนการกระตุน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหฟนตัวอยางรวดเร็ว จึงตองเตรียมพรอมขอมูลการทองเที่ยวเพื่อรองรับความตองการ

ของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุมนักทองเที่ยว FIT (Free Individual Traveler) ที่มี

รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะเปนหลักและมีความชื่นชอบการสัมผัสประสบการณทองเที่ยว

รูปแบบใหมๆ ดวยตนเองและจากการศึกษาโครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย โดย TAT 

Intelligence Center มีขอมูลวาการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะยังเปนทางเลือกของนักทองเที่ยวใน

หลาย ๆ กลุม

ดวยเหตุผลดังกลาว ททท. จึงสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะใน 15 จังหวัด และ

เสนทางขามภาค 5 เสนทางทั่วประเทศไทย เพื่อใชโอกาสน้ีเปนการนํารองในการสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ 

แกนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยใหเกิดขึ้นไดจริงในที่สุด ผานการ

รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและระบบขนสงสาธารณะ ทั้งจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูใชบริการ 

และบุคคลในทองถ่ิน รวมถึงการทดลองเปนนักเดินทางดวยตนเอง เพื่อใหไดเสนทางทองเที่ยวจากระบบขนสงสาธารณะ

ที่สามารถใชงานไดจริง ประกอบไปดวยขอมูลที่ทันสมัย และมีคําแนะนําในการใชงานที่ชวยใหทุกคนสามารถออกแบบ

การเดินทางทองเที่ยวของตนเองใหราบรื่นและปลอดภัยที่สุด

หวังเปนอยางย่ิงวา การสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในครั้งนี้ จะเปนสวนหนึ่งของ

ทางเลือกในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาของประเทศไทย อีกทั้ง ยังไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

ผานเรื่องราวการเดินทางของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง



จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร ภูมิประเทศสวน

ใหญเปนที ่ราบลุ ม มีแมนํ ้า และลําคลองหลายสายไหลผาน จึงเหมาะสําหรับการทํานาและ

การเกษตรสมช่ืออูขาวอูน้ํา โดยภายหลังกรมศิลปากรไดมีโครงการบูรณะโบราณสถานภายในเมือง

อยุธยาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงประวัติศาสตรอยางจริงจัง จนไดอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาไดรับการขึ้นทะเบียนเปน "มรดกโลก" จากองคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร 

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ UNESCO มาจนถึงปจจุบัน

เม ื องอ ู ข  าวอ ู  น ํ ้ าท ี ่มากไปด วยความร ุ มรวยทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งเปน

ราชธานีหรือเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยามาตลอด 

417 ป กอนที่จะเสียกรุงใหกับพมาในป พ.ศ. 2310 และ

กลายมาเปนหัวเมืองจัตวา, มณฑลกร ุงเกา, มณฑล

อยุธยา รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลําดับ





ถากรุงเทพมีพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแกวเปนศูนยกลางแหงความรุม

รวยทางศิลปะวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาก็มีวัดพระศรีสรรเพชญ หรือ วัดใน

พระบรมมหาราชวังแหงกร ุงศร ีอยุธยาซึ ่งเป นตนแบบในการสร าง

พระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เปนหมุดหมายสําคัญเชนกัน 

พื ้นที ่โดยรอบวัดพระศรีสรรเพชญ จ ึงรายลอมไปดวยศาสนสถานและ

โบราณสถานสําคัญ ๆ มากมาย ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเดินเที่ยวชมตอกัน

ไดโดยไมจําเปนตองนั่งรถใหเสียเวลา 

โซนวัดและพระราชวังโบราณ

1 2 3 54



วัดพระศรีสรรเพชญ
วันจันทร-วันอาทิตย  08.00 – 16.30 น.  

วันหยุดนักขัตฤกษ  08.00 – 18.30 น.

คาเขาชมสําหรับชาวไทย 10 บาท 

ชาวตางชาติ 50 บาท

วัดพระศรีสรรเพชญเปนโบราณสถานที่ส ําคัญเปนอันดับตน ๆ ของจังหวัดอยุธยา 

เพราะเปนวัดในพระบรมมหาราชวังแหงกรุงศรีอยุธยาที่ถูกสรางข้ึนอยางประณีตสวยงาม 

นอกจากน้ียังเปนตนแบบของการสรางวัดในพระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

จนเกิดเปนวัดพระแกว หรอื ‘วัดพระศรีรัตนศาสดาราม’ ที่อยูคูกรุงเทพมาจนถึงปจจุบัน

ภายในมีจุดที่นาสนใจคือเจดีย 3 องคที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันตก โดยเจดียองคที่ 1 และ 2 สรางโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรม

อัฐิพระราชบิดาและพระเชษฐา สวนเจดียองคที่ 3 นั้นสรางขึ้นภายหลังโดย สมเด็จพระ

บรมราชาธิราชที่ 4 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 น่ันเอง

โดยถึงแมวาวิหารหลวงและพระประธานทองอยาง “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” จะ

ไดรับความเสียหายหนักจนไมสามารถซอมแซมไดจากเหตุการณเสียกรุงครั ้งที่ 2 แต

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชก็ได โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญชิ้นสวนที่

หลงเหลือมาบรรจุไวในเจดียที่สรางขึ้นในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แลว

พระราชทานช่ือวา “เจดียสรรเพชญดาญาณ” มาจนถึงปจจุบัน 

โซนพระราชวังและวัดโบราณ

หอไตรกลางนํ้า 



วิหารมงคลบพิตร
เปดทุกวัน  08.00 – 17.30 น.  และเขาชมฟรี

- พระพุทธรูปหลอดวยสัมฤทธ์ิองคใหญแหงเดียวในไทย 

- อดีตสนามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาอยูท่ีดานตะวันออกของวิหารพระมงคลบพิตร

วิหารมงคลบพิตรเปนที่ประดิษฐานของ ‘พระมงคลบพิตร’ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สราง

ข้ึนดวยศิลปกรรมแบบอูทองผสมสุโขทัย โดยถือเปนพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิที่ใหญที่สดุองคหน่ึงของ

ไทย และยังเปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิที่ต้ังอยูคูบานคูเมืองอยุธยา 

หลังเกิดไฟไหมจากเหตุเสียกรุงครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2310 เครื่องบนของวิหารไดพังลงมาถูกพระ

เมาลีและพระกรขวาขององคพระชํารุด กอนจะไดรับการซอมแซมใหสมบูรณอีกครั้งดวยปูนปน

ในป พ.ศ. 2463 และไดรับการปดทองทั้งพระองคในเวลาตอมาตามดําริของสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สวนตัวอาคารของวิหารมงคลบพิตรน้ัน ในปจจุบันไมหลงเหลือรองรอยเดิมหลังเกิดไฟไหมอยู

แลว เน่ืองจากในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม รัฐบาลไทยไดรวมมือกับนายกรัฐมนตรีสหภาพ

พมาเพื่อรื้อซากวิหารของเกาที่ทรุดโทรมออกและสรางข้ึนใหมใหเหมือนของเดิมในสมัยอยุธยา

จนเสร็จสมบูรณและสวยงามเหมอืนในปจจุบัน

โซนพระราชวังและวัดโบราณ



วันจันทร-วันศุกร 08.00 – 16.00 น. 

วันเสาร-วันอาทิตย 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี

ตลาดหลังวิหารมงคลบพิตร ตลาดของฝากที่รวบรวมทุกของดีอยุธยาเอาไวครบจบในที่

เดียว ไมวาจะเปน โรตีสายไหมทําแปงสดใหมที่มีใหเลอืกกวา 5 ราน, เสื้อผา, กระเปา, 

งานศิลปะ, ของที่ระลึก, เครื่องหวาย, เครื่องประดับ, อาหารปรุงสดใหม, ของแหง, 

ผลไมแชอิ่ม ไปจนถึงขนมไทยสูตรอยุธยาแท ๆ ที่มีใหเลือกลิ้มลองกนัมากมาย ไมวาจะ

เปน ขนมบาบิ่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง กาละแม หมอแกง สังขยา วุนมะพราว 

ฯลฯ

รานขายของฝากวิหารมงคลบพิตร

โซนพระราชวังและวัดโบราณ



เปดทุกวัน  08.00 – 15.00 น.  และเขาชมฟรี

- สถาปตยกรรมตัวอยางแบบหมูเรอืนไทยภาคกลาง 

- อดีตเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณบนพื้นที่คุกนครบาลเกา

คุมขุนแผน หรือ เรือนไทยอยุธยา เปนเรือนเครื่องไมหมูสี่หลังพรอมหอโถง ซึ่งถูก

สรางตามรูปแบบของเรอืนผูมบีรรดาศักด์ิในสมยัอยุธยา เดิมเปนเรือนของพลตรพีระเจา

บรมวงศเธอ กรมขุนมรุพงศสิรพิัฒน ซึ่งต้ังอยูใกลกับวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอย 

แตภายเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบรูณาญาสทิธิราซมาสูระบบ

ประชาธิปไตย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูนําคณะราษฎรชาวอยุธยา ไดทําการยายเรือนหลังน้ี

มาสรางใหมบรเิวณคุกนครบาลเกา และใหช่ือวา “คุมขุนแผน” จากการที่ขุนชาง -

ขุนแผน เปนวรรณคดีที่มีพื้นหลังเปนประเทศไทยในสมัยกรุงศรอียุธยาเปนราชธานี และ

ในเน้ือเรื่องขุนแผนยังเคยมาติดคุกที่คุกนครบาลแหงน้ีอีกดวย

ภายในไดรับการบูรณะใหสวยงามโดยยังคงสถาปตยกรรมแบบอยุธยาเอาไว

อยางครบถวน โดยดร.ปรีดี พนมยงคก็ไดใชเรือนหลังนี้เปนท่ีพักอยูเสมอ เมื่อ

เดินทางกลับมาเย่ียมบานท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุมขุนแผน

โซนพระราชวังและวัดโบราณ



เปดทุกวัน  09.00 – 17.00 น. 

เขาชมฟรี และมีคาใชจายเม่ือทํากิจกรรม

สถานที่เพาะพันธุชางไทยจากการสนับสนุนของกรมศิลปากรและการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยที่เปดใหนักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสกับ ‘ชาง’ หรือสัตวที่เปนสัญลักษณที่

สําคัญของไทยมาอยางยาวนาน ในแงมุมตาง ๆ ไมวาจะเปนการชางชมโบราณสถาน

อยุธยามรดกโลกอยาง ศาลหลักเมือง วัดเกษ คุมขุนแผน วัดพระราม วิหารมงคลบพิตร 

อนุสาวรียพระเจาอูทอง, การรับชมการแสดงชางนอย, การลอดทองชางเพื่อเสรมิศิริ

มงคล, การถายรูปบนหลังชาง, การใหอาหารชาง, การปอนนมชางนอย, การไหวพระ

พิฆเนศ ฯลฯ 

ดานในมี ลานพักชางใหญ เปนโซนพักผอนของท้ังควาญและชางท่ียืนรอ

ตอนรับใหนักทองเท่ียวท่ีแวะมาทักทาย จะเลือกซื้อกลวยหรือออยมาปอนให

งวงหรือหยิบมือถือข้ึนมาเซลฟกับนองชางก็ยอมได มาท่ีเดียวรับรองวาไดทํา

ความรูจักกับท้ังชางและกรุงศรีอยุธยามากกวาท่ีเคยแนนอน

วังชางอยุธยา แล เพนียด

โซนพระราชวังและวัดโบราณ



ในสมัยที ่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มักมีการสรางสถานที่สําคัญตางๆ 

ขึ ้นมาควบคูกับการสรางเมือง โดยเฉพาะวัดหรือศาสนสถานที ่พบอยู

มากมายทั้งในและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เชน วัดมหาธาตุ วัด

ราชบูรณะ เปนตน ถึงแมปจจุบันจะเหลือเพียงซากปรับหักพังที่กลายเปน

แหลงประวัติศาสตรไปแลว แตความยิ่งใหญของสิ่งที่ยังหลงเหลือก็ยังคง

แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของเมืองหลวงเกาในอดีตไดเปนอยางดี

โซนวัดโบราณ
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วัดมหาธาตุ
วันจันทร-วันอาทิตย  08.00 - 16.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ  08.00 - 18.30 น.

คาเขาชมสําหรับชาวไทย 10 บาท

ชาวตางชาติ 50 บาท
- เศียรพระพุทธรูปรอยปในรากไม

- พระอารามหลวงที่เปนศูนยกลางของกรงุศรีอยุธยา

วัดแหงสําคัญของกรุงศรีอยุธยาซึ่งในอดีตเปนถึงพระอารามหลวงกลางเมืองและยังเปนที่

ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ วัดมหาธาตุจึงเปนวัดที่ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณมา

ตลอดต้ังแตสมัยตนกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน

พระปรางคถูกสรางขึ้นดวยศิลาแลงในปพ.ศ. 1917 หรือในรัชสมัยสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที่ 1(ขุนหลวงพะงั่ว) และกอสรางแลวเสร็จในรัชสมัยของสมเด็จพระราเมศวร 

กอนที่องคพระปรางคจะพังทลายลงมาในรัชสมัยของพระเจาทรงธรรม และไดรับการ

ปฏิสังขรณข้ึนใหมอีกครั้งในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ป พ.ศ. 2176 โดย

พระเจาปราสาททองทรงโปรดใหกอใหสงูกวาเดิมและใชอิฐกับไมมะคากอแทรกเขาไปดวย

จุดสําคัญท่ีพลาดไมไดเมื่อมาเยือนวัดมหาธาตุก็คือ ‘เศียรพระพุทธรูปรอยป

ในรากไม’ หรือเศียรของพระพุทธรูปหินทรายท่ีสรางจากศิลปะแบบอยุธยาซึ่ง

แทรกตัวอยูระหวางรากไมขางวิหารโดยไมพบตัวองคพระ โดยสันนิฐานวาเปนสิง่

ท่ียังหลงเหลืออยูหลังเกิดเหตุไฟไหมในชวงเสียกรุงคร้ังท่ี 2 นั่นเอง

โซนวัดโบราณ

หอไตรกลางนํ้า 



วัดราชบูรณะ
วันจันทร-วันอาทิตย  08.00 - 16.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ  08.00 - 18.30 น. 

คาเขาชมสําหรับชาวไทย 10 บาท

ชาวตางชาติ 50 บาท

วัดสําคัญกลางเมืองที่เดินเพียงไมกี่กาวคุณก็จะหลุดเขาไปในอดีตสมัยตนกรุงศรีอยุธยา 

เพราะวัดราชบูรณะน้ันนอกจากจะตั้งอยูกลางเกาะเมืองอยุธยาที่เดินทางมาถึงงายแลว 

แลวยังเปนโบราณสถานที่มีขนาดไมใหญโตเกินไป ที่นี่จึงมีทั้งนักทองเที่ยวและชาวเมือง

แวะเวียนกันมาศึกษาประวัติศาสตรไปจนถึงปูเสื่อน่ังสเก็ตชภาพอยูเสมอ

วัดราชบูรณะ สรางข้ึนในปพ.ศ. 1967 หรือรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจา

สามพระยา) ณ สถานที่ถวายเพลิงพระศพพระเชษฐาทั้ง 2 พระองค คือ เจาอายพระยา 

และเจายี ่พระยา ที่ทรงทํายุทธหัตถีแยงชิงราชสมบัติจนสิ ้นพระชนมพรอมกัน โดย

เจาพระยาไดโปรดฯใหกอเจดียข้ึน 2 องค เพื่อเปนอนุสรณใหกับเหตุการณในครั้งน้ัน

ภายในกรุปรางควัดราชบูรณะ ปจจุบันยังปรากฏภาพจติรกรรมฝาผนังสมัยตนกรุงศรี

อยุธยาเอาไวใหทุกคนไดชมกันดวย ไมวาจะเปนภาพการชุมชนของเหลาเทพและเทวดา

บนสวรรค, ภาพของกษัตริย นักรบ และขบวนแหชาวจีน ไปจนถึงภาพเขียนพุทธประวัติที่

บอกเลาเรื่องราวต้ังแตตอนเสวยชาติเปนพระโพธิสัตวจนถึงปรินิพพาน เรียงจากทางซาย

สุดของผนังกรุช้ันลางทั้ง 4 ดาน ดานละ 6 องค รวมทั้งหมด 24 องค

โซนวัดโบราณ

หอไตรกลางนํ้า 



บริเวณตําบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเปนจุดบรรจบของแมนํ้า

ลพบุรีและแมนํ้าปาสักซึ่งอยูลอมรอบเกาะเมืองฝงเหนือและตะวันออก ทํา

ใหแมนํ้าทั้งสองเปนแหลงอาหาร แหลงรวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของคนท่ีนี่ เพราะในอดีตผูคนนิยมเดินทางดวยเรือจึงเปนเสนทางสําคัญใน

ดานคมนาคม เพื่อติดตอคาขายและเดินทางไปยังตางเมือง ปจจุบันยานนี้

จึงเปนยานอยูอาศัยและตลาดท่ีคึกคักไมตางจากในอดีต ถาอยากมาสัมผัส

กับวิถีชีวิตท่ีเรียบงายในการกินอยูของชาวอยุธยาตองแวะมาท่ียานนี้เลย

โซนริมแมน้ําปาสักและแมน้ําลพบุรี
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ยานชุมชนหัวรอ
เปดทุกวัน 05.00 – 16.00 น. และเขาชมฟรี

- สักการะศาลเจาแมตนจนั หรือศาลเจาคุงน้ําที่นานับถือของชาวหัวรอ

ตลาดทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาแกอายุกวา 200 ป ที่เปดใหเหลาผูมาเยือนเขามาเรียนรู

และสัมผัสวิถีชีวิตการกินอยูอยางชาวอยุธยาผานการเลือกซื้อของกิน ของใช อาหารสด 

อาหารแหง และของอรอยประจําอยุธยา พรอมแวะสักการะศาลเจาแมตนจัน หรือศาล

เจาแมคุงน้ําที่ต้ังอยูทายตลาด ริมคลองเมือง ศาลเจาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวหัวรอมาต้ังแตในอดีต 

ชุมชนหัวรอมีเอกลักษณที่โดดเดนคือ ‘การแสดงงิ้ว’  ที่จัดขึ้นอยางยิ่งใหญเปนประจํา

ทุกปหนาตลาด ตามตํานานด้ังเดิมที่เลาวา ตลาดแหงนี้เคยเกิดไฟไหม ระหวางที่ผูคนใน

ตลาดกําลังชวยกันดับไฟ มีคนเห็นคนแตงตัวคลายนางงิ้วยืนอยูบนหลังคาหองแถวชวย

โบกมือปดใหไฟดับลง ชาวชุมชนจึงเชื่อวาเปนเจาแมตนจันที่คอยคุมครองไมใหเกิดไฟ

ลุกลาม และจัดแสดงงิ้วข้ึนทุกปเพื่อเปนการสักการะมาจนถึงปจจุบัน

โซนริมแมน้ําปาสักและแมน้ําลพบุรี

หอไตรกลางนํ้า 



พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

จันทรเกษม
เปดวันพุธ - วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 16.00 น. 

คาเขาชมสําหรับชาวไทย 20 บาท 

ชาวตางชาติ 100 บาท

- พิพิธภัณฑสถานประจําภูมิภาคแหงแรกของประเทศไทย 

- อดีตวังจันทรเกษมสูศูนยรวมศิลปะไทยโบราณประจาํจงัหวัดอยุธยา

พิพิธภัณฑที่เปลี่ยนที่ประทับของเจานายชั้นสูงอยาง ‘วังจันทรเกษม’ ใหกลายเปน

แหลงรวมองคความรูดานศิลปะไทยโบราณประจําจังหวัดอยุธยา สิ่งที่มีคุณคาและนา

ศึกษาไมนอยไปกวาสิ่งของตาง ๆ ที่จัดแสดงอยูในหอง จึงเปนอาคารนิทรรศการทั้งหลัง 

ซึ่งสรางขึ้นครั้งแรกเมื ่อราวปพ.ศ. 2120 เพื่อใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชเมื่อเสด็จลงมายังอยุธยาเปนครั้งคราว สมัยยังครองเมืองพิษณุโลก จนกระทั่งถูก

ไฟไหมในการเสียกรงุศรอียุธยาครั้งที ่2 และถูกทิ้งรางเรื่อยมา กอนที่สมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจะไดอาศัยเคาโครงเดิมที่ยังหลงเหลืออยู เปนฐานในการสรางพระราชวังข้ึนใหม 

เพื่อใชเปนที่ประทับใจการเสด็จประพาสอยุธยา

โซนริมแมน้ําปาสักและแมน้ําลพบุรี

หอไตรกลางนํ้า 



บริเวณท่ีราบลุมของเกาะเมืองฝงใตและตะวันตก ติดริมแมนํ้าเจาพระยานั้น

มีทุงนากวาง มีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหมีวัดและชุมชนชาวไทยกระจายตัว

อยูโดยรอบ รวมถึงเปนท่ีต้ังของชุมชนชาวตางชาติและคลังสินคาในสมัยนั้น 

เชน หมูบานญี่ปุน หมูบานโปรตุเกส หมูบานฮอลันดา เปนตน โดยเฉพาะ

ปอมเพชรที่ทายเกาะเมืองซึ่งเคยเปนแหลงจอดเรือสินคาในอดีตที่สําคัญ

เชนกัน 

โซนริมแมน้ําเจาพระยา
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วัดพนัญเชิงวรวิหาร
เปดทุกวัน 07.00 – 18.00 น.

คาเขาชมฟรีสําหรับชาวไทย และชาวตางชาติ 20 บาท

- เจาพอซําปอกง หรือหลวงพอโตขนาดใหญซึ่งเปนที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาว

ไทย-จีน

- พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ขนาดใหญสดุในประเทศไทย 

- สถานที่รําลึกถึงพระนางสรอยดอกหมาก

วัดเกาแกที่ต้ังอยูเคียงคูแมน้ําปาสักมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและเปนที่เลื่อมใสของ

พุทธศาสนิกชนชาวไทย-จีน มาตลอดหลายรอยป โดยจุดเดนสําคัญอยูที่องคหลวงพอโต

ขนาดใหญ หรือที่ชาวจีนนิยมเรียกกันวา “เจาพอซําปอกง” พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่

ขนาดใหญสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังภายในวัดเปนที ่ตั ้งของศาลเจาแมสรอย

ดอกหมาก ทําใหภายในวัดมีการผสมผสานระหวางศิลปะแบบไทย-จีนอยางลงตัว 

โซนริมแมน้ําเจาพระยา

หอไตรกลางนํ้า 



ปอมเพชร
เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

‘ปอมเพชร’ ต้ังอยูทางฝงตะวันออกเฉียงใตของเกาะเมืองอยุธยา อยูบริเวณบางกะจะ 

ซึ่งเปนบริเวณที่แมน้ําปาสกั ไหลมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา ถาหันหนาออกสูแมน้ํา จะ

เห็นวัดพนัญเชิง วัดใหมบางกะจะ และวัดสุวรรณดาราราม ปอมเพชรถือไดวาเปนปอม

ขนาดใหญ ที่ติดต้ังปนใหญและที่อยูรอบพระนคร เน่ืองจากทําหนาที่ในการปองกันขาศึก 

ที่เขามารุกรานทางน้ําและต้ังอยูที่ตรงมุมพระนคร ดานตะวันออกเฉียงใตในบริเวณที่แม

น้ําปาสักและแมน้ําเจาพระยาไหลมาบรรจบกัน ซึ่งถือไดวาบริเวณที่ตั้งปอมเพชรนั้นเปน

จุดยุทธศาสตรที่มีความสําคัญสําหรับการเดินทางเขามาติดตอระหวางโลกภายนอกกับกรุง

ศรีอยุธยา

โซนริมแมน้ําเจาพระยา

หอไตรกลางนํ้า 



ในอดีตพื้นที่บริเวณเกาะเรียนนั้นมีคนอาศัยมาอยูแลว ถึงแมจะอยูหาง

ออกมาจากเกาะเมือง และมีพื้นท่ีท้ังบนเกาะและบนบก ชาวบานจึงตองใช

การพายเรือขามฝากมายังอีกฝง แตบริเวณนี้ถือเปนพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ

และเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานอยางมาก ทําใหชาวจีนที่เขามาติดตอคาขาย

กับชาวอยุธยาบริเวณนี้จํานวนมาก ทําใหพื้นที่นี้ไดรับวัฒนธรรมจีนและมี

การสรางศาลเจาข้ึนเพื่อเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังมีชาวฮอลันดา ชาว

โปรตุเกสเชนกัน ทําใหไดรับอิทธิพลอื่น ๆ เพิ่มเติมอยาง การทําขนม การ

เรียนการสอนในโรงเรียน เปนตน จนกระทั่งสิ ่งเหลานี้ถูกหลอหลอมให

กลายเปนหนึ่งเดียวกันไดในพื้นท่ี

โซนเกาะเรียน
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ชุมชนบานตนสะตือสามตน
เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี 

(ควรติดตอลวงหนาเพ่ือทํากิจกรรม)

หมูบานโบราณริมคลองเกาะเรียน อายุกวา 200 ป ที่เปดใหนักทองเที่ยวเขามาเรียนรูวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดตอกันมา โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทําขนมไทยมงคล

อยางทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง ที่ชาวชุมชนซึ่งตั้งอยูไมไหลจากหมูบานญี่ปุน สืบ

ทอดสูตรเด็ดมาจากบรรพบุรุษของตนที่เคยทํางานในหองเครื่องของทาวทองกีบมาโดยตรง

ชื ่อของ "บานตนสะตือสามตน" มีที ่มาจากการใชสอยพื้นที ่ของชาวบานในอดีต คือ

เมื่อกอนพื้นที่น้ีเคยเปนพื้นที่วางกวางใหญริมทุงนา ชาวบานแถวนั้นจึงใชเปนพื้นที่พักผอน

และทํากิจกรรมตาง ๆ หลังการทํานา ตอมาจึงปลูกตนสะตือเรียงกันเอาไวทั้งหมดสามตน

เพื่อเปนรมไม ตามดวยการปลูกสรางบานเรือนบริเวณนั้น จนกลายเปนชื่อเรียกชุมชนวา 

“บานตนสะตือสามตน” น่ันเอง 

โซนเกาะเรียน

หอไตรกลางนํ้า 



ขนมไทยบานเกาะเรียน
เปดทุกวัน 08.00 – 17.00 น. และเขาชมฟรี มีคาใชจายในการรวมกิจกรรม

(ควรติดตอลวงหนาเพ่ือทํากิจกรรม)

ขนมไทยปามะลิ ผูสืบทอดตํารับขนมไทยตระกูลทอง ไมวาจะเปนทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง ขนมไทยอันเลื่องชื ่อลือชาวามีที่มาจากกรุงเกา เพราะเปนตนกําเนิดขนมที่มี

สวนผสมของ ‘ไข’ โดยรับเอาสูตรขนมตามแบบฉบับโปรตุเกสจาก “ทาวทองกีบมา” ใน

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ปจจุบันจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชน มีเหลาคุณปาวัยเกษียณ

มารวมกันทําขนมไทยขาย บางก็เปดตอนรับนักทองเที่ยว และยังเปนแหลงเรียนรูใหกับเด็ก

และเยาวชน ไดสัมผัสประสบการณทําขนมไทย

โซนเกาะเรียน

หอไตรกลางนํ้า 



บางปะอิน เสมือนเปนแขวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แตกอนถูก

เรียกวา เกาะบานเลน โดยเฉพาะบริเวณพระราชวังบางปะอินนั้นมีเร่ืองเลา

มาวาสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถไดเสด็จประพาศทางชลมาศแลวเกิดเรือลม 

พระองคจึงวายนํ้ามาขึ ้นฝงบนเกาะบางเลน จนกระทั่งไดพบรักกับสาว

ชาวบานชื่อนางอิน ทําใหพื้นที่บริเวณนั้นถูกเรียกวา ‘เกาะบางปะอิน’ ใน

ท่ีสุด ตอมาสมัยพระเจาประสาททองจึงสรางพระราชวังบางปะอินขึ้นเพื่อ

รําลึกถึงตํานานความรักของพอและแมในอดีต

โซนบางปะอิน
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วัดนิเวศธรรมประวัติ
เปดทุกวัน 08.00 – 18.00 น. และเขาชมฟรี 

(ควรติดตอลวงหนาเพ่ือทํากิจกรรม)

- วัดไทยในสถาปตยกรรมโกธิคที่สวยงามจนคลายโบสถคริสต 

- การน่ังกระเชาไฟฟาเพื่อขามแมน้ําไปยังวัดบนเกาะกลางน้ํา

วัดไทยในสถาปตยกรรมโกธิคที่เหลืองนวลที่ตั้งอยูเคียงขางพระราชวังบางปะอินเพื่อใช

เปนสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครัง้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เสด็จฯ มาประดับที่อยุธยา นอกจากจะโดดเดนดวยรูปแบบสถาปตยกรรมที่เลียนแบบโบสถ

คริสตในการกอสรางจนออกมาสวยงามแปลกตาเปนหนึ่งเดียวในประเทศไทยแลว ยังมี

บรรยากาศที่รมรื่นเย็นสบายเพราะต้ังอยูบนเกาะกลางน้ํา 

อีกหนึ ่งความนาสนใจของที ่นี่จ ึงเปนการเดินทางเขาวัดที่ตองนั ่งกระเชาไฟฟาที ่ถูก

ออกแบบดวยศิลปะแบบไทยผสมยุโรปอยางสวยงาม ลอยขามแมน้ําไปยังตัววัด ซึ่งใหบริการ

โดยไมมีคาใชจาย โดยกระเชาจะออกทุก 5-10 นาที หรือเมื่อมีผูโดยสารเต็มกระเชา

โซนบางปะอิน

หอไตรกลางนํ้า 



ตลาดโกงโคง
เปดวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  09.00 - 16.00 น. 

เขาชมฟรี

ตลาดโบราณที่เปลี่ยนใหพื้นที่ดานขนอนหลวง หรือ สถานที่เก็บภาษีสินคาที่เดินทางเขา

มาในประเทศไทยทางเรือ รวมถึงเปนที่ชุมนุมคาขายแลกเปลี่ยนของเหลาพอคาแมคาทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติในอดีต ใหกลายเปนตลาดรวมสมัยภายใตสถาปตยกรรมไทยโบราณ 

ผานการรวบรวมของดี ของเด็ดจากที่ตาง ๆ ในอยุธยาทั้งของกิน ของฝาก ของใช มาให

นักทองเที่ยวไดเลือกสรร โดยคําวา "โกงโคง" ของชื่อตลาดนั้นก็มาจากพฤติกรรมการเลือก

ซื้อของในอดีต ที่พอคาแมคาจะวางเรียงสินคาแลวน่ังขายบนพื้น สวนลูกคาก็ตองอาศัยการ

โกงโคงเพื่อเลือกดูสินคาน่ันเอง

โซนบางปะอิน

หอไตรกลางนํ้า 



ตามตํานานสมัยอยุธยาเลาวา เมื่อกอนพื้นที่บริเวณนี้มีทาเรือติดริมแมนํ้า

เจาพระยาอยู ซึ่งเปนหนึ่งแหลงคาขายสําคัญกับเรือสําเภาจีน จนกระทั่งมี

พายุพัดจนเรือลมบริเวณหนาวัดเชิงทา เมื่อเวลาผานไปดินตะกอนตาง ๆ 

กลับถูกสายนํ้าพัดทับถมจนเกิดเปนเกาะเล็ก ๆ ข้ึนกลางนํ้า ทําใหเปนที่มา

ของชื่อ ‘เกาะเกิด’ ซึ่งชาวบานใชเรียกพื้นท่ีบริเวณนั้น

โซนเกาะเกิด

1 2



ชุมชนเกาะเกิด
เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. (ควรติดตอลวงหนาเพ่ือทํากิจกรรม)

ชุมชนเล็ก ๆ ในอยุธยาที่พูดไดเต็มปากเต็มคําวา "ใชการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชน" 

เพราะทุกบานลวนมีการทองเที่ยวเปนทั้งรายไดและสวนผสมหลักที่เช่ือมโยงชุมชนเขา

ดวยกัน โดยช่ือ "เกาะเกิด" น้ันมีที่มาจากการที่พื้นที่ตรงน้ีน้ันเปนเกาะที่เกิดขึ้นจากดิน

ต ะ ก อ น ท ี ่ ท ั บ ถ ม ก ั น จ น เ ก ิ ด เ ป  น เ ก า ะ ก ล า ง แ ม  น ํ ้ า เ จ  า พ ร ะ ย า

ชุมชนเกาะเกิดมีกิจกรรมใหเหลานักทองเที่ยวเลือกสนุกกันไดหลากหลาย ไมวาจะ

เปนการสัมผัสชีวิตริมฝงแมน้ําในโฮมสเตยประจําหมูบาน, ทดลองทําหมีก่รอบ ขนมกง 

หรือขนมขาวยาคู ขนมโบราณที่เปนเอกลักษณคูชุมชน, ทดลองทําลูกประคบสมุนไพร, 

น่ังรถรางหรือปนจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะเกิด, ลองเรือไหวพระชมวิวแมนํ้า

เจาพระยา หรือจะแวะตกกุงแมนํ้าจากบนเรือมาใหชาวชุมชนทําอาหารเย็นใหทานก็

ยอมได

โซนเกาะเกิด

หอไตรกลางนํ้า 



สมุนไพรเพ่ือสุขภาพชุมชนเกาะเกิด
เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. 

เขาชมฟรี -มีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม

(ควรติดตอลวงหนาเพ่ือทํากิจกรรม)

ผลิตภัณฑในชุมชนเกาะเกิดที่โดดเดนเหน็จะเปนผลติภัณฑเพื่อสขุภาพ ต้ังแตของกินไปจนถึง

ของใช อยางขนมขาวยาคูบานยายชมอย ขนมโบราณหาทานยากที่ทําจากน้ํานมขาวและใบเตย 

ยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพรสูตรผูใหญ ลําพูน โดยกลุมสตรีสหกรณสมุนไพรอายุวัฒนะของชุมชน

เกาะเกิด มายืนเพื่อสุขภาพจากภูมิปญญาชาวบานโดยลุงสาํอางค สัมผัสประสบการณทําไขเค็ม

ใบเตย หรือทําลูกประคบสมุนไพรจากเวิรกช็อปชุมชน 

โซนเกาะเกิด

หอไตรกลางนํ้า 



ไทรนอย เปนตําบลเล็ก ๆ ที ่มีชุมชนตั้งอยูหลายแหง ตั ้งแตสมัยกรุงศรี

อยุธยาเปนราชธานี โดยสวนมาเปน ชาวมอญ เพราะตามตํานานเลาวาครั้ง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดประกาศเอกราชแลวจึงยกทัพกลับพระนคร 

พรอมใหพื้นท่ีหมูบานเดิมคืนแกชาวมอญหรือพื้นท่ีตําบลไทรนอยในปจจบัุน 

ปจจ ุบันยังคงหลงเหล ือว ัฒนธรรมของชาวมอญใหเห ็นอยู บางจาก

สถาปตยกรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีแหงนี้ 

โซนไทรนอย
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หมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

โฮมสเตยไทรนอย (ชุมชนมอญ)
เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. 

(ควรติดตอลวงหนาเพ่ือทํากิจกรรม)

การทองเที่ยวชุมชนวิถีไทยมอญ ที่เกิดข้ึนดวยความต้ังใจอยากสืบสานวัฒนธรรมมอญมอญที่

หลงเหลือนอยลงทุกทีในชุมชนใหคนรุนใหมยังคงกลับมาสัมผัสได โดยมีกิจกรรมเดนคือการเขา

รวมกิจกรรมทดลองทําอิฐมอญโบราณ ซึ่งจะพาทุกคนไปเรียนรูตั้งแตเรื่องเลาที่สอดรับกับ

ประวัติศาสตรชุมชน อยางการที่พระนเรศวรฯ ทรงโปรดใหคนมอญเริ่มทําอิฐมอญสําหรับสราง

โบสถ, การลงมือผสม ปน และตากดินใหแหง พรอมเที่ยวชม "โบสถมหาอุตม" หรือโบสถ

โบราณที่ถูกสรางข้ึนดวยอิฐมอญและสถาปตยกรรมแท ๆ ที่ยังคงต้ังอยูภายในชุมชน 

โซนไทรนอย

หอไตรกลางนํ้า 



ผลิตภัณฑชาวมอญ
เปดทุกวัน 08.00 - 17.00 น. 

เขาชมฟรี

ดวยพื้นที่เดิมไทรนอยน้ันเปนชุมชนมอญที่อพยพมาต้ังรกราก จึงทิ้งรองรอยภูมิปญญาการ

ทํา ‘อิฐมอญ’ หรืออิฐแดงที่ทําจากดินและแกลบไวจนถึงปจจบุัน ชาวมอญน้ันมีฝมือในเรื่อง

ทําเครื่องปนดินเผา อิฐมอญจึงเปนวัสดุในการกอรางสรางเมือง สรางบาน วัด วัง ที่แข็งแรง

ทนทาน เปนรากฐานของสถาปตยกรรมและโบราณสถานแหงกรุงศรอียุธยา ชาวบานนิยมทํา

อิฐมอญเปนอาชีพเสริมหลงัวางจากการทาํนา จนกลายเปนวิถีด้ังเดิมที่ยังคงสืบทอดมาถึงทุก

วันน้ี นอกจากน้ันยังสืบสานการปกสไบมอญ สะทอนเรื่องราวบรรพชนมอญไวบนผืนผา ใช

ใสในงานพิธีการสําคัญตาง ๆ และยังปรับใหเขากับยุคสมัยดวยการปกหมวกหรือแมสกผา 

โซนไทรนอย

หอไตรกลางนํ้า 



อดีตชื่ออําเภอนครกลางและนครนอย กอนถูกเปลี่ยนชื่อมาเปนอําเภอนคร

หลวงซึ ่งเปนที ่ตั ้งของปราสาทนครหลวง โบราณสถานที ่ย ังหลงเหลือ

รองรอยทางประวัติศาสตรตั ้งแตสมัยพระเจาปราสาททอง และอําเภอ

ทาเรือซึ่งข้ึนชื่อวาเปนถ่ินกําเนิดของหลวงพอโต แลวยังมีประวัติศาสตรอัน

นากลัวเร่ืองของโจรปดตลาดปลนรานทองอยางอุกอาจ จนถูกนํามาสราง

และเคยถูกนํามาสรางเปนภาพยนตรไทยเรื่อง ‘2508 ปดกรมจับตาย’ อัน

โดงดัง

โซนนครหลวงและทาเรือ
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ปราสาทนครหลวง
เปดทุกวัน 06.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

- โบราณสถานสมัยกรงุศรีอยุธยาซึง่ถูกผสมผสานศิลปะจากกัมพูชา ไทย และจีน 

- สักการะรอยพระพุทธบาทและองคพระพิฆเนศทีป่ระดิษฐานอยูที่ช้ันบนสุดของ

ปราสาท

ปราสาทนครหลวง เปนโบราณสถานแหงสําคัญที ่ม ีการผสมผสานลักษณะทาง

ศิลปกรรมทั ้งจากกัมพูชา ไทย และจีนไดอยางลงตัวและสวยงามแปลกตา ภายใน

กวางขวางคลายอาณาจักรและสามารถเดินชมโดยรอบฐานปราสาทเกาพรอมทั้งขึ้นไป

สักการะรอยพระพุทธบาทและองคพระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยูภายในได

โดยสาเหตุที่ทําใหปราสาทนครหลวงมีสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเชนนี้ก็มาจากการ

ตอเติมและบูรณะตัวปราสาทในแตละยุคสมัย เริ่มตนแตสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

ที่ทรงโปรดใหสรางปราสาทข้ึนดวยศิลปะแบบกัมพูชาตามแบบนครวัดเพื่อเปนที่พักรอน

กอนที่จะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ตามดวยการปรับปรุงปราสาท

ที่ยังคงสรางไมแลวเสร็จใหกลายเปน “วัดนครหลวง” ของนายปน หรือ ตาปะขาวปน 

ดวยการสรางรอยพระพุทธบาทสีร่อย และสรางอุโบสถข้ึนที่ดานบนยอดของปราสาท และ

การบูรณะครั ้งลาสุดในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไดรื ้อสวนอุโบสถออกและสรางเปนมณฑป

จตุรมุขพรอมทั้งสถาปตยกรรมแบบจีน เหมือนที่ยังปรากฏในปจจุบัน

โซนนครหลวงและทาเรือ

หอไตรกลางนํ้า 



ยานชุมชนทาเรือ
เปดทุกวัน และเขาชมฟรี

- โบราณสถานสมัยกรงุศรีอยุธยาซึง่ถูกผสมผสานศิลปะจากกัมพูชา ไทย และจีน 

- สักการะรอยพระพุทธบาทและองคพระพิฆเนศทีป่ระดิษฐานอยูที่ช้ันบนสุดของ

ปราสาท

ชุมชนเกาแกที่เคยเปนยานการคาสุดคึกคัก ที่เต็มไปดวยทั้งเสื้อผาของกินและของปาให

เลือกซื้อ เพราะเปนชุมชนที่ตั้งอยูใจจุดเชื่อมการเดินทางในอดีค เพราะมีทั้งทาเรือและ

สถานีรถไฟ ดังน้ันไมวาจะเปนคนกรุงที่เดินทางออกมาทองเที่ยวไหวพระพุทธบาทสระบุรี 

หรือเหลาพอคาและนักเดินทางที่อยากจะจับรถไฟเขากรุง ก็ตองมาแวะพักกินขาวกินนํ้า

และจับจายซื้อของที่น่ีกันทัง้น้ัน   ถึงแมวาปจจุบันยานทาเรือจะไมไดคึกคักมากมาย
เทาในอดีตเพราะรูปแบบของการคมนาคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมีรถยนตเขามาแทนที่ แต

บรรยากาศเกาๆ ของหองแถวไมที่สองช้ันแบบโบราณที่ตั้งเรียงรายตลอดสองฝงถนน ไป

จนถึงรอยยิ้มอุน ๆ ที่มาพรอมกาแฟโบราณ ขนมบาบิ่น และอาหารจานอรอยจากราน

เกาแกก็ยังไมหายไมไหน เพิ่มเติมคือมีคาเฟสวยๆ น่ังสบายมาเปดใหมใหเลือกใชเวลาผอน

คลายรอนกันไดหลากหลายรูปแบบ

โซนนครหลวงและทาเรือ

หอไตรกลางนํ้า 



ขนมบาบ่ินแมเสียน
เปดทุกวัน และเขาชมฟรี

นอกจากขนมตระกูลทองที่โดงดังในอยุธยาแลว นอยคนจะรูวา ‘ขนมบาบิ่น’ ของจ.

อยุธยาก็ข้ึนช่ือไมแพกัน ที่อ.ทาเรือ เปนแหลงรวมรานขนมบาบิ่นอยุธยา “ขนมบาบิ่นแม

เสียน” คือรานบาบิ่นเจาเกาแกที่รสชาติอรอยหอมมันเลื่องชื่อไปไกลจนเคยไดทูลเกลาฯ 

ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในป

พ.ศ.2522 ปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 3 แตยังคงกรรรมวิธีการทําแบบโบราณ ปงดวยถานไม

เพื่อใหหอมควันไฟ ใชแปงขาวเหนียวโมสด แนะนําใหรีบไปแตเชา เพราะเพียงแคสายๆ 

ตลาดก็วายเสียแลว

โซนนครหลวงและทาเรือ

หอไตรกลางนํ้า 



4.

พัดสานรูปใบตําลึง
หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย (ชุมชนมอญ)

ต.ไทรนอย อ.บางบาล

5.

หมวกปกลายสไบมอญ
หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย (ชุมชนมอญ)

ต.ไทรนอย อ.บางบาล

6.

ขนมบาบิ่นทูลเกลาฯ
รานขนมบาบิ่นแมเสียน

ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ

1.

กระเปาผาลายอยาง
รานผาไทยอโยธยา

ต.บานใหม อ.มหาราช

2.

ไขเค็มใบเตย
ชุมชนเกาะเกิด

ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน

3.

ขนมไทยมงคล
วิสาหกิจชุมชน ขนมไทยปามะลิ เกาะเรียน

ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา





2 DAYS 1 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน

DAY 1
เกาะเมืองเกา

เดินชมโบราณสถานที่สําคัญอันดับตนๆ ของกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเปนตนแบบของการสรางวัดใน

พระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทรอยาง วัดพระศรีสรรเพชญ แลวเดินตอไปชม

พระพุทธรูปสําริดที่ใหญที่สุดองคหน่ึงของไทยหรือพระมงคลบพิตรที่ วิหารมงคลบพิตร

และสามารถแวะซ้ือของฝากหลากหลายชนิดจากเมืองเกาไดที่ รานขายของฝากวิหารมงคลบพิตร

เดินตอไปยังคุมขุนแผนและวังชางอยุธยา แล เพนียด

เขาชมความงาม คุมขุนแผน หรือเรือนไทยอยุธยา เปนเรือนเครื่องไมหมูส่ีหลังพรอมหอโถง ซ่ึงถูก

สรางตามรูปแบบของเรือนผูมีบรรดาศักดิ์ในสมัยอยุธยา แลวเดินตอไปยัง วังชางอยุธยา แล เพนียด 

ซ่ึงเปนสถานที่เพาะพันธุชางไทย และทํากิจกรรมรวมกับชาง ไดแก การถายรูปบนหลังชาง การรับชม

การแสดงชางนอย และการใหอาหารชาง เปนตน

น่ังรถสองแถวสาย 2457 ฝงท่ีกลับไปตลาดเจาพรหม 

แลวลงท่ีจุดท่ีใกลวัดราชบูรณะ

เม่ือขึ้นรถเเลว ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-5 นาที ราคาประมาณ 7-12 บาท

แวะรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณฝงตรงขามวัดราชบูรณะ

เดินชมกรุปรางค วัดราชบูรณะ ซ่ึงตั้งอยูกลางเมืองอยุธยา แลวเดินตอไปยังพระอารามหลวงที่สําคัญ

อยาง วัดมหาธาตุ และชมความงามของเศียรพระพุทธรูปรอยปในรากไม

น่ังรถสองแถวสาย 2457 ฝงท่ีกลับไปตลาดเจาพรหม ลงท่ีจุดใกลวัดราชบูรณะ 

ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3-5 นาที ราคาประมาณ 7-12 บาท 

น่ังรถสองแถวสาย 2457 ฝงท่ีกลับไปวัดไกเต้ีย แลวลงท่ีตลาดหัวรอ 

ใชเวลาเดนิทางประมาณ 5-10 นาที ราคาประมาณ 7-12 บาท 

เดินชมบรรยากาศ ยานชุมชนหัวรอ ซ่ึงมีตลาดทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาแกอายุกวา 200 ป และ

สามารถเดินตอไปยัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม อดีตวังจันทรเกษมซ่ึงปจจุบันกลายเปน

แหลงรวมองคความรูดานศิลปะไทยโบราณประจําจังหวัดอยุธยา

น่ังรถไฟ ลงท่ีสถานีรถไฟบางปะอิน แลวตอรถรับจางไปลงโรงงานกระดาษ

เพื่อน่ังเรือขามฟากไปยังชุมชนเกาะเกิด 

รถรับจางราคาประมาณ 15-30 บาท เรือขามฟากราคา 10-20 บาท

ใชเวลาเดนิทางรวมประมาณ 15-20 นาที

รับประทานอาหารเย็นพื้นถิ่นและพักผอนที่โฮมสเตยเกาะเกิด



2 DAYS 1 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน

DAY 2
บางปะอินและเกาะเกิด

ชมวิถีชีวิตริมแมน้ําเจาพระยาของ ชุมชนเกาะเกิด และเขารวมเวิรกช็อปชุมชนทําขนมไทยโบราณ 

หรือผลิตภัณฑจากสมุนไพรชุมชน และรับประทานอาหารกลางวัน

น่ังเรือขามฟากกลับมา โรงงานกระดาษ และตอรถรับจาง ไป ทาเรือพระราชวังบางปะอิน

เพื่อน่ังกระเชาขามฟากจากฝงพระราชวังบางปะอิน

ราคาประมาณ 15-30 บาท เม่ือขึ้นรถเเลว ใชเวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที

วัดนิเวศนธรรมประวัติ

วัดไทยในสถาปตยกรรมโกธิคสีเหลืองนวลหน่ึงเดียวในประเทศไทย ลักษณะคลายโบสถคริสตในการ

กอสรางจนออกมาสวยงามแปลกตา

น่ังรถไฟ หรือตอรถรับจางจากสถานีบางปะอิน กลับไปสถานีรถไฟอยุธยา

เดินไปข้ึนทาเรือขามฟาก และตอรถสองแถวสาย 1 (วนขวา)

จากปายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา ไปลงอยุธยาไนทมารเก็ต

อยุธยาไนทมารเก็ต หรือตลาดกรุงศรีอยุธยาไนทมารเก็ตที่จําลองบรรยากาศยอนยุคกลับไปในสมัย

กรุงศรีอยุธยา มีรานคาหลากหลายไมวาจะเปนของใชโบราณ ของเลนสมัยเด็ก หรือรานเชาชุดที่

ใหบริการผูมาเยือนไดแปลงโฉมถายรูปกันอีกดวย รับประทานอาหารและขนมไทยที่หาไดยากและ

พักผอนตามอัธยาศัย

วัดพระศรีสรรเพชญ

0 3524 2525

วังชางอยุธยา

0 3532 1982

วัดมหาธาตุ

0 3524 2525

วัดราชบูรณะ

0 3524 2525

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม

0 3525 1586

ชุมชนบานตนสะตือสาม

ขนมไทยมงคล

ชุมชนบานเกาะเรียน

08 6891 8630

วัดนิเวศธรรมประวัติ

0 3526 2139

ขอมูลสถานท่ี

ตลาดโกงโคง

08 9107 8483

ชุมชนเกาะเกิด

09 8245 5322

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนเกาะเกิด

08 1851 6632

หมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษโฮมสเตยไทรนอย

09 8156 6192

ผลิตภัณฑชาวมอญ

08 1947 0917

ขนมบาบิ่นแมเสียน

0 3534 2409
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