
 

 

ยลศิลป์ถิ่นสยาม 
คลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง 
ชุมชนประวัติศาสตรริ์มคลองฝ่ังธนฯ 
(อู่เรือพระราชพิธ ีวัดสุวรรณาราม ชุมชนบ้านบ ุ
ชุมชนกุฎีจีน วัดอินทราราม มัสยิดกุฎีขาว) 
วิทยากร ผศ.ดร.อนุชา ทรีคานนท ์

ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
วันเสารท์ี่ 3 เมษายน พ.ศ.2564 
ก าหนดการเดินทาง  
08.00 น. พบกนัที่จุดนบัพบท่าเรือ ท่ามหาราช เจา้หนา้ที่ สุขนิยมทัวร ์ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

บริการอาหารเชา้ เมน ูขา้วเหนียวหมทูอดชาววัง  
08.30 น. ล่องเรือสู่ ย่านคลองบางหลวง อดีตชุมชนขา้หลวงกรุงธนบุรี  ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน า้มาตัง้แต่สมยั

กรุงศรีอยธุยา ต่อมาเม่ือมีการก่อตัง้กรุงธนบุรี คลองบางหลวงก็ไดก้ลายเป็นย่านที่ขา้ราชการและขุนนางชัน้
ผูใ้หญ่หลายคนมาจบัจองสรา้งบา้นเรือนอยู่ริมล าคลอง จึงมีชื่อเรียกคลองแถบนีอ้ีกชื่อหนึ่งว่า “คลองบาง
ขา้หลวง” จนถึงปัจจุบนัไดเ้พีย้นมาเป็นชื่อ “คลองบางหลวง”  
เขา้ชม วัดอินทราราม หรือ วดับางยี่เรือนอก วดัแห่งนีเ้ป็นวดัเก่าแก่
และถือว่ามีความส าคญัสงูสุด   ในสมยักรุงธนบุรี โดยหลงัจากที่
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงตัง้กรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระองคก์็
ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณว์ดันีใ้หม่ทัง้หมด ไม่ใช่เพียงแต่จะ
ทรงบูรณะวดัแห่งนีเ้ท่านัน้ พระองคย์งัทรงเสด็จมาประกอบพระราช
กุศล และปฏิบัติกรรมฐานอยู่เสมอๆ โดยยงัมีพระราชอาสนท์ี่พระองค์
ทรงประทบัทรงศีลอยู่ภายในวดัดว้ย  

09.30 น. เดินทางสู่ มัสยิดบางหลวง หรือเรียกอีกอย่างว่า “กุฎีขาว” มสัยิดก่ออิฐ
ถือปนูแห่งเดียวในโลกที่เป็นทรงไทย  มีอายมุากกว่า 200 ปี เป็นศาสน
สถานที่ส าคญัของชุมชนกุฎีขาว สนันิษฐานว่า สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 
1 โดยการน าของ โต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อคา้ชาวมุสลิม ไดร้บัการ
บูรณปฏิสงัขรณห์ลายครัง้ หลงัปัจจุบนัสนันิษฐานไดว่้าสรา้งขึน้ใหม่ใน
สมยัรชักาลที่ 3 เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมคลา้ยพระอโุบสถและ
พระวิหารทรงไทยซึ่งเป็นรูปแบบพระราชนิยมในสมยันั้น 



 

 

11.00 น. ชมโบสถซ์างตาครูส (วัดกุฎีจีน)” ซึ่ง ซางตาครูส เป็นภาษา
โปรตเุกส แปลว่า กางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ โบสถซ์างตาครูสเป็นโบสถ์
คาธอลิกเก่าแก่ที่ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2313 โดยสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราชไดพ้ระราชทานที่ดินเพ่ือสรา้งวัดแห่งนีแ้ก่ชาว
โปรตเุกส แต่เดิมเป็นไมส้กัทัง้หลงัแต่ถกูไฟไหมจ้ึงไดร้บัการ
บูรณะใหม่โดยมีโครงสรา้งเป็นปนู สถาปัตยกรรมเด่นของเป็น
แบบเรอเนสซองสผ์สมนีโอคลาสสิก ส่วนยอดโดมสีแดงนัน้มี
ความเด่นเป็นสง่า มีรูปรา่งคลา้ยคลึงกับโดมของมหาวิหารฟลอ
เรนซ ์ประเทศอิตาลี น าท่านเที่ยวชุมชนกุฎีจีนหรือ “กะดีจีน” เป็นอีกหนึ่งชุมชนเด่นริมแม่น า้เจา้พระยา มี
ประวตัิความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัพระเจา้กรุงธนบุรีทรงก่อตัง้กรุงธนบุรี แมจ้ะเป็นเวลากว่า  200 ปีแลว้
ที่ชาวไทยเชือ้สายโปรตเุกสไดต้ัง้รกรากกนัมา แต่เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนไดถ้กูส่งต่อผ่านลกูหลานรุน่
แลว้รุน่เล่า ดว้ยเอกลกัษณท์ี่โดดเด่นทัง้ในแง่ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างชาวพทุธ ชาวคริสต ์และชาว
อิสลาม รวมไปถึงวฒันธรรมที่หลากหลายของชาวไทย และพ่อคา้ชาวจีนที่อยู่ในละแวกเดียวกนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  รา้นบา้นสกุลทอง  
บ่าย เดินทางต่อไปยงั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระท่ีนั่ง อยู่ใน

ความ   ดแูลของส านกัพระราชวงัและกองทพัเรือ เม่ือเกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 
โรงเก็บเรือและเรือพระราชพิธี ถกูระเบิดไดร้บัความเสียหาย รฐับาลจึงได้
มอบหมายให ้กรมศิลปากร ท าการซ่อมแซมดูแลรกัษาเรือพระราชพิธีที่ใชใ้น
กระบวนพยหุยาตราชลมารค  รวมทัง้เรืออื่นๆ ที่ใชใ้นพระราชพิธี  ซึ่งลว้นแต่
เป็นเรือที่มีประวตัิความส าคญัมาแต่โบราณ  ซึ่งยงัคงความสวยงามจากฝีมือ
ช่างอนัล า้เลิศ และทรงคณุค่าในงาน  

 เยือน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร หรือชื่อเดิมว่า “วัดทอง” ซึ่งถือเป็นวดัส าคญัอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ   
ความเก่าแก่ของวดัทองนีน้บัอายไุปไดถ้ึงปลายสมยัอยุธยา ส่ิงที่โดดเด่นของวดัแห่งนี ้คือภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัดา้นใน ที่ถือว่าโดดเด่นและสมบูรณท์ี่สดุในยุคตน้รตันโกสินทร ์ถกูเขียนขึน้ในสมยัรชักาลที่ 3 โดยสองสดุ
ยอดช่างในสมยันัน้ ซึ่งก็คือหลวงวิจิตรเจษฎา (ครูทองอยู่) เขียนประชนักบัหลวงเสนียบ์ริรกัษ์ (ครูคงแป๊ะ)  

 
 
 
 
 
 
15.00 น. จากนัน้  ชุมชนบ้านบุ แหล่งท าขนัลงหิน มรดกทางภูมิปัญญาสมยัอยธุยา หนึ่งเดียวในไทย ชุมชนเก่าแก่นาม  

ว่า “บา้นบุ” ที่เล่ากนัว่ามีตน้ตระกูลสืบมาจากสมยักรุงศรีอยธุยา ภายหลงัจากกรุงแตกเม่ือราวปี 2310 ได้
อพยพมาอยู่ที่บางล าภูเป็นแห่งแรก ก่อนจะยา้ยมายงับา้นบุในปัจจุบนั   

16.30 น.  เดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ ท่ามหาราช โดยสวสัดิภาพ  
 



 

 

Happiness is here and now 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าเรือในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าอาหารเชา้ 1 มือ้ ,อาหารว่าง 1 มือ้และอาหารกลางวนั 1 มือ้ 
 วิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท ์ น าบรรยายตลอดการเดินทาง 

ค่าเขา้ชมสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ 
 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ย

กว่าที่ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ

จ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุ ภยั
ธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่
อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เนื่องจากการน าเที่ยวนี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ี
ท่านช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง
และไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

อัตราค่าบริการ 
เดินทาง 

ขั้นต ่า 20 ท่าน 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,500 บาท 



 

 

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่

กับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
ส าคัญ หากมีเหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกห้ามออกนอก
ประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 


