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การท่องเทีย่วฮาลาล (Halal Tourism) เป็นรูปแบบการจดัการท่องเทีย่วที่
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วมสุลิม เร่ิมจากการใหบ้ริการจากสถานที่
ตน้ทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านอาหาร โรงแรมทีพ่กั แหล่งท่องเทีย่ว 
การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการท่องเทีย่ว ทีไ่ม่ขดักบัหลกัศาสนา รวมทัง้การ
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติัศาสนกิจประจ าวนัของชาวมสุลิม 
 
กรมการท่องเทีย่ว ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของกลุ่มนกัท่องเทีย่วมสุลิม จึงไดจ้ดัท า
คู่มือแนะน าเสน้ทางท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องเทีย่วมสุลิม ซ่ึงเป็นการแนะน า
เสน้ทางท่องเทีย่วทีผ่่านการส ารวจมาแลว้ว่า สามารถท่องเทีย่วไดต้ามเสน้ทางที่
แนะน าในคู่มือเล่มนี ้เนือ่งจากสถานทีที่ร่องรบัการเดินทางท่องเทีย่วฮาลาล โดย
เนือ้หาประกอบดว้ย ตวัอย่างเสน้ทางการท่องเทีย่ว สถานทีท่องเทีย่ว ร้านอาหาร 
โรงแรม ทีเ่ป็นมิตรกบัมสุลิม เป็นตน้  
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แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 

กำรท่องเที่ยวของกลุม่ประชำกรในโลกมสุลิมมีกำรใช้ค ำเรียกที่หลำกหลำย 
เ ช่ น  “กำ รท่ อ ง เ ที่ ย ว วิ ถี อิ สลำม ”  ( Islamic Tourism) “กำ รท่ อ ง เ ที่ ย ว ฮ ำลำ ล ” 
(Halal Tourism) หรือ “กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อมุสลิม” (Muslim-friendly Tourism) 
ซึ่งมีควำมหมำยไปในทำงเดียวกัน คือ กำรท่องเที่ยวที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ  
ชำวมุสลิมเร่ิมจำกกำรให้บริกำรจำกสถำนที่ต้นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำง เช่น  
กำรโรงแรม กำรขนสง่ ร้ำนอำหำร กำรพกัผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้กำรให้ควำมบนัเทิงต่ำง ๆ  
ที่จะต้อง ไมข่ดักบัหลกักำรศำสนำ รวมทัง้กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบตัิศำสนกิจ
ประจ ำวนัของชำวมุสลิม เช่น กำรจดัเตรียมสถำนที่ละหมำด เป็นต้น  โดยกำรท่องเที่ยว
แบบฮำลำลมีกำรอธิบำยว่ำเป็น กิจกรรมกำรท่องเที่ยวใด ๆ ที่สอดคล้องตำมหลกักำร
อิสลำม โดยไม่ค ำนึงถึงสถำนที่ท่องเที่ยว ซึ่งสำมำรถไปท่องเที่ยวสถำนที่ใดก็ได้ เช่น 
ชำยทะเล สปำ โรงแรม ศูนย์กำรค้ำหรือที่อ่ืน ๆ โดยมีเง่ือนไขเดียว คือ กิจกรรมทัง้หมด
เหลำ่นีค้วรเป็นตำมหลกักำรฮำลำล หรือเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของศำสนำ
อิสลำมและคำ่นิยมของสงัคมมสุลมิ  

 
นักท่องเที่ยวชำวมุสลิมทั่วโลกเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำรเติบโตอย่ำง

รวดเ ร็ว  ประกอบไปด้วยประชำกรที่มีควำมมั่งคั่งและมีควำมต้องกำรเฉพำะ  
ซึ่งกลุม่นกัท่องเที่ยวมุสลิมจ ำนวนมำกเหลำ่นีเ้ป็นตลำดเกิดใหม่ที่มีอตัรำกำรเติบโตของ
ประชำกรสงูและมีข้อก ำหนดคล้ำยคลงึกนั คือ ต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เป็นมิตร
กับชำวมุสลิม ดังที่กล่ำวในนิยำมข้ำงต้น กำรท่องเที่ยวแบบฮำลำล เป็นกิจกรรม  
กำรท่องเที่ยวใด ๆ ที่เป็นไปตำมหลกัอิสลำม ซึ่งสำมำรถไปท่องเที่ยวสถำนที่ใดก็ได้ เช่น 
ชำยทะเล สปำ โรงแรม ศูนย์กำรค้ำหรือที่อ่ืน ๆ โดยมีเง่ือนไขเดียว คือ กิจกรรมทัง้หมด
เหล่ำนีค้วรเป็นเป็นไปตำมหลักกำรศำสนำ  ดังนัน้ ตลำดนักท่องเท่ียวชำวมุสลิม  
จ ำนวนมำกนีม้ีควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม มีกำรกระจำยกนัอย่ำงแพร่หลำย และมี
รูปแบบกำรเดินทำงที่แตกตำ่งกนัไป ตำมอำย ุเพศ และวตัถปุระสงค์ของกำรเดินทำง 

สารบญั 

แนะน ำกำรทอ่งเที่ยวที่เป็นมิตรตอ่ชำวมสุลมิ 
เส้นทางกรุงเทพมหานคร 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว วนัท่ี 1 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว วนัท่ี 2 
ตวัอยำ่งร้ำนอำหำรในพืน้ท่ี 
ตวัอยำ่งโรงแรมในพืน้ท่ี 

เส้นทางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว 
ตวัอยำ่งร้ำนอำหำรในพืน้ท่ี 

เส้นทางจังหวดัภเูกต็ 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว วนัท่ี 1 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว วนัท่ี 2 
ตวัอยำ่งร้ำนอำหำรในพืน้ท่ี 
ตวัอยำ่งโรงแรมในพืน้ท่ี 

เส้นทางจังหวดักระบี่ 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว วนัท่ี 1 
รำยละเอียดแหลง่ทอ่งเที่ยว วนัท่ี 2 
ตวัอยำ่งร้ำนอำหำรในพืน้ท่ี 
ตวัอยำ่งโรงแรมในพืน้ท่ี 

คณะผู้จดัท ำ 
ภำคผนวก 
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แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 
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(Halal Tourism) หรือ “กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อมุสลิม” (Muslim-friendly Tourism) 
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ชำวมุสลิมเร่ิมจำกกำรให้บริกำรจำกสถำนที่ต้นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำง เช่น  
กำรโรงแรม กำรขนสง่ ร้ำนอำหำร กำรพกัผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้กำรให้ควำมบนัเทิงต่ำง ๆ  
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แบบฮำลำลมีกำรอธิบำยว่ำเป็น กิจกรรมกำรท่องเที่ยวใด ๆ ที่สอดคล้องตำมหลกักำร
อิสลำม โดยไม่ค ำนึงถึงสถำนที่ท่องเที่ยว ซึ่งสำมำรถไปท่องเที่ยวสถำนที่ใดก็ได้ เช่น 
ชำยทะเล สปำ โรงแรม ศูนย์กำรค้ำหรือท่ีอ่ืน ๆ โดยมีเง่ือนไขเดียว คือ กิจกรรมทัง้หมด
เหลำ่นีค้วรเป็นตำมหลกักำรฮำลำล หรือเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของศำสนำ
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รวดเ ร็ว  ประกอบไปด้วยประชำกรท่ีมีควำมมั่งคั่งและมีควำมต้องกำรเฉพำะ  
ซึ่งกลุม่นกัท่องเที่ยวมุสลิมจ ำนวนมำกเหลำ่นีเ้ป็นตลำดเกิดใหม่ที่มีอตัรำกำรเติบโตของ
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กับชำวมุสลิม ดังที่กล่ำวในนิยำมข้ำงต้น กำรท่องเที่ยวแบบฮำลำล เป็นกิจกรรม  
กำรท่องเที่ยวใด ๆ ที่เป็นไปตำมหลกัอิสลำม ซึ่งสำมำรถไปท่องเที่ยวสถำนที่ใดก็ได้ เช่น 
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เหล่ำนีค้วรเป็นเป็นไปตำมหลักกำรศำสนำ  ดังนัน้ ตลำดนักท่องเท่ียวชำวมุสลิม  
จ ำนวนมำกนีม้ีควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม มีกำรกระจำยกนัอย่ำงแพร่หลำย และมี
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แนะน ำกำรทอ่งเที่ยวที่เป็นมิตรตอ่ชำวมสุลมิ 
เส้นทางกรุงเทพมหานคร 
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จำกค ำสอนของหลักศำสนำมีหลักปฏิบัติ  6  ประกำรที่อุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยวกลุม่มุสลิมต้องพิจำรณำ คือ 1) กำรไม่อนญุำตให้บริโภค จ ำหน่ำย หรือซือ้
แอลกอฮอล์ในทุกรูปแบบโดยชำวมุสลิม 2) กำรบริโภคเฉพำะอำหำรที่ได้รับรองฮำลำล  
3) กำรแบ่งแยกชำยและหญิง 4) กำรมีสถำนท่ีเคำรพและบูชำโดยเฉพำะมัสยิดและ 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในท่ีอื่นๆ เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
หรือละหมำดได้วนัละ 5 ครัง้ คือ ช่วงเช้ำ เที่ยง บำ่ย หลงัพระอำทิตย์ตก และตอนกลำงคืน 
5) กำรเดินทำงของผู้หญิงที่ต้องมีมะห์ร็อม (Mahram) ซึง่คือสำมีหรือผู้ชำยที่ผู้หญิงคนนัน้
ไม่สำมำรถแต่งงำนด้วยได้ตำมหลกัศำสนำอิสลำม และ 6) กำรแต่งกำยที่ถูกหลกั คือ  
กำรแต่งกำรที่ปกปิดที่มิดชิดส ำหรับผู้หญิงและกำรแต่งกำยที่สุภำพส ำหรับผู้ ชำย โดย
ส ำหรับผู้ชำยตำมหลกัศำสนำบงัคบัเพียงกำรปกปิดร่ำงกำยตัง้แตส่ะดือถึงหวัเขำ่เทำ่นัน้ 

 
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์นัน้ยงัเป็นข้อถกเถียงแม้ในกลุม่ผู้นบัถือและ

นกัวิชำกำรด้วยกันเอง กล่ำวคือ หลกัศำสนำนัน้ระบุไว่ว่ำห้ำมมิให้บริโภคแอลกอฮอล์ 
อยำ่งไรก็ดี กฎไมไ่ด้อธิบำยชดัเจนว่ำกำรอยู่ในท่ีที่มีกำรจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์โดยผู้นบัถือ
ศำสนำอื่นนัน้ผิดหลกัหรือไม ่ซึง่ขึน้อยูก่บักำรตีควำมและควำมเคร่งครัดของผู้น ำไปปฏิบตัิ 

 
ในอีกส่วนหนึ่ง  คือ กำรห้ำมมิให้บริโภคเนื อ้สุกรนัน้ ก็เป็นปัญหำกับ

นักท่องเที่ยวมุสลิมในกรณีที่ทำงร้ำนอำหำรไม่ได้ระบุสัญลักษณ์ฮำลำลไว้ที่หน้ำ
ร้ำนอำหำรหรือในเมนู อีกทัง้ ในบำงร้ำนไม่ได้มีกำรอธิบำยส่วนประกอบและวัตถุดิบ  
ในเมนู จึงท ำให้นกัท่องเที่ยวมุสลิมไม่กล้ำที่จะเข้ำไปรับประทำนได้เนื่องจำกกลวัว่ำจะ
บริโภคอำหำรที่ไมถ่กูตำมหลกัศำสนำโดยบงัเอิญ 

แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 
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พฤติกรรมนกัท่องเที่ยวมสุลิมจะมีลกัษณะที่คล้ำยกนัทัว่โลกโดยได้รับอิทธิพล
อย่ำงมำกจำกควำมเช่ือและหลักปฏิบัติทำงศำสนำของศำสนำอิสลำม ซึ่งในบำงครัง้  
กำรปฏิบตัิตำมนัน้ขึน้กบักำรตีควำมหลกัค ำสอนของศำสนำและควำมเคร่งครัดของผู้ปฏิบตัิ
ด้วย 
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จำกค ำสอนของหลักศำสนำมีหลักปฏิบัติ  6  ประกำรท่ีอุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยวกลุม่มุสลิมต้องพิจำรณำ คือ 1) กำรไม่อนญุำตให้บริโภค จ ำหน่ำย หรือซือ้
แอลกอฮอล์ในทุกรูปแบบโดยชำวมุสลิม 2) กำรบริโภคเฉพำะอำหำรที่ได้รับรองฮำลำล  
3) กำรแบ่งแยกชำยและหญิง 4) กำรมีสถำนท่ีเคำรพและบูชำโดยเฉพำะมัสยิดและ 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในท่ีอื่นๆ เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
หรือละหมำดได้วนัละ 5 ครัง้ คือ ช่วงเช้ำ เที่ยง บำ่ย หลงัพระอำทิตย์ตก และตอนกลำงคืน 
5) กำรเดินทำงของผู้หญิงที่ต้องมีมะห์ร็อม (Mahram) ซึง่คือสำมีหรือผู้ชำยที่ผู้หญิงคนนัน้
ไม่สำมำรถแต่งงำนด้วยได้ตำมหลกัศำสนำอิสลำม และ 6) กำรแต่งกำยที่ถูกหลกั คือ  
กำรแต่งกำรที่ปกปิดที่มิดชิดส ำหรับผู้หญิงและกำรแต่งกำยที่สุภำพส ำหรับผู้ ชำย โดย
ส ำหรับผู้ชำยตำมหลกัศำสนำบงัคบัเพียงกำรปกปิดร่ำงกำยตัง้แตส่ะดือถึงหวัเขำ่เทำ่นัน้ 

 
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์นัน้ยงัเป็นข้อถกเถียงแม้ในกลุม่ผู้นบัถือและ

นกัวิชำกำรด้วยกันเอง กล่ำวคือ หลกัศำสนำนัน้ระบุไว่ว่ำห้ำมมิให้บริโภคแอลกอฮอล์ 
อยำ่งไรก็ดี กฎไมไ่ด้อธิบำยชดัเจนว่ำกำรอยู่ในท่ีที่มีกำรจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์โดยผู้นบัถือ
ศำสนำอื่นนัน้ผิดหลกัหรือไม ่ซึง่ขึน้อยูก่บักำรตีควำมและควำมเคร่งครัดของผู้น ำไปปฏิบตัิ 

 
ในอีกส่วนหนึ่ง  คือ กำรห้ำมมิให้บริโภคเนือ้สุกรนัน้ ก็เป็นปัญหำกับ

นักท่องเที่ยวมุสลิมในกรณีที่ทำงร้ำนอำหำรไม่ได้ระบุสัญลักษณ์ฮำลำลไว้ที่หน้ำ
ร้ำนอำหำรหรือในเมนู อีกทัง้ ในบำงร้ำนไม่ได้มีกำรอธิบำยส่วนประกอบและวัตถุดิบ  
ในเมนู จึงท ำให้นกัท่องเที่ยวมุสลิมไม่กล้ำที่จะเข้ำไปรับประทำนได้เนื่องจำกกลวัว่ำจะ
บริโภคอำหำรที่ไมถ่กูตำมหลกัศำสนำโดยบงัเอิญ 

แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 
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พฤติกรรมนกัท่องเที่ยวมสุลิมจะมีลกัษณะที่คล้ำยกนัทัว่โลกโดยได้รับอิทธิพล
อย่ำงมำกจำกควำมเช่ือและหลักปฏิบัติทำงศำสนำของศำสนำอิสลำม ซึ่งในบำงครัง้  
กำรปฏิบตัิตำมนัน้ขึน้กบักำรตีควำมหลกัค ำสอนของศำสนำและควำมเคร่งครัดของผู้ปฏิบตัิ
ด้วย 
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แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 

ควำมเคร่งครัดในหลกัศำสนำอิสลำมมีสว่นต่อกำรตดัสินใจในกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวของชำวมุสลิม ตำมปัจจัยต่ำง ๆ ที่ยึดถือ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย  
โดยปัจจยัเหลำ่นีจ้ะเป็นสิง่ที่ก ำหนดกรอบในกำรเดินทำงทอ่งเที่ยวของชำวมสุลมิ  

 
ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจยัด้ำนอำหำร เป็นปัจจัยที่ส ำคญัที่สดุในกำรท่องเที่ยว

กลุ่มมุสลิม โดยระดับของกำรจัดประเภทของอำหำรฮำลำล สำมำรถแบ่งได้เป็น  
“อำหำรท่ีได้ในรับกำรรับรองว่ำถูกต้องตำมหลกัศำสนำ” ซึ่งแต่ละประเทศก็อำจจะมี
มำตรฐำนท่ีแตกตำ่งกนัไปตำมภมูิภำค “อำหำรฮำลำลทัว่ไป” มีป้ำยสญัลกัษณ์ที่บ่งบอก
วำ่มีอำหำรฮำลำล 

 
ปัจจัยที่  2  คือ ปัจจัยด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรละหมำด  

กำรละหมำดเป็นเป็นกิจกรรมส ำคัญประจ ำวันของกำรแสดงถึงควำมเคำรพต่อ  
พระเจ้ำของชำวมุสลิม ซึ่งในขณะเดินทำงนกัท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมต้องกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรละหมำด เช่น กำรมีห้องละหมำดแยกชำย หญิง และกำรมีสถำนที่  
ให้ช ำระล้ำงร่ำงกำยก่อนกำรละหมำด 

 
ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจยัด้ำนกำรบริกำรในช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้ชำวมสุลิม

จะเดินทำงน้อยในช่วงเดือนรอมฎอน แต่ก็ยังมีชำวมุสลิมบำงส่วนออกเดินทำง  
ซึ่งจุดหมำยปลำยทำงที่ต้องกำรไปในช่วงเวลำนีจ้ะต้องสำมำรถรองรับควำมต้องกำร
พิเศษในช่วงเดือนแห่งกำรถือศีลอดได้ บริกำรหลักที่จ ำเป็นต่อกำรตอบสนอง  
ควำมต้องกำรนีค้ือควำมสำมำรถของโรงแรมในกำรจัดเตรียมอำหำรฮำลำลก่อน  
พระอำทิตย์ขึน้ในเดือนรอมฎอนเนื่องจำกเมื่อพระอำทิตย์ขึน้ ชำวมุสลิมจะไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรได้จนกวำ่พระอำทิตย์ตกในวนัเดียวกนั 

 
 

ส ำหรับช่วงเวลำส ำคัญทำงศำสนำของชำวมุสลิมท่ีเรียกว่ำเดือนรอมฎอน  
ซึง่ตรงกบัเดือนท่ี 9 ของปฏิทินอิสลำม ถือเป็นเดือนที่มสุลิมต้องถือศีลอดทัง้เดือน (ยกเว้น
ผู้ ป่วย ผู้หญิงตัง้ครรภ์ เด็กที่ยงัไม่บรรลุศำสนภำวะ และผู้ เดินทำง ซึ่งเป็นกลุม่คนที่ศำสนำ
อนุโลมให้ไม่ต้องถือศีลอด) หรือเรียกกันอีกช่ือหนึ่งว่ำเดือนบวช เป็นเดือนที่ส ำคญัที่สุด
เดือนหนึ่งเนื่องจำกชำวมุสลิมจะต้องปฏิบตัิตำมหลกัศำสนำอย่ำงเคร่งครัด ด้วยกำรงด
อำหำรทุกชนิด รวมถึงน ำ้ดื่ม ในช่วงเวลำพระอำทิตย์ขึน้ถึงพระอำทิตย์ตกดิน รวมทัง้ให้
อดทนต่อสิ่งรอบตวั ลดละกำรท ำบำป และออกห่ำงจำกสิ่งหรือคนที่จะชกัน ำเรำไปสูก่ำร 
ฝ่ำฝืนค ำสัง่ของพระเจ้ำ ไมว่ำ่จะโดยมือ (ท ำร้ำยหรือขโมย) เท้ำ (เดินไปสูส่ถำนที่ต้องห้ำม)  
ตำ (ดสูิง่ลำมก) ห ู(เช่นกำรฟังสิง่ไร้สำระ ฟังเร่ืองชำวบ้ำนนินทำกนั) ปำก (กำรนินทำวำ่ร้ำย
คนอื่น โกหก โปป้ด)  

 
ในเดือนถือศีลอดนีผ้ลกระทบที่มีต่ออตุสำหกรรมท่องเที่ยว คือ นกัท่องเที่ยว

มสุลิมอำจมีจ ำนวนน้อยลงเนื่องจำกมุสลิมส่วนหนึ่งเห็นว่ำกำรท่องเที่ยวอำจจะท ำให้พบ
กับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งดึงดูดอันจะน ำไปสู่กำรท ำผิดหลกัศำสนำได้ อย่ำงไรก็ดี ตำมหลกั
กฎหมำยอิลสำม (Sharia Law) อนุญำตให้สำมำรถเดินทำงได้ในกรณีที่เป็นกำรเดินทำง
เพื่อธุระส ำคัญและมีช่วงเวลำที่แน่นอน  อย่ำงไรก็ดี ช่วงหลังศีลอด หรือที่ เ รียกว่ำ  
วันฮำรีรำยอ (Hari Raya) ซึ่งถือเป็นช่วงเฉลิมฉลองและมีกำรเดินทำงเป็นจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะกำรเดินทำงพร้อมกนัทัง้ครอบครัว จึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยเห็นกำรท่องเที่ยว  
ในปริมำณมำกจำกประเทศมสุลมิ ซึง่นบัเป็นหนึง่ในโอกำสทำงกำรทอ่งเที่ยวเช่นกนั 

แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 
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แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 

ควำมเคร่งครัดในหลกัศำสนำอิสลำมมีสว่นต่อกำรตดัสินใจในกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวของชำวมุสลิม ตำมปัจจัยต่ำง ๆ ที่ยึดถือ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย  
โดยปัจจยัเหลำ่นีจ้ะเป็นสิง่ที่ก ำหนดกรอบในกำรเดินทำงทอ่งเที่ยวของชำวมสุลมิ  

 
ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจยัด้ำนอำหำร เป็นปัจจัยที่ส ำคญัที่สดุในกำรท่องเที่ยว

กลุ่มมุสลิม โดยระดับของกำรจัดประเภทของอำหำรฮำลำล สำมำรถแบ่งได้เป็น  
“อำหำรที่ได้ในรับกำรรับรองว่ำถูกต้องตำมหลกัศำสนำ” ซึ่งแต่ละประเทศก็อำจจะมี
มำตรฐำนท่ีแตกตำ่งกนัไปตำมภมูิภำค “อำหำรฮำลำลทัว่ไป” มีป้ำยสญัลกัษณ์ที่บ่งบอก
วำ่มีอำหำรฮำลำล 

 
ปัจจัยที่  2  คือ ปัจจัยด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรละหมำด  

กำรละหมำดเป็นเป็นกิจกรรมส ำคัญประจ ำวันของกำรแสดงถึงควำมเคำรพต่อ  
พระเจ้ำของชำวมุสลิม ซึ่งในขณะเดินทำงนกัท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมต้องกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรละหมำด เช่น กำรมีห้องละหมำดแยกชำย หญิง และกำรมีสถำนที่  
ให้ช ำระล้ำงร่ำงกำยก่อนกำรละหมำด 

 
ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจยัด้ำนกำรบริกำรในช่วงเดือนรอมฎอน ถึงแม้ชำวมสุลิม

จะเดินทำงน้อยในช่วงเดือนรอมฎอน แต่ก็ยังมีชำวมุสลิมบำงส่วนออกเดินทำง  
ซึ่งจุดหมำยปลำยทำงที่ต้องกำรไปในช่วงเวลำนีจ้ะต้องสำมำรถรองรับควำมต้องกำร
พิเศษในช่วงเดือนแห่งกำรถือศีลอดได้ บริกำรหลักท่ีจ ำเป็นต่อกำรตอบสนอง  
ควำมต้องกำรนีค้ือควำมสำมำรถของโรงแรมในกำรจัดเตรียมอำหำรฮำลำลก่อน  
พระอำทิตย์ขึน้ในเดือนรอมฎอนเน่ืองจำกเมื่อพระอำทิตย์ขึน้ ชำวมุสลิมจะไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรได้จนกวำ่พระอำทิตย์ตกในวนัเดียวกนั 

 
 

ส ำหรับช่วงเวลำส ำคัญทำงศำสนำของชำวมุสลิมที่เรียกว่ำเดือนรอมฎอน  
ซึง่ตรงกบัเดือนท่ี 9 ของปฏิทินอิสลำม ถือเป็นเดือนที่มสุลิมต้องถือศีลอดทัง้เดือน (ยกเว้น
ผู้ ป่วย ผู้หญิงตัง้ครรภ์ เด็กที่ยงัไม่บรรลุศำสนภำวะ และผู้ เดินทำง ซึ่งเป็นกลุม่คนที่ศำสนำ
อนุโลมให้ไม่ต้องถือศีลอด) หรือเรียกกันอีกช่ือหนึ่งว่ำเดือนบวช เป็นเดือนที่ส ำคญัที่สุด
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6

ข้อมูลเพิ่มเตมิสามารถศึกษาและตดิต่อได้ท่ีหน่วยงานดังต่อไปนี ้

 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ศนูย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแหง่ชำติ เฉลมิพระเกียรติ  
แขวงคลองสบิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530  
โทรศพัท์: 02-096-9499, 02-949-4308, 02-949-4114 
โทรสำร: 02-949-4250, 02-949-4341 
https://www.cicot.or.th/ 
  
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 
โครงกำรสวนหลวงสแควร์  ลอ็ค 28-34   
เลขที่ 30 ซอยจฬุำลงกรณ์ 12 ถนนบรรทดัทอง  
วงัใหม ่ปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: 02-214-4401 
https://www.halalstandard.or.th/ 
  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 อำคำรวิจยัจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ชัน้ 11-13 ถ.พญำไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 0-2218-1053-4 โทรสำร: 0-2218-1105 
http://www.halalscience.org/ 
  

  

ปัจจัยที่ 4 คือ ปัจจัยด้ำนสุขอนำมัยในห้องน ำ้ น ำ้มีบทบำทส ำคัญต่อ 
ชำวมุสลิม เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงควำมบริสุทธ์ิและควำมสะอำด โดยตำมหลักศำสนำ 
ควำมสะอำดทำงกำยภำพเป็นองค์ประกอบส ำคญัของกำรเป็นมสุลมิ สง่ผลให้ชำวมสุลิม
ให้ควำมส ำคญัเป็นพิเศษกบัสขุอนำมยัในห้องน ำ้ โดยต้องกำรใช้น ำ้และห้องน ำ้ที่สะอำด  
มีควำมกว้ำงขวำงสะดวกตอ่กำรใช้งำน 

 
ปัจจัยที่ 5 คือ ปัจจัยด้ำนกิจกรรมที่ไม่ใช่ฮำลำล ในขณะที่เดินทำงไปยัง

สถำนที่ต่ำง ๆ นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมมักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ใช่ฮำลำล เช่น 
สถำนท่ีที่บริกำรแอลกอฮอล์ สถำนบนัเทิง และคำสโิน 

 
ปัจจัยที่ 6 คือ ปัจจัยด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสันทนำกำรและ

บริกำรท่ีเป็นสว่นตวั นกัทอ่งเที่ยวกลุม่มสุลมิมีควำมต้องกำรสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจที่ให้
ควำมเป็นสว่นตวัส ำหรับทัง้ชำยและหญิง เช่น สระว่ำยน ำ้ ห้องออกก ำลงักำย หรือสปำ  
ที่แยกชำยและหญิงออกจำกกนั หรืออำจใช้สถำนท่ีเดียวกนัได้ แตแ่ยกเวลำกนั 

แนะน าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม 
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กรุงเทพมหานคร 
Bangkok 

 

กรมการท่องเที่ยว 
สนำมกีฬำแหง่ชำติ ถนนพระรำมที่ 1 แขวงวงัใหม ่
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 0-2219-4010-7 โทรสำร: 0-2216-6906 
https://www.dot.go.th/home 
  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
1600 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: 662 250 5500 ศนูย์บริกำรขำ่วสำรทอ่งเที่ยว ททท.: 1672 
https://thai.tourismthailand.org/home 
  
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 
กรุงเทพมหำนคร กระบ่ี กำญจนบรีุ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ ชลบรีุ ชมุพร 
ชยัภมูิ เชียงรำย เชียงใหม ่ตรัง ตรำด ตำก นครนำยก นครศรีธรรมรำช 
นครสวรรค์ นนทบรีุ นรำธิวำส ปทมุธำนี ประจวบคีรีขนัธ์ ปัตตำนี 
พระนครศรีอยธุยำ พงังำ พทัลงุ เพชรบรีุ เพชรบรูณ์ ภเูก็ต ยะลำ 
ระยอง ระนอง รำชบรีุ ลพบรีุ ล ำปำง แมฮ่่องสอน สงขลำ สตลู 
สมทุรปรำกำร สระบรีุ สรุำษฎร์ธำนี อำ่งทอง 
สำมำรถสบืค้นข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.cicot.or.th/th/about/committee/detail/297/33/ที่อยู่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจงัหวดัทัว่รำชอำณำจกัร  
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ในส่วนของควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม กรุงเทพมหำนครมี
จ ำนวนประชำกรมสุลมิอยูท่ี่ร้อยละ 9.4 ของประชำกรมสุลมิทัง้ประเทศ และยงัเป็นเมืองที่มี
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรมำกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพำะบุคลำกรที่มีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำต่ำงชำติเพื่อช่วยเหลือและต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 
ประกอบกับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็น 
จ ำนวนมัสยิด 183 แห่ง ซึ่งมีจ ำนวนมำกเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ร้ำนอำหำรฮำลำล 
100 แห่ง ย่ำนหรือชุมชนมุสลิมหลำยแห่งที่พร้อมต้อนรับและดึงดูดให้นกัท่องเที่ยวมสุลิม  
มำเยี่ยมชม รวมไปถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครันอย่ำงห้องน ำ้ที่ได้มำตรฐำนและ  
ห้องละหมำดที่มีพร้อมรองรับในแตล่ะสถำนท่ี 

 
นอกจำกนี ้กรุงเทพมหำนครยงัเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่ส ำคญัของนกัท่องเที่ยว

ชำวตะวันออกกลำงที่นิยมเดินทำงมำเพื่อรับบริกำรด้ำนสขุภำพจำกโรงพยำบำลเอกชน  
ชัน้น ำของไทย ด้วยจุดเด่นด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแพทย์ มำตรฐำนกำรบริกำร และ
แหลง่ท่องเที่ยวระหว่ำงกำรรักษำ รวมถึงนิยมมำท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
และเป็นที่นิยม เช่น พระที่นั่งอนันตสมำคม และซือ้ของที่ศูนย์กำรค้ำมำบุญครองและ
ศนูย์กำรค้ำประตนู ำ้ และสถำนท่ีทอ่งเที่ยวส ำคญัทำงวฒันธรรมและศำสนำ เช่น ตำมชมุชน
มสุลมิและมสัยิด และวดัส ำคญัอยำ่งวดัพระศรีรัตนศำสดำรำม วดัอรุณรำชวรำรำม เป็นต้น 

กรุงเทพมหำนครเป็นทัง้ เ มืองหลวงและเมืองศูนย์กลำง 
ทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครองที่ส ำคญัของประเทศไทย รวมถึง
เป็นเมืองที่มีควำมส ำคญัต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเป็นอย่ำงมำก 
โดยเป็นจังหวัดที่มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  
มำกท่ีสุดในประเทศถึงกว่ำ 56 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของ
นักท่องเที่ยวทัง้ประเทศ สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวให้แก่
ประเทศได้มำกเป็นอนัดบัหนึ่งถึง 7.3 แสนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.3 
ของรำยได้จำกกำรทอ่งเที่ยวทัง้ประเทศ 

 
โดยก รุ ง เ ทพมหำนคร เ ป็น เมื อ งที่ มี ค วำมส ำคัญและ 

มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยวมำกที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ 
ด้วยระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่หลำกหลำย ทัง้ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ 
ถึง 2 แห่ง และระบบขนส่งมวลชนและคมนำคมทำง รถ เรือ และรำง 
ที่ เ ช่ื อมต่อกันอย่ำ ง เ ป็นระบบ รวมไปถึ ง โรงแรม  โรงพยำบำล 
ห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำกที่พร้อมตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของนกัทอ่งเที่ยว นอกจำกนีก้รุงเทพมหำนคร
ยงัเป็นเมืองที่นกัท่องเที่ยวสำมำรถมำท่องเที่ยวได้ในทกุช่วงเวลำของปี  
มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นจ ำนวนมำกและนกัท่องเที่ยวสำมำรถ
มำท่องเที่ยวด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น กำรมำพกัร้อน 
กำรท่องเที่ยวเชิงสขุภำพ กำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หรือกำรท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ เป็นต้น ส่งผลให้กรุงเทพมหำนครเป็นจุดหมำยปลำยทำง  
ที่นำ่สนใจของนกัทอ่งเที่ยวทกุเชือ้ชำติและทกุศำสนำ  
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ในส่วนของควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม กรุงเทพมหำนครมี
จ ำนวนประชำกรมสุลมิอยูท่ี่ร้อยละ 9.4 ของประชำกรมสุลมิทัง้ประเทศ และยงัเป็นเมืองที่มี
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรมำกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพำะบุคลำกรท่ีมีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำต่ำงชำติเพื่อช่วยเหลือและต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 
ประกอบกับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็น 
จ ำนวนมัสยิด 183 แห่ง ซึ่งมีจ ำนวนมำกเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ร้ำนอำหำรฮำลำล 
100 แห่ง ย่ำนหรือชุมชนมุสลิมหลำยแห่งที่พร้อมต้อนรับและดึงดูดให้นกัท่องเที่ยวมสุลิม  
มำเยี่ยมชม รวมไปถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครันอย่ำงห้องน ำ้ที่ได้มำตรฐำนและ  
ห้องละหมำดที่มีพร้อมรองรับในแตล่ะสถำนท่ี 

 
นอกจำกนี ้กรุงเทพมหำนครยงัเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่ส ำคญัของนกัท่องเที่ยว

ชำวตะวันออกกลำงที่นิยมเดินทำงมำเพื่อรับบริกำรด้ำนสขุภำพจำกโรงพยำบำลเอกชน  
ชัน้น ำของไทย ด้วยจุดเด่นด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแพทย์ มำตรฐำนกำรบริกำร และ
แหลง่ท่องเที่ยวระหว่ำงกำรรักษำ รวมถึงนิยมมำท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
และเป็นที่นิยม เช่น พระที่นั่งอนันตสมำคม และซือ้ของที่ศูนย์กำรค้ำมำบุญครองและ
ศนูย์กำรค้ำประตนู ำ้ และสถำนท่ีทอ่งเที่ยวส ำคญัทำงวฒันธรรมและศำสนำ เช่น ตำมชมุชน
มสุลมิและมสัยิด และวดัส ำคญัอยำ่งวดัพระศรีรัตนศำสดำรำม วดัอรุณรำชวรำรำม เป็นต้น 

กรุงเทพมหำนครเป็นทัง้ เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลำง 
ทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครองที่ส ำคญัของประเทศไทย รวมถึง
เป็นเมืองที่มีควำมส ำคญัต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก 
โดยเป็นจังหวัดที่มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  
มำกท่ีสุดในประเทศถึงกว่ำ 56 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของ
นักท่องเที่ยวทัง้ประเทศ สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้แก่
ประเทศได้มำกเป็นอนัดบัหนึ่งถึง 7.3 แสนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.3 
ของรำยได้จำกกำรทอ่งเที่ยวทัง้ประเทศ 

 
โดยก รุ ง เ ทพมหำนคร เ ป็น เมื อ งที่ มี ค วำมส ำคัญและ 

มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเท่ียวมำกที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ 
ด้วยระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่หลำกหลำย ทัง้ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ 
ถึง 2 แห่ง และระบบขนส่งมวลชนและคมนำคมทำง รถ เรือ และรำง 
ท่ี เ ช่ื อมต่อกันอย่ำ ง เ ป็นระบบ รวมไปถึ ง โรงแรม  โรงพยำบำล 
ห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำนอำหำรจ ำนวนมำกที่พร้อมตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของนกัทอ่งเที่ยว นอกจำกนีก้รุงเทพมหำนคร
ยงัเป็นเมืองที่นกัท่องเที่ยวสำมำรถมำท่องเที่ยวได้ในทกุช่วงเวลำของปี  
มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นจ ำนวนมำกและนกัท่องเที่ยวสำมำรถ
มำท่องเที่ยวด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น กำรมำพกัร้อน 
กำรท่องเที่ยวเชิงสขุภำพ กำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หรือกำรท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ เป็นต้น ส่งผลให้กรุงเทพมหำนครเป็นจุดหมำยปลำยทำง  
ที่นำ่สนใจของนกัทอ่งเที่ยวทกุเชือ้ชำติและทกุศำสนำ  



12

HALAL TRIP - BANGKOK 

แหล่งท่องเที่ยวหลักส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม 
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มเลือกซือ้สินค้า 

กลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา 
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วันที่ 1 
 

เช้า จำกสถำนี BTS สนำมกีฬำแห่งชำติ เข้ำสู่ศูนย์การค้า เอ็มบีเค 
เซ็นเตอร์ (MBK Center) เพื่อประสบกำรณ์กำรช๊อปปิง้กบัร้ำนค้ำ
กวำ่ 2,300 ร้ำน ภำยในโซนต่ำง ๆ ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรอย่ำง
ครบวงจรไมว่ำ่จะเป็น เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ จนถึง อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และมือถือ จำกนัน้ข้ำมฝ่ังไปยัง พิพิธภัณฑ์บ้ำน จิม ทอมป์สัน  
ที่มีกำรจดัแสดงศิลปะวตัถขุองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพำะ
โบรำณวัตถุจำกยุคสมัยต่ำง ๆ ไว้เป็นจ ำนวนมำกและตัง้อยู่ 
ฝ่ังตรงข้ำมคลองกับชุมชนบ้ำนครัว ซึ่ง เป็นชุมชนมุสลิมที่มี 
ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรทอผ้ำแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ใน 
พระนคร นอกจำกนี ้นกัท่องเที่ยวสำมำรถเลือกเข้ำชมนิทรรศกำร
ต่ำง ๆ ที่หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ซึ่งกำรจัดแสดง
สว่นใหญ่ไมเ่สยีคำ่เข้ำชม 

 
เที่ยง จำกนัน้ เดินข้ำมมำยงัสยามดิสคัเเวอรี (Siam Discovery) และ 

สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center) แหลง่รวมสินค้ำแฟชัน่ชัน้น ำของ
เมืองไทย ก่อนจะเดินต่อไปยงัสยามพารากอน (Siam Paragon) 
แหล่ง ร้ำนค้ำแฟชั่นแบรนด์เนม โชว์ รูมรถยนต์ ร้ำนอำหำร  
โรงภำพยนตร์และพิพิธภณัฑ์สัตว์น า้ Sea Life Bangkok Ocean 
World แล้วรับประทำนอำหำรที่ ร้ำนอำหำรมุสลิม /ฮำลำล เช่น  
ร้ำน ไก่ย่ำง จีระพันธ์ @ สยำมพำรำกอน  ซึ่งเป็นร้ำนไก่ย่ำงของ
มสุลิมแท้ในต ำนำนที่มีอำยเุก่ำแก่กว่ำ 70 ปี (ห้องละหมำด สยำม
พำรำกอน - อยู่ชัน้ลำ่งสดุ ลงลิฟท์ฝ่ัง South lift lobby มีที่อำบน ำ้
และตะละกง) 

17 
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ศนูย์กำรค้ำขนำดใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร  
ภำยในอำคำรขนำด 8 ชัน้ ซึง่สว่นหนึง่จดัเป็น
พืน้ท่ีเช่ำค้ำขำย จ ำนวนกวำ่ 2,500 ร้ำนค้ำ 
โดยมีสนิค้ำและบริกำรเพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยว
ทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งชำติ 

บ้ำนครัวเป็นชุมชนท้องถ่ินดัง้เดิมแต่ต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์ ตัง้ ถ่ินฐำนอยู่ริมคลอง
แสนแสบใต้ ซึ่งเป็นชุมชนมสุลิมเป็นชุมชน
ทอผ้ำแหง่หนึง่ที่ยงัหลงเหลอือยูใ่นพระนคร  

พิพิธภัณฑ์ที่ ตัง้อยู่ที่บ้ำนเรือนไทยของจิม 
ทอมป์สัน ริมคลองแสนแสบ ฝ่ังตรงข้ำม
คลองกับชุมชนบ้ำนครัว มีกำรจัดแสดง
เก่ียวกบัศิลปวตัถโุบรำณและศิลปะร่วมสมยั 
ปฏิมำกรรมและประติมำกรรม จิตรกรรม 
เคร่ืองกระเบือ้งเคลอืบ ของสะสมอื่นๆ 

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซน็เตอร์  

พพิธิภัณฑ์บ้าน จมิ ทอมป์สัน 

ชุมชนมุสลิมบ้านครัว 

วันที่ 1 
 

บ่าย เดินผ่ำน สกำยวอล์ค ต่อไปยัง ห้างเซ็นทรัล เวิลด์  ซึ่ง เ ป็น
ศนูย์กำรค้ำครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ตัง้อยูบ่ริเวณสีแ่ยกรำชประสงค์ใจกลำงเมืองกรุงเทพฯ โดยสำมำรถ
เลือกซือ้สนิค้ำบริเวณพลำซ่ำ ZEN หรือ อิเซตนั จำกเซ็นทรัล เวิลด์ 
เดินต่อไปตำมสกำยวอล์ค เพื่อไปยงั ศูนย์การค้าเกษร เซ็นทรัล
ชิดลม เซ็นทรัลเอมบาสซี่  ซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำระดบัไฮเอนด์ของ
กรุงเทพมหำนคร หรือนักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกเดินทะลุจำก
ศนูย์กำรค้ำเกษร ไปทำงเกษรวิลเลจ เพื่อเดินตอ่ไปยงั ย่านประตูน า้ 
และ แพลทินัมแเชั่นมอลล์ ซึ่งเป็นหนึง่ในย่ำนค้ำสง่แฟชัน่ที่ใหญ่
ท่ีสดุในประเทศไทย จำกนัน้ ข้ำมถนนเพชรบุรีไปยงัอำคำรใบหยก
สกำย เพื่อชมวิวกรุงเทพ 360 องศำ จำกชัน้ 84 ของอำคำร (ค่ำผ่ำน
ประต ู300 บำท/ทำ่น) 

 
เยน็ เดินทำงด้วย BTS หรือแท็กซี่ กลบัสูท่ี่พกั  
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ศนูย์กำรค้ำขนำดใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร  
ภำยในอำคำรขนำด 8 ชัน้ ซึง่สว่นหนึง่จดัเป็น
พืน้ท่ีเช่ำค้ำขำย จ ำนวนกวำ่ 2,500 ร้ำนค้ำ 
โดยมีสนิค้ำและบริกำรเพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยว
ทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งชำติ 

บ้ำนครัวเป็นชุมชนท้องถ่ินดัง้เดิมแต่ต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์ ตัง้ ถ่ินฐำนอยู่ริมคลอง
แสนแสบใต้ ซึ่งเป็นชุมชนมสุลิมเป็นชุมชน
ทอผ้ำแหง่หนึง่ที่ยงัหลงเหลอือยูใ่นพระนคร  

พิพิธภัณฑ์ที่ ตัง้อยู่ที่บ้ำนเรือนไทยของจิม 
ทอมป์สัน ริมคลองแสนแสบ ฝ่ังตรงข้ำม
คลองกับชุมชนบ้ำนครัว มีกำรจัดแสดง
เก่ียวกบัศิลปวตัถโุบรำณและศิลปะร่วมสมยั 
ปฏิมำกรรมและประติมำกรรม จิตรกรรม 
เคร่ืองกระเบือ้งเคลอืบ ของสะสมอื่นๆ 

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซน็เตอร์  

พพิธิภัณฑ์บ้าน จมิ ทอมป์สัน 

ชุมชนมุสลิมบ้านครัว 

วันที่ 1 
 

บ่าย เดินผ่ำน สกำยวอล์ค ต่อไปยัง ห้างเซ็นทรัล เวิลด์  ซึ่ง เ ป็น
ศนูย์กำรค้ำครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ตัง้อยูบ่ริเวณสีแ่ยกรำชประสงค์ใจกลำงเมืองกรุงเทพฯ โดยสำมำรถ
เลือกซือ้สนิค้ำบริเวณพลำซ่ำ ZEN หรือ อิเซตนั จำกเซ็นทรัล เวิลด์ 
เดินต่อไปตำมสกำยวอล์ค เพื่อไปยงั ศูนย์การค้าเกษร เซ็นทรัล
ชิดลม เซ็นทรัลเอมบาสซี่  ซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำระดบัไฮเอนด์ของ
กรุงเทพมหำนคร หรือนักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกเดินทะลุจำก
ศนูย์กำรค้ำเกษร ไปทำงเกษรวิลเลจ เพื่อเดินตอ่ไปยงั ย่านประตูน า้ 
และ แพลทินัมแเชั่นมอลล์ ซึ่งเป็นหนึง่ในย่ำนค้ำสง่แฟชัน่ที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย จำกนัน้ ข้ำมถนนเพชรบุรีไปยงัอำคำรใบหยก
สกำย เพื่อชมวิวกรุงเทพ 360 องศำ จำกชัน้ 84 ของอำคำร (ค่ำผ่ำน
ประต ู300 บำท/ทำ่น) 

 
เยน็ เดินทำงด้วย BTS หรือแท็กซี่ กลบัสูท่ี่พกั  
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ศูนย์กำรค้ำที่รวบรวมสินค้ำช่ือดังจำก 
ทั่วทุกมุมโลกมำไว้ในที่เดียวเพื่อจับกลุ่ม
ลกูค้ำระดบับนโดยเฉพำะ และภำยหลงัได้
ปรับรูปแบบโครงกำรใหม่ทัง้หมด รวมถึง
ปรับภำพลกัษณ์ที่หรูหรำให้กลำยเป็นไลฟ์
สไตล์วิลเลจส ำหรับคนเมือง 

ศูนย์กำรค้ำระดับบนโดยกลุ่มเซ็นทรัล 
เช่ือมกับห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลชิดลม 
น ำเสนอสนิค้ำแฟชัน่และไลฟ์สไตล์แบรนด์
เนมจำกต่ำงประเทศ รวมถึงมีส่วนของ
โรงแรมบริหำรงำนโดยโรงแรมปำร์ค  
ไฮแอท กรุงเทพฯ 

ห้ำงเสื อ้ ผ้ำแฟชั่นที่มี ช่ือเสียงและมี เสือ้ ผ้ำ
หลำกหลำยสไตล์ รวมถึงกระเป๋ำ รองเท้ำ ที่มี
บริกำรให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้มำจับจ่ำย 
ซือ้หำกนั โดยมีทัง้หมด 6 ชัน้ แต่ละชัน้ก็จะแยก
เป็นขำยสนิค้ำตำ่งๆ กนั 

แพลทนัิมแเช่ันมอลล์  

เซน็ทรัลเอมบาสซี่ 

เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) 

ศูนย์กำรค้ำภำยใต้แนวคิด "Lifestyle 
shopping” ในแต่ละชั น้จะน ำ เสนอ
สินค้ำประเภทเดียวหรือแนวคิดเดียว 
( One Floor One Concept) และท ำ
กำรปรับปรุงศนูย์กำรค้ำภำยใต้แนวคิด
ใหมค่ือ "สนำมทดลองควำมคิด”  

ศนูย์กำรค้ำขนำดใหญ่แบบพิเศษติด 1 ใน 5 
ศูนย์กำรค้ำที่ออกแบบดีที่สดุของโลก จำก
กำรจัดอันดับของสมำคมศูนย์กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศประจ ำปี พ .ศ. 2558 ใน
สำขำกำรออกแบบและพฒันำ 

ศนูย์กำรค้ำกลุ่มวนัสยำม มีขนำดใหญ่เป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศไทย มีพิพิธภัณฑ์
สตัว์น ำ้ ซี ไลฟ์ โอเชียน เวิลด์ กรุงเทพ อยูช่ัน้
ล่ำงของศูนย์กำรค้ำ และเป็นสถำนที่ที่มี 
ผู้แชร์ภำพผำ่นอินสตำแกรมมำกที่สดุในโลก
ในปี พ.ศ. 2556 

สยามพารากอน (Siam Paragon) 

สยามเซน็เตอร์ (Siam Center)  

สยามดสิคัเเวอรี (Siam Discovery) 
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ศูนย์กำรค้ำที่รวบรวมสินค้ำช่ือดังจำก 
ทั่วทุกมุมโลกมำไว้ในที่เดียวเพื่อจับกลุ่ม
ลกูค้ำระดบับนโดยเฉพำะ และภำยหลงัได้
ปรับรูปแบบโครงกำรใหม่ทัง้หมด รวมถึง
ปรับภำพลกัษณ์ที่หรูหรำให้กลำยเป็นไลฟ์
สไตล์วิลเลจส ำหรับคนเมือง 

ศูนย์กำรค้ำระดับบนโดยกลุ่มเซ็นทรัล 
เช่ือมกับห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลชิดลม 
น ำเสนอสนิค้ำแฟชัน่และไลฟ์สไตล์แบรนด์
เนมจำกต่ำงประเทศ รวมถึงมีส่วนของ
โรงแรมบริหำรงำนโดยโรงแรมปำร์ค  
ไฮแอท กรุงเทพฯ 

ห้ำงเสื อ้ ผ้ำแฟชั่นที่มี ช่ือเสียงและมี เสือ้ ผ้ำ
หลำกหลำยสไตล์ รวมถึงกระเป๋ำ รองเท้ำ ที่มี
บริกำรให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้มำจับจ่ำย 
ซือ้หำกนั โดยมีทัง้หมด 6 ชัน้ แต่ละชัน้ก็จะแยก
เป็นขำยสนิค้ำตำ่งๆ กนั 

แพลทนัิมแเช่ันมอลล์  

เซน็ทรัลเอมบาสซี่ 

เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) 

ศูนย์กำรค้ำภำยใต้แนวคิด "Lifestyle 
shopping” ในแต่ละชั น้จะน ำ เสนอ
สินค้ำประเภทเดียวหรือแนวคิดเดียว 
( One Floor One Concept) และท ำ
กำรปรับปรุงศนูย์กำรค้ำภำยใต้แนวคิด
ใหมค่ือ "สนำมทดลองควำมคิด”  

ศนูย์กำรค้ำขนำดใหญ่แบบพิเศษติด 1 ใน 5 
ศูนย์กำรค้ำที่ออกแบบดีที่สดุของโลก จำก
กำรจัดอันดับของสมำคมศูนย์กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศประจ ำปี พ .ศ. 2558 ใน
สำขำกำรออกแบบและพฒันำ 

ศนูย์กำรค้ำกลุ่มวนัสยำม มีขนำดใหญ่เป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศไทย มีพิพิธภัณฑ์
สตัว์น ำ้ ซี ไลฟ์ โอเชียน เวิลด์ กรุงเทพ อยูช่ัน้
ล่ำงของศูนย์กำรค้ำ และเป็นสถำนที่ที่มี 
ผู้แชร์ภำพผำ่นอินสตำแกรมมำกที่สดุในโลก
ในปี พ.ศ. 2556 

สยามพารากอน (Siam Paragon) 

สยามเซน็เตอร์ (Siam Center)  

สยามดสิคัเเวอรี (Siam Discovery) 
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เดินผำ่น สกำยวอล์ค ต่อไปยงัห้างเซ็นทรัล เวิลด์ ซึ่งเป็นศนูย์กำรค้ำครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ
แหง่หนึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ตัง้อยูบ่ริเวณสีแ่ยกรำชประสงค์ใจกลำงเมืองกรุงเทพฯ  

เดินต่อไปตำมสกำยวอล์ค เพื่อไปยัง ศูนย์การค้าเกษร เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัล 
เอมบาสซี่ ซึง่เป็นศนูย์กำรค้ำระดบัไฮเอนด์ของกรุงเทพมหำนคร หรือนกัท่องเที่ยว สำมำรถ
เลอืกเดินทะลจุำกศนูย์กำรค้ำเพื่อเดินตอ่ไปยงัย่านประตูน า้ และ แพลทินัมแเชั่นมอลล์  

เซน็ทรัลเวิลด์ 

เซน็ทรัลชิดลม 
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เดินผำ่น สกำยวอล์ค ต่อไปยงัห้างเซ็นทรัล เวิลด์ ซึ่งเป็นศนูย์กำรค้ำครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ
แหง่หนึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ตัง้อยูบ่ริเวณสีแ่ยกรำชประสงค์ใจกลำงเมืองกรุงเทพฯ  

เดินต่อไปตำมสกำยวอล์ค เพื่อไปยัง ศูนย์การค้าเกษร เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัล 
เอมบาสซี่ ซึง่เป็นศนูย์กำรค้ำระดบัไฮเอนด์ของกรุงเทพมหำนคร หรือนกัท่องเที่ยว สำมำรถ
เลอืกเดินทะลจุำกศนูย์กำรค้ำเพื่อเดินตอ่ไปยงัย่านประตูน า้ และ แพลทินัมแเชั่นมอลล์  

เซน็ทรัลเวิลด์ 

เซน็ทรัลชิดลม 
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วันที่ 2 
 

บ่าย หำกมีเวลำท่ำนสำมำรถเดินเล่นบริเวณปำกคลองตลำด และ “ยอดพิมำน  
ริเวอร์วอล์ก” คอมมูนิตีม้อลล์สไตล์โคโลเนียลติดริมน ำ้เจ้ำพระยำ ก่อนขึน้ 
เรือด่วนต่อไปยังจุดอื่น ๆ (หำกมีเวลำมำกกว่ำ 1 วัน นักท่องเที่ยวสำมำรถ 
นัง่เรือตอ่ไปยงัทำ่รำชวงศ์ เพื่อเดินตอ่ไปยงัมัสยิดหลวงโกชา ผ่ำนถนนทรงวำด
ซึ่งมีตึกแถวอำคำรเก่ำแก่ซึ่งมีรูปแบบสถำปัตยกรรมและประดบัแบบตะวนัตก
ผสมจีนอยำ่งสวยงำม) 

 
เย็น จากท่าเรือโอเรียนเต็ล เดินตรงไปแล้วเลีย้วซ้ำยจะพบกับสถำนทูตฝร่ังเศส 

และสดุปลำยซอยทำงด้ำน ศุลกสถานหรือโรงภาษีสไตล์ยุโรปที่สร้ำงขึน้ใน
สมัยรัชกำลที่ 5 ยืนเด่นริมน ำ้เจ้ำพระยำ หำกตรงไป นักท่องเที่ยวสำมำรถ 
แวะรับประทำนอำหำรบริเวณชุมชนมุสลิมซอยเจริญกรุง 36 หรือซอยโรงภำษี  
เป็นหนึง่ในซอยที่มีสเน่ห์ ปำกซอยมีร้ำนอำหำรฝร่ังเศส คำเฟ่ ร้ำนเคร่ืองประดบั
และแกลเลอร่ีศิลปะที่แปลกตำ จำกปำกซอยเจริญกรุง 36 เดินไปตำม 
ถนนเจริญกรุง เพื่อไปขึน้เรือข้ำมฟำก (บริกำรฟรี) ต่อไปยัง ห้างสรรพสินค้า
ไอคอนสยาม (ICON Siam) เพื่อรับประทำนอำหำรค ่ำ (สำมำรถใช้บริกำร 
ห้องละหมำดได้ที่ชัน้ B2 Zone Lobby A) 

 
ค ่า จำกท่ำเรือ ICON Siam ท่ำนสำมำรถนัง่เรือไปยงัทำ่เรือสำทร (บริกำรฟรี) เพื่อ

ขึน้เ รือ Shuttle (บริกำรฟรี ) ต่อไปยัง  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์เรอนท์ 
(ASIATIQUE The Riverfront) เพื่อถ่ำยรูปบรรยำกำศริมแม่น ำ้เจ้ำพระยำ 
ยำมค ่ำคืน หรือ เลอืกเดินทำงด้วย BTS กลบัสูท่ี่พกั 

 
  
 

วันที่ 2 
 

เช้า จำกสถำนี BTS ตำกสิน ทำงออก 2 เพื่อขึน้เรือที่ท่ำเรือด่วนเจ้ำพระยำ จำกนัน้ 
ขึน้เรือด่วนธงส้มไปลง ท่ำช้ำง เข้ำชม “พระบรมมหาราชวัง” (เวลำท ำกำร 
08.30-16.30 น.) ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระมหำกษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตัง้แต่รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1 
จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 
สร้ำงขึน้พร้อมกำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์ จำกนัน้นั่งเรือข้ำมฟำกจำก  
ท่ำเตียนไปยังท่ำ “วัดอรุณราชวราราม” (เวลำท ำกำร 08.00-17.30 น.)   
เพื่อเข้ำชมศำสนสถำนเอกลกัษณ์ประจ ำกรุงรัตนโกสนิทร์ ท่ีงดงำมด้วยเร่ืองรำว
ประวตัิศำสตร์และสถำปัตยกรรมงำนศิลป์  

  
เทีย่ง  เดินออกจำกวัดอรุณรำชวรำรำม แล้วเลีย้วซ้ำย ไปตำมถนนวังเดิม แวะ

รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ร้ำนฮำวำ ตรงแยกวังเดิม ก่อนเดินต่อไปตำมถนน
อรุณอมรินทร์ ผ่ำนมัสยิดต้นสน หรือกุฎีบำงกอกใหญ่ซึ่งเป็นมัสยิดซุนนีที่
เก่ำแก่ที่สดุในกรุงเทพมหำนคร ซึง่นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถแวะละหมำดได้  

 
บ่าย หลงัจำกเดินข้ำมสะพำนอนุทินสวสัดิ์ นักท่องเท่ียวสำมำรถเดินเลีย้วขวำเข้ำ

ชุมชนกุฎีขำวเพื่อชมมัสยิดบางหลวง จำกนัน้เดินกลับออกมำบริเวณตีน
สะพำนฝ่ังตรงข้ำม เพื่อเดินผำ่นวดักลัยำณมิตรวรมหำวิหำร ไปยงัทำงเดินเลยีบ
แม่น ำ้เจ้ำพระยำซึ่งจะน ำไปสู่ โบสถ์ซางตาครู้ส และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
มรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชนพหุวัฒนธรรม 3 ศำสนำ โดยนักท่องเที่ยว
สำมำรถแวะจิบกำแฟ และซือ้ขนมฝร่ังกุฎีจีน ก่อนจะเดินกลบัออกมำขึน้เรือ
ข้ำมฟำกจำกท่ำเรือบริเวณหลงัวดักัลยำณมิตร กลบัไปยัง ท่ำเรือยอดพิมำน  
ที่อยูบ่ริเวณฝ่ังตรงข้ำม 



23

วันที่ 2 
 

บ่าย หำกมีเวลำท่ำนสำมำรถเดินเล่นบริเวณปำกคลองตลำด และ “ยอดพิมำน  
ริเวอร์วอล์ก” คอมมูนิตีม้อลล์สไตล์โคโลเนียลติดริมน ำ้เจ้ำพระยำ ก่อนขึน้ 
เรือด่วนต่อไปยังจุดอื่น ๆ (หำกมีเวลำมำกกว่ำ 1 วัน นักท่องเที่ยวสำมำรถ 
นัง่เรือตอ่ไปยงัทำ่รำชวงศ์ เพื่อเดินตอ่ไปยงัมัสยิดหลวงโกชา ผ่ำนถนนทรงวำด
ซึ่งมีตึกแถวอำคำรเก่ำแก่ซึ่งมีรูปแบบสถำปัตยกรรมและประดบัแบบตะวนัตก
ผสมจีนอยำ่งสวยงำม) 

 
เย็น จากท่าเรือโอเรียนเต็ล เดินตรงไปแล้วเลีย้วซ้ำยจะพบกับสถำนทูตฝร่ังเศส 

และสดุปลำยซอยทำงด้ำน ศุลกสถานหรือโรงภาษีสไตล์ยุโรปที่สร้ำงขึน้ใน
สมัยรัชกำลที่ 5 ยืนเด่นริมน ำ้เจ้ำพระยำ หำกตรงไป นักท่องเท่ียวสำมำรถ 
แวะรับประทำนอำหำรบริเวณชุมชนมุสลิมซอยเจริญกรุง 36 หรือซอยโรงภำษี  
เป็นหนึง่ในซอยที่มีสเน่ห์ ปำกซอยมีร้ำนอำหำรฝร่ังเศส คำเฟ่ ร้ำนเคร่ืองประดบั
และแกลเลอร่ีศิลปะท่ีแปลกตำ จำกปำกซอยเจริญกรุง 36 เดินไปตำม 
ถนนเจริญกรุง เพื่อไปขึน้เรือข้ำมฟำก (บริกำรฟรี) ต่อไปยัง ห้างสรรพสินค้า
ไอคอนสยาม (ICON Siam) เพื่อรับประทำนอำหำรค ่ำ (สำมำรถใช้บริกำร 
ห้องละหมำดได้ที่ชัน้ B2 Zone Lobby A) 

 
ค ่า จำกท่ำเรือ ICON Siam ท่ำนสำมำรถนัง่เรือไปยงัทำ่เรือสำทร (บริกำรฟรี) เพื่อ

ขึน้เ รือ Shuttle (บริกำรฟรี ) ต่อไปยัง  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์เรอนท์ 
(ASIATIQUE The Riverfront) เพื่อถ่ำยรูปบรรยำกำศริมแม่น ำ้เจ้ำพระยำ 
ยำมค ่ำคืน หรือ เลอืกเดินทำงด้วย BTS กลบัสูท่ี่พกั 

 
  
 

วันที่ 2 
 

เช้า จำกสถำนี BTS ตำกสิน ทำงออก 2 เพื่อขึน้เรือที่ท่ำเรือด่วนเจ้ำพระยำ จำกนัน้ 
ขึน้เรือด่วนธงส้มไปลง ท่ำช้ำง เข้ำชม “พระบรมมหาราชวัง” (เวลำท ำกำร 
08.30-16.30 น.) ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระมหำกษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตัง้แต่รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1 
จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 
สร้ำงขึน้พร้อมกำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์ จำกนัน้นั่งเรือข้ำมฟำกจำก  
ท่ำเตียนไปยังท่ำ “วัดอรุณราชวราราม” (เวลำท ำกำร 08.00-17.30 น.)   
เพื่อเข้ำชมศำสนสถำนเอกลกัษณ์ประจ ำกรุงรัตนโกสนิทร์ ท่ีงดงำมด้วยเร่ืองรำว
ประวตัิศำสตร์และสถำปัตยกรรมงำนศิลป์  

  
เทีย่ง  เดินออกจำกวัดอรุณรำชวรำรำม แล้วเลีย้วซ้ำย ไปตำมถนนวังเดิม แวะ

รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ร้ำนฮำวำ ตรงแยกวังเดิม ก่อนเดินต่อไปตำมถนน
อรุณอมรินทร์ ผ่ำนมัสยิดต้นสน หรือกุฎีบำงกอกใหญ่ซึ่งเป็นมัสยิดซุนนีที่
เก่ำแก่ที่สดุในกรุงเทพมหำนคร ซึง่นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถแวะละหมำดได้  

 
บ่าย หลงัจำกเดินข้ำมสะพำนอนุทินสวสัดิ์ นักท่องเท่ียวสำมำรถเดินเลีย้วขวำเข้ำ

ชุมชนกุฎีขำวเพื่อชมมัสยิดบางหลวง จำกนัน้เดินกลับออกมำบริเวณตีน
สะพำนฝ่ังตรงข้ำม เพื่อเดินผำ่นวดักลัยำณมิตรวรมหำวิหำร ไปยงัทำงเดินเลยีบ
แม่น ำ้เจ้ำพระยำซึ่งจะน ำไปสู่ โบสถ์ซางตาครู้ส และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
มรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชนพหุวัฒนธรรม 3 ศำสนำ โดยนักท่องเที่ยว
สำมำรถแวะจิบกำแฟ และซือ้ขนมฝร่ังกุฎีจีน ก่อนจะเดินกลบัออกมำขึน้เรือ
ข้ำมฟำกจำกท่ำเรือบริเวณหลงัวดักัลยำณมิตร กลบัไปยัง ท่ำเรือยอดพิมำน  
ที่อยูบ่ริเวณฝ่ังตรงข้ำม 



24

พระรำชวงัที่ประทบัของพระมหำกษัตริย์แห่ง
รำชอำณำจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระบรมมหำรำชวังยังคงถูกใ ช้ ในงำน 
พระรำชพิธีส ำคัญต่ำง ๆ ทุกปีจนถึงปัจจุบัน 
และยังเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำม
นิยมมำกที่สดุในประเทศไทย 

วัดแห่งนี ม้ีประวัติศำสตร์อันยำวนำน 
ภำยในพระอุโบสถ เ ป็นที่ประดิษฐำน
พระพุทธรูปปำงปำลิไลยก์ (ป่ำเลไลย์ )  
แห่งเดียวในประเทศไทย ภำยในมีภำพ
จิตรกรรมฝำผนัง แสดงพุทธประวัติและ 
วิถีชีวิตชำวบ้ำนชำวเมือง 

ศูนย์กำรค้ำภำยใต้คอนเซ็ปต์ “ไทย เฮอริเทจ 
มอลล์” ภำยนอกอำคำรถูกพัฒนำปรับปรุงขึน้ 
ต ำมสถำ ปัตยกร รมส ไต ล์นี โ อ  คลำสสิ ค  
โคโลเนียล เพื่อให้กลมกลืนไปกับทัศนียภำพ
โดยรอบบริเวณเกำะกรุงฯ นี ้สว่นภำยในอำคำร
ถกูตกแตง่พืน้ท่ีจำกเร่ืองรำวประวตัิศำสตร์ 

ยอดพมิาน ริเวอร์วอล์ค 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

พระบรมมหาราชวัง  

จำกสถำนี BTS ตำกสนิ ทำงออก 2 เพื่อขึน้เรือที่ทำ่เรือดว่นเจ้ำพระยำ จำกนัน้ 
ขึน้เรือดว่น เพื่อไปเข้ำชมสถำนท่ีตำ่ง ๆ 

วดัโบรำณสร้ำงในสมยัอยธุยำ เป็นพระอำรำมหลวงชัน้เอก ชนิดรำชวรมหำวิหำร 
เดิม ช่ือว่ำ  "วัดมะกอก "  แล้ว เปลี่ยน ช่ือ เ ป็น "วัดแ จ้ ง "  และในภำยหลัง 
พระบำทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้ำนภำลยั รัชกำลที่ 2 จึงทรงด ำเนินกำรปฏิสงัขรณ์
ตอ่จนเสร็จ โดยพระรำชทำนนำมวดัวำ่ "วดัอรุณรำชวรำรำม" 
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วดัโบรำณสร้ำงในสมยัอยธุยำ เป็นพระอำรำมหลวงชัน้เอก ชนิดรำชวรมหำวิหำร 
เดิม ช่ือว่ำ  "วัดมะกอก "  แล้ว เปลี่ยน ช่ือ เ ป็น "วัดแ จ้ ง "  และในภำยหลัง 
พระบำทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้ำนภำลยั รัชกำลที่ 2 จึงทรงด ำเนินกำรปฏิสงัขรณ์
ตอ่จนเสร็จ โดยพระรำชทำนนำมวดัวำ่ "วดัอรุณรำชวรำรำม" 
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โบสถ์ซางตาครู้ส  

พพิธิภัณฑ์บ้านกุฎีจีน  

มัสยดิฮารูณ  

โบสถ์ซำงตำครู้สเป็นศำสนสถำนที่ส ำคญั
ที่ อ ยู่ คู่ กับ ชุ ม ชนกุ ฎี จี น เ ก่ ำ แก่ ริ ม ฝ่ั ง 
แม่น ำ้ เจ้ำพระยำ โดยบริเวณที่ตัง้ของ
โบสถ์อยูใ่กล้กบัพระรำชวงัเดิม 

จดัแสดงนิทรรศกำรท่ีน ำเสนอควำมเป็นมำ
อันเก่ำแก่ของชุมชนชำวสยำม-โปรตุเกส 
ตัง้แต่สมัยอยุธยำถึงปัจจุบัน และเป็น
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภำษำ ศำสนำ 

เป็นสถำนที่ประกอบพิธีทำงศำสนำของ
ชุมชนมุสลิมฮำรูณและชำวมุสลิมทั่วไป 
มีทัง้ชำวต่ำงชำติ รวมถึงประเทศในกลุ่ม
อำห รับ ก็ ไ ด้ม ำ ร่ วมป ฏิบัติ ศ ำสน กิ จ 
อยู่เสมอรวมถึงยงัได้ต้อนรับบคุคลส ำคญั
จำกตำ่งประเทศอีกมำกมำย  

ภำยในมสัยิดมีที่แสดงธรรมเรียกวำ่ มิมบรั 
ลกัษณะสวยงำม และมีแผน่กระดำษใหญ่
ซึ่งมีรอยแกะสลักภำษำอำหรับ และ 
รูปวิหำรกะบะ รวมทัง้ผังของมัสยิด 
ในนครมกักะห์ เป็นหลกัฐำนที่พบในสมยั
สมเด็จพระเจ้ำตำกสนิมหำรำช  

มัสยิดแห่งนีเ้ป็นสถำนท่ีอันศักดิ์สิทธ์ิ 
ของพี่ น้องชำวมุสลิมในชุมชนกุฎีจีน  
เป็นศนูย์รวมจิตใจและสะท้อนถึงศรัทธำ 
อันแรงกล้ำของชำวมุสลิมในละแวกนี ้ 
ถกูสร้ำงเป็นอำคำรทรงไทยก่ออิฐถือปูน  
ซึ่งเป็นมสัยิดแห่งเดียวในโลก ที่สร้ำงขึน้
ในลกัษณะนี ้

มัสยดิต้นสน 

มัสยดิบางหลวง 
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  
ห้องละหมำดอยูฝ่ั่งห้ำง Zen ชัน้ลำ่งสดุ บรรยำกำศสวยงำมมำก แบง่เป็นสดัสว่นชดัเจน  
 
ศูนย์การค้ามาบุญครอง  
มีห้องละหมำดอยูช่ัน้ 6 บริเวณลำนจอดรถฝ่ัง 6A และ 6B  
 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
ห้องละหมำด จะอยูบ่ริเวณชัน้ B มีห้องอำบน ำ้ในตวั  
 
ศูนย์การค้าแพลตติน่ัมแเชั่นมอลล์  
ห้องละหมำด จะมีอยูบ่ริเวณชัน้ 2 และชัน้ 5 มีห้องอำบน ำ้ในตวั 
 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม  
ห้องละหมำดอยูบ่ริเวณชัน้ 6 ตรงแผนกของเลน่เด็ก เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวกลุม่มสุลมิ  
 
ไอคอนสยาม  
ห้องละหมำดอยู่บริเวณชัน้ B2 โซน Lobby A ซึ่งแบ่งแยกชำย-หญิง ไว้อย่ำงชัดเจน  
พร้อมห้องอำบน ำ้ในตวั  

 
 

ห้องละหมาด 

อยู่บริเวณโค้งริมแม่น า้เจ้าพระยา เป็นจุดที่รำยล้อมไปด้วยเส้นทำงสญัจรทัง้
ทำงบกทำงน ำ้ รอบ ๆ ทัง้สองฝ่ังยงัเต็มไปด้วยโรงแรมห้ำดำว และที่ตัง้ของโบรำณสถำน  
วดัวำอำรำมที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว ประกอบไปด้วยอำคำรศนูย์กำรค้ำจ ำนวน 2 อำคำร คือ 
ไอคอนสยำม และไอคอนลกัซ์ ตวัอำคำรออกแบบโดยได้แรงบนัดำลใจจำกกระทงบำยศรี
และสไบ ประกอบด้วยพืน้ท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ห้ำงสรรพสินค้ำที่มีควำมยิ่งใหญ่ หรูหรำ และ
อลังกำร เป็นศูนย์กำรค้ำแห่งสยำมประเทศที่ ต้องไปเยือนกันสักครัง้  มีทัง้ ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร พืน้ที่จัดแสดง พืน้ท่ีควำมบันเทิง และอ่ืน ๆ อีกมำกมำยครบวงจร ทัง้ยังมี  
ห้องละหมำดอยูบ่ริเวณชัน้ B2 โซน Lobby A ซึง่แบง่แยกชำย-หญิง ไว้อยำ่งชดัเจน พร้อม
ห้องอำบน ำ้ในตวั 

ไอคอนสยาม 
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ร้าน ไก่ย่าง จีระพันธ์ (สาขาสยามพารากอน) 
ประเภทอำหำร: ข้ำวไก่ยำ่งซอสเขียวหวำน ข้ำวหมกไก่ ข้ำวหมกปลำ  
และข้ำวหมกเนือ้ 
ติดตอ่: ชัน้ G พำรำกอน ฟูด้ฮอลล์ โซนด้ำนหน้ำ Supermarket  
สยำมพำรำกอน ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 11:00-22:00 
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ร้าน ไก่ย่าง จีระพันธ์ (สาขาสยามพารากอน) 
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กรุงเทพมหำนคร 10330 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 11:00-22:00 
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ร้าน Mrs. Balbir's Indian Cuisine (มิสซิสบาลเบียร์ส อินเดียน คูซีน) 

ประเภทอำหำร: อินเดีย เอเชีย มงัสวิรัติ  
โทรศพัท์: 081-835-6553 

 ชัน้ 7 Central World 10:30-22:00 
 ชัน้ 6 Platinum Food Center 08:30-20:00 
 ชัน้ 6 MBK Food Center 10:30-09:30 
 ชัน้ 5 Food Republic Siam Center 10:00-22:00 
 Asiatique Entrance @ Muay Thai Live 14:00-23:00 

ร้าน Rotini 
ประเภทอำหำร: โรตี ของวำ่ง อำหำรฟิวชัน่ 
ติดตอ่: ซอยทำงเข้ำมสัยิดฮำรูน ถนนเจริญกรุง 36 แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500   
โทรศพัท์: 089-0444-082 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรจนัทร์-เสำร์ 10:00-17:00 

ร้านฮาวา 
ประเภทอำหำร: อำหำรไทย อำหำรตำมสัง่ 
ติดตอ่: 175 ถนน วงัเดิม แขวง วดัอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 
10600   
โทรศพัท์: 086 793 0616 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 7:00-19:00 
 

ร้านข้าวหมกไก่ยซุูเ 
ประเภทอำหำร: ข้ำวหมกไก่ ข้ำวหมกเนือ้ทอด ไก่สะเต๊ะ บะหมี่เบตง 
ติดตอ่: ตลำดสขุสยำม (SOOK SIAM) ชัน้ G ศนูย์กำรค้ำไอคอนสยำม  
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600   
โทรศพัท์: 02-495-7000 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:00-21:00 

ร้าน ชาวเลซีเู้ด MBK Center 
ประเภทอำหำร: อำหำรทะเล อำหำรไทย 
ติดตอ่: ชัน้ 6 โซน A หลงัร้ำนฮัว่เซง่ฮง มำบญุครอง 444 ศนูย์กำรค้ำ ถนนพญำไท 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 098-880-9065 เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:00-21:00 

 
ร้านยานา มาบุญครอง 

ประเภทอำหำร: ไทย-มสุลมิ อีสำน ก๋วยเตี๋ยว สเต็ก 
ติดตอ่: ชัน้ 5 ฝ่ังโตคิว มำบญุครอง 444 ศนูย์กำรค้ำ ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 02-048-4589เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:30-21:00 
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ร้าน Mrs. Balbir's Indian Cuisine (มิสซิสบาลเบียร์ส อินเดียน คูซีน) 

ประเภทอำหำร: อินเดีย เอเชีย มงัสวิรัติ  
โทรศพัท์: 081-835-6553 

 ชัน้ 7 Central World 10:30-22:00 
 ชัน้ 6 Platinum Food Center 08:30-20:00 
 ชัน้ 6 MBK Food Center 10:30-09:30 
 ชัน้ 5 Food Republic Siam Center 10:00-22:00 
 Asiatique Entrance @ Muay Thai Live 14:00-23:00 

ร้าน Rotini 
ประเภทอำหำร: โรตี ของวำ่ง อำหำรฟิวชัน่ 
ติดตอ่: ซอยทำงเข้ำมสัยิดฮำรูน ถนนเจริญกรุง 36 แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500   
โทรศพัท์: 089-0444-082 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรจนัทร์-เสำร์ 10:00-17:00 

ร้านฮาวา 
ประเภทอำหำร: อำหำรไทย อำหำรตำมสัง่ 
ติดตอ่: 175 ถนน วงัเดิม แขวง วดัอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 
10600   
โทรศพัท์: 086 793 0616 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 7:00-19:00 
 

ร้านข้าวหมกไก่ยซุูเ 
ประเภทอำหำร: ข้ำวหมกไก่ ข้ำวหมกเนือ้ทอด ไก่สะเต๊ะ บะหมี่เบตง 
ติดตอ่: ตลำดสขุสยำม (SOOK SIAM) ชัน้ G ศนูย์กำรค้ำไอคอนสยำม  
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600   
โทรศพัท์: 02-495-7000 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:00-21:00 

ร้าน ชาวเลซีเู้ด MBK Center 
ประเภทอำหำร: อำหำรทะเล อำหำรไทย 
ติดตอ่: ชัน้ 6 โซน A หลงัร้ำนฮัว่เซง่ฮง มำบญุครอง 444 ศนูย์กำรค้ำ ถนนพญำไท 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 098-880-9065 เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:00-21:00 

 
ร้านยานา มาบุญครอง 

ประเภทอำหำร: ไทย-มสุลมิ อีสำน ก๋วยเตี๋ยว สเต็ก 
ติดตอ่: ชัน้ 5 ฝ่ังโตคิว มำบญุครอง 444 ศนูย์กำรค้ำ ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 02-048-4589เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:30-21:00 
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เอเชียทีค (ศูนย์อาหารฝ่ังตรงข้ามเอเชียทีค ติดกับที่จอดรถ) 
 ร้ำน Redpocky (เคร่ืองดื่มหลำกหลำยทัง้ร้อน-เย็น-ป่ัน) 
 ร้ำนครัวลงุตึง๋ (อำหำรตำมสัง่) 
 ร้ำนสนุียะห์ (ก๋วยเตี๋ยวนอ่งไก่มะระ บะหมี่เก๊ียวน ำ้ ก๋วยเตี๋ยวแคะ) 
 ร้ำนก๋วยเตี๋ยวมฮู ำหมดั เนือ้ตุน๋ (ก๋วยเตี๋ยวเนือ้ เย็นตำโฟ ทะเล ต้มย ำ 

ลกูชิน้เนือ้) 
 ร้ำนยำมีละห์ (ข้ำวหมกสำมส ีข้ำวเนือ้แดง ข้ำวหมกเนือ้ ข้ำวหมกไก่) 
 ร้ำนข้ำวมนัไก่ ตัง้ตวั (ข้ำวมนัไก่อบ และข้ำวมนัไก่ทอด) 

ติดตอ่: ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยำไกร เขตบำงคอแหลม
กรุงเทพมหำนคร 10120 
เวลำท ำกำร: - 
สถำนท่ีละหมำด: มสัยิดบำงอทุิศ 

 
The Beef Master by Company B MBK 

ประเภทอำหำร: สเต็ก อำหำรนำนำชำติ 
ติดตอ่: ชัน้ 6 มำบญุครอง 444 ศนูย์กำรค้ำ ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 098-247-7001 
เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:00-21:00 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: - 
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กรุงเทพมหำนคร 10120 
เวลำท ำกำร: - 
สถำนท่ีละหมำด: มสัยิดบำงอทุิศ 

 
The Beef Master by Company B MBK 

ประเภทอำหำร: สเต็ก อำหำรนำนำชำติ 
ติดตอ่: ชัน้ 6 มำบญุครอง 444 ศนูย์กำรค้ำ ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่
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เวลำท ำกำร: เปิดบริกำรทกุวนั 10:00-21:00 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: - 
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Al Meroz Hotel Bangkok 

Nouvo City Hotel 

รีสอร์ทบางพลัด 

Bed By City Hotel 

คือหนึง่ในโรงแรมฮำลำล ที่พ่ีน้องมสุลมิสำมำรถเข้ำพกั
ได้อยำ่งสบำยใจ ด้วยกำรเดินทำงจำก MRT  สำมย่ำน 
และ BTS ศำลำแดง มำยงัที่พกั เพียง 3 นำที ทัง้ยงัมี
โซนอำหำรฮำลำล กำรันตรีถึงควำมสะดวก 

ย่ำนบำงอ้อ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่ถูกออกแบบด้วย
กำรตกแต่งสุดเรียบง่ำยในบรรยำกำศแบบไทย ๆ 
ห้องพกัแบ่งออกเป็นบ้ำนหลงั ๆ ที่จะท ำให้คุณรู้สึก
รำวกบัวำ่เข้ำมำพกัที่บ้ำนญำติพี่น้อง 

เปิดให้บริกำรด้วยระบบมำตรฐำนฮำลำล พร้อม
ห้องอำหำร ซำร่ำ บริกำรอำหำรและ บุฟเฟ่ต์นำนำชำติ 
ด้วยรำคำมิตรภำพ และผอ่นคลำยให้ตวัเบำสบำยด้วย 
ซำร่ำสปำ สปำในรูปแบบกลิน่อำยควำมเป็นไทย 

โรงแรมระดับ 5 ดำว ย่ำนรำมค ำแหง  ที่เปิดประตู
ต้อนรับทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ด้วยกำรบริกำรที่
ได้มำตรฐำนฮำลำลระดบัสำกล ครบวงจร ทัง้บริกำร
จดัเลีย้ง ห้องประชุม ห้องละหมำดที่แบ่งโซนระหว่ำง
ชำยหญิง 

ข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 

Al Meroz Hotel Bangkok Nouvo City Hotel 

รีสอร์ทบางพลัด Bed By City Hotel 

Muslim Friendly Hotels 
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เซ็นทรัลชิดลม 
ที่อยู:่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: 02 793 7777 
 
เซ็นทรัลเอมบาสซี่ 
ที่อยู:่ 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์: 02 119 7777 
 
แพลทนัิมแเช่ันมอลล์  
ที่อยู:่ 222 ถนนเพชรบรีุ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์: 02 121 8000 
 
พระบรมมหาราชวัง  
ที่อยู:่ ถนนหน้ำพระลำน แขวงพระบรมมหำรำชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 
โทรศพัท์: 02 623 5500 
 
วัดอรุณราชวราราม 
ที่อยู:่ 158 ถนนวงัเดิม แขวงวดัอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600 
โทรศพัท์: 02 891 2185 
 
มัสยิดบางหลวง 
ที่อยู:่ 151 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวดักลัยำณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600 
โทรศพัท์: 087 677 3847 
 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
ที่อยู:่ เลขที่ 371 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวดักลัยำณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600 
โทรศพัท์: 02 466 4665 
 
โบสถ์ซางตาครู้ส 
ที่อยู:่ 112 ซอยกฎุีจีน แขวงวดักลัยำณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600 
โทรศพัท์: 02 472 0154 
 
พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
ที่อยู:่ เลขที่ 271 ซอยกฎุีจีน 3 ถนนเทศบำลสำย 1 แขวงวดักลัยำณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 
10600 
โทรศพัท์: 081 772 5184 

ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center) 
ที่อยู:่ 444 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 02 853 9000 
 
พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน 
ที่อยู:่ 6 ถนนพระรำม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์:  02 216 7368 
 
ชุมชนมุสลิมบ้านครัว 
ที่อยู:่ ริมคลองแสนแสบ  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10330 
 
สยามดิสคัเเวอรี (Siam Discovery) 
ที่อยู:่ 989 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 02 658 1000 
 
สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center) 
ที่อยู:่ 989 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 02 658 1000 
 
สยามพารากอน (Siam Paragon) 
ที่อยู:่ 991/1 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 02 610 8000 
 
เซ็นทรัล เวิลด์ 
ที่อยู:่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 02 640 7000 
 
เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) 
ที่อยู:่ 999 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์: 02 656 1149 
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ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 
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ที่อยู:่ ริมคลองแสนแสบ  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10330 
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ที่อยู:่ 989 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
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ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค 
ที่อยู:่ ถนนจกัรเพชร แขวง วงับรูพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 
โทรศพัท์: 02 623 6851 
 
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICON Siam) 
ที่อยู:่ 299 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600 
โทรศพัท์: 02 495 7080 
 
เอเชียทคี เดอะ ริเวอร์เรอนท์ (ASIATIQUE The Riverfront) 
ที่อยู:่ 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์: 092 246 0812 
 
อาคารใบหยกสกาย  
ที่อยู:่ 222 ถนนรำชปรำรภ เขตรำชเทวี ประตนู ำ้ กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์: 02 656 3000  
 
มัสยิดหลวงโกชา 
979 ถนน ทรงวำด แขวง สมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 10100  
โทรศพัท์: 02 226 5495 
 

พระนครศรีอยุธยา 
Ayutthaya 
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พระนครศรีอยุธยำเป็นหนึ่งในจังหวัดในภำคกลำง ซึ่งอยู่
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครเพียง 76 กิโลเมตร จังหวัดนีม้ี ช่ือเสียง 
ด้ำนกำรเป็นแหลง่ปลกูข้ำว และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส ำคญั นอกจำกนี ้
พระนครศรีอยธุยำเต็มไปด้วยเร่ืองรำวแห่งประวตัิศำสตร์ โดยในอดีต 
เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีควำมเจริญทำงด้ำนอำรยธรรม
และทำงวัตถุ ปัจจุบัน จังหวดันีถู้กเรียกขำนกันในช่ือของ “กรุงเก่ำ” 
หรือ “เมืองกรุงเก่ำ” และมีช่ือเสียงด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำง
ประวตัิศำสตร์ จึงท ำให้มีนกัท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนถึง 7.6 ล้ำนคนในปี
พ.ศ. 2560 ที่น ำไปสูร่ำยได้กวำ่ 17 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 30 
ของรำยได้จำกนกัทอ่งเที่ยวในภำคกลำง 

 
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำนัน้ ได้แก่ 

อุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ขนำด 
3,000 ไร่ และมีสถำนท่ีหลำยแห่งรวมอยู่ เช่น วดัและวิหำรกว่ำ 20 
แห่ง ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร หมู่บ้ำนญ่ีปุ่ น หมูบ้่ำนฮอลนัดำ หมู่บ้ำน
โปรตุเกส พระรำชวังจันทรเกษม ก ำแพงและป้อมปรำกำรกรุงเก่ำ 
เพนียดคล้องช้ำง และโบสถ์เซนต์ยอเซฟ อุทยำนแห่งนีไ้ด้รับกำร 
ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมตัง้แต่ปี พ .ศ. 2534 จำก
องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ 
หรือยเูนสโก (UNESCO) 

อย่ำงไรก็ตำม จังหวดัพระนครศรีอยุธยำไม่ได้ขึน้ช่ือเพียงอุทยำนแห่งนีเ้ท่ำนัน้ 
เพรำะยังมีสถำนที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็น ตลำดน ำ้ ตลำดบก และ
พิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ตลำดน ำ้อโยธยำ ตลำดหัวรอ พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ  
เจ้ำสำมพระยำ แตถ้่ำอยำกเห็นวิถีชีวิตของชำวบ้ำน ก็สำมำรถไปท่ีอ ำเภอนครหลวงเพื่อชม
กำรท ำมีดอรัญญิก หรืออ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ ที่มีกำรท ำตุ๊กตำชำวบ้ำนอยำ่งแพร่หลำย 

 
ถึงแม้วำ่พระนครศรีอธยธุยำจะขึน้ช่ือในเร่ืองของโบรำณสถำนและโบรำณวตัถทุี่

เก่ียวข้องกบัศำสนำพทุธ แตจ่งัหวดันีก็้มีควำมพร้อมในกำรรองรับนกัท่องเที่ยวชำวมสุลิม 
โดยมีประชำกรที่นบัถือศำสนำอิสลำมกว่ำ 35,000 คน ซึ่งคิดเป็นอตัรำสว่นที่ ร้อยละ 4.8 
และนบัว่ำค่อนข้ำงสงูส ำหรับประเทศไทยอีกด้วย มำกไปกว่ำนี ้ยงัมีร้ำนอำหำรมุสลิมอีก
ประมำณ 47 ร้ำน มัสยิดอีกประมำณ 62 แห่ง และมีชุมชนมุสลิมอยู่ทั่วทัง้จังหวัด  
แต่อำจจะมีข้อจ ำกัดในเร่ืองของที่พัก เนื่องจำกนักท่องเที่ยวส่วนมำกจะมำที่นี่แบบ  
ไปเช้ำเย็นกลบั จึงไม่ได้มีโรงแรมท่ีเป็นตวัเลือกมำกนกั โดยเฉพำะโรงแรมที่เป็นมิตรต่อ  
ชำวมสุลมิ 
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HALAL TRIP - AYUTTHAYA 
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หน่ึงวัน 
 

 
เช้า            ออกจำกกรุงเทพฯ 

ระหวำ่งทำงแวะสถำนท่ีทอ่งเที่ยวในอ ำเภอบำงปะอิน เช่น  
1. พระรำชวังบำงปะอิน (เวลำท ำกำร 8:00-16:00 น.) เป็นพระรำชวัง
โบรำณตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยำ สร้ำงขึน้โดยสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง 
ใช้เป็นสถำนท่ีที่ทรงใช้ประทบัแรม ของพระมหำกษัตริย์แหง่กรุงศรีอยธุยำ 
 
2. วัดนิเวศธรรมประวัติรำชวรวิหำร (เวลำท ำกำร 8:00-17:00 น.) เป็น 
พระอำรำมหลวงชัน้เอกชนิดรำชวรวิหำร ใช้ รูปแบบสถำปัตยกรรม  
กอทิกเลยีนแบบโบสถ์คริสต์ 
 
3. ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรฯ (เวลำท ำกำร 08.30–16.30 น. ปิดปรับปรุง
ตลอดปี 2562) สร้ำงขึน้จำกแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีพระรำชประสงค์  
จะสง่เสริมและสร้ำงอำชีพและรำยได้ที่ยัง่ยืนแก่รำษฎร โดยทรงสนพระทยั
ในงำนหัตถกรรมพื น้ บ้ำนจำกวัสดุใน ท้อง ถ่ิน  ซึ่ งท ำ ใ ห้ผลงำนมี 
ควำมแตกตำ่งกนัออกไปอยำ่งมีเอกลกัษณ์ด้วย 

 

หน่ึงวัน 
 
 

เทีย่ง เดินทำงเข้ำอ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ แล้วรับประทำนอำหำรที่ร้ำนอำหำร
มุสลิม/ฮำลำล แวะที่ชุมชนคลองตะเคียน ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่เก่ำแก่
ตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ ในละแวกนัน้ เข้ำชมมัสยิดยำมิอุ้ ลอิสลำม  
มัสยิดเก่ำแก่ที่มีหอคอยสุเหร่ำที่สูงที่สุดในปะเทศไทยขนำด 37 เมตร 
มสัยิดกุฎีช่อฟ้ำ ที่มีอำยมุำกกว่ำ 1,300 ปี และมสัยิดเจ้ำพระคณุตะเก่ีย 
เป็นมัสยิดเก่ำแก่ บริเวณด้ำนข้ำงเป็นสุสำนซึ่งเป็นอำคำรแปดเหลี่ยม  
ทรงโดมสร้ำงครอบ กลำ่วกนัวำ่เป็นที่ฝังศพของเจ้ำพระคณุตะเก่ียโยคินฯ 
ผู้ เป็นท่ีเคำรพสกักำระของชำวมสุลิม (มสัยิดสำมำรถให้บริกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับกำรละหมำดได้) 

 
บ่าย ทัว ร์รอบ ๆ อุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ในอ ำ เภอ

พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก 
และ เ ข้ ำ เยี่ ยมชมจับจ่ ำยซื อ้ ของที่ ตลำดน ำ้ อ โยธยำ  ก่ อนกลับ 
แวะซื อ้ของฝำกโรตีสำยไหม อันเป็นของฝำกที่ขึน้ ช่ือของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยำในแหลง่หน้ำโรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ 

 
เย็น             เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
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พระรำชวงัโบรำณตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยำ สร้ำง
ขึน้โดยสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง เนื่องจำกเป็น
ที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถำนที่ที่ทรงใช้
ป ร ะ ทับ แ ร ม  ข อ ง พ ร ะ ม ห ำ ก ษั ต ริ ย์ แ ห่ ง 
กรุงศรีอยุธยำ ด้วยเป็นพระรำชวังใกล้พระนคร
นัน่เอง 

พระอำรำมหลวงชัน้เอก ชนิดรำชวรวิหำร 
พระอโุบสถของวดันัน้สร้ำงเลียนแบบโบสถ์
คริสต์ โดยลกัษณะที่ผสมผสำนศิลปะแบบ
ประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวนัตกเข้ำ
ด้วยกนั 

สร้ำงขึน้จำกแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ซึ่งมีพระรำชประสงค์จะ
สง่เสริมและสร้ำงอำชีพและรำยได้ที่ยัง่ยืนแก่รำษฎร 
โดยทรงสนพระทยัในงำนหตัถกรรมพืน้บ้ำนจำกวสัดุ
ในท้องถ่ิน ซึ่งท ำให้ผลงำนมีควำมแตกต่ำงกัน
ออกไปอยำ่งมีเอกลกัษณ์ 

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 

วัดนิเวศธรรมประวัตริาชวรวิหาร 

พระราชวังบางปะอิน  มัสยดิยามิอุ้ลอิสลาม 

มัสยดิกุฎีช่อเ้า  

มสัยิดเก่ำแก่ สร้ำงโดยชนชำติจำมปำ ไม่ต ่ำกว่ำ 
1,300 ปี ช่ือเดิม จำมะมัสยิด หมำยถึงมัสยิด
ของชนชำติจำม มสัยิดมีรูปทรงสถำปัตยกรรม
แบบหลงัคำมีโดม 3 โดม โดมใหญ่อยู่ตรงกลำง 
มีโดมเล็กอยู่ทำงทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก 
มีหออะซำน 2  หอ ทำงทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวนัตก 

มัสยิดเก่ำแก่ที่มีหอคอยสุเหร่ำที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทยขนำด 37 เมตร  

ที่อยู่ :ต ำบลบ้ำนรุน อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 

ห้องละหมาด: สำมำรถใช้สถำนท่ีของมสัยิดได้  

เป็นมัสยิดเก่ำแก่ บริเวณด้ำนข้ำงเป็นสสุำน
ซึ่งเป็นอำคำรแปดเหลี่ยมทรงโดมสร้ำงครอบ 
กลำ่วกนัวำ่เป็นท่ีฝังศพของเจ้ำพระคณุตะเก่ีย
โยคินฯ เป็นผู้ มีควำมรู้ซึ่งมีลูกศิษย์ติดตำม
และเป็นท่ีนบัถือของคนในสมยันัน้ 

มัสยดิเจ้าพระคุณตะเกี่ย 
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วัดกุฎีดาว  

ตลาดน า้อโยธยา  

โรตีสายไหม  

ของฝำกขึน้ช่ือของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

เวลาท าการ: ประมำณ 6:00-20:00 

ที่อยู่: หน้ำโรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ มี
ให้เลอืกหลำกหลำยร้ำน 

เป็นตลำดน ำ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยำ 
เป็นตลำดย้อนยุคแบบโบรำณ แวดล้อมไป 
ด้วยธรรมชำติ แบบไทยพืน้บ้ำนและสำยน ำ้ 
จดัแบ่งเป็นโซนๆ มีร้ำนค้ำมำกถึง 249 ร้ำน มี
สะพำนเดิน ริมแม่น ำ้เพื่อ เลือกซือ้สินค้ำจำก
กลุม่ชำวบ้ำนตำ่งอ ำเภอ หรือสนิค้ำ OTOP 

เป็นวัดที่อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของแม่น ำ้ 
ป่ำสกั ที่เช่ือว่ำบริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของแผ่นดิน 
อโยธยำและชุมชนเมืองโบรำณ และบริเวณนี ้
ยงัคงเต็มไปด้วยซำกอำคำรและเจดีย์ของวัด
สมัยอยุธยำ รวมถึงหน้ำต่ำงของวัดมีกำรใช้
ศิลปะมสุลมิในกำรออกแบบด้วย 
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ของฝำกขึน้ช่ือของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

เวลาท าการ: ประมำณ 6:00-20:00 

ที่อยู่: หน้ำโรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ มี
ให้เลอืกหลำกหลำยร้ำน 

เป็นตลำดน ำ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยำ 
เป็นตลำดย้อนยุคแบบโบรำณ แวดล้อมไป 
ด้วยธรรมชำติ แบบไทยพืน้บ้ำนและสำยน ำ้ 
จดัแบ่งเป็นโซนๆ มีร้ำนค้ำมำกถึง 249 ร้ำน มี
สะพำนเดิน ริมแม่น ำ้เพื่อ เลือกซือ้สินค้ำจำก
กลุม่ชำวบ้ำนตำ่งอ ำเภอ หรือสนิค้ำ OTOP 

เป็นวัดที่อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของแม่น ำ้ 
ป่ำสกั ที่เช่ือว่ำบริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของแผ่นดิน 
อโยธยำและชุมชนเมืองโบรำณ และบริเวณนี ้
ยงัคงเต็มไปด้วยซำกอำคำรและเจดีย์ของวัด
สมัยอยุธยำ รวมถึงหน้ำต่ำงของวัดมีกำรใช้
ศิลปะมสุลมิในกำรออกแบบด้วย 
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แหล่งท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา 
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แหล่งท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา 
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ร้านเสต็กครูตา 
ประเภทอำหำร: สเต็ก 
ติดตอ่: หน้ำโรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ 43/7 ม.3 ต.ประตชูยั  
อ.พระนครศรีอยธุยำ จ.พระนครศรีอยธุยำ 13000 
โทรศพัท์: 089-6730755 
เวลำท ำกำร: 11:00-22:00 (ปิดวนัจนัทร์) 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ 

 

ร้านครัววนิดาฮาลาล 
ประเภทอำหำร: ไทย-มสุลิม อีสำน ก๋วยเตี๋ยว สเต็ก 
ติดตอ่: 80 ม.10 ถ.บำงปะหนั-ปทมุธำนี ต.บ้ำนป้อม อ.พระนครศรีอยธุยำ  
จ.พระนครศรีอยธุยำ 13000 
โทรศพัท์: 086-5320034 
เวลำท ำกำร: - 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ ห้องประชมุ (อยู่ใน
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง) ที่พกั (อยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง) 
 

ร้านมูฮ าหมัดไก่ทอดรสเด็ด 
ประเภทอำหำร: ไก่ทอด 
ติดตอ่: ถนนอูท่อง (โซนก๋วยเตี๋ยวเรือ) ต.ประตชูยั อ.พระนครศรีอยธุยำ  
จ.พระนครศรีอยธุยำ โทรศพัท์ 086-0282337 
เวลำท ำกำร: 10:00-16:00 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: - 
 

ร้านชาบูญ่า ชาบ ูฮาลาล 
ประเภทอำหำร: ชำบ ูสกีุย้ำกี ้หม้อไฟ 
ติดตอ่: ถนนอยธุยำ-อำ่งทอง อยธุยำ (ตรงข้ำมอนสุำวรีย์พระนเรศวรมหำรำช) 
โทรศพัท์: 089-1238513 
เวลำท ำกำร: 12:00-20:00 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: - 
 

ร้านค าปัน ไก่ย่าง 
ประเภทอำหำร: อำหำรอีสำน ส้มต ำ ไก่ยำ่ง 
ติดตอ่: 94/7 ม.6 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยธุยำ จ.พระนครศรีอยธุยำ 
โทรศพัท์: 093-6188863 
เวลำท ำกำร: 12:00-21:00 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: - 
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ร้านเสต็กครูตา 
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อ.พระนครศรีอยธุยำ จ.พระนครศรีอยธุยำ 13000 
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ประเภทอำหำร: ไทย-มสุลิม อีสำน ก๋วยเตี๋ยว สเต็ก 
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จ.พระนครศรีอยธุยำ 13000 
โทรศพัท์: 086-5320034 
เวลำท ำกำร: - 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ ห้องประชมุ (อยู่ใน
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง) ที่พกั (อยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง) 
 

ร้านมูฮ าหมัดไก่ทอดรสเด็ด 
ประเภทอำหำร: ไก่ทอด 
ติดตอ่: ถนนอูท่อง (โซนก๋วยเตี๋ยวเรือ) ต.ประตชูยั อ.พระนครศรีอยธุยำ  
จ.พระนครศรีอยธุยำ โทรศพัท์ 086-0282337 
เวลำท ำกำร: 10:00-16:00 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: - 
 

ร้านชาบูญ่า ชาบู ฮาลาล 
ประเภทอำหำร: ชำบ ูสกีุย้ำกี ้หม้อไฟ 
ติดตอ่: ถนนอยธุยำ-อำ่งทอง อยธุยำ (ตรงข้ำมอนสุำวรีย์พระนเรศวรมหำรำช) 
โทรศพัท์: 089-1238513 
เวลำท ำกำร: 12:00-20:00 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: - 
 

ร้านค าปัน ไก่ย่าง 
ประเภทอำหำร: อำหำรอีสำน ส้มต ำ ไก่ยำ่ง 
ติดตอ่: 94/7 ม.6 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยธุยำ จ.พระนครศรีอยธุยำ 
โทรศพัท์: 093-6188863 
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สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: - 
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ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 

พระราชวังบางปะอิน 
ที่อยู:่ ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13160  
โทรศพัท์: 035 261 044 
 
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร 
ที่อยู:่ ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13160 
โทรศพัท์:  035 262 139 
 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 
ที่อยู:่ 59 หมู ่4 ต ำบลช้ำงใหญ่ อ ำเภอบำงไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13290 
โทรศพัท์:  035 366 252 
 
มัสยิดยามอุ้ิลอิสลาม 
ที่อยู:่ ต ำบลบ้ำนรุน อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 
โทรศพัท์: 080 433 6408 
 
มัสยิดกุฎีช่อเ้า 
ที่อยู:่ ต ำบลคลองตะเคียน อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 
โทรศพัท์: 089 085 6041 
 
มัสยิดเจ้าพระคุณตะเกี่ย 
ที่อยู:่ ต ำบลบ้ำนรุน อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 
โทรศพัท์: 085 325 9632 
 
วัดกุฎีดาว 
ที่อยู:่ 19 ซอย ป่ำโทน 19 ต ำบล ประตชูยั อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 
 
ตลาดน า้อโยธยา 
ที่อยู:่ เลขที่ 65/19 หมูท่ี่ 7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 10900 
(ใกลปัำงช้ำงอยธุยำ และวดัมเหยงค์) 
โทรศพัท์: 035 881 733 

ภเูกต็ 
Phuket 
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ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 
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วัดกุฎีดาว 
ที่อยู:่ 19 ซอย ป่ำโทน 19 ต ำบล ประตชูยั อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13000 
 
ตลาดน า้อโยธยา 
ที่อยู:่ เลขที่ 65/19 หมูท่ี่ 7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 10900 
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ภเูกต็ 
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จงัหวดัภเูก็ต เป็นจงัหวดัในภำคใต้ฝ่ังตะวนัตกในทะเลอนัดำมนั 
เป็นเกำะที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีเกำะบริวำรรวม 32 
เกำะ จังหวดัภูเก็ตเป็นจังหวดัที่มีศกัยภำพในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก โดยมีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในภูเก็ตทัง้นักท่องเที่ยวไทยและ
ต่ำงชำติเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 13.2 ล้ำนคน มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทัง้สิน้ 
3.1 แสนล้ำนบำท  คิดเป็นอตัรำกำรใช้จ่ำยตอ่คนอยูท่ี่ 5,936.9 บำทต่อวนั 
ซึง่เป็นอตัรำกำรใช้จ่ำยที่สงูเป็นอนัดบั 1 ในประเทศไทย  

 
ด้วยควำมสวยงำมของธรรมชำติที่น่ำอศัจรรย์ หำดทรำยสีขำว 

ที่มีควำมสมบูรณ์ แหล่งด ำน ำ้ที่มีควำมงดงำม รวมไปถึงมนต์เสน่ห์ของ  
เมืองภูเก็ต ทัง้ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำย สถำนบันเทิงภำยในตัวเมือง  
แหล่งซือ้สินค้ำท่ีมีมำกมำย และวัฒนธรรมอันเก่ำแก่ ท่ีมีควำมเป็น
เอกลกัษณ์ ประกอบกับควำมพร้อมของโครงสร้ำงพืน้ฐำนและบริกำรที่
จ ำเป็นตอ่นกัทอ่งเที่ยว ทัง้ระบบขนสง่สำธำรณะที่เพียบพร้อม และโรงแรม
ที่พกัอำศยัที่มีช่ือเสียงมำกมำย จึงท ำให้จงัหวดัภเูก็ตกลำยเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกทุกมุมโลก ทัง้นี ้สถำนที่ท่องเที่ยว  
ที่ เ ป็ น จุ ดมุ่ ง หมำยของนักท่ อ ง เ ที่ ย ว มำกที่ สุด  1 0  อัน ดับแ รก  
ไ ด้ แ ก่  (1 ) แหลมพรหม เทพ  (2 ) เ ก ำะ เ ฮ  (3 ) วัด ไ ชยธำ รำ ร ำม  
(4) ชำยทะเลหำดกะตะ กะรน หำดป่ำตอง หำดสริุนทร์และหำดในหำน  
(5 ) ภู เ ก็ตแฟนตำซี  (6 ) จุดชมวิว เขำรัง  (7 ) ย่ำนกำรค้ำเ มือง เก่ ำ 
สถำปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส  (8 ) สยำมนิรมิต (9) เกำะรำชำ และ  
(10) พิพิธภณัฑ์เหมืองแร่ภเูก็ต 

ในด้ำนควำมพร้อมของกำรรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม จังหวัดภูเก็ตถือว่ำเป็น
สถำนที่ที่มีศกัยภำพในกำรรองรับนกัท่องเที่ยวมุสลิมในระดบัสงู ด้วยสดัส่วนประชำกร
มสุลมิสงูถึงร้อยละ 27.6 ของจ ำนวนประชำกรทัง้หมดในจงัหวดั และจ ำนวนมสัยิดรวมกว่ำ 
56 แห่ง โรงแรมชัน้น ำที่มี ช่ือเสียง และร้ำนอำหำรฮำลำลที่ได้รับกำรจดทะเบียนอีก 
หลำยแห่ง ซึ่งในภำพรวมถือเป็นตวัเลขท่ีสงู จึงเป็นปัจจัยเสริมที่บ่งชีว้่ำจังหวดัภูเก็ตเป็น
จังหวัดที่มีศักยภำพและมีควำมน่ำสนใจในกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวส ำหรับ
นกัทอ่งเที่ยวมสุลมิ โดยจงัหวดัภเูก็ตมีจดุเดน่ของกำรทอ่งเที่ยวหลกัๆ คือ ชำยหำดและหำด
ทรำยที่มีอยู่หลำยแห่ง และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ เช่น กิจกรรมบนัเทิง นนัทนำกำร 
และกีฬำทำงน ำ้ เป็นต้น นอกจำกนี ้จังหวัดภูเก็ตมีกำรเช่ือมโยงกำรท่องเที่ยวกับเกำะ
บริวำรโดยรอบและเกำะในจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ
หลำกหลำยแหง่ให้นกัทอ่งเที่ยวเดินทำงมำเยี่ยมชมได้ ซึง่จะมีจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวมำกที่สดุ 

 
ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี ที่มีนกัท่องเที่ยวมำกถึง 4.3 ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ 

32.5 เนื่องจำกจะเป็นช่วงฤดหูนำวเข้ำสูฤ่ดรู้อน นกัทอ่งเที่ยวจึงไม่ต้องกงัวลกบักำรประสบ
ปัญหำด้ำนมรสุมหรือพำยุต่ำงๆ อีกทัง้สภำพอำกำศก็ไม่ร้อนหรือหนำวจนเกินไป ปัจจัย
เหล่ำนีท้ ำให้ช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม เป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะที่สุดแก่กำรไป
ทอ่งเที่ยวตำมเกำะหรือทะเลฝ่ังอนัดำมนั  
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จงัหวดัภเูก็ต เป็นจงัหวดัในภำคใต้ฝ่ังตะวนัตกในทะเลอนัดำมนั 
เป็นเกำะที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีเกำะบริวำรรวม 32 
เกำะ จังหวดัภูเก็ตเป็นจังหวดัที่มีศกัยภำพในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก โดยมีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในภูเก็ตทัง้นักท่องเที่ยวไทยและ
ต่ำงชำติเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 13.2 ล้ำนคน มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทัง้สิน้ 
3.1 แสนล้ำนบำท  คิดเป็นอตัรำกำรใช้จ่ำยตอ่คนอยูท่ี่ 5,936.9 บำทต่อวนั 
ซึง่เป็นอตัรำกำรใช้จ่ำยที่สงูเป็นอนัดบั 1 ในประเทศไทย  

 
ด้วยควำมสวยงำมของธรรมชำติที่น่ำอศัจรรย์ หำดทรำยสีขำว 

ที่มีควำมสมบูรณ์ แหล่งด ำน ำ้ที่มีควำมงดงำม รวมไปถึงมนต์เสน่ห์ของ  
เมืองภูเก็ต ทัง้ร้ำนอำหำรที่หลำกหลำย สถำนบันเทิงภำยในตัวเมือง  
แหล่งซือ้สินค้ำท่ีมีมำกมำย และวัฒนธรรมอันเก่ำแก่ ท่ีมีควำมเป็น
เอกลกัษณ์ ประกอบกับควำมพร้อมของโครงสร้ำงพืน้ฐำนและบริกำรที่
จ ำเป็นตอ่นกัทอ่งเที่ยว ทัง้ระบบขนสง่สำธำรณะที่เพียบพร้อม และโรงแรม
ที่พกัอำศยัที่มีช่ือเสียงมำกมำย จึงท ำให้จงัหวดัภเูก็ตกลำยเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกทุกมุมโลก ทัง้นี ้สถำนที่ท่องเที่ยว  
ที่ เ ป็ น จุ ดมุ่ ง หมำยของนักท่ อ ง เ ที่ ย ว มำกที่ สุด  1 0  อัน ดับแ รก  
ไ ด้ แก่  (1 ) แหลมพรหม เทพ  (2 ) เ ก ำะ เ ฮ  (3 ) วัด ไ ชยธำ รำ ร ำม  
(4) ชำยทะเลหำดกะตะ กะรน หำดป่ำตอง หำดสริุนทร์และหำดในหำน  
(5 ) ภู เ ก็ตแฟนตำซี  (6 ) จุดชมวิว เขำรัง  (7 ) ย่ำนกำรค้ำเมือง เ ก่ำ 
สถำปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส  (8 ) สยำมนิรมิต (9) เกำะรำชำ และ  
(10) พิพิธภณัฑ์เหมืองแร่ภเูก็ต 

ในด้ำนควำมพร้อมของกำรรองรับนักท่องเท่ียวมุสลิม จังหวัดภูเก็ตถือว่ำเป็น
สถำนที่ที่มีศกัยภำพในกำรรองรับนกัท่องเท่ียวมุสลิมในระดบัสงู ด้วยสดัส่วนประชำกร
มสุลมิสงูถึงร้อยละ 27.6 ของจ ำนวนประชำกรทัง้หมดในจงัหวดั และจ ำนวนมสัยิดรวมกว่ำ 
56 แห่ง โรงแรมชัน้น ำที่มี ช่ือเสียง และร้ำนอำหำรฮำลำลที่ได้รับกำรจดทะเบียนอีก 
หลำยแห่ง ซึ่งในภำพรวมถือเป็นตวัเลขท่ีสงู จึงเป็นปัจจัยเสริมท่ีบ่งชีว้่ำจังหวดัภูเก็ตเป็น
จังหวัดที่มีศักยภำพและมีควำมน่ำสนใจในกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวส ำหรับ
นกัทอ่งเที่ยวมสุลมิ โดยจงัหวดัภเูก็ตมีจดุเดน่ของกำรทอ่งเที่ยวหลกัๆ คือ ชำยหำดและหำด
ทรำยที่มีอยู่หลำยแห่ง และกิจกรรมกำรท่องเท่ียวต่ำงๆ เช่น กิจกรรมบนัเทิง นนัทนำกำร 
และกีฬำทำงน ำ้ เป็นต้น นอกจำกนี ้จังหวัดภูเก็ตมีกำรเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวกับเกำะ
บริวำรโดยรอบและเกำะในจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ
หลำกหลำยแหง่ให้นกัทอ่งเที่ยวเดินทำงมำเยี่ยมชมได้ ซึง่จะมีจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวมำกที่สดุ 

 
ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี ที่มีนกัท่องเที่ยวมำกถึง 4.3 ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ 

32.5 เนื่องจำกจะเป็นช่วงฤดหูนำวเข้ำสูฤ่ดรู้อน นกัทอ่งเที่ยวจึงไม่ต้องกงัวลกบักำรประสบ
ปัญหำด้ำนมรสุมหรือพำยุต่ำงๆ อีกทัง้สภำพอำกำศก็ไม่ร้อนหรือหนำวจนเกินไป ปัจจัย
เหล่ำนีท้ ำให้ช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม เป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะที่สุดแก่กำรไป
ทอ่งเที่ยวตำมเกำะหรือทะเลฝ่ังอนัดำมนั  
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HALAL TRIP - PHUKET 
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วันที่ 1 
 
 

เช้า ออกเดินทำงสูจ่งัหวดัภเูก็ต 
 
เทีย่ง เดินทำงถึงภเูก็ต และแวะรับประทำนอำหำรที่ร้ำนครัวมำรีนำ่ 
 
บ่าย เย่ียมชมย่ำนเมืองเก่ำ ถนนถลำง เดินชมสถำปัตยกรรมแบบ 

ชิโน โปรตุกีส เย่ียมชมวัดฉลองที่เก่ำแก่ และไปยังจุดชมวิว  
3 จุด ได้แก่ หำดกะตะน้อย หำดกะตะ และแหลมพรหมเทพ 
จำกนัน้เข้ำที่พกั เดอะ รอยลั พำรำไดซ์ (The Royal Paradise 
Hotel & Spa) เพื่อพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

 
เย็น รับประทำนอำหำรมสุลมิ/ฮำลำล ที่ทำงโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ 

หาดกะตะน้อย 

หาดกะตะและหาดกะรน  

เป็นเมืองเก่ำที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำน
ยทุธศำสตร์เเละเศรษฐกิจของทำงภำคใต้
มำตัง้เเต่ครัง้อดีต สไตส์เป็นของตัวเอง  
ตึกเก่ำมำกมำยตัง้ตระหง่ำนอยู่ในย่ำน
กำรค้ำเก่ำเเก่ของเมือง เป็นอำคำรสไตล์ 
ชิโนโปรตกีุส จนเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่  

เป็นหำดท่ีมีขนำดเล็กที่สุด มีลักษณะ 
เป็นหำดที่เป็นวงกว้ำง และมีควำมโค้ง  
มีหำดทรำยและชำยหำดที่ สวยงำม 
เหมำะแก่กำรเลน่น ำ้ และใช้เป็นท่ีฝึกด ำน ำ้ 
เนื่องจำกมีแนวปะกำรัง  

ตรงบริเวณชดุชมวิวจะมีศำลำหกเหลี่ยมตัง้อยู ่
จำกจุดนัน้นกัท่องเที่ยวสำมำรถชมควำมงำม
ของอ่ำวกะตะน้อย อ่ำวกะตะ และอ่ำวกะรน
ได้พร้อมกนั โดยแตล่ะอำ่วจะมีลกัษณะโค้งเว้ำ
เหมือนพระจนัทร์เสีย้วเรียงตอ่กนั  

ย่านเมืองเก่าภูเกต็  
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วันที่ 1 
 
 

เช้า ออกเดินทำงสูจ่งัหวดัภเูก็ต 
 
เทีย่ง เดินทำงถึงภเูก็ต และแวะรับประทำนอำหำรที่ร้ำนครัวมำรีนำ่ 
 
บ่าย เย่ียมชมย่ำนเมืองเก่ำ ถนนถลำง เดินชมสถำปัตยกรรมแบบ 

ชิโน โปรตุกีส เย่ียมชมวัดฉลองที่เก่ำแก่ และไปยังจุดชมวิว  
3 จุด ได้แก่ หำดกะตะน้อย หำดกะตะ และแหลมพรหมเทพ 
จำกนัน้เข้ำที่พกั เดอะ รอยลั พำรำไดซ์ (The Royal Paradise 
Hotel & Spa) เพื่อพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

 
เย็น รับประทำนอำหำรมสุลมิ/ฮำลำล ที่ทำงโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ 

หาดกะตะน้อย 

หาดกะตะและหาดกะรน  

เป็นเมืองเก่ำที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำน
ยทุธศำสตร์เเละเศรษฐกิจของทำงภำคใต้
มำตัง้เเต่ครัง้อดีต สไตส์เป็นของตัวเอง  
ตึกเก่ำมำกมำยตัง้ตระหง่ำนอยู่ในย่ำน
กำรค้ำเก่ำเเก่ของเมือง เป็นอำคำรสไตล์ 
ชิโนโปรตกีุส จนเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่  

เป็นหำดท่ีมีขนำดเล็กที่สุด มีลักษณะ 
เป็นหำดที่เป็นวงกว้ำง และมีควำมโค้ง  
มีหำดทรำยและชำยหำด ท่ีสวยงำม 
เหมำะแก่กำรเลน่น ำ้ และใช้เป็นท่ีฝึกด ำน ำ้ 
เนื่องจำกมีแนวปะกำรัง  

ตรงบริเวณชดุชมวิวจะมีศำลำหกเหลี่ยมตัง้อยู ่
จำกจุดนัน้นกัท่องเที่ยวสำมำรถชมควำมงำม
ของอ่ำวกะตะน้อย อ่ำวกะตะ และอ่ำวกะรน
ได้พร้อมกนั โดยแตล่ะอำ่วจะมีลกัษณะโค้งเว้ำ
เหมือนพระจนัทร์เสีย้วเรียงตอ่กนั  

ย่านเมืองเก่าภูเกต็  
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แหลมพรหมเทพ 

เป็นจุดชมวิวพระอำทิตย์ตกดินที่สวยงำมแห่งหนึ่ง
ของภเูก็ต มีลกัษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีต้นตำลขึน้
ท่ีแหลมพรหมเทพเป็นจ ำนวนมำก แต่ช่วงหลงัมีต้นตำลที่หกั
ล้มลงหลำยต้นจำกลมที่พดัมำแรง เมื่อยืนที่แหลมพรหมเทพ
มองออกไปท่ีทะเลจะเห็นเกำะแก้วน้อย เกำะแก้วใหญ่  
อยู่เบือ้งหน้ำและทำงด้ำนขวำจะเป็นหำดในหำน มีเรือยอร์ช
จอดลอยล ำอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
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แหลมพรหมเทพ 

เป็นจุดชมวิวพระอำทิตย์ตกดินที่สวยงำมแห่งหนึ่ง
ของภเูก็ต มีลกัษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีต้นตำลขึน้
ที่แหลมพรหมเทพเป็นจ ำนวนมำก แต่ช่วงหลงัมีต้นตำลท่ีหกั
ล้มลงหลำยต้นจำกลมที่พดัมำแรง เมื่อยืนที่แหลมพรหมเทพ
มองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกำะแก้วน้อย เกำะแก้วใหญ่  
อยู่เบือ้งหน้ำและทำงด้ำนขวำจะเป็นหำดในหำน มีเรือยอร์ช
จอดลอยล ำอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
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วันที่ 2 
 
 

เช้า รับประทำนอำหำรมุสลิม/ฮำลำล ที่ทำงโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ ออกจำก 
ที่พกัไปยงัชุมชนฮำลำลบ้ำนบำงเทำ เม่ือถึงมัสยิดมูกำร์ร่ม บ้ำนบำงเทำ 
มัสยิดที่มีควำมส ำคัญต่อชำว พร้อมเยี่ยมชมฟำร์มผักไฮโดรโปรนิกส์  
ชิมสลัดผักหน้ำสวนแวะสวนยำงพำรำ ชมกำรสำธิตวิธีกรีดยำงจำก
ชำวสวนวัย 78 ปี ชมฟำร์มแพะเนือ้-นม ท่ีได้รับรำงวัลพระรำชทำน  
4 ปีซ้อน และร่วมรีดนมแพะแบบสดๆ เดินชมสวนผลไม้พืน้บ้ำน ฝำยทดน ำ้  
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในหลวงรัชกำลที่ 9 
 

เทีย่ง ไปยังศูนย์บริกำรกำรท่องเที่ยวชุมชม รับชมกำรสำธิตกำรท ำข้ำวย ำ  
ใบพำโหม ซึ่งเป็นเมนูขึน้ช่ือของบ้ำนบำงเทำ โดยกลุ่มแม่บ้ำนชุมชน และ
รับประทำนอำหำรข้ำวย ำสตูรภูเก็ต สบัปะรดภูเก็ต มะพร้ำวน ำ้หอม และ
ขนมอำโป๊ง ท่ีเป็นขนมพืน้เมือง 

 
บ่าย จบโปรแกรม เดินทำงไปยงัทำ่อำกำศยำนนำนำชำติภเูก็ต 
 
เย็น เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

เาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์  

มัสยดิมูการ์ร่ม  

ชุมชนบ้านบางเทา  

ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร 
ประมง ค้ำขำย และรับจ้ำง มีทัง้ชุมชนชำว
พุธและอิสลำมอยู่ร่วมกัน มีวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมที่หลำกหลำย มีกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและมีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรอีกด้วย 

มีศูนย์อบรมจริยธรรมและศำสนำ
อิสลำม เดิมมีมัสยิดเก่ำอยู่ในซอย
ใกล้กัน มสัยิดแห่งนีส้วยสง่ำบริเวณ
กว้ำงขวำง เดน่สะดดุตำแหง่หนึง่ 

ฟำร์มผัก ไฮโดรโปนิกส์  ฟำร์มผัก
เกษ ตรอิ นท รี ย์  ทั ง้ สดแ ละอ ร่อ ย  
ได้ใจคนรักสขุภำพ 



67

วันที่ 2 
 
 

เช้า รับประทำนอำหำรมุสลิม/ฮำลำล ที่ทำงโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ ออกจำก 
ท่ีพกัไปยงัชุมชนฮำลำลบ้ำนบำงเทำ เมื่อถึงมัสยิดมูกำร์ร่ม บ้ำนบำงเทำ 
มัสยิดที่มีควำมส ำคัญต่อชำว พร้อมเยี่ยมชมฟำร์มผักไฮโดรโปรนิกส์  
ชิมสลัดผักหน้ำสวนแวะสวนยำงพำรำ ชมกำรสำธิตวิธีกรีดยำงจำก
ชำวสวนวัย 78 ปี ชมฟำร์มแพะเนือ้-นม ที่ได้ รับรำงวัลพระรำชทำน  
4 ปีซ้อน และร่วมรีดนมแพะแบบสดๆ เดินชมสวนผลไม้พืน้บ้ำน ฝำยทดน ำ้  
อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในหลวงรัชกำลที่ 9 
 

เทีย่ง ไปยังศูนย์บริกำรกำรท่องเที่ยวชุมชม รับชมกำรสำธิตกำรท ำข้ำวย ำ  
ใบพำโหม ซึ่งเป็นเมนูขึน้ช่ือของบ้ำนบำงเทำ โดยกลุ่มแม่บ้ำนชุมชน และ
รับประทำนอำหำรข้ำวย ำสตูรภูเก็ต สบัปะรดภูเก็ต มะพร้ำวน ำ้หอม และ
ขนมอำโป๊ง ท่ีเป็นขนมพืน้เมือง 

 
บ่าย จบโปรแกรม เดินทำงไปยงัทำ่อำกำศยำนนำนำชำติภเูก็ต 
 
เย็น เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

เาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์  

มัสยดิมูการ์ร่ม  

ชุมชนบ้านบางเทา  

ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร 
ประมง ค้ำขำย และรับจ้ำง มีทัง้ชุมชนชำว
พุธและอิสลำมอยู่ร่วมกัน มีวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมที่หลำกหลำย มีกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและมีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรอีกด้วย 

มีศูนย์อบรมจริยธรรมและศำสนำ
อิสลำม เดิมมีมัสยิดเก่ำอยู่ในซอย
ใกล้กัน มสัยิดแห่งนีส้วยสง่ำบริเวณ
กว้ำงขวำง เดน่สะดดุตำแหง่หนึง่ 

ฟำร์มผัก ไฮโดรโปนิกส์  ฟำร์มผัก
เกษ ตรอิ นท รี ย์  ทั ง้ สดแ ละอ ร่อ ย  
ได้ใจคนรักสขุภำพ 



68

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านบางเทา  

เาร์มแพะเนือ้-นม  

ที่ นี่ เ ลี ย้ ง ทั ง้ แ พ ะ เ นื อ้ แ ละ แพะนม  
แบบครบวงจร ได้รับรำงวลัพระรำชทำน 
4 ปี ซ้อน นักท่องเที่ยวสำมำรถร่วม 
รีดนมแพะแบบสด ๆ  

สวนผลไม้หลำกชนิดที่มีให้เห็นตลอด
เส้นสองข้ำงทำง เดินชมสวนผลไม้
พืน้บ้ำน ฝำยทดน ำ้ อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริในหลวงรัชกำลที่ 9 

กลุ่มแม่บ้ำนสำธิตกำรท ำข้ำวย ำใบพำโหม   
เมนูขึน้ช่ือของชุมชนบำงเทำและเป็นข้ำวย ำ
สูต รภู เ ก็ ต  ชิมสัปปะรดภู เ ก็ ต  และขนม 
อำโป๊ง ขนมพืน้เมือง 

สวนผลไม้พืน้บ้าน  

MUSLIM-FRIENDLY 

PHUKET 
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แหล่งท่องเที่ยวภูเกต็ 
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แหล่งท่องเที่ยวภูเกต็ 
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ร้านกะหลิมริมเล 
ประเภทอำหำร: อำหำรอีสำน 
ติดต่อ: ถนนทวีวงศ์ (หน้ำหำดกระหลิม) ต ำบลป่ำตอง อ ำเภอกะทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต 83130 
โทรศพัท์: 075-612-075 
เวลำท ำกำร: 10:00-20:00 น. 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ที่จอดรถ 

The Panwa Café n’ Restaurant 
ประเภทอำหำร: อำหำรฝร่ัง อำหำรไทย ขนม ชำ กำแฟ 
ติดตอ่: 19/33 หมู ่8 ต ำบลวิชิต อ ำเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83130 
โทรศพัท์: 083-592-7544 
เวลำท ำกำร: 08:30-22:00 น. 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ห้องละหมำด ท่ีจอดรถ Wifi 

 
ร้านกระชังบังหมุด (เจริญซีเู้ด) 

ประเภทอำหำร: อำหำรฝร่ัง อำหำรไทย ขนม ชำ กำแฟ 
ติดต่อ : 73 ถนนแหลมหิน  ต ำบล เกำะแ ก้ ว  อ ำ เภอ เมื อ ง  
จงัหวดัภเูก็ต 83130 
โทรศพัท์: 081-273-2367 
เวลำท ำกำร: 10:00-21:00 น. 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ห้องละหมำด ท่ีจอดรถ 

 
ครัวมารีน่า 

ประเภทอำหำร: อำหำรตำมสัง่ 
ติดตอ่: ถนนเทพกษัตรี อ ำเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: 087-280-9343 
เวลำท ำกำร: 06:00-15:00 น. 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม: ห้องละหมำด ท่ีจอดรถ 
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ร้านของฝากฮาลาลภูเกต็ 

Muslim Friendly Hotels 
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ร้านของฝากฮาลาลภูเกต็ 

Muslim Friendly Hotels 



76

Deevana Patong Resort & Spa  The Metropole Hotel Phuket 

Raya Rawai Place The Royal Paradise Hotel & Spa Phuket 

Muslim Friendly Hotels 

Deevana Patong Resort & Spa  
สไตล์ไทยประยุกต์ รีสอร์ทเงียบสงบร่มร่ืน แม้จะอยู่
ท่ำมกลำงแหล่งช็อปปิง้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
มำกมำย เหมำะแก่กำรพักผ่อนท่ำมกลำงธรรมชำติ 
โอบล้อมด้วยสวนและต้นไม้ ใจกลำงหำดป่ำตอง 

The Metropole Hotel Phuket  
โรงแรมเมโทรโพลภเูก็ตมีท ำเลอยู่ในศนูย์กลำงของตวั
เมืองภเูก็ตและมีเส้นทำงที่สะดวกสบำยไปยงัช้อปปิง้
มอลล์และตลำดหลำยแห่ง พร้อมห้องอำหำรซึ่งได้รับ
กำรรับรองฮำลำล 

Raya Rawai Place  
เป็นอีกหนึง่โรงแรมมสุลมิสไตล์โมเดิร์น ตัง้อยู่บนท ำเล
ดี กำรเดินทำงไปมำสะดวก ที่ส ำคญัอย่ำงยิ่งเลยคือ
อยู่ในชุมชนมสุลิม มีร้ำนอำหำรขำยหลำกหลำย ซึ่ง
สะดวกสบำยส ำหรับนกัทอ่งเที่ยวมสุลมิเป็นอยำ่งยิ่ง 

The Royal Paradise Hotel & Spa Phuket 
เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีเยี่ยมในกำรท่องเที่ยวส ำรวจภเูก็ต 
สำมำรถเดินทำงไปยงัสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆ ของเมือง
ได้อยำ่งสะดวก ที่พกัแหง่นีย้งัมีเสน่ห์เป็นพิเศษ ด้วย
สภำพแวดล้อมที่สะอำดเรียบร้อย 

ข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 
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ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
ที่อยู:่ กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย ส ำนกังำนภเูก็ต 191 ถนนถลำง ต ำบลตลำด
ใหญ่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 
โทรศพัท์: 076 214 306 
 
หาดกะตะน้อย 
ที่อยู:่ ถนน กะตะน้อย ภเูก็ต 
 
จุดชมวิวหาดกะตะและหาดกะรน 
ที่อยู:่ 4233 ต ำบลกะรน อ ำเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83100 
โทรศพัท์: 063- 536-7045 
 
แหลมพรหมเทพ 
ที่อยู:่ ตัง้อยูท่ำงใต้สดุของเกำะภเูก็ต ต ำบลรำไวย์ อ ำเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 
 
ชุมชนบ้านบางเทา 
ที่อยู:่ ชมุชนบำงเทำ-เชิงทะเล หมู ่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภเูก็ต 83110 
โทรศพัท์: 062 228 7896 
 
มัสยิดมูการ์ร่ม 
ที่อยู:่ 33 ถนนศรีสนุทร ต ำบลเชิงทะเล อ ำเภอถลำง จงัหวดัภเูก็ต 83110 
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ที่อยู:่ ชมุชนบำงเทำ-เชิงทะเล หมู ่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภเูก็ต 83110 
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ชมเาร์มแพะเนือ้-นม 
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ที่อยู:่ ชมุชนบำงเทำ-เชิงทะเล หมู ่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภเูก็ต 83110 
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ศูนย์บริการการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา  
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ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 
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โทรศพัท์: 062 228 7896 
 
 



80

กระบี่ 
Krabi 



81

กระบี่ 
Krabi 



82

กระบี่เป็นจงัหวดัขนำดเลก็ตัง้อยู่ทำงด้ำนฝ่ังทะเลตะวนัตกของ
ภำคใต้ติดกับทะเลอนัดำมนั มำกด้วยทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 
และมรดกทำงวฒันธรรมอนัเก่ำแก่ กระบี่มีจ ำนวนนกัท่องเที่ยวรวมทัง้สิน้ 
5.6 ล้ำนคน เป็นจังหวัดที่มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวมำกเป็นอันดับ 11  
ของไทย โดยเป็นนกัท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติกว่ำร้อยละ 62.6 ท ำให้เป็น
จงัหวดัที่มีจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวชำวตำ่งชำติมำกที่สดุเป็นอนัดบั 4 ของไทย 
อย่ำงไรก็ดี แม้จะมีจ ำนวนนกัท่องเที่ยวโดยรวมไม่มำกเท่ำจังหวดัอื่น ๆ 
แต่กระบี่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวได้เป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศ มำกถึง 7.8 หมื่นล้ำนบำท คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนของ
นกัทอ่งเที่ยวอยูท่ี่อนัดบั 3 ที่ 4,284.6 บำทตอ่วนั 

 
เหตุผลส ำคัญที่ท ำให้นักท่องเที่ยวนิยมมำท่องเที่ยวกระบี่ คือ 

สถำนท่ีทอ่งเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีช่ือเสยีงระดบัโลกหลำยแห่ง โครงสร้ำง
พืน้ฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรท่องเที่ยว เช่น ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกระบี่ 
โรงแรมฮำลำลระดับ 4-5 ดำว รวมไปถึงกิจกรรมและวัฒนธรรมต่ำง ๆ  
ท่ีนักท่องเ ท่ียวสำมำรถมีส่วนร่วมได้ เช่น กิจกรรมพำยเรือคำยั ค  
และประเพณีพืน้บ้ำนตำมช่วงเทศกำล โดยสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 
ได้แก่ หมู่เกำะลนัตำและหมู่เกำะพีพี ซึ่งเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยงำม
ติดอันดับโลก หรือทะเลแหวก สถำนที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand  
ซึ่งเป็นส่วนของหำดทรำยกลำงทะเลท่ีเช่ือมเกำะสำมเกำะเข้ำด้วยกัน  
เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ำ จงัหวดักระบี่มีควำมพร้อมและมีศกัยภำพ
สงูในกำรรองรับนกัทอ่งเที่ยวและอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่จะขยำยตวั
เพิ่มขึน้ในอนำคต 

ในสว่นของควำมพร้อมในกำรรองรับนกัทอ่งเที่ยวมสุลมิ กระบี่เป็นอีกหนึ่งจงัหวดั
ที่มีจ ำนวนประชำกรมุสลิมอยู่เป็นจ ำนวนมำก กระบี่มีสดัส่วนประชำกรมุสลิมที่ร้อยละ 
38.65 นอกจำกนี ้ในส่วนของโครงสร้ำงพืน้ฐำน กระบี่มีมัสยิดมำกถึง 201 แห่ง และ
ร้ำนอำหำรฮำลำล 72 แห่ง ประกอบกับคนท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นชำวมุสลิม จึงมีวิถีชีวิต  
สิง่อ ำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำรและเป็นมิตร
ตอ่นกัทอ่งเที่ยวมสุลมิ  

 
นอกจำกนี ้กระบ่ีเป็นจงัหวดัที่มีศกัยภำพในกำรพฒันำกำรท่องเที่ยวฮำลำลมำก

ที่สุด ด้วยสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำมติดอันดับโลกและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกท่ีครบครันตำมหลกักำรท่องเที่ยวมุสลิม และที่ส ำคัญ หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทัง้
ภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรมสุลมิในจงัหวดักระบ่ี ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรร่วมกนัวำง
แผนกำรพฒันำกำรท่องเที่ยวฮำลำลและอำหำรฮำลำลของจงัหวดักระบ่ี เห็นควำมส ำคญั
ของกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม  
โดยมีกำรรวมกลุ่มเป็นชมรม Krabi Halal and Muslim Friendly จังหวัดกระบี่  ซึ่งใน
ปัจจุบนั แผนพฒันำกำรท่องเที่ยวฮำลำลมีควำมชัดเจนมำกขึน้ เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว
จำกตลำดมสุลมิที่คำดวำ่จะเดินทำงเข้ำมำยงัจงัหวดักระบ่ีเพิ่มมำกขึน้ 
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  วันที่ 1 
 

เช้า ออกจำกกรุงเทพฯ ไปยงัท่ำอำกำศยำนนำนำชำติกระบี่ เดินทำงไปสมัผสั
กับธรรมชำติของเมืองกระบี่ ถ่ำยภำพกับเขำขนำบน ำ้ สัญลักษณ์ของ
จงัหวดักระบี่ และถ่ำยภำพที่ลำนปูด ำ สถำนที่ถ่ำยภำพยอดนิยม รวมถึง 
รูปปัน้นกอินทรีย์ และหลกักิโล 0 ที่เป็นจดุเร่ิมต้น จำกนัน้แวะเยี่ยมชมถนน
สำยวฒันธรรม และศนูย์กำรเรียนรู้อนัดำมนั 

 
เทีย่ง       รับประทำนอำหำรที่ร้ำนปำกน ำ้กระบี่ ซีฟูด้ 
 
บ่าย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดำมัน ที่มีกำรจัดแสดงหินและอัญมณีใน

รูปแบบต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยและยงัมีอำคำรนิทรรศกำร เพื่อแสดงผลงำน
ศิลปะของศิลปินและเยำวชนประจ ำจงัหวดัอีกด้วย จำกนัน้ก็มุ่งหน้ำไปยงั
มสัยิดอ่ำงนำง และเข้ำที่พกั อ่ำวนำง ปรินซ์วิลล์ (Aownang Princeville 
Resort & Spa) เพื่อพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

 
เย็น รับประทำนอำหำรมสุลมิ/ฮำลำล ที่ทำงโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงหินและอัญมณีใน
รูปแบบตำ่งๆ ที่หลำกหลำยและยงัมีอำคำร
นิทรรศกำร เพื่อแสดงผลงำนศิลปะของ
ศิลปินและเยำวชนประจ ำจงัหวดัอีกด้วย 

สถำนที่ถ่ำยภำพยอดนิยม จุดเร่ิมต้นหลกั
กิโลที่ 0 สญัลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี 

สถำนที่ถ่ำยภำพยอดนิยม สญัลกัษณ์ของ
จงัหวดักระบ่ี 

ลานปูด า  

รูปป้ันนกอินทรีย์  

พพิธิภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน  
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  วันที่ 1 
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พพิธิภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน  
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มัสยดิอ่าวนาง 
ปัจจุบันมัสยิดบ้ำนอ่ำวนำง ตัง้อยู่เลขท่ี 732 ถนนอ่ำวนำง - 

หำดนพรัตน์ธำรำ หมู่ 2 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
ซึ่งมี เนื อ้ที่ประมำณ 1  ไ ร่  49  งำน  โดยมีนำยสมเดช ขยันกำร  
อิหม่ำมคนปัจจุบัน เป็นผู้ ดูแล และมีควำมริเ ร่ิมที่จะสร้ำงมัสยิด 
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนขึน้มำใหม่ โดยเร่ิมกำรก่อสร้ำง 
วันที่  16 กันยำยน พ .ศ. 2550  ซึ่งแล้วเสร็จใน วันที่  17 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 ปัจจุบันได้ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์และห้องน ำ้
สำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน เพ่ือควำมสะดวกสบำย 
ในกำรประกอบศำสนกิจของชำวต่ำงชำติ ที่เดินทำงมำท่องเที่ยว  
ในกระบ่ีที่สว่นมำกจะเป็นมสุลมิ เพื่อต้อนรับ AEC ตอ่ไปในอนำคต 
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วันที่ 2 
 
 

เช้า รับประทำนอำหำรมสุลมิ/ฮำลำล ที่ทำงโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ 
 ออกจำกที่พกัไปยงัชุมชนบ้ำนไหนหนงั เมื่อถึงท่ำเรือวงัโต๊ะเต่ำ บ้ำนไหนหนงั 

ก็ลงเรือหำงยำวชมควำมควำมสวยงำมของเขำกำโรส เรียนรู้วิธีดกัไซรปูม้ำ
ตำมวิถีประมงพืน้บ้ำน ชมประติมำกรรมทำงธรรมชำติภูเขำหน้ำผีหรือ 
หุบเขำปีศำจ ขึน้ถ ำ้ถ่ำยรูปที่หน้ำต่ำงมนุษย์โบรำณ พำยเรือคำยัค และ 
ชมธรรมชำติรอบ ๆ หุบเขำกำโรส จำกนัน้นั่งเรือหำงยำวไปชมภำพเขียน  
สโีบรำณที่มีอำยกุวำ่ 3,000 ปี ระหวำ่งทำงกลบั แวะดงึไซรปมู้ำที่ดกัไว้ตอนไป 

 
เทีย่ง เดินทำงต่อไปยังกลุ่มไร่นำสวนผสมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

รับประทำนอำหำรมสุลมิ/ฮำลำลกบัชำวบ้ำน 
 
บ่าย เดินทำงต่อไปยังกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เพื่อชมกำรเลีย้งผึ ง้โพรงและชม

ผลติภณัฑ์สนิค้ำตำ่งๆ จำกน ำ้ผึง้ และกลบัท่ีพกัเพื่อพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 
เย็น รับประทำนอำหำรมสุลมิ/ฮำลำล ที่ทำงที่พกัจดัเตรียมไว้ให้  

ชุมชนที่มีควำมสวยงำมทำงทะเล ด้วย
ลกัษณะที่เป็นชุมชนที่เน้นกำรพึ่งพำตนเอง
และมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ำย จึงท ำให้ชุมชน
แห่งนีม้ี เสน่ห์งดงำมตำมลักษณะท้องถ่ิน 
ของตนเอง 

ภเูขำหินที่มีควำมส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ที่
มีภำพวำดสแีดงโบรำณอำยกุว่ำ 3,000 ปี ไว้
เป็นที่จำรึก ประหนึ่งเป็นเคร่ืองย ำ้เตือนสติ
และเตือนใจให้กับคนรุ่นใหม่รู้สึกหวงแหน
และใส่ใจในกำรรักษำทรัพยำกรที่มีค่ำที่มี
อยู่ในพืน้ที่ชุมชนบ้ำนไหนหนงัของตนเอง 

วิถีกำรเกษตรยังถือเป็นเคร่ืองมือส ำคัญของ
แนวทำงประกอบอำชีพของผู้ คนในชุมชนใน
รูปแบบของควำมพอเพียง กลุม่ไร่นำสวนผสมยงั
ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่ำงโดยกำรใช้พืน้ที่เพียง  
1  ไ ร่  สร้ำงควำมสุขและสร้ำงคุณภำพชีวิต  
พร้อมทัง้ยงัลดต้นทนุในครัวเรือนได้เป็นอยำ่งดี 

กลุ่มไร่นาสวนผสมตามหลัก 
เศรษฐกจิพอเพียง  

เขากาโรส  

ชุมชนบ้านไหนหนัง  
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วันที่ 2 
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กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเลีย้งผึง้  

กำรรวมกลุม่กนัของชำวบ้ำนในชมุชนบ้ำนไหนหนงัที่มำร่วมกนัท ำ
อำชีพเสริม โดยใช้เนือ้ที่เพิ่มเติมที่มีอยูข่องสวนยำงในกำรสร้ำงรัง
ด้วยพืน้ท่ีที่มีสภำพสมบรูณ์ จึงถือเป็นแหลง่อำหำรส ำคญัของผึง้ที่
จะสำมำรถผลิตน ำ้หวำนออกมำมีปริมำณมำกๆ ที่จะท ำให้
ชำวบ้ำนสำมำรถน ำไปแปรรูปตำ่งๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ตอ่ไป 

MUSLIM-FRIENDLY 

KRABI 
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กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเลีย้งผึง้  

กำรรวมกลุม่กนัของชำวบ้ำนในชมุชนบ้ำนไหนหนงัที่มำร่วมกนัท ำ
อำชีพเสริม โดยใช้เนือ้ที่เพิ่มเติมที่มีอยูข่องสวนยำงในกำรสร้ำงรัง
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จะสำมำรถผลิตน ำ้หวำนออกมำมีปริมำณมำกๆ ที่จะท ำให้
ชำวบ้ำนสำมำรถน ำไปแปรรูปตำ่งๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ตอ่ไป 

MUSLIM-FRIENDLY 

KRABI 
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แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ 
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96

ร้าน Bangboo Halal Seafood 
ประเภทอำหำร: อำหำรทะเล อำหำรตำมสัง่ 
ติดตอ่: 445/5 หมู ่2 ต ำบลอำ่วนำง เทศบำลเมืองกระบี่ 81180 
โทรศพัท์: 089-588-9571 
เวลำท ำกำร: 11:00-23:00 น. 

         สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ 

ครัวระเบียบอินเตอร์บุเเเต์ 
ประเภทอำหำร: บฟุเฟ่ต์ฮำลำล 
ติดตอ่: 3/2 ถนนสขุส ำรำญ ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมือง จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 075-622-830 
เวลำท ำกำร: 16:00-23:00 น. 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ 

 
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง 

ประเภทอำหำร: ข้ำวแกง อำหำรตำมสัง่ 
ติดตอ่: 147/17 ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมือง จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 081-968-8245 
เวลำท ำกำร: 07:00-16:00 น. 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ 

 
ร้านอ่าวท่าเลนซีเู้ด กระบี่ 

ประเภทอำหำร: อำหำรทะเล 
ติดตอ่: 64 หมู ่3 ต ำบลเขำทอง อ ำเภอเมือง จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 081-416-3707 
เวลำท ำกำร: 09:00-19:00 น. 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ ทำ่เทียบเรืออำ่วเลน 
 

ร้านปากน า้กระบี่ ซีเู้ด 
ประเภทอำหำร: อำหำรทะเล 
ติดตอ่: 140 ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมือง จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 075-612-075 
เวลำท ำกำร: 10:00-22:00 น. 

         สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ ห้องอำหำร VIP 
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ติดตอ่: 140 ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมือง จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 075-612-075 
เวลำท ำกำร: 10:00-22:00 น. 

         สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม: ห้องละหมำด ที่จอดรถ ห้องอำหำร VIP 
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ร้านของฝากฮาลาลกระบี่ 

ร้านศรีกระบี่ ร้านศรีกระบี่ 

ร้านจีอ้อ ร้านจีอ้อ 

Muslim Friendly Hotels 
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Phu Pi Maan Resort & Spa Krabi Front Bay Resort 

Sunda Resort Ban Sainai Resort 

Muslim Friendly Hotels 

White Sand Halal House Krabi  Railay Village Resort & Spa 

Phi Phi Cliff Beach Resort Ao Nang Prince Ville Resort & Spa  
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Phu Pi Maan Resort & Spa 
ซ่อนตวัอยู่ห่ำงจำกสถำนที่อ่่ืนเล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งดี 
ต้นไม้จ ำนวนมำกอยู่รำยรอบท ำให้สถำนที่แห่งนี ้
สงบ สวยงำม และเงียบ อยู่ไม่ไกลจำกถนนสำย
หลกั ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และสถำนท่ีทอ่งเที่ยวอื่น ๆ 

Krabi Front Bay Resort 
ตัง้อยู่บนพื น้ที่ตอนใต้สุดของเมืองกระบี่ และ
สำมำรถมองเห็นจุดบรรจบของแม่น ำ้กระบี่และ
ทะเลอนัดำมนั ห้องอำหำรในโรงแรมมีอำหำรไทย
ท้องถ่ินและอำหำรฮำลำล 

Sunda Resort 
ตัง้อยู่ในอ่ำวนำง หนึ่งในรีสอร์ทมุสลิม มีห้องอำหำร 
ฮำลำล ไว้รองรับให้แก่นักท่องเที่ยวทัง้ชำวมุสลิม  
และต่ำงศำสนนิก ห่ำงจำกหำดอ่ำวนำง หำดนพรัตน์
ธำรำ และสถำนท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมของกระบ่ีไมไ่กล 

Ban Sainai Resort 
เป็นรีสอร์ทมุสลิมที่สวยงำมและดีที่สุดในอ่ำวนำงใน
ปัจจบุนั ด้วยตวัที่ตวัรีสอร์ทอยู่ในอ่ำวนำงซึ่งเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวของกระบี่ ย่ำนที่มีนกัท่องเที่ยวหลำกหลำย
สญัชำติ ตัง้อยูเ่ชิงเนินเขำหินปนูเดน่เป็นตระหง่ำน 

ข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 

White Sand Halal House Krabi 
เป็นโรงแรมในธุรกิจครอบครัวมสุลิมเล็ก ๆ แต่บริกำร
ด้วยใจ กำรเดินทำงสะดวกสบำยเพรำะติดถนนใหญ่ 
ทัง้ยังอยู่ติดกับชำยหำด ยำมเย็นเมื่อตะวันตกดิน 
หรือช่วงเช้ำตรู่จะเห็นวิวของเกำะกวำงสวยงำม 

Railay Village Resort & Spa 
โรงแรมมสุลมิหรู ตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ โอบล้อม
ด้วยต้นไม้ กลิน่ไอทะเล หำดทรำยสวยเนียนละเอียด
น ำ้ทะเลใสและผำหินปูนซึ่งเป็นผำที่มีช่ือเสียงระดบั
โลก เป็นสวรรค์ของนกัปีนผำจำกทัว่ทกุมมุโลก 

Phi Phi Cliff Beach Resort 
เป็นโรงแรมในสถำปัตยกรรมที่สวยงำม เห็นเด่นเป็น
สง่ำมำแต่ไกล ด้วยอำคำรสงู 4 ชัน้ บริเวณด้ำนหน้ำ
ของโรงแรมนัน้ติดหำด มีหำดทรำยขำวสะอำด  
ร่มชำยหำดและเก้ำอีอ้ำบแดด พร้อมด้วยวิวของทะเล
อนัดำมนั สว่นด้ำนหลงัติดเชิงเขำ 

Ao Nang Prince Ville Resort & Spa 
เป็นรีสอร์ทบูติค ห้องพักตกแต่งสไตล์ไทย แวดล้อม
ด้วยสวนหย่อมที่ตกแต่งด้วยพนัธ์ุไม้เขตร้อน และวิว
ทิวทศัน์สระวำ่ยน ำ้ บำร์ริมสระวำ่ยน ำ้มีบริกำรอำหำร
วำ่งและเคร่ืองดื่มทกุวนั 

ข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 
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ข้อมูลสถานท่ีตัง้ 

ลานปูด า 
ที่อยู:่ บริเวณปำกแมน่ ำ้เมืองกระบี่ ต.ปำกน ำ้ อ.เมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 075 656 544 
 
รูปป้ันนกอินทรีย์ 
ที่อยู:่ บริเวณปำกแมน่ ำ้เมืองกระบี่ ต.ปำกน ำ้ อ.เมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 075 656 544 
 
พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน 
ที่อยู:่ ถนนมหำรำช ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 075 631 031 
 
มัสยิดอ่าวนาง 
ที่อยู:่ 420/14-15 4203 ต ำบล อำ่วนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 
 
ชุมชนบ้านไหนหนัง 
ที่อยู:่ 4011 เขำครำม ต ำบล เขำครำม อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000  
 
เขากาโรส 
ที่อยู:่ ต ำบล อำ่วลกึน้อย อ ำเภอ อำ่วลกึ จงัหวดักระบี่ 81110 
 
กลุ่มไร่นาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่อยู:่ 4011 เขำครำม ต ำบล เขำครำม อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลีย้งผึง้ 
ที่อยู:่ 53/1 หมู ่3, ต ำบลเขำครำม อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 
โทรศพัท์: 087 894 1901 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษาโครงการ 

นำยทวีศกัดิ์  วำณิชย์เจริญ 
นำงสำววรธีรำ  สวุรรณศร 
 

อธิบดีกรมกำรทอ่งเที่ยว 
ผู้อ ำนวยกำรกองพฒันำบริกำรทอ่งเที่ยว 

นำยวีรพฒัน์  ชินพนัธ์ 
นำงชลดำ  กำลำเอส 
นำงสำววีณำ  ลำภจตรุภชุ 
นำงสำวอนงค์วรรณ ดำวลัย์ 
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• https://www.facebook.com/jeeor.krabi 
• https://www.facebook.com/muslimthaipost/ 
• https://www.facebook.com/นิสำวำไรตี-้342339949189688/ 
• https://www.facebook.com/halal.halalforall/ 
• https://www.facebook.com/halalbangkok/ 
• https://www.facebook.com/สู่ทำงสำยใหม่-2204055673140336/ 
• https://www.mtoday.co.th/ 
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