
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

๙

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

๘

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

๗

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

๒

๑

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๓

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

๔
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

(ภูเขาทอง)

โรงเรียนราชินี

ท่าเรือราชินี

ท่าเตียน

ท่าราชวรดิฐ

ท่าช้าง

ท่าพระจันทร์

ท่าบางลำพู

ท่าเทเวศร์

พระบรมมหาราชวัง

สะพานพระราม๘

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กองการท่องเที่ยวกทม.

สนามหลวง

โรงละครแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป้อมพระสุเมรุ

วังบางขุนพรหม

กรมการรักษาดินแดน ศาลาเฉลิมกรุง

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงกลาโหม

ศาลหลักเมือง

ซุ้มประตูแพร่งสวรรพศาสตร์ศุภกิจ

เสาชิงช้า

ย่านการค้าบางลำพู

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

วัดอินทรวิหาร

กองทัพบก

สำนักงานองค์การสหประชาชาติ

สนามมวยราชดำเนิน

วังปารุสกวัน

ทำเนียบรัฐบาล

วัดเบญจมบพิตร

พระบรมรูปทรงม้า

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งวิมานเมฆ สวนสัตว์ดุสิต

ป้อมมหากาฬ

โลหปราสาท

ชุมชนบ้านบาตร

สวนรมณีนาถ

สวนสราญรมย์

ถนนบ้านหม้อ

ถนนพระพิพิธ ถนนเจริญกรุง

ถนนบำรุงเมือง

ถน
นส
นา
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ชย
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ถนนหน้าพระลาน
ถนนหลักเมือง
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ถนนบำรุงเมือง
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ถนนท้าย
วัง

ถนนพระจันทร์

ถนนราชินี

ถนน
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ถนนดำรงรักษ์

ถนนหลานหลวง

ถนนน
ครสว

รรค์

ถน
นอ
ัษฎ
าง
ค์

ถน
นร
าช
ินี

คล
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หล
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ถนนราชดำเนินกลาง

อาคารริมถนนราชดำเนินกลาง

คลองบางลำพู
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ถนนพระสุเมรุ

คลองผดุงกรุงเกษม

สะพานกรุงธน(ซังฮี้)

๖ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

๕ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แย
กค
อก
วัว


ท่าพระราม๘

วัดเทวราชกุญชร

ตลาดต้นไม้เทเวศร์

ถนนพิษณุโลก

 “การเริ่มต้นที่ดีคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”
 จากคติดังกล่าวทำให้ผู้คนต่างพยายามสร้างสรรค์และแสวงหาสิ่งที่ดี
ให้กับช่วงรอบวันเกิด เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน
ประเพณีสงกรานต์ ทั้งการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อไป
ศึกษาต่อกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันคือการทำบุญและบริจาคทานตามศาสนสถาน
หรือการสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชำระจิตใจให้
ผ่องแผ้วซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมอันเป็นพรชัยแก่การเริ่มต้นที่ดี
 การไหว้พระเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาของพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความก้าวหน้าในชีวิต
ทั้งยังมีความเชื่อว่าหากขอพรอันใดแล้วอานิสงส์ของการไหว้พระจะดลบันดาล
ให้สมประสงค์ตามพรที่ขอนั้น
 คติการไหว้พระ ๙ วัด มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนิกชน
นอกจากด้วยคำพ้องเสียงของเลข“๙”พ้องกับคำว่า“ก้าว”อันหมายถึงความ
ก้าวหน้าเพิ่มพูน ทั้งในด้านความมั่นคงในชีวิต ความมั่งคั่งของทรัพย์สิน
ความมีชื่อเสียง และความมีเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปแล้ว ชื่อของวัดยัง
หมายถึงความมีสิริมงคล อันเป็นการสร้างเสริมกำลังใจที่ดีด้วย ซึ่ง ๙ วัด
ที่สำคัญมีดังนี้ 
 ๑ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ๒ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 ๓ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 ๔ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 ๕ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
 ๖ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 ๗ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 ๘ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 ๙ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ไหว้พระ๙วัด

 กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำคู่มือ “ไหว้พระ๙ วัด” เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวสักการะ
สถานที่อันเป็นมงคล เพื่อการเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติ
ความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่
สำคัญของกรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

ปากคลองตลาด

ซุ้มประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

ท่าเรือ

สถานีตำรวจ

กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
๑๗/๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๗๖๑๒-๔  โทรสาร ๐-๒๖๒๓-๕๕๒๕ 
www.bangkoktourist.com 

www.bangkoktourist.bma.go.th 

• ควรแต่งกายสุภาพห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนหรือกางเกงขาสั้น
• ไม่ควรส่งเสียงดังขณะเข้าชม
• ควรขออนุญาตก่อนถ่ายรูปในอาคาร
• สุภาพสตรีห้ามถูกต้องกายพระสงฆ์และสามเณร
• ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าอาคาร

ข้อแนะนำในการไหว้พระ  

ไหว้พระ๙วัดไหว้พระ๙วัด



u คติ:“มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง”
u เครื่องสักการะ:ธูป๓ดอกเทียน๑เล่ม 
 ดอกบัว๑ดอก(สำหรับพระประธานในโบสถ์)
 ธูป๕ดอกเทียน๑เล่มดอกบัว๑ดอก
 (สำหรับรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวร 
 มหาสุรสิงหนาท)
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ทรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่และรัชกาลที่๑โปรดเกล้าฯให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญเพื่อเป็นการ
ให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ต่อมาเมื่อมี
ชัยชนะต่อกองทัพทหารข้าศึกถึง๓ครั้งจึงพระราชทานนามใหม่ว่า“วัดชนะสงคราม”
 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยเป็นพระประธาน
มีพระนามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิสักดิ์ปุชนียะชัยันตะโคดมบรมศาสดา
อนาวรญาณ”ประดิษฐานณพระอุโบสถ
u สถานที่ตั้ง:ถนนจักรพงษ์แขวงบางลำพูเขตพระนคร
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๓๓,๖๔,๖๕,ปอ.๓,๓๒,๓๓,๖๔,๖๕


๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ๗ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) ๘ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ๙
u คติ:“มีคนนิยมชมชื่น”
u เครื่องสักการะ:ธูป๓ดอกเทียนคู่ทองคำเปลว
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกัน
ในนาม “วัดระฆัง” เป็นพระอารามหลวงชั้นโทเดิมชื่อ
“วัดบางหว้าใหญ่” เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุง
ศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑภายในมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่๕ทรงถวายนาม
เรียกว่า“พระประธานยิ้มรับฟ้า”นอกจากนี้ยังมีหอพระไตรปิฎกเป็นเรือนสามหลังแฝด(เดิมเป็นของ
เจ้าพระยาจักรี ทองด้วง ขณะที่รื้อเรือนมาถวายได้ขุดสระวางหอพระไตร จึงพบระฆังโบราณ
อันเป็นที่มาของนามพระอารามแห่งนี้ในกาลต่อมา) ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สำคัญหลายแห่งทั้ง
บานประตูและฝาผนังรวมทั้งตู้พระไตรปิฎกสมัยกรุงศรีอยุธยา
 วัดระฆังเคยเป็นที่จำพรรษาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณโด่งดังมากแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
การไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์เพื่อขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชร เมื่อสวดจบแล้วปักธูป
ที่กระถางและปิดทองที่รูปปั้นแล้วอย่าลืมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
u สถานที่ตั้ง:ถนนอรุณอัมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อย
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๑๙,๕๗
  เรือด่วนเจ้าพระยาแล้วลงเรือที่ท่ารถไฟหรือท่าวังหลังแล้วเดินเข้าวังหลัง
  หรือข้ามฟากที่ท่าช้างแล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง



u คติ:“ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”
u เครื่องสักการะ:“ธูป๓ดอกเทียนคู่
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก
(นอก) ตามตำนานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) เสด็จทาง
ชลมารคจากกรุงศรีอยุธยามารุ่งเช้าที่หน้าวัดมะกอก
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดแจ้ง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้ทรง
ปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า“วัดอรุณราชธาราม”และได้เป็นวัดประจำรัชกาลที่๒ใน
ภายหลังต่อมารัชกาลที่๔ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า“วัดอรุณราชวราราม”ในสมัยกรุงธนบุรี
วัดอรุณราชวรารามเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัด
พระแก้วนอกจากนี้ยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่๒ตนซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม“ยักษ์วัดแจ้ง”
 ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สูง ๓๓ วาเศษ ประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ มีปรางค์มุมทั้ง ๔ และมีมณฑปทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้
และปรินิพพานเพื่อให้สอดคล้องกับการเดินทักษิณาวัตรรอบพระปรางค์๓รอบโดยเดินเวียนขวา
(ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อความเป็นสิริมงคล มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธธรรมมิศร
ราชโลกธาตุดิลก” ซึ่งรัชกาลที่ ๒ ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง และยังมี
พระวิหารที่มีพระบรมสารีริกธาตุที่เกศพระพุทธชมพูนุชฯ มีพระอรุณ หรือพระแจ้ง ที่รัชกาลที่ ๔
ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์
u สถานที่ตั้ง:ข้างกองบัญชาการกองทัพเรือถนนอรุณอัมรินทร์เขตบางกอกใหญ่
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๑๙,๕๗
  เรือโดยสารข้ามฟากจากท่าเตียนขึ้นท่าวัดอรุณ


u คติ:“เดินทางปลอดภัยดีมีมิตรไมตรีที่ดี”
u เครื่องสักการะ: ธูป๓ดอกเทียนแดงคู่
  ดอกไม้พวงมาลัย
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง
ชั้นโทเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โตกัลยาณมิตร)ได้อุทิศ
ที่ดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเรียกว่า “กุฎีจีน” วัดนี้สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และได้ถวายเป็น
พระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวง
เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก” (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน
จากรัชกาลที่๔ในกาลต่อมาตามชื่อที่เรียกแบบจีนว่า“ซำปอฮุกกงหรือซำปอกง”
 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดหนึ่งในสองวัดในประเทศไทยที่มีองค์พระประธานเป็น
พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
พุทธประวัติ นอกจากนี้ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฏกและ
พระคัมภีร์ต่างๆซึ่งรัชกาลที่๔โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๐๘
u สถานที่ตั้ง:๓๗๑แขวงวัดกัลยาณ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๔๐,๕๗,๑๔๙,ปอ.๑๗๗
  เรือโดยสารข้ามฟากที่ท่าเรือปากคลองตลาดมาท่าเรือวัดกัลยาฯ


วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

u คติ:“แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา”
u เครื่องสักการะ:ธูป๓ดอกเทียน๑เล่มดอกไม้
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็น
พระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาล
ที่๑โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ.๒๓๒๖เพื่อความ
สะดวก เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลตามราชประเพณีและเพื่อเป็นที่บรรจุ
พระบรมอัฐิของพระเจ้าแผ่นดินและพระอัฐิของเจ้านายในราชสกุล
 ภายในวัดพระแก้วมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐาน
“พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” (พระแก้วมรกต) ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
รามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงาม และยาวที่สุดในโลก ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทยอดปรางค์ที่
ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑-๘ มีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์เป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีหอพระราชพงศาสนุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำ
รัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหอระฆังที่มีระฆังที่มีเสียงดังกังวานดี
มีพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ และยังมีรูปยักษ์ ๖ คู่
เป็นรูปยักษ์ตัวสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ เป็นปูนปั้น ทาสี ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ
สูงประมาณ๖เมตรตั้งประจำที่ช่องประตูพระระเบียง
u สถานที่ตั้ง:บริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๑,๓,๒๕,๓๒,๓๓,๕๙,๖๐,๗๐,๘๒,๙๑,๒๐๑,
  ๒๐๓,ปอ.๑,๓,๒๕,๓๒,๓๓,๕๙,๖๐,๗๐,๘๒,๙๑,๒๐๑,๒๐๓,๕๑๒


u คติ:“ร่มเย็นเป็นสุข”
u เครื่องสักการะ:ธูป๙ดอกเทียนคู่
  ทองคำเปลว๑๑แผ่น
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
หรือที่รู้จักกันในนาม “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวง
ชั้นเอก เดิมชื่อ “วัดโพธาราม” พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบูรณะ และ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุง
ศรีอยุธยาต่อมาในพ.ศ.๒๓๗๗รัชกาลที่๓ทรงโปรดเกล้าฯให้บูรณะพระเจดีย์แล้วพระราชทาน
นามว่า “พระมหาเจดีย์มุนีบัตร์บริขาร” และทรงสร้าง “พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน”
เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และทรงมีพระราชประสงค์
ให้วัดโพธิ์เป็น“มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน”
 ที่วัดโพธิ์มี“พระพุทธเทวปฏิมากร”ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถใต้ฐานชุกชีบรรจุพระบรม
อัฐิของรัชกาลที่๑มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุดและองค์ใหญ่เป็น
อันดับ ๓ ของประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พื้นพระบาทประดับมุก เป็นภาพมงคล
๑๐๘ ประการ นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังมีเจดีย์ทั้งสิ้น ๙๙ องค์ ถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุด
ในประเทศไทยและมีพระมหาเจดีย์๔รัชกาลคือรัชกาลที่๑-๔แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 ในปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
ใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข
u สถานที่ตั้ง:ด้านหลังพระบรมมหาราชวังถนนสนามไชยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๑๒,๔๔,๘๒,๙๑,ปอ.๑๒,๔๔,๘๒,๙๑,๕๑๒


u คติ: “ไหว้พระวัดสุทัศนฯวิสัยทัศน์กว้างไกล
 มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”
u เครื่องสักการะ:ธูป๓ดอกเทียน๑เล่ม
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๘ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกฯ มีพระราชประสงค์ให้ตั้ ง เป็นพุทธสถาน
กลางเมือง ในนาม “มหาสุทธาวาส” วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑
และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า“วัดสุทัศนเทพวราราม”ในรัชกาลต่อมา
 ที่พระวิหารมี “พระศรีศากยมุนี” เป็นพระประธานซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริด บานประตูใหญ่ของพระวิหารสลักไม้สวยงาม รอบพระวิหารมีถะ
หรือเจดีย์ศิลาแบบจีนตั้งอยู่บนฐานทักษิณเป็นถะ๖ชั้นจำนวน๒๘องค์หมายถึงพระพุทธเจ้า
๒๘ องค์ มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระประธานปางมารวิชัย
ใหญ่กว่าพระที่หล่อในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์องค์อื่นๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝีมือช่าง
ชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่งดงามมาก พระอุโบสถนี้นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธเสรฎฐมุนีเป็นพระประธานที่หล่อด้วยกลักฝิ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒
ในสมัยรัชกาลที่๓เช่นกัน
u สถานที่ตั้ง:บริเวณเสาชิงช้าตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแขวงเสาชิงช้าเขตพระนคร
u การเดินทาง:โดยรถประจำทางสาย๑๐,๑๒,๔๒,ปอ.๑๐,๑๒,๔๒


u คติ:เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล
u เครื่องสักการะ:ธูป๙ดอกเทียน๑เล่ม
  ดอกบัว๓ดอก
u ประวัติ/ความเป็นมา
 วัดสระเกศ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหา
วิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดสระแก”
รัชกาลที่๑ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และพระราชทานนาม
ว่า “วัดสระเกศ” ส่วนพระบรมบรรพต ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “ภูเขาทอง” นั้น เริ่มสร้างในสมัย
รัชกาลที่ ๓ โดยจำลองแบบมาจากพระเจดีย์ของวัดภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่เนื่องจากพื้นดินในบริเวณนั้นลุ่ม ดินจึงอ่อน รับน้ำหนักพระเจดีย์ไม่ไหวจึงทรุดลง จำต้องหยุด
สร้าง ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการสร้างต่อ แต่ก็มีการซ่อมตลอดรัชกาลจนมา
สำเร็จลงในสมัยรัชกาลที่๕ใช้เวลาในการสร้างถึง๓รัชกาลด้วยกันเป็นเวลาประมาณ๕๐ปี
 พระบรมพรรพตภูเขาทองนี้มีความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้ง
ของพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสด์ุประเทศอินเดียพระบรม
บรรพตภูเขาทองจัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังเป็น
สถานที่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย
u สถานที่ตั้ง: ๓๔๔ถนนจักรพรรดิพงษ์แขวงบ้านบาตรเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  กรุงเทพฯ๑๐๑๐๐โทร.๐-๒๖๒๑-๐๕๗๖
u การเดินทาง: โดยรถประจำทางสาย๘,๑๕,๓๗,๔๗,๔๙,ปอ.๓๗,๔๙
  เรือโดยสารท่าผ่านฟ้าลีลาศ(คลองแสนแสบ),ท่าภูเขาทอง
  (คลองผดุงกรุงเกษม)


๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ๒ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ๓ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ๔วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 

u คติ:“พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต”
u เครื่องสักการะ:ธูป๓ดอกเทียน๑เล่ม 
  ดอกบัว๓ดอก
u ประวัติ/ความเป็นมา
 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
เดิมชื่อ วัดใหม่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๗๕ โดย สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ ในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ รัชกาลที่ ๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นิมนต์สมเด็จพระอนุชาธิราชภิกษุ เจ้าฟ้ามงกุฏ (ต่อมาคือ รัชกาล
ที่๔)ซึ่งทรงผนวชจำพรรษาอยู่ณวัดราชาธิวาสขณะนั้นให้เสด็จมาครองวัดนี้และพระราชทาน
นามว่า วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบ
วัดรังษีสุทธาวาส ที่อยู่ใกล้เคียงรวมเข้าเป็นวัดเดียวกันกับวัดบวรนิเวศวิหาร โดยในพระอุโบสถ
ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย
ซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก มาประดิษฐานที่วัด นอกจากนี้ยังเป็นวัด
ที่รัชกาลที่๖รัชกาลที่๗และรัชกาลที่๙เคยทรงผนวชและประทับจำพรรษา
u สถานที่ตั้ง: ๒๔๘ถนนพระสุเมรุแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 
  โทร.๐-๒๒๘๑-๕๐๕๒
u การเดินทาง: โดยรถประจำทางสาย๕๖,๖๘


วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ๕

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ  

ศูนย์รบัร้องทุกข์และป้องกันอุบัติภัยกทม.สายด่วน๑๕๕๕
ตำรวจท่องเที่ยว สายด่วน๑๖๗๒
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายด่วน๑๑๕๕
สถานีขนส่งสายเหนือ ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖
สถานีขนส่งสายใต้ ๐-๒๘๙๔-๖๑๒๒
สถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) ๐-๒๓๙๑-๒๕๐๔
 ๐-๒๓๙๑-๘๐๙๗
สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ๐-๒๙๓๖-๒๘๔๑-๘
 ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖
ท่าอากาศยานดอนเมือง ๐-๒๕๓๕-๑๑๑๑
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๐-๒๗๒๓-๐๐๐๐
 ต่อ๒๐๘๐-๒๐๘๓
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) สายด่วน๑๘๔
สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) สายด่วน๑๖๙๐
รถไฟฟ้าบีทีเอส ๐-๒๖๑๗-๗๓๐๐
 ๐-๒๖๑๗-๖๐๐๐
รถไฟฟ้ามหานคร(รถไฟฟ้าใต้ดิน) ๐-๒๓๕๔-๒๐๐๐
 ๐-๒๖๒๔-๕๒๐๐
กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน๑๑๘๒
 


