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เดินทาง : พุธท่ี 21 ตุลาคม 2563  
 

11.00 น. พรอ้มกนัท่ีริเวอรซ์ิตี ้สี่พระยา ซอยเจริญกรุง 24 
11.30 น. ออกเดินทางโดยรถ Thai Bus Food Tour เป็นรถทวัรส์องชัน้เท่ียวรอบเกาะรตันโกสินทร ์ เจา้แรกของ

เมืองไทย ภายในรถกวา้งขวาง รองรับผูโ้ดยสารรวมทั้งหมด 24 ท่ีนั่ง หอ้งน า้สะอาด มีสิ่งอ  านวยความ
สะดวกครบครนั ไมว่า่จะเป็น Free Wi-Fi, USB Charger  
ใหท้่านเปิดประสบการณใ์หม่ในการรับประทานอาหารบนรถบัส จากรา้นดงัระดบัมิชลินไกด ์ใหท้่าน
ไดเ้ปลี่ยนบรรยากาศการเท่ียวในเมือง รวมถึงปรบัมมุมองภาพจ ากรุงเทพแบบเดิมๆ มาชมความงามของ
บา้นเมืองในมมุใหมท่ี่ท่านอาจไมเ่คยเห็นไมท่นัไดส้งัเกต หรือไมเ่คยสมัผสัมาก่อน 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

บรรยายโดย คุณณฐัพงศ์ ลาภบุญทรัพย ์(ต้นคูน) 

เที่ยวเกาะรัตนโกสนิทร์  
 

พิเศษ!! ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

พร้อมชิมเมนูมิชลินกับ Thai Bus  Food Tour 

รบัเพียง 24 ท่าน เท่านัน้ 



เที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ 

หลงัอาหาร เปลี่ยนสู่รถบัสปรับอากาศอีกคันก่อน เดินทางสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  นับเป็น
พิพิธภณัฑสถานส าหรบัประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.2402  เดิมเป็นพระราชวัง
บวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ซึ่งประกอบดว้ย พระท่ีนั่งและพระต าหนัก นับเป็นสถาปัตยกรรมไทยท่ี
งดงาม  น าท่านชมและเล่าเรื่องราวโดยคุณณัฐพงศ ์ลาภบุญทรัพย ์(ตน้คนู) บณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั
หนึ่ง (เหรียญทอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิชาประวตัิศาสตรเ์พ่ือการท่องเท่ียว / นักวิชาการดา้น
ประวตัิศาสตร ์
น าท่านเขา้ชมโรงราชรถ สถานท่ีเก็บราชรถและราชยานในพระราชพิธีส  าคญั ขมฉากบงัเพลิงเครื่องประดบั
พระเมรุมาศ พระโกศจนัทนแ์ละหีบพระบรมศพจนัทนใ์นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และภายในโรงราชรถยังเป็นสถานท่ีประดิษฐานเครื่องประกอบ            
ในพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริยห์ลายพระองค์ และงานพระศพของเจา้นายพระองคส์  าคญั
ในช่วงศตวรรษนี ้เช่น สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์และสมเด็จพระภิคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
รวมถึงเป็นท่ีประดิษฐานพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถปืนใหญ่ เกรินบันไดนาค และพระราชยานคานหาม              
อีกมากมาย  
จากนัน้น าท่านขึน้สกัการะพระพุทธสิหงิคบ์นพระทีน่ั่งพุทไธสวรรย ์ชมจิตรกรรมฝาผนงัและตน้ไมเ้งิน
ตน้ไมท้อง อนัเป็นเครื่องมงคลราชบรรณาการจากหัวเมืองประเทศราชท่ีส่งมาทูลเกลา้ฯ ถวายรชักาลท่ี 1 
ตัง้แต่เมื่อครัง้ตน้กรุง  น าท่านชมหมู่พระวิมาณท่ีเป็นหอ้งจัดแสดงโบราณวัตถุส  าคัญหมวดต่างๆ เช่น 
เครื่องดนตรี เครื่องโขน เครื่องโลหภณัฑ ์เครื่องมกุ เครื่องไม ้เครื่องใชพ้ระภิกษุ และอาวธุสงคราม ท่านจะได้
ชมบานประตูวัดสุทัศนเ์ทพวรารามฝีพระหัตถรั์ชกาลที่ 2 กลองมโหระทกึส าหรับร้องทุกขใ์นสมัย
รัชกาลที ่3  ฉลองพระองคข์องจริงในรัชกาลที ่4 และสิ่งของอนัล า้คา่อีกจ านวนมาก 
นอกจากนี ้น าท่านชมโบราณวตัถศุิลปะสโุขทยั อยุธยา และรตันโกสินทรภ์ายในอาคารประพาสพิพิธภณัฑ ์
ชมเก้าอีส้นามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่ีใชใ้นราชการสงครามจริงของ
รชักาลท่ี 1 จากนัน้ชมพระที่น่ังอิศเรศราชานุสรณ ์พระท่ีนั่งสไตลต์ะวนัตกของพระบาทสมเด็จพระป่ิน
เกลา้เจา้อยู่หวัท่ีเคยประทบัจริงเมื่อครัง้พิพิธภณัฑฯ์ เป็นพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 

17.00 น. เดินทางกลบัริเวอรซ์ิตี ้ สี่พระยา ซอยเจริญกรุง 24 
 - กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจย่ิง 
หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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เสน้ทางการเดินรถ 

1. Hua Lamphong : หวัล าโพง 
2. Wat Traimit : วดัไตรมิตร 
3. China Town Gate : ประตเูยาวราช 
4.China Town : เยาวราช 
5. Golden Mount : ภเูขาทอง 
6. Loha Prasat : โลหะปราสาท 
7. Democracy Monument : อนสุาวรยีป์ระชาธิปไตย 
8. Wat Bowonniwet : วดับวรนิเวศ 
9. Phra Sumen Fort : ปอ้มพระสเุมรุ 
10. National Museum : พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
11. Grand Palace : พระบรมมหาราชวงั 
12. Wat Arun : วดัอรุณฯ 
13. Wat Pho : วดัโพธ์ิ 
14.Giant Swing : เสาชิงชา้ 
15. Wat Suthat : วดัสทุศันฯ์ 
16. Wat Mangkon : วดัมงักร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่  ท่านละ  2,499.-  บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

1.รถทวัรส์องชัน้โดย Thai Bus Food Tour และ  
   รถบสัปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 
2. อาหารจดัเลีย้งโดย Thai Bus Food Tour 
3. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ  
4. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
    - วงเงินคา่รกัษาเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ500,000 บาท  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
เง่ือนไขการจอง   

แจง้ช่ือ-ท่ีอยู่เพ่ือยืนยนัการเดินทาง พรอ้มช าระคา่บริการ 
 

ช าระค่าบริการผ่านธนาคาร 

ช่ือบญัชี บริษัท ชยัทวัร ์1984 จ ากดั 
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรพัย ์171-4-29914-4   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ  :  080 571 5551 / 065 635 1997 

                             Line ID : @chaitour         จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 


