
๙ วดักบัเรื่องเล่า ๑๐ รชักาล / ภาค ๑   
 บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
07.00 น.      ทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
       เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก บรกิารอาหารเชา้ แซนวิชและน า้ผลไม ้
07.30 น.  ออกเดินทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศสู่ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  เป็นวัดโบราณที่มีมาตัง้แต่สมัย
อยุธยา เดิมชื่อ ‘วัดกลางนา’ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และสมเด็จกรม
พระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาท (วงัหนา้) ทรงบูรณปฏิสงัขรณใ์หเ้ป็นวดัพระสงฆฝ่์ายรามญัและเปลี่ยนชื่อเป็น ‘วดัตองปุ’ 
ต่อมาหลงัจากท าสงครามชนะพม่า 3 ครัง้ ไดแ้ก่ สงครามเกา้ทพั พ.ศ. 2328 สงครามท่าดินแดงและสามสบ พ.ศ. 2329 
และสงครามป่าซาง นครล าปาง พ.ศ. 2330 รชักาลที่ 1 จึงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามใหม่เป็น ‘วัดไชยชนะสงคราม’  
แต่ภายหลงัเหลือเพียง ‘วดัชนะสงคราม’ และใชม้าถึงปัจจบุนั  ภายในพระอโุบสถประดิษฐาน พระพทุธนรสหีต์รีโลกเชฏฐ์ 
มเหทธิศกัดิ ์ปชูนยีะชยนัตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ   หรือ ‘หลวงพ่อปู่ ’    เป็นพระประธานเดิมมาตัง้แต่ครัง้ยงัเป็น    
 

วิทยากร..ณฐัพงศ ์ลาภบญุทรพัย ์(ตน้คูน) 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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วัดปลายนา จึงยังคงแบบพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาไว ้โดยมีต านานของความศักด์ิสิทธิ์เล่าไวว่้าเม่ือกรมพระราชวัง       
บวรมหาสรุสิงหนาท  ทรงชนะสงครามเกา้ทพัแลว้กลบัพระนคร  ทรงถอดฉลองพระองคล์งยนัตท์ี่ทรงใชอ้อกศึกสวมคลมุ
องคพ์ระประธานและโปรดใหแ้ม่ทพันายกองท าเช่นนัน้เหมือนกนัทกุคน เพื่อถวายเป็นพทุธบชูา แลว้ทรงใหช้่างป้ันฉาบปนู      
ทบัเสือ้ยนัตท์ี่ถอดถวายและลงรกัปิดทองดั่งองคปั์จจบุนั  นอกเหนือจากความศกัด์ิสิทธิ์ขององคพ์ระประธานแลว้ วดัแห่งนี ้
ยงัมีความน่าสนใจอย่างอื่นอีก เช่นศิลปะสกุลช่างวงัหนา้ที่เห็นไดจ้ากพระอุโบสถ โดยกรอบหนา้บนัที่ไม่มีนาคสะดุง้และ
ใบเสมาติดอยู่ที่ผนงัพระอโุบสถ  วดัแห่งนีย้งัเป็นวดัเพียงแห่งเดียวที่หลงัองคพ์ระประธานม ีคูหาทีบ่รรจุอฐัิ เจา้นายฝ่ายวงั
หนา้อยู่ดว้ย นอกจากนีย้งัมี ธรรมาสนส์งัเคด็ จากงานพระเมรุมาศของรชักาลที่ 5 ตัง้อยู่หนา้พระประธาน ที่ดา้นหลงัพนกั
ธรรมาสนจ์ะมีพระนามาภิไธยย่อ ‘จปร’ และขอ้ความว่า ‘ทรงพระราชอุทิศในงานพระบรมศพ พ.ศ.2453’ ซึ่งไดน้  ามาไวท้ี่
วดัส  าคญัแห่งนี ้... อย่าลืมสงัเกตความเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครของ จิตรกรรมฝาผนงั (ยคุใหม่) ที่เลา่เรื่องราวพทุธประวตัิจิตรกร
ได้วาดรูปเทวดาขณะก าลังส  าแดงฤทธิ์แบบมีเพียงแค่ลายเส้นสังเกตได้จาก ภาพตอนประสูติ  และตอนออก
มหาภิเนษกรมณ ์(ออกบวช)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านสู่ วัดราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  พระบาทสมเด็จพระจอมกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 4 
โปรด ใหส้รา้งถวายพระสงฆค์ณะธรรมยุติกนิ  กาย และเพื่อใหต้อ้งตามประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะตอ้งมีวดัส  าคญั
ประจ า 3 วดั ไดแ้ก่ วดัมหาธาตุ วดัราชบูรณะ และวดัราชประดิษฐ์ สิ่งส  าคญัภายในวดันี ้ไดแ้ก่ พระพทุธสิหิงคปฏิมากร 
ซึ่งจ าลองมาจากพระพุทธสิหิงคอ์งคจ์ริงจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์, ปาสาณเจดีย์ เป็นเจดียห์ินอ่อนทรงลงักาองคใ์หญ่ , 
หอไตร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางคท์รงเขมร ฯลฯ   ก่อนกลบัใหท้่านลองสงัเกตบานประตแูละหนา้ต่างภายในพระวิหาร  
จะพบกับศิลปะประดับงานมุกระบายสีฝุ่ นจากช่างฝีมือเมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยดา้นบนของบานเป็นภาพนก 
ตน้ไม ้และดอกไม ้ดา้นลา่งสั่งท าพิเศษเป็นลวดลายบา้นและผูค้นซึ่งหาพบไดย้ากในวดัหลวงของไทย  

อาหารกลางวันที่ ร้านสุพรรณิการ์  ริมแม่น า้เจา้พระยา ท่านจะไดด้ื่มด ่ากับบรรยากาศและอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส 
รา้นนีย้งัไดถ้กูจดัใหอ้ยู่ในลิสต ์The Plate Michelin Bangkok 2018 อีกดว้ย 

หลงัอาหารเดินทางต่อสู ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวดัโพธิ์ สรา้งมาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา 
เดิมชื่อวัดโพธาราม เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสรา้งกรุงธนบุรี จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์เป็น         
พระอารามหลวง ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาเป็นวัดหลวงและ
อัญเชิญพระพุทธเทวปฏิมากรมาจากวัดคูหาสวรรค์ ธนบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และ
พระราชทานนามว่าวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาวาส จนในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 4 ทรงแก้
สรอ้ยนามพระอารามเป็นวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วดัเก่าแก่แห่งนีเ้ต็มไปดว้ยศิลปะหลายแขนงและแผ่นศิลากว่า 
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1,440 แผ่น ที่จารกึความรูแ้ละเรื่องราวในอดีตไว ้แต่ในพระวิหารพระพุทธไสยาสนจ์ะพบแผ่นจารกึเปล่าที่จงใจปลอ่ยให้ 
ไรต้วัอกัษร เนื่องจากเกิดการผลดัแผ่นดิน ขอ้ความที่ไม่ไดจ้ารกึลงไปนัน้คือเรื่องพระราชด าริของรชักาลที่ 3 ว่าดว้ยการ
สรา้งพระพทุธไสยาสน ์ 

15.00 น. นั่งเรือจากท่าพระอาทิตยข์า้มฝ่ังสู ่พระยาพาลาซโซ่ เพื่อจิบชายามบ่าย พระยาพาลาซโซ่  หรือ “บา้นบางยี่ขนั” 
สรา้งขึน้ในสมัยรชักาลที่ 6 ประมาณปี พ.ศ. 2466 เพื่อเป็นเรือนหอของพระยาชลภูมิพานิช (ไคตั๊ค อเนกวณิช) อาคาร
สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอ (Palladio) ผสมชิโน-โปรตุกีส สไตล์ฝรั่งผสมจีน ปัจจุบัน เป็นโรงแรมและ
รา้นอาหารริมแม่น า้เจา้พระยา บริหารงานโดยคุณกิตติศักด์ิ ปัทมะเสวี ในเครือโรงแรมตรีสรารีสอรท์หรูระดับไฮเอนด์     
ในจังหวัดภูเก็ต    จากนั้นน าชม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สรา้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก      
สมยักรุงธนบรุี สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชโปรดใหป้ฏิสงัขรณใ์หเ้ป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองแลว้เปลี่ยนชื่อเป็นวดัแจง้ เคยเป็น
ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง ถึง 5 ปี ซึ่งสมเด็จเจา้พระยามหากษัตริยศ์ึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช) ไปตีเมืองเวียงจันทน์ได ้แลว้อัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญ 2 องค ์ลงมากรุงธนบุรีดว้ย กระทั่งแผ่นดิน
รชักาลที่ 2 โปรดใหส้รา้งพระปรางคอ์งคใ์หม่เพื่อใหย้ิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตแุห่งพระนคร การก่อสรา้งจึงเริ่มมาแต่
บัดนั้น ทว่าเพียงแค่เริ่มตน้ขุดขยายฐานรากพระปรางคอ์อก รัชกาลที่ 2 ก็สวรรคตเสียก่อน สมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้
ก่อสรา้งพระปรางคจ์นแลว้เสรจ็ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม และยิ่งใหญ่ ปัจจบุนัเรียกกนัว่าพระปรางคว์ดัอรุณ 
สมัยรชักาลที่ 4 โปรดใหส้รา้งสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมเช่น บุษบกยอดพระปรางคเ์ป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค ์
พระนามว่าพระพุทธนฤมิตร และไดอ้ัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัมาบรรจุไวท้ี่พระ
พุทธอาสนข์องพระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ เมื่อปฏิสงัขรณพ์ระอุโบสถเรียบรอ้ยแลว้ 
พระราชทานนามว่าวดัอรุณราชวราราม   
18.00 น. รถกลบัมาจอดที่ หนา้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  รมิถนนพญาไท 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่  ท่านละ  3,780 .-  บาท 
 

 

อตัราน้ีรวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ New commuter 
2. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
3. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามรายการ  
4. วิทยากร , มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
    - วงเงินค่ารกัษาเนื่องจากอบุตัิเหต ุ500,000 บาท  
 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 

เง่ือนไขการจอง   

แจง้ชื่อ-ที่อยู่เพื่อยืนยนัการเดินทาง พรอ้มช าระค่าบรกิาร 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  

สเปรยแ์อลกอฮอล ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (Social distancing)  
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ  :  080 571 5551 / 065 635 1997 

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