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07.00 น.      ทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
       เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก บรกิารอาหารเชา้ แซนวิชและน า้ผลไม ้
07.30 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศสู่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  หรือวัดเบญ เป็นชื่อที่ ได้รับ
พระราชทานจากรชักาลที่ 4 หมายถึง “วดัของเจา้นาย 5 พระองค”์ และมีความเก่ียวเนื่องโดยตรงกบัรชักาลที่ 5 เพราะเป็น
วดัที่พระองคท์รงประกอบพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์พระอโุบสถ เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2444 ซึ่งพระอโุบสถหลงัใหม่นี ้
เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความวิจิตรงดงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับการประดับตกแต่งดว้ยหินอ่อนจาก
อิตาลี โดยมีการเริ่มบูรณะพรอ้มๆ กับการสรา้งพระราชวังดุสิต โดยมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์เป็น
ผูอ้อกแบบและควบคมุงานก่อสรา้ง สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นสมยัรชักาลที่ 7 โดยชื่อวดัเบญจบพิตรดสุิตวนาราม มาจากค า
ว่า วัดเบญจบพิตร ให้หมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่  5 ส่วนค าว่าดุสิตวนาราม ให้สอดคล้องกับชื่อของ
พระราชวงัดุสิต  นอกเหนือจากความส าคญัของวดัเบญฯ ที่มีความเก่ียวขอ้งกับราชวงศจ์กัรีแลว้ ภายในวดัยงัมีลกัษณะ
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พิเศษที่น่าคน้หาอีกดว้ย อาทิ พระพทุธชินราชจ าลอง พระประธานในพระอโุบสถ , ที่ช่องคหูาทัง้ 8 ที่ผนงัพระอโุบสถเขียน
ภาพ “จอมเจดยี์” ที่ส  าคญัจากทุกภาคในประเทศไทย , เรียนรูพ้ระราชประวตัิของรชักาลที่ 5 จากจิตรกรรมฝาผนงัที่พระที่
นั่งทรงผนวช , ระเบียงพระอุโบสถ เป็นเสมือนแกลเลอรี่ที่เรียงรายดว้ยพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆ รวม 52 องค ์ โดยแต่
ละองคจ์ะมีซุม้กรอบที่มองจากมุมไกลราวกับอยู่ในกรอบรูปเลยทีเดียว ซึ่งสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รง
รวบรวมมาจากหวัเมืองต่างๆ และจากต่างประเทศ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านบางล าพ ูเพื่อเขา้ชม วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นวดัส าคญัที่พระมหากษัตริยแ์ห่ง
ราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ทรงเคยประทับขณะทรงผนวช เป็นวัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและ
จิตรกรรมฝาผนงั เป็นการผสมผสานระหว่างชาติตะวนัตก จีน และไทย  ประดิษฐานพระประธานส าคญั 2 องค ์องคท์ี่อยู่
ดา้นหลังคือ "พระพุทธสุวรรณเขต" หรือ "หลวงพ่อเพชร"  ซึ่งอัญเชิญจากเพชรบุรี   เบือ้งหน้าพระพุทธสุวรรณเขตคือ   
"พระพุทธชินสีห"์ ซึ่งอัญเชิญจากพิษณุโลก จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถมีทัง้แบบไทยและแบบฝรั่ง  ที่ฝาผนังตอนบน
เป็นภาพแบบฝรั่ง ฝีมือ ขรวัอินโข่ง ผูท้ี่ไดร้บัยกย่องในวงการว่าเป็นจิตรกรเอกของไทยในสมยัรชักาลที่ 4  สิ่งที่น่าสนใจ
นอกเหนือจากจิตรกรรมฝาผนงัคือ สีของเสาของพระอุโบสถ ที่มีความแตกต่างโดยไล่เฉดสีจากเขม้ไปอ่อน 6 เฉดสี โดยสี
อ่อนจะอยู่ใกลก้ับองคพ์ระประธานมากที่สดุ ซึ่งถือเป็นปรศินาธรรมที่ชีใ้หเ้ห็นถึงคน 6 ประเภท  และภายในวดับวรนิเวศ 
ยงัมีพระเจดียอ์งคใ์หญ่สีทอง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระไพรีพินาศ” พระพุทธรูปปางประทานพร ศิลปะศรีวิชยั ก่อนกลบั
ขอเชิญท่านสงัเกตที่บานประตเูขา้ออกของวัด ท่านจะพบกับ “เซี่ยวกาง” ซึ่งเป็นทวารบาล หรือเทวดาผูพ้ิทกัษ์ประตูวัด    
ที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน ซึ่งเขา้มามีบทบาทในเมืองไทยมากในช่วงรชักาลที่ 2 และ 3   อีกสิ่งที่น่าสนใจคือทวารบาล 2 
ตนนี ้บรเิวณปากจะมีคราบสีด าติดอยู่ ซึ่งก็คือฝ่ินที่มาจากการแกบ้นตัง้แต่อดีต   
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น าท่านเดินทางต่อสู ่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 
โปรดเกล้าฯ ให้สรา้งขึน้เป็นวัดประจ ารชักาลและยังเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 7 ด้วย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัวทรงมีพระราชศรทัธาบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมา จึงเป็นวัดเดียวที่เป็นวัดประจ ารชักาลของพระมหากษัตริยถ์ึง 2 
พระองค ์การออกแบบวดัแห่งนีค้ลา้ยพระปฐมเจดียค์ือมีพระมหาเจดียอ์ยู่ตรงกลางลอ้มรอบดว้ยระเบียงสถาปัตยกรรม
เป็นแบบผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตก เพราะสมัยรชักาลที่  5 เป็นยุคที่ชาวตะวันตกเข้ามามีบทบาท โดยเมื่อ
พิจารณารายละเอียดจะเห็นความเป็นตะวนัตกแฝงอยู่ อย่างรูปแกะสลกัทหารต่างชาติยืนรกัษาการณ ์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ
ภายใน พระอโุบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ เหมือนโบสถค์รสิตแ์ต่ยงัมีความวิจิตรงดงามแบบไทย ประดิษฐาน พระ
พทุธองัครีส บนฐานชุกชีหินอ่อนจากอิตาลี ซึ่งใตฐ้านบรรจพุระบรมอฐิัของพระมหากษัตรยิแ์ห่งราชวงศจ์กัรีถึง 4 พระองค ์ 
และบรรจพุระบรมราชสรีรางคาร(เศษเถา้กระดกู)ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลูยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนีภ้ายในอาณาเขตของวดัยงัมีส่วนของ สสุานหลวง 
ที่ออกแบบศิลปะผสมผสานทัง้สไตลไ์ทยตะวนัตกและขอมที่น่าชมอย่างยิ่งดว้ย ท่านทราบหรือไม่ว่า พระมหาเจดียท์รง
ระฆงัที่ตัง้เด่นสง่าโอบลอ้มดว้ยพระระเบียง พระอุโบสถและพระวิหาร ตามพระราชประสงคข์องรชักาลที่ 5 นัน้ ไดป้ระดบั
ไปดว้ยกระเบือ้งน าเขา้จากเมืองจีน ที่ช่างฝีมือไดใ้สเ่ทคนิคแบบจีนลงไปในลวดลายไทยสีเบญจรงคส์ดใส ซึ่งเป็นศิลปะที่
ไดร้บัอิทธิพลจากการติดต่อการคา้กับจีนช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนดินสอเพื่อรบัประทาน
อาหารกลางวนั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัที่ครวัอปัษร รา้นอาหารเปิดมานานกว่า 20 ปี จนเป็นที่คุน้เคย
ของผูค้นทั่วไป ดว้ยสไตลก์ารตกแต่งรา้นที่เรียบง่ายแตอ่าหารก็อรอ่ยเป็นเลิศ 
มีเมนู “ไข่ฟูป”ู เนือ้เเน่นหอมกลมกลอ่ม เป็นเมนู   ที่เม่ือใครมาถึงเป็นตอ้งสั่ง
นัน้เอง นอกจากนีย้งัมี เมนเูนือ้ปผูดัพรกิเหลือง  แกงป่าปลาเห็ดโคน และเมนู
ผดัเห็ดรวมอีกดว้ย   
จากนัน้เดินทางบนถนนดินสอ ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร , ลานคนเมือง และเสาชิงชา้ สู่  วัดสุทัศนเทพวราราม

ราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสัน้ๆว่า วดัสทุศันฯ์ นีม้ีประวตัิการสรา้งยาวนานถึง 3 รชักาล เริ่มจากรชักาลที่ 1 มีพระราชด าริ
ให้สรา้งเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี  (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่     
เสด็จสวรรคตก่อน รชักาลที่ 2 โปรดเกลา้ฯ ให้สรา้งต่อ และทรงแสดงฝีพระหัตถ์จ าหลกัลวดลายบานประตูกลางของ     
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พระวิหารหลวงไว ้แต่ไม่ทันเสร็จก็สิ ้นรชักาล ต่อมาจึงแลว้เสร็จในรชัสมัย รชักาลที่ 3 แต่สิ่งที่น่าสนใจคือต านานเปรต     
วดัสุทัศน ์ซึ่งจะเห็นไดจ้ากภาพจิตรกรรมบนเสาภายในพระวิหารหลวง ทางดา้นหนา้ฐานชุกซีขององคพ์ระศรีศากยมุนี     
มีช่องประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รชักาลที่ 8 วดัแห่งนีเ้ป็น  
วดัที่ไม่มีเจดียเ์หมือนวดัอื่นๆ แต่มีพระอุโบสถยาวที่สุดในประเทศไทย ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์    
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในวัดสุทัศน์อีกสิ่งหนึ่งคือพระพุทธรูปฝาแฝด 156 องค์ เป็น
พระพทุธรูปปางสมาธิที่เหมือนกนัทกุองคใ์นพระระเบียงคดที่รายลอ้มพระวิหารหลวง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 น.  เชิญพักเบรคที่ บ้านขนมปังขิง รา้นกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑท์ี่มีอายุกว่ารอ้ยปี พรอ้มสมัผัสกับเสน่หบ์นลวดลาย
และวสัดุที่หาชมยากสไตล ์Ginger Bread House เอกลกัษณข์องบา้นขนมปังขิง คือลวดลายฉลทุี่สวยงามละเอียดอ่อน
บนตัวบา้น มีความคลา้ยคลึงกับ “ขนมปังขิง” หรือคกุกีท้ี่ชาวยุโรปนิยมทานในเทศกาลคริสตม์าส และไดร้บัอิทธิพลมา
จากชาวตะวันตกในช่วงรชักาลที่ 4 นิยมสรา้งในหมู่คหบดี ขุนนาง และชนชั้นกลาง ซึ่งหาชมไดย้ากในปัจจุบัน เพราะ
นอกจากวงัหรือที่พกัอาศยัของชนชัน้สงูแลว้ สถาปัตยกรรมแบบนีม้กัจะถกูขายหรือรือ้ทิง้ไปตามกาลเวลา 
จากนั้นเดินทางบนถนนบ ารุงเมืองผ่านถนนมหาไชย เขา้สู่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นวดัสมัยตน้กรุงรตันโกสินทร ์
ตัง้อยู่ใกลก้บัปอ้มมหากาฬ ติดกบัลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทรซ์ึ่งเป็นพลบัพลารบัแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 3 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้
โสมนัสวัฒนาวดี พระราชนัดดา จึงเป็นที่มาของนามของพระอารามแห่งนี ้สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 2389  ต่อมาได้รบัการ
สถาปนาขึน้เป็น สมเด็จพระนางนาฏโสมนสัวฒันาวดี บรมอคัรราชเทวี พระอคัรมเหสีพระองคแ์รกในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 4  ซึ่งต่อมาไดส้ิน้พระชนมจ์ากพระอาการประชวร ภายในพระอุโบสถ วัดราชนัดดาราม
วรวิหาร ประดิษฐานพระประธานนามว่า “พระพุทธเสฏฐุตตมมนุิทร”์ พระพุทธรูปปางมารวิชยั และมีจิตรกรรมฝาผนงัใน
พระอโุบสถเป็นการเขียนโดยใชส้ีฝุ่ น โดยทางเบือ้งหนา้พระประธาน เป็นภาพพุทธประวตัิของพระพทุธเจา้เสด็จลงมาจาก
ดาวดึงส์ หลังจากทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา ซึ่งต่างจากวัดอื่น ๆ ที่มักนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอน
พระพุทธเจา้ปราบพระยามาร อาคารที่ถือว่าเป็นไฮไลทส์  าคัญที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกของพระอุโบสถนั่นคือ “โลหะ
ปราสาท" เป็นชื่อเดิมที่เรียกมาแต่ครัง้พุทธกาล หมายถึง คฤหาสนท์ี่มียอดเป็นโลหะ  สรา้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรุสั หลายชั้น
และใชป้ระโยชนเ์ป็นส่วนสงัฆาวาส อุบัติขึน้ในโลกเพียง 3 แห่ง กล่าวคือแห่งแรกที่เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย ซึ่งสูญ
สลายไปหมดแลว้ , แห่งที่ 2 ที่เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา สรา้งราวพ.ศ. 387 เหลือแต่ซากกองอิฐ และแห่งที่ 3 
สรา้งขึน้ในประเทศไทยที่วดัราชนดัดาแห่งนี ้โดยสรา้งใหม้ีลกัษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชัน้ มียอด 37 
ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีบนัไดเวียนขึน้ 67 ขัน้ขึน้
สู่ชั้น 3 เริ่มก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2389 ตรงกับปลายรชักาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว  ก่อสรา้งส าเร็จเป็นเพียง



๙ วัด กับเรื่องเล่า ๑๐ รัชกาล (ภาค ๒) 

ปราสาทโกลนก็สิน้รชักาลและไดม้ีการบูรณะปฎิสงัขรณเ์รื่อยมา รวมถึงการร่วมมือของทางวดัและกรมศิลปากรที่จะท า
การปิดทองยอดมณฑป ทัง้ 37 ยอด จะแลว้เสรจ็สมบรูณใ์นปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  
18.00 น. รถกลบัมาจอดที่ หนา้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  รมิถนนพญาไท 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

  
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่  ท่านละ  3,380 .-  บาท  
 

อตัราน้ีรวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ  
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  
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