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กำหนดการเดินทาง      ล่อง 3 คลอง (ดาวคะนอง – บางขุนเทียน – บางหลวง) 

 
 
 

สีขาวประดบัดว้ยกระเบือ้ง 
 

 

 07.30 น.   ทกุท่านพรอ้มกนัที่ คณาพญา เรสซิเดนซ ์รมิถนนพระราม 3 (มีที่จอดรถฟรี) 
 เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (บรกิารอาหารเชา้ ชา กาแฟ) 
 08.00 น.    น าท่านลอ่งแม่น า้เจา้พระยา โดย “ตุ๊กตุ๊กโบท๊”  เรือเหมาสว่นตวั (นั่ง 6 ท่าน ต่อ ล  า) ผสมผสานการตกแต่งแบบ 

รถตุ๊กตุ๊กเอกลกัษณข์องพาหนะไทย ไดอ้ย่างลงตวั สมัผสับรรยากาศสบายๆ ชมวิวสองขา้งรมิฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา  
น าท่านลดัเลาะเขา้สูค่ลอง 3 คลองย่านฝ่ันธนฯ อนัเป็นเสน้ทางสายประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ คลองดาวคะนอง,  
คลองบางขุนเทยีน และคลองบางหลวง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นย่านที่พกัของเหลา่ขนุนาง เจา้นายชัน้สงู รวมไปถึงคนชาติอ่ืนอย่าง 
จีน แขก มอญ ที่เขา้มาท าการคา้ในเมืองหลวงสมยักรุงธนบรุีรุง่เรือง กลายเป็นชมุชนเก่าแก่ที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายประวตัิศาสตร ์ 
ทัง้วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมยคุช่วงกลางรตันโกสินทรท์ี่ยงัคงหลงเหลืออยู่ 
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แวะชม วัดราชโอรส เป็นวัดเก่าแก่ตัง้แต่สมยัอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดจอมทอง” เมื่อครัง้รชักาลที่ 3 ขณะทรงด ารง
พระยศเป็นพระเจา้ลกูยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  ์ไดท้รงปฏิสงัขรณว์ดัจอมทองขึน้ใหม่ทัง้วดัโดยเสด็จประทบัคมุ
งานและตรวจการก่อสรา้งดว้ยพระองคเ์อง เมื่อแลว้เสร็จไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยัพระราชทานนามใหม่ว่า “วดัราชโอรส” อนัหมายถึงวดัที่พระราชโอรสทรงสถาปนา โดยถือ
เป็นวดัแรกๆ ที่สรา้งโดยมีการน าศิลปะจีนเขา้มาผสมผสาน สงัเกตไดต้ัง้แต่ซุม้ประตขูองวดัที่เป็นเจดียโ์บราณทรงถะ
แบบจีนขนาบ 2 ขา้ง แต่ก็ยังมีการใชเ้จดียท์รงปรางคท์ี่มุมก าแพง อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะเขา้ไปภายในพระ
อโุบสถก็คือทวารบาล ซึ่งเป็นตุ๊กตากระเบือ้งเคลือบขนาดใหญ่ 2 ตวั สว่นบานประตดูา้นในวาดเป็นเซี่ยวกางหรือทวาร
บาลจีนโดยที่ดา้นนอกเป็นบานประตูประดับมุกรูปมังกรดัน้เมฆ เรียกไดว่้าเป็นการใชท้วารบาลซอ้นทวารบาลเลย
ทีเดียว ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิประทบัภายใตน้พปฎลมหาเศวตฉัตร  ที่บริเวณผา้ทิพย์
ของพระพุทธรูปองค์นี ้มี รูปปราสาทอันเป็นตราแผ่นดินรัชกาลที่  3 และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวและศิลาจารึกดวงพระชนัษาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวน ามา
บรรจเุม่ือ พ.ศ. 2397 นอกจากนีย้งัมีพระวิหารพระพทุธไสยาสนท์ี่ประดิษฐานพระพทุธรูปไสยาสนข์นาดใหญ่ มีการท า
ลวดลายมงคล 108 ประการที่พระบาทแบบเดียวกับพระพุทธไสยาสนว์ัดโพธิ์ แต่ต่างกันตรงที่วดัราชโอรสใชเ้ทคนิค
ลายรดน า้ สว่นวดัโพธิ์ใชเ้ทคนิคฝังมกุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ลอ่งเรือสู ่วัดบางขุนเทยีนนอก แต่เดิมมีชื่อว่า “วดัยมโลก” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที่สดุ มีหลกัฐานว่าสรา้ง
ในปี พ.ศ. 2446 ตรงกบัสมยัสมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 หรือพระเจา้เสือแห่งราชวงศบ์า้นพลหูลวง ในสมยักรุงศรีอยธุยา  
และไดม้ีการบรูณปฎสิงัขรณข์ึน้ในช่วงปลายรชักาลที่ 3 ดว้ยเหตนุีเ้องสถาปัตยกรรมภายในวดัจึงมีการผสมผสานกนั
ระหว่างไทยกบัจนี หรือที่เรียกว่าแบบพระราชนิยม จดุเด่นของวดันีจ้ะอยู่ที่จิตรกรรมที่บานหนา้ต่างพระอโุบสถ  
ซึ่งสนันิษฐานว่าน่าจะวาดขึน้ในในช่วงที่รชักาลที่ 3 ทรงด ารใิหบ้รูณปฎสิงัขรณว์ดั โดยวาดเป็นภาพสิบสองภาษา หรือรูป
ชายหญิงในเครื่องแต่งกายหลากหลายชนชาติ ซึ่งรชักาลที่ 3  ทรงโปรดใหเ้ป็นแหลง่ความรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัชนชาติต่างๆ 
ที่เขา้มาในสยามประเทศอย่างมากมายในสมยันัน้ โดยที่วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามก็มีภาพลกัษณะเดียวกนั แต่ที่วดั
บางขนุเทียนนอกจะต่างออกไป โดยรูปวาดเครื่องแต่งกายที่ประณีตนอ้ยกว่าและไมด่ภูมูิฐาน แสดงถึงวิถีชีวิตแบบสามญั 

11.30 น.   อาหารกลางวนัที่ Natura Café 

หลังอาหาร ล่องเรือสู่ วัดปากน ้าภาษีเจริญ อีกหนึ่งวัดโบราณที่ถูกสรา้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และผ่านการ
บูรณปฎิสังขรณ์มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จวบจนสมัยรัชกาลที่ 6 ทางวัดประสบปัญหาไม่มีเจ้าอาวาสประจ าพระอาราม  
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ทางคณะสงฆจ์ึงมีการแต่งตัง้ พระมงคลเทพมนุี (สด จนฺทสโร) หรือ “หลวงพ่อสด” ซึ่งสมยันัน้ท่านประจ าอยู่ ณ วดัพระเช
ตพุนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธิ์) ใหม้าด ารงต าแหน่งที่วดัปากน า้ภาษีเจรญิแทนเม่ือ พ.ศ. 2459  ส  าหรบัจดุเด่นของวดันีอ้ยู่
ที่พระมหาเจดียม์หารชัมงคล สูงกว่า 80 เมตร ถอดแบบมาจากเจดียข์องวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทรง
สี่เหลี่ยมแบบย่อมุมไมส้ิบสอง ฐานเกา้ชั้น และใชง้บประมาณในการสรา้งกว่า 300 ลา้นบาท ภายในมีอยู่ 5 ชั้นดว้ยกัน  
มีส่วนที่จัดเป็นพิพิธภัณฑอ์ยู่ 2 ชั้น คือ ชั้น 1 หอ้งมหาชนคุณารมณ ์ซึ่งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ และในชั้น 3 หอ้ง
สังฆคุณารมณ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปหลากหลายลักษณะ  ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่ น 
เนื่องจากสื่อมวลชนญ่ีปุ่ นที่ติดตามสงัฆราชนิกายชินเนียวเอ็นมาท าข่าวเม่ือ พ.ศ. 2555 แลว้น าภาพข่าวไปเผยแพร ่ท าให้
มีนกัท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นพากนัมาเยี่ยมชม จนเกิดเป็นกระแสในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ น จนพระมหาเจดียม์หารชัมงคลนี ้
ติดอันดับ 1 ของ 10 อันดับสถานที่และสิ่งที่ตอ้งท าเมื่อมาเมืองไทยของนิตยสารท่องเที่ยวญ่ีปุ่ น เลยทีเดียว นอกจากนี ้
ภายในวดัยงัมีสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาอีกอย่างคือ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เป็นพระพุทธรูปสมัฤทธิ์ ปางสมาธิ เกตุ
ดอกบัวตูม หน้าตักกวา้ง 40 เมตร สูง 69 เมตร หรือเทียบเท่ากับอาคาร 20 ชั้น จัดสรา้งขึน้ตามนิมิตของหลวงพ่อสด  
อดีตเจา้อาวาสวดัปากน า้ฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลกัษณะของพระพทุธรูปนีใ้นขณะที่ก าลงัเจรญิสมาธิกรรมฐาน 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เรือล่องสู่ วัดอินทารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวดัประจ ารชัสมยัพระเจา้ตากสิน
มหาราช เดิมเรียกว่า วัดบางยี่เรือนอก หรือวัดสวนพลู เนื่องจากแต่เดิมที่ดินใกลเ้คียงกับวัดเป็นสวนปลูกพลู เมื่อครัน้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึน้เป็นราชธานี พระองค์ทรงศรัทธาในวัดนี ้มาก ได้ทรง
บูรณปฏิสงัขรณแ์ละสถาปนาขึน้เป็นพระอารามหลวง และไดท้รงประกอบพิธีพระราชกุศลส าคญัอยู่เป็นประจ า ต่อมาใน
รัชสมัยของรัชกาลที่  3 วัดแห่ งนี ้ ไ ด้รับการบู รณปฏิ สัง ข รณ์ค รั้ง ใหญ่ โดยพระยาศรี สห เทพ  (ทอง เพ็ ง )  
ตน้ตระกลูศรีเพ็ญ โดยมีการสรา้งพระอโุบสถหลงัใหม่ขึน้ บรูณะของเดิม และสรา้งถาวรวตัถมุากมาย รชักาลที่ 3 ทรงโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานพระนามใหม่ว่า "วดัอินทาราม"   
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ปัจจุบันวดัแห่งนีเ้ป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เก่ียวเนื่องกับสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชอยู่หลายอย่าง อาทิ 
พระแท่นบรรทมไสยาสน ์ เป็นพระราชอาสนท์ี่พระองคท์รงประทบัแรมทรงศีลแลทรงเจริญกรรมฐาน และใชป้ระกอบงาน
พระราชพิธีส  าคญัต่างๆ, พระเจดียก์ูช้าติคู่หนึ่งตั้งอยู่หนา้พระอุโบสถหลงัเก่า โดยเจดียท์ี่มียอดเป็นลกัษณะบวักลุม่เถา 7 
ชั้น เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ส่วนเจดียอ์งคถ์ัดไปที่มียอดลกัษณะเป็นปลอ้งไฉน 13 
ปลอ้ง เป็นที่บรรจพุระบรมอฐิัของสมเด็จกรมหลวงบาทบรจิา (พระนางสอน) ผูเ้ป็นพระอคัรมเหสีของพระองคน์ั่นเอง 

น าท่านล่องเรือสู่ ล้ง 1919 เดิมเป็นท่าเรือของพระยาพิศาลศภุผล (ชื่น) ตน้ตระกูลพิศาลบุตร สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2393 
โดยมีชื่อว่า "ฮวยจุ่งลง้"  เป็นท่าเรือกลไฟและโกดังสินคา้ ส  าหรบัรองรบัเรือสินคา้จากหัวเมืองประเทศต่างๆ เช่น มลายู , 
สิงคโปร,์ จีน, ฮ่องกง ต่อมาขายใหแ้ก่นายตนัลิบบ๊วย แห่งตระกูลหวั่งหลี ในปี พ.ศ. 2462 ภายหลงับริษัทหวั่งหลี จ ากัด  
ซึ่งเป็นบรษิัทของครอบครวัเขา้มาเป็นผูบ้รหิารดแูล และไดร้เิริ่มโครงการปรบัปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท  าใหค้นรุน่ใหม่ได้
เข้าใจถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย-จีน โดยชื่อ “ล้ง 1919” มาจากล้งในชื่อเดิมคู่กับปี  ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) ที่
ตระกูลหวั่งหลีเป็นผูถื้อครอง ใหท้่านไดเ้ดินชมและถ่ายรูปกับอาคารโบราณอายุกว่า 167 ปี, สกัการะเจา้แม่หม่าโจว้สิ่ง
ศกัด์ิสิทธิ์ที่ประทบัอยู่บนศาลเจา้แห่งนี ้และพกัจิบกาแฟเย็นๆ ดื่มด ่าความรื่นรมยร์มิแม่น า้เจา้พระยาที่แวดลอ้มไปดว้ยหมู่
อาคารเก่ายอ้นยคุ  

16.30 น.    สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั 

17.30 น.    เรือจอดที่ คณาพญา เรสซิเดนซ ์รมิถนนพระราม 3  
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ่     ท่านละ    5,600.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตุ๊กตุ๊กโบท๊ น าเที่ยวตลอดรายการ (6 ท่าน ต่อ ล า)  
2. อาหาร พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่ม ตามรายการ 
3. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
     -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
5. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์  
 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 
 
 

 

 
 

ติดตอ่  :  080 571 5551, 065 635 1997  

Line ID : @chaitour      E-mail : domestic@chaitour.co.th      โทรสาร. 0 2211 0119 
   

 จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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www.chaitour.co.th 
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