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06.30 น.  พรอ้มกนัที่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ มุ่งหนา้สูอ่  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม (52 กม. / 1 ชม.) 

บรกิารอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ   

น าท่านชม สวนส้มโอไทยทวี เป็นสวนสม้โอเก่าแก่จากถิ่นก าเนิดดัง้เดิม ซึ่งปลกูสม้โอมาอย่างยาวนานร่วม 50 ปี จาก
การศึกษา สังเกต และเรียนรูใ้นเรื่องธรรมชาติของส้มโอ และสภาพแวดลอ้มในการท าเกษตร ท าใหด้ร. ทิม  ไทยทวี 
เจา้ของสวนมีแนวคิดที่จะปรบัเปลี่ยนการท าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียเ์พื่อใหท้ัง้ผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคมีความปลอดภยั สขุภาพดีอีกทัง้ยงัเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย ปัจจุบนั คณุธนกฤต ไทยทวี ทายาทรุ่นที่ 2 
ได้ต่อยอดธุรกิจ โดยเปิดสวนให้เป็นศูนย์เรียนรูส้ ้มโอมณฑลนครชัยศรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนิเวศน์เชิง
สรา้งสรรค ์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมสวน เรียนรูเ้ทคนิคการเก็บสม้โอและระหว่างล่องเรืออยู่นั้น ท่านยังมีโอกาสไดเ้ห็น
ปลาหลากชนิดในร่องสวนกระโดดขึน้มาอวดโฉมเหมือนกับการแสดงโชว์ นอกจากนีย้ังใหท้่านได้ลองชิมส้มโอสดๆ 
และย าส้มโอสูตรเฉพาะของทางสวนอีกดว้ย  เดินทางสู่ พระราชวังสนามจันทร ์(20 กม. / 30 นาที) สรา้งขึน้ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั โดยโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้บริเวณที่เชื่อว่าเป็นพระราชวงัเก่าของกษัตรยิส์มยั
โบราณที่เรียกว่า "เนินปราสาท" เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ประทบัเวลาเสด็จมานมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
  
   
 
 

 
 

 

01. เสารท่ี์ 24 เมษายน 2564                กรุงเทพฯ – นครชยัศรี – ราชบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

 

Line ID: @chaitour 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

เสารท์ี ่24 - อาทติยท์ี ่25 เมษายน 2564 (2 วนั)  
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และทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชยัภมูิเหมาะส าหรบัตา้นทานขา้ศกึ ซึ่งจะยกเขา้มาทางน า้ไดอ้ย่างดี 
จึงตัง้พระทัยที่จะสรา้งพระราชวงัสนามจันทรไ์วส้  าหรบัเป็นเมืองหลวงที่สอง หากประเทศชาติประสบ
ปัญหาวิกฤติ โดยสิ่งก่อสรา้งภายในพระราชวงัที่โดดเด่น ไดแ้ก่ 1. พระต าหนักชาลีมงคลอาสน ์ที่สรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมแนวเรอเนซองสข์องฝรั่งเศสกับอาคารแบบฮารฟ์ทิมเบอรข์ององักฤษ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงใชเ้ป็นที่ประทบัตลอดช่วงปลายรชักาลเมื่อเสด็จพระราชวงัสนามจนัทร  ์
2. พระต าหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นเรือนไมส้ักทอง 2 ชั้น แบบตะวันตกทาสีแดง สถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่ด้านหลังพระต าหนักชาลีมงคลอาสน์ สองพระต าหนัก เชื่อมต่อถึงกันด้วย
สะพานทางเดินทอดยาว หลงัคามงุกระเบือ้ง ติดหนา้ต่างกระจกตลอดความยาวสองดา้น 
3. พระทีน่ั่งพิมานปฐม พระที่นั่งหลงัแรกของพระราชวงัสนามจนัทร ์ลกัษณะตกึสีขาว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงใหส้รา้งไวเ้พื่อตอ้นรบัอาคันตุกะ แขกที่มาเยือน และยงัใชเ้ป็นที่ทรงพระ
อักษรเมื่อเสด็จมาประทับที่นี่อีกดว้ย น าท่านเดิมชมและถ่ายรูปจากด้านนอกอาคาร พรอ้มฟัง
บรรยายจากวิทยากรเก่ียวกบัเรื่องราวและประวตัิความเป็นมาของพระราชวงัแห่งนี ้
หมายเหตุ ปัจจบุนัพระราชวงัสนามจนัทร ์ไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นในตวัอาคาร แต่สามารถชมบรเิวณรอบนอกได ้

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านสกัการะ พระปฐมเจดีย  ์ที่ตัง้อยู่ภายในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร โดยลกัษณะของ
เจดียน์ัน้ จะเป็นพระเจดียอ์งคข์นาดใหญ่ รูประฆงัคว ่า ปากผายใหญ่ โครงสรา้งดา้นในจะเป็นไมซุ้งรดัดว้ยโซ่เสน้
ใหญ่ก่อนจะก่ออิฐถือปูนทับ ตกแต่งและประดับดว้ยกระเบือ้งปูทับ มีวิหารทั้ง 4 ทิศ และก าแพงแก้วอีก 2 ชั้น  
นอกจากนีย้ังมี พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ที่เป็นพระพุทธรูปยืนปางหา้มญาติ ประดิษฐานอยู่ภายในซุม้วิหารหนา้องค์
พระปฐมเจดีย ์สรา้งมาตัง้แต่ในสมยัรชักาลที่ 6  โดยพระเศียร พระหตัถ ์และพระบาท นัน้น ามาจากเมืองศรีสชันา
ลยั จังหวัดสุโขทัย และที่ฐานพระพุทธรูปองคน์ี ้ยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวัอีกดว้ย จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัราชบรุี 
น าท่านชม พิพิธภัณฑร์าชบุรี (48 กม. / 1 ชม.) สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 6 เม่ือปี พ.ศ.2465 และไดร้บัการบรูณะ
เพื่อจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2431 ภายในจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกบัราชบรุี ในทกุๆ ดา้น  
อาทิ ประวัติศาสตร ์โบราณคดี ชาติพันธุวิ์ทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพืน้บา้น เครื่องไมเ้ครื่องมือใชใ้นการจับสตัวน์  า้ 
และวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชนกลุ่มต่างๆ  น าท่านเดินชม กาดวิถีชุมชนคูบัว เป็นตลาดที่เปิดพืน้ที่ใหช้าวคบูวั
น าสินคา้เกษตร อาหาร และผลิตภณัฑท์ี่ผลิตเองในบา้นหรือในชุมชนมาวางขายราคาย่อมเยา ซึ่งแน่นอนว่าตอ้งมี
ผา้ซิ่นตีนจกคบูวัใหเ้ลือกซือ้  สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ที่พกั 
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อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    โรงแรมราชาบุระ (โรงแรมที่ออกแบบโดยใส่อตัลกัษณพ์ืน้ถิ่นของชาวราชบุรีเขา้ไปในงานออกแบบ โดยได้
แรงบนัดาลใจจากเสน้สาย รูปทรง ของดินและโอ่ง ปรากฎใหเ้ห็นทั่วทัง้บรเิวณโรงแรม) 
 

02. อาทิตยท่ี์ 25 เมษายน 2564                   ราชบุรี – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ลุงชัย (42 กม. / 1 ชม.) ตื่นตากับความสวยงามของดอกไมน้านาชนิด ที่ก าลงัชชู่อผลิบาน 
และพลิว้สะบัดตามแรงลม ไม่ว่าจะเป็น ดอกคอสมอส, ทานตะวัน และดาวเรือง นอกจากนี ้ทางสวนยังมี
จดัเตรียมพร๊อพไวใ้หส้  าหรบันกัท่องเที่ยวเพื่อใหรู้ปถ่ายออกมาสวยงามกิ๊บเก๋ มีชีวิตชีวายิ่งขึน้  
จากนัน้เดินทางสู่ พิพิธภัณฑห์นังใหญ่วัดขนอน (40 กม. / 1 ชม.) ลกัษณะเป็นเรือนไทย 2 ชัน้ จดัแสดงประวตัิ
ความเป็นมาของหนงัใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลกัตวัหนงัใหญ่ มีตวัหนงัจ านวน  313 ตัว ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ ์
สว่นใหญ่เป็นตวัละครในเรื่องรามเกียรต์ิ ให้ท่านได้ชมการแสดงโดยคณะหนังใหญ่วัดขนอน อนัเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมที่สืบทอดต่อกนัมา และยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางสู่ ณ สัทธา อุทยานไทย (10 กม. / 20 นาที) สถานที่รวบรวมหุ่นขีผ้ึง้เสมือนจริงของบุคคล
ส าคัญทั้งผู้มีชื่อเสียง พระอริยสงฆ์และอีกมากมาย ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการน าเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีอนัทนัสมยัมาประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจ าที่สนกุสนานยิ่งกว่าเดิม   
สมควรแก่เวลา เดินทางกลบักรุงเทพฯ (83 กม. / 2 ชม.) 
18.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
- กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหต ุ   ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ   

 ผูใ้หญ่ ท่านละ     7,400.- บาท 

 พกัเด่ียวเพิ่ม 1,500.-  บาท 
 

อัตรานี้รวม  

 1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
 2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
 6. มคัคเุทศก ์และทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
                                                                                 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 

 
www.chaitour.co.th 

 


