กำหนดวันเดินทำง
กุมภำพันธ์ 64

มีนำคม 64

เมษำยน 64

06, 13, 20, 27

06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24

Café Day Trip ลพบุรี ดีต่อใจ ใครใครก้ อไป EP#2
เยือนวังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่ ง
ดินสอพอง เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
วันเสำร์

กรุงเทพฯ – ลพบุรี - กรุงเทพฯ
พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ – บ้ำนวิชำเยนทร์ – ตลำดโบรำณบ้ำน 4 ภำค – ไร่ ทรัพย์ประยูร –
เขื่อนป่ ำสักชลสิทธิ์

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ ามันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับ
07.20 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดลพบุรี โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน้ำดื่มบนรถ
08.30 น. เดินทางถึงจังหวัดลพบุรี

พระนำรำยณ์ รำชนิ เวศน์ หรื อ พิพิ ธภัณ ฑ์ สถำนแห่ ง ชำติสมเด็จพระนำรำยณ์ เป็ นพระราชวังที่สมเด็จ พระ
นารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็ นที่ประทับ ล่าสัต ว์
ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวัง 8-9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นงั่ สุ ทธาสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช พระนารายณ์ราชนิเวศน์ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399
และพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ
และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ ได้จดั ตั้งพิพิธภัณฑ์ข้ นึ ที่พระที่นงั่ จันทรพิศาลในพระนารายณ์ราช
นิเวศน์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 เรี ยกว่า ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน และในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ประกาศเปลี่ยน
ชื่อเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบนั ได้จดั แสดงศิลปโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่
นัง่ ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็ นจานวนกว่า 1,864 รายการ

ผ่ ำนชม พระปรำงค์ สำมยอด แลนด์มาร์คที่สาคัญของเมืองลพบุรี เป็ นโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองลพบุรี มีลกั ษณะเป็ นปราสาทขอม ศิลปะแบบบายน
เป็ นปราสาทศิลาแลงแบบขอมเรี ยงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน

เที่ยง

บ้ำนหลวงรับรำชทูต หรือ บ้ ำนวิชำเยนทร์ ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไม่ไกลจาก
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในสมัยก่อนกลุ่มบ้านอันงดงามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่รองรับคณะทูต
ที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังเมืองลพบุรี คณะราชทูต จากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี
พ.ศ.2228 ได้พานัก ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาเมื่อชาวกรี กที่ มีชื่อ Constantine Phaulkon (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ได้
เข้ามารับราชการและได้รับความดีความชอบ ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็ นถึง เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ และได้พระราชทาน
ที่พกั อาศัยให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูต จนเป็ นที่มาของชื่อ บ้านหลวงรับราชทูตหรื อบ้าน
หลวงวิชาเยนทร์ ลัก ษณะของสถาปั ตยกรรมบ้านหลวงรับราชทูตบางหลังเป็ นยุโรปอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะ
อาคารใหญ่ทางทิศตะวันออกก่อด้วยอิฐ ถือปูน 2 ชั้น หน้าต่างและซุ้มประตูแสดงให้เห็นลักษณะศิลปะตะวันตก
แบบเรอเนสซองส์ RENAISSANCE ซึ่งแพร่ หลายในสมัยนั้น
ตลำดโบรำณบ้ ำน 4 ภำค ลพบุรี ตลาดที่จาลองบรรยากาศของสมัยโบราณด้วยบ้านเรื อนไทยอันสวยงาม เป็ น
แหล่งแสดงสิ น ค้าพื้ น บ้าน ของดีเมืองลพบุรี และสิ น ค้าโอท็ อป ไว้ให้นัก ท่อ งเที่ ย วได้เลือกสรร พร้อมทั้ง
ร้านอาหาร,ขนม,ของฝากอีกมากมายที่มาจากแต่ละภาค แ ซึ่งมีร้านค้าทั้งหมดกว่า 70 ร้าน โดยมีการแยกเป็ น
โซนของแต่ละภาคอย่างชัดเจน และยังแยกโซนร้านอาหาร กับร้านขายสิ นค้าพื้นเมืองไว้ด้วย เพื่อความสะดวก
ในการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้นพ่อค้าแม่คา้ ภายในตลาดยังแต่งกายด้วยชุดไทย บางท่านแต่งตาม
ชุดพื้้นเมืองของภาคนั้น ๆ บางท่านก็แต่งด้วยผ้าไทย ซึ่งทาให้บรรยากาศภายในตลาดคล้ายกับเมืองในสมัยก่อน
เลยทีเดียว
อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดโบราณ 4 ภาค ลพบุรี

บ่าย

กระเพรำ & Coffee ตั้งอยู่ใน อาเภอเมือง จังหวัลพบุ รี บริ เวณปากทางเข้าเขาจีน แล ซึ่ งเป็ นจุด ชมทุ่งดอก
ทานตะวันชื่อดังของลพบุรี เป็ นร้านยอดนิยมที่โดดเด่น เพราะบรรยากาศหลังร้านวิวดีมาก ตัวร้านเป็ นสีส้มอิฐ มี
สะพานไม้ทอดยาวท่ามกลางทุ่งดอกดาวกระจายสี เหลืองและดอกคอสมอสตัด กับท้องฟ้ าสี ฟ้ าสดใส ซึ่ งจะ
สวยงามที่สุด ในฤดูห นาว ส่ ว นฤดู อื่น ก็อาจมีด อกไม้แต่ อาจไม่เยอะมาก โดยมีเขาจีน แลภูเขาหิ น ปูน รู ปร่ าง
สวยงามเป็ นฉากหลัง ทางร้านมีที่นั่ง 2 โซน คือห้องแอร์ กับวิวหลังร้าน Open air มองเห็นวิวทุ่งดอกไม้และ
เขาจีนแล

ไร่ ทรัพย์ประยูร อีกหนึ่งจุดเช็คอินสุดเก๋ แห่งลพบุรี ตระการตาทุ่งดอกคอสมอสสีเหลืองที่ ไร่ ทรัพย์ประยูร แหล่ง
ปลูก เฟิ ร์ น ที่ใหญ่ ที่สุดในอาเภอพัฒ นานิ ค ม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนป่ าสัก ชลสิ ทธิ์ โดยทางสวนได้เปิ ดคาเฟ่
ให้บริ การเครื่ องดื่มที่รายล้อมด้วยสวนสวย ด้วยไม้ประดับและเฟิ ร์นสี เขี ยวขนาดใหญ่ห้อยระย้าสวยงาม ส่ วน
พื้นที่ตรงข้ามกับสวนยังมีทุ่งดอกคอสมอสให้ชม แถมโลเคชัน่ ดี๊ ดี ใกล้กบั เส้นทางรถไฟที่ติดกับเขื่อนป่ าศักดิชล
สิทธิ์ ที่บางช่วงเวลาจะได้เห็นรถไฟวิง่ ไปผ่านไปมา มองผ่านจากทุ่งดอกคอสไปกลายเป็ นภาพที่สวยงาม

เขื่อนป่ ำสั กชลสิทธิ์ เป็ นเขื่อนดินกักเก็บน้ าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันปั ญหาน้ าท่วม โดยครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด นั่นคือ ลพบุรี
และสระบุ รี บ ริ เวณเขื่อ น จะมี ส วนเฉลิม พระเกี ยรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ ริ ม อ่างเก็ บ น้ า จุ ด นี้ จะเป็ นจุด ที่
นัก ท่องเที่ยวนิ ย มมาพัก ผ่อนชมวิว ธรรมชาติ สู ด อากาศบริ สุทธิ์ กัน อาคารอเนกประสงค์ริมอ่างเก็บน้ า เป็ น
สถานที่ปล่อยปลาและจุดนัง่ ชมวิวริ มอ่างเก็บน้ า มีพิพิธภัณฑ์เขื่อนป่ าสัก และมีบริ การนั่งรถรางนาเที่ยวชมรอบ
บริ เวณสันเขื่อน
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ
19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจาตัว
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้ างอิงด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย
เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค ลพบุรี Facebook Page https://bit.ly/3ifIfuv
กระเพรา & Coffee https://www.facebook.com/kaprao12/
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ https://www.facebook.com/King-Narai-National-Museum-1535769516743606
บ้านวิชาเยนทร์ https://thailandtourismdirectory.go.th
ไร่ ทรัพย์ประยูร https://www.facebook.com/snovaxxx/
ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ค้มุ ครอง ไม่ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

ฟรี!! บริกำรถ่ ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ ำย เจ้ ำหน้ ำที่จัดส่ งในช่ องทำงที่เหมำะสม)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท
วิธีกำรจอง
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3.ชำระค่ำทัวร์ เต็มจำนวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มกี ารคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ ง
บริ ษทั ฯและผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนัก งานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญ ญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณี เกิดความผิด พลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษ ัทขนส่ ง ผูเ้ ดิ น ทางไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดิน ทางอื่น ๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัด ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

