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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 

มิถุนายน 64 05, 12, 19, 26 ตุลาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 

กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27 

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 ธันวาคม 64 04, 11, 18, 25 
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Café Day Trip ลพบุรี ดต่ีอใจ ใครใครก้อไป EP#2 

เยือนวงันำรำยณ์คู่บ้ำน  ศำลพระกำฬคู่เมือง  ปรำงค์สำมยอดลือเล่ือง เมืองแห่ง
ดนิสอพอง เข่ือนป่ำสักชลสิทธ์ิเกริกก้อง แผ่นดนิทองสมเดจ็พระนำรำยณ์  

 

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – ลพบุรี - กรุงเทพฯ 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – บ้านวชิาเยนทร์ – ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค – ไร่ทรัพย์ประยูร –  

เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัลพบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัลพบุรี  

  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็นพระราชวงัท่ีสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2209 บนพื้นท่ี 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นท่ีประทบั ล่าสัตว ์
ออกวา่ราชการ และตอ้นรับแขกเมือง พระองคท์รงประทบั ณ พระราชวงั 8-9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จ
สวรรคต ณ พระท่ีนัง่สุทธาสวรรค ์เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ภายหลงัการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช พระนารายณ์ราชนิเวศน์ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
พระองคโ์ปรดให้บูรณะพระราชวงัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสร้างพระท่ีนัง่ข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2399 
และพระราชทานนามวา่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต่อมาสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
และสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ไดจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑ์ข้ึนท่ีพระท่ีนัง่จนัทรพิศาลในพระนารายณ์ราช
นิเวศน์ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 เรียกวา่ ลพบุรีพิพิธภณัฑสถาน และในปี พ.ศ. 2504 จึงไดป้ระกาศเปล่ียน
ช่ือเป็น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงศิลปโบราณวตัถุตามอาคารและพระท่ี
นัง่ต่างๆ ภายในพิพิธภณัฑเ์ป็นจ านวนกวา่ 1,864 รายการ  
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ผ่านชม พระปรางค์สามยอด แลนด์มาร์คท่ีส าคญัของเมืองลพบุรี เป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดีท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองลพบุรี มีลกัษณะเป็นปราสาทขอม ศิลปะแบบบายน 
เป็นปราสาทศิลาแลงแบบขอมเรียงต่อกนั 3 องค ์เช่ือมต่อกนัดว้ยมุขกระสัน  

 
บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านวชิาเยนทร์ ตั้งอยูบ่นถนนวชิาเยนทร์ อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ไม่ไกลจาก
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในสมยัก่อนกลุ่มบา้นอนังดงามเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีรองรับคณะทูต
ท่ีมาเขา้เฝ้า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยงัเมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝร่ังเศสชุดแรกท่ีเขา้มาเม่ือปี 
พ.ศ.2228 ไดพ้  านกั ณ ท่ีแห่งน้ี ต่อมาเม่ือชาวกรีกท่ี มีช่ือ Constantine Phaulkon (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ได้
เขา้มารับราชการและไดรั้บความดีความชอบ ไดท้รงแต่งตั้งให้เป็นถึง เจา้พระยาวชิาเยนทร์ และไดพ้ระราชทาน
ท่ีพกัอาศยัให้อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของบา้นหลวงรับราชทูต จนเป็นท่ีมาของช่ือ บา้นหลวงรับราชทูตหรือบา้น
หลวงวิชาเยนทร์ ลกัษณะของสถาปัตยกรรมบา้นหลวงรับราชทูตบางหลงัเป็นยุโรปอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะ
อาคารใหญ่ทางทิศตะวนัออกก่อดว้ยอิฐ ถือปูน 2 ชั้น หนา้ต่างและซุ้มประตูแสดงใหเ้ห็นลกัษณะศิลปะตะวนัตก
แบบเรอเนสซองส์ RENAISSANCE ซ่ึงแพร่หลายในสมยันั้น 
ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค ลพบุรี  ตลาดท่ีจ าลองบรรยากาศของสมยัโบราณดว้ยบา้นเรือนไทยอนัสวยงาม เป็น
แหล่งแสดงสินค้าพื้นบ้าน ของดีเมืองลพบุรี และสินค้าโอท็อป ไวใ้ห้นักท่องเท่ียวได้เลือกสรร พร้อมทั้ ง
ร้านอาหาร,ขนม,ของฝากอีกมากมายท่ีมาจากแต่ละภาค ซ่ึงมีร้านคา้ทั้งหมดกวา่ 70 ร้าน โดยมีการแยกเป็นโซน
ของแต่ละภาคอยา่งชดัเจน และยงัแยกโซนร้านอาหาร กบัร้านขายสินคา้พื้นเมือง เพื่อความสะดวกในการเท่ียว
ชมของนกัท่องเท่ียว  ยิ่งไปกวา่นั้นพ่อคา้แม่คา้ภายในตลาดยงัแต่งกายดว้ยชุดไทย บางท่านแต่งตามชุดพื้้นเมือง
ของภาคนั้น ๆ บางท่านก็แต่งดว้ยผา้ไทย ซ่ึงท าใหบ้รรยากาศภายในตลาดคลา้ยกบัเมืองในสมยัก่อนเลยทีเดียว 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ตลาดโบราณ 4 ภาค ลพบุรี 
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บ่าย กระเพรา & Coffee  ตั้งอยู่ใน อ าเภอเมือง จงัหวลัพบุรี บริเวณปากทางเข้าเขาจีนแล ซ่ึงเป็นจุดชมทุ่งดอก
ทานตะวนัช่ือดงัของลพบุรี เป็นร้านยอดนิยมท่ีโดดเด่น เพราะบรรยากาศหลงัร้านววิดีมาก ตวัร้านเป็นสีส้มอิฐ มี
สะพานไมท้อดยาวท่ามกลางทุ่งดอกดาวกระจายสีเหลืองและดอกคอสมอสตดักบัทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใส ซ่ึงจะ
สวยงามท่ีสุดในฤดูหนาว ส่วนฤดูอ่ืนก็อาจมีดอกไมแ้ต่อาจไม่เยอะมาก โดยมีเขาจีนแลภูเขาหินปูนรูปร่าง
สวยงามเป็นฉากหลงั ทางร้านมีท่ีนัง่ 2 โซน คือหอ้งแอร์ กบัววิหลงัร้าน Open air มองเห็นววิทุ่งดอกไมแ้ละเขา
จีนแล 

  
ไร่ทรัพย์ประยูร อีกหน่ึงจุดเช็คอินสุดเก๋แห่งลพบุรี ตระการตาทุ่งดอกคอสมอสสีเหลืองท่ี ไร่ทรัพยป์ระยรู แหล่ง
ปลูกเฟิร์นท่ีใหญ่ท่ีสุดในอ าเภอพฒันานิคม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ โดยทางสวนได้เปิดคาเฟ่
ให้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีรายลอ้มดว้ยสวนสวย ดว้ยไมป้ระดบัและเฟิร์นสีเขียวขนาดใหญ่ห้อยระยา้สวยงาม ส่วน
พื้นท่ีตรงขา้มกบัสวนยงัมีทุ่งดอกคอสมอสใหช้ม แถมโลเคชัน่ด๊ี ดี ใกลก้บัเส้นทางรถไฟท่ีติดกบัเข่ือนป่าศกัดิชล
สิทธ์ิ ท่ีบางช่วงเวลาจะไดเ้ห็นรถไฟวิง่ไปผา่นไปมา มองผา่นจากทุ่งดอกคอสไปกลายเป็นภาพท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นเข่ือนดินกกัเก็บน ้ าท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม โดยครอบคลุมพื้นท่ีของ 2 จงัหวดั นัน่คือ ลพบุรี
และสระบุรีบริเวณเข่ือน จะมีสวนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีริมอ่างเก็บน ้ า จุดน้ีจะเป็นจุดท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมาพกัผ่อนชมวิวธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิกนั อาคารอเนกประสงค์ริมอ่างเก็บน ้ า เป็น
สถานท่ีปล่อยปลาและจุดนัง่ชมววิริมอ่างเก็บน ้ า มีพิพิธภณัฑ์เข่ือนป่าสัก และมีบริการนัง่รถรางน าเท่ียวชมรอบ
บริเวณสันเข่ือน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 
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19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ตลาดโบราณบา้น 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  
บา้นวชิาเยนทร์ https://thailandtourismdirectory.go.th  
ไร่ทรัพยป์ระยรู https://www.facebook.com/snovaxxx/  
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
 

https://bit.ly/3ifIfuv
https://www.facebook.com/kaprao12/
https://thailandtourismdirectory.go.th/
https://www.facebook.com/snovaxxx/
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯและผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
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5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

 


