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Café Day Trip ลพบุรี ดต่ีอใจ ใครใครก้อไป EP#2 

เยอืนวงันำรำยณ์คู่บ้ำน  ศำลพระกำฬคู่เมือง  ปรำงค์สำมยอดลอืเลือ่ง เมืองแห่ง
ดินสอพอง เขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิเกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนำรำยณ์  

 

วนัเสาร ์ กรงุเทพฯ – ลพบรุี - กรงุเทพฯ 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – บา้นวิชาเยนทร ์– ตลาดโบราณบา้น 4 ภาค – ไร่ทรพัยป์ระยรู –  

 เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ 
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป ัม๊น ้ามนัปตท ดนิแดง-วภิาวดรีงัสติ) เจา้หน้าทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรบั 

07.20 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัลพบุร ีโดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดนิทางถงึจงัหวดัลพบุร ี 
 

  
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติสมเดจ็พระนารายณ์ เป็นพระราชวงัทีส่มเดจ็
พระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมอืงลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่
ประทบั ล่าสตัว ์ออกวา่ราชการ และตอ้นรบัแขกเมอืง พระองคท์รงประทบั ณ พระราชวงั 8-9 เดอืนในชว่ง
ปลายรชักาลและเสดจ็สวรรคต ณ พระทีน่ัง่สุทธาสวรรค์ เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ภายหลงั
การเสดจ็สวรรคตของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช พระนารายณ์ราชนิเวศน์ถูกทิ้งร้าง จนถึงรชัสมยัของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระองคโ์ปรดใหบู้รณะพระราชวงัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

และสรา้งพระทีน่ัง่ขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามวา่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต่อมาสมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัิวงศ์ ได้จดัตัง้
พิพิธภัณฑ์ขึ้นที่พระที่นัง่จนัทรพิศาลในพระนารายณ์ราชนิเวศน์  เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 



 
 
 
 
 
 
 

เรยีกว่า ลพบุรพีิพิธภัณฑสถาน และในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ปจัจุบนัได้จดัแสดงศลิปโบราณวตัถุตามอาคารและพระที่นัง่ต่างๆ ภายใน
พพิธิภณัฑเ์ป็นจ านวนกวา่ 1,864 รายการ  
ผ่านชม พระปรางค์สามยอด แลนด์มารค์ที่ส าคญัของเมอืงลพบุรี เป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดทีีส่ าคญัแห่งหนึ่งของเมอืงลพบุรี มลีกัษณะเป็นปราสาทขอม ศลิปะแบบ
บายน เป็นปราสาทศลิาแลงแบบขอมเรยีงต่อกนั 3 องค ์เชือ่มต่อกนัดว้ยมขุกระสนั  

 

 
 

บา้นหลวงรบัราชทูต หรือ บ้านวิชาเยนทร ์ตัง้อยู่บนถนนวชิาเยนทร์ อ าเภอเมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ีไม่
ไกลจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในสมยัก่อนกลุ่มบา้นอนังดงามเหล่านี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีร่องรบั
คณะทูตทีม่าเขา้เฝ้า สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชยงัเมอืงลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝรัง่เศสชุดแรกที่
เข้ามาเมื่ อ ปี  พ .ศ .2 228 ได้พ านัก  ณ  ที่ แห่ งนี้  ต่อมาเมื่ อชาวกรีกที่  มีชื่ อ  Constantine 

Phaulkon (คอนสแตนตนิ ฟอลคอน) ไดเ้ขา้มารบัราชการและไดร้บัความดคีวามชอบ ไดท้รงแต่งตัง้ให้
เป็นถงึ เจ้าพระยาวชิาเยนทร์ และได้พระราชทานที่พกัอาศยัให้อยู่ทางด้านทศิตะวนัตกของบ้านหลวงรับ
ราชทูต จนเป็นทีม่าของชื่อ บา้นหลวงรบัราชทูตหรอืบา้นหลวงวชิาเยนทร์ ลกัษณะของสถาปตัยกรรมบา้น
หลวงรบัราชทตูบางหลงัเป็นยุโรปอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะอาคารใหญ่ทางทศิตะวนัออกก่อดว้ยอฐิ ถอืปนู 2 

ชัน้ หน้าต่างและซุ้มประตูแสดงใหเ้หน็ลกัษณะศลิปะตะวนัตกแบบเรอเนสซองส์ RENAISSANCE ซึ่ง
แพร่หลายในสมยันัน้ 

ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค ลพบุรี  ตลาดทีจ่ าลองบรรยากาศของสมยัโบราณดว้ยบา้นเรอืนไทยอนัสวยงาม 

เป็นแหล่งแสดงสนิคา้พืน้บา้น ของดเีมอืงลพบุร ีและสนิคา้โอทอ็ป ไวใ้หน้ักท่องเทีย่วไดเ้ลอืกสรร พรอ้มทัง้
รา้นอาหาร,ขนม,ของฝากอกีมากมายทีม่าจากแต่ละภาค แ ซึง่มรีา้นคา้ทัง้หมดกว่า 70 รา้น โดยมกีารแยก
เป็นโซนของแต่ละภาคอย่างชดัเจน และยงัแยกโซนรา้นอาหาร กบัรา้นขายสนิคา้พืน้เมอืงไวด้ว้ย เพื่อความ
สะดวกในการเทีย่วชมของนักท่องเทีย่ว  ยิง่ไปกว่านัน้พอ่คา้แม่คา้ภายในตลาดยงัแต่งกายดว้ยชุดไทย บาง
ท่านแต่งตามชุดพื้้นเมอืงของภาคนัน้ ๆ บางท่านกแ็ต่งดว้ยผา้ไทย ซึ่งท าใหบ้รรยากาศภายในตลาดคลา้ย
กบัเมอืงในสมยัก่อนเลยทเีดยีว 



 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดโบราณ 4 ภาค ลพบุร ี

 
บ่าย กระเพรา & Coffee  ตัง้อยู่ใน อ าเภอเมอืง จงัหวลัพบุร ีบรเิวณปากทางเขา้เขาจนีแล ซึง่เป็นจุดชมทุ่งดอก

ทานตะวนัชื่อดงัของลพบุร ีเป็นรา้นยอดนิยมทีโ่ดดเด่น เพราะบรรยากาศหลงัรา้นววิดมีาก ตวัรา้นเป็นสสีม้
อฐิ มสีะพานไมท้อดยาวท่ามกลางทุ่งดอกดาวกระจายสเีหลอืงและดอกคอสมอสตดักบัทอ้งฟ้าสฟ้ีาสดใส ซึง่
จะสวยงามทีสุ่ดในฤดหูนาว สว่นฤดอูื่นกอ็าจมดีอกไมแ้ต่อาจไม่เยอะมาก โดยมเีขาจนีแลภูเขาหนิปนูรปูร่าง
สวยงามเป็นฉากหลงั ทางรา้นมทีี่นัง่ 2 โซน คอืหอ้งแอร์ กบัววิหลงัรา้น Open air มองเหน็ววิทุ่งดอกไม้
และเขาจนีแล 

  
ไร่ทรพัยป์ระยูร อกีหนึ่งจุดเชค็อนิสุดเก๋แห่งลพบุรี ตระการตาทุ่งดอกคอสมอสสเีหลอืงที่ ไร่ทรพัย์ประยูร 
แหล่งปลูกเฟิรน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอ าเภอพฒันานิคม ตัง้อยู่ไมไ่กลจากเขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์โดยทางสวนไดเ้ปิดคา
เฟ่ใหบ้รกิารเครื่องดื่มทีร่ายลอ้มดว้ยสวนสวย ดว้ยไมป้ระดบัและเฟิรน์สเีขียวขนาดใหญ่หอ้ยระยา้สวยงาม 

สว่นพืน้ทีต่รงขา้มกบัสวนยงัมทีุง่ดอกคอสมอสใหช้ม แถมโลเคชัน่ดี ๊ด ีใกลก้บัเสน้ทางรถไฟทีต่ดิกบัเขือ่นปา่
ศกัดชิลสทิธิ ์ที่บางช่วงเวลาจะได้เห็นรถไฟวิง่ไปผ่านไปมา มองผ่านจากทุ่งดอกคอสไปกลายเป็นภาพที่
สวยงาม 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน ้ าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชเพื่อป้องกนัปญัหาน ้าท่วม โดยครอบคลุมพื้นที่ของ 2 

จงัหวดั นัน่คอื ลพบุรแีละสระบุรบีรเิวณเขือ่น จะมสีวนเฉลมิพระเกยีรตใินหลวงรชักาลที่ 9 ทีร่มิอ่างเกบ็น ้า 
จุดนี้จะเป็นจุดทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาพกัผ่อนชมววิธรรมชาติ สดูอากาศบรสิุทธิก์นั อาคารอเนกประสงคร์มิ
อ่างเกบ็น ้า เป็นสถานที่ปล่อยปลาและจุดนัง่ชมววิรมิอ่างเก็บน ้า มพีพิธิภณัฑ์เขื่อนป่าสกั และมบีรกิารนัง่
รถรางน าเทีย่วชมรอบบรเิวณสนัเขือ่น 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และแวะซือ้ของฝากก่อนกลบั 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกจิกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 
 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

ตลาดโบราณบา้น 4 ภาค ลพบุร ีFacebook Page https://bit.ly/3ifIfuv 

กระเพรา & Coffee https://www.facebook.com/kaprao12/ 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ https://www.facebook.com/King-Narai-National-

Museum-1535769516743606  
บา้นวชิาเยนทร ์https://thailandtourismdirectory.go.th  

ไรท่รพัยป์ระยรู https://www.facebook.com/snovaxxx/  
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อาย ุ75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กวา่ 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัการถกูฆาตกรรม
หรอืถกูท ารา้ย) 
5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รปูถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล ์หรอื ไลน์ 

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่ าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงือ่นไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
 

หมายเหต ุ 



 
 
 
 
 
 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯและผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏิเสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอื่น การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทาง
ไม่สามารถเรยีกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้ค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และ
คา่ใชจ้่ายทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤติของคนเดนิทาง หากผู้จดัเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไมป่ฏบิตัติามค า
ชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) ทางผู้จดัอาจใชม้าตรการตามที่เหน็สมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


