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เดินทาง 29 พ.ย-2ธ.ค 62
รายละเอียดการเดินทาง
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ทุกท่านพร้อมกันทีหน้าสํานักงาน รัตนทัวร์ เชิงสะพานรัษฎา นําท่านเดินทางสูจ่ งั หวัด
กรุงเทพมหานคร แวะเปลียนอิริยาบถที จังหวัด นครสวรรค์
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»ÃÐµÙ¹Ó้ -Ë้Ò§á¾Å·µÔ¹ÁÑ่ -ÍÔÊÃÐà·ÕÂ่ ÇàÂÒÇÃÒª
เดินทางถึง ย่านเยาวราช ใจกลางกรุงเทพมหานครฯ นําท่านรับประทานอาหารเช้า
ทีโรงแรมรอยัล (Royal Hotel) ระดับ ดาว ใจกลางเยาวราช
จากนันนําท่านเดินสู่รถไฟฟ้ าใต้ดินสถานี มงั กร ระหว่างทางท่าน
จะได้สมั ผัสความเป็ นอยู่ บรรยากาศการค้าขายของคนไทย
เชือสายจีนในเยาวราช
นําท่านชม ความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดนิ สถานีวดั มังกร
ตัวอาคารถูกตกแต่งในสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” ผสมผสานวิถีชีวิต
ของชุมชนเยาวราช ทําให้สถานี มีกลินอายยุโรป จีนและไทยอย่างลงตัว มีการตกแต่งด้วยภาพลวดลาย
ดอกบัวสไตล์จีนสลับกับภาพมังกร (มังกรนํา) ตลอดทางเดิน โดดเด่นด้วยการนําสีแดงสลับทองมาให้
เหมือนยกเยาวราชลงมาอยู่ใต้ดินเลยทีเดียว ไฮไลท์ทีโดดเด่นของสถานี วดั มังกร ได้แก่

“รูปปั นมังกร” ทีพาดลงมาจากเพดานบริเวณจุดจําหน่ วยตัวอัตโนมัติ ซึงให้ความรูส้ ึกเหมือนมังกร
กําลังมองลงมา น่ าเกรงขามและสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองได้อย่างดี
จากนันนําท่านทดลองนังรถไฟใต้ดินส่วนต่อขยายสายสีนําเงิน มุ่งสู่สถานี สนามไชย
เดินทางถึงสถานีสนามไชย ซึงเป็ นสถานี รถไฟ ทีสวยทีสุดในประเทศไทย
การออกแบบภายใน มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ออกแบบโดย รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ให้
ความรูส้ ึกเหมือนเป็ นท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการประดับด้วย
เสาสดุมภ์ ทีตังตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดิน ลงลายกระเบืองเป็ นดอกพิกุล
ปลายเสาประดับด้วยบัวจงกลปิ ดทองคําเปลว พืนและผนังจําลองมาจาก
กําแพงเมือง ประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง เพดานเป็ นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน
ปิ ดทองคําเปลว
นําท่านชม มิวเซียมสยาม ตังอยู่หน้าประตูทางเข้าสถานี สนามไชยถือเป็ นแหล่งการเรียนรูห้ นึ งทีเน้น
จุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซึงจะทําให้ผเู ้ ข้าชม โดยเฉพาะอย่างยิงผูเ้ ข้าชมทีอยู่ในวัยเด็กและ
เยาวชน ได้เรียนรูร้ ากเหง้าของชาวไทย โดยเน้นไปทีกลุ่มชนในเขตเมือง
บางกอก หรือทีเรียกในปั จจุบนั ว่า กรุงเทพมหานคร เป็ นสําคัญ
นําท่านสู่ ล้ง
คอมมิวนิ ตีมอลล์สไตล์จีน ท่านําประวัตศิ าสตร์ศิลป์
ไทย-จีน ริมแม่นําเจ้าพระยา คือจุดที คุณอย่าได้พลาด ซึงก็คอื
ท่าเรือ “ฮวย จุ่ง ล้ง” ท่าเรือกลไฟในอดีตสมัยรัชกาลที4 ทีเป็ นยุคทองของ
การค้า ไทย-จีน โดยพืนทีนี เป็ นของตระกูลหวังหลี ได้เนรมิตท่าเรือให้
กลับมามีชีวติ อีกครัง
เทียง นําท่านสู่หา้ งไอคอนสยาม ห้างใหม่ ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย อภิมหา
โครงการ แลนด์มาร์คริมแม่นํา เจ้าพระยา การตกแต่งของไอคอนสยาม
นัน เกิดจากทํางานร่วมกับศิลปิ นแห่งชาติ และศิลปิ นระดับโลก
มากมาย ร่วมกันถ่ายทอดเรืองราวต่างๆ ของความเป็ นไทย ลงใน
ประติมากรรมชินเอกน่ าตืนตาตืนใจทีจัด แสดงอยู่ทัวอาคาร ไฮไลท์คือโซน
ทีรวบรวมอาหารและวัฒนธรรม วิถีชีวติ ของไทยทัง ภาคไว้ดว้ ย ซึงโซนนี
ถูกออกแบบภายใต้คอนเซปต์ สุขสยาม Co-Creation รังสรรค์ สืบสาน
และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชวี ิต ท้องถินไทย สู่สายตาโลก มีรา้ นค้าทัง จังหวัดทัวไทย มาให้สาว ๆ
ได้เดินชอป *อิสระรับประทานอาหารกลางวันทีไอคอนสยาม*
บ่าย
นําท่านสู่ ย่านประตูนาํ แหล่งขายเสือผ้าราคาถูก ชันนําของกรุงเทพ
ท่านสามารถขึนชมตึกใบหยกทาวเวอร์ อดีตตึกทีสูงทีสุดในประเทศไทย
สู่ชนที
ั สูงทีสุด ชมทิวทัศน์กรุงเทพฯ ได้อย่างกว้างไกล(ไม่รวมค่าขึน)
หรือเลือกซือเสือผ้า รองเท้าราคาถูก ทีห้างแพลทตินัมประตูนาํ
. น. นําท่านกลับสู่ทีพัก สามารถเดินเทียวสถานทีท่องเทียว ทีอยู่ใกล้เคียงหรือ
เดินช้อปปิ งได้อย่างสะดวกสบาย สถานทีเทียวทีแนะนํามีดังนี
-วัดเล่งเน่ยยี หรือ วัดแห่งนี เป็ นวัดทีสําคัญอีกแห่งของย่านเยาวราช โดยเป็ นวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิ กาย
แห่งประเทศไทย ตังอยู่บริเวณถนนเจริญกรุง วัดมังกรกมลาวาสแห่งนี มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบทางจีน
ตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็ นวิหารแรก ตรงกลาง
เป็ นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็ นวิหารเทพเจ้า ซึงในช่วงเทศกาลวันขึนปี ใหม่ทังแบบไทยและแบบจีนนัน

เย็น

วัดแห่งนี จะได้รับความนิ ยมในการมาสักการะขอพรและร่วมพิธีแก้ชง โดยภายในวัดจะมีบรรยากาศทีคึกคักเป็ น
อย่างมาก
-วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็ นอีกหนึ งสถานทีท่องเทียวทีไม่ควรพลาดเมือมาย่านเยาวราชภายในวัดเป็ นทีตัง
ของ พระมหามณฑป” ทีประดิษฐาน "พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร" หรือทีชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อ
ทองคํา"ซึงได้ถูกบันทึกในหนังสือบันทึกสถิตโิ ลกกินเนสส์ ให้เป็ น พระพุทธรูปทองคําทีใหญ่ทีสุดในโลก
นอกจากนัน ชัน 2, 3 และ 4 ของมณฑปยังเป็ นทีตังของ “ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช” ทําให้เราได้ทราบ
เรืองราวทีมาของย่านเยาวราชและผูค้ นทีเดินทาง มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทังประวัติของวัดและหลวงพ่อ
ทองคําด้วยเช่นกัน
-เดินชมตลาดเก่าเยาวราช ทีชาวเยาวราชไปจับจ่ายหาซือสินค้ากันมานาน ตลาดเก่านี สร้างขึน
ในสมัยรัชกาลที 5 ตังอยู่ริมถนนเยาวราชทางฝั งสําเพ็ง หรือบริเวณซอยมังกรไปจนถึงถนน
เยาวพานิ ช ทีตลาดนี จะขายสินค้าประเภทอาหารทะเล ทังของสดของแห้ง และอาหารแห้งทีนําเข้า
จากประเทศจีน เช่น กระเพาะปลาแห้ง เม็ดบัว เครืองยาจีนต่างๆ โดยเมือก่อนนี ตลาดเก่าจะเปิ ด
ขายเกือบทังวัน
-เดินช้อปปิ งทีตลาดคลองถม เลือกซือสินค้าจากจีน ราคาถูก DVD สินค้าอินโดจีนมากมาย
-เล่นนําทีสระว่ายนําชันบนสุดสุดของโรงแรม พร้อมชมวิวกรุงเทพฯ แบบพาโนราม่า
-ตระเวนชิมของอร่อยในย่านเยาวราช ย่านอาหารอร่อยสตรีทฟู้ดระดับโลก เพลิดเพลินกับอาหารจีน
มากมาย อาทิ หูฉลาม,ก๋วยเตียวคัวไก่กระทะร้อน,ก๋วยจับนําใส,สะเต๊ะห่อใบตอง,บัวลอยนําขิง ฯลฯ
**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
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รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม
เช็กเอ้าท์จากทีพัก นําท่านสู่ตลาดนําขวัญเรียม คืตลาดนําแห่งใหม่ใจกลางกรุงริมคลองแสนแสบ
เชือมสองฝั งคลองระหว่างวัดบําเพ็ญเหนื อและวัดบําเพ็ญใต้ จุดกําเนิ ดอมตะนิ ยาย "แผลเก่า" ตัวเอกใน
เรือง ขวัญและเรียม จึงเป็ น ทีมาของชือ ตลาดนําขวัญเรียม โดยจําลองภาพชีวิต ประเพณีของชาวบ้าน
ทุ่งริมนําให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัส วิถีชีวติ ริมคลองแสนแสบในอดีต สามารถเลือกชิมอาหาร
อร่อย จากทัวทุกภาค เลือกซือสินค้าพืนบ้านและอาหารอร่อยทังคาวหวาน ทีมีให้เลือกช๊อปเลือกชิม
กันอย่างจุใจ
นํา ท่านสู่ สวนสัต ว์เ ปิ ดซาฟารีเ วิ ลด์ (Safari World)
อาณาจัก รของเหล่ าสัต ว์น านาชนิ ด สัต ว์
แปลกๆ และน่ า สนใจจากทั วโลก สัต ว์หายาก และการ
แสดงโชว์สัต ว์แ สนน่ ารัก อีก หลายชุ ด ซึ งเป็ นทีถู กอกถูก ใจ
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ของคนทุ กวัย สวนสัตว์เปิ ดซาฟารี เวิ ลด์ จึง เป็ นสถานที พัก ผ่ อนของครอบครัว ที
อยู่คู่ กับคนไทยมายาวนาน สวนสัต ว์เปิ ดซาฟารี เวิล ด์ มี พืน ที กว้างใหญ่ก ว่ า 450 ไร่
บริ เวณภายในแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่
- ซาฟารี ปาร์ค (safari park Bangkok) นั ก ท่ องเที ยวนั งรถชมชีวิต ความเป็ นอยู่ ของสัต ว์ใน
บริ บทที เป็ นธรรมชาติอ ย่ างใกล้ชิด ชวนตื นตาตืนใจกับสัตว์หลากหลายชนิ ด อาทิ ยี ร าฟ, ม้า
ลาย, นกมาราบู, นกกาบบัว , นกกระจอกเทศ, อูฐ , นิ ลไก, วาตู ซี, กระทิ ง , อิ ม พาลา, แรดขาว,
แบล็ ค บัค, นกกระเรี ย นหงอนพู่ , สิง โต, เสื อโคร่ ง, ละมัง, หมีแ คนาดา เป็ นต้น
- มารีน ปาร์ค หรือ สวนนํา ด้า นในเต็ มไปด้วยสัตว์นําและการแสดงโชว์ต่ า งๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นการ
แสดงลิ งอุ รังอุ ตัง , การแสดงสิง โตทะเล, การแสดงสตั น ต์, การแสดงโลมาและวาฬขาว, การ
แสดงสงครามจารกรรม การแสดงนก, การแสดงช้าง และมี สวนนกมาคอว์ , สวนนกฟลามิ งโก,
สวนแฟนซีค าร์พ , สวนจระเข้, หมี ขัวโลก และอี กมากมาย
-จังเกิ ลวอล์ค พื น ที เปิ ดใหม่ ทีน่ าสนใจไม่ แพ้กัน กับพื น ที ป้ อนอาหารยี ร าฟ, นิ ทรรศการไข่น ก,
ส่ว นจัด แสดงนกแก้วซัน คอนนั ว ส์, การแสดงวอลรัสจากรัส เซีย , ส่ว นจัด แสดงนกเงื อก และยังมี
สัต ว์แปลกหาดูได้ย ากอีก นานาชนิ ด เช่ น นกพิ ราบหงอนวิ คตอเรีย , ปลาช่ อนอะเมซอน,
หนู ย ัก ษ์ ค าพีบาร่า, แมวนําขนปุย , ลี เมอร์หางวงแหวน, จิ งโจ้เทา, เสือ ดาว, กรงนกแก้วมาคอว์
ใหญ่ , ค่ างห้า สี เป็ นต้น
เรี ย กได้ว่ ามาที นี ที เดีย วครบถ้วนทุ กความสนุ ก ทั งยังได้ใกล้ชิด สัต ว์โ ลกน่ า รัก กันได้แบบไม่ มี เบือ
เป็ นสถานที พัก ผ่อนสําหรับทุ กครอบครัวในวัน พร้อมหน้ า ท่ า มกลางสิ งอํานวยความสะดวก
ครบครันนําท่านขึนรถโค้ชของทางสวนสัตว์ เพือเข้าชมสวนสัตว์เปิ ดซาฟารี ตืนตากับบรรดาสัตว์
ทังหลายอย่างใกล้ชิด อาทิ ยีราฟ,ม้าลาย,ฮิปโป,แรด,นกฟามิงโก้,ฯลฯ ชมการให้อาหารเสือ,สิงโต
จากนัน พาท่านเข้าสู่โซนมารีนปาร์ค เพือรับรับประทานอาหารและ ชมการแสงต่างๆ
*อิสระรับประทานอาหารกลางวันทีมารีนปาร์คฟู้ดคอร์ท*
ชมการแสดงปลาโลมาแสนรู ้
ชมการแสดง สปายโชว์ สายลับเจมส์บอนด์กบั ภารกิจลอบเข้าฐานทัพ สนุ กตืนเต้นกับเอฟเฟคสมจริง
ชมการแสดงช้างแสนรู ้
ชมการแสดงคาวบอยสตันท์โชว์ เอฟเฟคอลังการ ตืนเต้นกับเสียงปื นและเสียงระเบิดทีสมจริง
ชมการแสดงนกแสนรู้ ซึงว่ากันว่าดีกว่าการแสดงสวนนกจูล่งประเทศสิงคโปร์

นําท่านสู่บา้ นบางเขนแหล่งแฮงค์เอ้าท์ชิคๆ ยุค 90’s ทีเป็ นทัง แหล่งเรียนรูเ้ รืองราวในอดีต รวบรวม
ของเก่าสะสมโบราณ ให้อารมณ์สโลว์ไลฟ์ ให้ความรูส้ ึกกลับไปเป็ นเด็กอีกครัง ด้วยการตกแต่งสไตล์
บ้านไม้ บ้านอิฐปูน ข้าวของเครืองใช้ทีเราคุน้ ตากันตังแต่เด็ก อีกทังยังมีมุมถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ ตังอยู่
ท่ามกลางบรรยากาศร่มรืน ภายในบริเวณก็มีรา้ นค้า ร้านอาหารและเครืองดืม อีกทังอาหารจานเด็ด
จากทุกท้องถิน ให้เราได้นังทานชิลๆกันด้วย **รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ บ้าน
บางเขน**
เวลาดีแล้วเดินทางกลับสู่จงั หวัดลําปางแบบสบายๆ
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เดินทางถึงจังหวัดลําปาง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม

อัตราค่าบริการ
พักเดียวเพิม

ÅÓ»Ò§

ผูใ้ หญ่ท่านละ ,
ท่านละ

บาท
บาท

ÃÒ¤Ò¹ÕÃ้ ÇÁ
-ค่ารถ,ไกด์นําเทียวตามทีระบุในรายการ
-ค่าทิปไกด์ และ คนขับ, ค่าอาหารว่าง, ค่าเครืองดืมบริการบนรถ
-ค่าทีพัก คืน (โรงแรมรอยัล ห้องสแตนดาร์ด ไม่มหี น้าต่าง) หรือโรงแรมระดับราคาเดียวกัน
-ค่าอาหารบางมือตามทีระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าสถานทีท่องเทียวต่างๆ
-ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุ , ,
บาท
-ค่าเข้าซาฟารีเวิลด์

ÃÒ¤Ò¹Õä้ Á่ÃÇÁ
-ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % ในกรณีทีต้องการใบกํากับภาษี

ËÁÒÂàËµØ
.รายการท่องเทียวนี อาจเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทังนีถือเป็ นเอกสิทธิของผูจ้ ดั โดย
ยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ
.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทัวร์ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีนอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษัทฯ อาทิ การเกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน ความไม่สงบภายในประเทศ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
.กรุณาแจ้งชือ-นามสกุลจริง ของผูเ้ ดินทาง พร้อมแจ้งอายุ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย วัน เพือทําประกันการเดินทาง

มิเช่นนันทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่านสละสิทธ์ในการทําประกันการเดินทาง
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