
 

 

ทวารวดี “ย้อนรอยอาณาจักรโบราณ”  
นครปฐม – อู่ทอง – สุพรรณบุรี 
วิทยากร รศ.ดร.เชษฐ ์ติงสัญชลี 
ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตรศ์ิลปะอินเดียและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
วันเสารท์ี ่15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง  
06.30 น. พบกนัที่ ลานจอดรถ ราชนาวีสโมสร ถนนมหาราช เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรต์อ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

บริการอาหารเชา้ เมน ูขา้วเหนียมหมทูอดชาววัง ชา กาแฟบนรถโคช้   
07.30 น.  ออกเดินทางสู่ จ.นครปฐม (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

“เมืองนครปฐมโบราณ” เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในบรรดาเมืองในสมยัทวารวดี และเป็นเมืองส าคญัที่
ตัง้อยู่ทางพืน้ที่ลุ่มเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก โดยพบหลกัฐานโบราณวตัถใุนสมยัทวารวดีเป็นจ านวนมาก 
ขณะเดียวกนัพฒันาการของเมืองนครปฐมโบราณก็มีปัจจยัส าคญัจากสภาพภูมิศาสตรแ์ละต าแหน่งที่ตัง้ของ
เมืองซึ่งเป็นรากฐานของการพฒันากลายเป็นนครรฐัขนาดใหญ่นบัตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 12 เป็นตน้มา 

08.30 น. น าชม พระประโทณเจดีย ์ ศนูยก์ลางแห่งเมือง
นครปฐมโบราณ เป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัที่อาณาจกัร
ทวารวดีรุง่เรือง โดยเจดียรู์ปแบบเดิมเป็นทรงโอคว ่า 
ตามลกัษณะของเจดียส์มยัทวารวดี ในบริเวณวดัจึงมี
การขุดพบโบราณวตัถเุป็นจ านวนมาก เช่น 
พระพทุธรูป เศียรพระพทุธรูปปนูป้ัน พระดินเผา 
รวมทัง้โลหะส าริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค ซึ่งรชักาล
ท่ี 6 ทรงใชเ้ป็นเครื่องหมายราชการของพระองค ์



 

 

09.30 น. เดินทางสู่ องคพ์ระปฐมเจดีย ์ นบัเป็นพระสถปูเจดียท์ี่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้
อโศกมหาราช ทรงส่งสมณทตูมาเผยแผ่พระศาสนา โดยพระโสณ
เถระและพระอตุตรเถระ เป็นสมณทตูมาตัง้หลกัฐานประกาศ
หลกัธรรมค าสอนที่นครปฐมเป็นครัง้แรกในพทุธศตวรรษที่ 3 และ
ไดส้รา้ง “พระเจดียท์รงระฆงัคว ่าแบบเจดียส์าญจิในประเทศ
อินเดียไว ้ พรอ้มนมสัการ "องคพ์ระร่วงโรจนฤ์ทธ์ิ" ซึ่งเป็นพระคู่กบัองคพ์ระ
ปฐมเจดีย ์ และนมัสการ หลวงพ่อศิลาขาว พระพุทธรูปศิลา สมยัทวารวดี
ขนาดใหญ่ประทับนั่งหอ้ยพระบาท ศิลปะแบบทวารวดี ปางประทานปฐม
เทศนา ปรากฏในโลกเพียง 6 องคเ์ท่านัน้ (ตามที่มีหลกัฐานเหลืออยู่ในปัจจุบนั) 
ซึ่งนบัว่าเป็นจ านวนนอ้ยอย่างยิ่ง โดยในประเทศไทยพบ 5 องค ์และในประเทศ
อินโดนีเซียพบ 1 องค ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารกุ้งอบภูเขาไฟ 
13.00 น. เดินทางสู่ อ าเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ใช้

เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
“เมืองโบราณอู่ทอง” แหล่งอารยธรรมอนัเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร ์กระทั่ง
พฒันาเขา้สู่สงัคมประวัติศาสตรส์มยัทวารวดี และเรื่องราวของดินแดนสุวรรณ
ภูมิเสน้ทางการคา้ทางทะเล และเมืองโบราณอู่ทองในฐานะศนูยก์ลางของพทุธ
ศาสนา 

14.00 น. น าชม พิพิธภัณฑส์ถานเเห่งชาติอู่ทอง ท่ีรวบรวมโบราณวตัถสุมยัทวารวดี
ชิน้เอกส าคญัจ านวนมากไดแ้ก่  เครื่องประดบัทองค า ลกูปัดทองค าสมยัทวาร
วดี ลกูปัดท่ีท าจากหินแกว้ เเละแผ่นดินเผาภาพพระภิกษุอุม้บาตร อิทธิพล
ศิลปะอมราวดี ซึ่งถือเป็นโบราณวตัถทุี่ไดร้บัจากอินเดียที่มีอายเุก่าแก่สุดเท่าที่
พบในประเทศไทย  แผ่นดินเผารูปเทวดา ตราประทบัดินเผา จารกึดินเผา จารกึ
แผ่นทองแดงเหรียญกษาปณโ์รมนั เหรียญเงินมีจารกึ และพระพทุธรูปส าริด 
เป็นตน้ 

15.30 น. เดินทางสู่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี 
16.00 น. เยือน วัดป่าเลไลยกว์รวิหาร นมสัการ หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก ์ซึ่งนั่ง

หอ้ยพระบาทแบบทวารวดี วดันีเ้ป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้มาแต่โบราณ 
สนันิษฐานว่าคงจะสรา้งขึน้ในสมยัอู่ทองเช่นเดียวกบัพระพทุธรูปองคใ์หญ่
ของวดั  ชาวบา้นเรียกกนัทั่วไปว่า “หลวงพ่อโต” นามของวดัก็เรียกไปตาม
นามของพระพทุธรูปว่าวดัป่าเลไลยก ์เดิมเป็นวดัราษฎร ์ไดร้บัการสถาปนา
เป็นพระอารามหลวงชัน้วรวิหาร เม่ือพ.ศ. 2462 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 6   

17.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ (ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาที) 
  บริการอาหารว่างระหว่างเดินทางกลับ  



 

 

18.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ จุดจอดรถของราชนาวีสโมสร ถนนมหาราช โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 

 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการรวม  
 ค่าอาหารเชา้บนรถโคช้ และอาหารกลางวนั  
 ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ พรอ้มเครื่องดื่ม  
 วิทยากรพิเศษ รศ.ดร.เชษฐ ์ติงสัญชลี น าบรรยายตลอดการเดินทาง 
 เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์อ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง  
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศVIP 40 ที่นั่ง  
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าที่จอดรถ/ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / กิจกรรมส่วนตวั ฯลฯ 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือปรบัเปล่ียนอตัราค่าบริการในกรณีที่มีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่า 
ตามที่ก าหนด (ผูใ้หญ่)  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุ ภยั
ธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่
อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เนื่องจากการน าเที่ยวนี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนต่างๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินที่ท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 
5.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
5.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  

อัตราค่าบริการ 
เดินทาง 

ขั้นต ่า 25 ท่าน 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,590 บาท 



 

 

5.3 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการ

เดินทางของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  
7. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
8. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทัวร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุุดวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
หากมีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้ม
เขา้ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง  
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 


