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Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
  - 

ลพบรุ ี
วนัที  กรงุเทพฯ-วดัสิริจนัทรนิมิตรวรวิหาร-วดัท ุ่งสิงโต-วลัลภาฟารม์-วดัพระศรีรตั

นมหาธาต-ุพระพทุธลวบรุารกัษ-์พระนารายณร์าชนิเวศน(์วงันารายณ)์-บา้น
หลวงรบัราชทตู (บา้นวิชาเยนทร)์-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ฝังเซเว่น) 
โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพือความปลอดภัยในการท่องเทียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 
เจา้หนา้ทีจะทาํการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพือคัดกรองก่อนขนึรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง
มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนงัในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวดัลพบรุ ีโดยรถบัสปรับอากาศ  บริการ Set Box อาหารว่างบนรถ (มือที ) 
 นาํท่านเขา้ชม วดัสิริจนัทรนิมิตรวรวิหาร หรือ วดัเขาพระงาม  สถานทีทีหลวงปู่มันไดม้าสนทนา

ธรรมกับพระครอูบุาลีทีบริเวณถาํภทัราวธุโท เมอืปี ๒๔๕๕ หลงัจากพระครอูบุาลไีดส้มโภชพระประธาน
ทีศาลาการเปรียญทีวัดบรมนิวาสแลว้ไดไ้ปพักทีถําภัทราวธุโท เห็นเป็นสถานทีสําราญดีจึงเลือกมา
ปฏิบัติธรรม ณ ถาํแห่งน ี 

 
 และนาํท่านเขา้ชมอีกหนงึวัดทีมีความสาํคัญ  วดัท ุ่งสิงโต เป็นสถานทีซึงหลวงปู่มนัเร่งทําความเพียร

ทาํใหห้ลวงปู่มัน รูเ้ห็นชาติภพในกาลก่อน ทีเรียกว่า ปุพเพนิวาสานสุสติญาณ เป็นตัววิปัสสนาญาณ
ขึนมา นอกจากนียังไดค้วามว่า ฐิติภตูัง คือ ดวงจิตเดิมของสรรพสัตว์ทังมวล ทียังมิไดอ้บรมศีล 
สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางแห่งพระสัพพัญ ตุญาณนนั ก่อใหเ้กิดอวิชชา เดิมทีนเีรียกว่าถําไผ่ขวาง 
แต่เมอืครังทีหลวงปู่มนัจาริกธดุงคม์าเจริญสมณธรรมทีวดัสิริจนัทรนมิิตรวรวิหารนนั ท่านไดน้ิมิตว่า 
มีสิงโต ๒ ตัว กําลังหยอกลอ้กันอยู่หนา้ถําแห่งหนึงในเขาลกูนี ท่านจึงออกเดินธดุงค์มาจนพบถําไผ่
ขวาง ตงัแต่นนัมาจึงมีอกีชอืเรียกอกีชอืหนงึว่า ถาํสงิโตตามนิมติของทา่น 
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 นาํท่านเขา้ชม วัลลภาฟารม์ สถานทีท่องเทียวและแหล่งเรียนรูแ้ห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี ภายใน

ฟาร์มมีกิจกรรมมากมายใหท้่านสามารถเลือกตามความสนใจ เช่น เรียนจงูมา้ ขมีา้ กิจกรรมอาชา
บําบัด บริการรถมา้ รถอีแต๋นชมทุ่ง ทําไข่เค็มดินสอพอง ทดลองดํานาในแปลงนาสาธิต เรียนรู้
เกยีวกับบา้นดินเผา และกิจกรรมอืนๆ อีกมากมายทีทางวลัลภาฟารม์เป็นเครือขา่ย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกาลวัน ณ วลัลภาฟารม์ (มือที ) 

 
บ่าย นาํทา่นเขา้ชม วดัพระศรรีตันมหาธาต ุ วดัแห่งนกีารสรา้งไมป่รากฏหลักฐานแน่ชดั ภายในวัดมีสิงที

น่าสนใจคือศาลาเปลืองเครือง เป็นทีสําหรับพระเจา้แผ่นดินเปลืองเครืองทรงก่อนทีจะเขา้พิธีทาง
ศาสนา นอกจากนันยังมีวิหารหลวงซึงสรา้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตู
ทาํเป็นเหลียมแบบไทย หนา้ต่างเจาะช่องแบบโกธิค ดา้นทิศใตข้องวิหารหลวง เป็นพระอโุบสถขนาด
ย่อมประตหูนา้ตา่งเป็นแบบฝรงัเศสทงัหมด และพระปรางคอ์งคใ์หญ ่ทสีรา้งเป็นพทุธเจดียก่์อดว้ยศิลา
แลงโบกปูน ซุม้โคปุระของปรางคอ์งค์ใหญ่ เป็นศิลปะละโว ้มีลายปูนปันทีงดงามมาก เดิมคาดว่าสรา้ง
ในสมยัขอมเรืองอาํนาจ แต่ไดร้ับการซ่อมแซมเรือยมา ลวดลายจึงปะปนกนัหลายสมยั 

 นาํทา่นสกัการะ พระพทุธลวบรุารกัษ ์พระพทุธรปูประจาํเมืองลพบรีุ เป็นพระพทุธรปูปางสมาธินาค
ปรก ขนาดหนา้ตักกวา้ง .  เมตร สงู  เมตร แกะสลักจากหินทรายเขียว โดยเป็นพระพทุธรปูทีมี
พทุธลกัษณะงดงามยิง ซึงจังหวัดลพบรุี ร่วมกับพทุธศาสนิกชนผูม้ีจิตศรัทธาร่วมกันสรา้งขนึ โดยได้
รับประทานนามจาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ว่า "พระพทุธลวบรุารักษ"์ แปลว่า 
พระพทุธเจา้ทรงปกปักรักษาเมืองลพบุรี ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ(โบราณสถาน) 
เพือใหเ้ป็นสงิเคารพบชูาของชาวลพบรุีและประชาชนทวัไป  

 นําท่านเขา้ชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรงุศรี
อยธุยา ทีแสดงถึงความร ุ่งเรืองสงูสดุสมัยหนึงของเมืองละโว ้ปัจจบุันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทีใชจ้ัด
แสดงโบราณวตัถ ุและภาพประวตัิศาสตรต์า่งๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 นาํทา่นเขา้ชม บา้นหลวงรบัราชทตู (บา้นวิชาเยนทร)์ ตงัอยู่บนถนนวิชาเยนทร ์ห่างจากปรางคแ์ขก
ประมาณ  เมตร ทางทิศเหนือของพระนารายณร์าชนิเวศน ์สาํหรับเป็นทีรับรองราชทตูทีมาเฝ้าฯ 
สมเด็จพระนารายณม์หาราช ทีเมอืงลพบรีุ คณะราชทตูจากประเทศฝรังเศสชดุแรกทีเขา้มาเมือปี พ.ศ. 
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 ไดพ้ํานักทีแห่งนี ต่อมา Constantine Phaulkon ซึงเป็นชาวกรีกไดเ้ขา้มารับราชการไดร้ับความดี
ความ ชอบ และได ้รับการแต่งตังใหเ้ป็นถึง “เจา้พระยาวิชาเยนทร”์ และไดร้ับพระ ราชทานทีพักอาศัย
ใหท้างทิศตะวนัตก 

17.00 น. นาํทกุท่านเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ  

.  น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาดว้ยความประทบัใจ 
*************************************************************************************** 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

 พฤศจิกายน    บาท 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นทาํการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามทีเจา้หนา้ทีแนะนาํ เพือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทียว
ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพือความปลอดภยัในการทอ่งเทียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย  วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลอืนการเดินทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน หรือยกเลิกการ
เดนิทาง ในกรณีทีมผีูร้ว่มคณะไมถึ่ง  ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. กาํหนดการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ
สภาพภมูอิากาศในขณะนนั โดยคาํนงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นสาํคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือเลอืนการเดนิทาง ในกรณีทีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจาํนวนที
กาํหนด 

 

อตัราคา่บริการทวัรน์ีรวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเทียวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่องเทียว ตามทีระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถิน(ถา้ม)ี ตามทีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ทีคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบัุตเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง 
วงเงนิท่านละ , ,  บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีทีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิท่าน
ละ , ,  บาท ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บริการทวัรน์ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอืนๆ ทีนอกเหนอืรายการทวัรท์ีระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครืองดมื ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยทีมกีารเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทียว ทีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
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3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่องเทียว สาํหรบัชาวตา่งชาตทิีตอ้งชาํระเพิม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยาน
แหง่ชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน   บาท/ลกูคา้  ท่าน 

5. ค่าภาษมีลูคา่เพิม % และค่าภาษหัีก ณ ทีจา่ย % (เฉพาะในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี
เทา่นนั) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นทาํการชาํระเงิน) 

 

การจองทัวรแ์ละสาํรองทีนงั 

1. กรณุาแจง้ชอื-นามสกลุ, ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หนแีละใบรบั
เงนิของท่าน 

2. ชาํระค่าทวัร ์เพือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้าํการสาํรองทีนงัเสร็จสมบรูณ ์โดยการ
โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการ
เดนิทาง  วัน เพือใชส้าํหรบัการทาํเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมอืท่านตกลงชาํระค่าทัวรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงอืนไขและขอ้ตกลงทงัหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ในทกุ
กรณี 

 

ขอ้แนะนาํสาํหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท  

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งนาํบนรถตลอดการเดนิทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปรินแบบฟอรม์นใีหท้กุท่าน  เมอืท่าน
กรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. นาํดมื/นาํเปลา่  แจกใหวั้นละ  ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างทีอยู่บนรถ   
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