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ชมโบสถ์สีทอง วัดปากน ้าโจ้โล้  พระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ีทาสีทองทั้งหลัง  ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกตวัอุโบสถ    
 
 
 
 

  

             06.00 น   พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรดีูนังต์  
             06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่ จังหวดันครสวรรค ์
  บริการอาหารเชา้  เครื่องดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  / ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง 

น าชม พิพิธภัณฑ์จันเสน ที่ตั้งอยู่ภายใน วัดจันเสน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยทวารวดี       
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 โดยส่ิงชวนมองเป็นอย่างยิ่งในวัดจันเสนก็คือ มณฑปที่สร้างโดยหลวงพ่อโอด หนึ่งในพระเกจิชื่อดังของ
นครสวรรค์   มณฑปหลังนี้สร้างอย่างสมส่วนสวยงาม  บนยอดมีเจดีย์สีทองเหลืองร่ามตั้งตระหง่านโดดเด่น ชั้นลา่งของมณฑปเป็นพิพิธภัณฑ์
จันเสน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนจันเสน  ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมโบราณวัตถุเอาไว้หลายอย่าง อาทิ 
โครงกระดูกมนุษย์  ธรรมจักร  พระพิมพ์รุ่นต่างๆ  และข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่  อีกทั้งยังมีรูปเคารพของหลวงพ่อโอดประดิษฐานไว้ให้
พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชากันด้วย 
จากนั้นเวลาเดินทางต่อสู่ อ าเภอท่าตะโก  

 
                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร ์จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562             กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ 

อีกสองสามเก้า ถึงนครสวรรค์ 
เดินทาง : 14 - 15 กันยายน 2562 
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น าชม  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์   ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นพุทธสถานท่ี
สร้างอยู่บนภูเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสา
โร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯได้ร่วมกันสร้างเพื่อถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2530   และเป็น
สถานท่ีจัดสวดมหาสันติหลวงพระคัมภีร์ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ทรงอานุภาพยิ่งใหญ่  ในการสงบภัยพิบัติและเหตุร้ายนานาประการที่

ทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ ชม เจดีย์พุทธคยา เจดีย์องค์นี้ได้จ าลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทุกประการ 
อาหารกลางวันท่ี ภัตตาคารโกย ี

เดินทางไปสักการะ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ าโพ ริมฝ่ังขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ศาล
แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ าใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ าที่ผ่านไปมา และบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมต้น
แม่น้ าเจ้าพระยาได้ชัดเจนที่สุดด้วย เดินทางกันต่อสู่ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น ้าบึงบอระเพ็ด สร้างเป็นอาคารรูปเรือกระแชง 
ขนาดกว้าง 35.5 เมตร ยาว 105 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วย อุโมงค์น้ าจืด ยาว 24 เมตร , ตู้พันธุ์ปลาน้ าจืดที่หายากและ
สวยงามกว่า 100 ชนิด, ตู้พันธุ์ปลาน้ าเค็ม, บ่อปลา Touch Pool ที่สามารถสัมผัสกับสัตว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิด 
ที่พัก 42C The Chic Hotel 
รับประทานอาหารค่ าที่ … ห้องอาหารโรงแรม 
   
 
 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ อ.เก้าเล้ียว ชมวัดมรรครังสฤษดิ์ (วัดตะคร้อ) ถือได้ว่าเป็นวัด Unseen เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าพระพุทธรูป รูปปั้นสัตว์ต่างๆ 
ภาพดินปั้นบนก าแพงโบสถ์ด้านใน ล้วนดูแปลกตารองเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้เล่าให้ฟังว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2485 โดย
หลวงพ่อร้ิวกับน้องชายท่าน โดยตั้งใจว่าจะใช้วิหารนี้เป็นพระอุโบสถแต่ทางการไม่อนุมัติ จึงต้องสร้างพระอุโบสถตามแบบทั่วไปขึ้น
ใหม่ หลวงพ่อริ้วกับน้องชายเป็นคนสร้างทั้งหมด โดยใช้จินตนาการและทักษะตามที่มีปั้นขึ้นมา จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีอุทุมพร 
หรือ วัดวังเดื่อ กราบสรีระร่างของ หลวงปู่จ้อยที่ไม่เน่าเปื่อย และบรรจุอยู่ในโลงแก้ว ท่านเป็นพระนักปลุกเสกที่มิใช่เ ป็นแค่
เกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแต่อย่างเดียว แต่หลวงปู่จ้อยยังเป็นผู้ปลุกเสกคนอีกด้วย ท่านได้ปลุกพระสงฆ์ 
สามเณร ที่เข้ามาบวช อุบาสก อุบาสิกา  ศิษยานุศิษย์  และท่านที่เคารพศรัทธาในหลวงปู่ที่เข้ามารักษาศีล ฟังธรรม  หลวงปู่จะคอย
เตือนสติ  คอยให้ก าลังใจ   ไม่ให้อยู่ในความประมาทให้รู้เท่าทันโลก แตกฉานตรงต่อสภาวธรรมในหลักพระพุทธศาสนา  
อาหารกลางวันท่ี .......................... 
ชมวัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ สีทองเหลืองอร่าม  เนื่องจากวัดที่ตั้งอยู่บน
ภูเขา ท าให้สามารถจะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้อย่างงดงาม  ถ้ามองไปทางทิศตะวันออก จะมองเห็น
เขากบ บึงบอระเพ็ด  ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา และเขาจอมคีรีนาคพรต หันไปทางทิศตะวันตก จะเห็นภูเขาน้อยใหญ่ ทอดตัวตระหง่าน
อยู่ เป็นช่วง ๆ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากมากมายตลอดการเดิ นทางกลับ ทั้งโมจิ ไดฟุกุ  
18.00 น.        ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
         - กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
 
หมายเหตุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่     ท่านละ  4,900.- บาท 
เด็ก       ท่านละ  4,400.- บาท (อายุ 4 – 11 ขวบ) 
พักเดี่ยว  ท่านละ      600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม้ 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
-  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท 

6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 

  
 

เงื่อนไขการจอง   

แจ้งชื่อ-ที่อยู่เพื่อยืนยันการเดินทาง พร้อมช าระคา่บริการภายใน  
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 
 
 
 

ช าระค่าบริการผ่านธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์     สาขายานนาวา 
ชื่อบัญชี บ.ชัยทวัร์ จ ากดั 
เลขที่ 010-1-30348-3 
 
 

 

 

 

 

การยกเลิก        

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 1 กนัยายน 2562             
    หักค่าบริการ 30 % 

2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักคา่บริการ 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119    
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น.  

www.chaitour.co.th 


