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ชมโบสถ์สีทอง วัดปากน ้าโจ้โล้  พระอโุบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ีทาสีทองทัง้หลงั  ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกตวัอโุบสถ    
 
 
 
 

  

             06.00 น   พร้อมกนัท่ี หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์  
             06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่ จังหวดันครสวรรค์ 
 ❖ บริการอาหารเช้า  เคร่ืองดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  / ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 

น าชม พิพิธภัณฑ์จันเสน ที่ตัง้อยู่ภายใน วัดจันเสน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณมาตัง้แต่สมยัทวารวดี       
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 โดยส่ิงชวนมองเป็นอย่างยิ่งในวัดจนัเสนก็คือ มณฑปที่สร้างโดยหลวงพ่อโอด หนึ่งในพระเกจิชื่อดังของ
นครสวรรค์   มณฑปหลงันีส้ร้างอย่างสมส่วนสวยงาม  บนยอดมีเจดีย์สีทองเหลืองร่ามตัง้ตระหง่านโดดเด่น ชัน้ล่างของมณฑปเป็นพิพิธภณัฑ์
จนัเสน แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนจันเสน  ภายในพิพิธภณัฑ์ได้รวบรวมโบราณวตัถุเอาไว้หลายอย่าง อาทิ 
โครงกระดูกมนุษย์  ธรรมจักร  พระพิมพ์รุ่นต่างๆ  และข้าวของเคร่ืองใช้เก่าแก่  อีกทัง้ยังมีรูปเคารพของหลวงพ่อโอดประดิษฐานไว้ให้
พทุธศาสนิกชนได้สกัการะบชูากนัด้วย 
จากนัน้เวลาเดินทางต่อสู่ อ าเภอท่าตะโก  
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เสาร์ที่ 7 มนีาคม 2563             กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ 

อีกสองสามเก้า ถึงนครสวรรค์ 
เดินทาง : 7 – 8 มีนาคม 2563 
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น าชม  วดัป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์   ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นพทุธสถานท่ี
สร้างอยู่บนภเูขา สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ.2527 พทุธศาสนิกชนและคณะศิษยานศุษิย์ในเจ้าพระคณุสมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสา
โร) อดีตเจ้าอาวาสวดัราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯได้ร่วมกนัสร้างเพื่อถวายเป็นราชสกัการะ ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2530   และเป็น
สถานท่ีจดัสวดมหาสนัติหลวงพระคมัภีร์ที่มีความศักดิ์สิทธ์ิทรงอานภุาพยิ่งใหญ่  ในการสงบภยัพิบตัิและเหตรุ้ายนานาประการท่ี

ทัว่โลกก าลงัเผชิญอยู่ ชม เจดีย์พทุธคยา เจดีย์องค์นีไ้ด้จ าลองแบบมาจากเจดีย์พทุธคยา ประเทศอินเดีย ทกุประการ 
อาหารกลางวนัท่ี ภัตตาคารโกย ี

เดินทางไปสกัการะ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ตัง้อยู่บริเวณชมุชนชาวปากน า้โพ ริมฝ่ังขวาของแม่น า้เจ้าพระยา ศาลแห่ง
นีเ้ป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน า้ใจของชาวบ้าน รวมทัง้ผู้ สัญจรทางน า้ที่ผ่านไปมา และบริเวณนีย้ังเป็นจุดชมต้นแม่น า้
เจ้าพระยาได้ชดัเจนที่สดุด้วย เดินทางกันต่อสู่ อาคารแสดงพันธ์ุสัตว์น า้บึงบอระเพ็ด สร้างเป็นอาคารรูปเรือกระแชง ขนาดกว้าง 
35.5 เมตร ยาว 105 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วย อุโมงค์น า้จืด ยาว 24 เมตร , ตู้พนัธุ์ปลาน า้จืดที่หายากและสวยงามกว่า 100 
ชนิด, ตู้พนัธุ์ปลาน า้เค็ม, บ่อปลา Touch Pool ที่สามารถสมัผสักบัสตัว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิด 
ที่พกั 42C The Chic Hotel 
รับประทานอาหารค า่ที่ … ห้องอาหารโรงแรม 
   
 
 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ อ.เก้าเลีย้ว ชมวัดมรรครังสฤษดิ์ (วัดตะคร้อ) ถือได้ว่าเป็นวดั Unseen เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าพระพทุธรูป รูปปัน้สตัว์ต่างๆ ภาพ
ดินปัน้บนก าแพงโบสถ์ด้านใน ล้วนดแูปลกตารองเจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนัได้เล่าให้ฟังว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2485 โดยหลวงพ่อริว้
กบัน้องชายท่าน โดยตัง้ใจว่าจะใช้วิหารนีเ้ป็นพระอโุบสถแต่ทางการไม่อนมุตัิ จึงต้องสร้างพระอโุบสถตามแบบทัว่ไปขึน้ใหม่ หลวงพ่อ
ริว้กับน้องชายเป็นคนสร้างทัง้หมด โดยใช้จินตนาการและทกัษะตามที่มีปัน้ขึน้มา จากนัน้เดินทางสู่ วัดศรีอุทุมพร หรือ วัดวังเดื่อ 
กราบสรีระร่างของ หลวงปู่ จ้อยที่ไม่เน่าเป่ือย และบรรจอุยู่ในโลงแก้ว ท่านเป็นพระนกัปลกุเสกที่มิใช่เป็นแค่เกจิอาจารย์ที่ปลกุเสกวตัถุ
มงคลเคร่ืองรางของขลงัแต่อย่างเดียว แต่หลวงปู่ จ้อยยงัเป็นผู้ปลกุเสกคนอีกด้วย ท่านได้ปลกุพระสงฆ์ สามเณร ที่เข้ามาบวช อบุาสก 
อบุาสิกา  ศิษยานศุิษย์  และท่านที่เคารพศรัทธาในหลวงปู่ ที่เข้ามารักษาศีล ฟังธรรม  หลวงปู่ จะคอยเตือนสติ  คอยให้ก าลงัใจ   ไม่ให้
อยู่ในความประมาทให้รู้เท่าทนัโลก แตกฉานตรงต่อสภาวธรรมในหลกัพระพทุธศาสนา  
อาหารกลางวนัท่ี .......................... 
ชมวัดคีรีวงศ์ ตัง้อยู่บนเขาดาวดึงส์ มีองค์มหาเจดีย์ศกัดิ์สิทธ์ิคือพระจุฬามณีเจดีย์ สีทองเหลืองอร่าม  เนื่องจากวดัที่ตัง้อยู่บนภูเขา 
ท าให้สามารถจะมองเห็นภูมิทศัน์อนัสวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้อย่างงดงาม  ถ้ามองไปทางทิศตะวนัออก จะมองเห็นเขากบ บงึ
บอระเพ็ด  ต้นแม่น า้เจ้าพระยา และเขาจอมคีรีนาคพรต หนัไปทางทิศตะวนัตก จะเห็นภเูขาน้อยใหญ่ ทอดตวัตระหง่านอยู่เป็นช่วง ๆ 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากมากมายตลอดการเดินทางกลับ ทัง้โมจิ ไดฟุกุ ของฝากจากนครสวรรค์  
18.00 น.        ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
         - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
 
หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 

                           

อาทติย์ที่ 8 มีนาคม 2563              นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่     ท่านละ  4,900.- บาท 
เด็ก       ท่านละ  4,400.- บาท (อาย ุ4 – 11 ขวบ) 
พกัเดี่ยว  ท่านละ      700.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
-  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 

6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 

  

 

เงื่อนไขการจอง   

แจ้งชื่อ-ที่อยูเ่พื่อยืนยนัการเดินทาง พร้อมช าระคา่บริการภายใน  
วันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
 

ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย  บญัชีออมทรัพย์     สาขายานนาวา 
ชื่อบญัชี บ.ชยัทวัร์ จ ากดั 
เลขที่ 010-1-30348-3 

 
 

 

 

 

 

การยกเลิก        

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 24 กมุภาพันธ์ 2563             
    หกัค่าบริการ 30 % 

2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัคา่บริการ 100 % 
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 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น.  

www.chaitour.co.th 


