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 เดินทาง  07 พฤศจิกายน 2563  

 วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร-วัดทุ่งสิงโต-วัลลภาฟาร์ม-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-

พระพุทธลวบุรารักษ-์พระนารายณ์ราชนิเวศน์(วังนารายณ์) 

บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 

 

กรุงเทพฯ-วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร-วัดทุ่งสิงโต-วัลลภาฟาร์ม-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-พระพุทธลวบุ

รารักษ์-พระนารายณ์ราชนิเวศน์(วังนารายณ์)-บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)-กรุงเทพฯ 

 

ท่องเที่ยวชุมชน ตามรอย หลวงปู่มั่น  

150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ลพบรี 1วัน  

เริ่มต้น 999.- 
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Day 

1 
 

 

กรุงเทพฯ 

  - 

ลพบุรี 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ-วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร-วัดทุ่งสิงโต-วัลลภาฟาร์ม-วัดพระศรีรัต

นมหาธาตุ-พระพุทธลวบุรารักษ์-พระนารายณ์ราชนิเวศน์(วังนารายณ)์-บ้าน

หลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)-กรุงเทพฯ 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) 

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนข้ึนรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้าง

มือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดลพบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ  บริการ Set Box อาหารว่างบนรถ (ม้ือท่ี1) 

 น าท่านเข้าชม วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือ วัดเขาพระงาม  สถานท่ีท่ีหลวงปู่มั่นได้มาสนทนา

ธรรมกับพระครูอุบาลีท่ีบริเวณถ้ าภัทราวุธโท เมื่อปี ๒๔๕๕ หลังจากพระครูอุบาลีได้สมโภชพระประธาน

ท่ีศาลาการเปรียญท่ีวัดบรมนิวาสแล้วได้ไปพักท่ีถ้ าภัทราวุธโท เห็นเป็นสถานท่ีส าราญดีจึงเลือกมา

ปฏิบัติธรรม ณ ถ้ าแห่งนี้  

 
 และน าท่านเข้าชมอีกหนึ่งวัดท่ีมีความส าคัญ  วัดทุ่งสิงโต เป็นสถานท่ีซึ่งหลวงปู่มั่นเร่งท าความเพียร

ท าให้หลวงปู่มั่น รู้เห็นชาติภพในกาลก่อน ท่ีเรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เป็นตัววิปัสสนาญาณ

ข้ึนมา นอกจากนี้ยังได้ความว่า ฐิติภูตัง คือ ดวงจิตเดิมของสรรพสัตว์ท้ังมวล ท่ียังมิได้อบรมศีล 

สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางแห่งพระสัพพัญญุตญาณนั้น ก่อให้เกิดอวิชชา เดิมท่ีนี่เรียกว่าถ้ าไผ่ขวาง 

แต่เมื่อคร้ังท่ีหลวงปู่มั่นจาริกธุดงค์มาเจริญสมณธรรมท่ีวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารนั้น ท่านได้นิมิตว่า 

มีสิงโต ๒ ตัว ก าลังหยอกล้อกันอยู่หน้าถ้ าแห่งหนึ่งในเขาลูกนี้ ท่านจึงออกเดินธุดงค์มาจนพบถ้ าไผ่

ขวาง ตั้งแต่น้ันมาจึงมีอีกชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ าสิงโตตามนิมิตของท่าน 



 
 
 
 

3 WTLOP-BS001  

 
 น าท่านเข้าชม วัลลภาฟาร์ม สถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี ภายใน

ฟาร์มมีกิจกรรมมากมายให้ท่านสามารถเลือกตามความสนใจ เช่น เรียนจูงม้า ข่ีม้า กิจกรรมอาชา

บ าบัด บริการรถม้า รถอีแต๋นชมทุ่ง ท าไข่เค็มดินสอพอง ทดลองด านาในแปลงนาสาธิต เรียนรู้

เก่ียวกับบ้านดินเผา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายท่ีทางวัลลภาฟาร์มเป็นเครือข่าย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกาลวัน ณ วัลลภาฟาร์ม (ม้ือท่ี2) 

 
บ่าย น าท่านเข้าชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วัดแห่งนี้การสร้างไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ภายในวัดมีส่ิงท่ี

น่าสนใจคือศาลาเปล้ืองเคร่ือง เป็นท่ีส าหรับพระเจ้าแผ่นดินเปล้ืองเคร่ืองทรงก่อนท่ีจะเข้าพิธีทาง

ศาสนา นอกจากนั้นยังมีวิหารหลวงซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตู

ท าเป็นเหล่ียมแบบไทย หน้าต่างเจาะช่องแบบโกธิค ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง เป็นพระอุโบสถขนาด

ย่อมประตูหน้าต่างเป็นแบบฝร่ังเศสท้ังหมด และพระปรางค์องค์ใหญ่ ท่ีสร้างเป็นพุทธเจดีย์ก่อด้วยศิลา

แลงโบกปูน ซุ้มโคปุระของปรางค์องค์ใหญ่ เป็นศิลปะละโว้ มีลายปูนปั้นท่ีงดงามมาก เดิมคาดว่าสร้าง

ในสมัยขอมเรืองอ านาจ แต่ได้รับการซ่อมแซมเร่ือยมา ลวดลายจึงปะปนกันหลายสมัย 

 น าท่านสักการะ พระพุทธลวบุรารักษ์ พระพุทธรูปประจ าเมืองลพบุรี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินาค

ปรก ขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร สูง 3 เมตร แกะสลักจากหินทรายเขียว โดยเป็นพระพุทธรูปท่ีมี

พุทธลักษณะงดงามยิ่ง ซึ่งจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างข้ึน โดยได้

รับประทานนามจาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ว่า "พระพุทธลวบุรารักษ์" แปลว่า 

พระพุทธเจ้าทรงปกปักรักษาเมืองลพบุรี ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) 

เพื่อให้เป็นส่ิงเคารพบูชาของชาวลพบุรีและประชาชนท่ัวไป  

 น าท่านเข้าชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรี

อยุธยา ท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้  ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีใช้จัด

แสดงโบราณวัตถุ และภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 น าท่านเข้าชม บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ ห่างจากปรางค์แขก

ประมาณ 300 เมตร ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ส าหรับเป็นท่ีรับรองราชทูตท่ีมาเฝ้าฯ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่ีเมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝร่ังเศสชุดแรกท่ีเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 
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2228 ได้พ านักท่ีแห่งนี้ ต่อมา Constantine Phaulkon ซึ่งเป็นชาวกรีกได้เข้ามารับราชการได้รับความดี

ความ ชอบ และได้ รับการแต่งตั้งให้เป็นถึง “เจ้าพระยาวิชาเยนทร์” และได้รับพระ ราชทานท่ีพักอาศัย

ให้ทางทิศตะวันตก 

17.00 น. น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  

18.30 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาด้วยความประทับใจ 

*************************************************************************************** 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 

07 พฤศจิกายน 2563  999 บาท 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเที่ยว

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 20 ท่านโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้า 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

ก าหนด 

 

อัตราค่าบริการทัวรน์ี้รวม 

1. รถบัสปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร ์

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร ์

4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกันอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตัิเหตุ วงเงินไม่เกนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการทัวรน์ี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ทีร่ะบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดนิทางเอง 
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3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
แห่งชาต ิ

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน  100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี

เท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทัวร์และส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับ

เงินของท่าน 

2. ช าระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการ

โอนเงนิเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วนั เพื่อใช้ส าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทัวร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุก

กรณ ี

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครัง้  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใช้ห้องน้ าบนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ใหทุ้กท่าน  เม่ือท่าน

กรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น้ าดื่ม/น้ าเปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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