
 

 

พระแท่นดงรัง ท่ามะกา และถ า้ทวารวดีในราชบุรี 
(วัดพระแท่นดงรัง – ถ า้สต ิ– วัดคงคาราม – ถ า้ฤาษี – ถ า้ฝาโถ)   
 

ชมความอัศจรรยพ์ระแทน่ศักดิส์ิทธิท์ีเ่ช่ือว่าพระพุทธเจ้าเสดจ็ดับขันธปรินิพพาน  
นมัสการรอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกขนาดใหญ่และงดงามทีสุ่ดในไทย  
ชมถ า้ศลิปะทวารวดใีนยุคเก่าและยุคใหม่ทีร่าชบุรี  
 

วิทยากร อาจารยท์รงยศ  แววหงษ ์
วันเสารท์ี่ 20 มีนาคม 2564 

 

ก าหนดการ 
06.30 น. พบกนัท่ีจดุนบัพบ จุดจอดรถของราชนาวสีโมสร ถนนมหาราช เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัรต์อ้นรบัและอ านวย

ความสะดวก บรกิารอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
07.00 น. ออกเดนิทางสูอ่ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  
09.00 น. น าท่านสู ่วัดพระแท่นดงรังวรวหิาร  เป็นวดัอารามหลวง ในวหิารพระแท่น มีแท่นหินขนาดใหญ่ เปรียบเสมือน

พระแท่นศกัดิส์ทิธิท่ี์พระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน หรือเป็นปู
ชนียสถานจ าลองเครื่องหมายเหตกุารณป์รนิิพพานของพระพทุธเจา้ 
วดัพระแท่นดงรงัวรวหิารสรา้งในสมยัใดไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดั แต่
สนันิษฐานวา่สรา้งในสมยัพระเจา้บรมโกศ (พ.ศ.2375-2300) เม่ือ
ครัง้ทรงคน้พบพระแท่นดงรงัและทรงโปรดใหช้่างหลวงสรา้งพระพทุธ
บาทจ าลองไมแ้กะสลกัประดบัมกุ ถวายเป็นพทุธบชูาไว ้ณ วหิารพระ
แท่น  

10.30 น.  น าท่านเดนิทางสู ่วัดป่าพุทธาราม (ถ า้สต)ิ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช ้
  เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  



 

 

11.30 น. ชม พระพุทธะมหาคันธาราช (พระนั่งเมืองแกว้)  เป็นพทุธรูปหินแกะสลกั 
ท่ีแกะจากหินแกรนิตจากผนงัถ า้ซึ่งเป็นหินธรรมชาตอิายหุลายพนัปี  ใชเ้วลา
แกะสลกัราว 6 ปี  เป็นพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ประทบันั่งหอ้ยพระบาท
วางไวบ้นดอกบวั รูปแบบสมยัทวารวดี มีความสงูประมาณ 3 เมตร 9
เซนตเิมตร ฐานรองนั่งและองคพ์ระยึดตดิกบัหินของถ า้  เป็นพระพทุธรูปหิน
แกะสลกัแบบลอยตวัติดกบัตวัถ า้แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งท่ี 2  
ของโลก องคแ์รกอยู่ท่ีประเทศศรีลงักา  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี ตลาดเก่าโพธาราม    
ตลาดเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 5 ปัจจบุนัยงัคงเหลือเรือนแถวไม้
และบา้นเก่า และท่ีตลาดแห่งนีมี้รา้น “เต้าหู้ด าแม่เล็ก” ท่ีเปิดขายเตา้หู้
ด  าสตูรตน้ต  ารบัเจา้แรกของโพธาราม ตัง้อยู่ในบรเิวณตลาดกลางหลงั
สถานีรถไฟ และเป็นของฝากขึน้ช่ือของโพธาราม 

13.30 น. น าท่านชม วัดคงคาราม สนันิษฐานวา่สรา้งในสมยักรุงศรีอยธุยาตอ่กรุง
ธนบรุี โดยชาวมอญรามญัท่ีเปล่ียนถิ่นอาศยัมาตามล าน า้แมก่ลองไดร้่วมกนับรูณะปฏิสงัขรณว์ดัคงคารามซึ่งมี
มาก่อนแลว้นัน้ขึน้เป็นวดักลาง เพ่ือใชเ้ป็นศนูยร์วมในการรว่มท าสงัฆกรรมของสงฆแ์บบรามญันิกาย โดยมีช่ือ
เรียกเป็นภาษามอญวา่ “เกีย้โต”้ วดัคงคารามเจรญิรุง่เรือง
ในช่วงสมยัรชักาลท่ี 4 ไดร้บัการอปุถมัภโ์ดยเจา้จอมมารดากลิน่ 
และทลูเกลา้ฯ ถวายใหเ้ป็นพระอารามหลวง ซึ่งไดร้บั
พระราชทานนามวดัใหมว่่า “วดัคงคาราม” โบราณสถานท่ี
ส  าคญัภายในวดัคงคารามคือ พระอโุบสถ ซึ่งมีเจดียท์รงรามญั 
7 องค ์รายรอบ เป็นตวัแทนของพระยามอญทัง้ 7 ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนงัอนัทรงคณุคา่ทางศลิปะ ซึ่งวาดขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 3 และยงัมีความสมบรูณอ์ยู่มาก ภาพ
จิตรกรรมเป็นเร่ืองราวพทุธประวตั ิมีทัง้เรื่องราวพทุธประวตัติอนมารผจญ ภาพสวรรคช์ัน้ตา่งๆ ท่ีวาดอย่างอ่อน
ชอ้ยงดงาม 

14.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานหนิเขางู ต  าบลเกาะพลบัพลา อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรุี (ระยะทาง 17 กิโลเมตร) 
แตเ่ดมิเป็นแหลง่ระเบดิ และย่อยหินท่ีส  าคญัของไทยตัง้แตส่มยัตน้รตันโกสนิทร ์เน่ืองจากเป็นปนูท่ีมีคณุภาพดี 
ภายในอทุยานหินเขางูมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง น าท่านชมถ า้ฤาษีเขางู ภายในมี
พระพทุธรูปจ าหลกัเป็นพระพทุธรูปประทบันั่งหอ้ยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนา ตามแบบพทุธศลิป์สมยั
ทวารวด ี(พทุธศตวรรษท่ี 11 – 13) และภาพจ าหลกัพระพทุธรูปประทับยืนบรเิวณผนงัถ า้ จากนัน้เดนิทางตอ่ไป
ยงัถ า้ฝาโถ ห่างกนัประมาณ 250 เมตร เดนิขึน้บนัไดประมาณ 250 ขัน้ ชมพระพทุธไสยาสนข์นาดใหญ่ท่ีผนงั
ถ า้อายกุวา่พนัปี 



 

 

 
 
16.30 น. น าท่านแวะซือ้ผลิตภณัฑจ์ากนมววั อาทิ ไอศกรีม นมสด โย

เกิรต์  ฯลฯ ท่ีสหกรณโ์คนมหนองโพ (ระยะทาง 33
กิโลเมตร)  

17.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ระยะทางประมาณ 74 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

18.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ จุดจอดรถของราชนาวสีโมสร ถนนมหาราช โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการรวม  
 คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ และอาหารวา่ง 
 วทิยากรพเิศษ อ.ทรงยศ  แววหงษ ์น าบรรยายตลอดการเดนิทาง 
 หฟัูงระหวา่งการบรรยาย 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัร ์อ  านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพเิศษ / กิจกรรมสว่นตวั ฯลฯ 
 
 

อัตราค่าบริการ 
เดนิทาง 

ข้ันต ่า 25 ทา่น 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,950 บาท 



 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรือปรบัเปล่ียนอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจ  านวนผูร้่วมเดนิทางนอ้ยกวา่

ตามท่ีก าหนด (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จ  าเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ี
อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนต่างๆ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธิ ์ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 
5.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
5.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  
5.3 ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  

6. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

7. อตัราคา่บรกิารทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบนิ 
8. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
 บรษัิท สขุนิยมทัวร ์ จ  ากดั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ  าเป็นทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง  
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 

 


