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1) ศุกร์ที ่ 28 มิถุนายน  2562                    กรุงเทพฯ  - สังขละบุรี 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์  
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 

 อาหารกลางวันที่ ......อ. ทองผาภูมิ 
 หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอสังขละบุร ีน าท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตของชาวสังขละบุรี สัมผัสบรรยากาศสบายๆ

ยามเย็นก่อนพระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าบริเวณต้นน  าของเขื่อนวชิราลงกรณ์ และชม เมืองบาดาล  วัดเดิมของหลวงพ่อ
อุตตมะ ซึ่งจมอยู่ใต้น  าหลังการสร้างเขื่อนมานานนับสิบปีบริเวณนี เป็นจุดบรรจบกันของแม่น  า 3 สายแห่งสังขละบรุี คือ 
ซองกาเลีย รันตี บิคลี่ ก่อนที่จะรวมตัวเป็นแม่น  าแควน้อย   
อาหารค่ า .......... 

 ที่พัก สามประสบ รสีอร์ท ( พัก 2 คืน) 
 

เสน่ห์ตะวันตก สังขละบุร ี
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 2)  เสาร์ที่  27 มิถุนายน  2562   สังชละบุรี - พญาตองซู 
 

06.00 น. น าท่านตักบาตรเช้า และชมตลาดมอญยามเช้า 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ วัดวังก์วิเวการาม  สักการะพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาว  ชมงาช้างโบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช้างแมมมอธ ภายใน 
อาคารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกระดูกนิ วหัวแม่มือขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และกราบสังขารหลวงพ่อ 
อุตตมะ ”มหาวัชระแห่งรามัญ” ผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และคนไทยโดยทั่วไป จากนั นน าท่าน 
สักการะเจดีย์พุทธคยา(จ าลอง)  
อาหารกลางวันที่ ...... 
น าท่านเดินทางย้อนรอยช่องทางประวัติศาสตร์  ด่านเจดีย์สามองค์  เป็นสถานทีช่าวมอญผู้ทุกข์ยากได้ร่วมสร้างขึ นเพื่อเป็น
อนุสรณ ์ ในครั งที่หนีภัยสงครามจากพม่าเข้ามาสู่เขตแดนไทย  ซึ่งแต่เดิมก่อขึ นด้วยก้อนหินก้อนกรวดนับพนัก้อนตามแต่จะ
หาได้ในตอนนั น ...ที่นีจ่ะมีสินค้าประเภทหยก พลอย งานไม้ และกล้วยไม้วางขายอยู่ทั่วไป เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นน า
ท่านผ่านด่านชายแดนไทย – พม่า เข้าสู่เขตอ าเภอพญาตองซู รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ชม วัดเสาร้อยต้น เป็นวัดที่หลวง
พ่ออุตตมะเคยมาจ าพรรษาและสร้างไว้ จุดเด่นของสถาปัตยกรรมคือเสาที่ท าจากไม้แดงนับร้อยต้น ท าให้กลายเป็นชื่อของ
วัดและเป็นที่รู้จักกนัทั่วไป นอกจากนี บริเวณด้านหลังวัด ยังมีพระพุทธรปูปางประทบัยืนบนดอกบัว พร้อมพระอรหันต์
จ านวน 120 องค ์ ตั งแถวทอดยาวไปยังภูเขาสวยงามมาก ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อยต้นตั งใจจะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ 
500 องค ์จากนั นชม วัดเจดีย์ทอง หรือ วัดทองค า ตั งอยู่บนเนินเขา เจดีย์สีทองอร่าม รูปทรงคล้ายเจดีย์ชเวดากองในเมือง
ย่างกุ้ง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองพญาตองซู  จากนั นชมวิถีชีวิต ลักษณะอาคารบ้านเรือนและ
เลือกซื อสินค้าของพื นเมืองที่ ตลาดสดพญาตองซู ก่อนน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่เขตประเทศไทยบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
ซึ่งก็ยังมีสินค้าอีกมายมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้  จากนั นไปชมสินค้าราคาโรงงานถูกใจค่อยซื อไม่ว่ากัน 
มี รองเท้า กระเป๋า เสื อผ้า ของกระจุกกระจิก ฯลฯ  สมควรแกเ่วลาเดินทางกลับสู่ที่พัก 
อาหารค่ าที่ ... 

 

3) อาทิตย์ที่  30 มิถุนายน  2562    กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางผ่านอ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค แวะซื อของฝาก ไส้อั่ว กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ  และขนมอ่ืนๆ บริเวณ 
ตลาดของฝากน  าตกไทรโยค 
อาหารกลางวันที่ …. 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ    อ๋อ!! ผ่านไปไดไ้ง ตอ้งปิดท้ายด้วยขนมหวาน สลิ่มอร่อยๆ ร้านแม่บัวค า 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  9,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  7,400.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม  1,800.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 หักค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 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 

mailto:domestic@chaitour.co.th

