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1) พฤหัสบดทีี ่ 16  เมษายน  2563                         กรุงเทพฯ  - สังขละบุร ี

 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสขุภณัฑ์  
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

 อาหารกลางวนัที่ ......อ. ทองผาภมูิ 
หลงัอาหาร พาทกุท่านชม สะพานกระจก Khao Laem Skywalk  ถือเป็นแลนมาร์คและจดุเช็คอินแห่งใหม่ของเขื่อนวชิราลง
กรณ โดยที่ตัง้ของสะพานกระจกอยู่บริเวณเดียวกนักบัร้านอาหารเรือนเขาแหลม เป็นสะพานทางเดินกระจกใส ที่ใสจน
มองเห็นพืน้ด้านลา่ง โดยอยู่สงูจากพืน้ดิน 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร จากบนนีเ้ราสามารถชมวิวทิวทศัน์ได้
กว้างไกล รับลมเย็นธรรมชาติ พร้อมสดูอากาศสดชื่นแบบเต็มปอด บริเวณปลายสะพานมีม่านน า้ตกอนัสวยงาม 
อาหารค ่า .......... 

 ที่พกั ...... ( พกั 2 คนื) 
 
 
 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

สงกรานต์รามัญ สังขละบุรี 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 พฤหัสบดีที่ 16 – อาทติย์ที่ 19 เมษายน 2563 

   



สงกรานต์รามัญ สังขละบุรี |  2 

                           

 2)  ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563                 สังชละบุรี  
 

06.00 น. น าท่านตกับาตรเช้า และชมตลาดมอญยามเช้า 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่วดัวงัก์วิเวการาม  ชม ประเพณีสงกรานต์รามญั ที่เกิดขึน้จากความร่วมแรงร่วมใจของชาวมอญ ชมการสรงน า้
พระผ่านรางกระบอกไม้ไผท่ี่น ามามดัรวมต่อกนัความยาวนบักิโล ตื่นตากบัแรงศรัทธาของผู้คนที่พร้อมใจกนันอนเรียงรายต่อ 
ๆ กนัเพื่อให้พระสงฆ์เดินเหยียบบนหลงัไปให้ชาวบ้านสรงน า้ เป็นธรรมเนียมปฏิบตัทิี่เกิดจากแรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อหลวง
ปู่  โดยแต่ก่อนมีหลวงปู่ รูปเดียวที่เดินเหยียบ และได้ปฏิบตัิสบืมาแม้ท่านได้มรณภาพไปแล้ว ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้

นัน้ สกัการะพระพทุธรูปหนิอ่อนสีขาว  ชมงาช้างโบราณ ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นช้างแมมมอธ ภายในอาคารประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตกุระดกูนิว้หวัแม่มือขวาขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  และกราบสงัขารหลวงพ่ออตุตมะ ”มหาวชัระแห่งรามญั” 
ผู้ เป็นศนูย์รวมดวงใจของชาวมอญ ชาวกะเหร่ียง และคนไทยโดยทัว่ไป  
อาหารกลางวนัที่ ...... 
หลงัอาหารน าท่าน ลอ่งเรือชมทศันียภาพ วิถีชีวิตของชาวสงัขละบรีุ สมัผสับรรยากาศสบายๆยามเย็นก่อนพระอาทิตย์จะลา
ลบัขอบฟ้าบริเวณต้นน า้ของเขื่อนวชิราลงกรณ์ และชม เมืองบาดาล  วดัเดิมของหลวงพ่ออุตตมะ ซึง่จมอยู่ใต้น า้หลงัการ
สร้างเขื่อนมานานนบัสิบปีบริเวณนีเ้ป็นจดุบรรจบกนัของแมน่ า้ 3 สายแห่งสงัขละบรีุ คือ ซองกาเลีย รันตี บิคลี่ ก่อนที่จะ
รวมตวัเป็นแม่น า้แควน้อย สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
อาหารค ่าที่ ... 
 

3) เสาร์ที่  18 เมษายน  2563       สังขละบุรี - กาญจนบุรี  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางย้อนรอยช่องทางประวตัิศาสตร์  ด่านเจดีย์สามองค์  เป็นสถานทีช่าวมอญผู้ทกุข์ยากได้ร่วมสร้างขึน้เพื่อเป็น
อนสุรณ์ ในครัง้ที่หนีภยัสงครามจากพม่าเข้ามาสูเ่ขตแดนไทย  ซึง่แต่เดิมก่อขึน้ด้วยก้อนหินก้อนกรวดนบัพนัก้อนตามแต่จะ
หาได้ในตอนนัน้ ...ที่นีจ่ะมีสินค้าประเภทหยก พลอย งานไม้ และกล้วยไม้วางขายอยู่ทัว่ไป เปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถ่ินน า
ท่านผ่านด่านชายแดนไทย – พม่า เข้าสู่เขตอ าเภอพญาตองซู รัฐกะเหร่ียง ประเทศพม่า ชม วดัเสาร้อยต้น เป็นวดัที่หลวง
พ่ออตุตมะเคยมาจ าพรรษาและสร้างไว้ จดุเด่นของสถาปัตยกรรมคือเสาที่ท าจากไม้แดงนบัร้อยต้น ท าให้กลายเป็นชื่อของ
วดัและเป็นที่รู้จกักนัทัว่ไป นอกจากนีบ้ริเวณด้านหลงัวดั ยงัมีพระพทุธรูปปางประทบัยืนบนดอกบวั พร้อมพระอรหนัต์
จ านวน 120 องค์ ตัง้แถวทอดยาวไปยงัภเูขาสวยงามมาก ซึง่ทางเจ้าอาวาสวดัเสาร้อยต้นตัง้ใจจะสร้างพระพทุธรูปให้ครบ 
500 องค์ จากนัน้ชม วดัเจดีย์ทอง หรือ วดัทองค า ตัง้อยู่บนเนินเขา เจดีย์สีทองอร่าม รูปทรงคล้ายเจดีย์ชเวดากองในเมือง
ย่างกุ้ง ที่นี่ยงัเป็นจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองพญาตองซู  จากนัน้ชมวิถีชีวิต ลกัษณะอาคารบ้านเรือนและ
เลือกซือ้สินค้าของพืน้เมืองที่ ตลาดสดพญาตองซู ก่อนน าท่านเดินทางกลบัเข้าสูเ่ขตประเทศไทยบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
ซึง่ก็ยงัมีสินค้าอีกมายมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้  จากนัน้ไปชมสินค้าราคาโรงงานถกูใจค่อยซือ้ไม่ว่ากนั 
อาหารกลางวนัที่ …. 
เดินทางเข้าสูต่วัเมือง จ.กาญจนบรีุ แวะซือ้ของฝาก ไส้อัว่ กล้วยฉาบ และขนมอ่ืนๆ บริเวณตลาดของฝากน า้ตกไทรโยค 
อาหารค ่า .......... 
ที่พกั ......  



สงกรานต์รามัญ สังขละบุรี |  3 

4) อาทิตย์ที่  19 เมษายน  2563                                กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่  เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมในยุคอดีตที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทย และแห่งเดียวของ
โลก เสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  ซึ่งจะพาทุกท่านได้ย้อนไปในรัชสมยัของรัชกาลที่ 5  ทัง้สถาปัตยกรรม การแต่งกาย อาหาร ขนม
ต่าง ๆ ชมการผลิตข้าว ตัง้แต่เร่ิม ชมการท าขนมไทย เดินช้อปปิง้ตลาดโบราณ ใช้เงินรูโบราณ ฟังส าเนียงพูดแบบโบราณ หาก
ท่านใดอยากจะเข้าบรรยากาศ สามารถเช่าชดุไทยเพื่อถ่ายรูป กิบ้เก๋ๆ  

อาหารกลางวนัที่ …. 
เดินทางสู ่ อ.ห้วยกระเจา ชมความยิ่งใหญ่ของ พระพทุธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนัธารราฐอนสุรณ์ พระพทุธรูปปาง
ขอฝน มีพทุธลกัษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวสัสิกสาฎก พระหตัถ์ขวายกขึน้เสมอพระอรุะ หรืออก พระหตัถ์ซ้ายหงาย
รองรับน า้ฝน  ยงัมีอาคารนิทรรศการ ภายในจดัแสดงในหวัข้อ "อนสุรณ์แห่งการตื่นรู้" เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้ผู้คนได้เข้าถึง 
"หวัใจของพทุธะ" เพราะเมื่อเราเข้าใจในค าสอนของพระพทุธองค์ พระพทุธก็จะคงอยู่คู่กบัเราไปตลอดเวลา ปิดท้ายที่      
วดัสระลงเรือ ที่ห่างกนัไม่ไกล ชมโบสถ์เรือสพุรรณหงส์ทีใ่หญ่ที่สดุในประเทศไทย 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  11,500.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  10,000.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม  2,500.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ ่ากว่า 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภยั 

   7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 15 มีนาคม 2563 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่  1 เมษายน  2563 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 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   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

