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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

 

Line ID: @chaitour 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

เดินทาง: พฤหัสบดีที่ 23 – เสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 (3 วัน 2 คืน) 

ณ สทัธา Light Festival 2021 
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01. วนัแรกของการเดินทาง                กรุงเทพฯ – นครชยัศรี – ราชบุรี  

 

06.30 น.  พรอ้มกนัที่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ มุ่งหนา้สูอ่  าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม (52 กม. / 1 ชม.) 

บรกิารอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ   

น าท่านชมสวนส้มโอไทยทวี เป็นสวนสม้โอเก่าแก่จากถิ่นก าเนิดดัง้เดิม ซึ่งปลกูสม้โอมาอย่างยาวนานรว่ม 50 ปี 
จากการศึกษา สังเกต และเรียนรู ้ในเรื่องธรรมชาติของส้มโอ และสภาพแวดล้อมในการท าเกษตร ท าให้                    
ดร.ทมิ ไทยทวี เจา้ของสวนมีแนวคิดที่จะปรบัเปลี่ยนการท าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์
เพื่อใหท้ัง้ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคมีความปลอดภยั สขุภาพดีอีกทัง้ยงัเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย   
ปัจจุบัน คุณธนกฤต ไทยทวี ทายาทรุ่นที่ 2 ไดต้่อยอดธุรกิจ โดยเปิดสวนใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรูส้ม้โอมณฑล-         
นครชัยศรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนิเวศนเ์ชิงสรา้งสรรค ์ ใหท้่านไดล้่องเรือชมสวน เรียนรูเ้ทคนิคการเก็บ           
สม้โอและระหว่างลอ่งเรืออยู่นัน้ ท่านยงัมีโอกาสไดเ้ห็นปลาหลากชนิดในรอ่งสวนกระโดดขึน้มาอวดโฉมเหมือนกับ
การแสดงโชว ์นอกจากนีย้งัใหท้่านไดล้องชิมสม้โอสดๆ และย าสม้โอสตูรเฉพาะของทางสวนอีกดว้ย  
เดินทางสู่พระราชวังสนามจันทร์ (20 กม. / 30 นาที) สรา้งขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
โดยโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้บริเวณที่เชื่อว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริยส์มัยโบราณที่เรียกว่า "เนินปราสาท"         
เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ประทับเวลาเสด็จมานมัสการองคพ์ระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชัยภูมิ
เหมาะส าหรับตา้นทานข้าศึก ซึ่งจะยกเข้ามาทางน า้ได้อย่างดี  จึงตั้งพระทัยที่จะสรา้งพระราชวังสนามจันทร์          
ไวส้  าหรบัเป็นเมืองหลวงที่สอง หากประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤติ  โดยสิ่งก่อสรา้งภายในพระราชวังที่โดดเด่น 
ไดแ้ก่ 1. พระต าหนักชาลีมงคลอาสน ์ที่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแนวเรอเนซองสข์องฝรั่งเศสกบัอาคารแบบฮารฟ์
ทิมเบอรข์ององักฤษ พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงใชเ้ป็นที่ประทบัตลอดช่วงปลายรชักาลเมื่อเสด็จ
พระราชวงัสนามจนัทร ์
2. พระต าหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นเรือนไมส้กัทอง 2 ชั้น แบบตะวันตกทาสีแดง สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-
คลาสสิค ตัง้อยู่ดา้นหลงัพระต าหนกัชาลีมงคลอาสน ์สองพระต าหนกัเชื่อมต่อถึงกันดว้ยสะพานทางเดินทอดยาว 
หลงัคามงุกระเบือ้ง ติดหนา้ต่างกระจกตลอดความยาวสองดา้น 
3. พระทีน่ั่งพิมานปฐม พระที่นั่งหลงัแรกของพระราชวงัสนามจนัทร ์ลกัษณะตกึสีขาว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หัว ทรงใหส้รา้งไวเ้พื่อตอ้นรับอาคันตุกะ แขกที่มาเยือน และยังใชเ้ป็นที่ทรงพระอักษรเมื่อเสด็จมา
ประทับที่นี่อีกดว้ย   น าท่านเดิมชมและถ่ายรูปจากด้านนอกอาคาร พรอ้มฟังบรรยายจากวิทยากรเก่ียวกับ
เรื่องราวและประวตัิความเป็นมาของพระราชวงัแห่งนี ้
หมายเหตุ ปัจจบุนัพระราชวงัสนามจนัทร ์ไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นในตวัอาคาร แต่สามารถชมบรเิวณรอบนอกได ้
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อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านสักการะพระปฐมเจดีย์ ที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร โดยลักษณะของเจดียน์ั้น            
จะเป็นพระเจดียอ์งคข์นาดใหญ่ รูประฆังคว ่า ปากผายใหญ่ โครงสรา้งดา้นในจะเป็นไมซุ้งรัดดว้ยโซ่เสน้ใหญ่             
ก่อนจะก่ออิฐถือปนูทบั ตกแต่งและประดบัดว้ยกระเบือ้งปทูบั มีวิหารทัง้ 4 ทิศ และก าแพงแกว้อีก 2 ชัน้  นอกจากนี ้
ยงัมพีระร่วงโรจนฤทธ์ิ ที่เป็นพระพทุธรูปยืนปางหา้มญาติ ประดิษฐานอยู่ภายในซุม้วิหารหนา้องคพ์ระปฐมเจดีย ์
สรา้งมาตัง้แต่ในสมัยรชักาลที่ 6  โดยพระเศียร พระหัตถ ์และพระบาท นั้นน ามาจากเมืองศรีสชันาลยั จังหวัด
สโุขทยั และที่ฐานพระพทุธรูปองคน์ี ้ยงัเป็นที่บรรจพุระบรมอฐิัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัอีกดว้ย  
จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัราชบรุี 
น าท่านชมพิพิธภัณฑร์าชบุรี (48 กม. / 1 ชม.) สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และไดร้บัการบูรณะ
เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2431 ภายในจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับราชบุรี ในทุกๆ ดา้น           
อาทิ ประวัติศาสตร ์โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพืน้บา้น เครื่องไมเ้ครื่องมือใชใ้นการจบัสตัวน์  า้ 
และวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชนกลุม่ต่างๆ   
สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ที่พกั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พัก    โรงแรมราชาบุระ (โรงแรมที่ออกแบบโดยใส่อัตลักษณ์พืน้ถิ่นของชาวราชบุรีเข้าไปในงานออกแบบ                
ไดแ้รงบนัดาลใจจากเสน้สาย รูปทรง ของดินและโอ่ง ปรากฎใหเ้ห็นทั่วทัง้บรเิวณโรงแรม) 
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19.00 น.   น าท่านสู่ณ สัทธา อุทยานไทย เพื่อชม Light Festival งานจัดแสดงไฟประดับสุดอลังการทั่วทั้ง
อุทยาน  น าเสนอความงดงามของการจัดแสดงกว่าลา้นดวง ดว้ยเทคนิค  Projector Mapping, Interactive Light 
Art และ Interactive Display เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดส้มัผสักบัประสบการณ ์Illumination Art อย่างตระการตา 
 
 
 

 
 
 
 

02. วนัท่ีสองของการเดินทาง                   ราชบุรี – กาญจนบุรี 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่พิพิธภัณฑห์นังใหญ่วัดขนอน (29 กม. / 30 นาที) ลกัษณะเป็นเรือนไทย 2 ชัน้ จดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจ านวน  313 ตัว ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์            
สว่นใหญ่เป็นตวัละครในเรื่องรามเกียรต์ิ ให้ท่านได้ชมการแสดงโดยคณะหนังใหญ่วัดขนอน อนัเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมที่สืบทอดต่อกนัมา และยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 
จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าพุทธาราม (15 กม. / 20 นาที) หรือถ า้สติ สักการะพระพุทธะมหาคันธาราช (พระนั่ง         
เมืองแก้ว) ที่แกะสลักจากผนังถ า้หินแกรนิตอายุหลายพันปี ใช้เวลาราว 6 ปี เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา 
ประทบันั่งหอ้ยพระบาทไวบ้นดอกบวั รูปแบบสมยัทวารวดี มีความสงู 3.9 เมตร ฐานรองนั่งและองคพ์ระยึดติดกบั
ผนังถ า้ นับเป็นพระรูปหินแกะสลกัแบบลอยตัวติดกับตัวถ า้แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 2 ของโลก 
(องคแ์รกอยู่ที่ศรีลงักา)   

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่วัดถ ้าเสือ (57 กม. / 1 ชม.) วดัเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวตัิสืบยอ้นไปไดถ้ึงปี พ.ศ. 2514 มีชื่อเสียง
เลื่องลือในความสวยงามของพระพุทธรูปสีทองอร่ามปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี และ         
พระเจดียเ์กษุแกว้มหาปราสาท เป็นเจดียท์รงแปดเหลี่ยมสีสม้ สงูใหญ่โดดเด่นอลงัการ มีทัง้หมด 9 ชัน้ ตรงกลาง         
มีบันไดเวียนสามารถเดินขึน้ไปถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีภาพเขียนเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัต ริย ์          
ชัน้บนสดุเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตทุี่อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย  นอกจากนีย้งัมีถ า้ขนาดเล็ก
อยู่บรเิวณเชิงเขา ภายในประดิษฐานพระประจ าวนัเกิด และเป็นจดุจ าหน่ายวตัถมุงคลต่างๆ อีกดว้ย 
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น าท่านแวะเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆ กับต้นจามจุรียักษ ์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี แผ่ความร่มรื่นดว้ยร่มเงากินพืน้ที่
กว่า 1 ไร ่ ขนาดของล าตน้โดยรอบประมาณ 10 คนโอบ พุ่มที่บานออกมานัน้ขนาดกว่า 25 เมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลาง
ประมาณ 50 เมตร และสงูกว่า 20 เมตร  ในปัจจบุนัจะหาตน้ไมข้นาดใหญ่แบบนี ้นบัว่าเป็นเรื่องยากมากๆ ท าใหมี้
นกัท่องเที่ยวมาชมความสวยงามกันอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนีบ้ริเวณรอบๆ ยงัมีสะพานแบบวงกลมที่ยกตวัสงู
เหนือพืน้ดิน ไวส้  าหรบัเป็นพืน้ที่นั่งเลน่พกัผ่อน หรือจะเดินถ่ายรูปรอบๆ ก็ไดเ้ช่นกนั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    โรงแรมย ูอินจนัทรี กาญจนบรุี  
(โรงแรมสไตลบ์ตูิค ในบรรยากาศรมิน า้แม่แคว รม่รื่นปกคลมุดว้ยความเขียวขจีของรม่ไม)้ 
 
 

03. วนัท่ีสามของการเดินทาง                        กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ 

 

07.30 น.    รว่มท าบญุตกับาตรยามเชา้ที่บรเิวณท่าน า้ของโรงแรม 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางไป สะพานข้ามแม่น ้าแคว เป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางรถไฟสายยทุธศาสตร ์หรือที่รูจ้กัในชื่อ “เสน้ทางรถไฟ
สายมรณะ” ที่สรา้งขึน้ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยหยาดเหงื่อแรงงาน รวมทัง้ชีวิตของเชลยศกึพนัธมิตรนบัหมื่น
คน เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทางรถไฟที่มีความยาวถึง 415 กิโลเมตร ส าหรบัใชล้  าเลียงอาวธุ และก าลงัพลของกองทพัญ่ีปุ่ น  
ไฮไลทข์องที่นี่ก็คือ การไดม้าเดินบนรางรถไฟบนสะพานขา้มแม่น า้แควที่มีระยะทาง 300 เมตร ถือเป็นจุดถ่ายรูป 
และเป็นจดุชมวิวแม่น า้แควอีกดว้ย 
10.44 น.  น าท่านน่ังรถไฟสายกาญจนบุรี-น ้าตก โดยขึน้จากสถานีสะพานแม่น า้แคว มุ่งหนา้ไปยังสถานีถ า้
กระแซ ใหท้่านไดช้มวิวและถ่ายรูปบรรยากาศระหว่างทาง 
12.00 น.   ถึง สถานีถ า้กระแซ เป็นถ า้ขนาดเล็ก ภายในประดิษฐานพระพทุธศกัด์ิสิทธิ์ สถานที่แห่งนีเ้คยเป็นที่พกั
ของเชลยศึกเมื่อครัง้สรา้งเสน้ทางรถไฟสายมรณะ โดยบริเวณนีเ้ป็นจุดที่สรา้งทางรถไฟไดย้ากที่สุด เนื่องจาก
เสน้ทางโคง้เลียบเขาและดา้นล่างเป็นแม่น า้ลึก บริเวณนีจ้ึงไดส้มญานามว่าโคง้มรณะ ตัวถ า้ติดกับเสน้ทางรถไฟ 
มองจากปากถ า้ไปบรเิวณทางรถไฟจะเห็นทิวทศันท์ี่งดงามและมองเห็นแม่น า้แควนอ้ยอยู่เบือ้งลา่ง 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
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น าท่านสู่ สวนสัตวเ์ปิดซาฟารีปารค์ (56 กม. / 1 ชม.) ที่นี่ถือว่าเป็น สวนสตัวเ์ปิดแห่งแรกในจงัหวดักาญจนบุรี 
เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2540 ภายในสวนสตัวม์ีพืน้ที่เกือบ 500 ไร ่โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือสว่นของสวน
สตัวเ์ปิดที่แยกสตัวอ์อกเป็น 8 โซน แบ่งเป็นสตัวช์นิดต่างๆ ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของกิจกรรมมีการการแสดงโชว์
ต่างๆ เช่น โชวจ์ระเข ้โชวช์า้งเป็นตน้ ใหท้่านไดน้ั่งรถมินิบสัของทางสวนเขา้ไปชมสตัวใ์นโซนต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
ใหอ้าหารและถ่ายรูปสตัวจ์ากในรถได ้จุดที่เป็นไฮไลทค์ือการไดป้้อนอาหารยีราฟแบบใกลช้ิด บางตวัก็เอาหัวยื่น
เขา้มาภายในรถ เพื่อเขา้มาหาอาหาร สรา้งความสนกุและตื่นเตน้ใหก้บันกัท่องเที่ยว  
Optional Tour กิจกรรมตะลุยแดนยีราฟ ใหท้่านนั่งรถเข้าไปชม, ใหอ้าหารและถ่ายรูปกับบรรดายีราฟแบบ
ใกลช้ิดสุดๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดกิจกรรม (จ ากัดจ านวนผูเ้ข้าชมแต่ละรอบไม่เกิน 12 ท่าน / ค่ากิจกรรม 
1,000 บาทต่อท่าน ไม่รวมในอตัราค่าบรกิาร) 
สมควรแก่เวลา เดินทางกลบักรุงเทพฯ (179 กม. / 3.30 ชม.) 
18.30 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
รถจอดสง่ที่หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
 - กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 

หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

 

อัตราค่าบริการ   

(ส าหรบั 16 ท่าน (รถโคช้ – 40 ที่นั่ง) / มคัคเุทศก ์2 คน) 

 ผูใ้หญ่ ท่านละ     12,500.- บาท 

 พกัเด่ียวเพิ่ม          3,000.- บาท 
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อัตรานี้รวม  

 1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
 2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
 6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 3. ค่ากิจกรรมตะลยุแดนยีราฟ 1,000 บาท ต่อท่าน 
 4. การตรวจหาเชือ้โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชม. 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
                                                                                 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

 


