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01. อังคารที่ 18 มกราคม 2565

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี - สังขละบุรี

06.00 น. พร้อมกันที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสูอ่ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (52 กม. / 1 ชม.)
บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
ชม วัดถ้ำเสือ กราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ท่สี ดุ ของจังหวัดกาญจนบุรี องค์พระ
สวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทัง้ องค์ และเมื่อเดินทางขึน้ ถึงด้านบนก็จะพบกับความสดชื่นลมพัดเย็น สบาย
มองไปด้านล่างเห็นทัศนียภาพโดยรอบ นอกจากนีย้ งั มีพระเจดียเ์ กศแก้วปราสาท ซึ่งองค์พระเจดียเ์ ป็ นสีอิฐทัง้ องค์
แบ่งเป็ นชัน้ ต่าง ๆ แต่ละชัน้ จะประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ชัน้ บนสุดเป็ นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ที่อญ
ั เชิญมาจากประเทศอินเดีย ส่วนด้านล่างเป็ นถา้ ขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขา ภายในประดิษฐานพระประจาวัน
เกิดและจาหน่ายวัตถุมงคล
อาหารกลางวันที่ ......กาญจนบุรี
เดินทางสู่อาเภอสังขละบุรีนาท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ ต้ นน้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ์ ชมวิถีชีวิตของชาวสังขละบุรีรอบ
บริเวณอ่างเก็บนา้ และชม เมืองบำดำล ซึ่งเป็ นที่ตงั้ วัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยู่ใต้นา้ หลังการสร้างเขื่อน
มานานนับสิบปี บริเวณนีเ้ ป็ นจุดบรรจบกันของแม่นา้ 3 สายแห่งสังขละบุรี คือ ซองกาเลีย รันตี บิคลี่ ก่อนที่จะ
รวมตัวเป็ นแม่นา้ แควน้อย
อาหารค่าที่ ......รีสอร์ท
ที่พกั สามประสพรีสอร์ท

02. พุธที่ 19 มกราคม 2565

สังขละบุรี - กาญจนบุรี

06.00 น. นาท่านเดินทางข้ามสะพานมอญร่วมใส่บาตรพระสงฆ์
อาหารเช้าที่รีสอร์ท
หลังอาหารนาชม เจดีย์พุทธคยำ(จาลอง) ภายในประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุกระดูกนิว้ หัวแม่มือขวาขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนัน้ ไปกราบสังขารหลวงพ่ออุตตมะ มหาวัชระแห่งรามัญ ผูเ้ ป็ นศูนย์รวมดวงใจของชาว
มอญ กะเหรี่ยง และไทย ณ วัดวังก์วิเวกำรำม สักการะ พระพุทธรู ปหินอ่อนสีขาว ชม งาช้างโบราณ ที่เชื่อกันว่า
เป็ นงาของช้างแมมมอธ
อาหารกลางวันที่ ...... อ.ทองผาภูมิ
หลังอาหารเดินทางสู่ สวนสัตว์เปิ ดซาฟารีปาร์ค (56 กม. / 1 ชม.) ที่น่ีถือว่าเป็ น สวนสัตว์เปิ ดแห่งแรกในจังหวัด
กาญจนบุรี เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2540 ภายในสวนสัตว์มีพืน้ ที่เกือบ 500 ไร่ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนของสวนสัตว์เปิ ดที่แยกสัตว์ออกเป็ น 8 โซน แบ่งเป็ นสัตว์ชนิดต่างๆ ส่วนที่ 2 จะเป็ นส่วนของกิจกรรมมีการ
แสดงโชว์ต่างๆ เช่น โชว์จระเข้ โชว์ชา้ งเป็ นต้น นั่งรถมินิบสั ของทางสวนเข้าไปชมสัตว์ในโซนต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
ให้อาหารและถ่ายรู ปสัตว์จากในรถได้ จุดที่เป็ นไฮไลท์คือการได้ป้อนอาหารยีราฟแบบใกล้ชิด บางตัวก็เอาหัวยื่น
เข้ามาภายในรถ เพื่อเข้ามาหาอาหาร สร้างความสนุกและตื่นเต้นให้กบั นักท่องเที่ยว
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อาหารค่าที่ โรงแรม
ที่พกั โรงแรมพีลสู กาญจนบุรี

03. พฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2565

กาญจนบุรี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับสะพานข้ามแม่นา้ สะพานประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากนัน้ ชม
วัดถา้ พุหว้า ตัววัดเป็ นศิลปะแบบขอมประยุกต์ท่สี วยงาม เป็ นวัดป่ าอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น
เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนีม้ ีถา้ เป็ นอุโบสถ ปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะให้สวยงาม
อลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถ เมื่อเดินเข้าไปในพระอุโบสถก็จะถึงปาก
ทางเข้าถา้ ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่อ งภายในถา้ เพื่อให้แสงส่องลงมา มีพระพุทธรู ป
หลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้ ท่านมาเยี่ยมชมได้
สักการะบูชา และชม พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า (Death Railway Museum) เป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราว
ประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟเส้นทางไทยสูพ่ ม่าที่รูจ้ กั กันดีในชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะ
อาหารกลางวันที่ วอน แด ซอง สัมผัสบรรยากาศแบบเกาหลี เที่ยวเมืองกาญจน์ทานอาหารเกาหลีพร้อ มชมทุ่ง
ดอกไม้ท่จี ะสลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนัน้ เดินทางสูจ่ งั หวัดราชบุรีแวะถ่ายรูปกับ ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า
ร้อยปี ที่ยืนต้นโดดเด่นสูงกว่า 20 เมตร แผ่ก่งิ ก้านสาขาให้รม่ เงาความงดงาม ปั จจุบนั กระทรวงวัฒนธรรม ยังจัดให้
ต้นจามจุรียักษ์แห่งนีเ้ ป็ นหนึ่งในต้นไม้ใหญ่ “รุ กขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” หนึ่งในต้นไม้ทรงคุณค่าที่
สามารถนามาต่อยอดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กบั คนในพืน้ ที่ได้
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ชมสวนเซรามิกที่ โรงงานผลิตเซรามิกเถ้าฮงไถ่ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เถ้าฮงไถ่ คือนาเอารู ปทรงดั้งเดิมมา
ประยุกต์ ใช้กับสีสนั ที่ร่วมสมัยเป็ นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปั จจุบัน จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ท่ีสร้างความ
แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และยังมีการพัฒนารู ปแบบใหม่ๆ ออกมาทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อสร้างจุดเด่นและให้เกิด
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาขึน้ อยู่ท่ขี นาดสีสนั และความยากง่ายนะคะ ชม..ช้อปกันได้ตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่ Nasatta
หลังอาหารนาท่านชมงาน Nasatta Light Festival 2022
ที่พกั โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี ( 2 คืน) เป็ นโรงแรมที่ออกแบบโดยใส่อตั ลักษณ์พืน้ ถิ่นของชาวราชบุรีเข้าไปในงาน
ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากเส้นสาย รูปทรง ของดินและโอ่งซึ่งปรากฎให้เห็นทั่วทัง้ บริเวณของโรงแรม

04. ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

กาญจนบุรี - ราชบุรี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชมวัฒนธรรมไท-ยวนที่ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั พิพิธภัณฑ์ท่ีจดั ว่าน่าสนใจไม่นอ้ ย ตัง้ อยู่ภายใน วัดโขลงสุวรรณคีรี เป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเกิดขึน้ จากความร่วมมือของมูลนิธิพัฒนาประชากรตาบลคูบัว และยังเป็ นศูนย์สืบ
ทอดศิลปะผ้าจกราชบุรีชมรมชาวไท-ยวนอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็ นส่วนต่างๆ คือ ภูมิ
ปั ญญาสมัยทวาราวดี เครื่องมือทามาหากิน วิถีชีวิตของชาวไท–ยวน การทอผ้าจกผ้าโบราณ ห้องแสดงชาติพนั ธุ์
ในจังหวัดราชบุรี เป็ นต้น จากนั้น นาท่านชมและเลือกซือ้ ผ้าทอมือคูบัวผ้าซิ่นตีนจกที่มีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากนัน้ เดินทางสูอ่ าเภอสวนผึง้
อาหารกลางวันที่ โคโระฟิ ลด์ฟาร์ม สวนผึง้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมร้านอาหารแบบฟิ วชั่น ที่มีทั้ งสวน
ดอกไม้และผลิตภัณฑ์พืชผัก ผลไม้ ทางการเกษตรปลูกหมุนเวียนสลับไปตามฤดูกาล ส่วนไฮไลท์ของที่น่คี ือเมล่อน
สายพันธุญ
์ ี่ปนุ่ ที่มีรสชาติหวานหอม
อิ่มอร่อยกับ อาหารแล้วน าท่ านไปพัก ผ่อนแช่ เท้า ผ่ อนคล้ายความเมื่อยล้าที่ ธารน้ า ร้ อ นบ่ อ คลึ ง น ้าแร่ร อ้ น
ธรรมชาติซึมจากนา้ ใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาตามลาธารเล็กๆ ผ่านก้อนหิ นกรวดทราย
และป่ าไม้เบญจพรรณลงมายังบ่อนา้ ร้อนด้านล่างเป็ นบ่อนา้ แร่รอ้ นที่น่มี ีบรรยากาศแบบไทยๆนะคะ แต่มปี ระโยชน์
ด้านวารีบาบัดที่คมุ้ ค่ากับการเดินทางมา ธารนา้ ร้อนบ่อคลึงนีค้ น้ พบโดย นายประยูร โมนยะกุล เมื่อ ปี พ.ศ. 2468
อุณหภูมิพอเหมาะราว 50-57 องศาC
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จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเขางู แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งเดิมเป็ นแหล่งระเบิดหิน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจพบกับวิวสวยๆ ของธรรมชาติ ทะเลสาบที่ตงั้ อยู่กลางหุบเขา จุดเช็คอินของคนชอบถ่ายรู ป
แชะแล้วแชร์กนั ได้ตามอัธยาศัย!!!
อาหารค่าที่ โรงแรม

05. เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

ราชบุรี - นครปฐม - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านไปซือ้ ไช้โป๊ ที่ ตลาดเจ็ดเสมียน ก่อนเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน (5 กม. / 10 นาที) ลักษณะ
เป็ นเรือนไทย 2 ชั้น จัดแสดงประวัติความเป็ นมาของหนังใหญ่ และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนัง
จานวน 313 ตัว ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็ นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
10.00 น. ชมการแสดงโดยคณะหนังใหญ่วดั ขนอน อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา และยังได้ขึน้
ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกอีก ด้วย จากนั้น เดิน ทางสู่จังหวัดนครปฐมนาท่าน
สักการะ พระปฐมเจดีย ์ ที่ตงั้ อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร ลักษณะเป็ นพระเจดียอ์ งค์ขนาดใหญ่
รู ประฆังคว่า ปากผายใหญ่ โครงสร้างด้านในจะเป็ นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นใหญ่ก่อนจะก่ออิฐถือปูนทับ ตกแต่งและ
ประดับ ด้วยกระเบื อ้ งปูทับ มี วิห าร 4 ทิ ศก าแพงแก้วอีก 2 ชั้น กราบไหว้ข องพร พระร่ ว งโรจนฤทธิ์ ที่ เป็ น
พระพุทธรู ปยืนปางห้ามญาติ ประดิษฐานอยู่ภายในซุม้ วิหารหน้าองค์พระปฐมเจดีย ์ สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6
โดยนาพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทมาจากเมืองศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ใต้ฐานพระพุทธรู ปเป็ นที่บรรจุพระ
บรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
อาหารกลางวันที่.....นครปฐม
หลังอาหารเดินทางสู่ สวนส้มโอไทยทวี สวนส้มโอเก่าแก่จากถิ่นกาเนิดดัง้ เดิม ซึ่งปลูกส้มโอมาอย่างยาวนานร่วม
50 ปี จากการศึกษา สังเกต และเรียนรู ใ้ นเรื่องธรรมชาติของส้มโอ และสภาพแวดล้อมในการทาเกษตรแล้วทาให้
ดร.ทิม ไทยทวี เจ้าของสวนมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการทาเกษตรเคมีมาเป็ นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
เพื่อให้ทงั้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคมีความปลอดภัย สุขภาพดีอีกทัง้ ยังเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปั จจุบนั คุณธนกฤต
ไทยทวี ทายาทรุ่ น ที่ 2 ได้ต่อยอดธุรกิจ โดยเปิ ดสวนให้เป็ นศูนย์เรียนรู ส้ ม้ โอมณฑลนครชัยศรี และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศน์เชิงสร้างสรรค์ ลองลิม้ ชิมยาส้มเฉพาะของทางสวนและอุดหนุนซือ้ ส้มโอกลับมาฝากคน
ทางบ้านกันตามอัธยาศัยได้เลยค่ะ!! สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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ผูใ้ หญ่ ท่านละ 17,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

3,600.- บาท

อัตรานี้รวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)
6. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์, Face Shield, จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ / ผูเ้ ดินทางต้องได้รบั วัคฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. กาหนด

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

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

www.chaitour.co.th

