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01. องัคารท่ี 18 มกราคม 2565           กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี - สงัขละบุรี  

 

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

บรกิารอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ   

ชม วัดถ ้ำเสือ กราบนมสัการพระธาต ุและพระพทุธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สดุของจงัหวดักาญจนบรุี องคพ์ระ 
สวยงามประดับดว้ยโมเสคสีทองทัง้องค ์ และเมื่อเดินทางขึน้ถึงดา้นบนก็จะพบกับความสดชื่นลมพดัเย็นสบาย 
มองไปดา้นลา่งเห็นทศันียภาพโดยรอบ นอกจากนีย้งัมีพระเจดียเ์กศแกว้ปราสาท ซึ่งองคพ์ระเจดียเ์ป็นสีอิฐทัง้องค ์
แบ่งเป็นชัน้ต่าง ๆ แต่ละชัน้จะประดิษฐานพระพทุธรูปมากมาย ชัน้บนสดุเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีรกิธาตุ
ที่อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย สว่นดา้นลา่งเป็นถ า้ขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขา ภายในประดิษฐานพระประจ าวนั
เกิดและจ าหน่ายวตัถมุงคล 
อาหารกลางวนัที่ ......กาญจนบรุี 
เดินทางสู่อ  าเภอสงัขละบรุีน าท่านลอ่งเรือชมทิวทศัน ์ต้นน ้ำเข่ือนวชิรำลงกรณ์ ชมวิถีชีวิตของชาวสงัขละบรุีรอบ
บริเวณอ่างเก็บน า้และชม เมืองบำดำล ซึ่งเป็นที่ตัง้วดัเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยู่ใตน้  า้หลงัการสรา้งเขื่อน
มานานนับสิบปีบริเวณนีเ้ป็นจุดบรรจบกันของแม่น า้ 3 สายแห่งสงัขละบุรี คือ ซองกาเลีย รนัตี บิคลี่ ก่อนที่จะ
รวมตวัเป็นแม่น า้แควนอ้ย  
อาหารค ่าที่ ......รีสอรท์ 
ที่พกั สามประสพรีสอรท์ 
 

02. พุธท่ี 19 มกราคม 2565                 สงัขละบุรี - กาญจนบุรี 
 

06.00 น. น าท่านเดินทางขา้มสะพานมอญรว่มใสบ่าตรพระสงฆ ์ อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
หลงัอาหารน าชม เจดีย์พุทธคยำ(จ าลอง)  ภายในประดิษฐานพระบรมสารีรกิธาตกุระดกูนิว้หวัแม่มือขวาขององค์
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ จากนัน้ไปกราบสงัขารหลวงพ่ออุตตมะ มหาวชัระแห่งรามญั ผูเ้ป็นศนูยร์วมดวงใจของชาว
มอญ กะเหรี่ยง และไทย ณ วัดวังก์วิเวกำรำม สกัการะ  พระพทุธรูปหนิอ่อนสขีาว  ชม งาชา้งโบราณ  ที่เชื่อกนัว่า
เป็นงาของชา้งแมมมอธ  
อาหารกลางวนัที่ ...... อ.ทองผาภมูิ 
หลงัอาหารเดินทางสู ่สวนสัตวเ์ปิดซาฟารีปารค์ (56 กม. / 1 ชม.) ที่นี่ถือว่าเป็น สวนสตัวเ์ปิดแห่งแรกในจงัหวดั
กาญจนบุรี เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2540 ภายในสวนสตัวม์ีพืน้ที่เกือบ 500 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของสวนสตัวเ์ปิดที่แยกสตัวอ์อกเป็น 8 โซน แบ่งเป็นสตัวช์นิดต่างๆ ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของกิจกรรมมีการ
แสดงโชวต์่างๆ เช่น โชวจ์ระเข ้โชวช์า้งเป็นตน้ นั่งรถมินิบสัของทางสวนเขา้ไปชมสตัวใ์นโซนต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
ใหอ้าหารและถ่ายรูปสตัวจ์ากในรถได ้จุดที่เป็นไฮไลทค์ือการไดป้้อนอาหารยีราฟแบบใกลช้ิด บางตวัก็เอาหัวยื่น
เขา้มาภายในรถ เพื่อเขา้มาหาอาหาร สรา้งความสนกุและตื่นเตน้ใหก้บันกัท่องเที่ยว  



 สงัขละ กาญจน ์ราชบรุี  |  3 

 

 

 

 

อาหารค ่าที่ โรงแรม 
ที่พกั โรงแรมพีลสู กาญจนบรุี  
 

03. พฤหสับดีท่ี 20 มกราคม 2565                กาญจนบุรี  

 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านถ่ายภาพที่ระลกึกบัสะพานขา้มแม่น า้ สะพานประวตัิศาสตร์จากเหตกุารณส์งครามโลกครัง้ที่ 2 จากนัน้ชม 
วัดถ า้พุหว้า  ตวัวดัเป็นศิลปะแบบขอมประยุกตท์ี่สวยงาม เป็นวดัป่าอยู่ในออ้มกอดของขนุเขามีบรรยากาศร่มรื่น 
เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวดัแห่งนีม้ีถ า้เป็นอุโบสถ ปัจจบุนัไดร้บัการบรูณะใหส้วยงาม
อลงัการดว้ยการสรา้งอุโบสถหินทรายมีการแกะสลกัลวดลายรอบอุโบสถ เมื่อเดินเขา้ไปในพระอุโบสถก็จะถึงปาก
ทางเขา้ถ า้ ภายในมีหินงอกหินยอ้ยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องภายในถ า้เพื่อใหแ้สงส่องลงมา มีพระพุทธรูป
หลายองค ์รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมารป์ระดิษฐานไวใ้ห้ท่านมาเยี่ยมชมได้
สกัการะบูชา และชม พิพิธภัณฑท์างรถไฟไทย-พม่า (Death Railway Museum) เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว
ประวตัิศาสตรก์ารสรา้งทางรถไฟเสน้ทางไทยสูพ่ม่าที่รูจ้กักนัดีในชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะ  
อาหารกลางวนัที่ วอน แด ซอง สมัผสับรรยากาศแบบเกาหลี เที่ยวเมืองกาญจนท์านอาหารเกาหลีพรอ้มชมทุ่ง
ดอกไมท้ี่จะสลบัสบัเปลี่ยนไปตามฤดกูาล จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัราชบรุีแวะถ่ายรูปกบั ต้นจามจุรียักษ ์อายกุว่า
รอ้ยปี ที่ยืนตน้โดดเด่นสงูกว่า 20 เมตร แผ่กิ่งกา้นสาขาใหร้ม่เงาความงดงาม ปัจจบุนักระทรวงวฒันธรรม ยงัจดัให้
ตน้จามจุรียักษ์แห่งนีเ้ป็นหนึ่งในตน้ไมใ้หญ่ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใตร้่มพระบารมี” หนึ่งในตน้ไมท้รงคุณค่าที่
สามารถน ามาต่อยอดเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในพืน้ที่ได ้ 
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ชมสวนเซรามิกที่ โรงงานผลิตเซรามิกเถ้าฮงไถ่ จุดเด่นของผลิตภัณฑ ์เถ้าฮงไถ่ คือน าเอารูปทรงดั้งเดิมมา
ประยุกต ์ใชก้ับสีสนัที่ร่วมสมัยเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลกัษณท์ี่สรา้งความ
แตกต่างใหก้ับผลิตภัณฑ ์และยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ออกมาทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อสรา้งจุดเด่นและใหเ้กิด
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์สว่นราคาขึน้อยู่ที่ขนาดสีสนัและความยากง่ายนะคะ ชม..ชอ้ปกนัไดต้ามอธัยาศยั  

อาหารค ่าที่ Nasatta  
หลงัอาหารน าท่านชมงาน Nasatta Light Festival 2022  
ที่พกั โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี ( 2 คืน) เป็นโรงแรมที่ออกแบบโดยใสอ่ตัลกัษณพ์ืน้ถิ่นของชาวราชบรุีเขา้ไปในงาน
ออกแบบโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากเสน้สาย รูปทรง ของดินและโอ่งซึ่งปรากฎใหเ้ห็นทั่วทัง้บรเิวณของโรงแรม 
 

04. ศกุรท่ี์ 21 มกราคม 2565                 กาญจนบุรี - ราชบุรี 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าชมวฒันธรรมไท-ยวนที่ จิปาถะภณัฑ์สถานบา้นคูบวั พิพิธภณัฑท์ี่จดัว่าน่าสนใจไม่นอ้ย ตัง้อยู่ภายใน วดัโขลง-
สุวรรณคีรี เป็นพิพิธภัณฑซ์ึ่งเกิดขึน้จากความร่วมมือของมูลนิธิพัฒนาประชากรต าบลคูบัว และยังเป็นศูนยส์ืบ
ทอดศิลปะผา้จกราชบุรีชมรมชาวไท-ยวนอีกดว้ย ภายในพิพิธภัณฑแ์บ่งการจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ คือ ภูมิ
ปัญญาสมยัทวาราวดี  เครื่องมือท ามาหากิน  วิถีชีวิตของชาวไท–ยวน การทอผา้จกผา้โบราณ หอ้งแสดงชาติพนัธุ์
ในจังหวัดราชบุรี เป็นตน้ จากนั้นน าท่านชมและเลือกซือ้ผ้าทอมือคูบัวผา้ซิ่นตีนจกที่มีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอสวนผึง้ 

อาหารกลางวันที่ โคโระฟิลดฟ์ารม์ สวนผึง้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพรอ้มรา้นอาหารแบบฟิวชั่น ที่มีทั้งสวน
ดอกไมแ้ละผลิตภณัฑพ์ืชผกั ผลไม ้ทางการเกษตรปลกูหมนุเวียนสลบัไปตามฤดกูาล สว่นไฮไลทข์องที่นี่คือเมล่อน
สายพนัธุญ่ี์ปุ่ นที่มีรสชาติหวานหอม 

อิ่มอร่อยกับอาหารแล้วน าท่านไปพักผ่อนแช่เทา้ผ่อนคลา้ยความเมื่อยล้าที่ ธารน ้าร้อนบ่อคลึง น ้าแร่รอ้น
ธรรมชาติซึมจากน า้ใตด้ินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาตามล าธารเล็กๆ ผ่านกอ้นหินกรวดทราย
และป่าไมเ้บญจพรรณลงมายงับ่อน า้รอ้นดา้นลา่งเป็นบ่อน า้แรร่อ้นที่นี่มีบรรยากาศแบบไทยๆนะคะ แตมี่ประโยชน์
ดา้นวารีบ าบดัที่คุม้ค่ากับการเดินทางมา ธารน า้รอ้นบ่อคลงึนีค้น้พบโดย นายประยรู โมนยะกลุ เม่ือ ปี พ.ศ. 2468 
อณุหภมูิพอเหมาะราว 50-57 องศาC  

 

 
 
 
 
 



 สงัขละ กาญจน ์ราชบรุี  |  5 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเขางู แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งเดิมเป็นแหล่งระเบิดหิน ต่อมาไดเ้ปลี่ยนมาเป็น
สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจพบกบัวิวสวยๆ ของธรรมชาติ ทะเลสาบที่ตัง้อยู่กลางหบุเขา จดุเช็คอินของคนชอบถ่ายรูป 
แชะแลว้แชรก์นัไดต้ามอธัยาศยั!!!  
อาหารค ่าที่ โรงแรม 
 

05. เสารท่ี์ 22 มกราคม 2565          ราชบุรี - นครปฐม - กรุงเทพฯ 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านไปซือ้ไชโ้ป๊ที่ ตลาดเจ็ดเสมียน  ก่อนเดินทางสู ่พิพิธภัณฑห์นังใหญ่วัดขนอน (5 กม. / 10 นาที) ลกัษณะ
เป็นเรือนไทย 2 ชั้น จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลกัตัวหนังใหญ่ มีตัวหนัง
จ านวน 313 ตวั ที่อยู่ในสภาพสมบรูณ ์สว่นใหญ่เป็นตวัละครในเรื่องรามเกียรต์ิ  
10.00 น.  ชมการแสดงโดยคณะหนงัใหญ่วดัขนอน อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่สืบทอดต่อกันมา และยงัไดข้ึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกอีกดว้ย  จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดนครปฐมน าท่าน
สกัการะ พระปฐมเจดีย ์ที่ตัง้อยู่ภายในวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร ลกัษณะเป็นพระเจดียอ์งคข์นาดใหญ่ 
รูประฆงัคว ่า ปากผายใหญ่ โครงสรา้งดา้นในจะเป็นไมซุ้งรดัดว้ยโซ่เสน้ใหญ่ก่อนจะก่ออิฐถือปูนทบั ตกแต่งและ
ประดับด้วยกระเบือ้งปูทับ มีวิหาร 4 ทิศก าแพงแก้วอีก 2 ชั้น   กราบไหว้ของพร พระร่วงโรจนฤทธ์ิ ที่เป็น
พระพุทธรูปยืนปางหา้มญาติ ประดิษฐานอยู่ภายในซุม้วิหารหนา้องคพ์ระปฐมเจดีย ์สรา้งขึน้ในสมัยรชักาลที่ 6  
โดยน าพระเศียร พระหตัถ ์และพระบาทมาจากเมืองศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยัใตฐ้านพระพทุธรูปเป็นที่บรรจพุระ
บรมอฐิัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั     

อาหารกลางวนัที่.....นครปฐม 

หลงัอาหารเดินทางสู ่สวนส้มโอไทยทวี สวนสม้โอเก่าแก่จากถิ่นก าเนิดดัง้เดิม ซึ่งปลกูสม้โอมาอย่างยาวนานร่วม 
50 ปี จากการศึกษา สงัเกต และเรียนรูใ้นเรื่องธรรมชาติของสม้โอ และสภาพแวดลอ้มในการท าเกษตรแลว้ท าให ้
ดร.ทิม ไทยทวี เจา้ของสวนมีแนวคิดที่จะปรบัเปลี่ยนการท าเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์
เพื่อใหท้ัง้ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคมีความปลอดภยั สขุภาพดีอีกทัง้ยงัเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  โดยปัจจุบนั คุณธนกฤต 
ไทยทวี ทายาทรุ่นที่ 2 ไดต้่อยอดธุรกิจ โดยเปิดสวนใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรูส้ม้โอมณฑลนครชัยศรี และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศนเ์ชิงสรา้งสรรค ์ ลองลิม้ชิมย าสม้เฉพาะของทางสวนและอุดหนุนซือ้สม้โอกลบัมาฝากคน
ทางบา้นกนัตามอธัยาศยัไดเ้ลยค่ะ!! สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.30 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท  
กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
 

หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ   

 ผูใ้หญ่ ท่านละ     17,500.- บาท 

 พกัเด่ียวเพิ่ม          3,600.- บาท 

 

อัตรานี้รวม  

 1. รถโคช้ปรบัอากาศ เรือ 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 
 

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

เงื่อนไขการจอง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก 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 
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