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เสนหตะวันตก
ดินแดนอารยธรรม 3 เชื้อชาติ

1

06.00 น.

06.30 น.

09.30 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย

18.00 น.
19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ปตท. สำานักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์พร้อมต้อนรับและอำานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล 
นำาชม วัดถ้ําเสือ กราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุด ของ
จังหวัดกาญจนบุรี องค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสกสีทองทั้งองค์ และเมื่อเดินขึ้นถึงด้านบน
ก็จะพบกับความสดชื่นลมพัดเย็นสบาย นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท ซึ่งองค์พระเจดีย์
เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่างๆ แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ชั้นบนสุดเป็นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ส่วนด้านล่างเป็นถ้ำาขนาดเล็ก
อยู่บริเวณเชิงเขา ภายในประดิษฐานพระประจำาวันเกิด
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่อำาเภอไทรโยค ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด สถานที่จัดแสดงเรื่องราวและรวบรวมข้อมูล
ภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณยังมีเส้นทาง
ให้เดินศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือที่ปราศจากเครื่องมืออันทันสมัยเพื่อเป็นช่องสำาหรับ
สร้างทางรถไฟไปยังเมียนมาร์ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อำาเภอสังขละบุรี 
เข้าสู่ที่พัก สามประสบรีสอร์ท หรือเทียบเท่า  
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - สังขละบุรี

     เยือนกาญจนบุรี เมืองแห่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม กับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวไทย มอญ
พม่า ที่เมืองสามประสบ สังขละบุรี และพญาตองซู ชม
ความงามของน้ำาตกห้วยแม่ขมิ ้น ขอพรไหว้พระ ณ 
วัดถ้ำาเสือ, วัดเสาร้อยต้น, วัดวังก์วิเวการาม, วัดเจดีย์ทอง
พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด และสถานท่ีประวัติศาสตร์
ณ ด่านเจดีย์สามองค์, สะพานมอญ และอุทยานประวัติศาสตร์
สงคราม 9 ทัพ

วัดถ้ำาเสือ

30 3
TRIP

2560
พฤศจิกายน  ธันวาคม

-
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2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางย้อนรอยช่องทางประวัติศาสตร์ ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นสถานท่ีท่ีชาวมอญผู้ทุกข์ยาก
ได้ร่วมสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ ในคร้ังท่ีหนีภัยสงครามจากเมียนมาร์เข้ามาสู่เขตแดนไทย ซ่ึงแต่เดิม
ก่อขึ้นด้วยก้อนหินก้อนกรวดนับพันก้อนตามแต่จะหาได้ในตอนนั้น
เปล่ียนพาหนะเป็นรถท้องถ่ินนำาท่านผ่านด่านชายแดนไทย - เมียนมาร์ เข้าสู่เขตอำาเภอพญาตองซู
รัฐกะเหร่ียง เมียนมาร์ ชมวัดเสาร้อยต้น เป็นวัดเดิมท่ีหลวงพ่ออุตตมะเคยมาจำาพรรษาและสร้างไว้
จุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่ที่เสาที่ทำาจากไม้แดงนับร้อยต้น ทำาให้กลายเป็นชื่อของวัด และเป็นที่
รู้จักกันทั่วไป นอกจากนี้บริเวณด้านหลังวัด ยังมีพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว พร้อม
พระอรหันต์จำานวน 120 องค์ที่ตั้งแถวทอดยาวไปยังภูเขา ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อยต้นตั้งใจ
จะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ 500 องค์
จากนั้นนำาชม วัดเจดีย์ทอง หรือ วัดทองคํา ตั้งอยู่บนเนินเขา องค์เจดีย์สีทองอร่าม รูปทรง
คล้ายองค์เจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้ง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
พญาตองซูและชายแดนไทยอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่เขตประเทศไทย แวะซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง
ต่างๆ ที่ตลาดสดพญาตองซู พร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลาเดินทาง
กลับสู่ชายแดนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวงาช้างโบราณ ที่เชื่อกันว่าเป็นช้างแมมมอธ ชมเจดีย์พุทธคยา
(จำาลอง) ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบสังขารหลวงพ่ออุตตมะ ‘มหาวัชระแห่งรามัญ’ ผู้เป็น
ศูนย์รวมดวงใจของชาวมอญ กะเหรี่ยงและไทย ณ วัดวังก์วิเวการาม  
ล่องเรือชมทิวทัศน์ ต้นน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ์ ชมวิถีชีวิตของชาวสังขละบุรีรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำา
และชมเมืองบาดาล ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะ ที่จมอยู่ใต้น้ำาหลังการสร้างเขื่อน
มานานนับสิบปี บริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำา 3 สายแห่งสังขละบุรี คือ ซองกาเลีย รันตี
บิคลี่ ก่อนที่จะรวมตัวเป็นแม่น้ำาแควน้อย 
รับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะของชาวมอญ และสนุกสนาน
กับการขับร้องบทเพลงคาราโอเกะ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
สังขละบุรี – พญาตองซู

07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย

16.00 น.

19.00 น .

พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด วัดเสาร้อยต้น 



ใส่บาตรพระสงฆ์ และชมสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย และเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของชาวบ้าน เปรียบดั่งเส้นทางคมนาคมหลัก
ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ซึ่งได้พังลงเมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ทั้งชาวไทย ชาวมอญ และหน่วยงานรัฐ ได้สร้างให้สะพานไม้แห่งนี้กลับฟ้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
เม่ือเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 ทำาให้สะพานไม้แห่งน้ีกลับมาคึกคักมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางผ่านอำาเภอทองผาภูมิ อำาเภอไทรโยค แวะซ้ือของฝาก ไส้อ่ัว กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ
และขนมอื่นๆ บริเวณตลาดของฝากน้ำาตกไทรโยค
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ น้ําตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำาเข่ือนศรีนครินทร์ เป็นน้ำาตกท่ีสวยงามมีน้ำาไหลตลอดท้ังปี มีช่ือเรียกแตกต่าง
กันในแต่ละชั้น ชั้นที่สวยที่สุดคือ ชั้นที่ 4 มีชื่อว่า ‘ฉัตรแก้ว’ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก รายาบุรีรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชม อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม 9 ทัพ
นับเป็นสงครามครั้งสำาคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เพื่อปกปอง
การรุกรานจากพม่าในสมัยของพระเจ้าปดุง ราวปี พ.ศ. 2328 ชัยชนะในครั้งนั้นทำาให้ไทยรักษา
เอกราช และดำารงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน ฟังเรื่องราวจากวิทยากรประจำาพื้นที่
รับประทานอาหารกลางวัน
เลือกซื้อขนมของฝากที่ ร้านแม่บัวคํา  ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ ปตท. สำานักงานใหญ่ 

(สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย และเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของชาวบ้าน เปรียบดั่งเส้นทางคมนาคมหลัก
ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ซึ่งได้พังลงเมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
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4

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
สังขละบุรี - น้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น 

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
เขื่อนศรีสวัสดิ์ - กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ

05.30 น.

07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย

17.30 น.
19.00 น.

07.00 น.
09.30 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย
18.00 น.

สะพานอุตตมานุสรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

น้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น
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อัตราคาบริการ

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

14,000 บาท

16,000 บาท

  3,500 บาท

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

หมายเหตุ
อัตรานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับบริษัทฯ ในปี 2558-2560
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ Call Center 
0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - ชำาระเงินเต็มจำานวนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 - ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 7,000 บาท
 - ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
   (เนื่องจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทาง
   เรียบร้อยแล้ว)
 - ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

เมืองบาดาล

วัดเจดีย์ทอง

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ


