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รหสัโปรแกรม : 18639 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

เทีย่วเท ่ๆ  แบบไทย ๆ ...เทีย่ว กาญฯ เถอะ 
เยอืนเมอืงมหศัจรรย ์มนตเ์สนห่ช์ายแดน สงัขละบรุ ีเมยีนมา่ร ์

สะพานมอญ ดา่นเจดยีส์ามองค ์วดัวงัวเิวการาม(บน) ลอ่งเรอืชมวดัใตน้ า้ เมอืงบาดาล 

ตลาดพญาตองซู (เมยีนมา่ร)์ วดัเสารอ้ยตน้ (เมยีนมา่ร)์ เจดยีพ์ทุธคยาจ าลอง  

ตกับาตรแบบมอญ วดัถ า้เสอื ถ า้กระแซ สกายวอรค์เขาแหลม 
 

สมัผสัหมูบ่า้นมนตเ์สนห่ ์แหง่ชายแดน พกัแบบรสีอรท์ธรรมชาต ิ2 วนั 1 คนื อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 

ทรปิทอ่งเทีย่วแบบ "สโลวไ์ลฟ์" ชมหมูบ่า้นตดิชายแดนตะวนัตก ถา่ยรปู เซลฟี เช็คอนิ ววิสวยๆ  

ทา่มกลางวถิชีวีติชาวมอญแบบเรยีบงา่ย  ผูค้นเป็นมติร อากาศด ีใกลช้ดิธรรมชาต ิและสดูอากาศบรสิทุธิ ์ 

ทีใ่ครตา่งเขา้มาก็เป็นอนัตอ้งหลงรกั กบัวฒันธรรมอนังดงาม  

อาท ิการตกับาตรแบบชาวมอญ และสถานทีท่อ่งเทีย่วอนันา่อศัจรรยอ์กีมากมาย  
 

ก าหนดการเดนิทางทกุ เสาร ์– อาทติย ์ 30 ทา่น รถโคช๊ Code : RT63-C010 

วนัเสาร ์  กรงุเทพฯ – เมอืงกาญจนบรุ ี– สงัขละบรุ ี  

06.00 น. ทกุทา่นพรอ้มกันที ่จดุนดัหมาย.... เจา้หนา้ทีท่มีงานทัวรค์อยตอ้นรับ พรอ้มอ านวยความสะดวก ออกเดนิทางโดยรถ

โคช๊ปรับอากาศสู ่จงัหวดักาญจนบุร ีพรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่รอ้น เย็น จากนัน้บรกิารอาหารเชา้ แบบปิคนคิ (กลอ่ง)   

มัคคเุทศกแ์นะน าเสน้ทางการเดนิทาง 

09.00 น. เดนิทางถงึ อ.ท่าม่วง น าท่านชม วัดถ า้เสอื กราบนมัสการพระธาตุ ยลความใหญ่โตกวา้งขวาง ของวัด และสักการะ

พระพทุธรปูปางประทานพรทีใ่หญท่ีส่ดุของจังหวัดกาญจนบรุ ีทีส่วยงามประดับดว้ยโมเสคสทีองทัง้องค ์ สัมผัสความสด

ชืน่ของลมทีพั่ดเย็นและแรงทเีดยีว มองไปดา้นลา่งหลังองคพ์ระจะเห็นเป็นทุง่นาเขยีวขจี  นอกจากนี้ยังมพีระเจดยีเ์กศ

แกว้ปราสาท องคพ์ระเจดียเ์ป็นสอีฐิ ทัง้องค ์แบง่เป็นชัน้ต่าง ๆ หลายชัน้ แต่ละชัน้จะ ประดษิฐาน พระพุทธรูปต่างๆ 

มากมาย จนถงึชัน้บนสดุเป็นทีป่ระดษิฐานของพระบรมสารรีกิธาตทิีอ่ัญเชญิมาจากประเทศ อนิเดยี จากนัน้เดนิทางสู ่อ.

ไทรโยค น าคณะชม ถ า้กระแซ ทีม่ปีระวัตศิาสตรท์ีน่่าจดจ า ของทหารเชลยศกึทีต่อ้งสรา้งทางรถไฟสายมรณะ แหง่นี้ 

พรอ้มชม สะพานทางรถไฟสายมรณะ ใหท้า่นเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึแหง่ความทรงจ า  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารเรณู () อ.ไทรโยค 

ชว่งบา่ย หลงัอาหารเดนิทางสู ่ อ.ทองผาภมู ิ ลัดเลาะไปตามไหลเ่ขาถงึ พาทา่น

พชิติแดนสวรรคข์นาบดว้ยทะเลสาบ และป่าเขา ผา่นโคง้ขึน้ลงสู ่อ าเภอ

สงัขละบรุ ี สดุแดนตะวันตกสยาม จดุแรกน าทา่นสู ่ วดัวงักว์เิวการาม

(บน) นมัสการสงัขาลของ หลวงพอ่อตุตมะ เทพเจา้ศนูยร์วมจติ ของ

ชาวชอญ “รามญั”บชูาพระพทุธรปูหนิออ่นขาว จากนัน้น าทา่นเวยีนเทยีน

รอบ องคพ์ระเจดยีท์รงพทุธคยา ทีจ่ าลองมาแตอ่นิเดยี ลอ่งเรอืรบัลม

ชมบรรยากาศยามเย็น พระอาทติยอ์สัดงลงหลบเขา เคลา้ชมเมอืง
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บาดาล วัดวังกว์เิวกเกา่ทีจ่มน ้า สมควรแกเ่วลาน าทา่น  เขา้ทีพ่กั ณ พรไพลนิ รสีอรท์ สไตลธ์รรมชาตริะดบั

มาตรฐานหรอืเทยีบเทา่  (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

19.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร รสีอรท์  หลังอาหารอสิระกับการพักผ่อนในค ่าคนือันแสนสขุ หรอืจะเลอืกเดนิชมวถิี

ชวีติชาวมอญ ณ ถนนคนเดนิสงัขละบุร ีทีเ่ปิดเฉพาะวันเสาร ์แหลง่รวมรา้นทัง้ช็อป กนิ เดนิเทีย่ว ของขายทีน่ี่ก็มทีัง้

ของกิน ทานเล่น โปสการ์ด เสื้อพิมลาย ผา้พันคอ สินคา้พื้นเมือง ช่วงกลางที่ว่าการอ าเภอ ก็จะมีการแสดง

ศลิปวัฒนธรรม มอญ กะเหรี่ยง พม่า ดนตรีเพื่อชีวติ และการแสดงของนอ้ง ๆ นักเรียน นักศกึษา ใหช้มกันอย่าง

เพลดิเพลนิ จากนัน้ราตรสีวัสดิ ์

วนัอาทติย ์  สงัขละบรุ ี– กาญจนบรุ ี– กรงุเทพฯ   

06.00 น. เชา้ๆ กบัสายหมอกทีป่กคลมุหมูบ่า้นมอญ เดนิเลน่ชมบรรยายกาศถา่ยรปู เซลฟ่ี เช็คอนิ ณ สะพานอตุมานสุรณ ์

(สะพานมอญ Unseen) ทีม่กีารซอ่มแซมจนแลว้เสร็จหลังจากเหตอุทุกภัยสะพานขาดเมือ่ชว่งปลายปี 2556      จากนัน้

รว่มบญุตักบาตร ดืม่ด า่กบับรรยากาศแบบวถิชีาวมอญ  

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั ()  

08.00 น. เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่น าทา่นเดนิทางไปด่านชายแดนท าเอกสารผ่านแดนขา้ม ดา่นเจดยีส์ามองค ์น าท่านเยีย่มเยอืน

เพือ่นบา้น ชม ตลาดมอญ หรอืตลาดพญาตองซู ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิพลอย หยก อัญมณี ทานาคาสมนุไพร

เมยีนมา่ร ์เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นชม วดัเสารอ้ยตน้ สรา้งโดยหลวงพอ่อตุตมะ ศาลาหลังใหญข่องวัดมทีัง้หมด 3 ชัน้ 

จดุเดน่คอืเสาทีใ่ชก้อ่สรา้ง ท าจากไมแ้ดงจ านวนนับรอ้ยตน้ สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับไทย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร... () อ.สงัขละบรุ ี

ชว่งบา่ย หลังอาหารกลางวัน น าทา่นเดนิทางสู ่ทองผาภมู ิน าทา่นชม สกายวอรค์เขาแหลม แลนดม์ารค์แหลง่ใหมท่ีเ่พิง่เปิดให ้

เขา้ชมไดไ้มน่าน อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิเช็คอนิ รวีวิ เซลฟ่ี จนสาแกใ่จ สมควรแกเ่วลาแลว้พาทา่นเลอืกซือ้ของฝาก 

เมอืงกาญน ์นะจ๊ะบรุ ีของดจี าพวก วุน้มะพรา้ว มะขามแกว้ ทองมว้นสดเลอรสจรา้ ไดเ้วลาเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร ()  

21.00 น. (โดยประมาณ) เดนิทางกลับถงึ กรงุเทพฯ สง่อ าลาทา่นสู ่จดุหมายโดยสวัสดิภ์าพ พบกนัโปรแกรมถัดไปครับ 
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อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ ่ ทา่นละ 3,900.-บาท  พักหอ้งละ 2-3 ทา่น / พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 800.-บาท 

 เด็ก 2-11 ขวบ ทา่นละ 3,200.-บาท  พักรวมกบัผูป้กครอง ไมเ่สรมิเตยีง 

อตัรานีร้วม   คา่รถน าเทีย่วตามทีร่ายการระบุ    คา่ทีพั่กหอ้งละ 1 คนื  

   คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ     คา่เครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง  

   คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามทีร่ายการระบุ   คา่เรอื, รถทอ้งถิน่น าเทีย่วตามรายการระบุ 

   คา่มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง   คา่ประกนัการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานีไ้มร่วม   คา่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอรท์กุชนดินอกเหนอืจากรายการ   คา่อาหารนอกเหนอืจากทีบ่รกิาร 

   คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถทอ้งถิน่   คา่ธรรมเนยีมผา่นแดน 

  คา่ใชจ้่ายสว่นอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการ    คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใน

กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้ภายหลงัการช าระเงนิ 

ทางบรษิทัฯจะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 

   คา่ทปิมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน า้ใจของทา่น 

เงือ่นไขการช าระเงนิ :  

- ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 50% พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดนิทาง 

- กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30วนักอ่นออกเดนิทาง 

สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถา่ยรูป, อปุกรณ์กนัแดด, หมวก, ร่มพับ, รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย, กลางคนือากาศหนาวควรเตรยีม

ชดุกนัหนาว, ถงุมอืกนัหนาว, 
 

หมายเหต ุ:   - รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

                      - ก าหนดการเดนิทางนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภมูอิากาศใน

ขณะนัน้ ตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ โดยผูจ้ัดไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีถ้อืเอาความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทาง

เป็นประการส าคญั  

  - บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ ี

จ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

  - โปรแกรม ทีพั่ก รา้นอาหาร อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประ

โยชน๋ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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