รห ัสโปรแกรม : 20021 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ บนสะพานไม้อุตตมานุ สรณ์
ล่องเรือชมวังบาดาล หรือวัดใต้น้ า UNSEEN IN THAILAND วัดวังก์วิเวการาม (เดิม)
ด่านสิ้ นสุดชายแดนไทยฝั ่งตะวันตก ด่านเจดีย ์ 3องค์

Code :
EZDCC_151

สโลว์ไลฟ์ @ สังขละบุรี
โดยรถตู้ปรับอากาศ
วันที่ 15-16,29-30 ส.ค.2563

วันแรกของการเดินทาง กรุ งเทพฯ –หอมคะน้า- ด่านเจดีย์ 3 องค์ – วัดวังก์วิเวการาม - ถนนคนเดินสังขละบุรี
06.00 น.
06.30 น.
09.30 น.

11.30 น.

12.30 น.

14.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
ออกเดินทาง ด้ วยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี พร้ อมบริการว่าง(1) บนรถตู้
แวะชมวิว ชิม ช็อป แชะ ณ หอมคะน้ า คาเฟ่ (HOM KHA NA CAFE) คาเฟ่ น้องใหม่ใน ตาบลหนองสาม
พราน อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ท่ามกลางธรรมชาติสุดชิลล์ มองเห็นไร่ คะน้าและวิวภูเขาสูงใหญ่ เอาใจ
คนชอบเที่ยวแบบสโลไลฟ์ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ม)
บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

เดินทางสู่ สังขละบุรี อาเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ที่ใครต่างเข้ามาก็เป็ นอัน
ต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวิตชาวมอญแบบเรี ยบง่าย ผูค้ นเป็ นมิตร อากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ และ วัฒนธรรมของ
3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกะเหรี่ ยง
นาท่านเข้าสู่ ด่านเจดีย์ 3องค์ ถือเป็ นด่านสิ้ นสุ ดชายแดนไทยฝั่งตะวันตก สมัยก่อนที่แห่งนี้เคยเป็ น
ช่องทางเดินทัพที่สาคัญ ในการทาสงคราม ไทย-พม่าเดิมเรี ยกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมา
บริ เวณนี้ ก็จะนาหิ นมากองไว้ เพื่อเป็ นโชคดีและสิ ริมงคลในการเดินทาง นานวันหินก็ได้มีขนาดใหญ่ข้ นึ
และต่อมาในปี พ.ศ.2472 พระศรี สุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นาชาวบ้านมาก่อสร้างเจดียจ์ ากหิ นกอง
ใหญ่ ซึ่งเป็ นเจดียส์ ามองค์ในปัจจุบนั

15.00 น.

นาท่านไหว้หลวงพ่ออุตตมะเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดวังก์ วิเวการาม เป็ นพระภิกษุที่ได้ความเคารพเลื่อมใส
ในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธทัว่ ไป ถือเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวสังขละบุรี ภายในงดงามไป
ด้วยพุทธศิลปแบบมอญอันวิจิตรตระการตา และรู ปหุ่นขึ้ผ้ งึ ขนาดเท่าคนจริ งของหลวงพ่ออุตตมะ นัง่ อยูบ่ น
บังลังก์หน้าประสาทหลังใหญ่ 9 ยอดที่ใช้เก็บสังขารของท่าน

17.00 น.
18.00 น.

นาท่านเข้าที่พกั สวนแมกไม้ รีสอร์ ท (Suan Maek Mai Resort) หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า(3) ณ ร้านอาหารสี แดง
นาท่านเดินทาง สู่ ถนนคนเดินสังขละ เที่ยวชมบรรยากาศ และวิถีชิวิตชาวสังขละยามค่าคืน

วันที่สองของการเดินทาง ตักบาตรอาหารเช้า – เมืองบาดาล – กรุ งเทพ
05.30 น.

นาท่านสมาชิกเดินข้ามสะพาญมอญ เพื่อทาบุญ ตักบาตรยามเช้า (ตามอัธยาศัย)
หลังตักบาตร ถ่ายภาพเดินชม "สะพานไม้ อุตตมานุสรณ์ " หรื อที่ เรี ยกกันว่า"สะพานมอญ”เป็ นสะพานไม้ที่
ยาวที่สุดในประเทศ ประมาณ ๑ กม. หลวงพ่ออุตตมะเป็ นผูด้ าเนินการสร้าง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้คนไทย
กะเหรี่ ยงและมอญได้ สัญจร ไปมาหาสู่ กนั ได้ เป็ นการสร้าง ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามกลุ่ม กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของสังขละบุรีไปแล้ว นักท่องเที่ยวจะนิยมเดิน ชมสะพานเพื่อชมแสงสี ทองของ พระอาทิตย์ข้ นึ
ในยามเช้า รวมถึง ชมวิถีชีวิตของชาวไทย และมอญที่เดินข้ามไปมาหากันบนสะพาน แห่งนี้ซ่ ึงค่อน ข้างจะ
คึกคักมากในช่วงเช้า ช้อปปิ้ งของที่ระลึก ผ้านุ่ง โสร่ งแบบมอญ แป้งทนาคา ตามอัธยาศัย

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
เก็บสัมภาระ อาลาที่พกั นาท่านลงเรื อล่องชม เมืองบาดาล ซึ่งเดิมคือวัดวังก์วิเวการาม ที่หลวงพ่ออุตตมะและ
ชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ ยง และมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็ นจุดที่แม่น้ าสามสาย คือ
แม่น้ าซองกาเลีย แม่น้ าบีคลี่ และแม่น้ า รันตี ไหลมาบรรจบกัน ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขาแหลม
ทาให้น้ าท่วมตัวอาเภอสังขละบุรีเก่า รวมทั้งวัดนี้ดว้ ย หลวงพ่อจึงได้ยา้ ยมาสร้างวัดมาอยูบ่ นเนิ นเขา ส่ วนวัด
เดิมได้จมอยูใ่ ต้น้ ามานาน นับสิ บปี ช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน น้ าจะลดจนตัวโบสถ์โผล่พน้ น้ า
ทั้งหมด สามารถนัง่ เรื อ และขึ้นไปเดินเที่ยวชมโบสถ์ได้ สองริ มฝั่งแม่น้ า ท่านจะะพบวิถีการดาเนิ นชีวิตของ
ชาวมอญ ถือเป็ นสถานที่ ที่น่าสนใจ มีเสน่ห์จนกลายเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่ อ เมือง
บาดาล

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งสินค้ าที่ระลึกของเมืองกาญจน์ ซึ่งมีของฝากมากมายเพื่อฝากคนทางบ้าน อาทิเช่น
ทองม้วนสดสูตรต้นตารับ, ทองม้วนกรอบ, ซาหริ่ มใบเตย หรื อจะเลือกเป็ นลูกชิ้นหมู, ลูกชิ้นปลา รวมทั้งของ
ฝากอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
****************************************************************

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 - 10 ปี (ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา (บาท)

4,800 บาท
3,800 บาท
800 บาท

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

** ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่าน **
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน(ห้องไม่สามารถพัก 3 ท่านได้)
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระ เต็มจานวน ภายใน 1 วันพร้อมสาเนาบัตรประชาชนสาหรับผูเ้ ดินทาง
สิ่ งที่ควรนาไปด้ วยยาประจาตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กันแดด,ร่ มพับ,ชุ ดว่ายน้ า,ชุดเล่นน้ า กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่
สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 1,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวน 6 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ผังที่นงั่ ภายในรถบัส

ผังที่นงั่ ภายในรถตู ้

