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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรงุเทพฯ-กาญจนบรุ ี     

2 หมู่บา้นปิล็อก-เนินชา้งศกึ-เนินเสาธง-ชอ่ง

เขามติรภาพ-เหมอืงสมศักดิ-์น ้าตกจ๊อกกระ
ดิน่-สังขละบุร-ีวัดวังกว์เิวการาม-ล่องเรอืชม
โบสถจ์มน ้า-สะพานมอญ 

   พักทีส่งัขละบรุ ี

1 คนื 
 
 

3 ตักบาตรชาวมอญ-ด่านเจดีย์สามองค์-วัด
เสารอ้ยตน้-วัดเจดยีท์อง-ตลาดพญาตองซ-ู

สะพานขา้มแม่น ้าแคว-มนีาคาเฟ่-วัดถ ้าเสอื-
กรงุเทพฯ 

    

วนัที ่1 : กรงุเทพฯ-กาญจนบรุ ี

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถตู ้
ปรบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จงัหวดักาญจนบุร ี 

(8 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 
 

21.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดักาญจนบุร ีใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



วนัที ่2 : หมูบ่า้นปิล็อก-เนนิชา้งศกึ-เนนิเสาธง-ช่องเขามติรภาพ-เหมอืง
สมศกัดิ-์น า้ตกจ๊อกกระดิน่-สงัขละบุร-ีวดัวงัวเิวการาม-ล่องเรอื
ชมโบสถจ์มน า้-สะพานมอญ 

05.00 น. ถงึ ณ หมูบ่า้นปิล็อก อสิระท าภารกจิสว่นตัว  

เชา้ น าท่านเดินท่านไปชมทะเลหมอกและวิวมุมสูงที่  เน ินช้างศ ึกหรือยอด
ดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า ในจังหวัด

กาญจนบรุ ีเป็นฐานทีม่ั่นของต ารวจตระเวนชายแดนที ่135 เป็นจดุชมววิทีส่วยงาม 
หากมองจากจุดนี้จะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บา้นปิล็อกได ้360 ในชว่งทีท่ัศน
วสิยัดสีามารถมองเห็นทะเลอันดามัน ฝ่ังประเทศพมา่ได ้จากนัน้น าท่านเดนิไปชม

ววิฝ่ังพม่าในมุมสูงที่ เนนิเสาธง 
ไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่

กัน้พรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสหภาพพม่า โดยที่

ทางการทหารไทยได ้ จัดตัง้เสา
ธงพรอ้มติด ธงชาติไทยขนาด
ใหญ ่เพือ่เป็นสญัลักษณ์วา่พืน้ทีน่ี้

เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับ ประเทศสหภาพพมา่ ทาง

การทหารไทย จงึไดใ้หช้ือ่พื้นที่
แห่งนี้ว่า "เนินเสาธง" น าท่าน
เดนิทางถา่ยรปูชมววิที ่ชอ่งเขามติรภาพไทย-พมา่ 

 
08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเดนิทางไปชมิเคก้อรอ่ยที ่เหมอืงสมศกัดิ ์บา้นป้าเกล็น ทีส่รา้งขึน้อยา่ง
เรยีบงา่ย  ดว้ยความรักความผกูพันธ ์ของ ป้าเกล็นทีม่ตีอ่ คณุสมศักดิช์ายคน
รัก จนสกลายเป็นต านานรักอันยิง่ใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง เคยีงคูก่ับต านาน ทีท่กุ

คนตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาสมัผัส บา้นหลังนอ้ย แสนอบอุน่  รวมถงึมาชมิรสชาติ
เคก้สตูรตน้ต ารับฝีมอืป้าเกล็น ทีค่วามหวานไมแ่พต้ านานรักอันโดง่ดังนีเ้ลย 

นอกจากต านานรักอันมชี ือ่เสยีงโดง่ดังของป้าเกล็นแลว้ ขนมเคก้ฝีมอืป้าเกล็นที่
โดง่ดังในเรือ่งของรสชาต ิท าใหห้ลายคนตดิใจและพดูถงึความอรอ่ยและหอม
หวานของกันมานักตอ่นัก เคก้บา้นป้าเกล็นเป็นสตูรดัง้เดมิทีค่ณุป้าลงมอืท าดว้ย

ตัวเอง หลังจากนัน้เดนิชม เหมอืงเกา่ปิล็อก สะพานเหมอืงแร ่ระเบยีงป้ายไม ้
วดัพระธาตเุหมอืงปิล็อก และน า้ตกจ็อกกระดิน่  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในหมูบ่า้นปิล็อก 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ.สงัขละบรุ ี 

16.00 น. เดนิทางถงึ อ.สังขละบุร ีน าท่านเดนิทางไปยัง วดัวงักว์เิวการาม (วดัหลวงพอ่
อุตมะ) ภายในงดงามไปดว้ยดว้ยศลิปะแบบ
มอญ มีหุ่นขี้ผ ึ้งขนาดเท่าคนจริงปั้นเป็นรูป

หลวงพอ่อตุตมะ น่ังอยูบ่นบังลังกห์นา้ประสาท
หลังใหญ่ 9 ยอดที่ใชเ้ก็บสังขารของท่าน มี

พระพุทธรูปหนิอ่อน งาชา้งแบบมอธ จากนั้น
น าทา่นไปยัง เจดยีพ์ทุธคยา เป็นเจดยีจ์ าลอง 
มขีนาดเล็กกวา่เจดยีพ์ทุธคยาองคจ์รงิทีอ่นิเดยี 

มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ดา้นหนา้
เจดีย์มีรูปปั้นสงิห์ที่เป็นศลิปะแบบมอญ 2 ตัว 



ยนืเฝ้าบันไดทางขึน้ทีท่อดยาวพาขึน้สู่ตัวเจดยี ์ทีเ่ช ือ่วา่จะคอยปกป้องเจดีย์อยู่
สองขา้งบันไดทางเขา้ มคีวามสวยและงดงามมาก สอ่งแสงทองเด่นอร่ามทั่วทุก

สารทศิ บนยอดพระเจดยีป์ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตทุีห่ลวงพอ่อตุตมะอัญเชญิ
มาจากประเทศศรลีังกาเพือ่ไวใ้หส้กัการะบชูา 

เย็น น าท่านล่องเรือชมโบสถแ์ละหอระฆงัของ
เมอืงบาดาล(โบสถจ์มน า้) ซึง่เป็นวดัวงักว์เิว
การามหลังเก่า อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ช ือ่เสยีงของ สังขละบุร ีสถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็น
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ 

(Unseen Thailand) เพราะมีความแปลกที่มี
ซากโบราณสถานจมอยู่ใตน้ ้า เป็นสถานทีเ่ล่า

ขานถึงต านานความเป็นมาของวัดหลวงพ่อ
อุตตมะ จนหลายคนเรยีกกันวา่เมอืงบาดาล จากนัน้น าท่านชมสะพานมอญหรอื
สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไมท้ีย่าวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ

สองของโลกรองจากสะพานไมอ้เูบ็งในพมา่ มคีวามยาวถงึ 850 เมตร สรา้งเพือ่ใช ้

ขา้ม แมน่ ้าซองกาเลยี เชือ่มการสญัจร มอญ-สงัขละ 

 
  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารทีพ่กั 
  

พกัทีส่งัขละบุร ี(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่3 : ตกับาตรชาวมอญ-ดา่นเจดยีส์ามองค-์วดัเสารอ้ยตน้-วดัเจดยี ์
ทอง-ตลาดพญาตองซู-สะพานขา้มแมน่ า้แคว-วดัถ า้เสอื 

  มนีาคาเฟ่-กรงุเทพฯ 
05.30 น. น าท่านไปร่วมท าบุญตักบาตรกับชาวบา้วชาวมอญ 

จากนัน้อสิระเทีย่วชมวฒันธรรมความเป็นอยู่แบบฉบับ

ชาวมอญตามอัธยาศัย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางไปยัง ด่านเจดยีส์ามองค ์เป็นเขต

สิ้นสุดชายแดนไทยดา้นทิศตะวันตก ในอดีตเป็น

ชอ่งทางเดนิทัพของไทยและพม่า ซึง่สามารถขา้ม

ชายแดนเขา้ไปชมตลาดพญาตองซใูนเขตพม่า โดย

ตดิตอ่ท าเอกสาร/หลักฐานไดท้ีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง

สังขละบุร ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสูป่ระเทศพมา่ น า

ท่านสักการะสถานทีศ่ักดิท์ีช่าวพุทธไม่ควรพลาด ณ 

วดัเสารอ้ยตน้ ในเขตพม่า  เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยสรา้งและเคยจ า

พรรษาทีน่ี ่สรา้งโดยใชเ้สาทัง้ตน้จากไมแ้ดง จ านวนมากถงึ 105 ตน้ บรเิวณ

ดา้นหลังวัด มกี าแพงพระยืน เป็นพระพุทธรูปประทับบนดอกบัว พรอ้มพระ

อรหันตจ์ านวน 120 รปู ยนืเป็นแนวทอดยาวไปยังภเูขา มคีวามตัง้ใจจากท่าน

เจา้อาวาสว่าจะสรา้งใหถ้งึ 500 รูป ต่อดว้ยน าท่านสักการะ วดัเจดยีท์อง

หรอืวดัทองค า ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สามารถขับรถขึน้ไปถงึบรเิวณเจดยีไ์ด ้องค์

เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ดา้นบนทรงระฆัง 

รูปทรงคลา้ยกับเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุง้  รอบองค์เจดีย์มีซุม้

ประดษิฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู 

และฝ่ังไทย น าท่านออกเดนิทางต่อไปยัง ตลาดพญาตองซู เป็นเหมือน

ตลาดสดของไทย มทีัง้ของสด ของกนิ ของใชท้ั่วไป สว่นของทีร่ะลกึทีเ่ห็นมี

ขายแทบทกุรา้น คอื ใบพลู หมาก ปูน เพราะยังมคีนพม่าจ านวนมากทีย่ังกนิ

มาก นอกจากนีก็้มพีวกเสือ้ผา้ โสรง่พมา่ เครือ่งประทนิผวิพมา่ เครือ่งประดับ 

พลอย นลิ หนิสตีา่งๆ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมอืงกาญจนบุร ี

เทีย่วชมสะพานขา้มแมน่ า้แคว เป็นสว่น

หนึง่ของเสน้ทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่

สรา้งขึน้ในชว่งสงครามโลก ครัง้ที ่2 โดย

หยาดเหงือ่แรงงาน รวมทัง้ชวีติของเชลย

ศกึพันธมติรนับหมื่นคน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ทางรถไฟทีม่คีวามยาวถงึ 415 กโิลเมตร 



อสิระชอ้ปป้ิงของฝาก ซึง่อัญมณีที่มี

ช ือ่เสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลิน

และนิล จากนัน้น าท่านไปยัง วดัถ า้

เสือ ไฮไลท์ของวัดถ ้ า เสือแห่งนี้

คื อ  ห ล ว ง พ่ อ ชิ น ป ร ะ ท า น

พร พระพุทธรูปปางประทานพรองค์

ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี องค์

พระสทีองอรา่ม มเีรอืนแกว้ครอบองค์

พระสวยงาม ตัง้ตระหง่านท่ามกลางทอ้งนาผืนใหญ่ทีก่ลายเป็นสเีขยีวชอุ่ม

ในชว่งหนา้ฝน รายลอ้มไปดว้ยเนนิเขามากมาย และมลี าน ้าแมก่ลองทอดยาว

ผ่านดา้นหนา้วัด น าท่านแวะถ่ายรูปกับคาเฟ่สดุชคิ บรรยากาศสดุชลิ รมิทุ่ง

นาหลังวัดถ ้าเสอื คือ รา้นมนีาคาเฟ่ สามารถมองเห็นววิของวัดถ ้าเสอืได ้

จากดา้นหนา้รา้น  แถมมสีะพานทอดยาวกลางทุง่ใหเ้ดนิเล่นชมววิ ถ่ายภาพ

เช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรี 

(คา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในรา้น ไมร่วมกบัราคาทวัร)์ 

เย็น น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ  

21.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทาง

ธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั 

ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่

ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(พกักบัผูใ้หญ่) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

09-11 ต.ค. 63 4,999 4,999 1,200 

16-18 ต.ค. 63 4,999 4,999 1,200 

23-25 ต.ค. 63 5,299 5,299 1,500 

30 ต.ค.-01 พ.ย. 63 4,999 4,999 1,200 

06-08 พ.ย. 63 4,999 4,999 1,200 

13-15 พ.ย. 63 4,999 4,999 1,200 

20-22 พ.ย. 63 4,999 4,999 1,200 

27-29 พ.ย. 63 4,999 4,999 1,200 

ราคาเด็กทารกอาย ุ

ต า่กวา่ 2 ปี 
2,499 

 
 

 

 

 คา่รถตู ้VIP ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิด้
ระบุในรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าทา่น 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่าน

ช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้

ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ 

ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 

ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่

อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั

เทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอ ืน่ เป็นตน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 
 


