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..สังขละ เมืองแห่งหุบเขาและสายหมอก.. 
กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ( เดนิทางด้วยรถตู้ ) 

 
 
 
 



วันที่ 1  กรุงเทพ –กาญจนบุรี - สังขละบุรี - สะพานมอญ - ล่องแม่น้้าชองกาเลีย - วัดวังก์วิเวการาม 
 
...... น. : พบกัน  ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอ านวยความสะดวก  

และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท่ีช านาญ คอยแนะน าเส้นทางและข้อมูล  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี 

...... น. : ถึง  อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
สังขละบุรี อ าเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ที่ใครต่างเข้ามาก็เป็น               
อันต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวิตชาวมอญแบบเรียบง่าย ผู้คนเป็นมิตร อากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ               
พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าอัศจรรย์มากมาย 

น าท่าน ชม สะพาญมอญ ตัวผสานสองฝั่ ง ที่ เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ถึงมนต์ เสน่ห์  ซึ่ งมี อีก                       
ชื่อเรียกหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง               
850 เมตร สร้างเพ่ือใช้ข้าม แม่น้ าซองกาเลีย เชื่อมการสัญจร มอญ-สังขละ ให้ถึงกัน ยังเป็นอีกหนึ่ง
จุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์  และแสงยามเช้าที่สวยงาม พร้อมสัมผัสวิถีชาวบ้าน                   
กลางสายหมอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
   เที่ยง : น้าท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น าท่านชม ล่องแม่น้้ าชองกาเลีย เป็นศูนย์รวมความมีชีวิตชีวา เพราะชีวิตต้องหล่อเลี้ยง            
ด้วยสายน้ า ชาวบ้านที่นี่มีความรักในถิ่นเกิดและธรรมชาติของพวกเขามาก เมื่อคุณไปคุณจะเห็น             
แววตาแห่งความสุขของพวกเขา ชมวัดวังก์วิเวการาม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่
แห่ งนี้ เคย เป็ นหนึ่ ง ในแหล่ งท่ องเที่ ยว อันซีน ไทยแลนด์  (Unseen Thailand) ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง                        
ทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ า ซึ่งเมื่อไหร่ที่น้ าลด
ระดับลง เมืองบาดาลทั้ งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน ให้ปรากฏแก่สายตา                     
ของผู้มาเยือนเสมอๆ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งจะเห็นเมืองบาดาลได้คือ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
ที่น้ าในเขื่อนลดลงต่ าสุด  

จากนั้น ชม เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์จ าลอง มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย ด้านหน้าเจดีย์มี
รูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางข้ึนที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเจดีย์ ที่เชื่อว่าจะคอย
ปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดทางเข้า มีความสวยและงดงามมาก ส่องแสงทองเด่นอร่ามท่ัวทุกสารทิศ 
บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
เพ่ือไว้ให้สักการะบูชา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า : น้าท่านรับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
 
วันที่ 2 ตักบาตรหมู่บ้านมอญ - ด่านเจดีย์สามองค์ – เมืองพญาตองซู (พม่า) - อ่างเก็บน้้าด่านเจดีย์ 
 
เช้า  :  น้าท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าร่วม  เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่ ทุกเช้าตรู่เวลาประมาณ 6.30 น. ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว 
ต่างต่อแถวเนื่องแน่นเพ่ือรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยยิ้มของ                คนในชุมชน เด็ก
น้อยผู้น าโถข้าวมาซ้อนไว้บนศีรษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป           เป็นภาพที่คุณ
ไม่อาจเห็นที่ไหนในประเทศนี้ 

น าท่าน ชม ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนระหว่าง             
ไทยและพม่า สมัยก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นช่องทางเดินทัพที่ส าคัญในการท าสงครามไทย–พม่า เดิมเรียก
กันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ ก็จะน าหินมากองไว้เพ่ือสักการะเป็น          
สิริมงคลในการเดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น และต่อมาพระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมือง          
สังขละบุรีก็ได้น าชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง : น้าท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น เดินทางชม เมืองพญาตองซู  ประเทศพม่า เป็น เมืองที่ ติดชายแดนไทยฝั่ งเจดีย์สามองค์                       

เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ภายในเมืองจะมีตลาด วัด โดยเฉพาะวัดเสาร้อยต้น                   
และวัดเจดีย์ทอง ที่มีนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความสวยงามภายในวัด 



วิถีชีวิตก็เป็นคนพม่าแท้ๆ พูดไทยได้ส่วนมาก เพราะชาวพม่าส่วนใหญ่ติดต่อกับฝั่งประเทศไทย 
ภายในเมืองยังมีร้านค้า ร้านกาแฟ ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวคนไทย และยังมีบรรยากาศดีๆ         
ที่บริเวณทะเลสาบนกยูง เดินเที่ยวในตลาดพญาตองซู เป็นตลาดที่คึกคัก ของราคาค่อนข้างถูก 
อาหารอร่อย มีแป้งทานาคาขาย เสื้อผ้าพื้นเมือง กระเป๋ารองเท้าพ้ืนเมือง อาหารป่า  

จากนั้น น าท่านชม อ่างเก็บน้้าด่านเจดีย์สามองค์ เพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฟากฝั่ง
ของทั้งไทยและพม่า 

ค่ า :  น้าท่าน รับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
 
วันที่ 3  จุดชมวิวสังขละบุรี - ทองผาภูมิ - อีต่องกีกาญจนบุรี– กรุงเทพ 
 
เช้า : น้าท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสังขละบุรี เป็นอีกที่หนึ่งที่ชาวกางเต็นท์นึกถึงเสมอเวลาเยือนสังขละบุรี

สามารถเห็นสะพานมอญ ทอดตัวยาวผ่านแม่น้ า เห็นวิถีชีวิตชาวมอญที่อยู่สองฟากฝั่ง ในช่วงเวลายามเย็น           
ที่นี่มีไฟประดับให้แสงสว่างได้อย่างสวยงามมาก มองเห็นวิวสวย ๆ ของสังขละบุรีได้แบบเย็นสบายใจ  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ อ. ทองผาภูมิ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน        
ที่เที่ยวกาญจนบุรียอดนิยม ด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่มีภูเขาจ านวนมาก หรือจะเรียกว่าเป็นทะเลภูเขา
ก็ว่าได้ พร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง :  น้าท่าน รับประทานอาหารกลางวัน 

น าท่าน เดินทางชม บ้านอีต่อง หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแห่ง ต าบล อ าเภอทองผาภูมิ เมืองแห่งเหมืองแร่ที่เคย
รุ่งเรืองในอดีต หลั งจากต านานอันรุ่ งโรจน์ ได้ปิดตัวลง คงไว้ซึ่ งหมู่บ้ านท่องเที่ ยวยอดฮิต                          
ที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ เหมือนมีมนต์สะกดให้นักท่องเที่ยวผู้โหยหาธรรมชา ติ          
เดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ ยิ่งในช่วงฤดูฝนจะได้พบกับภาพไอหมอกปกคลุมทั้งหมู่บ้าน 
กลายเป็นภาพที่โรแมนติกงดงามมากอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่อยากจะแนะน าให้กับทุกคน โดยเฉพาะ               
คนที่ชอบถ่ายรูปก็คือบริเวณเหมืองปิล็อก ซึ่งเป็นพื้นที่ท าเหมืองเก่า ปัจจุบันยังคงหลงเหลือ เครื่องมือ
ท าเหมืองโบราณ และยานพาหนะที่ใช้ท าเหมืองไว้อยู่ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

...... น.  น าท่าน เดินทางกลับสู่กรุงเทพ เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง จ้านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเดี่ยวเพิ่ม 

23 – 25 ต.ค. 63 8 ท่าน 5,900 5,900 5,700 1,600 
20 – 22 พ.ย. 63 8 ท่าน 5,900 5,900 5,700 1,600 
10 –12 ธ.ค.63 8 ท่าน 5,900 5,900 5,700 1,600 
11 –13 ธ.ค.63 8 ท่าน 5,900 5,900 5,700 1,600 
31 ธ.ค .– 2 ม.ค. 64 8 ท่าน 6,500 6,500 6,300 2,000 

 
 
อัตราค่าบริการรวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000. -บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน                   
ท่านละ 50,000.-บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สั่งเพ่ิมต่างหาก ,               
ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว 
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ส าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช าระเพ่ิม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
3. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 



การจองทัวร์และส้ารองที่นั่ง  
1.การจองทัวร์ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบรับเงินของท่าน                 
และท าการช าระค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงเพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทัวร์ โดยการโอนเงินเข้า              
ทางธนาคาร  
2.การจองทัวร์และการส ารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจา เข้ามาที่บริษัทฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ               
จองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทาการจองทัวร์และส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด  
3.กรุณาส่งส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพ่ือใช้ส าหรับ
การใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  
4.การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องส ารอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
อาทิ ค่าโรงแรมที่ พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิก ทัวร์โดยอัต โนมัติ                   
และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจาคืนได้  
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์  
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์  
4.การไม่มาช าระเงินค่าทัวร์ตามที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ทั้งหมด  
 
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ  
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ 
( รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ า 8 ท่าน ) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ า มันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ                   
ราคาค่าน้ ามันและภาษีน้ ามัน  
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้                 
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ หรือเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รั บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์  
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,             
เกิดการโจรกรรม, อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์        
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  
7.เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจาหรือช าระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
และข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว  



สิ่งท่ีควรน้าติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพส าหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าท่ีสวมใส่สบาย  
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตส ารอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน  
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(ส าหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

 

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

