
 

DAY1 กรุงเทพฯ -สงัขละบรุี-ลอ่งเรอืชมเมืองบาดาล - วดัวงักว์ิเวการาม – เจดียพ์ทุธคยา – สะพานมอญแห่งสงัขละบรุี 

 ถนนคนเดิน  

DAY2 ตกับาตรวิถีมอญ - ด่านเจดียส์ามองค ์- อทุยานประวตัิศาสตรเ์มืองสิงห ์- สะพานขา้มแม่น า้แคว  

รา้นแกว้ของฝากเมืองกาญฯ – กรุงเทพฯ 

 



DAY1 กรุงเทพฯ -สังขละบุรี - ล่องเรือชมเมืองบาดาล - วัดวังกว์ิเวการาม -เจดียพ์ทธคยา- สะพานมอญ 

-ถนนคนเดิน สังขละบุรี  

           06:00 รบัคณะท่ี ป๊ัมน า้มนั ปตท. วิภาวดี (ตรงขา้มมหาวิทยาลยัหอการคา้) พรอ้มใหก้ารดแูล คอยใหบ้รกิาร 
บรกิารอาหารวา่ง แบบ Box Set รบัประทานบนรถ พรอ้มออกเดินทางมุ่งหนา้สูจ่งัหวดักาญจนบรุี 

           06:30 ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ/รถบสัมุง่สู ่สงัขละบรุี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวฒันธรรม จงัหวดั
กาญจนบรุี (ใช่เวลาเดนิทางประมาณ 5ชั่วโมง 30นาที) 

       12.30 บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

        พาท่าน ลอ่งเรอืชมเมืองบาดาล หรอื วัดวังกว์ิเวการามหลงัเก่า (วดัหลวงพอ่อตุตมะ) ที่ตัง้อยู่ใน
บรเิวณที่เรียกว่า “สามประสบ” ซึง่เป็นจดุที่แม่น า้ 3 สาย คือแม่น า้ซองกาเลีย แม่น า้บีคลี่ แม่น า้รนัตี 
ไหลมาบรรจบกนั อกีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง สถานที่แหง่นีอ้ดีตเคยเป็นหนึง่ใน แหลง่ท่องเที่ยว
อนัซีนไทยแลนด ์(Unseen Thailand) ที่มีช่ือเสียงทัง้ในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติและชาวไทย 

 
       น าท่านชม วัดวังกว์ิเวการาม สรา้งขึน้ใหม่ภายในงดงามไปดว้ยดว้ยศิลปะแบบมอญ มีหุน่ขีผ้ึง้ขนาด

เท่าคนจรงิป้ันเป็นรูปหลวงพอ่อตุตมะ นั่งอยู่บนบงัลงักห์นา้ประสาทหลงัใหญ่ 9 ยอดท่ีใชเ้ก็บสงัขารของ
ท่าน มีเจดียพ์ทุธคยาจ าลอง ซึง่จ  าลองแบบจาก เจดียพ์ทุธคยา ประเทศอินเดีย ที่และ พระพทุธรูปหิน
ออ่น งาชา้งแมมมอธ  

       เดินทางถึง ด่านเจดยีส์ามองค ์หรอืที่รูจ้กักนัในช่ือ "หนิสามกอง" ดา่นเจดยีส์ามองค ์เป็นเขตสิน้สดุ
ชายแดนตะวนัตกของประเทศไทย เป็นพรมแดนติดตอ่ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศพม่า ในสมยัก่อน
ที่แหง่นีเ้คยเป็นช่องทางเดินทพัท่ีส  าคญัในการท าสงครามไทย–พม่า ตามธรรมเนียมผูท้ี่เดินทางผ่านมา
บรเิวณนี ้จะน าหนิมากองสกัการะไว ้เพื่อความเป็นสิรมิงคลในการเดินทาง  



 
         17:30 เดินทางถึง สะพานมอญ แห่งสงัขละบรุี ที่ผสมผสานระหวา่งสองฝ่ังไทย-มอญ และสมัผสัไดถ้ึงมนต์

เสน่ห ์ซึง่มีอีกช่ือเรียกหนึ่ง วา่ สะพานอตุตมานสุรณ ์เป็นสะพานไมท้ี่ยาวที่สดุในประเทศไทย มีความ
ยาวถึง 850 เมตร สรา้งเพื่อใชข้า้มแม่น า้ซองกาเลยี เช่ือมการสญัจรมอญ-สงัขละใหถ้ึงกนั สะพานมอญ
ยงัเป็นอีกหนึง่จดุชมวิวทะเลสาบเข่ือนวชิราลงกรณ ์และแสงยามเชา้ท่ีสวยงาม 

       18:30 บรกิารอาหารค ่า (3) ณ ที่พกั/เทียบเท่า  
และปิดทา้ยวนัดว้ยการเดินชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง ณ ถนนคนเดินสังขละบรีุ มีของกินใหเ้ลือก
หลากหลาย รวมทัง้มีการแสดงศิลปวฒันธรรม ดนตร ีมหรสพอยู่ตลอดทาง เป็นท่ีถกูอกถกูใจทัง้
นกัท่องเที่ยวคนไทยและตา่งชาติ 

 
        20:00น.  เช็คอินเข้าทีพ่ัก ณ พรไพลิน ริเวอรไ์ซคห์รือเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 



DAY2 ตักบาตรวิถีมอญ - ด่านเจดยีส์ามองค ์-อุทยานประวัตศิาสตรเ์มืองสิงห-์ร้านแก้วของฝากเมืองกาญฯ –  

           กรุงเทพฯ 

      05:30น.  อรุณสวสัดิย์ามเชา้ ใหท้่านท าภาระกิจ เตรยีมพรอ้มส าหรบัการตกับาตรวิถีมอญ 

       06:00น. พรอ้มกนั ณ สะพานมอญ ชมพระอาทิตยข์ึน้และสมัผสับรรยากาศยามเชา้ท่ามกลางอากาสที่เย็น
สบาย พรอ้มกิจกรรมยามเชา้ที่ชาวมอญและชาวไทยทอ้งถิ่น รวมไปถึงนกัท่องเที่ยวตอ้งไปรว่มกิจกรรม
งานบญุนี ้คือ การตักบาตรวิถมีอญ ซึง่เป็นหนึ่งในวถีิชีวิตและวฒันธรรมของชาวมอญท่ีอยู่อาศยั
ในสงัขละบรุ ี(ชุดตักบาตรและเช่าชุดพืน้เมือง รวมอยู่ในค่าทวัรแ์ล้ว) 

       เชา้   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารทีพ่ัก 

           09:00น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูอ่  าเภอไทรโยค 

       เดินทางถึง อุทยานประวัตศิาสตรเ์มืองสิงห ์ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ า้แควนอ้ยใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 
ถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นพทุธศาสนสถานในพทุธศาสนา นิกายมหายาน ศลิปกรรมท่ีส าคญัในอทุยาน คือ 
พระพทุธรูปนาคปรก พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร และ รูปพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรเปลง่รศัมีอีกองคห์นึง่ 
คลา้ยกบัที่ประเทศกมัพชูาและ รูปลกัษณน์างปรชัญาปารมิตา  

 
       เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  พรอ้มเดินชมสะพานขา้มแม่น า้แคว 

       สะพานข้ามแม่น ้าแคว เป็นสถานที่ทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่ส  าคญัที่สดุ
ของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2โดยกองทพัญ่ีปุ่ นไดเ้กณฑเ์ชลยศึกฝ่าย 
สมัพนัธมิตรไดแ้ก่ ทหารองักฤษอเมริกนัออสเตรเลียฮอลนัดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700คน และ
กรรมกรชาวจีนญวน ชวา มลายูไทยพม่าอินเดียอีกจ านวนมาก มาก่อสรา้งทางรถไฟสายยุทธศาสตร ์
เพื่อเป็นเสน้ทางผ่านไปสูป่ระเทศพม่าซึ่งเสน้ทาง ช่วงหนึ่ง จะตอ้งขา้มแม่น า้แควใหญ่จึงตอ้งมีการสรา้ง
สะพานขึน้ การสรา้งสะพานและทางรถไฟสายนี ้เต็มไปดว้ยความยากล าบาก ความทารุณของสงคราม
และโรคภยั ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ท าใหเ้ชลยศึกหลายหม่ืนคนตอ้งเสียชีวิตลง ปัจจบุนัถือเป็น



สญัลกัษณข์องจังหวดักาญจนบุรี ในแต่ละวนัมีนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมา
เยี่ยมชมไม่ขาดสาย ใครมาเที่ยวจงัหวดักาญจนบรุีแลว้ ยงัไม่เคยไดไ้ปเดินบรเิวณสะพานขา้มแม่น า้แคว 
หรอืยงัไม่ไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัสะพานขา้มแม่น า้แคว เรยีกไดว้า่ยงัมาไม่ถึงเมืองกาญจนบรุีนั่นเอง 

 
 

        แวะซือ้ของฝาก ร้านแก้วของฝากเมืองกาญฯ พบกบัขนมอรอ่ย กวา่ 1,000 รายการ อาหารจานด่วน 
  เลิศรส ของฝากเลื่องชื่อ อาทิ วุน้มะพรา้วออ่น น า้มะขามสด  มะขามกวนแกว้ ทองมว้นกรอบ ทองมว้น 
  สด น า้พรกิเผา บ๊วยมะขาม เยลลี่มะขามรสบ๊วย ฯลฯ รบัรองโดยเปิบพิศดารแม่ชอ้ยนางร  า มายาวนาน 
  กวา่ 30 ปี 

 
           15:45น.  ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู่จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 

             เดินทางถึง ป๊ัมน า้มัน ปตท. วภิาวด ี(ตรงขา้มมหาวิทยาลยัหอการคา้) สง่ท่านเดนิทางกลบัโดยสวสัดิ 

 ภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง จ านวน ราคาตอ่ท่าน พกัเดี่ยว 
1-2   สิงหาคม 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 
8-9  สิงหาคม 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 

15-16 สิงหาคม 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 
22-23 สิงหาคม 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 
29-30 สิงหาคม 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 
5-6  กันยายน 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 

12-13 กันยายน 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 
19-20 กันยายน 63 30+1 3,900บาท 1,500 บาท 
26-27 กันยายน 63 30+1 3,900 บาท 1,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศหรือรถตู้ตลอดการเดนิทาง  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ก าหนดในโปรแกรม 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 

 ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 

 ค่าประกนัภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณเีสียชีวติ 1,000,000 // กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละผูช่้วย//ค่าทิปคนขบัรถและผูช่้วย ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง    **เดก็จ่ายทิปเท่ากบัผู้ใหญ่** 
 ค่าใชอ่ื้นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเดินทางโดย บริการรับ - ส่ง หรือพาหนะส่วนตวั  
 ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 



เง่ือนไขการจองทัวร์  

1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 2,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่ารถจัดน าเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระตามวนัท่ีใน INVOICE ที่บริษัทก าหนด 

2.ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อเีมลล์ หรือ แอฟพลเิคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 

3.ส่งเอกสารหน้าบัตรประชาชน ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลกิทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30วนั คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลกิทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทัวร์ 

3. แจ้งยกเลกิทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิท่ีท่านช าระมาแล้วทุกกรณ ี

4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดหรือช่วงเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ี
พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์
ทั้งหมด  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

▪ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั 

▪ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนัไม่สามารถควบคุมได้  

▪ เน่ืองจากการซ้ือขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พกัที่เดยีวกบัที่จัดไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณท่ีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



▪ รายละเอยีดทุกรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลีย่น รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  

▪ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมดแล้ว 

 


