
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการเดินทาง  ก.พ. - พ.ค.63   (PHD-W1 3วนั 2คืน) 
 
 
 
 
 



วนัแรก         กรุงเทพฯ – น า้ตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วดัวงัก์วเิวการาม – น่ังเรือชมเมืองบาดาล สะพานมอญ  
                                 

06.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ...... เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศมุ่งสู่จงัหวดักาญจนบุรี รับประทานอาหารเชา้(1)(ระหวา่งทาง) 
10.00น. น าชม น ้าตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ น ้ าตกเขาพงั ตน้ก าเนิดเป็นน ้ าผดุจากภูเขาแลว้ไหลมา

ตาม ล าธารเล็กๆ ไหลตกลงท่ีผาหินปูนท่ีมีความสูง ประมาณ 15 เมตร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี 
14.00 น. เดินทางไปบา้นสามสบ สักการะหลวงพ่ออุตตมะ, หลวงพ่อขาว, ชมงาช้างแมมมอส ท่ีหายากท่ีสุดใน

โลกในพระอุโบสถ ณ วดัวังก์วิเวการาม...น าท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีเจดีย์พุทธคยา ชอป
ป้ิงสินคา้พื้นเมือง เช่น อญัมณี หินสี เคร่ืองไม ้เคร่ืองเงิน..ฯลฯ 

15.30 น.  นัง่เรือหางยาวไปชม เมืองใต้บาดาล (วดัเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซ่ึงจมอยูใ่ตน้ ้ า) จุดบรรจบของแม่น ้ า 3 
สาย ตน้ก าเนิดแม่น ้าแควนอ้ย 

17.00 น. เดินทางไปสังขละบุรี ชมสะพานมอญ สะพานแห่งความศรัทธาของคนไทย-คนมอญท่ีร่วมใจกนัสร้าง
สะพานไมข้า้มฝ่ังแม่น ้าซองกาเรียดว้ยมือ เพื่อขา้มฝ่ังแม่น ้ามาสักการะองคห์ลวงพอ่อุตตมะ 

18.30 น. เขา้ท่ีพกั พรไพลิน รีสอร์ท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ริมแม่น ้ าซองกาเรีย…รับประทานอาหารเยน็(3) ณ 
หอ้งอาหารของรีสอร์ท...จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง         ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์  - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค                                                                                                                           

06.30 น. เชิญท่านท าบุญตักบาตรตอนเชา้ หลงัจากนั้นรับประทานอาหารเชา้(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลงั
อาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

09.00 น. เดินทางไปชม ด่านเจดีย์สามองค์  เป็นเขตส้ินสุดชายแดนตะวนัตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนไทย – 
พม่า ซ่ึงเคยเป็นช่องทางเดินทพัท่ีส าคญัในการท าสงครามไทย – พม่า ในอดีต เดินเรียกกนัวา่ “หินสาม
กอง” เน่ืองจากชาวบา้นผา่นมาบริเวณน้ีก็จะน าหินมากองไวเ้พื่อสักการะเป็นสิริมงคล ในการเดินทาง 



นานวนักองหินก็ไดมี้ขนาดใหญ่ข้ึน ต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจา้เมืองสังขละบุรีได้น า
ชาวบา้นมาก่อสร้างเจดียจ์ากหินกองใหญ่ ซ่ึงเป็นเจดียส์ามองคใ์นปัจจุบนั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) ณ.ร้านอาหาร หลงัจากนั้นออกเดินทางสู่บา้นอิต่อง อ.ทองผาภูมิ 
16.00น. น าท่านเขา้พกั ปิล๊อคฮิลล หรือเทยีบเท่า จดัเก็บสัมภาระเขา้หอ้งพกั อิสรตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน า

ท่านสู่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหน่ึงของชายแดนไทย-พม่า เป็นท่ีตั้งฐาน
ของต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 135 สถานท่ีตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชม
วิวท่ีสวยงาม มองเห็นทิวทศัน์ได ้360 องศา หลงัจากนั้นกลบัเขา้ท่ีพกัรับประทานอาหารเยน็ (6) หลงั
อาหารอิสระตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
  

วนัทีส่าม         ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ                                                                                                                          

06.00 น. น าท่านสู่ เนินช้างศึก ยามเชา้ชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกยามเชา้ หลงัจากนั้นรับประทานอาหารเชา้
(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลงัจากนั้นเดินชม หมอกหนองน ้ากลางหมู่บ้าน  เหมืองเก่าปิล๊อค สะพาน
เหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วดัพระธาตุเหมืองปิล๊อค และน า้ตกจ๊อกกระดิ่น  

 
 
 
 
 
12.00 น. น าท่านถ่ายรูป ณ.จุดชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของอ าเภอทองผาภูมิ เป็นจุด

ท่ีนกัท่องเท่ียวมกัจะแวะมาชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบนสันเข่ือน และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ส าหรับการมาเยือนทองผาภูมิ  และ รับประทานอาหารกลางวนั(8) ณ.ร้านอาหาร หลงัจากนั้นออก
เดินทางกลบั 

16.00 น.  น าท่านหาซ้ือของฝากของดีของจงัหวดักาญจนบุรี หลงัจากนั้นเดินทางกลบั 
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ. 

*************************************************** 



อตัราค่าบริการ 

 
ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย  ยาประจ าตวัท่าน รองเทา้สวมสบาย รองเทา้แตะ ครีมกนัแดด โลชัน่ทาผวิ  กลอ้งถ่ายรูป และของ
ใชจ้  าเป็นอ่ืน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม     
- ค่ารถตูป้รับอากาศ (9ท่ีนัง่)    
- ค่าท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน )      
- ค่าอาหารตามโปรแกรม (8ม้ือ)   
- ค่าเรือน าเท่ียวเมืองบาดาล       
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายกา  
- ค่าประกนัการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย   
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการจอง  
- มัดจ า 3,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 
- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ หรือช าระเงินเต็มจ านวนแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆ
ทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้ เน่ืองจากทวัร์รายการน้ีเป็นทวัร์ราคาพิเศษ 
- กรณทีีม่ีการจองต ่ากว่า 8 คน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก พกัเดี่ยว 

วนัที ่3-5 / 24-26 มี.ค.63  
6,900- 1,800 วนัที ่7-9 / 21-23 เม.ย.63 

วนัที ่12-14 / 26-28 พ.ค.63 



หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประโยชน์และ 
  ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  
 

*** ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง *** 


