รายละเอียดการเดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63
วันแรก
06.00 น.
07.00 น.
10.00น.
12.00 น.

(PHD-W1 3

กรุงเทพฯ – น้ าตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั ่งเรือชมเมืองบาดาล สะพานมอญ
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...... เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศมุ่งสูจ่ งั หวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า (1)(ระหว่างทาง)
นาชม น้ าตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว่า น้ าตกเขาพัง ต้นกาเนิ ดเป็ นน้ าผุ ดจากภูเขาแล้วไหล
มาตาม ลาธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี

14.00 น.

15.30 น.
17.00 น.
18.30 น.

วันที่สอง
06.30 น.
09.00 น.

12.00 น.
16.00 น.

เดินทางไปบ้านสามสบ สักการะหลวงพ่ออุ ตตมะ, หลวงพ่อขาว, ชมงาช้างแมมมอส ที่ หายากที่ สุดใน
โลกในพระอุ โ บสถ ณ วัดวัง ก์วิเวการาม...นาท่านไปสักการะพระบรมสารี ริกธาตุ ที่ เจดี ยพ
์ ุทธคยา
ชอปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง เช่น อัญมณี หินสี เครื่องไม้ เครื่องเงิน..ฯลฯ
นัง่ เรือหางยาวไปชม เมืองใต้บาดาล (วัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยูใ่ ต้น้ า) จุ ดบรรจบของแม่น้ า
3 สาย ต้นกาเนิ ดแม่น้ าแควน้อย
เดินทางไปสังขละบุรี ชมสะพานมอญ สะพานแห่งความศรัทธาของคนไทย-คนมอญที่ ร่วมใจกันสร้าง
สะพานไม้ขา้ มฝัง่ แม่น้ าซองกาเรียด้วยมือ เพื่อข้ามฝัง่ แม่น้ ามาสักการะองค์หลวงพ่ออุตตมะ
เข้าที่พกั พรไพลิน รีสอร์ท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ริมแม่น้ าซองกาเรีย …รับประทานอาหารเย็น (3) ณ
ห้องอาหารของรีสอร์ท...จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ตักบาตร – ด่านเจดียส์ ามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปี ล๊อค
เชิญท่านทาบุญตักบาตรตอนเช้า หลังจากนั้ นรับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
เดินทางไปชม ด่านเจดียส์ ามองค์ เป็ นเขตสิ้ นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนไทย
– พม่า ซึ่งเคยเป็ นช่องทางเดินทัพที่สาคัญในการทาสงครามไทย – พม่า ในอดี ต เดิ นเรียกกันว่า “หิน
สามกอง” เนื่ องจากชาวบ้านผ่ านมาบริเวณนี้ ก็ จะนาหินมากองไว้เพื่อ สักการะเป็ นสิริมงคล ในการ
เดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขน
ึ้ ต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุ รี
ได้นาชาวบ้านมาก่อสร้างเจดียจ์ ากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็ นเจดียส์ ามองค์ในปั จจุบน
ั
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางสูบ่ า้ นอิต่อง อ.ทองผาภูมิ
นาท่านเข้าพัก ปิ ล๊อคฮิลล หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อิสรตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร
นาท่านสู่ เนิ นช้างศึกหรือยอดดอยปิ ล๊อก เป็ นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่ งของชายแดนไทย-พม่า เป็ นที่ ต้ งั
ฐานของตารวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ต้งั อยูส่ งู กว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็ น
จุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา หลังจากนั้นกลับเข้าที่พกั รับประทานอาหารเย็น (6)
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม
06.00 น.

ปี ล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ
นาท่านสู่ เนิ นช้างศึก ยามเช้าชมพระอาทิ ตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า จากนั้ นรับประทานอาหารเช้า
(7) ณ ห้อ งอาหารของรี สอร์ท หลัง จากนั้ น เดิ น ชม หมอกหนองน้ ากลางหมู่ บา้ น เหมื อ งเก่ าปิ ล๊อ ค
สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิ ล๊อค และน้ าตกจ๊อกกระดิ่น

12.00 น.

นาท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอาเภอทองผาภูมิ เป็ น
จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบนสันเขื่อน และถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึก
สาหรับการมาเยือนทองผาภูมิ และ รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้ นออก
เดินทางกลับ
นาท่านหาซื้ อของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางกลับ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ.

16.00 น.
18.00 น.

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

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 3-5 / 24-26 มี.ค. 63
วันที่ 7-9 / 21-23 เม.ย. 63
วันที่ 12-14 / 26-28 พ.ค. 63

ผูใ้ หญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

6,900.-

1,800.-

สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้วย ยาประจาตัวท่าน รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชัน่ ทาผิว กล้องถ่ายรูป และ
ของใช้จาเป็ นอื่น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่ารถตูป้ รับอากาศ (9 ที่นัง่ )
- ค่าที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหารตามโปรแกรม (8 มื้ อ)
- ค่าเรือนาเที่ยวเมืองบาดาล
- ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา
- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าภาษี VAT 7%, ภาษี หกั ณ ที่จ่าย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสังเป็
่ นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยูใ่ นโปรแกรม
เงื่อนไขการจอง
- มัดจา 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว หรือชาระเงินเต็มจานวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า เนื่ องจากทัวร์รายการนี้ เป็ นทัวร์ราคาพิเศษ
- กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลกู ค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง ***



