
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

         สงัขละบรีุ-สะพานมอญ-เจดียส์ามองค-์กาญจนบรีุ 
กาํหนดการเดินทาง                       โปรแกรม � วนั �คืน 
วนัแรก        กรุงเทพฯ-สงัขละบุร ี
��.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ ศนูยก์ารคา้แฟชั �นไอสแ์ลนด ์โดยมีเจา้หนา้ที� WeTrips ใหก้ารตอ้นรบัและดูแลเรื�อง

สมัภาระก่อนเดินทาง 
�,.�� น. ออกเดินทางสู่ สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที�นั�ง บริการอาหารวา่ง(�มื8 อที�9)  

และเครื�องดื�มบนรถ พกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี(�มื8 อที�=) หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ สงัขละ

บุรี 
9?.�� น. ถึง สงัขละบุรี รีสอรท์ ***หรือเทียบเท่า*** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เยน็ รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร(�มื8 อที��) หลงัอาหาร นําท่านกลบัสู่ที�พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที!สอง         วดัวงักวิ์เวการาม-โบสถจ์มนํ&า-ดา่นเจดียส์ามองค-์วดัเสารอ้ยตน้-วดัเจดียท์อง 
�C.�� น. ใส่บาตรยามเชา้ ณ สะพานมอญ  อีกหนึ�งเสน่หข์องชาวมอญ และ ไทย  หลงัจากใส่บาตรยามเชา้แลว้สนุกสนาน

กบัการถ่ายภาพ ที�สะพานมอญ และ ชอ้ปปิ8 งเลือกสินคา้กบัตลาดเชา้ บริเวณสะพานมอญ อิสระตามอธัยาศยั 
หลงัจากนั8นนําท่านเขา้สู่ที�พกั  

�,.�� น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ (�มื8 อที�D)หลงัอาหารนําท่านล่องเรือ ชม โบสถจ์มใตนํ้8า UNSEEN THAILAND 
และ วดัวงัวเิวกการามเก่า เป็นสถานที�กล่าวถึงตาํนานความเป็นมาของวดั สกัการะ หลวงพอ่อุตตมะ เพื�อเป็นสิริ
มงคล พรอ้ม ชมความงามของศิลปะชาวมอญ หลงัจากสกัการะพระบรมสารีริกธาตุเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทาง
สู่ ด่านเจดียส์ามองค ์เขตสิ8 นสุดชายแดนตะวนัตกของประเทศไทย กั8นพรมแดนระหวา่งไทยและพม่าอิสระพกัตาม
อธัยาศยั   



 

  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (�มื8 อที�C) หลงัอาหารนําท่านเดินทางถึง ชายแดนด่านเจดียส์ามองค ์
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง(บตัรประจาํตวัประชาชน/ใบผ่านแดน) หลงัเสร็จพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้นําท่านสู่ 
เมืองพญาตองซ ูประเทศเมียนมาร ์ถึง วดัเสารอ้ยตน้ วดันี8 หลวงพอ่อุตตมะเคยสรา้งไว ้เป็นวดัที�ใชเ้สาทั8งตน้ จาก
ไมแ้ดง จาํนวนมากถึง 9�C ตน้ เป็นอาคารทรงสี�เหลี�ยมผืนผา้มีทั8งหมด � ชั8น สกัการะขอ 

 
พรและชมสถาปัตยกรรมที�สวยงาม พรอ้มชมบริเวณหลงัวดักบักาํแพงพระยนื เป็นพระพุทธรูปประทบับนดอกบวั
พรอ้มพระอรหนัต ์จาํนวน 9=� รูป ยนืเป็นแนวทอดยาวไปยงัภูเขา  หลงัจากนั8นนําท่านเดินทางสู่ วดัเจดียท์อง 
หรือ วดัทองคาํ เจดียที์�มีขนาดใหญ่สีทองอร่าม  พรอ้มชมรอบองคเ์จดียมี์ซุม้ประดิษฐานพระพม่า ชมวิวเมืองพญา
ตองซ ูและฝั�งไทย ตามอธัยาศยั หลงัจากนั8นนําท่านสู่ ตลาดพญาตองซ ูอิสระชอ้ปปิ8 งสินคา้ เมืองเมียนมาร ์ได้
เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางถึงชายแดนด่านเจดีย ์ทาํเอกสารผ่านแดนกลบัเขา้สู่ไทย  

เยน็ รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร(�มื8 อที�?) หลงัอาหาร นําท่านชอ้ปปิ8 ง ถนนคนเดินสงัขละบุรีเสน่หย์ามคํ �า
คืนของเมืองสงัขละบุรี  ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเขา้สู่ที�พกั สงัขละบุรี รีสอรท์ ***หรือเทียบเท่า***  อิสระ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที!สาม        สะพานขา้มแม่นํ&าแคว-กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�มื8 อที��) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (�มื8 อที�,) หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ สะพานขา้มแม่นํ8าแคว 

สะพานที�สาํคญัทางประวติัศาสตรข์องเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึ8 นสมยัสงครามโลกครั8งที� =  พรอ้มเช็คอินกบั
สะพานแห่งนี8  ไดเ้วลานําท่านกลบัสู่กรุงเทพฯ  

=�.�� น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิTภาพ...พรอ้มความประทบัใจ........................................... 

 
หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญัขอสงวนสิทธิT
ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางกรณีผูเ้ดินทาง ไม่ถึง , ท่าน 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
อตัราค่าบรกิารนี& รวม 
-ค่ารถตู ้VIP ที�นั �ง W ที�นั �ง รวมนํ8ามนัเชื8 อเพลิง พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก   
-ค่าที�พกั 2 คืน  (พกั =-� ท่าน/หอ้ง) สงัขละบุรี รีสอรท์ ***หรือเทียบเท่า***   
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ทั8งหมด , มื8 อ ระหวา่งการเดินทางมีบริการเครื�องดื�ม  
-ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ  
-ค่าผ่านแดน 
-มคัคุเทศกดู์แลท่านตลอดการเดินทาง (ไกด ์1 ท่าน) 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทุกที�นั �ง ๆ ที�นั �งละ 1,000,000.-บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท 

 

อตัราค่าบรกิารนี& ไม่รวม 
 -ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั    -ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 -ค่าชาํรุด/เสียหายของรถตู/้ที�พกั  -ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด /สปา  

-ภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และหกั ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 
 

เงื!อนขาการชาํระเงิน 
-ชาํระมดัจาํงวดแรก จาํนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน = วนั หลงัจากยนืยนัการจอง   
-ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง =� วนั  
 
สิ!งที!ควรนาํไปดว้ย 
-หมวก/ถุงมือกนัหนาว/เสื8 อกนัหนาว 
-ของใชส่้วนตวั 
-และอื�นๆตามความเหมาะสม 
 
เงื!อนไขการเดินทาง 
-โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 



 

  

 

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิTไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆที�อาจเกิดขึ8 นดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัที�อาจเกิดขึ8 นตาม    ธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ8 นไดร้วมถึงเหตุการณท์างการเมืองทั8งในและต่างประเทศ และเหตุอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัท 
เงื!อนไขการยกเลิกการเดนิทางของทา่น 
-ยกเลิกการเดินทางตั8งแต่ �� วนัขึ8 นไป คืนเงินทั8งหมด 
-ยกเลิกการเดินทาง 9C-=W วนั ขอสงวนสิทธิT ยดึเงินมดัจาํ ในทุกรณี 
-ยกเลิกการเดินทาง ��-9D วนั คืนเงิน =�% -ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจาํนวนเต็ม) 
-ยกเลิกการเดินทาง �9-�? วนั ขอสงวนสิทธิT ยดึเงินทวัรท์ั8งหมด ในทุกรณี 
-การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 9C วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั8นจะไมส่ามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


