วันเดินทางท่ านสามารถเลือกวันได้ เลย ครบ 8 ท่ านออกทัวร์

กําหนดการเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.
06.30 น.
09.30 น.

11.30 น.

กรุ งเทพฯ –หอมคะน้า- ด่านเจดีย ์ 3 องค์ – วัดวังก์วเิ วการาม - ถนนคนเดินสังขละบุรี

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
ออกเดินทาง ด้ วยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี พร้ อมบริการว่ าง(1) บนรถตู ้
แวะชมวิว ชิม ช็อป แชะ ณ หอมคะน้ า คาเฟ่ (HOM KHA NA CAFE) คาเฟ่ น้องใหม่ใน ตําบลหนองสาม
พราน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ท่ามกลางธรรมชาติสุดชิลล์ มองเห็นไร่ คะน้าและวิวภูเขาสูงใหญ่ เอาใจ
คนชอบเที่ยวแบบสโลไลฟ์ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ม)
บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
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12.30 น.

14.00 น.

เดินทางสู่ สังขละบุรี อําเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นดินแดนแห่ งมนต์เสน่ ห์ ที่ใครต่างเข้ามาก็เป็ นอัน
ต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวติ ชาวมอญแบบเรี ยบง่าย ผูค้ นเป็ นมิตร อากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ และ วัฒนธรรมของ
3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกะเหรี่ ยง
นําท่านเข้าสู่ ด่ านเจดีย์ 3องค์ ถือเป็ นด่านสิ้ นสุ ดชายแดนไทยฝั่งตะวันตก สมัยก่อนที่แห่ งนี้ เคยเป็ นช่องทาง
เดินทัพที่สาํ คัญ ในการทําสงคราม ไทย-พม่าเดิมเรี ยกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริ เวณ
นี้ ก็จะนําหินมากองไว้ เพือ่ เป็ นโชคดีและสิริมงคลในการเดินทาง นานวันหินก็ได้มีขนาดใหญ่ข้ นึ และต่อมา
ในปี พ.ศ.2472 พระศรี สุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นาํ ชาวบ้านมาก่อสร้างเจดียจ์ ากหิ นกองใหญ่
ซึ่งเป็นเจดียส์ ามองค์ในปจั จุบนั

15.00 น.

นําท่านไหว้หลวงพ่ออุตตมะเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดวังก์ วิเวการาม เป็ นพระภิกษุที่ได้ความเคารพเลื่อมใส
ในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธทัว่ ไป ถือเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวสังขละบุรี ภายในงดงามไป
ด้วยพุทธศิลปแบบมอญอันวิจิตรตระการตา และรู ปหุ่นขึ้ผ้ งึ ขนาดเท่าคนจริ งของหลวงพ่ออุตตมะ นัง่ อยูบ่ น
บังลังก์หน้าประสาทหลังใหญ่ 9 ยอดที่ใช้เก็บสังขารของท่าน

17.00 น.

นําท่านเข้าที่พกั สวนแมกไม้ รีสอร์ ท (Suan Maek Mai Resort) หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
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18.00 น.

บริการอาหารคํา่ (3) ณ ร้านอาหารสีแดง
นําท่านเดินทาง สู่ ถนนคนเดินสังขละ เที่ยวชมบรรยากาศ และวิถีชิวติ ชาวสังขละยามคํ่าคืน

วันทีส่ องของการเดินทาง ตักบาตรอาหารเช้า – เมืองบาดาล – กรุ งเทพ
05.30 น.

นําท่านสมาชิกเดินข้ามสะพาญมอญ เพือ่ ทําบุญ ตักบาตรยามเช้า (ตามอัธยาศัย)
หลังตักบาตร ถ่ายภาพเดินชม "สะพานไม้ อุตตมานุสรณ์" หรื อที่ เรี ยกกันว่า"สะพานมอญ”เป็ นสะพานไม้ที่
ยาวที่สุดในประเทศ ประมาณ ๑ กม. หลวงพ่ออุตตมะเป็ นผูด้ าํ เนินการสร้าง โดยมีจุดประสงค์ เพือ่ ให้คน
ไทย กะเหรี่ ยงและมอญได้ สัญจร ไปมาหาสู่กนั ได้ เป็ นการสร้าง ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามกลุ่ม
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของสังขละบุรีไปแล้ว นักท่องเที่ยวจะนิยมเดิน ชมสะพานเพือ่ ชมแสงสีทองของ พระ
อาทิตย์ข้ ึนในยามเช้า รวมถึง ชมวิถีชีวติ ของชาวไทย และมอญที่เดินข้ามไปมาหากันบนสะพาน แห่งนี้ซ่ ึง
ค่อน ข้างจะคึกคักมากในช่วงเช้า ช้อปปิ้ งของที่ระลึก ผ้านุ่ง โสร่ งแบบมอญ แป้ งทนาคา ตามอัธยาศัย

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท

08.00 น.

เก็บสัมภาระ อําลาที่พกั นําท่านลงเรื อล่องชม เมืองบาดาล ซึ่งเดิมคือวัดวังก์วเิ วการาม ที่หลวงพ่ออุตตมะและ
ชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ ยง และมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็ นจุดที่แม่น้ าํ สามสาย คือ
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แม่น้ าํ ซองกาเลีย แม่น้ าํ บีคลี่ และแม่น้ าํ รันตี ไหลมาบรรจบกัน ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขา
แหลมทําให้น้ าํ ท่วมตัวอําเภอสังขละบุรีเก่า รวมทั้งวัดนี้ดว้ ย หลวงพ่อจึงได้ยา้ ยมาสร้างวัดมาอยูบ่ นเนินเขา
ส่วนวัดเดิมได้จมอยูใ่ ต้น้ าํ มานาน นับสิบปี ช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน นํ้าจะลดจนตัวโบสถ์โผล่
พ้นนํ้าทั้งหมด สามารถนัง่ เรื อ และขึ้นไปเดินเที่ยวชมโบสถ์ได้ สองริ มฝั่งแม่น้ าํ ท่านจะะพบวิถีการดําเนิน
ชีวติ ของชาวมอญ ถือเป็ นสถานที่ ทีน่ ่าสนใจ มีเสน่ห์จนกลายเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่อ
เมืองบาดาล
12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกของเมืองกาญจน์ ซึ่งมีของฝากมากมายเพือ่ ฝากคนทางบ้าน อาทิเช่น
ทองม้วนสดสูตรต้นตํารับ, ทองม้วนกรอบ, ซาหริ่ มใบเตย หรื อจะเลือกเป็ นลูกชิ้นหมู, ลูกชิ้นปลา รวมทั้ง
ของฝากอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
****************************************************************

อัตราค่ าบริการ { ผู้เดินทาง 8 ท่ านขึน้ ไป }
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 - 10 ปี (ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

ราคา (บาท)

4,800 บาท
3,800 บาท
800 บาท

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ ของท่ านเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน(ห้องไม่สามารถพัก 3 ท่านได้)
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชําระเงิน :

1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 2,000 บาท
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 1,500.- บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3. กรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือ ค่าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจํานวน 8 ท่ านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, การจราจร,และภัยพิบตั ิ
โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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หมายเหตุ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ตามความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับสถานการณ์ ขณะนั้น ความคับคัง่ การจราจร สภาพอากาศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
สิ่ งที่ควรนําติดตัว :
1. ยารักษาโรคประจําตัว , ชุดที่สวมใส่ สบาย , รองเท้าที่สวมใส่ สบาย , ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครี มอาบนํ้า ยาสี
ฟัน
2. กล้องถ่ายรู ป , อุปกรณ์กนั แดด

หากต้ องการรายละเอี ยดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ทู บาย โฟ แทรเวล : คุณแหม่ ม หรื อ คุณมินทร์
โทร. 02 – 9340833 – 4 โทรสาร. 02 – 9340380
*** รอกัน ปันสุ ข ทุกข์ คลาย ไปกับ ทู บาย โฟ แทรเวล ***
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