
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง  ก.พ. - พ.ค.63                (PHD-W1 3วนั 2คนื) 

 
 

 



วนัแรก        กรงุเทพฯ – น า้ตกไทรโยคนอ้ย – สงัขละ - วดัวงักว์เิวการาม – น ัง่เรอืชมเมอืงบาดาล  

                  สะพานมอญ                                    

06.00 น. พรอ้มกัน ณ จดุนัดพบ...... เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกสมัภาระแกส่มาชกิ 

07.00 น. ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศมุง่สูจั่งหวัดกาญจนบรุ ีรับประทานอาหารเชา้(1)(ระหวา่งทาง) 

10.00น. น าชม น า้ตกไทรโยคนอ้ย หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ น ้าตกเขาพัง ตน้ก าเนดิเป็นน ้าผดุจากภเูขาแลว้

ไหลมาตาม ล าธารเล็กๆ ไหลตกลงทีผ่าหนิปนูทีม่คีวามสงู ประมาณ 15 เมตร  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสู ่อ.สงัขละบรุ ี

14.00 น. เดนิทางไปบา้นสามสบ สกัการะหลวงพอ่อตุตมะ , หลวงพอ่ขาว, ชมงาชา้งแมมมอส ทีห่ายากที่สดุ

ในโลกในพระอโุบสถ ณ วดัวงักว์เิวการาม...น าทา่นไปสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุทีเ่จดยีพ์ุทธค

ยา ชอปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง เชน่ อัญมณี หนิส ีเครือ่งไม ้เครือ่งเงนิ..ฯลฯ 

15.30 น.  น่ังเรอืหางยาวไปชม เมอืงใตบ้าดาล (วัดเดมิของหลวงพอ่อตุตมะซึง่จมอยูใ่ตน้ ้า) จดุบรรจบของ

แมน่ ้า 3 สาย ตน้ก าเนดิแมน่ ้าแควนอ้ย 

17.00 น. เดนิทางไปสงัขละบรุ ีชมสะพานมอญ สะพานแหง่ความศรัทธาของคนไทย-คนมอญทีร่ว่มใจกัน

สรา้งสะพานไมข้า้มฝ่ังแมน่ ้าซองกาเรยีดว้ยมอื เพือ่ขา้มฝ่ังแมน่ ้ามาสกัการะองคห์ลวงพอ่อตุตมะ 

18.30 น. เขา้ทีพั่ก พรไพลนิ รสีอรท์ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ รมิแมน่ ้าซองกาเรยี…รับประทานอาหารเย็น(3) 

ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์...จากนัน้เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง        ตกับาตร – ดา่นเจดยีส์ามองค ์ - เข ือ่นวชริาลงกรณ์ – ทองผาภูม ิ– ปีลอ๊ค                                                                                                                           

06.30 น. เชญิทา่นท าบุญตกับาตรตอนเชา้ หลังจากนัน้รับประทานอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

09.00 น. เดนิทางไปชม ดา่นเจดยีส์ามองค ์ เป็นเขตสิน้สดุชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กัน้พรมแดน

ไทย – พมา่ ซึง่เคยเป็นชอ่งทางเดนิทัพทีส่ าคัญในการท าสงครามไทย – พมา่ ในอดตี เดนิเรยีกกัน

วา่ “หนิสามกอง” เนื่องจากชาวบา้นผา่นมาบรเิวณนี้ก็จะน าหนิมากองไวเ้พือ่สกัการะเป็นสริมิงคล 

ในการเดนิทาง นานวันกองหนิก็ไดม้ขีนาดใหญข่ึน้ ตอ่มาใน พ.ศ. 2472 พระศรสีวุรรณครี ีเจา้เมอืง

สงัขละบรุไีดน้ าชาวบา้นมากอ่สรา้งเจดยีจ์ากหนิกองใหญ ่ซึง่เป็นเจดยีส์ามองคใ์นปัจจบุัน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนัน้ออกเดนิทางสูบ่า้นอติอ่ง อ.ทองผาภมู ิ

16.00น. น าทา่นเขา้พัก ปิลอ๊คฮลิล หรอืเทยีบเทา่ จัดเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก อสิรตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นสู ่เนนิชา้งศกึหรอืยอดดอยปิลอ๊ก เป็นจดุยทุธศาสตรจ์ดุหนึง่ของชายแดนไทย-

พมา่ เป็นทีต่ัง้ฐานของต ารวจตระเวนชายแดนที ่135 สถานทีต่ัง้อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล ประมาณ 



1,053 เมตร เป็นจดุชมววิทีส่วยงาม มองเห็นทวิทัศน์ได ้360 องศา หลังจากนัน้กลับเขา้ทีพั่ก

รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

  

 

วนัทีส่าม        ปีลอ๊ค – เข ือ่นเขาแหลม – กรงุเทพฯ                                                                                                                          

06.00 น. น าทา่นสู ่เนนิชา้งศกึ ยามเชา้ชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ หลังจากนัน้รับประทาน

อาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังจากนัน้เดนิชม หมอกหนองน า้กลางหมูบ่า้น  เหมอืง

เกา่ปิลอ๊ค สะพานเหมอืงแร ่ระเบยีงป้ายไม ้วดัพระธาตเุหมอืงปิลอ๊ค และน า้ตกจอ๊กกระดิน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. น าทา่นถา่ยรปู ณ.จดุชมววิ เข ือ่นวชริาลงกรณ์ ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของอ าเภอทองผาภมู ิ

เป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วมักจะแวะมาชมความงดงามของววิทะเลสาบจากบนสนัเขือ่น และถา่ยรปูเป็น

ทีร่ะลกึส าหรับการมาเยอืนทองผาภมู ิและ รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.รา้นอาหาร หลังจาก

นัน้ออกเดนิทางกลับ 

16.00 น.  น าทา่นหาซือ้ของฝากของดขีองจังหวัดกาญจนบรุ ีหลังจากนัน้เดนิทางกลับ 

18.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจ. 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร  

 
 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวัไปดว้ย   

-ยาประจ าตัวทา่น 
-รองเทา้สวมสบาย รองเทา้แตะ  

-ครมีกันแดด โลชัน่ทาผวิ   
-กลอ้งถา่ยรปู และของใชจ้ าเป็นอืน่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     
- คา่รถตูป้รับอากาศ (9ทีน่ั่ง)    

- คา่ทีพั่ก 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )      
- คา่อาหารตามโปรแกรม (8มือ้)   

- คา่เรอืน าเทีย่วเมอืงบาดาล       
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายกา  
- คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

- คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย   

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นเรยีกสัง่เป็นพเิศษ  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการจอง  

- มดัจ า 3,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ เนื่องจากทัวรร์ายการนี้เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่ับประโยชน์และ 

  ความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคัญ  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

***กรณีทีลู่กคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี*** 

 

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 
วนัที ่3-5 / 24-26 ม.ีค.63   

6,900- 1,800 
วนัที ่7-9 / 21-23 เม.ย.63 

วนัที ่12-14 / 26-28 พ.ค.63  


