
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค. - พ.ค.63                (3วนั 2คนื) 
 

วนัแรก        กรงุเทพฯ – นํ �าตกไทรโยคนอ้ย – สงัขละ - วดัวงักว์เิวการาม – น ั�งเรอืชมเมอืงบาดาล  
                  สะพานมอญ                                    

06.00 น. พรอ้มกัน ณ จดุนัดพบ...... เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกสมัภาระแกส่มาชกิ 

07.00 น. ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศมุง่สูจั่งหวดักาญจนบรุ ีรับประทานอาหารเชา้(1)(ระหวา่งทาง) 

10.00น. นําชม นํ �าตกไทรโยคนอ้ย หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ นํ�าตกเขาพัง ตน้กําเนดิเป็นนํ�าผดุจากภเูขาแลว้

ไหลมาตาม ลําธารเล็กๆ ไหลตกลงที�ผาหนิปนูที�มคีวามสงู ประมาณ 15 เมตร  



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

14.00 น. เดนิทางไปบา้นสามสบ สักการะหลวงพอ่อตุตมะ, หลวงพอ่ขาว, ชมงาชา้งแมมมอส ที�หายากที�สดุ

ในโลกในพระอโุบสถ ณ วดัวงักว์เิวการาม...นําท่านไปสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุที�เจดยีพ์ทุธค

ยา ชอปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืง เชน่ อัญมณี หนิส ีเครื�องไม ้เครื�องเงนิ..ฯลฯ 

15.30 น.  นั�งเรอืหางยาวไปชม เมอืงใตบ้าดาล (วดัเดมิของหลวงพอ่อตุตมะซึ�งจมอยูใ่ตนํ้�า) จดุบรรจบของ

แมนํ่�า 3 สาย ตน้กําเนดิแมนํ่�าแควนอ้ย 

17.00 น. เดนิทางไปสงัขละบรุ ีชมสะพานมอญ สะพานแหง่ความศรัทธาของคนไทย-คนมอญที�รว่มใจกัน

สรา้งสะพานไมข้า้มฝั�งแมนํ่�าซองกาเรยีดว้ยมอื เพื�อขา้มฝั�งแมนํ่�ามาสกัการะองคห์ลวงพอ่อตุตมะ 

18.30 น. เขา้ที�พัก พรไพลนิ รสีอรท์ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ รมิแมนํ่�าซองกาเรยี…รับประทานอาหารเย็น(3) 

ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์...จากนั�นเชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง        ตกับาตร – ดา่นเจดยีส์ามองค ์ - เขื�อนวชริาลงกรณ์ – ทองผาภมู ิ– ปีลอ๊ค                                       

06.30 น. เชญิทา่นทําบญุตกับาตรตอนเชา้ หลังจากนั�นรับประทานอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

09.00 น. เดนิทางไปชม ดา่นเจดยีส์ามองค ์ เป็นเขตสิ�นสดุชายแดนตะวนัตกของประเทศไทย กั �นพรมแดน

ไทย – พมา่ ซึ�งเคยเป็นชอ่งทางเดนิทัพที�สําคัญในการทําสงครามไทย – พมา่ ในอดตี เดนิเรยีกกัน

วา่ “หนิสามกอง” เนื�องจากชาวบา้นผา่นมาบรเิวณนี�ก็จะนําหนิมากองไวเ้พื�อสกัการะเป็นสริมิงคล 

ในการเดนิทาง นานวนักองหนิก็ไดม้ขีนาดใหญข่ึ�น ตอ่มาใน พ.ศ. 2472 พระศรสีวุรรณครี ีเจา้เมอืง

สงัขละบรุไีดนํ้าชาวบา้นมากอ่สรา้งเจดยีจ์ากหนิกองใหญ ่ซึ�งเป็นเจดยีส์ามองคใ์นปัจจบุัน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนั�นออกเดนิทางสูบ่า้นอติอ่ง อ.ทองผาภมู ิ

16.00น. นําทา่นเขา้พัก ปิลอ๊คฮลิล หรอืเทยีบเทา่ จัดเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก อสิรตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

สมควรนําทา่นสู ่เนนิชา้งศกึหรอืยอดดอยปิลอ๊ก เป็นจดุยทุธศาสตรจ์ดุหนึ�งของชายแดนไทย-

พมา่ เป็นที�ตั �งฐานของตํารวจตระเวนชายแดนที� 135 สถานที�ตั �งอยูส่งูกวา่ระดับนํ�าทะเล ประมาณ 

1,053 เมตร เป็นจดุชมววิที�สวยงาม มองเห็นทวิทัศนไ์ด ้360 องศา หลังจากนั�นกลับเขา้ที�พัก

รับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

  



วนัที�สาม        ปีลอ๊ค – เขื�อนเขาแหลม – กรงุเทพฯ                                                                                                                         

06.00 น. นําทา่นสู ่เนนิชา้งศกึ ยามเชา้ชมพระอาทติยข์ ึ�นและทะเลหมอกยามเชา้ หลังจากนั�นรับประทาน

อาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังจากนั�นเดนิชม หมอกหนองนํ �ากลางหมูบ่า้น  เหมอืง

เกา่ปิลอ๊ค สะพานเหมอืงแร ่ระเบยีงป้ายไม ้วดัพระธาตเุหมอืงปิลอ๊ค และนํ �าตกจอ๊กกระด ิ�น  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. นําทา่นถา่ยรปู ณ.จดุชมววิ เขื�อนวชริาลงกรณ ์ซ ึ�งเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของอําเภอทองผาภมู ิ

เป็นจดุที�นักทอ่งเที�ยวมักจะแวะมาชมความงดงามของววิทะเลสาบจากบนสนัเขื�อน และถา่ยรปูเป็น

ที�ระลกึสําหรับการมาเยอืนทองผาภมู ิและ รับประทานอาหารกลางวนั(8) ณ.รา้นอาหาร หลังจาก

นั�นออกเดนิทางกลับ 

16.00 น.  นําทา่นหาซื�อของฝากของดขีองจังหวดักาญจนบรุ ีหลังจากนั�นเดนิทางกลับ 

18.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทับใจ. 

 

*************************************************** 
 
อตัราคา่บรกิาร  

 
 
ส ิ�งที�ควรนําตดิตวัไปดว้ย  ยาประจําตัวทา่น รองเทา้สวมสบาย รองเทา้แตะ ครมีกันแดด โลชั�นทาผวิ   

กลอ้งถา่ยรปู และของใชจํ้าเป็นอื�น 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม     
- คา่รถตูป้รับอากาศ (9ที�นั�ง)    
- คา่ที�พัก 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )      
- คา่อาหารตามโปรแกรม (8มื�อ)   
- คา่เรอืนําเที�ยวเมอืงบาดาล       
- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามรายกา  
- คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

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  



 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  

- คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที�จา่ย   

- คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ทา่นเรยีกสั�งเป็นพเิศษ  

- คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 

 

เง ื�อนไขการจอง  

- มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นื

เงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดช้ําระไว ้

แลว้ทั�งหมด 

 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับประโยชนแ์ละ 

  ความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

 

 

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


