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ก าหนดการเดนิทาง 29-31 ม.ค. / 12-14 ก.พ. / 26-28 ก.พ. / 

 12-14 ม.ีค. / 19-21 ม.ีค. / 26-28 ม.ีค. /  

 13-15 เม.ย. / 14-16 เม.ย. / 16-18 เม.ย. /  

 1-3 พ.ค. / 2-4 พ.ค. 2564       

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 
วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – สงัขละบรุ ี– วดัวงักว์เิวการาม –  

 ลอ่งเรอืชมเมอืงบาดาล (วดัใตน้  า) 
 

04.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี  ประต ู 3  ถนนพระราม 4  (ตรงขา้มตกึอื อจือ่เหลยีง) 

เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ 

05.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอสงัขละบรุี จังหวดักาญจนบรุี สังขละบุรีเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วย

วัฒนธรรมผสมผสานของไทยและมอญ สัมผัสกับวิถชีีวิต และบรรยากาศสบาย ๆ ของธรรมชาต ิ

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ วัดวังกว์เิวการาม หรอื “วัดหลวงพอ่อตุตมะ” ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน

หลายเชื อชาติ ทั งชาวไทย ชาวกระเหรี่ยง    

โดยเฉพาะชาวไทยเชื อสายมอญ โดยท่ีเปรียบเทียบ

หลวงพ่ออุตตมะ เป็น “เทพเจ้าแห่งชาวมอญ” ซึ่งวัด

วังก์วิเวการามเคยเป็นที่จ าพรรษาของหลวงพ่อฯ ใน

ปจัจุบัน วัดนี จึงเสมือนตวัแทนของหลวงพ่อ และ

สถานที่ศักดิส์ิทธิ์ส าหรับชาวมอญ ในการประกอบ

พิธีกรรมต่างๆตามประเพณีของมอญ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืใกล้สะพานมอญ เพื่อน าทา่น ลอ่งเรอืชมเมอืงบาดาล (วดัใตน้  า) ซึ่ง

เมืองบาดาลแห่งนี  ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเท่ียว 

UNSEEN THAILAND ที่ส าคัญ  มีความแปลกที่มีซาก

โบราณสถานจมอยู่ใต้น  า และเป็นสถานที่เล่าขานถึง

ต านานความเป็นมาของวดัหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่ง

ประกอบด้วยวัดวังก์วิเวการาม (ตัวแทนของมอญ), 

วัดศรสีุวรรณ (ตัวแทนของกระเหรี่ยง) และวัดสมเด็จ 

(ตัวแทนของไทย) 

เย็น รับประทานอาหารค่ า  ณ  ร้านอาหาร 

จากนั น น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม ... 3 ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง              สะพานมอญ – พธิตีกับาตร – เจดยีส์ามองค ์–  

 น  าตกเกรงิกะเวยีง – เขือ่นวชริาลงกรณ 
 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สะพานมอญ  หรือเรียกอีกชือ่หนึง่ว่า “สะพานอตุตมานสุรณ”์ เป็น สญัลกัษณ์

และแลนดม์ารก์ของอ าเภอสงัขละบรุี เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 2 

ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งของพม่า ใช้ข้ามแม่น  าซองกาเรียไปยงัหมู่บ้านมอญ ตั งอยู่ใน

บริเวณที่เรยีกว่า “สามประสบ” คือ มีแม่น  า 3 สายมาบรรจบกัน (ซองกาเลีย บคีลี ่ และรนัต)ี 

และเป็นสะพานแห่งศรัทธา ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศยัในสังขละบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ให้ทุกท่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศความศกัดิ์สิทธิ์ของการ “พธิตีกับาตรมอญ” เป็นประเพณี

เก่าแก่ของชาวบ้านในอ าเภอสังขละบุรี ซึ่งผู้คนทีน่ี่จะมคีวามยิ มแย้มเป็นกันเอง ร่วมกันต่อแถว

ยาวกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์  

(***หมายเหต*ุ**  ยงัไม่รวมค่าชุดตกับาตรและชุดมอญ ประมาณ 99 บาทต่อท่าน) 

เชา้ รบัประทานเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ด่าน พระเจดยีส์ามองค ์ เดิมเป็น

เพียงก้อนหินวางซ้อน ๆ กันสามกอง จึงเรยีกที่

แห่งนี ว่าหินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทย

โดยท่ัวไปก่อนที่จะเดินทางออกเขตแดนไทยเข้าสู่

เขตแดนพม่าแต่ครั งโบราณ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ น  าตกเกรงิกระเวยี ตั งอยู่ในเขต

พื นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน  าตกใสใน

ขุนเขา ที่มขีนาดเล็กๆ สงูประมาณ 5 เมตร เกิด

จากล าห้วยเกริงกระเวียไหลผ่าน ลดหลั่นกันมา

ตามชั นหินปูนจนเกิดเป็นน  าตกขึ น บรรยากาศ

รอบๆ จะถูกรอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ปกคลุม

ไปทั่วบริเวณน  าตก 



 

 

กาญจนบรุ ี3 วนั  -4- 

www.avenue.co.th 

เลขที่ 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ เขือ่นวชริาลงกรณ เดิมชื่อ เขือ่นเขาแหลม ต ั งอยู่เหนืออ าเภอทองผาภูมไิป

ประมาณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณ เป็น

เขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 

เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร 

กั นล าน  าแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน  า

อเนกประสงค์ ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ 

เย็น รับประทานอาหารค่ า  ณ  ร้านอาหาร 

จากนั น น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม ... 3 ดาว 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง          ทองผาภมู ิ– น  าพรุอ้นหนิดาด –  

 ลอ่งเรอืชมแมน่  าแคว – วดัถ  าเสอื – มนีาคาเฟ ่– กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ น  าพรุอ้นหนิดาด เดิมชื่อน  าพุรอ้นกุยมั่ง เป็นบ่อน  าร้อนธรรมชาติ ค้นพบ  

โดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 และได้สร้าง

เป็นบ่อซีเมนต์ขึ น สภาพภูมิทศัน์โดยทั่วไปเป็น

ธรรมชาติร่มรื่น ประโยชน์ของการอาบน  าแร่มี

สรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง ท าให้การไหลเวียน

ของโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อ 

กล้ามเนื ออกัเสบ ปวดกระดกูและเหน็บชา ช่วยท าให้

ร่างกายขับสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนได้ดยีิ่งขึ น 

จากนั น น าท่าน ลอ่งเรอืเลก็เพือ่ชมแม่น  าแคว ผ่านชมสะพาน

ข้ามแม่น  าแคว เป็นสะพานที่ส าคัญที่สุดของสายรถไฟ

สายมรณะ กองทพัญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย

สัมพันธมิตร นั่งเรอืผ่านชมวัดญวน วัดเก่าแก่ที่สร้างมา

ตั งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 หอพระประวัติสมเด็จพระญาณ

สังวรณสกลมหาสังฆปรินายก ผ่านชมสสุาน

สัมพันธมิตร (ช่องไก่), วัดถ  าเขาปูน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร  

บ่าย  น าทา่นเดินทางสู่ วัดถ  าเสอื เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติสืบย้อนไปถึงปี พ.ศ. 2514 สิ่งที่สะดุดตาที่สุด

คือ พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ตวั

องค์พระ ประดบัด้วยโมเสคสีทองสวยงาม อีกทั งยังมี พระอุโบสถ

อัฏฐมขุทรงไทยประดบัลวดลายสวยงาม และชมความสวยงามของ

พระเจดีย์เกษแก้วปราสาทมีสีอิฐ แบ่งเป็นชั น ๆ ซึ่งแต่ละชั น

ประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ มากมายขึ นไปจนถึงชั นบนสุด

ประดิษฐาน “พระบรมสารรีกิธาตุ” ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย 
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จากนั น น าท่านแวะคาเฟ่สุดชิค มนีาคาเฟ่ บรรยากาศสุดชิล  ริม

ทุ่งนาหลังวัดถ  าเสือ ท าให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ  าเสือ

ได้จากด้านหน้าร้าน  แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดิน

เล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ ๆ หลายมุม 

จากนั น น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง น าท่านแวะซื อ

ของฝากพื นบ้าน 

20.30 น. เดนิทางถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระราม 4 (ตรงขา้มตกึอื อจือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

*** หมายเหต ุ:   โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... กาญจนบรุ ีสงัขละบุรี  3  วนั 

*** การนัตเีดนิทางตั งแต่ 8 ท่านขึ นไป – รถตู ้*** 
 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 6,900.-  บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ   2,500.-  บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่ารถปรับอากาศ 

2. ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม 

3. ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (ยังไม่รวมค่าทิป) 

4. ค่าประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร,์ ใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติ่มตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 300  บาท 

 

 

 เงือ่นไขการจอง และช าระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม

ช าระเงิน คา่มดัจ าทา่นละ 4,000.- บาท ... 

ส าหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทั งหมด กรุณาช าระ

ก่อนการเดินทาง 14 วัน ... หากไมช่ าระภายใน

เวลาทีก่ าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท าการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ าทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
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 หมายเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปญัหา

การจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตกุารณ์

ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไมว่่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ถอืว่า

ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

 

 

 

ใบจองทัวร์ ...... บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
 

รายการทัวร์................. กาญจนบุรี สังขละบุรี  3  วัน .................วันเดินทาง.................................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพักคู่.................ห้องพักเด่ียว................ห้องพัก 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกิด (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเนื้อวัว             ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 
   

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


