
 

เสริมบารมี ชวีิตร่มเย็นเป็นสุข เสริมบารมี ชวีิตร่มเย็นเป็นสุข ““เขาเล่าว่า...พระปางขอฝนเขาเล่าว่า...พระปางขอฝน””  
เยือนเยือนเมืองมอญ นครเมืองมอญ นครบาดาลบาดาล  สังขละบุรีสังขละบุรี      

  วัดวัดทิพย์สุคนธาราม ทิพย์สุคนธาราม พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ช่องเขาช่องเขาขาด ขาด สะพานอุตตมานุสรณ์ สะพานอุตตมานุสรณ์ ล่อเรือชมทะเลสาบ ล่อเรือชมทะเลสาบ ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านเจดีย์สามองค์       

((2 วัน 12 วัน 1  คืนคืน  โดยรถโค้ชปรับอากาศ โดยโดยรถโค้ชปรับอากาศ โดย))  
  

ก าหนดการเดินทาง... “เขาเล่าว่า...พระปางาขอฝน”  
วันเสาร์ กรุงเทพฯ – กาญจนบุร ี– ทองผาภูมิ – สังขละบุรี 

05.30 น. ทุกท่านพร้อมกันท่ี จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ 
เดินทางสู่   อ.สังขละ กาญจนบุรี เพื่อความสะดวกรับประทานอาหารเช้า แบบปิกนิคบนรถ  มัคคุเทศก์ให้
ข้อมูลการท่องเท่ียว 

08.00 น. เดินทางถึง วัดทพิย์สุคนธาราม บ้านห้วยแกลบ อ.ห้วยกระเจา ภาคอีสานแห่งกาญจนบุรี เขาเล่าว่า...ครั้งหนึ่งใน
สมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพุทธบารมี ได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งในมีน้ าฝนหล่ังไปทั่วทุกสารทิศ น่ าท่าน
สักการะ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝนขนาดความสูง 32 
เมตร เท่ากับเทพีสันติภาพ พร้มอยังได้ชมห้องนิทรรศการของการริเริ่มก่อสร้างพระพุทธรูปจนแล้วเสร็จงดงาม 

    
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร   ไทรโยคน้อย 
ช่วงบ่าย แวะเท่ียวชม พพิธิภัณฑ์ช่องเขาขาด ความทรงจ าครั้งสงครามมหาเชเชียบูรพาที่เหลือไว้เตือนความทรงจ า น าชม 

“ช่องไฟนรก” เดินเท้าก้าวย่างสู่ความเงียบสงัด บนรางรถไฟที่ถูกรื้อทิ้งจนเกือบหมด สมควรแก่เวลาพาท่านพิชิตแดน
สวรรค์ขนาบด้วยทะเลสาบ และป่าเขา ผ่านโค้งขึ้นลงสู่ อ าเภอสังขละบุรี สุดแดนตะวันตกสยาม จุดแรกน าท่านสู่ วัด
วังก์วเิวการาม(บน) นมัสการสังขาลของ หลวงพ่ออุตตมะ เทพเจ้าศูนย์รวมจิต ของชาวชอญ “รามัญ”บูชา
พระพุทธรูปหินอ่อนขาว จากนั้นน าท่านเวียนเทียนรอบ องค์พระเจดีย์ทรงพุทธคยา ที่จ าลองมาแต่อินเดีย ล่องเรือ
รับลมชมบรรยากาศยามเย็น พระอาทิตย์อัสดงลงหลบเขา เคล้าชมเมืองบาดาล วัดวังก์วิเวกเก่าที่จมน้ า   

19.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร รีสอร์ท   เข้าที่พัก ณ พรไพลิน หรือระดับมาตรฐาน  (ห้องละ 2-3 ท่าน) 

วันอาทิตย์ สังขละ – ด่านเจดีย์สามองค์ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ         

06.00 น. ร่วมบุญตักบาตรดื่มด ่ากับบรรยากาศแบบชาวมอญ พาเดินเท้าข้าม สะพานอุตมานุสรณ์ UNSEEN” ที่พึ่ง
ซ่อมแซมแล้วเสร็จหลังจากเหตุอุทกภัยสะพานขาดเมื่อช่วงปลายปี 2556       

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าสบายๆสไตล์รีสอร์ทธรรมชาต ิข้าวต้ม กาแฟร้อน    
 
 
 
 



-2- 
10.00 น. พาท่านสู ่  ด่านเจดีย์สามองค์  ทางเดินแห่งประวัติศาสตร์ทัพไทย-เมียนร์ม่า ชมตลาดการค้าระหว่างไทย-พมา่ 

ช่องทางประวัติศาสตร์กว่า 600 ปี ชมร้านรองเท้าชื่อดังท่ีผลิตส่งขายห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯในราคาย่อมเยา  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  อ.สังขละ 

  
ช่วงบ่าย แวะแช่ขาคลายเมื่อยล้าที่ บ่อน า้ร้อนกุยม่ัง (หนิดาด) มหัศจรรย์สายธารแร่ใต้พิภพให้มีคุณประโยชน์ด้านรักษาโรค

ผิวหนังได้เป็นอย่างดี สมควรแก่เวลาแล้วพาท่านเลือกซื้อของฝาก เมืองกาญน์ นะจ๊ะบุรี ของดีจ าพวก วุ้นมะพร้าว 
มะขามแก้ว ทองม้วนสดเลอรสจร้า    

19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ าที่ ห้องอาหาร  นครชัยศรี    
21.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง จ.กรุงเทพฯ ส่งท่าน โดยความสวัสดิภาพ… 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ    3,490 บาท กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 1,000 บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ   2,890 บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อัตราค่านี้รวม - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน  - ค่าอาหารตามม้ือที่ก าหนดในรายการ 
 - ค่ารถน าเที่ยว และพาหนะทอ้งถิ่น   - มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 
 - ค่าธรรมเนียมตามรายการที่ก าหนด  - ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตราน้ีไม่รวม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพทื,ค่ามินิบาร์,ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เกิดจาก
โรคประจ าตัว ,ค่าอัญมณี หรือกระเป๋าอันมีมูลค่า กรณีเกิดสูญหาย เป็นต้น 
 - ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง  
 - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม   
 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์  
 - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ าใจของท่าน  
เงื่อนไขการจอง - แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID:line  
 - ช าระเงินมัดจ า  
 - ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15-20 วัน 
หมายเหต ุ ก าหนดการข้างต้นอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะ

ยึดถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของทา่นผู้มีเกียรติซึ่งรว่มเดินทางเป็นส าคัญ  
***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจ าตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 

 


