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กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 1.
วันศุกร์ ที่ 12 สิ งหำคม 2559
กรุงเทพฯ – กำญจนบุรี – สั งขละบุรี
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ลงทะเบียน ที่จุดสตาร์ท ณ สยามเนรมิตร
07.00 น.
ทาพิธีเปิ ดงาน และปล่อยขบวนคาราวาน ออกเดินทาง สู่ จังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร ( มื้อที่ 1.)
13.00 น.
นาคณะออกเดินทางสู่ อ.สั งขละบุรี
17.00 น.
คณะเดินทางถึง อ.สังขละบุรี จากนั้นคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ณ พรไพลิน ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท มีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับ พร้อมกับ Welcome Drink จากทางรี สอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของสายน้ า และทิวเขา
อยู่บนจุดที่มีวิวสวยที่สุดโดยเน้นให้ทุกห้องพักมองเห็นวิวธรรมชาติ ทางด้านขวาจะมองเห็น สะพานมอญ
ฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นวิวหมู่บา้ นชาวมอญ และเจดียพ์ ุทธคยา ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา ด้านซ้ายจะมองเห็นแม่น้ า
และทิวเขา
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 2.) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2.
วันเสำร์ ที่ 13 สิ งหำคม 25 59
สั งขละบุรี – สะพำนมอญ – เที่ยวพม่ ำ ด่ ำนเจดีย์สำมองค์ อ.พญำตองซู
(พม่ ำ) – วัดวังวิเวงกำรำม – เจดีย์พุทธคยำ - จำลอง – โบสถ์ จมนำ้
05.30 น.
คณะพร้อมเพียงกันที่จุดนัดพบ เพื่อเตรี ยมตัวออกเดินทางสู่ “สะพานมอญ”
06.00 น.
คณะเดินทางถึง หมู่บ้ำนชุ มชนชำวมอญ เพื่อนาท่านร่ วมตักบาตรยามเช้า พร้อมสัมผัสเดินชมวิถีชีวิตยามเช้า
ของชาวไทยมอญ พม่า และสิ นค้าประจาถิ่น อาทิ เครื่ องแต่งกาย เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอาหารประจาถิ่น
จากนั้นนาคณะเดินข้ามสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ “สะพำนไม้ อุตตมำนุสรณ์ ” มีความยาวประมาณ 1
กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมความงามของแสงอาทิตย์ยามเช้า แสงสี ทองที่สัมผัสกับพื้นน้ าสามประสบ พร้อม
บรรยากาศอันสดชื่นที่แสนประทับใจ
08.00 น.
รับประทานอาหารมื้อเช้า (มื้อที่ 3.) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
09.00 น.
คณะเดินทางถึง ด่ ำนเจดีย์สำมองค์ เดิมเรี ยกว่ ำ หินสำมกอง สถานที่สุดเขตชายแดนฝั่งตะวันตกของไทย
และเป็ นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของไทยและพม่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เจดียส์ ามองค์มีลกั ษณะ
รู ปทรงเจดียเ์ ป็ นศิลปะแบบมอญ-พม่า ที่สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2432 โดยพระศรี สุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรยเส
ตะพันธ์) เจ้าเมืองสังขละบุรี ร่ วมกับราษฎรในพื้นที่ถวายเป็ นพุทธบูชากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน

ท่องเที่ยว ก้ าวไกล ก้ าวไปกับ สธทท.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

พระเจดียส์ ามองค์ เป็ นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 72 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2498
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพญำตองซู ประเทศพม่ ำ เพือ่ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
วัดเสำร้ อยต้ น เป็ นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะเคยมาจาพรรษาและสร้างไว้ จุดเด่นของวัดไม้สถาปั ตยกรรมที่
ทาจากไม้แดงนับร้อยต้น บริ เวณด้านหลังวัดมีพระพุทธรู ปประทับบนดอกบัว พร้อมพระอรหันต์จานวน
120 รู ป ที่ต้ งั แถวทอดยาวดุจกาแพงพระอรหันต์
วัดเจดีย์ทองหรือวัดทองคำ ตั้งอยูบ่ นเนินเขา ไม่ห่างจากวัดเสาร้อยต้นมาก มีองค์เจดียแ์ บบศิลปะพม่า ขนาด
ไม่ใหญ่มาก สี ทองเหลืองอร่ าม รู ปทรงคล้ายกับเจดียช์ เวดากองในเมืองย่างกุง้ รอบองค์เจดียม์ ีซุม้ พระ
ประจาวันเกิด ศิลปะแบบพม่า วัดแห่งนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทยได้
วัดตองไว หรือวัดป่ ำภูผำกำแพง ศรีสยำม ลักษณะวัดเป็ นศิลปะแบบพม่า ตั้งอยูบ่ นเนินเขาเล็กๆ มีวิหารพระ
เจ้าทันใจและมีพระพุทธรู ปศิลปะพม่าอีกหลายองค์ประดิษฐานอยูภ่ ายในนั้น ด้านหน้าวิหารมีสถูปเจดีย ์
ประดิษฐานอยู่ หลังพระเจดียม์ ีรูปปั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับอยูบ่ นนาคมุจลินทร์ และยังมีพระธาตุอิน
แขวนจาลองให้สักการบูชาอีกด้วย ด้านบนบริ เวณลาน “พระธาตุอินแขวนจาลอง” สามารถมองเห็นทิวทัศน์
รายรอบ รวมถึงทัศนียภาพงดงามของเมือง “พญาตองซู” และเทือกขาตะนาวศรี ซึ่งเป็ นแนวเขตแดนกั้น
ระหว่างไทยและพม่า แล้วนาท่านแวะซื้อของฝากจาก ณ ตลำดพญำตองซู และ ร้ ำนดิวตีฟ้ รี
นาคณะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ระหว่างทางแวะร้าน Factory Outlet ที่มีสินค้าคุณภาพส่ งออกราคาถูก
จาหน่าย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4.)
คณะเดินทางสู่ วัดวังก์ วเิ วกำรำม หรือ วัดหลวงพ่ ออุตตมะ ซึ่ งเป็ นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะร่ วมกับชาวกระเหรี่
ยงและชาวมอญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 เป็ นวัดที่ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมไทย – มอญ – พม่า ที่งดงาม
ซึ่งประกอบด้วย ศำลำหลวงพ่ออุตตมะ ภายในเป็ นที่เก็บสังขารของหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งบรรจุอยุใ่ น
ปราสาท 9 ยอด เป็ นศิลปะของไทยรามัญ ที่มีความสวยงาม เป็ นโรงแก้วซึ่งสามารถเห็นสังขารของหลวงพ่อ
ที่ยงั คงสภาพที่สมบูรณ์ วิหำรพระหินอ่อน ซึ่งภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปหิ นอ่อนสี ขาวขนาด
ใหญ่ ปางมารวิชยั ชาวบ้านเรี ยกกันว่า "หลวงพ่อขาว" เป็ นพระประธานในวิหาร ทาจากหินอ่อนทั้งองค์ มี
หน้าตักกว้าง 9 ศอก น้ าหนัก 9 ตัน เป็ นศิลปะแบบประยุกต์ องค์พระพุทธรู ปนี้ได้ทาการแกะสลัก ณ เมือง
มัณฑะเลย์ โดยช่างชาวพื้นเมือง ด้วยค่าจ้างเป็ นทองคาหนัก 25 บาท เพือ่ มาประดิษฐานในวิหารแห่งนี้หลวง
พ่ออุตตมะ ได้ส่งภาพถ่ายของ พระพุทธชินราชไปเป็ นแบบ เมื่อ ปี พ.ศ. 2514 ใช้เวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็ จและ
เวลาอีกปี ครึ่ งในการขนส่ งงาช้าง แมมมอธ ที่มีความยาวกว่า 2 เมตร
หอระฆัง ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบมอญ มีบนั ไดให้ท่านสามารถเดินขึ้นเพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบ
สามประสบ หลังจากนั้น นาคณะเดินทางสู่ เจดีย์พุทธคยำจำลอง ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยจาลอง มาจากเจดียพ์ ทุ ธคยาประเทศอินเดีย โดยใช้เงินก่อสร้างจากผูม้ ีจิตศรัทธา
ร่ วมกันบริ จาค เช่น เงินสด ทองคา และวัสดุ โดยใช้แรงงานคนในชุมชนมอญชาย - หญิง ในหมู่บา้ น
ประมาณ 400 คน ก่อสร้างและเผาอิฐมอญ ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาง 8 นิ้ว หนา 3 นิ้ว จานวน 260,000 ก้อน ใน
ปี พ.ศ. 2532 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินมาทรงประกอบพิธี

ท่องเที่ยว ก้ าวไกล ก้ าวไปกับ สธทท.

15.30 น.

16.30 น.

อัญเชิญ พระบรมสารี ริกธาตุส่วนที่เป็ นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร พระธาตุมีสี
ขาวใสอมเหลืองเป็ นเงาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ซึ่ง หลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรี ลงั กา และฉัตรทองคา
หนัก 400 บาท ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย ์
นาคณะท่องเที่ยว พาทัวร์ โดยใช้เรื อหางยาวท้องถิ่น เพื่อชมความมหัศจรรย์ของเมืองบาดาล ซึ่ งในอดีตคือ
ชุมชนมอญ นำชมวัด โบสถ์ และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถ์ จมน้ำ) ในอดีตเป็ นวัดวังก์วิเวกการามเดิม
ที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านได้ร่วมก้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ์) เพื่อกักเก็บน้ าและผลิตกระแสไฟฟ้ า ทาให้
มีผลกระทบต่อที่อยูอ่ าศัยของชาวชุมชนและวัด ต้องย้ายที่อยูอ่ าศัยมาอยูใ่ นที่ปัจจุบนั จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2546
ได้ถูกการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจัดเป็ นเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็ นที่รู้จกั กันใน
ชื่อ "วัดใต้น้ า" หรื อ "เมืองบาดาล"
นาคณะเดินถึง ท่าเรื อพรไพลิน ริ เวอร์ ไซด์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท ( มื้อที่ 5.)
และสนุกสนานกับดนตรี คาราโอเกะ หลังจากนั้นทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3.
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
14.30 น.

วันอำทิตย์ ที่ 14 สิ งหำคม 2559
สั งขละบุรี – สะพำนข้ ำมแม่ นำ้ แคว – วัดถำ้ เสื อ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6.) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
นาคณะออกเดินทางจากรี สอร์ท สู่ สะพานข้ามแม่น้ าแคว
อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
คณะเดินถึง สพำนข้ ำมแม่ น้ำแคว อนุสรณ์สถานแห่ งสงครามโลกครั้งที่สองที่สร้างความเจ็บปวดและความ
ทรงจาที่ไม่มีวนั ลืมเลือน... และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก
นาคณะเดินทางสู่ วัดถำ้ เสื อ ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา ในตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วงเดิมเป็ นเพียงสานักสงฆ์เล็กๆ ที่
อยูใ่ นบริ เวณถ้ าเสื อด้านล่างริ มเนินเขา ต่อมาได้แรงศรัทธาจากชาวบ้าน ร่ วมกันสร้างและบูรณะ จน
กลายเป็ นวัดที่ใหญ่โต และเป็ นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดียท์ ี่มีความสวยงาม
โดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยูบ่ นเนินเขา ใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารี ริกธาตุภายในพระเจดียเ์ กศแก้วปราสาท และนมัสการหลวง
พ่อชินประทานพร
แวะ ร้ ำนศรีฟ้ำ ให้คณะได้อุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองของกาญจนบุรี
คณะเดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

15.30

16.30 น.
19.00 น.

อัตรำรำคำท่ ำนละ 2,490.- บำท ( คำรำวำน ขับรถเที่ยวภำคกลำง )
อัตรำรวม
 ที่พกั 2 คืน
 อาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ท่องเที่ยว ก้ าวไกล ก้ าวไปกับ สธทท.

 ทีมงานบริ การและให้ขอ้ มูล
 ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน ประกัน1,000,000 บาท และ รักษาพยาบาล 500,000 บาท
อัตรำรำคำ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการเช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และซักรี ด ฯลฯ
 ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 ค่าใช้จ่ายที่มิได้ระบุในรายการ
 ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาโดยผูเ้ ดินทาง
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

