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สมัผสัวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวมอญสงัขละบุรี นัง่เรือชมโบสถแ์ละหอ

ระฆังของเมืองบาดาล เก็บบรรยากาศสะพานข้ามแม่น ้ าแคว พร้อมทั้ งชม   

ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ไหวพ้ระเพื่อเสริมสิริมงคล ณ วดัเสารอ้ยตน้ 

และวดัเจดียท์อง ทอดมองวิวทิวทศันข์องเมืองพญาตองซู และฝัง่ไทย ตลอดจน

เลือกซ้ือเลือกหาสินคา้พม่า ณ ตลาดพญาตองซู  

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด:  บ ีเอเบิ้ ล ทวัร ์โทร. 0-2196-2411-3 

 
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - สงัขละบุรี - วดัวงักวิ์เวการาม - เจดียพุ์ทธคยา  

- โบสถจ์มน ้า (เมืองบาดาล) – สะพานมอญ 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย โดยมีทมีงานคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

จากน้ันน าทา่นออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่น่ัง มุ่งหน้าสู่ อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอธัยาศัย ณ ร้านอาหาร จากน้ันน าทา่นออกเดินทางต่อ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร แล้วน าทา่นออกเดินทางต่อไปยัง อ.สงัขละบุรี 

14.30 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี น าทา่นเดินทางสู่ วดัวงักวิ์เวการาม (วดัหลวงพ่ออุตตมะ)  

ไหว้พระเพ่ือเป็นสริิมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยัง เจดียพุ์ทธคยา เพ่ือสกัการะพระบรม

สารีริกธาตุ ชมและเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง เพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึก 

 

16.00 น. น าทา่นเข้าที่พัก ณ รีสอร์ตริมน า้ อสิระกบัการพักผ่อน และดื่มด ่ากบับรรยากาศริมน า้ตาม

อธัยาศัย โดยพักที่ ซองกาเลีย รีสอร์ท หรือเทยีบเทา่ระดับเดียวกนั 

 

16.30 น. น าทา่นล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถจ์มน ้ า) ซ่ึงทา่นสามารถ

สมัผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างข้ึน และต้อง

ถูกทิ้งล้างให้จมน า้มากว่าย่ีสิบปี เกบ็ภาพความประทบัใจพอสมควรแล้วน่ังเรือกลับ เพ่ือ

เดินทางไปที่ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สดุในประเทศไทย) ให้ทา่นชิมกาแฟสด

ของคนเมืองกาญฯ และบันทกึความทรงจ าด้วยการถ่ายภาพร่วมกนั ณ จุดต่างๆ ตาม

ต้องการ หลังจากน้ันรอชมพระอาทติย์ตกดิน ณ ริมฝั่งแม่น า้ซองกาเลีย 
 

18.30 น. บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ตที่พัก ทา่มกลางความสวยงามยามราตรีของ

ชุมชนชาวมอญ ที่ต้ังอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น า้ซองกาเลีย สมควรแก่เวลาเชิญพักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

  
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่อง ด่านเจดียส์ามองค ์– วดัเสารอ้ยตน้ – วดัเจดยีท์อง – ตลาดพญาตองซู – 

สะพานขา้มแม่น ้ าแคว – วดัถ ้ าเสือ – กรุงเทพฯ 

 

05.30 น. อรุณสวัสด์ิ ต่ืนเช้า ท าภาระกจิส่วนตัวเสรจ็แล้ว น าทา่นไปร่วมท าบุญใส่บาตรพร้อม

ชาวบ้านชาวมอญ เสรจ็แล้วน าทา่นเดินเทีย่วชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่

เป็นเอกลกัษณต์ามแบบฉบบัชาวมอญ อสิระเกบ็ภาพตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน า

ทา่นเดินทางกลับที่พัก 

 

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ตที่พัก จากน้ันเกบ็สมัภาระ เพ่ือน าทา่น

เดินทางไปยัง ด่านเจดียส์ามองค ์ ซ่ึงเป็นด่านชายแดนไทย - พม่า ด าเนินการเร่ือง

เอกสารผ่านแดน จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ประเทศพม่า น าทา่นสกัการะสถานที่ศักด์ิสทิธิ์

ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วดัเสารอ้ยตน้ ซ่ึงอยู่ห่างจากชายแดนไทย - พม่า ด่านเจดีย์

สามองค์ ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะเคยมา          

จ าพรรษาและสร้างไว้ โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาที่ท  าจากไม้แดงนับร้อยต้น    

ท าให้วัดมีช่ือเสยีง ซ่ึงวัดมีทั้งหมด 3 ช้ัน โดยช้ันบนสุดน้ันห้ามผู้หญิงขึ้น และบริเวณ

ด้านหลังวัดมีพระพุทธรูปประทบับนดอกบัว พร้อมองค์พระอรหันต์จ านวน 120 องค์ 

ที่ต้ังแถวทอดยาวไปยังภเูขา โดยทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อยตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปให้

ครบ 500 องค์ จากน้ันน าทา่นชม วดัเจดียท์อง หรือ วดัทองค า ตั้งอยู่บนเนินเขา                

ไม่ห่างจากวัด เสาร้อยต้น สามารถขับรถขึ้นไปถึงบริเวณเจดีย์ได้ องค์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่

มาก สทีองอร่าม ฐานทรงเหล่ียม ด้านบนทรงระฆัง รูปทรงคล้ายกบัเจดีย์ชเวดากอง      

รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดน้ีเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเหน็เมืองพญา

ตองซู และฝั่งไทย พอสมควร สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางต่อไปยัง ตลาดพญา

ตองซู ซ่ึงเป็นตลาดชายแดนที่จ าหน่ายสนิค้าของพม่า ซ่ึงจะได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

  

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อ.ทองผาภมูิ หลังอาหารน าทา่นออกเดินทางสู่    

ตัวเมืองกาญจนบุรี 

 

15.30 น. น าทา่นเที่ยวชม สะพานขา้มแม่น ้ าแคว ซ่ึงเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญย่ิง  

แห่งหน่ึง และเป็นสะพานที่ส าคัญที่สดุของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 จากน้ันอสิระช้อปป้ิงของฝาก เช่น อัญมณีที่มีช่ือเสียงของกาญจนบุรี 



 

 

คือ ไพลินและนิล เมื่อสมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางไปยัง วดัถ ้ าเสือ เพ่ือกราบ

นมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่

ใหญ่ที่สดุของจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงตัวองค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสคสทีองทั้งองค์  

  

17.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทบัใจ 

 

 

*** หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

 

 

 


