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สงัขระบุรี มหศัจรรยาสายธารรันตี (รถ) 1 

สงัขละบุรี มหศัจรรยส์ายธารรนัตี 
วัดถ ำ้เสือ สะพำนแม่น ้ำแคว วังบำดำล สะพำนไม้ 

 วัดวังวิเวกำรำม ด่ำนเจดย์ี 3องค์ ทองผำภูมิ (3วัน 2คนื)  
 

เดินทาง วนัท่ี   
วนัแรก กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี –CSR  สัมมนา-วอคแรลลี ่-ปาร์ตี ้

05.00 น. พร้อมกนัท่ี จุดนดัพอ เจา้หนา้ท่ี บริษทั เทวำ ทรำเวล  แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
เร่ืองสมัภาระและท่ีนัง่บนรถเดินทาง พร้อมแจกอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (ม้ือท่ี1) 

05.30 น.  ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางพกัผอ่นอิสระ   
09.30 น. เดินทางถึงรีสอร์ท สายธารไอยรา  
10.00 น. กิจกรรม CSR 

12.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำน (มื้อที2่) 
13.00 น.  สมัมนาบริษทัฯ 

16.00 น.  กิจกรรมวอคแรลล่ี 4 ฐาน 
18.00 น.   พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่าปาร์ต้ีคาราโอเกะ  ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี3) 
22.00 น.  พกัผอ่นตามอธัยาสยั ณ สายธารไอยรา 
 

วนัทีส่อง สังขละ- วดัวงัวเิวการาม   - วงับำดำล Unseen Thailand 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี4) 
08.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่อ.สงัขละ 

12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี5) 
13.30 น. น าท่านชม วัดวงัวิเวกำรำม สถานท่ีจ าพรรษาของหลวงพอ่ อุตตะมะ เกจิอาจารย์

ช่ือดัง เจา้ชายนักบุญของชาวมอญ ชมสถาปัตยกรรมการสร้างวดัท่ีงดงามและ
สกัการะเจดียพ์ทุธคยาจ าลองเพื่อเป็นศิริมงคล    

16.00 น. เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาสัยลงเรือหางยาวชมความงามของทอ้งน ้ าใตเ้ข่ือน
ศรีนครินทร์ “จนิตวมิำน สำยธำรรันตี” ท่านจะไดพ้บการตน้ไมท่ี้ยงัคงยนืตน้อยู่
แมน้ ้ าจะท่วมลน้ และใหท่้านชม วงับำดำล Unseen Thailand 
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สงัขระบุรี มหศัจรรยาสายธารรันตี (รถ) 2 

  
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ รีสอร์ท (ม้ือท่ี6) 
19.00 น.  เขา้สู่ท่ีพกั พรไพลิน รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  

วนัทีส่าม สะพานมอญ  ด่านเจดีย์สามองค์ - ทองผาภูมิ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

6.00 น. น าท่านชมความตั้งใจจริงของชาวมอญท่ีสร้าง สะพำน ไม้ข้ำมฟำก เพ่ือเป็นการสัญจรไปนมสัการ หลวงพ่ออุตตะมะ และ
เยีย่มชม ตลำดเช้ำ ของชาวบา้นท่ีมีสินคา้ อาหารพ้ืนเมือง จ าหน่ายหลายชนิด 

 

 

07.30 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั (มื้อที6่) 
9.00 น. น าท่านเดินทางไปชม ด่ำนเจดย์ีสำมองค์  ไปถ่ายรูปกบัป้ายส้ินสุดชายแดนไทย

ดา้นทิศตะวนัตกไวเ้ป็นท่ีระลึก และมีร้านขายสินคา้จากประเทศพม่าซ่ึงจะมีอญัญมณี พลอย ก าไลหยก เฟอร์นิเจอร์และ
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากไมร้าคาถูก กลว้ยไม ้และสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ ส าหรับราคาก็ต่อรองกบัร้านคา้ได ้ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี7) 
13.00 น. หลังอาหารเดินชม แวะแช่น ้ าร้อนท่ี น ้ำพุร้อนหินดำด พกัผ่อนสบายๆ ก่อนเดินทางกลบัแวะซ้ือของฝากท่ีระลึกของ

ชาวเมือง อาทิ ทองมว้นสด น ้ าพริกรสจดั ไดท่ี้ ร้ำนรจนำ ฝากคนท่ีรู้ใจ 

17.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 

      

 
อัตรำนี้รวม                                                            

* ค่ารถตูป้รับอากาศชั้นหน่ึง  3 คนั    

* ค่าท่ีพกัหอ้งละ 4 ท่าน ณ พรไพลิน รีสอร์ทหรือเทียบเท่า 2 คืน   

* ค่าอาหาร 7 ม้ือ        

* ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว       
* ค่าเรือหางยาวชมวงัใตน้ ้ า       
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สงัขระบุรี มหศัจรรยาสายธารรันตี (รถ) 3 

* กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท. 
* มคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวก 

*คาราโอเกะ + ซอฟดร้ิง  
*หอ้งประชุม 
อัตรำนี้ไม่รวม 

  * ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกรายการ 
  * ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมำยเหตุ  

รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการล่าชา้ท่ีเกิดจาก การจลาจล ภยัสงคราม ภยั
ธรรมชาติ ความล่าชา้ของผูเ้ดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
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