
 

 

 

2TH099 : ทัวรสั์งขละบุรี โบสถจ์มน ำ้ จ.กำญจนบุรี พม่ำ 2 วัน 1 คนื VAN 

 
 แผนกำรเดินทำง 
 
 

 

 

05.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู ่จ.
กำญจนบุรี 

06.00 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ท้ังสิน้ 

แวะใหรั้บประทำนอำหำรเชำ้ตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำร หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางตอ่ไปยงั อ.
ด่ำนมะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุรี 
น าท่านชม อุโบสถส ำเภำแก้วร้อยล้ำนหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ี วดัหนิแท่นล ำภำช ีกราบนมสัการ
หลวงพ่อทนัใจซึ่งถกูตัง้ทิง้ไวก้ลางแจง้อยู่ระยะหนึ่งไมม่ีการสรา้งวิหารครอบอย่างท่ีเห็นทกุวนันีแ้ตด่ว้ย
ความศกัดิสิ์ทธ์ิมีคนมากราบไหวอ้ย่างตอ่เน่ืองมีอยูห่ลายครัง้ท่ีผูม้ากราบไหวป้ระสบความส าเรจ็เร่ืองโชค
ลาภจึงมาสรา้งวิหารครอบถวายในภายหลงัอิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางตอ่ไปยงั อ.สังขละบุรี  
14.30 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี น  าท่านเดินทางสู ่ด่ำนเจดยีส์ำมองค ์ซึ่งเป็นดา่นชายแดนไทย-พมา่  
  ด าเนินการเรื่องเอกสารผา่นแดน  
  น าท่านเดินทางสู ่ประเทศพม่ำ สกัการะสถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีชาวพทุธไมค่วรพลาด ณ วัดเสำร้อยต้น 
 วัดเสาร้อยต้น ซ่ึงอยูห่่างจากชายแดนไทย-พมา่ ดา่นเจดียส์ามองค ์ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพมา่ เป็นวดัเดมิที่ 
 หลวงพอ่อุตตมะ ทา่นเคยมาจ าพรรษาและสรา้งไว ้โดยจุดเดน่ของสถาปัตยกรรมอยูเ่สาทีท่  าจากไมแ้ดง นบัรอ้ยตน้ ท า 
 ใหว้ดัมชีือ่เสยีง วดัมทีัง้หมด 3 ชัน้ และชัน้บนสุดนัน้หา้มผูห้ญิงขึ้น บรเิวณดา้นหลงัวดั มพีระพทุธรูปประทบับนดอกบัว  
 พรอ้มพระอรหนัต์จ านวน 120 รูป ทีต่ ัง้แถวทอดยาวไปยงัภูเขา โดยทางเจา้อาวาสวดัเสารอ้ย ตัง้ใจจะสรา้ง  
 พระพทุธรูปใหค้รบ 500 รูป 

วันแรก กรุงเทพฯ - กำญจนบุรี - วัดหนิแท่นล ำภำช ี- สังขละบุรี - ด่ำนเจดียส์ำมองค ์- วัดเสำร้อยต้น - 
เจดียท์อง - ตลำดพญำตองซู - โบสถจ์มน ำ้ (เมืองบำดำล) - สะพำนมอญ 

 



 

 

 

  น าท่านชม วัดเจดียท์อง หรือวดัทองค ำ ตัง้อยู่บนเนินเขา ไมห่่างจากวดัเสารอ้ยตน้ สามารถขบัรถขึน้ 
 ไปถึงบริเวณเจดียไ์ด ้องคเ์จดยีม์ีขนาดไมใ่หญ่มาก สทีองอรา่ม ฐานทรงเหลี่ยม ดา้นบนทรงระฆงั   
 รูปทรงคลา้ยกบัเจดียช์เวดากอง รอบองคเ์จดียม์ซีุม้ประดษิฐานพระพมา่ จดุนีเ้ป็นจดุชมวิวท่ีสามารถ 
 มองเห็นเมืองพญาตองซู และฝ่ังไทย ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลกึตามจดุตา่งๆ  
 พอสมควร 
  น าท่านออกเดินทางตอ่ไปยงั ตลำดพญำตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ท่ีมีสินคา้ของพมา่จ าหน่าย ให ้
 เวลาชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบั  
16.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั Check in ณ รีสอรท์ริมน า้แสนสวย อิสระพกัผอ่น และดื่มด  ่ากบับรรยากาศริมน า้ตาม 
  อธัยาศยั พกัท่ี สวนแมกไม้รีสอรท์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
16.30 น. แดดรม่ลมเยน็ น าท่านล่องเรือชมโบสถ ์และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถจ์มน ำ้) ซึ่งท่านสามารถ 
  สมัผสัไดถ้ึงความเจริญรุง่เรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีถกูสรา้งขึน้ และตอ้งถกูทิง้ลา้งให ้
 จมน า้มากวา่ย่ีสบิปี เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแลว้นั่งเรือกลบั เพ่ือเดนิทางไปท่ีสะพานมอญ  
 (สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในประเทศไทย) ใหท้่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบนัทึกความทรงจ าดว้ย 
 การถ่ายภาพรว่มกนั ณ.จดุตา่งๆพรอ้มรอชมพระอาทิตยต์กดิน ณ ริมฝ่ังแมน่  า้ซองกาเลีย  
18.30 น. รับประทำนอำหำรเยน็ (2) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหาร 
  น าท่านเดินทางเชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
 
05.30 น. อรุณสวสัดิ ์ตื่นเชา้ ท  าภาระกิจสว่นตวัเสรจ็แลว้ น าท่านไปร่วมท ำบุญใส่บำตร กบัชาวบา้นชาวมอญ  
 เสรจ็แลว้พาท่านเดนิเท่ียวชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ การแตง่กายท่ีเป็นเอกลกัษณ ์แบบฉบบัชาวมอญ  
 อิสระเก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  
08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของทีพ่ักหลงัอาหารเก็บสมัภาระ พรอ้ม Check out  
  น าท่านเดินทางไปยงัวดัวังวเิวกำรำม (วดัหลวงพ่ออตุมะ) ไหวพ้ระเพ่ือเป็นสิริมงคล  
  น าท่านเดินทางไปยงั เจดียพ์ุทธคยำ เพ่ือสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุชม และเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง 
  เพ่ือเป็นของฝากของท่ีระลกึ  
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางสู ่ตัวเมืองกำญจนบุรี 
15.30 น. เดินทางถึง ตัวเมืองกำญจนบุรี น  าท่านเท่ียวชม สะพำนข้ำมแม่น ำ้แคว ซึ่งเป็นสถานท่ีทาง 
  ประวตัิศาสตรท่ี์ส  าคญัย่ิงแหง่หนึ่ง เป็นสะพานท่ีส  าคญัท่ีสดุของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมยั 
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อิสระชอ้ปป้ิงของฝาก อาทิ อญัมณีท่ีมีช่ือเสียงของกาญจนบรุี คือ ไพลินและนิล  
 หาซือ้ไดท่ี้บรเิวณเชิงสะพานขา้มแมน่  า้แคว ซึ่งมีสนิคา้จากพมา่จ าพวกเครื่องประดบั เครื่องแกว้ พลอยสี  
 ของเดก็เลน่ เฟอรนิ์เจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ 

วันทีส่อง วัดวังวเิวกำรำม - เจดียพ์ุทธคยำ - สะพำนข้ำมแม่น ำ้แคว - วัดถ ำ้เสือ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

  น าท่านออกเดินทางไปยงั วัดถ ำ้เสือเพ่ือกราบนมสัการพระธาต ุและชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั 
  พระพทุธรูปปางประทานพรท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดักาญจนบรุีตวัองค ์พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสค 
 สีทองทัง้องค ์ เมื่อเดินทางมาถึงดา้นบนกพ็บกบัความสดช่ืนของลมท่ีพดัเยน็ และแรงทีเดียว มองไป  
 ดา้นลา่งเหน็เป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทบัใจ  
17.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยตุ ำ่กวำ่ 3-11 ปี  

รำคำท่ำนละ 
พักเดี่ยว 

18-19 มกราคม 2563 4,500 4,200 1,200 
25-26 มกราคม 2563 4,900 4,500 1,200 

01-02 กมุภาพนัธ ์2563 4,500 4,200 1,200 
08-09 กมุภาพนัธ ์2563 4,900 4,500 1,500 
15-16 กมุภาพนัธ ์2563 4,500 4,200 1,200 
22-23 กมุภาพนัธ ์2563 4,500 4,200 1,200 

29-01 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
07-08 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
14-15 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
21-22 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
28-29 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
04-05 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,200 
05-06 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
11-12 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
12-13 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 



 

 

 

14-15 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
18-19 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,200 
25-26 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,200 

01-02 พฤษภาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
03-04 พฤษภาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
09-10 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
16-17 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
23-24 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
30-31 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 

 
 
 
 

รำยละเอยีดอัตรำค่ำบริกำร 
 

ลักษณะกำรเขำ้พกั 
รำคำขึน้อยู่กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,500 (ราคาเริ่มตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 4,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,200 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 1,200 

เงือ่นไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมื่อช  าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรำนีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุน่ พกัหอ้งละ 2-3ท่าน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 4 มือ้ 



 

 

 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
× ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และหักณทีจ่่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 

 
สิ่งทีค่วรน ำไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 
 
 
 

เงือ่นไขกำรจองและส ำรองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ  าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ  านวน 100% 
4. หากไมช่  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ  าคนืได ้

 
เงือ่นไขกำรเดินทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส  าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลกิ
หรือลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุตัิเหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง



 

 

 

การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ  าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัรม์าเตม็จ  านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลกิโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต  ่ากวา่ 10 ท่าน 


