
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD05-01: ทัวรส์ังขละบุรี โบสถจ์มน ้ำ จ.กำญจนบุรี พมำ่ 2 วัน 1 คืน VAN 

 
 แผนกำรเดินทำง 
 
 

 

 

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

06.00 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริป และไมส่ำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทั้งสิน้ 

แวะใหร้ับประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำร หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั อ.
ด่ำนมะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุร ี
น าท่านชม อุโบสถส ำเภำแก้วร้อยล้ำนหนึ่งเดยีวในประเทศไทย ท่ี วัดหินแทน่ล ำภำชี กราบนมสัการ
หลวงพ่อทนัใจซึ่งถกูตัง้ทิง้ไวก้ลางแจง้อยู่ระยะหน่ึงไม่มีการสรา้งวิหารครอบอย่างท่ีเห็นทกุวนันีแ้ต่ดว้ย
ความศกัด์ิสิทธิ์มีคนมากราบไหวอ้ย่างต่อเน่ืองมอียู่หลายครัง้ท่ีผูม้ากราบไหวป้ระสบความส าเร็จเร่ืองโชค
ลาภจึงมาสรา้งวิหารครอบถวายในภายหลงัอิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำรหลังอาหารน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั อ.สังขละบุรี  
14.30 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี น าท่านเดินทางสู่ ด่ำนเจดียส์ำมองค ์ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-พม่า  
  ด าเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน  
  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศพม่ำ สกัการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์ท่ีชาวพทุธไม่ควรพลาด ณ วดัเสำร้อยต้น 
 วัดเสาร้อยต้น ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็นวดัเดิมที่ 
 หลวงพ่ออตุตมะ ท่านเคยมาจ าพรรษาและสรา้งไว ้โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาทีท่ าจากไมแ้ดง นบัรอ้ยตน้ ท า 
 ใหว้ดัมีชือ่เสียง วดัมีทัง้หมด 3 ชัน้ และชัน้บนสดุนัน้หา้มผูห้ญิงขึน้ บริเวณดา้นหลงัวดั มีพระพทุธรูปประทบับนดอกบวั  

วันแรก กรุงเทพฯ - กำญจนบุรี - วัดหนิแท่นล ำภำชี - สังขละบุรี - ด่ำนเจดียส์ำมองค ์- วดัเสำร้อยต้น - 
เจดียท์อง - ตลำดพญำตองซู - โบสถจ์มน ้ำ (เมืองบำดำล) - สะพำนมอญ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พรอ้มพระอรหนัต์จ านวน 120 รูป ทีต่ัง้แถวทอดยาวไปยงัภูเขา โดยทางเจา้อาวาสวดัเสารอ้ย ตัง้ใจจะสรา้ง  
 พระพทุธรูปใหค้รบ 500 รูป 
  น าท่านชม วัดเจดียท์อง หรือวดัทองค ำ ตัง้อยูบ่นเนินเขา ไม่ห่างจากวดัเสารอ้ยตน้ สามารถขบัรถขึน้ 
  ไปถึงบริเวณเจดียไ์ด ้องคเ์จดียม์ีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอรา่ม ฐานทรงเหล่ียม ดา้นบนทรงระฆงั  
  รูปทรงคลา้ยกบัเจดียช์เวดากอง รอบองคเ์จดียม์ซีุม้ประดิษฐานพระพม่า จดุนีเ้ป็นจดุชมวิวท่ีสามารถ 
  มองเห็นเมืองพญาตองซู และฝ่ังไทย ใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามจดุต่างๆ 
  พอสมควรน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั ตลำดพญำตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ท่ีมีสินคา้ของพม่า   
จ าหน่าย ให ้ เวลาชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั  
16.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั Check in ณ รีสอรท์ริมน า้แสนสวย อิสระพกัผ่อน และด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมน า้ตาม 
  อธัยาศยั พกัท่ี สวนแมกไม้รสีอรท์ หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
16.30 น. แดดรม่ลมเย็น น าท่านล่องเรือชมโบสถ ์และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถจ์มน ้ำ) ซึ่งท่านสามารถ 
  สมัผสัไดถ้ึงความเจริญรุง่เรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถกูสรา้งขึน้ และตอ้งถกูทิง้ลา้งให ้
  จมน า้มากวา่ยี่สิบปี เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแลว้นั่งเรือกลบั เพื่อเดินทางไปท่ีสะพานมอญ  
  (สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในประเทศไทย) ใหท่้านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบนัทึกความทรงจ าดว้ย
  การถ่ายภาพรว่มกนั ณ.จดุต่างๆพรอ้มรอชมพระอาทิตยต์กดิน ณ ริมฝ่ังแม่น า้ซองกาเลีย  
18.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น (2) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหาร 
  น าท่านเดินทางเชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
 
05.30 น. อรุณสวสัด์ิ ต่ืนเชา้ ท าภาระกิจส่วนตวัเสร็จแลว้ น าท่านไปร่วมท ำบุญใส่บำตร กบัชาวบา้นชาวมอญ  
 เสร็จแลว้พาท่านเดินเท่ียวชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เป็นเอกลกัษณ ์แบบฉบบัชาวมอญ  
 อิสระเก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  
08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พักหลงัอาหารเก็บสมัภาระ พรอ้ม Check out  
  น าท่านเดินทางไปยงัวัดวังวเิวกำรำม (วดัหลวงพ่ออตุมะ) ไหวพ้ระเพือ่เป็นสิริมงคล  
  น าท่านเดินทางไปยงั เจดียพ์ุทธคยำ เพื่อสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุชม และเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง 
  เพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก  
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำรหลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกำญจนบุรี 
15.30 น. เดินทางถึง ตัวเมืองกำญจนบุร ีน าท่านเท่ียวชม สะพำนข้ำมแม่น ้ำแคว ซึ่งเป็นสถานท่ีทาง 
  ประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่งแห่งหน่ึง เป็นสะพานท่ีส าคญัท่ีสดุของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมยั 
 สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อิสระชอ้ปปิ้งของฝาก อาทิ อญัมณีท่ีมชีื่อเสียงของกาญจนบุร ีคือ ไพลินและนิล   หา
ซือ้ไดท่ี้บริเวณเชิงสะพานขา้มแม่น า้แคว ซึ่งมีสินคา้จากพม่าจ าพวกเครื่องประดบั เครื่องแกว้ พลอยสี ของเด็กเล่น 

วันที่สอง วัดวังวิเวกำรำม - เจดียพ์ุทธคยำ - สะพำนขำ้มแม่น ้ำแคว - วดัถ ำ้เสือ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฟอรนิ์เจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯน าท่านออกเดินทางไปยงั วัดถ ำ้เสือเพื่อกราบนมสัการพระธาต ุและชมความใหญ่โต
กวา้งขวางของวดั พระพทุธรูปปางประทานพรท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดักาญจนบุรีตวัองค ์พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสค สี
ทองทัง้องค ์ เมื่อเดินทางมาถึงดา้นบนก็พบกบัความสดชื่นของลมท่ีพดัเย็น และแรงทีเดียว มองไปดา้นล่างเห็นเป็น ทุ่งนา 
เขียวขจี สวยงามน่าประทบัใจ  
17.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 3-11 ปี  

รำคำท่ำนละ 
พักเดี่ยว 

04-05 กรกฎาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
05-06 กรกฎาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
11-12 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
18-19 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
25-26 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
01-02 สิงหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
08-09 สิงหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
15-16 สิงหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
22-23 สิงหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
29-30 สิงหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
05-06 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
12-13 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
19-20 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
26-27 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
02-03 ตลุาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
03-04 ตลุาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
10-11 ตลุาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
17-18 ตลุาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
23-24 ตุลำคม 2563 5,200 4,900 1,200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 ตุลำคม 2563 5,200 4,900 1,200 

31 ตลุาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 4,900 4,700 1,000 
07-08 พฤศจิกายน 2563 4,900 4,700 1,000 
14-15 พฤศจิกายน 2563 4,900 4,700 1,000 
21-22 พฤศจิกายน 2563 4,900 4,700 1,000 
28-29 พฤศจิกายน 2563 4,900 4,700 1,000 
05-06 ธันวำคม 2563 5,500 5,200 1,500 
12-13 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
19-20 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
26-27 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 

31 ธันวำคม 2563 - 01 มกรำคม 2564 5,500 5,200 1,500 
02-03 มกรำคม 2564 5,500 5,200 1,500 
09-10 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
16-17 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
23-24 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
30-31 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 

 
รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร 

 

ลักษณะกำรเข้ำพัก 
รำคำขึน้อยู่กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,900 (ราคาเริ่มตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ่ากว่า 4-11 ปี 4,700 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,700 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,000 

เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำนีร้วม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

• ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุ่น พกัหอ้งละ 2-3ท่าน 

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 4 มือ้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

• ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และหักณทีจ่่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 

 
สิ่งที่ควรน ำไป 

▪ ครีมกนัแดด หมวก แว่นตากนัแดด  
▪ รองเทา้สวมสบาย 
▪ ของใชส่้วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 
 

เงื่อนไขกำรจองและส ำรองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้

 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษัทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพรอ้มคณะทวัรท่์านไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการในส่วนนัน้
คืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุติัเหตตุ่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและต่างประเทศและเหตกุารณอ์ื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 6 ท่าน 


