
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TH099 : ทัวร์สังขละบุรี โบสถ์จมน ำ้ จ.กำญจนบุรี  2 วัน 1 คนื VAN 

 
 แผนกำรเดนิทำง 
 
 
 

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

06.00 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี้ ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
แวะใหรั้บประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำร หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั อ.ด่ำน
มะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุรี 
น าท่านชม อุโบสถส ำเภำแก้วร้อยล้ำนหน่ึงเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นล ำภำชี กราบนมสัการหลวงพอ่
ทนัใจซ่ึงถูกตั้งทิ้งไวก้ลางแจง้อยูร่ะยะหน่ึงไม่มีการสร้างวหิารครอบอยา่งที่เห็นทุกวนัน้ีแต่ดว้ยความ
ศกัด์ิสิทธ์ิมีคนมากราบไหวอ้ยา่งต่อเน่ืองมีอยูห่ลายคร้ังที่ผูม้ากราบไหวป้ระสบความส าเร็จเร่ืองโชคลาภจึง
มาสร้างวหิารครอบถวายในภายหลงัอิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหารน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั อ.สังขละบุรี  
 
16.00 น. น าท่านเขา้ที่พกั Check in ณ รีสอร์ทริมน ้ าแสนสวย อิสระพกัผอ่น และด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมน ้ าตาม
อธัยาศยั พกัที่ สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
16.30 น. แดดร่มลมเยน็ น าท่านล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถ์จมน ้ำ) ซ่ึงท่านสามารถสมัผสั
ไดถึ้งความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น และตอ้งถูกทิ้งลา้งใหจ้มน ้ ามากวา่ยีสิ่บปี เก็บภาพ
ความประทบัใจพอสมควรแลว้นัง่เรือกลบั เพือ่เดินทางไปที่สะพานมอญ (สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศไทย) ใหท้่านชิม

วันแรก กรุงเทพฯ - กำญจนบุรี - วัดหินแท่นล ำภำชี - สังขละบุรี - โบสถ์จมน ้ำ (เมืองบำดำล) - สะพำนมอญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบนัทึกความทรงจ าดว้ยการถ่ายภาพร่วมกนั ณ.จุดต่างๆพร้อมรอชมพระอาทิตยต์กดิน ณ ริม
ฝ่ังแม่น ้ าซองกาเลีย  
18.30 น. รับประทำนอำหำรเยน็ (2) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหาร 
  น าท่านเดินทางเชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
 
05.30 น. อรุณสวสัด์ิ ตื่นเชา้ ท  าภาระกิจส่วนตวัเสร็จแลว้ น าท่านไปร่วมท ำบุญใส่บำตร กบัชาวบา้นชาวมอญ 
 เสร็จแลว้พาท่านเดินเที่ยวชมวฒันธรรมความเป็นอยู ่การแต่งกายที่เป็นเอกลกัษณ์ แบบฉบบัชาวมอญ    
อิสระเก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัที่พกั  
08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พกัหลงัอาหารเก็บสมัภาระ พร้อม Check out  
  น าท่านเดินทางไปยงัวัดวังวิเวกำรำม (วดัหลวงพอ่อุตมะ) ไหวพ้ระเพือ่เป็นสิริมงคล  
  น าท่านเดินทางไปยงั เจดีย์พุทธคยำ เพือ่สกัการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง เพือ่
เป็นของฝากของที่ระลึก  
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกำญจนบุรี 
15.30 น. เดินทางถึง ตัวเมืองกำญจนบุรี น าท่านเที่ยวชม สะพำนข้ำมแม่น ้ำแคว ซ่ึงเป็นสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ที่
ส าคญัยิง่แห่งหน่ึง เป็นสะพานที่ส าคญัที่สุดของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 อิสระชอ้ปป้ิงของ
ฝาก อาทิ อญัมณีที่มีช่ือเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล  หาซ้ือไดท้ี่บริเวณเชิงสะพานขา้มแม่น ้ าแคว ซ่ึงมีสินคา้
จากพม่าจ าพวกเคร่ืองประดบั เคร่ืองแกว้ พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ 
  น าท่านออกเดินทางไปยงั วัดถ ำ้เสือเพือ่กราบนมสัการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั 
พระพทุธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจงัหวดักาญจนบุรีตวัองค ์พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสีทองทั้งองค ์ เม่ือ
เดินทางมาถึงดา้นบนก็พบกบัความสดช่ืนของลมที่พดัเยน็ และแรงทีเดียว มองไป ดา้นล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่า
ประทบัใจ  
17.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 3-11 ปี  

รำคำท่ำนละ 
พักเดี่ยว 

06-07 มิถุนายน 2563 4,900 4,700 1,000 

วันที่สอง วัดวังวิเวกำรำม - เจดีย์พุทธคยำ - สะพำนข้ำมแม่น ้ำแคว - วัดถ ำ้เสือ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 มิถุนายน 2563 4,900 4,700 1,000 
20-21 มิถุนายน 2563 4,900 4,700 1,000 
27-28 มิถุนายน 2563 4,900 4,700 1,000 
27-28 มิถุนายน 2563 4,900 4,700 1,000 
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 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
03-04 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
10-11 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
17-18 ตุลาคม 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 ตุลาคม - 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 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
26-27 ธนัวาคม 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 

 

ลักษณะกำรเข้ำพกั 

รำคำขึน้อยู่กบัช่วงเทศกำล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,900 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 4,700 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,700 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,000 

 
เงือ่นไขกำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 

อัตรำนี้รวม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศVIP พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
• ค่าที่พกั 1 คืน หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3ท่าน 
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 ม้ือ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อัตรำนี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 
× ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และหักณที่จ่ำย 3% (ในกรณขีอใบก ำกับภำษี) 

 
ส่ิงที่ควรน ำไป 

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

เงื่อนไขกำรจองและส ำรองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้

 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที่
ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที่ยวบินภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดนิทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่ 

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


