
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เดินทาง มกราคม – เมษายน 2564 

วดัถ ำ้เสือ l มีนำคำเฟ่l ทองผำภมูิ l สงัขละบรุี l วดัวงักว์ิเวกำรำม l ล่องเรือวดัเมืองเก่ำ 
ตกับำตรสะพำนมอญ l เขื่อนวชิรำลงกรณ ์l อทุยำนแห่งชำติทองผำภมูิ l จดุชมวิวเนินชำ้งเผือก 

จดุชมวิวเนินชำ้งพลำย l น ำ้ตกจ๊อกกระดิ่น l หมู่บำ้นอีต่อง l เนินชำ้งศึก l ตน้จำมจรุียักษ์  
รำ้นกำแฟมลัเบอรร์ี่เมลโล่ l วดัถ ำ้พหุวำ้ l วัดไชยชมุพลชนะสงครำม 

 

 
ราคาเริ่มต้นเพียง  5,555.- 

 
 
 

 

กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุร ี3 วัน 2 คืน 
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เสน้ทำงกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง เย็น 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-วดัถ ำ้เสือ-มีนำคำเฟ่-ทองผำภูมิ-สงัขละบุรี-วัดวงักวิ์เวกำรำม-ล่องเรือวดัเมืองเก่ำ    

วนัที่ 2 
 

ตกับำตรสะพำนมอญ-เข่ือนวชิรำลงกรณ-์อทุยำนแห่งชำติทองผำภูมิ-จุดชมวิวเนินชำ้งเผือก-จุดชม
วิวเนินชำ้งพลำย-น ำ้ตกจ๊อกกระด่ิน-หมู่บำ้นอีต่อง 

   

วนัที่ 3 เนินชำ้งศึก-ตน้จำมจุรียกัษ์-รำ้นกำแฟมัลเบอรร์ี่เมลโล่-วดัถ ำ้พหุวำ้-วัดไชยชุมพลชนะสงครำม-
กรุงเทพฯ 

   

 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

กาญจนบุร ี
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ-วัดถ า้เสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังกว์ิเวการาม-ลอ่งเรอืวัด
เมืองเก่า 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมำย (จดุจอดรถ เดอะบำซำร ์รชัดำภิเษก แยกรชัดำ-ลำดพรำ้ว ฝ่ังเซเวน่) โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบั เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท่องเท่ียวและเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA เจำ้หนำ้ท่ี
จะท ำกำรตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคำ้เพื่อคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือใหบ้ริกำร 
และเวน้ระยะห่ำงกำรนั่งในรถ 

 รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่1) 
06.30 น. ออกเดินทำงสู่จงัหวดักำญจนบุรี  
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น ำท่ำนเขำ้ชม วัดถ า้เสือ เป็นวดัเก่ำแก่แต่โบรำณกำล มีประวติัสืบยอ้นไปไดถ้ึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพทุธรูป
ปำงประทำนพรขนำดใหญ่ประดิษฐำนอยู่บนเนินเขำ พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับ
ลวดลำยสวยงำม และเจดียเ์กษแกว้มหำปรำสำทสงู 69 เมตร กวำ้ง 29 เมตร สงูใหญ่โดดเด่นอลงักำร จำก
เนินเขำสำมำรถชมวิวทิวทศันท์ะเลสำบและเข่ือนวชิรำลงกรณโ์ดยรอบไดใ้นมมุกวำ้ง 

 
 น ำท่ำนแวะ มีนาคาเฟ่ คำเฟ่สุดชิค บรรยำกำศสุดชิล  ริมทุ่งนำหลังวัดถ ำ้เสือ ท ำใหส้ำมำรถมองเห็นวิว

ของวัดถ ำ้เสือไดจ้ำกดำ้นหนำ้รำ้น  แถมมีสะพำนทอดยำวกลำงทุ่งใหเ้ดินเล่นชมวิว ถ่ำยภำพเช็คอินเก๋ๆ
หลำยมมุ เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ำรค์แห่งใหม่ของกำญจนบุรีท่ีไม่ควรพลำด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่2) 
15.00 น. จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่สงัขละบุรี น ำท่ำนเขำ้ชม วัดวงักว์ิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นบัเป็น

ศนูยร์วมจิตใจของชนเชือ้ชำติท่ีอำศยัอยู่ในอ ำเภอสงัขละบุรี ทัง้ชำวไทย ชำวกะเหรี่ยง และโดยเฉพำะชำว
ไทยเชือ้สำยมอญ ท่ีมีควำมเล่ือมใสและศรทัธำหลวงพ่ออตุตมะเป็นดั่ง "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วดัวงัก์
วิเวกำรำม เกิดขัน้จำกพลงัศรทัธำท่ีมีต่อหลวงพ่อ และยงัเป็นวดัท่ีหลวงพ่ออตุตมะเคยจ ำพรรษำ วดัแห่งนี้
จึงเปรียบเสมือนตวัแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธิ์ส ำหรบัชำวมอญ ในกำรประกอบพิธีกรรม
ตำมประเพณีของมอญ  
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 น ำท่ำน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆงัของเมืองบำดำล (โบสถจ์มน ้า) “วดัวงักว์ิเวกำรำม” (เก่ำ) หรือ 
“วดัหลวงพ่ออตุตมะ” เป็นวดัท่ีหลวงพ่ออตุตมะ รว่มกบัชำวบำ้นอพยพชำวกะเหรี่ยงและชำวมอญ ได้
รว่มกนัสรำ้งขึน้ ในปี พ.ศ.2496 ท่ีบำ้นวงักะล่ำง อ ำเภอสงัขละบุรี จงัหวดักำญจนบุร ีใกลก้บัชำยแดนไทย-
พม่ำ ห่ำงจำกอ ำเภอเมอืงกำญจนบุรี ประมำณ 220 กิโลเมตร ต่อมำปี พ.ศ. 2527 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทยไดก้่อสรำ้งเข่ือนเขำแหลม หรือ เข่ือนวชิรำลงกรณ ์ซึ่งเมือ่กกัเก็บน ำ้แลว้ น ำ้ในเข่ือนเขำแหลม
จะเขำ้ท่วมตวัอ ำเภอสงัขละบุรีเก่ำรวมทัง้วดันีด้ว้ย จึงไดย้ำ้ยวดัมำอยู่บนเนินเขำ ส่วนวดัเดิมไดจ้มอยู่ใตน้ ำ้
มำนำนนบัสิบปี เหลือเพียงซำกปรกัหกัพงัของวดัและอำคำรบำ้นเรือน ปัจจบุนัอโุบสถหลงัเก่ำท่ีจมอยู่ใต้
น ำ้ ไดก้ลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้กักนัมำกขึน้ ซึ่งเมื่อน ำ้ลดระดบัลง เมืองบำดำลทัง้
เมืองก็จะเผยควำมงดงำมของโบรำณสถำน 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่3) 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก P. Guest House หรือเที่ยบเท่า (สังขละบุรี) 

 หมายเหตุ*ที่พักท้องถ่ินไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้  
 

Day 
2 

 

สังขละบุรี 
- 

ปิล็อก 

วันท่ี 2 ตักบาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนิน
ช้างเผือก-จุดชมวิวเนินช้างพลาย-น ้าตกจ๊อกกระด่ิน-หมู่บ้านอีต่อง 

06.00 น. น ำท่ำนใส่บำตรพระตอนเชำ้บริเวณ สะพานมอญ (สะพานไมท้ี่ยาวที่สดุในประเทศไทย) สมัผสัมนต์
เสน่หส์งัขละบุรีและวิถีชีวิตชำวไทย-มอญ  ท่ำนสำมำรถรว่มแต่งชดุชำวมอญเพือ่ใส่บำตรและเดินถ่ำยรูป
สวยๆของสะพำนมอญได ้(มีบริกำรเช่ำชดุท่ีรำ้นขำยอำหำรใส่บำตร หรือ ซือ้เป็นท่ีระลึกไดท่ี้รำ้นระหว่ำง
ทำงเดินไปสะพำน มีใหเ้ลือกหลำกหลำยรำ้น)   



 

  WTKCN-BS008 กาญจนบุร ีปิล็อก สังขละบุร ี3 วัน 2 คนื 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่4) 
 น ำท่ำนชม เขื่อนวชิราลงกรณ ์ เดิมมีชื่อว่ำ เขื่อนเขำแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยท่ี

ดำดผิวหนำ้ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตัง้อยู่บนแม่น ำ้แควนอ้ย เป็นเขื่อนอเนกประสงคโ์ดยมีวัตถุประสงค์
ดำ้นผลิตกระแสไฟฟ้ำเป็นหลกั สรำ้งปิดกัน้แม่น ำ้แควนอ้ย เข่ือนนีส้รำ้งขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2522 และสรำ้งเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2527 เข่ือนวชิรำลงกรณเ์ป็นสัญลักษณข์องควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี ท่ีสำมำรถผสมผสำน
ไปกบัควำมงำมตำมธรรมชำติ ของภมูิประเทศ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ ควรค่ำ
แก่กำรเยี่ยมชมแห่งหน่ึงของอ ำเภอทองผำภมูิ จงัหวดักำญจนบุรี     
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 น ำชมเขาแหลมสกายวอลค์ ตัง้อยู่ภำยในเข่ือนวชิรำลงกรณ ์หรือ เข่ือนเขำแหลมกำญจนบุรี เป็นสะพำน
ทำงเดินกระจกใสแบบยกสูงท่ีมองเห็นพืน้เบือ้งล่ำง รวมทัง้วิวเบือ้งหนำ้เป็นทิวเขำท่ีเรียงรำยสลับซบัซอ้น
เขียวขจี  โดยอยู่สงูจำกพืน้ดิน 8 เมตร และยำวประมำณ 34 เมตร บริเวณปลำยสะพำนยงัมีม่ำนน ำ้ตกไหล
ลงสู่สระน ำ้สวยงำม ดำ้นขำ้งยงัมีสวนดอกไม ้และสไลเดอรเ์นินหญำ้  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่5) 
13.00 น. จำกนัน้น ำท่ำนชม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นอทุยำนแห่งชำติท่ีมีพืน้ท่ีส่วนใหญ่เต็มไปดว้ย

เทือกเขำสลบัซบัซอ้น โดยแนวเทือกเขำนัน้วำงตวัในแนวทิศเหนือ-ใต ้อนัเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขำตะนำว
ศรี โดยมียอดเขำส ำคญัหลำยแห่ง อำทิเช่น เขำชำ้งเผือก เขำนิชำ เขำชะโลง ฯลฯ อีกทัง้ยงัเป็นตน้น ำ้ของ
ล ำหว้ยต่ำง ๆ เช่น หว้ยมำลยั หว้ยกบ หว้ยเจ็ดมติร ฯลฯ โดยล ำหว้ยเหล่ำนีไ้หล ลงสู่ท่ีรำบทำงทิศตะวนัออ
อกสู่เข่ือนเขำแหลมและอีกส่วนไหลลงสู่แม่น ำ้แควนอ้ย น ำท่ำนชมจดุชมวิวเนินช้างเผือก และจุดชมวิว
เนินช้างพลาย เป็นจดุชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็นวิวทิวเขำไดแ้บบกวำ้งไกลและสวยงำมมำก จดุนีจ้ะเห็นทัง้
ทิวเขำขำ้งเผือกและเข่ือนวชิรลงกรณท่ี์อยู่ดำ้นล่ำงแบบไกลๆ เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของอทุยำนฯ จำกนัน้
น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัน ้าตกจ๊อกกระดิ่น น ำ้ตกท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัแห่งหน่ึงของอทุยำนแห่งชำติทองผำ
ภมูิ อยู่ห่ำงจำกอทุยำนฯ ประมำณ 3 กิโลเมตร เสน้ทำงเขำ้ไปยงัน ำ้ตกจ๊อกกระดิ่น เป็นคอนกรีตตลอดทำง
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รถทกุชนิดสำมำรถขบัเขำ้ไปได ้อำจมีโคง้ชนัช่วงหน่ึงท่ีสัน้ๆท่ีชนัและแคบ แต่มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยมำโบกให้
สลบักนัวิ่ง  ซึ่งจะแตกต่ำงจำกเมื่อกอ่น ท่ีตอ้งใชร้ถกระบะโฟรวิวเท่ำนัน้ เมื่อมำถึงแลว้สำมำรถแสดงบตัร
เขำ้ท่ีซือ้จำกตอนแวะไปยงัตวัอทุยำนฯได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่ำบริกำรใหม่ หรือถำ้แวะน ำ้ตกจ๊อกกระด่ินก่อน 
สำมำรถน ำบตัรเขำ้ชมยงัจดุชมวิวภำยในอทุยำนทองผำภมูิได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่ำบริกำรใหม่เช่นกนั แต่ตอ้ง
ใชบ้ตัรในวนัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกเดินทำงต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ต ำบลปิล็อก เขตท ำเหมืองเก่ำ ระหว่ำงทำงวิวสวยมำก เห็นน ำ้ตก
ไหล จำกภเูขำ เดินทำงถึง "บำ้นอีต่อง" หมู่บำ้นขนำดน่ำรกั สำมำรถเดินเป็นวงกลมรอบนึงไดส้บำยๆ เพียง 
10-15 นำทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองท ำเหมืองท่ีเคยรุ่งเรือง อย่ำงเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศกัด์ิ 
แต่หลังจำกท่ีเหมืองปิดตัวลงไป ชำวบ้ำนทั้งคนไทยและคนพม่ำท่ีลงหลักปักฐำนท่ีน่ีก็ยังคงอำศัยอยู่
ตำมเดิมเร่ือยมำจนถึงปัจจบุนัท่ียงัคงควำมเสน่หข์องเมืองเหมืองเก่ำนั่นเอง มีเอกลกัษณ ์ตรงท่ีควำมเงียบ
สงบ วิถีชีวิตชำวบ้ำนท่ีเรียบง่ำย ทั้งสภำพภูมิอำกำศท่ีเย็นสบำยตลอดทั้งปี ควำมงำมของสภำพภูมิ
ประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่ำงหน่ึง ท่ีท ำให้นักท่องเท่ียวเดินทำงแวะเวียนมำเยือน   น ำท่ำนเท่ียวชม 
หมู่บำ้นอีต่อง ต ำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บำ้นท่ีเจริญท่ีสุดสมัยท่ีกิจกำรเหมืองรุง่เรือง เท่ียวชมวิถีชีวิตท่ีเรียบ
ง่ำยของชำวบำ้นอีต่อง เลือกซือ้ของท่ีระลึก ขนมพืน้เมือง ณ ถนนคนเดินบำ้นอีต่อง 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ที่6) 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ที่หมุ่บ้านอีต่อง ปิล็อก (หมายเหตุ*ที่พักท้องถ่ินเป็นแบบโฮมสเตย ์ไม่สามารถ

ระบุประเภทเตียงได้) 

Day 
3 

 

 

ปิล็อก 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันท่ี 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ-์ร้านกาแฟมัลเบอรร์ี่เมลโล่-วัดถ า้พุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม-กรุงเทพฯ 

 น ำท่ำนชมเนินช้างศึก จุดชมพระอำทิตยข์ึน้และลงท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทยซึ่งเสน้ทำงค่อนขำ้งชันและ
เป็นหลุมจึงต้องเดินทำงโดยรถ 4WD น ำท่ำนชมทะเลหมอกท่ีจุดนี้โดยท่ำนจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊ำซ
ธรรมชำติท่ีส่งมำจำกพม่ำเขำ้สู่ไทย บรรยำกำศโดยรอบของหมู่บำ้นอีต่องดว้ย 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มือ้ที่7) 
 น ำท่ำนอ ำลำหมู่บำ้นอีต่อง เพือ่เดินทำงสู่กำญจนบุรี 
 น ำท่ำนชม ต้นจามจุรียักษ ์อีกหน่ึงแลนดม์ำรค์ส ำคญัของกำญจนบุร ี โดยรอบตน้จำมจรุียกัษ์มสีะพำน

ไมล้กัษณะวงกลมรอบตน้ไม ้ เพื่อป้องกนันกัท่องเท่ียวเหยียบรำกตน้ไมห้รือขดูโชคตำมควำมเชือ่ 
เน่ืองจำกตน้ไมม้ีอำยเุกำ่แก่มำกกวำ่ 100 ปี โอบรอ้มดว้ธรรมชำติ ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปและสมัผสักล่ินอำย
ของธรรมชำติไดอ้ยำ่งลงตวั  

 
 น ำท่ำนแวะชม ร้านกาแฟมลัเบอรร่ี์เมลโล ่เชญิลิม้ลองรสลมนุของกำแฟไดต้ำมอธัยำศยั รำ้นกำแฟ

ท่ำมกลำงธรรมชำติโดยภำยหลงัรำ้นมีสวนใหท่้ำนไดแ้วะชมพกัผ่อนและถ่ำยรูปเช็คอินไดต้ำมอธัยำศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่8) 

 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดถ า้พุหว้า เป็นศิลปะแบบขอมประยกุต ์วดัตัง้อยู่ท่ำมกลำงป่ำบรรยำกำศรม่รื่น เงียบสงบ
เหมำะแก่กำรวิปัสสนำและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนีม้ีถ ้ำเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับกำร บูรณะให้
สวยงำมด้วยกำรสรำ้งอุโบสถหินทรำยมีกำรแกะสลักลวดลำยรอบอุโบสถ ภำยในถ ้ำมีหินงอกหินยอ้ย
สวยงำมตำมธรรมชำติมีปล่องแสงภำยในถ ำ้เพื่อให้แสงส่อง ลงมำ มีพระพุทธรูปหลำยองค์ รวมถึงพระ
บรมสำรีริกธำตท่ีุอญัเชิญมำจำกสหภำพเมียนมำรป์ระดิษฐำนไวใ้หท่้ำน ไดส้กักำระบูชำ มีพระพทุธรูปปำง
สมำธิ ประดิษฐำนเป็นองคป์ระธำน  ใกลก้บัพระอโุบสถยงัมีพระพทุธรูปขนำดใหญ่ 



 

  WTKCN-BS008 กาญจนบุร ีปิล็อก สังขละบุร ี3 วัน 2 คนื 

 
 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอำรำมหลวง สรำ้งในสมยักรุงศรี อยธุยำตอนปลำย ตัง้อยู่

บนริมแม่น ำ้แคว ทำงทิศใต ้เป็นวดัส ำคญัทำงประวติัศำสตรร์ะหว่ำงสงครำมไทย รบกบัพม่ำมำแต่โบรำณ  
ส่วนมำก ทพัพม่ำจะตอ้งยกทัพมำทำงด่ำนพระเจดีย ์  ๓  องค ์ ผ่ำนตรงเขำ้จังหวดักำญจนบุรีแทบทุกครัง้
และกองทัพไทย ท่ียกออกไปต่อตำ้นทัพพม่ำก็จะตอ้งมำพักแรม บริเวณอำณำเขตวัดไชยชมุชนะสงครำม  
แทบทุกครัง้ ณ วัดแห่งนีม้ี พระเจดียเ์ก่ำแก่องค์ หน่ึงอยู่ใกลพ้ระอุโบสถหลังเก่ำ ริมตล่ิงพระเจดีย ์และท่ี
โดดเด่นอยู่ภำยในวัด ซึ่งสรำ้งเพื่อใชเ้ป็นเมรุส ำหรบัตัง้ศพของเจำ้อำวำส องคเ์ก่ำ หลังจำกพิธีศพเสร็จสิน้
ไป เรือเทวดำจึงกลำยเป็นส่ิงก่อสรำ้งท่ีโดดเด่น 

17.00 น. น ำคณะทัวรท์ุกท่ำนเดินทำงกลับสู่กทม.โดยระหว่ำงทำงแวะให้คณะทัวรท์ุกท่ำนได้ซือ้ของฝำกท่ีเมือง
กำญจน ์

20.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง รำคำท่ำนละ 

29-31 มกรำคม 2564  5,555 บำท 
05-07 กมุภำพนัธ ์2564 5,555 บำท 
12-14 กมุภำพนัธ ์2564 5,990 บำท 
19-20 กมุภำพนัธ ์2564 5,555 บำท 
26-28 กมุภำพนัธ ์2564 5,990 บำท 
05-07 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
12-14 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
19-21 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
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26-28 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
02-04 เมษำยน 2564  5,555 บำท 
03-05 เมษำยน 2564  5,990 บำท 
9-11 เมษำยน 2564  5,555 บำท 
10-12 เมษำยน 2564  5,990 บำท 
13-15 เมษำยน 2564  5,990 บำท 
30 เมษำยน 2564 – 02 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
01-03 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
08-10 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
21-23 พฤษภำคม 2564 5,555 บำท 
26-28 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
28-30 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจำรณำโปรแกรมกำรเดินทำงใหล้ะเอียดก่อนท ำกำรจอง 
2. กรุณำปฏิบตัรตำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีแนะน ำ เพื่อเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA (มำตรฐำนท่องเท่ียวปลอดภยัดำ้น

สขุอนำมยั) และเพื่อควำมปลอดภยัในกำรท่องเท่ียว 
3. กรุณำจองล่วงหนำ้ก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 7 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำง หรือปรบัรำคำค่ำบริกำรขึน้ หรือยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไม่ถึง 20 ท่ำน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ 
5. ก ำหนดกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของหมู่คณะ เวลำ สภำพกำรจรำจร และสภำพภมูิอำกำศใน

ขณะนัน้ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป้นส ำคญั 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด 
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อัตราค่าบริการทัวรน์ีร้วม 

1. รถตูป้รบัอำกำศ ท่องเท่ียวตำมรำยกำร  
2. ค่ำธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมท่ีระบุในรำยกำรทวัร ์
3. พำหนะทอ้งถิ่น(ถำ้มี) ตำมท่ีระบุในรำยกำรทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำประกนัอบุติัเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง (ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท , ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีท่ีเกิดจำกอบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท ตำมเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรน์ีไ้ม่รวม 

1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัรท่ี์ระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำรกัษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิด
จำกกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) 

2. ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว ท่ีเกิดจำกผูเ้ดินทำงเอง 
3. ค่ำธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียว ส ำหรบัชำวต่ำงชำติท่ีตอ้งช ำระเพิ่ม อำทิ ค่ำธรรมเนียมอทุยำนแห่งชำติ 
4. ค่ำทิปมคัคเุทศก ์และพนกังำนขบัรถ จ ำนวน 300 บำท/ลกูคำ้ 1 ท่ำน 
5. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษีเท่ำนัน้) (กรณีตอ้งกำร 

รบกวนแจง้ก่อนท ำกำรช ำระเงิน) 
 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
1. กรุณำแจง้ชือ่-นำมสกุล, ท่ีอยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส ำหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่ำน  
2. ช ำระค่ำทวัร ์เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือว่ำไดท้ ำกำรส ำรองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ ์โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง

ธนำคำรของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียด 
3. กรุณำส่งส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนงัสือเดินทำง ใหท้ำงบริษัทฯ ก่อนกำรเดินทำง 7 วนั เพื่อใช้

ส ำหรบักำรท ำเอกสำรประกันอบุติัเหตรุะหว่ำงกำรเดินทำง 
การยกเลิกการเดินทาง 
1.ยกเลิกกำรเดินทำงตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จริง 
2.ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จำกยอดท่ีลกูคำ้ช ำระมำ และเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จริง (ถำ้มี) 
3.ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ ำนวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททวัร ์ทำงบริษัทคืนเงินค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จริง
(ถำ้มี)อำทิเช่น ค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่ำใชจ้่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทำงบริษัทจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และ ลำ้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ำ้บนรถ

ตลอดกำรเดินทำง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณำกรอกรำยละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทำงบริษัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่ำน  เมื่อท่ำนกรอกแลว้กรุณำ

ส่งคืนให ้ จนท.บริกำรบนรถบริกำร) 
5. น ำ้ด่ืม/น ำ้เปล่ำ  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทำงบริษัทขออนญุำต งดแจกขนม-อำหำรว่ำง ระหว่ำงท่ีอยู่บนรถ   

 

 


