
 

 

 

2TH099 : ทวัรส์งัขละบรุ ีโบสถจ์มน า้ จ.กาญจนบรุ ี 2 

วนั 1 คนื VAN 

 
 แผนการเดนิทาง 
 
 
 
 

05.30 น. จดุนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู ้
ปรบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จ.กาญจนบรุ ี

06.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้ 

แวะใหร้บัประทานอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ณ รา้นอาหาร หลงั
อาหาร น าทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยงั อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี

น าทา่นชม อโุบสถส าเภาแกว้รอ้ยลา้นหนึง่เดยีวในประเทศไทย ที ่
วดัหนิแทน่ล าภาช ีกราบนมัสการหลวงพอ่ทนัใจซึง่ถกูตัง้ทิง้ไว ้
กลางแจง้อยูร่ะยะหนึง่ไมม่กีารสรา้งวหิารครอบอยา่งทีเ่ห็นทกุวันนี้แต่
ดว้ยความศกัดิส์ทิธิม์คีนมากราบไหวอ้ยา่งตอ่เนือ่งมอียูห่ลายครัง้ทีผู่ม้า
กราบไหวป้ระสบความส าเร็จเรือ่งโชคลาภจงึมาสรา้งวหิารครอบถวายใน
ภายหลงัอสิระเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหารหลงัอาหารน าทา่นออก
เดนิทางตอ่ไปยงั อ.สงัขละบรุ ี  
 

16.00 น. น าทา่นเขา้ทีพ่ัก Check in ณ รสีอรท์รมิน ้าแสนสวย อสิระพกัผอ่น และ
ดืม่ด า่กบับรรยากาศรมิน ้าตามอัธยาศยั พักที ่สวนแมกไมร้สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่
ระดบัเดยีวกนั  

วนัแรก กรงุเทพฯ - กาญจนบรุ ี- วดัหนิแทน่ล าภาช ี- สงัขละบรุ ี- โบสถ์
จมน า้ (เมอืงบาดาล) - สะพานมอญ 

 



 

 

 

16.30 น. แดดรม่ลมเย็น น าทา่นลอ่งเรอืชมโบสถ ์และหอระฆงัของเมอืง
บาดาล (โบสถจ์มน า้) ซึง่ทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึความเจรญิรุง่เรอืง และความ

งดงามของสถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งขึน้ และตอ้งถกูทิง้ลา้งใหจ้มน ้ามากวา่ยีส่บิปี 

เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแลว้น่ังเรอืกลบั เพือ่เดนิทางไปทีส่ะพานมอญ 

(สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย) ใหท้า่นชมิกาแฟสดของคนเมอืงกาญฯ และ
บนัทกึความทรงจ าดว้ยการถา่ยภาพรว่มกนั ณ.จดุตา่งๆพรอ้มรอชมพระอาทติยต์ก
ดนิ ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าซองกาเลยี  

18.30 น. รบัประทานอาหารเย็น (2) ณ รา้นอาหารหลงัอาหาร 

  น าทา่นเดนิทางเชญิพกัผอ่นตามอัธยาศยั  
 
 
 
 

05.30 น. อรณุสวัสดิ ์ตืน่เชา้ ท าภาระกจิสว่นตวัเสร็จแลว้ น าทา่นไปรว่มท าบญุ
ใสบ่าตร กบัชาวบา้นชาวมอญ  เสร็จแลว้พาทา่นเดนิเทีย่วชมวฒันธรรมความ
เป็นอยู ่การแตง่กายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แบบฉบบัชาวมอญ    

อสิระเก็บภาพตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัทีพ่ัก  

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กัหลงัอาหารเก็บ

สมัภาระ พรอ้ม Check out  

  น าทา่นเดนิทางไปยงัวดัวงัวเิวการาม (วัดหลวงพอ่อตุมะ) ไหวพ้ระเพือ่
เป็นสริมิงคล  

  น าทา่นเดนิทางไปยงั เจดยีพ์ทุธคยา เพือ่สกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุ

ชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง เพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหารหลงัอาหารน าทา่นออก

เดนิทางสู ่ตวัเมอืงกาญจนบรุ ี

15.30 น. เดนิทางถงึ ตวัเมอืงกาญจนบรุ ีน าทา่นเทีย่วชม สะพานขา้มแมน่ า้
แคว ซึง่เป็นสถานทีท่างประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัยิง่แหง่หนึง่ เป็นสะพานทีส่ าคญัทีส่ดุ
ของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 อสิระชอ้ปป้ิงของ
ฝาก อาท ิอญัมณีทีม่ชี ือ่เสยีงของกาญจนบรุ ีคอื ไพลนิและนลิ  หาซือ้ไดท้ีบ่รเิวณ
เชงิสะพานขา้มแมน่ ้าแคว ซึง่มสีนิคา้จากพมา่จ าพวกเครือ่งประดบั เครือ่งแกว้ 
พลอยส ีของเด็กเลน่ เฟอรน์เิจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ 

  น าทา่นออกเดนิทางไปยงั วดัถ า้เสอืเพือ่กราบนมัสการพระธาต ุและชม
ความใหญโ่ตกวา้งขวางของวัด พระพทุธรปูปางประทานพรทีใ่หญท่ีส่ดุของจงัหวัด
กาญจนบรุตีวัองค ์พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสทีองทัง้องค ์ เมือ่เดนิทางมาถงึ
ดา้นบนก็พบกบัความสดชืน่ของลมทีพ่ัดเย็น และแรงทเีดยีว มองไป ดา้นลา่งเห็น
เป็น ทุง่นา เขยีวขจ ีสวยงามน่าประทบัใจ  

วนัทีส่อง วดัวงัวเิวการาม - เจดยีพ์ทุธคยา - สะพานขา้มแมน่ า้แคว - 

วดัถ า้เสอื - กรงุเทพฯ 



 

 

 

17.30 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ถงึ กรงุเทพฯ ประมาณ 2 ทุม่โดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

สิน้สดุการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่
ทา่นละ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

3-11 ปี  

ราคาทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

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

13-14 มถินุายน 2563 4,900 4,700 1,000 

20-21 มถินุายน 2563 4,900 4,700 1,000 

27-28 มถินุายน 2563 4,900 4,700 1,000 

27-28 มถินุายน 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 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 

08-09 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 

15-16 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 

22-23 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 

29-30 สงิหาคม 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 ตลุาคม 2563 5,200 4,900 1,200 

24-25 ตลุาคม 2563 5,200 4,900 1,200 

31 ตลุาคม - 01 พฤศจกิายน 
2563 

4,900 4,700 
1,000 

07-08 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 

14-15 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 

21-22 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 

28-29 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 

05-06 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 2563 - 01 

มกราคม 2564 

5,500 
5,200 1,500 

02-03 มกราคม 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 

 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ราคา 

ผูใ้หญ ่พัก 2 ทา่น ราคาทา่นละ 4,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เด็ก พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ า่
กวา่ 4-11 ปี 

4,700 

เด็ก พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 4,700 

ผูใ้หญ ่พักเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระคา่มัดจ าแลว้ถอืวา่รับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์กุประการ *** 



 

 

 

สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 7 วัน 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศVIP พรอ้มน ้ามันและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทีพ่ัก 1 คนื หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุ่น พักหอ้งละ 2-3ทา่น 

 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 4 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 

500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ 
 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษ)ี 

 
สิง่ทีค่วรน าไป 

 ครมีกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  

 รองเทา้สวมสบาย 

 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 

 กลอ้งถา่ยรปู 
 

เง ือ่นไขการจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของ
ราคาเต็ม 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทาง 7 วันถอืวา่สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีก
เงนิมัดจ าคนืได ้

 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคญัหากทา่น
ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอืสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ช ้



 

 

 

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่พรอ้มคณะทวัรท์า่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้
คนืได ้

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตสุดุวสิยั
เชน่การถกูปฎเิสธการเขา้เมอืงการยกเลกิหรอืลา่ชา้ของเทีย่วบนิภัยทีอ่าจเกดิขึน้
ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุัตเิหตตุา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึเหตกุารณท์าง
การเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ์ืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ 

4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิห ้
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื
คา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วันคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอน
เงนิคา่ทวัรม์าเต็มจ านวนแลว้) 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วันขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลือ่นการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้
จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 30 ทา่น 

2. รถตู ้10 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 6 ทา่น 


