
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เดินทาง : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 



 

 

วันที&หนึ&ง 

กรุงเทพฯ–กาญจนบุรี-บ้านอีต่อง ปิล็อค-เนินช้างศึก 

07.00 น. จุดนัดพบ : ปัBม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)..... เจา้หนา้ที)บริษทัฯ คอย 

ให้การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 

9 ที)นั)ง เดนิทางสู่ จ.กาญจนบุรี 

07.30 น. ออกเดินทาง พร้อมมคัคุเทศก์อารมณด์ี ที)จะมาให้ขอ้มูลสถานที)ท่องเที)ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการ

เดินทาง บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมนํ7าดื&ม (มื7อที& 1) 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื7อที& 2) 

บ่าย เดินทางถีง หมู่บ้านอีต่อง นาํท่าน Check in เขา้สู่ที)พกั อีปู่  ริมธาร หรือเทียบเท่า ให้ทุกท่านเตรียมตวัยดืเส้น 

ยืดสาย เพื)อนาํท่านเดินทางไปชมวิวมุมสูงที) เนนิช้างศึก ฐานปฏิบตัิการชา้งศึก ตาํรวจตระเวนชายแดน ที) 

135 หากเรามองจากจุดนีRจะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บา้นอีต่อง รวมไปถึงที)พกัต่างๆ ของบา้นอีต่องดว้ย

แลว้เดินทางสํารวจความสวยงามยามเชา้ สัมผสัอากาศที)เยน็สบายตลอดทัRงปี ท่ามกลางออ้มกอดของขนุเขา  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื7อที& 3) 

  หลงัอาหารเยน็ ให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่น พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันที&สอง 

สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์-พม่า-วัดเสาร้อยต้น-วัดเสาร้อยต้น-กําแพงพระยืน-วัดเจดีย์ทอง-พระนอนตาหวาน-

วัดตองไว-พระธาตุอินทร์แขวน-เทพทันใจ-ตลาดพญาตองซู-ล่องเรือชมโบสถ์จมนํBา-สะพานมอญ 

เช้า บริการรับประทานอาหารเช้า ณ ที&พัก (มื7อที& 4) 

08.00 น. นาํท่าน Check Out ออกเดินทางสู่ สังขละบุรี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื7อที& 5)   

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ)งเป็นด่านชายแดนไทย-พม่า ดาํเนินการเรื)องเอกสารผ่านแดน นาํ

ท่านเดินทางสู่ ประเทศพม่า สักการะสถานที)ศกัดิX สิทธิX ที)ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสาร้อยต้น ซึ)งอยู่ห่าง

จากชายแดนไทย-พม่า ด่านเจดยีส์ามองค ์ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็นวดัเดิมที)หลวงพ่ออุตตมะ 

ท่านเคยมาจาํพรรษาและสร้างไว ้โดยจดุเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาที)ทาํจากไมแ้ดง นบัร้อยตน้ ทาํให้วดัมี

ชื)อเสียง วดัมีทัRงหมด 3 ชัRน และชัRนบนสุดนัRนห้ามผูห้ญิงขึRน บริเวณดา้นหลงัวดั มีพระพุทธรูปประทบับน

ดอกบวั เป็นกําแพงพระยืน พร้อมพระอรหันตจ์าํนวน 120 รูป ที)ตัRงแถวทอดยาวไปยงัภูเขา โดยทางเจา้

อาวาสวดัเสาร้อย ตัRงใจจะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ 500 รูป นาํท่านชม วัดเจดีย์ทอง ตัRงอยู่บนเนินเขา ไม่

ห่างจากวดัเสาร้อยตน้ สามารถขบัรถขึRนไปถึงบริเวณเจดียไ์ด ้องคเ์จดียมี์ขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐาน

ทรงเหลี)ยม ดา้นบนทรงระฆงัรูปทรงคลา้ยกบัเจดียช์เวดากอง รอบองคเ์จดียมี์ซุ้มประดษิฐานพระพม่า จุดนีR

เป็นจุดชมววิที)สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั)งไทย พาท่านชม พระนอนตาหวาน สักการะพระ

มหาอตุลมุนี วัดตองไว พาท่าชม พระธาตุอินแขวน ที)จาํลองมาจากของจริง และเทพทนัใจ นาํท่านออก



 

 

เดินทางต่อไปยงั ตลาดพญาตองซู ซึ)งเป็นตลาดชายแดน ที)มีสินคา้ของพม่าจาํหน่าย ให้เวลาชอ้ปปิR งตาม

อธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ด่านไทย  

ทีTพัก นาํท่านเขา้ที)พกั Check in บ้านสวนสมบูรณ์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

17.30 น แดดร่มลมเยน็ นาํท่าน ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถจ์มนํRา) ซึ)งท่านสามารถสัมผสั

ไดถึ้งความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที)ถูกสร้างขึRน และตอ้งถูกทิRงลา้งให้จมนํRามากว่า

ยี)สิบปี เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแลว้นั)งเรือกลบั เพื)อเดินทางไปที)สะพานมอญ (สะพานไมที้)ยาว

ที)สุดในประเทศไทย) ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบนัทึกความทรงจาํดว้ย การถ่ายภาพ

ร่วมกนั ณ.จดุต่างๆพร้อมรอชมพระอาทิตยต์กดนิ ณ ริมฝั)งแม่นํRาซองกาเลีย  

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื7อที& 6) ท่ามกลางความสวยงามยามราตรีของชุมชนชาวมอญ ที)ตัRงอยู่

บริเวณริมฝั)งแม่นํRาซองกาเลีย สมควรแก่เวลาเชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วันที&สาม 

ใส่บาตรยามเช้า-วัดวังวิเวการาม-เจดีย์พุทธคยา-สะพานข้ามแม่นํBาแคว-วัดถํBาเสือ-มีนาคาเฟ่-กรุงเทพฯ 

05.30 น. อรุณสวสัดิX  พร้อมนาํท่านไป ร่วมทําบุญใส่บาตร กบัชาวบา้นชาวมอญ เสร็จแลว้พาท่านเดนิเที)ยวชม

วฒันธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที)เป็นเอกลกัษณ์ แบบฉบบัชาวมอญ อิสระเก็บภาพตามอธัยาศยั สมควร

แก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัที)พกั  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที&พัก (มื7อที& 7)  หลงัอาหารเก็บสัมภาระ พร้อม Check out  

08.30 น. นาํท่านเดินทางไปยงั วัดวังวิเวการาม (วดัหลวงพ่ออุตมะ) ไหวพ้ระเพื)อเป็นสิริมงคล ก่อนเดนิทางต่อไปยงั 

เจดีย์พุทธคยา เพื)อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซืRอสินคา้พืRนเมือง เพื)อเป็นของฝากของที)ระลึก 

นาํท่านเขา้ที)พกั Check in  

พกัที) บ้านสวนสมบูรณ์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื7อที& 8) 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี พาท่านเที)ยวชม สะพานข้ามแม่นํBาแคว ซึ)งเป็นสถานที)ทาง

ประวตัิศาสตร์ที)สําคญัยิ)งแห่งหนึ)ง เป็นสะพานที)สําคญัที)สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึRนสมยั

สงครามโลกครัR งที) 2 อิสระชอ้ปปิR งของฝาก อาทิ อญัมณีที)มีชื)อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซืRอ

ไดที้)บริเวณเชิงสะพานขา้มแม่นํRาแคว ซึ)งมีสินคา้จากพม่าจาํพวกเครื)องประดบั เครื)องแกว้ พลอยสี 

ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ นาํท่านออกเดินทางไปยงั วัดถํBาเสือ เพื)อกราบนมสัการ

พระธาตุ และชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั พระพุทธรูปปางประทานพรที)ใหญ่ที)สุดของจงัหวดั

กาญจนบุรีตวัองค ์พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสีทองทัRงองค ์เมื)อเดินทางมาถึงดา้นบนก็พบกบัความสด

ชื)นของลมที)พดัเยน็ และแรงทีเดียว มองไปดา้นล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทบัใจ จากนัRนพา

ท่านชิม และจิบกาแฟ ณ มีนา คาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลงัวดัถํRาเสือ ทาํให้สามารถ

มองเห็นวิวของวดัถํRาเสือไดจ้ากดา้นหนา้ร้าน  แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพ

เช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ)งแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที)ไม่ควรพลาด ไดเ้วลาอนัสมควร นาํ

ท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  



 

 

21.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิXภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลีTยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัBงนีBโดยคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญ 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ พักเดีTยว 

25-27 กรกฎาคม 2563 

(วนัหยุดยาว) 
7,090.- 1,500.- 

01-03 สิงหาคม 2563 6,790. - 1,500.- 

28-30 สิงหาคม 2563 6,790. - 1,500.- 

04-06 กนัยายน 2563 6,790. - 1,500.- 

25-27 กนัยายน 2563 6,790. - 1,500.- 

10-12 ตุลาคม 2563 

(ช่วงวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
7,090.- 1,500.- 

23-25 ตุลาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
7,090.- 1,500.- 

06-08 พฤศจิกายน 2563 6,790. - 1,500.- 

27-29 พฤศจิกายน 2563 6,790. - 1,500.- 

05-07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนพรรษา ร.9 และหยุดชดเชย) 
7,090.- 1,500.- 

10-12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ และหยุดยาว) 
7,090.- 1,500.- 

 

อัตราข้างต้น สําหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึBนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีTยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือ

เปลีTยนแปลงการเดินทาง ในกรณีทีTจํานวนผู้เดินทางตํTากว่า 8 ท่าน 

 

เงืTอนไขการจอง มัดจําท่านละ 2,000 บาท 
*** เมืTอชําระค่ามัดจําแล้ว ถือว่ารับทราบเงืTอนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนทีTเหลือชําระก่อนเดินทาง 10 วัน 

 

 
 



 

 

อัตรานี7รวม 

ü รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที)นั)ง พร้อมนํRามนัและคนขบันาํเที)ยวตลอดการเดนิทาง 

ü ที)พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

ü ค่าอาหารที)ระบุในรายการ จาํนวน 8 มืRอ 

ü บริการนํRาดื)ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

ü ค่าธรรมเนียมสถานที)ท่องเที)ยวต่างๆ ตามที)ระบุในรายการ  

ü มคัคุเทศก์ นาํเที)ยวตลอดการเดินทาง 
ü ประกนัอุบตัิเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททัRงนีRขึRนอยู่กบัเงื)อนไขและ

ขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตรานี7ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที) ของชาวต่างชาติที)เพิ)มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่ามินิบาร์ภายในห้องพกั, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื)น ๆ 

× ภาษมูีลค่าเพิ)ม 7% และหัก ณ ที)จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึBนอยู่กับความพึงพอใจ และสินนํBาใจของลกูค้า)  

 

เงื&อนไขการจองและสํารองที&นั&ง 

1. วางเงินมดัจาํภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ชาํระส่วนที)เหลือก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งชาํระเต็มจาํนวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที)เหลือก่อนวนัเดินทาง 10 วนัถือว่าสละสิทธิX  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
 

เงื&อนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทางตัRงแต่ 30 วนัขึRนไป คนืเงินตามที)ไดช้าํระมา 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิX ไม่คืนเงินมดัจาํในทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-14 วนั วนั ขอสงวนสิทธิX ไม่คนืเงินค่าทวัร์ทัRงหมดในทุกกรณี 

* การเลื)อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัRนจะไม่สามารถเลื)อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื&อสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ในการที)จะเลื)อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีTมีผู้ร่วมเดนิทางไม่ถงึ 8 

ท่าน ตามที)กาํหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ในการปรับราคาค่าทวัร์ หากมีการปรับราคาค่านํRามนัขึRน ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ 

ราคาค่านํRามนัและภาษีนํRามนั (กรณีเดินทางโดยเครื)องบิน) 



 

 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ที)จะเปลี)ยนแปลงรายการท่องเที)ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เพื)อ 

ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที)และเวลา  ทัRงนีRโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น 

สําคญั หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที)สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับ 

บาดเจ็บที)นอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัRงสิRน หากเกิดการสูญหายสิ)งของที)มีค่า อนัเนื)องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบตัิเหตุจากความประมาทของตวันกัท่องเที)ยวเอง 

5. เมื)อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ)ง หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน 

ละสิทธิX  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัRงสิRน 

6. เมื)อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือชาํระค่าทวัร์ทัRงหมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ 

เงื)อนไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัRงหมดทุกขอ้แลว้ 

 
 


