
 

 

รหัสทัวร B2B2000752 

ทัวรกาญจนบุร ีสังขละบุร ีเมอืงสวรรคตะวันตก 2 วัน 1 คืน 
นํ้าพุรอนลิน่ถิ่น - ดานเจดียสามองค - วัดเสารอยตน – สะพานมอญ 
เมืองบาดาล - เจดียพุทธคยา - วัดวังกวิเวการาม – สะพานขามแมนํ้าแคว 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
15-16ม 
 
วันที่เดินทาง  
18-19,25-26 มกราคม 2563 4,900.- 
01-02,08-09,15-16,22-23  กุมภาพันธ , 29 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 
2563 

4,900.- 

07-08,14-15,21-22,28-29  มีนาคม 2563 4,900.- 
04-05,05-06(วันจักรี),12-13,13-14,14-15 (เทศกาลสงกรานต) เมษายน 
2563 

5,200.- 

18-19 ,25-26 เมษายน 2563 4,900.- 
01-02 พฤษภาคม 2563  (วันแรงงาน) 5,200.- 

02-03,09-10,16-17,23-24,30-31  พฤษภาคม 2563 
4,900.- 
 

วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ – กาญจนบุร ี- นํ้าพุรอนลิ่นถิ่น – ดานเจดียสามองค – วัดเสารอยตน - สังขละบุร ี
05.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก  ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดินทางสู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยรถตูปรับอากาศ  บริการอาหารวาง(1) 
ขนมปง+นํ้าผลไม และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย   

10.00 น. นําทานชม นํ้าพุรอนลิ่นถิ่น เปนบอนํ้าแรจากธรรมชาติ พบวานํ้ามีความรอนประมาณ 
57 องศาเซลเซียส อยูทามกลางธรรมชาติ ริมแมนํ้าแควนอย มีบอนํ้ารอนแชตัวทั้งบอ
รวม บอสวนตัว และบอสําหรับนั่งแชเทา รวมท้ังมีหองบริการนวดสปา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ทีร่านอาหาร  
13.00 น. นําทานเดินทางสู ดานเจดียสามองค 
15.00 น. เดินทางถึง ดานเจดียสามองค นําทานขามชายแดน ไทย-พมาบริเวณดานเจดียสาม

องค  เปลี่ยนการเดินทางเปนรถสองแถวทองถิ่น ชม วัดเสารอยตน เปนวัดเดิมท่ีหลวง
พออุตมะเคยสรางไว สถาปตยกรรมที่สรางโดยเสาที่ทําจากไมแดง นับรอยตน ทําให
วัดมีชื่อเสียง วัดมีสามชั้น (ชั้นบนสุดนั้นหามผูหญิงขึ้น)  หลังจากนั้นนําทานชอปปم�ง



 

 

ของฝากที ่ตลาดพมา บริเวณดานเจดียสามองค 
16.30 น. นําทานเดินทางมุงหนาสูตัวอําเภอสังขละบุรี  เมืองสามหมอก ซึงมีชาวมอญอาศัยตั้ง

บานเรือนอยูเปนจํานวนมากตัวอําเภอตั้งอยูบริเวณที่เรียกวา "สามประสบ" คือบริเวณ
ที่ลํานํ้าสามสาย อันไดแก หวยซองกะเลีย หวยบิคลี่ และหวยรันตี ไหลมาบรรจบกัน
เปนแมนํ้าแควนอย  

17.00 น. นําทานเขาที่พัก...  
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(3) ที่รานอาหาร   
ที่พัก สวนแมกไมรีสอรท หรือเทียบเทา 

 
วันที่สองของการเดินทาง       
สะพานมอญ – เมืองบาดาล – เจดยีพุทธคยา – วัดวังกวิเวการาม – สะพานขามแมนํา้แคว 
- กรุงเทพฯ 
06.00 น. นําทานใสบาตรพระตอนเชาบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไมที่ยาวที่สุดในประเทศ

ไทย) สัมผัสมนตเสนหสังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ทานสามารถรวมแตงชุด
ชาวมอญเพื่อใสบาตรและเดินถายรูปสวยๆของสะพานมอญได (มีบริการเชาชุดที่ราน
ขายอาหารใสบาตร หรือ ซื้อเปนที่ระลึกไดที่รานระหวางทางเดินไปสะพาน มีใหเลือก
หลากหลายราน)  อิสระใหทานไดเดินถายรูปหรือนั่งทานกาแฟยามเชาหรือโจกรอนๆ
ไดบรรยากาศการชมวิวสะพาน จนถึงเวลานัดหมายกลับที่พัก   

07.30 น. บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของรีสอรท 
08.30 น. นําทาน ลองเรือชมโบสถ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถจมนํ้า) ซึ่งทานสามารถ

สัมผัสไดถึงความเจริญรุงเรือง และความงดงามของสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้น และ
ตองถูกทิ้งรางใหจมนํ้ามากวายี่สิบป   

09.30 น. นําทาน  Check out ออกจากที่พัก  เดินทางไปชม วัดวังกวิเวการาม หรือ วัดหลวง
พออุตตมะ เปนวัดที่หลวงพออุตตมะ รวมกับชาวบานอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาว
มอญ ไดรวมกันสรางขึ้น ในป พ.ศ. 2496 กอสรางดวยศิลปะแบบพมา  หลังจากนั้น
นําทานเที่ยวชม เจดียพุทธคยา ที่หลวงพออุตตมะไดสรางขึ้น เจดียพุทธคยาจําลอง
ขึ้นเพ่ือประดิษฐาน กระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจาไวเปนที่สักการะของพุทธศาสนิกชน 
ณ วัดวังกวิเวการาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ณ รานอาหาร 
14.30 น. นําทานเท่ียวชม สะพานขามแมนํ้าแคว สถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังไปท่ัวโลกในสมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ีเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชิญทานถายรูปกับ
สะพานประวัติศาสตรที่สรางขึ้นโดยทหารญี่ปุ�นที่เกณฑเชลยศึกมาสรางสะพานแหงนี้ 



 

 

และเชิญทานเลือกซื้อสินคาตามอิสระ 
15.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
19.00 น. เดินทางกลับถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ ราคา
ทานละ (พัก
หองละ 2-3 

ทาน) 

เดก็ไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กไมเกิน 12 
ป พักกับผูใหญ 
2 ทาน (มีเตียง

เสริม) 

เด็กไมเกิน 12 
ป พักกับ

ผูใหญ 2 ทาน 
(ไมมีเตียง

เสริม) 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 

(เพิ่มทานละ) 

18-19  มกราคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
25-26  มกราคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
01-02 กุมภาพันธ 2563   4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
08-09  กุมภาพันธ 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
15-16  กุมภาพันธ 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
22-23  กุมภาพนัธ  2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
29 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
07-08 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
14-15 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
21-22 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
28-29  มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
04-05 เมษายน 2563 5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,900.- 1,800.- 
05-06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,900.- 1,800.- 
12-13 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต) 

 
5,200.- 

 
5,200.- 

 
5,200.- 

4,900.- 1,800.- 

13-14 เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต) 

 
5,200.- 

 
5,200.- 

 
5,200.- 

4,900.- 1,800.- 

14-15 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต) 

 
5,200.- 

 
5,200.- 

 
5,200.- 

4,900.- 1,800.- 

18-19 เมษายน 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
25-26 เมษายน 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
01-02 พฤษภาคม 2563  
 (วันแรงงาน) 

5,200.- 
 

5,200.- 
 

5,200.- 
4,900.- 1,800.- 

02-03  พฤษภาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
09-10  พฤษภาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
16-17  พฤษภาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
23-24  พฤษภาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 
30-31  พฤษภาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยตูปรบัอากาศ 9 ที่นั่ง 

 



 

 

สิ่งทีค่วรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพสูระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 5 มื้อ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
 



 

 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพื่อเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบรษิัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทวัร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 



 

 

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 


