
สงัขละบรุ ี2 วนั 1 คนื (รถตู)้                                                                                                      หนา้ 1 จาก 5                                                                                                                                                

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 17972 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Tour Code : TMKRI-BS001 

 

สงัขละบรุ ีเมืองสวรรคต์ะวนัตก 

สงัขละบรุ ี2วนั1คืน 
สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ละวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ 
ลอ่งเรอืชมเมืองบาดาล Unseen Thailand 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 
พัก รสีอรท์ใน อ.สงัขละบรุ ี1 คนื 

 
15-16ม 

 
 

วันทีเ่ดนิทาง  
01-02,08-09,15-16,22-23  กมุภาพันธ ์, 29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 4,900.- 
07-08,14-15,21-22,28-29  มนีาคม 2563 4,900.- 
04-05,05-06(วันจักร)ี,12-13,13-14,14-15 (เทศกาลสงกรานต)์ เมษายน 2563 5,200.- 
18-19 ,25-26 เมษายน 2563 4,900.- 
01-02 พฤษภาคม 2563  (วนัแรงงาน) 5,200.- 
02-03,09-10,16-17,23-24,30-31  พฤษภาคม 2563 4,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรงุเทพฯ-กาญจนบรุ-ีน ้าพรุอ้นลิน่ถิน่ -ดา่นเจดยีส์ามองค-์วดัเสารอ้ยตน้-สงัขละบรุ ี
05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
05.30 น. ออกเดนิทางสู ่อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ ีโดยรถตูป้รับอากาศ  บรกิารอาหารวา่ง(1) ขนมปัง+น ้าผลไม ้และ

เครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย   
10.00 น. น าทา่นชม น ้าพรุอ้นลิน่ถิน่ เป็นบอ่น ้าแรจ่ากธรรมชาต ิพบว่าน ้ามคีวามรอ้นประมาณ 57 องศาเซลเซยีส อยู่

ท่ามกลางธรรมชาต ิรมิแม่น ้าแควนอ้ย มบี่อน ้ารอ้นแช่ตัวทัง้บ่อรวม บ่อส่วนตัว และบ่อส าหรับน่ังแชเ่ทา้ 
รวมทัง้มหีอ้งบรกิารนวดสปา 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร  
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ดา่นเจดยีส์ามองค ์
15.00 น. เดนิทางถงึ ด่านเจดีย์สามองค์ น าท่านขา้มชายแดน ไทย-พม่าบรเิวณด่านเจดีย์สามองค์  เปลี่ยนการ

เดนิทางเป็นรถสองแถวทอ้งถิน่ ชม วัดเสารอ้ยตน้ เป็นวัดเดมิทีห่ลวงพ่ออตุมะเคยสรา้งไว ้สถาปัตยกรรมที่
สรา้งโดยเสาที่ท าจากไมแ้ดง นับรอ้ยตน้ ท าใหว้ัดมชีือ่เสยีง วัดมสีามชัน้ (ชัน้บนสุดนัน้หา้มผูห้ญงิขึน้)  
หลังจากนัน้น าทา่นชอปป้ิงของฝากที ่ตลาดพมา่ บรเิวณดา่นเจดยีส์ามองค ์

16.30 น. น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูต่วัอ าเภอสงัขละบรุ ี เมอืงสามหมอก ซงึมชีาวมอญอาศัยตัง้บา้นเรอืนอยูเ่ป็นจ านวน



สงัขละบรุ ี2 วนั 1 คนื (รถตู)้                                                                                                      หนา้ 2 จาก 5                                                                                                                                                

 

มากตัวอ าเภอตัง้อยู่บรเิวณทีเ่รยีกว่า "สามประสบ" คอืบรเิวณที่ล าน ้าสามสาย อันไดแ้ก่ หว้ยซองกะเลีย 
หว้ยบคิลี ่และหว้ยรันต ีไหลมาบรรจบกนัเป็นแมน่ ้าแควนอ้ย  

17.00 น. น าทา่นเขา้ทีพ่ัก...  
18.30 น. บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหาร   
ทีพ่ัก สวนแมกไมร้สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่องของการเดนิทาง       
สะพานมอญ-เมอืงบาดาล-เจดยีพ์ทุธคยา-วัดวังกว์เิวการาม-สะพานขา้มแมน่ ้าแคว-กรงุเทพฯ 
06.00 น. น าท่านใสบ่าตรพระตอนเชา้บรเิวณ สะพานมอญ (สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย) สัมผัสมนตเ์สน่ห์

สังขละบุรแีละวถิชีวีติชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชดุชาวมอญเพือ่ใส่บาตรและเดนิถ่ายรูปสวยๆ
ของสะพานมอญได ้(มบีรกิารเชา่ชดุทีร่า้นขายอาหารใสบ่าตร หรอื ซือ้เป็นทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นระหว่างทางเดนิ
ไปสะพาน มใีหเ้ลอืกหลากหลายรา้น)  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิถ่ายรูปหรอืน่ังทานกาแฟยามเชา้หรอืโจ๊กรอ้นๆ
ไดบ้รรยากาศการชมววิสะพาน จนถงึเวลานัดหมายกลับทีพ่ัก   

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
08.30 น. น าท่าน ล่องเรอืชมโบสถ ์และหอระฆังของเมอืงบาดาล (โบสถ์จมน ้า) ซึง่ท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึความ

เจรญิรุง่เรอืง และความงดงามของสถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งขึน้ และตอ้งถกูทิง้รา้งใหจ้มน ้ามากวา่ยีส่บิปี   
09.30 น. น าท่าน  Check out ออกจากทีพ่ัก  เดนิทางไปชม วัดวังกว์เิวการาม หรอื วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่

หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบา้นอพยพชาวกะเหรีย่งและชาวมอญ ไดร้่วมกันสรา้งขึน้ ในปี พ.ศ. 2496 
ก่อสรา้งดว้ยศลิปะแบบพม่า  หลังจากนัน้น าท่านเทีย่วชม เจดยีพ์ุทธคยา ทีห่ลวงพ่ออุตตมะไดส้รา้งขึน้ 
เจดยีพ์ทุธคยาจ าลองขึน้เพือ่ประดษิฐาน กระดกูนิว้มอืของพระพทุธเจา้ไวเ้ป็นทีส่กัการะของพุทธศาสนกิชน 
ณ วัดวังกว์เิวการาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ณ รา้นอาหาร 
14.30 น. น าทา่นเทีย่วชม สะพานขา้มแมน่ ้าแคว สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ที่

เป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเชญิทา่นถา่ยรปูกบัสะพานประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้โดยทหารญีปุ่่ น
ทีเ่กณฑเ์ชลยศกึมาสรา้งสะพานแหง่นี ้และเชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอสิระ 

15.00 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  
19.00 น. เดนิทางกลับถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

01-02 กมุภาพันธ ์2563   4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

08-09  กมุภาพันธ ์2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

15-16  กมุภาพันธ ์2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

22-23  กมุภาพันธ ์ 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

07-08 มนีาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

14-15 มนีาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

21-22 มนีาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,600.- 1,500.- 

28-29  มนีาคม 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 (วันจกัร)ี 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  5,200.-   4,900.- 1,800.- 
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 (วนัแรงงาน) 5,200.- 5,200.- 

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 ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

4.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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