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STK-2 กรงุเทพฯ กาญจนบรุ ีไทรโยค สงัขละบรุ ี
(3D2N)   VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น   
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เดินทางสู่... วดัถ า้เสือ 

สกัการะหลวงพอ่ชนิประทานพร  

พระพทุธรปูองคใ์หญท่ีส่ดุของจงัหวดั 

วัดถ ้าเสือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานตั งแต่ 

ปี พ.ศ.2514 และมีพระพุทธรูปปางประทานพร

ขนาดใหญ่ องค์พระจะประดับด้วยโมเสคสีทอง

อร่าม มีเรือนแก้วครอบองค์พระสวยงาม ตั ง

ตระหง่านท่ามกลางท้องนาผืนใหญ่รายล้อมไปด้วย

เนินเขามากมาย ภายในวัดมีพระอุโบสถอัฏฐมุข

ทรงไทยที่ประดับลวดลายสวยงาม รวมถึงเจดีย์

เกษแก้วมหาปราสาทเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่สูง

ถึง 69 เมตร และกว้างถึง 29 เมตร จนสามารถ

มองเห็นจากที่ไกลๆได้เลย นอกจากนี ระหว่างชั นยัง

สามารถชมวิวมุมสูงที่มีความสวยงามแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละชั นอีกด้วย 

 

กรงุเทพฯ – กาญจนบรุ ี– วดัถ า้เสอื – ตน้จามจรุยีกัษ ์- สะพานขา้มแมน่ า้แคว - สงัขละบรุ ี–  

ชมพระอาทติยต์กดนิสะพานมอญ – ถนนคนเดนิสงัขละบรุ ี
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06.30 น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบรุ ี(ใช้เวลาเดนิทาง 2 ชม.)  

09.30 น. เดินทางถงึ กาญจนบรุ ี จังหวดัท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้กรุง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่วา่จะประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  อากาศด ีวิวสวย ไปกี่ทีกไ็ม่เบื่อ 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น ้ามนัเอสโซใ่กลก้ับเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีีมงานใหก้ารตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   06.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครือ่งฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 
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แผ่กิง่กา้นอลงัการ “ตน้จามจุรยีักษ”์ อายกุวา่รอ้ยป ี อีกหน่ึงไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความยิ่งใหญ่ของต้นจามจุรี

ขนาดใหญ่ต้นนี  ต้นไม้มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี ขนาดของล้า

ต้นโดยรอบประมาณ 10 คนโอบ มีเส้นรอบวงประมาณ 15 เมตร 

ความสูงประมาณ 20 เมตร ถือเป็นอีกหน่ึงต้นจามจุรีที่มีขนาดใหญ่

และหาชมได้ยากในปัจจุบัน  โดยต้นจามจุรีต้นนี เกิดขึ นเองตาม

ธรรมชาติ อยู่ ในพื นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 

กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงที่นักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจและแวะเวียนมาชม 

หรืออีกชื่อคือ สะพานอุตตมานุสรณ์ 

เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น ้าซองกาเลียไปยังหมู่บ้าน

มอญ ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อู

เบ็ง ในพม่า เป็นเอกลักษณ์ของสังขละบุรี  

สะพานแห่งศรัทธาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ

ของชุมชนที่อาศัยอยู่ ในสังขละบุรี สิ่งที่ห้าม

พลาดคือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานที่

เสมือนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญและ

ไทย ในดินแดนสุดขอบตะวันตกแห่งนี  

ชมพระอาทติยต์กดนิสะพานมอญ 

เดินทางสู่ สังขละบุรี   อ้าเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า 

หมู่บ้านน่ารัก ชุมชนมอญเล็กๆแห่งนี รายล้อมด้วยธรรมชาติ

และขุนเขาอันเขียวขจี มีแม่น ้าซองกาเลียจากต้นก้าเนิดใน

ประเทศพม่าไหลพาดผ่านอ้าเภอสังขละบุรีหล่อเลี ยงผู้คนสอง

ฟากฝั่งแม่น ้า และเชื่อมสัมพันธ์ชนชาติมอญทั งสองประเทศมา

ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเช็ต(1)
 

 

สะพานข้ามแม่น ้าแคว เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางรถไฟสาย

ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ นในช่วงสงครามโลก ครั งที่ 2 โดยหยาดเหงื่อ

แรงงานรวมทั งชีวิตของเชลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคน เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ทางรถไฟที่มีความยาวถึง 415 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีชุมทาง

หนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ไปสู่ปลายทางที่เมืองทันบูซายัค ประเทศ

เมียนมา ส้าหรับใช้ล้าเลียงอาวุธและก้าลังพลของญี่ปุ่นเพื่อไปโจ มตี

เมียนมาและอินเดีย  
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  
 

วหิารหลวงพ่ออุตตมะ ณ วัดวงักว์ิเวการาม (ใหม่) 
วัดนี เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส้าคัญของชาวสังขละบุรี โดยเฉพาะส้าหรับชาวไทยเชื อสายมอญที่เปรียบหลวงพ่ออุตตมะเป็น "เทพเจา้แหง่ชาวมอญ" วัดวังก์วิเวการามจงึ

เกิดจากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อเพราะเป็นวัดที่เคยเป็นที่จ้าพรรษาของ "หลวงพ่ออตุตมะ" ซึ่งปราสาท 9 ยอดมีโลงบรรจุสังขารของหลวงพ่ออยู่ด้วย ภายในวัด

วังก์วิเวการาม (ใหม่) มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พระอุโบสถ, วิหารหลวงพ่ออุตตมะ (ปราสาท 9 ยอด) และวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รู้ถึงที่มาที่

ไปของเมืองสังขละบุรีและประวัติหลวงพ่ออุตตมะอย่างละเอียด พร้อมกับชมสถาปัตยกรรมแบบมอญที่หาดูได้ยากในเมืองไทย  

 

วหิารหลวงพอ่อตุมะ - เมอืงบาดาล – ลอ่งเรอืชมวดัใตน้ า้ โบสถจ์มน า้ - น า้ตกไทรโยคนอ้ย – แพรมิน า้ 

ชมการแสดง แสง ส ีเสยีง 
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ค่า้... บรกิารอาหารค่้า เมนูอาหารเชต็(2) 

พกัที ่สวนแมกไมร้สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

ถนนคนเดินสังขละบุรี   ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้น้าสินค้าท้องถิ่นของตนเองมาจ้าหน่ายให้กับ

นักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีทั งอาหารพื นบ้าน ขนมโบราณ สินค้าแฮนด์เมด สินค้าพื นเมือง ราคาย่อมเยา ให้ได้

เดินเลือกซื อกันอย่างเพลิดเพลิน อีกทั งยังมีการแสดงจากเยาวชนในท้องถิ่นให้ได้ชมกันแบบฟรี ๆ อีกด้วย 
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จากนั นน้าท่านเยี่ยมชมไฮไลท์ส้าคัญของสังขละบุรี... เมืองบาดาล ในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและมอญ

ได้ร่วมกันสร้างขึ น เมื่อปี พ.ศ. 2496 ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น ้าสามสายคือ แม่น ้าซองกาเลีย แม่น ้าบีคลี่ และแม่น ้ารันตี ไหลมาบรรจบ

กัน ต่อมามีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ท้าให้เกิดน ้าท่วมอ้าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั งวัดด้วยหลวงพ่ออุตตมะจึงได้ย้ายสถานที่ตั งวัดมาอยู่บนเนิน

เขาส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น ้า ในช่วงน ้ามากน ้าจะท่วมสูงเกือบทั งหมดเหลือเพียงยอดของโบสถ์ให้เห็นนักท่องเที่ยวสามารถน่ังเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่ งแม่น ้าซึ่งจะ

พบวิถีการด้าเนินชีวิตของชาวมอญและเห็นยอดเจดีย์พุทธคยา ระหว่างการล่องเรือ ในช่วงฤดูแล้งน ้าจะลดจนเห็นตัวโบสถ์ หอระฆัง และสิ่งก่อสร้างของวัดในอดีต 

โผล่พ้นน ้าทั งหมด สามารถเดินขึ นไปชมสถานที่ได้ ท้าให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ มีเสน่ห์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand  

กรณีที่ไม่สามารถท้าการล่องเรือได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โดยน้าท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน 

เปิดประสบการณ์ล่องเรือชมวัดใต้น ้า โบสถ์จมน ้า 

 

 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารท้องถิ่น(4)
 

เดินทางสู่... น ้าตกไทรโยคนอ้ย ตั งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค  มีช่ือเรียกอีกหน่ึงชื่อ

ว่า น ้าตกเขาพงั เป็นน ้าตกที่มีช่ือเสียงมาช้านาน บริเวณโดยรอบร่มรื่น เป็นน ้าตกชั นเดียวขนาด

ไม่ใหญ่มากนักสามารถลงเล่นน ้าได้ บริเวณน ้าตกยังมีหัวรถจักรไอน ้าสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 

ตั งแสดงไว้เพื่อร้าลึกถึงการสร้างเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทย - พม่าในสมัยสงครามโลก

ครั งที่ 2 อีกด้วย 
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ถ า้กระแซ ทางรถไฟสายมรณะ – เมอืงมลัลกิา รศ.124 – กรงุเทพฯ – ลอ่งเรอื ดนิเนอรแ์มน่ า้เจา้พระยา 

พรอ้มโชวส์ดุพเิศษ 
3 
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ถ า้กระแซ  
 

ถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักเป็นอย่าง

ดี เพราะถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดและอันตราย

ที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรงุเทพฯ - น ้าตก 

หรือที่เรียกกันว่า  

"เสน้ทางรถไฟสายมรณะ” 

เดินออกมาจากปากถ ้าแวะถ่ายรูปบนทางรถไฟ 

และหากมองลงไปลอดทางรถไฟจะเห็นเป็นแม่น ้า

แคว น้อย ไหลอยู่ ทา งด้ านล่ า ง ท้ า ให้ ต้ อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยว

ทั งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเพื่อมา

ชมวิวเส้นทางรถไฟสายมรณะบริเวณถ ้ากระแซ

นี เป็นจ้านวนมาก 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6)  
 

 

ค่า้... บรกิารอาหารค่้า เมนบูฟุเฟต่อ์าหารไทย(5) 

พิเศษ ชมการแสดง แสง สี เสียง (เฉพาะพเีรยีตที่พกัตรงกบัวนัเสาร์) เป็นการแสดงแสง สี 
เสียง ระเบิดและพลุไฟ เกร็ดประวัติศาสตร์เรื่องราวของการสรา้งทางรถไฟสายมรณะที่อยู่เบื องหน้าของบ้าน

ริมแควแพริมน ้า สะพานรถไฟจริงที่หลงเหลือมาตั งแต่ครั งสงครามโลกครั งที่สอง จะน้าท่านย้อนกลับสู่

ประวัติศาสตร์ของสงคราม ความโหดร้าย ความทรมาน ที่ทหารเชลยศึกได้รับในระหว่างการสร้างทาง

รถไฟเบื องหน้าของรีสอร์ท พร้อมกับการร้าลึกแบบสดุดีวีรกรรมของทหารหาญเหล่านั น 

พกัที ่บา้นริมแควแพริมน า้ หรอืเทยีบเทา่ 
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น้าท่านเดินทางสู่...  เมืองมลัลิกา ร.ศ. 124 เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน (ไม่รวมค่ากิจกรรม) เมืองมัลลิกาเป็นเมืองย้อนยุคของวถิี
ชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.124 เมืองมัลลิกา ร.ศ. 

124 เป็นเมืองโบราณ ตั งอยู่บนพื นที่ 60 ไร่ ภายในมีจุดสนใจมากมาย เช่น สะพานหัน เป็นสะพานนี ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ชอบเสด็จประพาสเพื่อซื อผลไม้แห้งที่

น้าเข้ามาจากต่างประเทศ , ย่านการค้า มีสินค้ามากและทันสมัยส้าหรับยุคสมัยนั น, หอชมเมือง จ้าลองมาจากหอคอยคุก ซึ่งเป็นหอคอยที่ใช้ส้าหรับตรวจตรา

ป้องกันมิให้นักโทษหนี, เรือนเดี่ยว เรือนชาวบ้าน ผู้ที่อาศัยอยู่เรือนนี คือคนชนชั นกรรมาชีพ, เรือนคหบดี เรือนคนมีฐานะ, โรงครัว ประกอบด้วย โรงสี ยุ้งข้าว โรง

เตรียม แสดงกรรมวิธีการฝัดข้าว สีข้าว ต้าข้าว นอกจากนี ยังมีสิ งที่น่าสนใจอีกมากมาย อิสระท่านสัมผัสวิถีชีวิต แต่งชุดไทย เดินเล่นย้อนยุคตามอัธยาศัย 

เทีย่ง เพือ่ไม่เปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ 

อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ เมืองมลัลกิา 
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หมายเหต ุ: ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลีย่นแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภูมอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทั งนี บรษิัทฯ จะคา้นงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั 

 

น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ 

ล่องเรือดนิเนอรแ์มน่ า้เจ้าพระยา พรอ้มโชวส์ุดพเิศษ 
สร้างความมีชีวิตชีวาและรื่นรมย์ด้วยอาหารไทย – อินเตอร์แบบสไตล์บุฟเฟต์และเครื่องดื่มนานาชนิดให้เลือกสรร พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน อบอุ่น

กับพนักงานบริการระดับอินเตอร์และสนุกสนานกับการเต้นร้าภายใต้แสงจันทร์ ชมความงดงามของวิวแม่น ้าเจ้าพระยายามค่้าคืน 

ค่า้... บรกิารอาหารค่า้มื อพเิศษบนเรอื(7) 
 

 

22.00 น. เดินทางกลับถึง จดุนดัพบ ปัม๊น า้มนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 



  “ประสบการณท์ีม่ากกวา่” (9/11) 

 

อัตราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่า้สดุ 

29 – 31 สงิหาคม 2563 7,577 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

6,977 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,977 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 กนัยายน 2563 6,977 2,500 33℃ - 23℃ 

19 – 21 กนัยายน 2563 6,977 2,500 33℃ - 23℃ 

26 – 28 กนัยายน 2563 6,977 2,500 33℃ - 23℃ 

03 – 05 ตลุาคม 2563 6,977 2,500 33℃ - 23℃ 

10 – 12 ตลุาคม 2563 6,977 2,500 32℃ - 23℃ 
12 – 14 ตลุาคม 2563  

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

7,977 2,500 32℃ - 23℃ 

16 – 18 ตลุาคม 2563 6,977 2,500 32℃ - 23℃ 

22 – 24 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

7,977 2,500 31℃ - 21℃ 

30 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 6,977 2,500 31℃ - 21℃ 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 6,977 2,500 31℃ - 21℃ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 6,977 2,500 31℃ - 21℃ 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 6,977 2,500 31℃ - 21℃ 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 6,977 2,500 31℃ - 21℃ 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัเฉลมิ ร.9) 

7,977 2,500 31℃ - 21℃ 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 

7,977 2,500 31℃ - 21℃ 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

7,977 2,500 30℃ - 19℃ 

12 – 14 ธนัวาคม 2563 6,977 2,500 30℃ - 19℃ 

19 – 21 ธนัวาคม 2563 6,977 2,500 30℃ - 19℃ 
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26 – 28 ธนัวาคม 2563 6,977 2,500 30℃ - 19℃ 

28 – 30 ธนัวาคม 2563 6,977 2,500 28℃ - 18℃ 

29 – 31 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 28℃ - 18℃ 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 28℃ - 18℃ 

01 – 03 มกราคม 2564  

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,977 2,500 28℃ - 18℃ 

  

 การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวน 4 ทา่นขึ นไป 

กรุป๊ VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น (หรอืสมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถกา้หนดวนัเดนิทางไดเ้อง) 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์า้เทีย่ว 300 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่ีราคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิและขอ้กา้หนดในการรับบรกิาร  

- ชา้ระเตม็จา้นวน หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มสา้เนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนข์องทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่า้ระเงนิภายในระยะเวลาทีก่า้หนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อีา้นาจในการใหค้า้สญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นชา้ระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณ ีแตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนันา้เทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัก่อนวันนา้เทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บริษทัฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นห้อง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

- ชาวตา่งชาตติอ้งชา้ระพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 

 
 
หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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