
  WTKCN-BS008 กาญจนบรุ ีปิล็อก สงัขละบรุ ี3 วนั 2 คนื 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20910 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เดนิทาง มกราคม – เมษายน 2564 

วดัถ ำ้เสือ l มีนำคำเฟ่l ทองผำภมูิ l สงัขละบรุ ีl วดัวงักว์ิเวกำรำม l ล่องเรอืวดัเมืองเก่ำ 
ตกับำตรสะพำนมอญ l เข่ือนวชิรำลงกรณ ์l อทุยำนแห่งชำติทองผำภมูิ l จดุชมวิวเนินชำ้งเผือก 

จดุชมวิวเนินชำ้งพลำย l น ำ้ตกจ๊อกกระดิ่น l หมู่บำ้นอีต่อง l เนินชำ้งศกึ l ตน้จำมจรุยีกัษ์  
รำ้นกำแฟมลัเบอรร์ี่เมลโล่ l วดัถ ำ้พหุวำ้ l วดัไชยชมุพลชนะสงครำม 

 

กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน 
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ราคาเร่ิมต้นเพยีง  5,555.- 

 

เสน้ทำงกำรเดินทำง เชำ้ เท่ียง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-วดัถ ำ้เสอื-มีนำคำเฟ่-ทองผำภมู-ิสงัขละบรุ-ีวดัวงักว์ิเวกำรำม-ลอ่งเรอืวดัเมืองเกำ่    

วนัท่ี 2 
 

ตกับำตรสะพำนมอญ-เขื่อนวชิรำลงกรณ-์อทุยำนแหง่ชำติทองผำภมูิ-จดุชมวิวเนินชำ้งเผือก-จดุชมวิว
เนินชำ้งพลำย-น ำ้ตกจ๊อกกระดิ่น-หมูบ่ำ้นอีตอ่ง 

   

วนัท่ี 3 เนินชำ้งศกึ-ตน้จำมจรุยีกัษ-์รำ้นกำแฟมลัเบอรร์ีเ่มลโล-่วดัถ ำ้พหุวำ้-วดัไชยชมุพลชนะสงครำม-
กรุงเทพฯ 

   

 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ-วัดถ า้เสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูม-ิสังขละบุรี-วัดวังกว์ิเวการาม-ล่องเรือวัดเมือง
เก่า 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมำย (จดุจอดรถ เดอะบำซำร ์รชัดำภิเษก แยกรชัดำ-ลำดพรำ้ว ฝ่ังเซเวน่) โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบั เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรท่องเท่ียวและเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA เจำ้หนำ้ท่ี
จะท ำกำรตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคำ้เพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลำ้งมือใหบ้ริกำร และ
เวน้ระยะหำ่งกำรนั่งในรถ 
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 รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที1่) 
06.30 น. ออกเดนิทำงสูจ่งัหวดักำญจนบรุี  

 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดถ า้เสือ เป็นวดัเก่ำแก่แตโ่บรำณกำล มีประวตัิสืบยอ้นไปไดถ้ึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพทุธรูป
ปำงประทำนพรขนำดใหญ่ประดิษฐำนอยู่บนเนินเขำ พรอ้มดว้ยพระอโุบสถอฏัฐมขุทรงไทยประดบัลวดลำย
สวยงำม และเจดียเ์กษแกว้มหำปรำสำทสูง 69 เมตร กวำ้ง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลงักำร จำกเนินเขำ
สำมำรถชมวิวทิวทศันท์ะเลสำบและเข่ือนวชิรำลงกรณโ์ดยรอบไดใ้นมมุกวำ้ง 

 
 น ำทำ่นแวะ มีนาคาเฟ่ คำเฟ่สดุชิค บรรยำกำศสดุชิล  ริมทุ่งนำหลงัวดัถ ำ้เสือ ท ำใหส้ำมำรถมองเห็นวิวของ

วดัถ ำ้เสือไดจ้ำกดำ้นหนำ้รำ้น  แถมมีสะพำนทอดยำวกลำงทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ำยภำพเช็คอินเก๋ๆหลำยมมุ 
เป็นอีกหนึ่งแลนดม์ำรค์แหง่ใหมข่องกำญจนบรุีท่ีไมค่วรพลำด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที2่) 
15.00 น. จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูส่งัขละบรุี น ำท่ำนเขำ้ชม วัดวังกว์ิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นบัเป็นศนูย์

รวมจิตใจของชนเชือ้ชำตท่ีิอำศยัอยูใ่นอ ำเภอสงัขละบรุี ทัง้ชำวไทย ชำวกะเหรี่ยง และโดยเฉพำะชำวไทยเชือ้
สำยมอญ ท่ีมีควำมเล่ือมใสและศรทัธำหลวงพอ่อตุตมะเป็นดั่ง "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วดัวงักว์ิเวกำรำม 
เกิดขัน้จำกพลงัศรทัธำท่ีมีตอ่หลวงพอ่ และยงัเป็นวดัท่ีหลวงพอ่อตุตมะเคยจ ำพรรษำ วดัแหง่นีจ้งึ
เปรียบเสมือนตวัแทนของหลวงพอ่ และเป็นสถำนท่ีศกัดิส์ิทธ์ิส  ำหรบัชำวมอญ ในกำรประกอบพิธีกรรมตำม
ประเพณีของมอญ  
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 น ำทำ่น ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆงัของเมืองบำดำล (โบสถจ์มน า้) “วดัวงักว์ิเวกำรำม” (เก่ำ) หรือ 
“วดัหลวงพอ่อตุตมะ” เป็นวดัท่ีหลวงพอ่อตุตมะ รว่มกบัชำวบำ้นอพยพชำวกะเหรี่ยงและชำวมอญ ไดร้ว่มกนั
สรำ้งขึน้ ในปี พ.ศ.2496 ท่ีบำ้นวงักะลำ่ง อ ำเภอสงัขละบรุี จงัหวดักำญจนบรุี ใกลก้บัชำยแดนไทย-พมำ่ หำ่ง
จำกอ ำเภอเมืองกำญจนบรุี ประมำณ 220 กิโลเมตร ตอ่มำปี พ.ศ. 2527 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย
ไดก้่อสรำ้งเข่ือนเขำแหลม หรือ เข่ือนวชิรำลงกรณ ์ซึ่งเม่ือกกัเก็บน ำ้แลว้ น ำ้ในเข่ือนเขำแหลมจะเขำ้ทว่มตวั
อ ำเภอสงัขละบรุีเก่ำรวมทัง้วดันีด้ว้ย จงึไดย้ำ้ยวดัมำอยูบ่นเนินเขำ สว่นวดัเดมิไดจ้มอยูใ่ตน้  ำ้มำนำนนบัสิบปี 
เหลือเพียงซำกปรกัหกัพงัของวดัและอำคำรบำ้นเรือน ปัจจบุนัอโุบสถหลงัเก่ำท่ีจมอยูใ่ตน้  ำ้ ไดก้ลำยเป็น
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กักนัมำกขึน้ ซึ่งเม่ือน ำ้ลดระดบัลง เมืองบำดำลทัง้เมืองก็จะเผยควำม
งดงำมของโบรำณสถำน 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (มือ้ที3่) 
ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก P. Guest House หรือเทีย่บเท่า (สังขละบุรี) 

 หมายเหตุ*ทีพั่กท้องถิน่ไม่สามารถระบุประเภทเตยีงได้ 
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Day 
2 

 

สังขละบุรี 
- 

ปิล็อก 

 

วันที ่2 ตักบาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนิน
ช้างเผือก-จุดชมวิวเนินช้างพลาย-น า้ตกจ๊อกกระดิน่-หมู่บ้านอีต่อง 

06.00 น. น ำทำ่นใส่บำตรพระตอนเชำ้บรเิวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย) สมัผสัมนต์
เสนห่ส์งัขละบรุีและวิถีชีวิตชำวไทย-มอญ  ทำ่นสำมำรถรว่มแตง่ชดุชำวมอญเพ่ือใส่บำตรและเดนิถ่ำยรูป
สวยๆของสะพำนมอญได ้(มีบรกิำรเชำ่ชดุท่ีรำ้นขำยอำหำรใสบ่ำตร หรือ ซือ้เป็นท่ีระลกึไดท่ี้รำ้นระหวำ่ง
ทำงเดนิไปสะพำน มีใหเ้ลือกหลำกหลำยรำ้น)   

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที4่) 
 น ำท่ำนชม เขื่อนวชิราลงกรณ ์เดิมมีช่ือว่ำ เข่ือนเขำแหลม เป็นเข่ือนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยท่ีดำด

ผิวหนำ้ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตัง้อยู่บนแม่น ำ้แควนอ้ย เป็นเข่ือนอเนกประสงคโ์ดยมีวตัถปุระสงคด์ำ้นผลิต
กระแสไฟฟ้ำเป็นหลกั สรำ้งปิดกัน้แม่น ำ้แควนอ้ย เข่ือนนีส้รำ้งขึน้เม่ือปีพ.ศ. 2522 และสรำ้งเสร็จในปี พ.ศ. 
2527 เข่ือนวชิรำลงกรณเ์ป็นสญัลกัษณข์องควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี ท่ีสำมำรถผสมผสำนไปกบัควำม
งำมตำมธรรมชำติ ของภูมิประเทศ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ ควรคำ่แก่กำรเย่ียม
ชมแหง่หนึ่งของอ ำเภอทองผำภมูิ จงัหวดักำญจนบรุี     
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 น ำชมเขาแหลมสกายวอลค์ ตัง้อยู่ภำยในเข่ือนวชิรำลงกรณ ์หรือ เข่ือนเขำแหลมกำญจนบรุี เป็นสะพำน
ทำงเดินกระจกใสแบบยกสูงท่ีมองเห็นพืน้เบือ้งล่ำง รวมทัง้วิวเบือ้งหนำ้เป็นทิวเขำท่ีเรียงรำยสลบัซับซอ้น
เขียวขจี  โดยอยู่สูงจำกพืน้ดิน 8 เมตร และยำวประมำณ 34 เมตร บริเวณปลำยสะพำนยงัมีม่ำนน ำ้ตกไหล
ลงสูส่ระน ำ้สวยงำม ดำ้นขำ้งยงัมีสวนดอกไม ้และสไลเดอรเ์นินหญำ้  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที5่) 
13.00 น. จำกนัน้น ำทำ่นชม อุทยานแห่งชาตทิองผาภูมิ เป็นอทุยำนแหง่ชำติท่ีมีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เตม็ไปดว้ยเทือกเขำ

สลบัซบัซอ้น โดยแนวเทือกเขำนัน้วำงตวัในแนวทิศเหนือ-ใต ้อนัเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขำตะนำวศรี โดยมี
ยอดเขำส ำคญัหลำยแหง่ อำทิเชน่ เขำชำ้งเผือก เขำนิชำ เขำชะโลง ฯลฯ อีกทัง้ยงัเป็นตน้น ำ้ของล ำหว้ยตำ่ง 
ๆ เชน่ หว้ยมำลยั หว้ยกบ หว้ยเจ็ดมิตร ฯลฯ โดยล ำหว้ยเหลำ่นีไ้หล ลงสูท่ี่รำบทำงทิศตะวนัอออกสูเ่ข่ือนเขำ
แหลมและอีกสว่นไหลลงสูแ่มน่  ำ้แควนอ้ย น ำท่ำนชมจุดชมวิวเนินช้างเผือก และจุดชมวิวเนินช้างพลาย 
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เป็นจดุชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็นวิวทิวเขำไดแ้บบกวำ้งไกลและสวยงำมมำก จดุนีจ้ะเห็นทัง้ทิวเขำขำ้งเผือก
และเข่ือนวชิรลงกรณท่ี์อยู่ดำ้นลำ่งแบบไกลๆ เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของอทุยำนฯ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำง
ตอ่ไปยงัน า้ตกจ๊อกกระดิน่ น ำ้ตกท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัแหง่หนึ่งของอทุยำนแหง่ชำตทิองผำภมูิ อยูห่ำ่งจำก
อทุยำนฯ ประมำณ 3 กิโลเมตร เสน้ทำงเขำ้ไปยงัน ำ้ตกจ๊อกกระดิ่น เป็นคอนกรีตตลอดทำงรถทกุชนิด
สำมำรถขบัเขำ้ไปได ้อำจมีโคง้ชนัชว่งหนึ่งท่ีสัน้ๆท่ีชนัและแคบ แตมี่เจำ้หนำ้ท่ีคอยมำโบกใหส้ลบักนัวิ่ง  ซึ่ง
จะแตกตำ่งจำกเม่ือก่อน ท่ีตอ้งใชร้ถกระบะโฟรวิวเท่ำนัน้ เม่ือมำถึงแลว้สำมำรถแสดงบตัรเขำ้ท่ีซือ้จำกตอน
แวะไปยงัตวัอทุยำนฯได ้โดยไมต่อ้งเสียคำ่บรกิำรใหม ่หรือถำ้แวะน ำ้ตกจ๊อกกระดิ่นก่อน สำมำรถน ำบตัรเขำ้
ชมยงัจดุชมวิวภำยในอทุยำนทองผำภมูิได ้โดยไม่ตอ้งเสียคำ่บรกิำรใหมเ่ชน่กนั แตต่อ้งใชบ้ตัรในวนัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกเดินทำงตอ่ไปยงั หมู่บ้านอีต่อง ต  ำบลปิล็อก เขตท ำเหมืองเก่ำ ระหว่ำงทำงวิวสวยมำก เห็นน ำ้ตกไหล 
จำกภเูขำ เดนิทำงถึง "บำ้นอีตอ่ง" หมูบ่ำ้นขนำดนำ่รกั สำมำรถเดนิเป็นวงกลมรอบนึงไดส้บำยๆ เพียง 10-15 
นำทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองท ำเหมืองท่ีเคยรุ่งเรือง อย่ำงเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่
หลงัจำกท่ีเหมืองปิดตวัลงไป ชำวบำ้นทัง้คนไทยและคนพม่ำท่ีลงหลกัปักฐำนท่ีน่ีก็ยังคงอำศยัอยู่ตำมเดิม
เรื่อยมำจนถึงปัจจุบนัท่ียงัคงควำมเสน่หข์องเมืองเหมืองเก่ำนั่นเอง มีเอกลกัษณ ์ตรงท่ีควำมเงียบสงบ วิถี
ชีวิตชำวบำ้นท่ีเรียบง่ำย ทัง้สภำพภูมิอำกำศท่ีเย็นสบำยตลอดทัง้ปี ควำมงำมของสภำพภูมิประเทศ จึงเป็น
เสน่ห์อีกอย่ำงหนึ่ง ท่ีท ำให้นักท่องเท่ียวเดินทำงแวะเวียนมำเยือน   น ำท่ำนเท่ียวชม หมู่บ้ำนอีต่อง 
ต ำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมูบ่ำ้นท่ีเจรญิท่ีสดุสมยัท่ีกิจกำรเหมืองรุง่เรือง เท่ียวชมวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ำยของชำวบำ้นอี
ตอ่ง เลือกซือ้ของท่ีระลกึ ขนมพืน้เมือง ณ ถนนคนเดนิบำ้นอีตอ่ง 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิน่ (มือ้ที6่) 
ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ที่หมุ่บ้านอีต่อง ปิล็อก (หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นเป็นแบบโฮมสเตย ์ไม่สามารถ

ระบุประเภทเตยีงได้) 

Day 
3 

 

 

ปิล็อก 
- 

กรุงเทพฯ 
 
 
 

วันที ่3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ-์ร้านกาแฟมัลเบอรร่ี์เมลโล่-วัดถ า้พุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม-กรุงเทพฯ 

 น ำทำ่นชมเนินช้างศึก จดุชมพระอำทิตยข์ึน้และลงท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทยซึ่งเสน้ทำงคอ่นขำ้งชนัและเป็น
หลมุจงึตอ้งเดนิทำงโดยรถ 4WD น ำท่ำนชมทะเลหมอกท่ีจดุนีโ้ดยท่ำนจะไดเ้ห็นโรงส่งท่อก๊ำซธรรมชำติท่ีส่ง
มำจำกพมำ่เขำ้สูไ่ทย บรรยำกำศโดยรอบของหมูบ่ำ้นอีตอ่งดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารทีพั่ก (มือ้ที7่) 
 น ำทำ่นอ ำลำหมู่บำ้นอีตอ่ง เพ่ือเดนิทำงสู่กำญจนบรุี 
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 น ำทำ่นชม ต้นจามจุรียักษ ์อีกหนึ่งแลนดม์ำรค์ส ำคญัของกำญจนบรุี  โดยรอบตน้จำมจรุียกัษมี์สะพำนไม้
ลกัษณะวงกลมรอบตน้ไม ้ เพ่ือปอ้งกนันกัท่องเท่ียวเหยียบรำกตน้ไมห้รือขดูโชคตำมควำมเช่ือ เน่ืองจำก
ตน้ไมมี้อำยเุก่ำแก่มำกกว่ำ 100 ปี โอบรอ้มดว้ธรรมชำต ิท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปและสมัผัสกลิ่นอำยของ
ธรรมชำตไิดอ้ยำ่งลงตวั  

 
 น ำทำ่นแวะชม ร้านกาแฟมัลเบอรร่ี์เมลโล่ เชิญลิม้ลองรสลมนุของกำแฟไดต้ำมอธัยำศยั รำ้นกำแฟ

ทำ่มกลำงธรรมชำติโดยภำยหลงัรำ้นมีสวนใหท้่ำนไดแ้วะชมพกัผอ่นและถ่ำยรูปเช็คอินไดต้ำมอธัยำศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที8่) 

 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดถ า้พุหว้า เป็นศิลปะแบบขอมประยุกต ์วดัตัง้อยู่ท่ำมกลำงป่ำบรรยำกำศร่มรื่น เงียบสงบ
เหมำะแก่กำรวิปัสสนำและสงบจิตใจแตเ่ดมิวดัแหง่นีมี้ถ ำ้เป็นอโุบสถ แตปั่จจบุนัไดร้บักำร บรูณะใหส้วยงำม
ดว้ยกำรสรำ้งอุโบสถหินทรำยมีกำรแกะสลกัลวดลำยรอบอุโบสถ ภำยในถ ำ้มีหินงอกหินยอ้ยสวยงำมตำม
ธรรมชำติมีปล่องแสงภำยในถ ำ้เพ่ือใหแ้สงส่อง ลงมำ มีพระพทุธรูปหลำยองค ์รวมถึงพระบรมสำรีริกธำตท่ีุ
อญัเชิญมำจำกสหภำพเมียนมำรป์ระดษิฐำนไวใ้หท้ำ่น ไดส้กักำระบชูำ มีพระพทุธรูปปำงสมำธิ ประดิษฐำน
เป็นองคป์ระธำน  ใกลก้บัพระอโุบสถยงัมีพระพทุธรูปขนำดใหญ่ 

 
 น ำท่ำนเขำ้ชม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอำรำมหลวง สรำ้งในสมยักรุงศรี อยธุยำตอนปลำย ตัง้อยู่

บนริมแม่น ำ้แคว ทำงทิศใต ้เป็นวดัส ำคญัทำงประวตัิศำสตรร์ะหว่ำงสงครำมไทย รบกับพม่ำมำแต่โบรำณ  
ส่วนมำก ทพัพม่ำจะตอ้งยกทพัมำทำงด่ำนพระเจดีย์  ๓  องค ์ ผ่ำนตรงเขำ้จงัหวดักำญจนบุรีแทบทุกครัง้



  WTKCN-BS008 กาญจนบรุ ีปิล็อก สงัขละบรุ ี3 วนั 2 คนื 

และกองทพัไทย ท่ียกออกไปต่อตำ้นทพัพม่ำก็จะตอ้งมำพกัแรม บริเวณอำณำเขตวัดไชยชุมชนะสงครำม  
แทบทกุครัง้ ณ วดัแห่งนีมี้ พระเจดียเ์ก่ำแก่องค ์หนึ่งอยู่ใกลพ้ระอโุบสถหลงัเก่ำ ริมตลิ่งพระเจดีย ์และท่ีโดด
เดน่อยูภ่ำยในวดั ซึ่งสรำ้งเพ่ือใชเ้ป็นเมรุส ำหรบัตัง้ศพของเจำ้อำวำส องคเ์ก่ำ หลงัจำกพิธีศพเสร็จสิน้ไป เรือ
เทวดำจงึกลำยเป็นสิ่งก่อสรำ้งท่ีโดดเดน่ 

17.00 น. น ำคณะทัวรท์ุกท่ำนเดินทำงกลับสู่กทม.โดยระหว่ำงทำงแวะให้คณะทัวรท์ุกท่ำนไดซื้อ้ของฝำกท่ีเมือง
กำญจน ์

20.00 น. เดนิทำงถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง รำคำท่ำนละ 

29-31 มกรำคม 2564  5,555 บำท 
05-07 กมุภำพนัธ ์2564 5,555 บำท 
12-14 กมุภำพนัธ ์2564 5,990 บำท 
19-20 กมุภำพนัธ ์2564 5,555 บำท 
26-28 กมุภำพนัธ ์2564 5,990 บำท 
05-07 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
12-14 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
19-21 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
26-28 มีนำคม 2564 5,555 บำท 
02-04 เมษำยน 2564  5,555 บำท 
03-05 เมษำยน 2564  5,990 บำท 
9-11 เมษำยน 2564  5,555 บำท 
10-12 เมษำยน 2564  5,990 บำท 
13-15 เมษำยน 2564  5,990 บำท 
30 เมษำยน 2564 – 02 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
01-03 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
08-10 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
21-23 พฤษภำคม 2564 5,555 บำท 
26-28 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
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28-30 พฤษภำคม 2564  5,990 บำท 
พักเดีย่วเพิม่ 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจำรณำโปรแกรมกำรเดนิทำงใหล้ะเอียดก่อนท ำกำรจอง 
2. กรุณำปฏิบตัรตำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีแนะน ำ เพ่ือเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA (มำตรฐำนท่องเท่ียวปลอดภยัดำ้น

สขุอนำมยั) และเพ่ือควำมปลอดภยัในกำรท่องเท่ียว 
3. กรุณำจองลว่งหนำ้ก่อนเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำง หรือปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ หรือยกเลิกกำรเดนิทำง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไมถ่ึง 20 ทำ่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบล่วงหนำ้ 
5. ก ำหนดกำรนีอ้ำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของหมูค่ณะ เวลำ สภำพกำรจรำจร และสภำพภมูิอำกำศใน

ขณะนัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเปน้ส ำคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนกำรเดนิทำง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 

1. รถตูป้รบัอำกำศ ทอ่งเท่ียวตำมรำยกำร  
2. คำ่ธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมท่ีระบใุนรำยกำรทวัร ์
3. พำหนะทอ้งถ่ิน(ถำ้มี) ตำมท่ีระบใุนรำยกำรทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำง (คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง วงเงินท่ำนละ 

2,000,000 บำท , คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีท่ีเกิดจำกอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท ตำมเง่ือนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คำ่ใชจ้ำ่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัรท่ี์ระบ ุอำทิ คำ่อำหำรและเครื่องดื่ม คำ่รกัษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิด
จำกกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว ท่ีเกิดจำกผูเ้ดนิทำงเอง 
3. คำ่ธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียว ส ำหรบัชำวตำ่งชำตท่ีิตอ้งช ำระเพิ่ม อำทิ คำ่ธรรมเนียมอทุยำนแหง่ชำติ 
4. คำ่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังำนขบัรถ จ ำนวน 300 บำท/ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
5. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% (เฉพำะในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษีเทำ่นัน้) (กรณีตอ้งกำร 

รบกวนแจง้ก่อนท ำกำรช ำระเงิน) 
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การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
1. กรุณำแจง้ช่ือ-นำมสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส ำหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทำ่น  
2. ช ำระคำ่ทวัร ์เพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรจองจงึจะถือวำ่ไดท้  ำกำรส ำรองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง

ธนำคำรของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียด 
3. กรุณำสง่ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง ใหท้ำงบรษิัทฯ ก่อนกำรเดินทำง 7 วนั เพ่ือใช้

ส  ำหรบักำรท ำเอกสำรประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 
 

การยกเลิกการเดนิทาง 
1.ยกเลิกกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคำ่ทวัรโ์ดยหกัคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
2.ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จำกยอดท่ีลกูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถำ้มี) 
3.ยกเลิกกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ ำนวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วำมผิดของบริษัททวัร ์ทำงบรษิัทคืนเงินคำ่ทวัรโ์ดยหกัคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเกิดขึน้จริง
(ถำ้มี)อำทิเชน่ คำ่มดัจ ำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมำชิกตอ้งใสห่นำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดนิทำง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทำงบรษิัทจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และ ลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ำ้บนรถ

ตลอดกำรเดนิทำง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณำกรอกรำยละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทำงบรษิัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่ำน  เม่ือทำ่นกรอกแลว้กรุณำ

สง่คืนให ้ จนท.บรกิำรบนรถบรกิำร) 
5. น ำ้ด่ืม/น ำ้เปลำ่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทำงบรษิัทขออนญุำต งดแจกขนม-อำหำรว่ำง ระหวำ่งท่ีอยูบ่นรถ   
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