
 

 

 

2TH099 : ทวัร์สังขละบุรี โบสถ์จมน ำ้ จ.กำญจนบุรี 2 วัน 1 คืน VAN 

 แผนกำรเดนิทำง 
 
 

 

 

05.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่จ.
กำญจนบุรี 

06.00 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

แวะให้รับประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำร หลงัอาหาร น าทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยงั อ.
ด่ำนมะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุรี 
น าทา่นชม อุโบสถส ำเภำแก้วร้อยล้ำนหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ี วัดหินแท่นล ำภำชี กราบนมสัการ
หลวงพอ่ทนัใจซึง่ถกูตัง้ทิง้ไว้กลางแจ้งอยูร่ะยะหนึง่ไมมี่การสร้างวิหารครอบอยา่งท่ีเห็นทกุวนันีแ้ตด้่วย
ความศกัดิส์ิทธ์ิมีคนมากราบไหว้อยา่งตอ่เน่ืองมีอยูห่ลายครัง้ท่ีผู้มากราบไหว้ประสบความส าเร็จเร่ืองโชค
ลาภจงึมาสร้างวิหารครอบถวายในภายหลงั อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมัลลิกำ ร.ศ. 124 ท่ีเท่ียวแหง่ใหมท่ี่จ าลองเมืองโบราณในชว่งยคุสมยัรัชกาลท่ี 5 
มาไว้ท่ีน่ี อีกทัง้ยงัมีการให้นกัทอ่งเท่ียวได้ร่วมแตง่กายชดุไทยเพ่ือให้เข้ากบับรรยากาศโดยรอบอีกด้วย 
อิสระให้ทา่นเท่ียวชม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
(ไมร่วมบตัรเข้าชม คา่เปล่ียนชดุไทย และแลกเงินส าหรับใช้จา่ยในเมืองมลัลิกา รศ.124)  

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำร หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยงั อ.สังขละบุรี  
15.00 น. เดนิทางถึง อ.สังขละบุรี น าทา่นเดนิทางสู ่ด่ำนเจดีย์สำมองค์ ซึง่เป็นดา่นชายแดนไทย-พมา่  

ซึง่เป็นตลาดชายแดน ท่ีมีสินค้าของพมา่ และสินค้าท้องถ่ินจ าหนา่ย ให้เวลาช้อปปิง้ตามอธัยาศยั สมควร
แก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบั  

16.00 น. น าทา่นเข้าท่ีพกั Check in เข้าสูท่ี่พกั เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
16.30 น. แดดร่มลมเย็น น าทา่นล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถ์จมน ำ้) ซึง่ทา่นสามารถ

สมัผสัได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีถกูสร้างขึน้ และต้องถกูทิง้ล้างให้
จมน า้มากวา่ย่ีสิบปี เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแล้วนัง่เรือกลบั เพ่ือเดนิทางไปท่ีสะพานมอญ 
(สะพานไม้ท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย) ให้ทา่นชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบนัทึกความทรงจ าด้วย
การถ่ายภาพร่วมกนั ณ.จดุตา่งๆ พร้อมรอชมพระอาทิตย์ตกดนิ ณ ริมฝ่ังแมน่ า้ซองกาเลีย  

วันแรก กรุงเทพฯ - กำญจนบุรี - วัดหนิแท่นล ำภำชี - เมืองมัลลิกำ ร.ศ. 124 - สังขละบุรี –  
ด่ำนเจดีย์สำมองค์ - โบสถ์จมน ำ้ (เมืองบำดำล) - สะพำนมอญ 

 



 

 

 

18.30 น. รับประทำนอำหำรเยน็ (2) ณ ร้ำนอำหำรหลงัอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางเชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
 
05.30 น. อรุณสวสัดิ ์ต่ืนเช้า ท าภาระกิจสว่นตวัเสร็จแล้ว น าทา่นไปร่วมท ำบุญใส่บำตร กบัชาวบ้านชาวมอญ  
  เสร็จแล้วพาทา่นเดนิเท่ียวชมวฒันธรรมความเป็นอยู ่การแตง่กายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แบบฉบบัชาวมอญ 
  อิสระเก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  
08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พักหลงัอาหารเก็บสมัภาระ พร้อม Check out  
  น าทา่นเดนิทางไปยงัวัดวังวิเวกำรำม (วดัหลวงพอ่อตุมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล  
  น าทา่นเดนิทางไปยงั เจดีย์พุทธคยำ เพ่ือสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุชม และเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง 
  เพ่ือเป็นของฝากของท่ีระลกึ  
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำร หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางสู ่ตัวเมืองกำญจนบุรี 
15.30 น. เดนิทางถึง ตัวเมืองกำญจนบุรี น าทา่นเท่ียวชม สะพำนข้ำมแม่น ำ้แคว ซึง่เป็นสถานท่ีทาง 
  ประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งแห่งหนึง่ เป็นสะพานท่ีส าคญัท่ีสดุของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึน้สมยั 
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อิสระช้อปปิง้ของฝาก อาทิ อญัมณีท่ีมีช่ือเสียงของกาญจนบรีุ คือ ไพลินและนิล  
  หาซือ้ได้ท่ีบริเวณเชิงสะพานข้ามแมน่ า้แคว ซึง่มีสินค้าจากพมา่จ าพวกเคร่ืองประดบั เคร่ืองแก้ว พลอยสี 
  ของเดก็เลน่ เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลกั ผ้าทอ ฯลฯ 
  น าทา่นออกเดนิทางไปยงั วัดถ ำ้เสือเพ่ือกราบนมสัการพระธาต ุและชมความใหญ่โตกว้างขวางของวดั 
  พระพทุธรูปปางประทานพรท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดักาญจนบรีุตวัองค์ พระสวยงามประดบั ด้วยโมเสค 
  สีทองทัง้องค์  เม่ือเดนิทางมาถึงด้านบนก็พบกบัความสดช่ืนของลมท่ีพดัเย็น และแรงทีเดียว มองไป 
  ด้านลา่งเห็นเป็น ทุง่นา เขียวขจี สวยงามนา่ประทบัใจ  
17.30 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุม่โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

สิน้สดุการให้บริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

 

วันที่สอง วัดวังวิเวกำรำม - เจดีย์พุทธคยำ - สะพำนข้ำมแม่น ำ้แคว - วัดถ ำ้เสือ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

วันเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยุ 4-11 ปี  
รำคำท่ำนละ 

พักเดี่ยว 

2-3 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
9-10 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
13-14 กรกฎาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
16-17 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
23-24 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
28-29 กรกฎาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
30-31 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
6-7 สิงหาคม 2565 3,900 3,500 800 
12-13 สิงหาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
13-14 สิงหาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
20-21 สิงหาคม 2565 3,900 3,500 800 
27-28 สิงหาคม 2565 3,900 3,500 800 
3-4 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
10-11 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
17-18 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
24-25 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
1-2 ตลุาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
8-9 ตลุาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
9-10 ตลุาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
13-14 ตลุาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
15-16 ตลุาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
22-23 ตลุาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
23-24 ตลุาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
29-30 ตลุาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
5-6 พฤศจิกายน 2565 4,200 3,900 1,000 
12-13 พฤศจิกายน 2565 4,200 3,900 1,000 
19-20 พฤศจิกายน 2565 4,200 3,900 1,000 



 

 

 

26-27 พฤศจิกายน 2565 4,200 3,900 1,000 
3-4 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
4-5 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
10-11 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
11-12 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
17-18 ธนัวาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
24-25 ธนัวาคม 2565 4,500 4,200 1,000 

31 ธ.ค.2565-01 ม.ค.2566 5,200 4,900 1,200 
 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร 

ลักษณะกำรเข้ำพัก 
รำคำขึน้อยู่ กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 3,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 4-11 ปี 3,700 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,700 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 800 

 
เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

 

อัตรำนีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น า้อุน่ พกัห้องละ 2-3ท่าน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 4 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 



 

 

 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

× ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหักณที่จ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 

 
สิ่งท่ีควรน ำไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเท้าสวมสบาย 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 
 

เงื่อนไขกำรจองและส ำรองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถือว่าสละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 

 
เงื่อนไขกำรเดนิทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 



 

 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไมต่ ่ากวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไมต่ ่ากวา่ 8 ท่าน 
 


