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ทัวร์ไทย เที่ยวสังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ จกาำจจนบุรี พม่ำ 2 วัน 1 คืน
โดยรถตู้ปรับอำาำศ

บริาำรเจลล้ำงมือ และหน้ำาำาอนำมัย
ไม่รวม ค่ำทิปไาด์ คนขับรถ พนัางำนยาาาระเป๋ำ
หลังจำาท่ำนท้ำาำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังาล่ำวเพือ่ ประโยชน์
ของผู้เดินทำง โปรดศึาษำเงื่อนไขาำรจองทัวร์ และาำรยาเลิาทัวร์ ที่ระบุในรำยาำรทังหมด

า้ำหนดาำรเดินทำงระหว่ำงเดือน สกคก63-มกคก64 (คณะออาเดินทำง 6 ท่ำนขึนไป) รำคำเริ่มต้นที่ 3,900กสรุปาำรเดินทำงโดยย่อ
วันที่1

ารุงเทพฯ(จุดนัดหมำย) - าำจจนบุรี - วัดหินแท่นล้ำภำชี - สังขละบุรี - ด่ำนเจดีย์สำมองค์ - วัดเสำร้อยต้น - เจดีย์ทอง
- ตลำดพจำตองซู - โบสถ์จมน้ำ

วันที่2 สะพำนมอจ - วัดวังวิเวาำรำม - เจดีย์พุทธคยำ - สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - เดินทำงาลับ - ารุงเทพฯ
วันแรา
05.30 น.
06.00 น.
จากนั้น
จากนั้น

12.00 น.

ารุงเทพฯ - าำจจนบุรี - วัดหินแท่นล้ำภำชี - สังขละบุรี - ด่ำนเจดีย์สำมองค์ - วัดเสำร้อยต้น
เจดีย์ทอง - ตลำดพจำตองซู - โบสถ์จมน้ำ (เมืองบำดำล) - สะพำนมอจ
จุดนัดพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอำาำศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จก
าำจจนบุรี
ล้อหมุน !! หำามำช้ำเาินาว่ำนี ท่ำนจะตาทริป และไม่สำมำรถเรียาร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทังสิน
แวะให้ อิสระ รับประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำร
หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง อกด่ำนมะขำมเตีย จกาำจจนบุรี
นาท่านชม อุโบสถส้ำเภำแา้วร้อยล้ำนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นล้ำภำชี กราบนมัสการหลวงพ่อ
ทันใจซึ่งถูกตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งอยู่ระยะหนึ่งไม่มีการสร้างวิหารครอบอย่างที่เห็นทุกวันนี้แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีคน
มากราบไหว้อย่างต่อเนื่องมีอยู่หลายครั้งที่ผู้มากราบไหว้ประสบความสาเร็จเรื่องโชคลาภจึงมาสร้างวิหารครอบ
ถวายในภายหลังอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
บริาำรอำหำราลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำร
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางต่อไปยัง อกสังขละบุรี
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14.30 น.

16.00 น.
16.30 น.

18.30 น.
วันที่สอง
05.30 น.

08.30 น.

12.30 น.

เดินทางถึง อกสังขละบุรี นาท่านเดินทางสู่ ด่ำนเจดีย์สำมองค์ ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-พม่า
ดาเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน นาเที่ยวชมบริเวณชายแดน
หมายเหตุ **ในกรณีที่สถานการณ์ Covid ดีขึ้น และสามารถข้ามเขตแดนเข้าพม่าได้
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศพม่ำ สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสำร้อยต้น
วัดเสำ
ร้อยต้น ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็นวัดเดิมที่
หลวงพ่ออุตตมะ ท่านเคยมาจาพรรษาและสร้างไว้ โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาที่ทาจากไม้แดง นับร้อยต้น
ทาให้วัดมีชื่อเสียง วัดมีทั้งหมด 3 ชั้น และชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้น บริเวณด้านหลังวัด มีพระพุทธรูปประทับบน
ดอกบัว พร้อมพระอรหันต์จานวน 120 รูป ที่ตั้งแถวทอดยาวไปยังภูเขา โดยทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อย ตั้งใจจะ
สร้างพระพุทธรูปให้ครบ 500 รูป
นาท่านชม วัดเจดีย์ทอง หรือวัดทองค้ำ ตั้งอยู่บนเนินเขา ไม่ห่างจากวัดเสาร้อยต้น สามารถขับรถขึ้น
ไปถึงบริเวณเจดีย์ได้ องค์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆัง รูปทรงคล้ายกับ
เจดีย์ชเวดากอง รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และ
ฝั่งไทย ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆพอสมควร
นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง ตลำดพจำตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ที่มีสินค้าของพม่าจาหน่าย ให้
เวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ
นาท่านเข้าที่พัก Check in ณ รีสอร์ทริมน้าแสนสวย อิสระพักผ่อน และดื่มด่ากับบรรยากาศริมน้าตาม
อัธยาศัย พักที่ สวนแมาไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
แดดร่มลมเย็น นาท่าน ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถ
สัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น และต้องถูกทิ้งล้างให้จมน้ามากว่า
ยี่สิบปี เก็บภาพความประทับใจพอสมควรแล้วนั่งเรือกลับ เพื่อเดินทางไปที่สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย) ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบันทึกความทรงจาด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน ณ.จุดต่างๆ
พร้อมรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ริมฝั่งแม่น้าซองกาเลีย
รับประทำนอำหำรเย็น (2) ณ ที่พัา
นาท่านเดินทางเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วัดวังวิเวาำรำม - เจดีย์พุทธคยำ - สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - ารุงเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ ตื่นเช้า ทาภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว นาท่านไปร่วมท้ำบุจใส่บำตร กับชาวบ้านชาวมอญ เสร็จแล้วพา
ท่านเดินเที่ยวชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ แบบฉบับชาวมอญ
อิสระเก็บภาพ
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พัก
รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พัา หลังอาหารเก็บสัมภาระ พร้อม Check out
นาท่านเดินทางไปยัง วัดวังวิเวาำรำม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
นาท่านเดินทางไปยัง เจดีย์พุทธคยำ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของ
ฝากของที่ระลึก
บริาำรอำหำราลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองาำจจนบุรี
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15.30 น.

17.30 น.

เดินทางถึง ตัวเมืองาำจจนบุรี นาท่านเที่ยวชม สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สาคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อได้ที่บริเวณเชิง
สะพานข้ามแม่น้าแคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจาพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้
แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ
จากนั้น นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด
พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสค สีทองทั้งองค์
เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียว
ขจี สวยงามน่าประทับใจ
เดินทางกลับารุงเทพฯ ถึง ารุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
อัตรำค่ำบริาำร
เด็าอำยุต่้ำาว่ำ 3-11 ปี
รำคำผู้ใหจ่ท่ำนละ
พัาเดี่ยว
ต่อท่ำน งดแถมาระเป๋ำ
รำคำท่ำนละ
05-06 กันยายน 2563
4,200
3,900
1,200
19-20 กันยายน 2563
3,900
3,600
1,000
02-03 ตุลาคม 2563
3,900
3,600
1,000
10-11 ตุลาคม 2563
3,900
3,600
1,000
23-24 ตุลำคม 2563
4,200
3,900
1,200
24-25 ตุลำคม 2563
4,200
3,900
1,200
07-08 พฤศจิกายน 2563
3,900
3,600
1,000
21-22 พฤศจิกายน 2563
3,900
3,600
1,000
05-06 ธันวำคม 2563
4,200
3,900
1,200
12-13 ธันวาคม 2563
3,900
3,600
1,000
19-20 ธันวาคม 2563
3,900
3,600
1,000
26-27 ธันวาคม 2563
3,900
3,600
1,000
31 ธันวำคม 2563 - 01 มารำคม 2564
4,200
3,900
1,200
02-03 มารำคม 2564
4,200
3,900
1,200
09-10 มกราคม 2564
3,900
3,600
1,000
23-24 มกราคม 2564
3,900
3,600
1,000
30-31 มกราคม 2564
3,900
3,600
1,000
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ค้ำแนะน้ำ สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดกรุงเทพที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทางรูปแบบ
อื่นๆ มายังจุดนัดพบที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร
ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง
ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
จุดนับพบที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

อัตรำนีเป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำาาำรเรียาเา็บเซอร์ชำร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัา,
มีจ้ำนวนผู้เดินทำงไม่ถึงตำมที่ระบุในรำยาำร ฯลฯ

อัตรำนีรวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้าอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
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อัตรำนีไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหัาณที่จ่ำย 3% (ในารณีขอใบา้ำาับภำษี)
สิ่งที่ควรน้ำไป
 ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
 รองเท้าสวมสบาย
 ของใช้ส่วนตัว
 ยาประจาตัว
 กล้องถ่ายรูป
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึาษำเงื่อนไขาำรจองทัวร์ และาำรยาเลิาทัวร์ ที่ระบุในรำยาำร
ทังหมดหลังจำาท่ำนท้ำาำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังาล่ำว
เงื่อนไขาำรจองและส้ำรองที่นั่ง
1.กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนาบัตร
ประชาชน (ทีส่ ะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116
6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
* ารณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยาว่ำ 20 วันท้ำาำร โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน
* หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันทาการ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
*** เมื่อช้ำระค่ำมัดจ้ำแล้วถือว่ำรับทรำบเงื่อนไขาำรจองทัวร์ทุาประาำร ***
เงื่อนไขาำรเดินทำง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่
กาหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือ
ล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขาำรยาเลิาาำรเดินทำงของท่ำน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันทาการขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทาการขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทาการคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันทาการขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทาการก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในาำรยาเลิาโปรแารมทัวร์ในารณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่) ต่ากว่า 8 ท่าน
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