
 

 
 

สงัขละบรุ ีเมืองสวรรคต์ะวนัตก 

สงัขละบรุี 2วนั1คืน 
สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ละวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ 
ลอ่งเรือชมเมืองบาดาล Unseen Thailand 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 
พัก รสีอรท์ใน อ.สงัขละบุร ี1 คนื 

 
15-16ม 

 
 

วันทีเ่ดนิทาง  
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  (วันแรงงาน) 5,200.- 
02-03,09-10,16-17,23-24,30-31  พฤษภาคม 2563 4,900.- 
  

วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-กาญจนบุร-ีน้ําพุรอ้นลิน่ถ ิน่ -ดา่นเจดยีส์ามองค-์วัดเสารอ้ยตน้-สงัขละบุร ี
05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน้ํา มัน ปตท .(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนามกฬีา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
05.30 น. ออกเดนิทางสู ่อ.สงัขละบุร ีจ.กาญจนบุร ีโดยรถตูป้รับอากาศ  บรกิารอาหารว่าง(1) ขนมปัง+น้ําผลไม ้และ

เครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนตามอัธยาศยั   

10.00 น. นําทา่นชม น้ําพุรอ้นลิน่ถ ิน่ เป็นบ่อน้ําแร่จากธรรมชาต ิพบว่าน้ํามคีวามรอ้นประมาณ 57 องศาเซลเซยีส อยู่
ทา่มกลางธรรมชาต ิรมิแม่น้ําแควนอ้ย มบี่อน้ํารอ้นแชต่วัทัง้บ่อรวม บ่อสว่นตวั และบ่อสาํหรับน่ังแชเ่ทา้ 

รวมทัง้มหีอ้งบรกิารนวดสปา 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร  
13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ดา่นเจดยีส์ามองค ์

15.00 น. เดนิทางถงึ  ดา่นเจดยีส์ามองค์  นําทา่นขา้มชายแดน ไทย- พม่าบรเิวณดา่นเจดยีส์ามองค์   เปลีย่นการ
เดนิทางเป็นรถสองแถวทอ้งถิน่ ชม วัดเสารอ้ยตน้ เป็นวัดเดมิที่หลวงพ่ออุตมะเคยสรา้งไว ้สถาปัตยกรรมที่

สรา้งโดยเสาทีทํ่าจากไมแ้ดง นับรอ้ยตน้ ทําใหว้ัดมชีือ่เสยีง วัดมสีามชัน้ (ชัน้บนสดุนัน้หา้มผูห้ญงิข ึน้ )  
หลงัจากนัน้นําทา่นชอปป้ิงของฝากที ่ตลาดพม่า บรเิวณดา่นเจดยีส์ามองค ์

16.30 น. นําทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สูต่วัอําเภอสงัขละบุร ี เมอืงสามหมอก ซงึมชีาวมอญอาศยัตัง้บา้นเรอืนอยู่เป็นจํานวน

มากตวัอําเภอตัง้อยู่บรเิวณทีเ่รยีกว่า "สามประสบ " คอืบรเิวณทีล่ําน้ําสามสาย อันไดแ้ก ่หว้ยซองกะเลยี 
หว้ยบคิลี ่และหว้ยรันต ีไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่น้ําแควนอ้ย  

17.00 น. นําทา่นเขา้ทีพ่ัก...  



 

18.30 น. บรกิารอาหารคํา่(3) ทีร่า้นอาหาร   
ทีพ่ัก สวนแมกไมร้สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 
วันทีส่องของการเดนิทาง       
สะพานมอญ-เมอืงบาดาล-เจดยีพ์ุทธคยา-วัดวังกว์เิวการาม-สะพานขา้มแม่น้ําแคว-กรุงเทพฯ 

06.00 น. นําทา่นใสบ่าตรพระตอนเชา้ บรเิวณ  สะพานมอญ (สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประ เทศไทย) สมัผัสมนตเ์สน่ห์
สงัขละบุรแีละวถิชีวีติ ชาวไทย-มอญ  ทา่นสามารถร่วมแตง่ชดุชาวมอญเพือ่ใสบ่าตรและเดนิถา่ยรูปสวยๆ
ของสะพานมอญได ้(มบีรกิารเชา่ชดุทีร่า้นขายอาหารใสบ่าตร หรอื ซือ้เป็นทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นระหว่างทางเดนิ

ไปสะพาน มใีหเ้ลอืกหลากหลายรา้น)  อสิระใหท้่ านไดเ้ดนิถา่ยรูปหรอืน่ังทานกาแฟยามเชา้หรอืโจ๊กรอ้นๆ
ไดบ้รรยากาศการชมววิสะพาน จนถงึเวลานัดหมายกลบัทีพ่ัก   

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
08.30 น. นําทา่น  ลอ่งเรอืชมโบสถ ์และหอระฆงัของเมอืงบาดาล (โบสถจ์มน้ํา ) ซึง่ทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึควา ม

เจรญิรุ่งเรอืง และความงดงามของสถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งข ึน้ และตอ้งถกูทิง้รา้งใหจ้มน้ํามากว่ายีส่บิปี   

09.30 น. นําทา่น  Check out ออกจากทีพ่ัก  เดนิทางไปชม วัดวังกว์เิวการาม  หรอื วัดหลวงพ่ออุตตมะ  เป็นวัดที่
หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกบัชาวบา้นอพยพชาวกะเหรีย่งและชาวม อญ ไดร้่วมกนัสรา้งขึน้ ในปี พ .ศ. 2496 

กอ่สรา้งดว้ยศลิปะแบบพม่า  หลงัจากนัน้นําทา่นเทีย่วชม เจดยีพ์ุทธคยา  ทีห่ลวงพ่ออุตตมะไดส้รา้งขึน้ 
เจดยีพ์ุทธคยาจําลองขึน้เพือ่ประดษิฐาน กระดกูนิว้มอืของพระพุทธเจา้ไวเ้ป็นทีส่กัการะของพุทธศาสนกิชน 
ณ วัดวังกว์เิวการาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ณ รา้นอาหาร 
14.30 น. นําทา่นเทีย่วชม สะพานขา้มแม่น้ําแคว สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลกในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ที่

เป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเชญิทา่นถา่ยรูปกบัสะพานประวัตศิาสตรท์ีส่รา้งข ึน้โดยทหารญีปุ่่ น

ทีเ่กณฑเ์ชลยศกึมาสรา้งสะพานแห่งนี้ และเชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอสิระ 
15.00 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

19.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

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 (วันจักร)ี 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  

 (วันแรงงาน) 
5,200.- 

 

5,200.- 
 

5,200.- 4,900.- 1,800.- 

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.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.คา่ใชจ้่ายส่ วนตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก ,คา่รักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจําทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันกอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ําหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจําทวัรท์ัง้หมด  

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแ กไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย , การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


