
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
เดินทาง มกราคม – เมษายน 2564 

วัดถ้ําเสือ l มีนาคาเฟ่l ทองผาภูมิ l สังขละบุรี l วัดวังก์วิเวการาม l ล่องเรือวัดเมืองเก่า 
ตักบาตรสะพานมอญ l เขื่อนวชิราลงกรณ์ l อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ l จุดชมวิวเนินช้างเผือก 

จุดชมวิวเนินช้างพลาย l นํ้าตกจ๊อกกระด่ิน l หมู่บ้านอีต่อง l เนินช้างศึก l ต้นจามจุรียักษ์  
ร้านกาแฟมัลเบอร์ร่ีเมลโล่ l วัดถ้ําพุหว้า l วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง  

5,555.- 
 
 
 
 
 
 

 

กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน 



 

เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดถ้ําเสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า    
วันที่ 2 

 
ตักบาตรสะพานมอญ-เข่ือนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนินช้างเผือก-จุดชมวิว
เนินช้างพลาย-น้ําตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอีต่อง 

   

วันที่ 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่-วัดถ้ําพุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-
กรุงเทพฯ 

   

 

Day 
1 

 

 
 

กรุงเทพฯ 
- 

กาญจนบุรี 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ-วัดถ้้าเสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังกว์ิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝ่ังเซเว่น) โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่
จะทําการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพ่ือคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ 
และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ 

 รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่1) 
06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี  

 นําท่านเข้าชม วัดถ้้าเสือ เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวัติสืบย้อนไปได้ถึงปี พ.ศ. 2514 มี
พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทย
ประดับลวดลายสวยงาม และเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่น
อลังการ จากเนินเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและเข่ือนวชิราลงกรณ์โดยรอบได้ในมุมกว้าง 



 

 
 นําท่านแวะ มีนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลังวัดถํ้าเสือ ทําให้สามารถมองเห็นวิวของ

วัดถํ้าเสือได้จากด้านหน้าร้าน  แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลาย
มุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2) 
15.00 น. จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สังขละบุรี นําท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศนูย์

รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอําเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทย
เชื้อสายมอญ ที่มีความเล่ือมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวกา
ราม เกิดข้ันจากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจําพรรษา วัดแห่งนี้จึง
เปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตาม
ประเพณีของมอญ  

 
 นําท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้้า) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ 

“วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้
ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-
พม่า ห่างจากอําเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยได้ก่อสร้างเข่ือนเขาแหลม หรือ เข่ือนวชิราลงกรณ์ ซ่ึงเมื่อกักเก็บน้ําแล้ว น้ําในเขื่อนเขาแหลม
จะเข้าท่วมตัวอําเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ํา
มานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ํา 



 

ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นทีรู่้จักกันมากขึ้น ซ่ึงเมื่อน้ําลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็
จะเผยความงดงามของโบราณสถาน 

 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3) 
ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่พัก P. Guest House หรือเที่ยบเท่า (สังขละบุรี) 

 หมายเหตุ*ที่พักท้องถ่ินไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้  
 

Day 
2 

 
 

สังขละบุรี 
- 

ปิล็อก 

วันท่ี 2 ตักบาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนิน
ช้างเผือก-จุดชมวิวเนินช้างพลาย-น้้าตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอีต่อง 

06.00 น. นําท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สมัผัสมนต์
เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพ่ือใส่บาตรและเดินถ่ายรูป



 

สวยๆของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซ้ือเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่าง
ทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน)   

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่4) 

 นําท่านชม เข่ือนวชิราลงกรณ์ เดิมมีชื่อว่า เข่ือนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาด
ผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ําแควน้อย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์ด้าน
ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้นแม่น้ําแควน้อย เขื่อนนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 และสร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2527 เข่ือนวชิราลงกรณ์เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่สามารถผสมผสานไปกับ
ความงามตามธรรมชาติ ของภูมิประเทศ ได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การ
เยี่ยมชมแห่งหนึ่งของอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําชมเขาแหลมสกายวอล์ค ตั้งอยู่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลมกาญจนบุรี เป็นสะพาน

ทางเดินกระจกใสแบบยกสูงที่มองเห็นพ้ืนเบื้องล่าง รวมทั้งวิวเบื้องหน้าเป็นทิวเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน



 

เขียวขจี  โดยอยู่สูงจากพ้ืนดิน 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร บริเวณปลายสะพานยังมีม่านน้ําตกไหล
ลงสู่สระน้ําสวยงาม ด้านข้างยังมีสวนดอกไม้ และสไลเดอร์เนินหญ้า  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5) 
13.00 น. จากนั้นนําท่านชม อุทยานแห่งชาติทองผาภูม ิเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขา

สลับซับซ้อน โดยแนวเทือกเขานั้นวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี โดย
มียอดเขาสําคัญหลายแห่ง อาทิเช่น เขาช้างเผือก เขานิชา เขาชะโลง ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นต้นน้ําของลําห้วย
ต่าง ๆ เช่น ห้วยมาลัย ห้วยกบ ห้วยเจ็ดมิตร ฯลฯ โดยลําห้วยเหล่านี้ไหล ลงสู่ที่ราบทางทิศตะวนัอออกสู่
เข่ือนเขาแหลมและอีกส่วนไหลลงสู่แม่น้ําแควน้อย นําท่านชมจุดชมวิวเนินช้างเผือก และจุดชมวิวเนิน
ช้างพลาย เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวเขาได้แบบกว้างไกลและสวยงามมาก จุดนี้จะเห็นทั้งทิวเขา
ข้างเผือกและเข่ือนวชิรลงกรณ์ที่อยู่ด้านล่างแบบไกลๆ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอุทยานฯ จากนั้นนํา
ท่านเดินทางต่อไปยังน้้าตกจ๊อกกระด่ิน น้ําตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
อยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางเข้าไปยังน้ําตกจ๊อกกระด่ิน เป็นคอนกรีตตลอดทางรถ
ทุกชนิดสามารถขับเข้าไปได้ อาจมีโค้งชันช่วงหนึ่งที่สั้นๆที่ชนัและแคบ แต่มีเจ้าหน้าที่คอยมาโบกให้
สลับกันวิ่ง  ซ่ึงจะแตกต่างจากเมื่อก่อน ที่ต้องใช้รถกระบะโฟรวิวเท่านั้น เมื่อมาถึงแล้วสามารถแสดงบัตร
เข้าที่ซ้ือจากตอนแวะไปยังตัวอุทยานฯได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใหม่ หรือถ้าแวะน้ําตกจ๊อกกระด่ินก่อน 
สามารถนําบัตรเข้าชมยังจุดชมวิวภายในอุทยานทองผาภูมิได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใหม่เช่นกัน แต่ต้อง
ใช้บัตรในวันเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตําบลปิล็อก เขตทําเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ําตกไหล 
จากภูเขา เดินทางถึง "บ้านอีต่อง" หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-
15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองทําเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่
หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบ้านทั้งคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิม
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถี



 

ชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็น
เสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน   นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง 
ตําบลปิล็อก ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน
อีต่อง เลือกซ้ือของที่ระลึก ขนมพ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มื้อที่6) 
ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ที่หมุ่บ้านอีต่อง ปิล็อก (หมายเหตุ*ที่พักท้องถ่ินเป็นแบบโฮมสเตย์ ไม่สามารถระบุ

ประเภทเตียงได้) 

Day 
3 

 

 

ปิล็อก 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันท่ี 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์ร่ีเมลโล่-วัดถ้้าพุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม-กรุงเทพฯ 

 นําท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซ่ึงเส้นทางค่อนข้างชันและ
เป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นําท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซ



 

ธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย 
  

 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่7) 
 นําท่านอําลาหมู่บ้านอีต่อง เพ่ือเดินทางสู่กาญจนบุรี 
 นําท่านชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสําคัญของกาญจนบุรี  โดยรอบต้นจามจุรียักษ์มีสะพานไม้

ลักษณะวงกลมรอบต้นไม้  เพ่ือป้องกันนักท่องเที่ยวเหยียบรากต้นไม้หรือขูดโชคตามความเชื่อ เนื่องจาก
ต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี โอบร้อมด้วธรรมชาติ ท่านสามารถถ่ายรูปและสัมผัสกล่ินอายของ
ธรรมชาติได้อย่างลงตัว  

 
 นําท่านแวะชม ร้านกาแฟมัลเบอร์รี่เมลโล่ เชิญลิ้มลองรสลมุนของกาแฟได้ตามอัธยาศัย ร้านกาแฟ

ท่ามกลางธรรมชาติโดยภายหลังร้านมีสวนให้ท่านได้แวะชมพักผ่อนและถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8) 

 นําท่านเข้าชม วัดถ้้าพุหว้า เป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ วัดตั้งอยู่ท่ามกลางป่าบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ
เหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถํ้าเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการ บูรณะให้
สวยงามด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถ ภายในถํ้ามีหินงอกหินย้อย
สวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถํ้าเพ่ือให้แสงส่อง ลงมา มีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรม
สารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้ท่าน ได้สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปาง
สมาธิ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน  ใกล้กับพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 



 

 
 นําท่านเข้าชม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง สร้างในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่

บนริมแม่นํ้าแคว ทางทิศใต้ เป็นวัดสําคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทย รบกับพม่ามาแต่โบราณ  
ส่วนมาก ทัพพม่าจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์  ๓  องค์  ผ่านตรงเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้ง
และกองทัพไทย ที่ยกออกไปต่อต้านทัพพม่าก็จะต้องมาพักแรม บริเวณอาณาเขตวัดไชยชุมชนะสงคราม  
แทบทุกครั้ง ณ วัดแห่งนี้มี พระเจดีย์เก่าแก่องค์ หนึ่งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังเก่า ริมตลิ่งพระเจดีย์ และที่
โดดเด่นอยู่ภายในวัด ซ่ึงสร้างเพ่ือใช้เป็นเมรุสําหรับตั้งศพของเจ้าอาวาส องค์เก่า หลังจากพิธีศพเสร็จสิ้น
ไป เรือเทวดาจึงกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น 

17.00 น. นําคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซ้ือของฝากที่เมือง
กาญจน์ 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ 
ก้าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 
29-31 มกราคม 2564  5,555 บาท 
05-07 กุมภาพันธ์ 2564 5,555 บาท 
12-14 กุมภาพันธ์ 2564 5,990 บาท 
19-20 กุมภาพันธ์ 2564 5,555 บาท 
26-28 กุมภาพันธ์ 2564 5,990 บาท 
05-07 มีนาคม 2564 5,555 บาท 
12-14 มีนาคม 2564 5,555 บาท 
19-21 มีนาคม 2564 5,555 บาท 
26-28 มีนาคม 2564 5,555 บาท 
02-04 เมษายน 2564  5,555 บาท 
03-05 เมษายน 2564  5,990 บาท 
9-11 เมษายน 2564  5,555 บาท 
10-12 เมษายน 2564  5,990 บาท 
13-15 เมษายน 2564  5,990 บาท 



 

30 เมษายน 2564 – 02 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 
01-03 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 
08-10 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 
21-23 พฤษภาคม 2564 5,555 บาท 
26-28 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 
28-30 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทําการจอง 
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํา เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน

สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม

คณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
5. กําหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน

ขณะนั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสําคัญ 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด 

 
อัตราคา่บริการทัวร์นี้รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
3. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราคา่บริการทัวร์นี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องชําระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จํานวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกํากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนทําการชําระเงิน) 
 



 

การจองทัวร์และส้ารองที่นั่ง 
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สําหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  
2. ชําระค่าทัวร์ เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทําการสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือใช้

สําหรับการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 

ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ําบนรถ

ตลอดการเดินทาง  
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณา

ส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น้ําด่ืม/น้ําเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 



 

 


