
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
เดนิทาง พฤษภาคม - มกราคม 2565 

 
วัดถ้ําเสอื l มนีาคาเฟ่l ทองผาภมู ิl สงัขละบรุ ีl วัดวังกว์เิวการาม l ลอ่งเรอืวัดเมอืงเกา่ 

ตกับาตรสะพานมอญ l เขือ่นวชริาลงกรณ์ l อทุยานแหง่ชาตทิองผาภมู ิl จดุชมววิเนนิชา้งเผอืก 
จดุชมววิเนนิชา้งพลาย l น้ําตกจ๊อกกระดิน่ l หมูบ่า้นอตีอ่ง l เนนิชา้งศกึ l ตน้จามจรุยีักษ์  

รา้นกาแฟมัลเบอรร์ีเ่มลโล ่l วัดถ้ําพุหวา้ l วัดไชยชมุพลชนะสงคราม 

 

 

 

 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง   5,555.- 
เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

 

กาญจนบรุ ีปิล็อก สงัขละบรุ ี3 วนั 2 คนื 



 

วันที ่1 กรุงเทพฯ-วัดถ้ําเสอื-มนีาคาเฟ่-ทองผาภมู-ิสงัขละบรุ-ีวัดวังกว์เิวการาม-
ลอ่งเรอืวัดเมอืงเกา่ 

   

วันที ่2 
 

ตกับาตรสะพานมอญ-เขือ่นวชริาลงกรณ-์อุทยานแห่งชาตทิองผาภมู-ิจุดชมววิ
เนนิชา้งเผอืก-จุดชมววิเนนิชา้งพลาย-น้ําตกจ๊อกกระดิน่-หมู่บา้นอตีอ่ง 

   

วันที ่3 เนนิชา้งศกึ-ตน้จามจรุยีักษ์-รา้นกาแฟมัลเบอรร์ีเ่มลโล-่วัดถ้ําพุหวา้-วัดไชยชมุ
พลชนะสงคราม-กรุงเทพฯ 

   

 

Day 
1 

 

 

 
กรงุเทพฯ 

- 
กาญจนบรุ ี

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ-วดัถ า้เสอื-มนีาคาเฟ่-ทองผาภูม-ิสงัขละบุร-ีวดัวงักว์เิวการาม-
ลอ่งเรอืวดัเมอืงเกา่ 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว 
ลานพระพฆินศ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ 
บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร  

 รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที1่) 
06.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดักาญจนบุร ี 

 นําทา่นเขา้ชม วดัถ า้เสอื เป็นวัดเกา่แกแ่ตโ่บราณกาล มปีระวัตสิบืยอ้นไปไดถ้งึปี พ.ศ. 2514 มี
พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดษิฐานอยู่บนเนินเขา พรอ้มดว้ยพระอุโบสถอัฏฐมุข
ทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดยีเ์กษแกว้มหาปราสาทสงู 69 เมตร กวา้ง 29 เมตร สงู

ใหญโ่ดดเดน่อลังการ จากเนนิเขาสามารถชมววิทวิทัศน์ทะเลสาบและเขือ่นวชริาลงกรณ์โดยรอบ
ไดใ้นมมุกวา้ง 



 

 
 นําท่านแวะ มนีาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชคิ บรรยากาศสุดชลิ  รมิทุ่งนาหลังวัดถ้ําเสอื ทําใหส้ามารถ

มองเห็นววิของวัดถ้ําเสอืไดจ้ากดา้นหนา้รา้น  แถมมสีะพานทอดยาวกลางทุ่งใหเ้ดนิเล่นชมววิ 

ถา่ยภาพเช็คอนิเก๋ๆ หลายมมุ เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกาญจนบรุทีีไ่มค่วรพลาด 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

15.00 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่งัขละบรุ ีนําทา่นเขา้ชม วดัวงักว์เิวการาม หรอื วดัหลวงพอ่อุตตมะ 
นับเป็นศนูยร์วมจติใจของชนเชือ้ชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นอําเภอสงัขละบรุ ีทัง้ชาวไทย ชาวกะเหรีย่ง 

และโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายมอญ ทีม่คีวามเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพอ่อตุตมะเป็นดั่ง "เทพ
เจา้แหง่ชาวมอญ" วัดวังกว์เิวการาม เกดิขัน้จากพลังศรัทธาทีม่ตีอ่หลวงพอ่ และยังเป็นวัดที่
หลวงพอ่อตุตมะเคยจําพรรษา วัดแหง่นี้จงึเปรยีบเสมอืนตัวแทนของหลวงพอ่ และเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิสํ์าหรับชาวมอญ ในการประกอบพธิกีรรมตามประเพณีของมอญ  

 
 นําทา่น ลอ่งเรอืวดัเมอืงเกา่ และหอระฆงัของเมอืงบาดาล (โบสถจ์มน า้) “วัดวังกว์เิวการาม” 

(เกา่) หรอื “วัดหลวงพอ่อตุตมะ” เป็นวัดทีห่ลวงพอ่อตุตมะ รว่มกบัชาวบา้นอพยพชาวกะเหรีย่ง
และชาวมอญ ไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้ ในปี พ.ศ.2496 ทีบ่า้นวังกะลา่ง อําเภอสงัขละบรุ ีจังหวัด
กาญจนบรุ ีใกลก้ับชายแดนไทย-พมา่ หา่งจากอําเภอเมอืงกาญจนบรุ ีประมาณ 220 กโิลเมตร 

ตอ่มาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยไดก้อ่สรา้งเขือ่นเขาแหลม หรอื เขือ่นวชิ

ราลงกรณ์ ซึง่เมือ่กักเก็บน้ําแลว้ น้ําในเขือ่นเขาแหลมจะเขา้ทว่มตัวอําเภอสงัขละบรุเีกา่รวมทัง้วัด

นี้ดว้ย จงึไดย้า้ยวัดมาอยูบ่นเนนิเขา สว่นวัดเดมิไดจ้มอยูใ่ตน้ํ้ามานานนับสบิปี เหลอืเพยีงซาก
ปรักหักพังของวัดและอาคารบา้นเรอืน ปัจจบุันอโุบสถหลังเกา่ทีจ่มอยูใ่ตน้ํ้า ไดก้ลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกนัมากขึน้ ซึง่เมือ่น้ําลดระดบัลง เมอืงบาดาลทัง้เมอืงก็จะเผย
ความงดงามของโบราณสถาน 



 

 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที3่) 
ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั P. Guest House หรอืเทีย่บเทา่ (สงัขละบุร)ี 

 หมายเหต*ุทีพ่กัทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบุประเภทเตยีงได ้ 
  

Day 
2 

 

สงัขละบรุ ี
- 

ปิล็อก 

วนัที ่2 ตกับาตรสะพานมอญ-เขือ่นวชริาลงกรณ์-อุทยานแห่งชาตทิองผาภูม-ิจุด
ชมววิเนนิชา้งเผอืก-จุดชมววิเนนิชา้งพลาย-น า้ตกจ๊อกกระดิน่-หมูบ่า้นอี
ตอ่ง 

06.00 น. นําทา่นใสบ่าตรพระตอนเชา้บรเิวณ สะพานมอญ (สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย) 
สมัผัสมนตเ์สน่หส์งัขละบรุแีละวถิชีวีติชาวไทย-มอญ  ทา่นสามารถรว่มแตง่ชดุชาวมอญเพือ่ใส่

บาตรและเดนิถา่ยรปูสวยๆของสะพานมอญได ้(มบีรกิารเชา่ชดุทีร่า้นขายอาหารใสบ่าตร หรอื ซือ้
เป็นทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นระหวา่งทางเดนิไปสะพาน มใีหเ้ลอืกหลากหลายรา้น)   



 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที4่) 

 นําท่านชม เข ือ่นวชิราลงกรณ์ เดมิมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหนิถมแห่งแรกของ

ประเทศไทยที่ดาดผิวหนา้ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตั ้งอยู่บนแม่น้ําแควนอ้ย เป็นเขื่อน
อเนกประสงคโ์ดยมวีัตถปุระสงคด์า้นผลติกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สรา้งปิดกัน้แม่น้ําแควนอ้ย เขือ่น
นี้สรา้งขึน้เมือ่ปีพ.ศ. 2522 และสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2527 เขือ่นวชริาลงกรณ์เป็นสัญลักษณ์ของ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทีส่ามารถผสมผสานไปกับความงามตามธรรมชาต ิของภมูปิระเทศ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ควรค่าแก่การเยีย่มชมแห่งหนึ่งของอําเภอ

ทองผาภมู ิจังหวัดกาญจนบรุ ี    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 นําชมเขาแหลมสกายวอลค์  

ตัง้อยู่ภายในเขื่อนวชริาลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลมกาญจนบุร ีเป็นสะพานทางเดนิกระจกใส
แบบยกสงูทีม่องเห็นพืน้เบือ้งลา่ง รวมทัง้ววิเบือ้งหนา้เป็นทวิเขาทีเ่รยีงรายสลับซับซอ้นเขยีวขจ ี 

โดยอยูส่งูจากพืน้ดนิ 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร บรเิวณปลายสะพานยังมมี่านน้ําตกไหล
ลงสูส่ระน้ําสวยงาม ดา้นขา้งยังมสีวนดอกไม ้และสไลเดอรเ์นนิหญา้  



 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที5่) 

13.00 น. จากนัน้นําทา่นชม อุทยานแหง่ชาตทิองผาภูม ิเป็นอทุยานแหง่ชาตทิีม่พีืน้ทีส่ว่นใหญเ่ต็มไป
ดว้ยเทอืกเขาสลับซบัซอ้น โดยแนวเทอืกเขานัน้วางตัวในแนวทศิเหนือ-ใต ้อนัเป็นสว่นหนึง่ของ
เทอืกเขาตะนาวศร ีโดยมยีอดเขาสําคัญหลายแหง่ อาทเิชน่ เขาชา้งเผอืก เขานชิา เขาชะโลง 

ฯลฯ อกีทัง้ยงัเป็นตน้น้ําของลําหว้ยตา่ง ๆ เชน่ หว้ยมาลัย หว้ยกบ หว้ยเจ็ดมติร ฯลฯ โดยลําหว้ย
เหลา่นี้ไหล ลงสูท่ีร่าบทางทศิตะวันอออกสูเ่ขือ่นเขาแหลมและอกีสว่นไหลลงสูแ่มน้ํ่าแควนอ้ย 

นําทา่นชมจดุชมววิเนนิชา้งเผอืก และจดุชมววิเนนิชา้งพลาย เป็นจดุชมววิทีส่ามารถ
มองเห็นววิทวิเขาไดแ้บบกวา้งไกลและสวยงามมาก จดุนี้จะเห็นทัง้ทวิเขาขา้งเผอืกและเขือ่นวชิ

รลงกรณ์ทีอ่ยูด่า้นลา่งแบบไกลๆ เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของอทุยานฯ จากนัน้นําทา่นเดนิทาง

ตอ่ไปยงัน า้ตกจอ๊กกระดิน่ น้ําตกทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัแหง่หนึง่ของอทุยานแหง่ชาตทิองผาภมู ิ
อยูห่า่งจากอทุยานฯ ประมาณ 3 กโิลเมตร เสน้ทางเขา้ไปยงัน้ําตกจ๊อกกระดิน่ เป็นคอนกรตี

ตลอดทางรถทกุชนดิสามารถขับเขา้ไปได ้อาจมโีคง้ชนัชว่งหนึง่ทีส่ัน้ๆทีช่นัและแคบ แตม่ี
เจา้หนา้ทีค่อยมาโบกใหส้ลับกันวิง่  ซึง่จะแตกตา่งจากเมือ่กอ่น ทีต่อ้งใชร้ถกระบะโฟรววิเทา่นัน้ 

เมือ่มาถงึแลว้สามารถแสดงบัตรเขา้ทีซ่ือ้จากตอนแวะไปยงัตัวอทุยานฯได ้โดยไมต่อ้งเสยี
คา่บรกิารใหม ่หรอืถา้แวะน้ําตกจ๊อกกระดิน่กอ่น สามารถนําบัตรเขา้ชมยงัจดุชมววิภายในอทุยาน
ทองผาภมูไิด ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่บรกิารใหมเ่ชน่กัน แตต่อ้งใชบ้ัตรในวันเดยีวกัน 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ออกเดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นอตีอ่ง ตําบลปิล็อก เขตทําเหมอืงเกา่ ระหวา่งทางววิสวยมาก เห็น 
 

น้ําตกไหล จากภเูขา เดนิทางถงึ "บา้นอตีอ่ง" หมูบ่า้นขนาดน่ารัก สามารถเดนิเป็นวงกลมรอบนึง

ไดส้บายๆ เพยีง 10-15 นาทแีค่นัน้ โดยในอดตีเคยเป็นเมอืงทําเหมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืง อย่างเช่น 
เหมอืงปิล็อก เหมอืงสมศักดิ ์แตห่ลังจากทีเ่หมอืงปิดตัวลงไป ชาวบา้นทัง้คนไทยและคนพม่าที่

ลงหลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดมิเรื่อยมาจนถงึปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมือง
เหมืองเก่าน่ันเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วถิีชีวติชาวบา้นที่เรียบง่าย ทัง้สภาพ
ภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ความงามของสภาพภมูปิระเทศ จงึเป็นเสน่หอ์กีอยา่งหนึ่ง ทีทํ่า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิทางแวะเวยีนมาเยอืน   นําท่านเทีย่วชม หมู่บา้นอตี่อง ตําบลปิล็อก ซึง่เป็น
หมู่บา้นทีเ่จรญิที่สดุสมัยทีก่จิการเหมอืงรุ่งเรือง เทีย่วชมวถิีชวีติที่เรียบง่ายของชาวบา้นอีต่อง 

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ขนมพืน้เมอืง ณ ถนนคนเดนิบา้นอตีอ่ง 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (ม ือ้ที6่) 
ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ทีห่มุบ่า้นอตีอ่ง ปิล็อก (หมายเหต*ุทีพ่กัทอ้งถิน่เป็นแบบโฮมสเตย ์ไม่

สามารถระบุประเภทเตยีงได)้ 
  

Day 
3 

 

 

 
ปิล็อก 

- 
กรงุเทพฯ 

 

วนัที ่3 เนนิชา้งศกึ-ตน้จามจุรยีกัษ-์รา้นกาแฟมลัเบอรร์ ีเ่มลโล่-วดัถ า้พุหวา้-วดัไชยชุมพลชนะ
สงคราม-กรงุเทพฯ 

 นําท่านชมเนนิช้างศกึ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึง่เสน้ทาง

คอ่นขา้งชนัและเป็นหลมุจงึตอ้งเดนิทางโดยรถ 4WD นําทา่นชมทะเลหมอกทีจ่ดุนี้โดยทา่นจะได ้
เห็นโรงสง่ทอ่ก๊าซธรรมชาตทิีส่ง่มาจากพมา่เขา้สูไ่ทย บรรยากาศโดยรอบของหมูบ่า้นอตีอ่งดว้ย 



 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั (มือ้ที7่) 

 นําทา่นอําลาหมูบ่า้นอตีอ่ง เพือ่เดนิทางสูก่าญจนบรุ ี

 นําทา่นชม ตน้จามจรุยีกัษ ์อกีหนึง่แลนดม์ารค์สําคัญของกาญจนบรุ ี โดยรอบตน้จามจรุยีักษ์มี
สะพานไมล้ักษณะวงกลมรอบตน้ไม ้ เพือ่ป้องกันนักทอ่งเทีย่วเหยยีบรากตน้ไมห้รอืขดูโชคตาม

ความเชือ่ เนือ่งจากตน้ไมม้อีายเุกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี โอบรอ้มดว้ธรรมชาต ิทา่นสามารถถา่ยรปู
และสมัผัสกลิน่อายของธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตัว  

 
 นําทา่นแวะชม รา้นกาแฟมลัเบอรร์ ีเ่มลโล ่เชญิลิม้ลองรสลมนุของกาแฟไดต้ามอัธยาศัย รา้น

กาแฟทา่มกลางธรรมชาตโิดยภายหลังรา้นมสีวนใหท้า่นไดแ้วะชมพักผอ่นและถา่ยรปูเช็คอนิได ้

ตามอัธยาศัย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที8่) 

 นําทา่นเขา้ชม วดัถ า้พุหวา้ เป็นศลิปะแบบขอมประยุกต ์วัดตัง้อยู่ท่ามกลางป่าบรรยากาศร่มรืน่ 
เงยีบสงบเหมาะแก่การวปัิสสนาและสงบจติใจแต่เดมิวัดแห่งนี้มถ้ํีาเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันไดร้ับ

การ บรูณะใหส้วยงามดว้ยการสรา้งอโุบสถหนิทรายมกีารแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถ ภายในถ้ํา
มหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามตามธรรมชาตมิปีลอ่งแสงภายในถ้ําเพือ่ใหแ้สงสอ่ง ลงมา มพีระพุทธรูป
หลายองค ์รวมถงึพระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสหภาพเมยีนมารป์ระดษิฐานไวใ้หท้่าน ได ้

สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปางสมาธ ิประดิษฐานเป็นองค์ประธาน  ใกลก้ับพระอุโบสถยังมี
พระพทุธรปูขนาดใหญ ่



 

 
 นําท่านเขา้ชม วดัไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง สรา้งในสมัยกรุงศร ีอยุธยาตอน

ปลาย ตัง้อยูบ่นรมิแมน้ํ่าแคว ทางทศิใต ้เป็นวัดสําคัญทางประวัตศิาสตรร์ะหว่างสงครามไทย รบ

กับพม่ามาแต่โบราณ  สว่นมาก ทัพพม่าจะตอ้งยกทัพมาทางด่านพระเจดยี์  ๓  องค ์ ผ่านตรง
เขา้จังหวัดกาญจนบุรแีทบทุกครัง้และกองทัพไทย ทีย่กออกไปต่อตา้นทัพพม่าก็จะตอ้งมาพัก
แรม บรเิวณอาณาเขตวัดไชยชมุชนะสงคราม  แทบทุกครัง้ ณ วัดแห่งนี้ม ีพระเจดยีเ์ก่าแก่องค ์

หนึง่อยูใ่กลพ้ระอโุบสถหลังเกา่ รมิตลิง่พระเจดยี ์และทีโ่ดดเดน่อยูภ่ายในวัด ซึง่สรา้งเพือ่ใชเ้ป็น
เมรุสําหรับตัง้ศพของเจา้อาวาส องค์เก่า หลังจากพิธศีพเสร็จสิน้ไป เรือเทวดาจงึกลายเป็น

สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ 
17.00 น. นําคณะทัวรท์กุทา่นเดนิทางกลับสูก่ทม.โดยระหวา่งทางแวะใหค้ณะทัวรท์กุทา่นไดซ้ือ้ของฝากที่

เมอืงกาญจน์ 
20.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

21-23 พฤษภาคม 2564 5,555 บาท 

26-28 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 

28-30 พฤษภาคม 2564  5,990 บาท 

04-06 มถินุายน 2564  5,990 บาท 

11-13 มถินุายน 2564  5,990 บาท 

18-20 มถินุายน 2564  5,990 บาท 

25-27 มถินุายน 2564  5,990 บาท 

28-30 มถินุายน 2564  5,990 บาท 

01-03 กรกฎาคม 2564  5,990 บาท 

09-11 กรกฎาคม 2564 5,990 บาท 

16-18 กรกฎาคม 2564 5,990 บาท 

23-25 กรกฎาคม 2564 6,490 บาท 

24-26 กรกฎาคม 2564 6,490 บาท 

26-28 กรกฎาคม 2564 6,490 บาท 

29-31 กรกฎาคม 2564 5,990 บาท 

06-08 สงิหาคม 2564 5,990 บาท 

12-14 สงิหาคม 2564 5,990 บาท 

20-22 สงิหาคม 2564 5,990 บาท 

27-29 สงิหาคม 2564 5,990 บาท 

03-05 กนัยายน 2564 5,990 บาท 

10-12 กนัยายน 2564 5,990 บาท 

17-19 กนัยายน 2564 5,990 บาท 



 

24-26 กนัยายน 2564 5,990 บาท 

28-30 กนัยายน 2564 5,990 บาท 

01-03 ตลุาคม 2564 5,990 บาท 

08-10 ตลุาคม 2564 5,990 บาท 

13-15 ตลุาคม 2564 5,990 บาท 

15-17 ตลุาคม 2564 5,990 บาท 

22-24 ตลุาคม 2564 6,490 บาท 

28-30 ตลุาคม 2564 5,990 บาท 

05-07 พฤศจกิายน 2564 5,990 บาท 

12-14 พฤศจกิายน 2564 5,990 บาท 

19-21 พฤศจกิายน 2564 5,990 บาท 

26-28 พฤศจกิายน 2564 5,990 บาท 

03-05 ธันวาคม 2564 6,690 บาท 

04-06 ธันวาคม 2564 6,690 บาท 

10-12 ธันวาคม 2564 6,690 บาท 

17-19 ธันวาคม 2564 5,990 บาท 

24-25 ธันวาคม 2564 5,990 บาท 

30 ธันวาคม 2564 – 01 มกราคม 2565 6,990 บาท 

31 ธันวาคม 2564 – 02 มกราคม 2565 6,990 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ 2,500 บาท / ทา่น 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะนํา เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณี

ทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. กําหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป้นสําคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีกํ่าหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ

ทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 
1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล 

(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 
2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชําระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขับรถ จํานวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 



 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบกํากับภาษีเทา่นัน้) 
(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทําการชําระเงนิ) 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิ
ของทา่น  

2. ชําระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 

วัน เพือ่ใชสํ้าหรับการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ (ถา้ม)ี 
3.ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหัก
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช ้

หอ้งน้ําบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นี้ใหท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอก
แลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น้ําดืม่/น้ําเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   
 



 

 


