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กาญจนบุรี ปิล็อค สังขละบุรี พม่า 3 วัน 2 คืน
โดยรถตู้ปรับอากาศ

ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - กาญจนบุรี - ปิล็อค - บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก

วันที่2

สังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ - พม่า - วัดเสาร้อยต้น - กาแพงพระยืน - วัดเจดีย์ทอง - พระนอนตาหวาน - วัด
ตองไว - พระธาตุอินทร์แขวน - เทพทันใจ - ตลาดพญาตองซู - ล่องเรือชมโบสถ์จมน้า - สะพานมอญ

วันที่3

ใส่บาตรยามเช้า - วัดวังวิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - สะพานข้ามแม่น้าแคว - วัดถ้าเสือ - มีนาคาเฟ่ - เดินทาง
กลับ - กรุงเทพฯ

วันที่หนึ่ง
07.00 น.

07.30 น.
กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - บ้านอีต่อง ปิล็อค - เนินช้างศึก
จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.ดินแดง - วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)..... เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี
ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการ
เดินทาง บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมน้าดื่ม (มื้อที่ 1)
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
เดินทางถีง หมู่บ้านอีต่อง นาท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก อีปู่ ริมธาร หรือเทียบเท่า ให้ทุกท่านเตรียมตัวยืด
เส้น ยืดสาย เพื่อนาท่านเดินทางไปชมวิวมุมสูงที่ เนินช้างศึก ฐานปฏิบัติการช้างศึก ตารวจตระเวน
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เย็น

ชายแดน ที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้จะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ ของ
บ้านอีต่องด้วยแล้วเดินทางสารวจความสวยงามยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อม
กอดของขุนเขา
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
หลังอาหารเย็น ให้ทุกท่านได้เดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
สังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ - พม่า - วัดเสาร้อยต้น - วัดเสาร้อยต้น - กาแพงพระยืน - วัดเจดีย์ทอง - พระนอนตาหวาน
วัดตองไว - พระธาตุอินทร์แขวน - เทพทันใจ - ตลาดพญาตองซู - ล่องเรือชมโบสถ์จมน้า - สะพานมอญ
เช้า
บริการรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 4)
08.00 น.
นาท่าน Check Out ออกเดินทางสู่ สังขละบุรี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
บ่าย
นาท่านเดินทางไปยัง ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย - พม่า ดาเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศพม่า สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสาร้อยต้น ซึ่งอยู่
ห่างจากชายแดนไทย - พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็นวัดเดิมที่หลวงพ่อ
อุตตมะ ท่านเคยมาจาพรรษาและสร้างไว้ โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาที่ทาจากไม้แดง นับร้อยต้น
ทาให้วัดมีชื่อเสียง วัดมีทั้งหมด 3 ชั้น และชั้นบนสุดนั้นห้ามผู้หญิงขึ้น บริเวณด้านหลังวัด มีพระพุทธรูป
ประทับบนดอกบัว เป็นกาแพงพระยืน พร้อมพระอรหันต์จานวน 120 รูป ที่ตั้งแถวทอดยาวไปยังภูเขา
โดยทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อย ตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ 500 รูป
นาท่านชม วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่บนเนินเขา ไม่ห่างจากวัดเสาร้อยต้น สามารถขับรถขึ้นไปถึงบริเวณเจดีย์ได้
องค์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆังรูปทรงคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง
รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทย
พาท่านชม พระนอนตาหวาน
สักการะพระมหาอตุลมุนี วัดตองไว พาท่าชม พระธาตุอินแขวน ที่จาลองมาจากของจริง และเทพทันใจ
นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง ตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ที่มีสินค้าของพม่าจาหน่าย ให้เวลาช้
อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ด่านไทย
ที่พัก
นาท่านเข้าที่พัก Check in บ้านสวนสมบูรณ์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
17.30 น
แดดร่มลมเย็น นาท่าน ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้า) ซึ่งท่านสามารถ
สัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น และต้องถูกทิ้งล้างให้จมน้า
มากว่ายี่สิบปี เก็บภาพความประทับใจพอสมควรแล้วนั่งเรือกลับ เพื่อเดินทางไปที่สะพานมอญ (สะพานไม้
ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบันทึกความทรงจาด้วย การ
ถ่ายภาพร่วมกัน ณ.จุดต่างๆพร้อมรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ริมฝั่งแม่น้าซองกาเลีย
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) ท่ามกลางความสวยงามยามราตรีของชุมชนชาวมอญ ที่ตั้งอยู่
บริเวณริมฝั่งแม่น้าซองกาเลีย สมควรแก่เวลาเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ าม
ใส่บาตรยามเช้า - วัดวังวิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - สะพานข้ามแม่น้าแคว - วัดถ้าเสือ - มีนาคาเฟ่ - กรุงเทพฯ
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ พร้อมนาท่านไป ร่วมทาบุญใส่บาตร กับชาวบ้านชาวมอญ เสร็จแล้วพาท่านเดินเที่ยวชม
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ แบบฉบับชาวมอญ อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พัก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 7) หลังอาหารเก็บสัมภาระ พร้อม Check out
08.30 น.
นาท่านเดินทางไปยัง วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยัง
เจดีย์พุทธคยา เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากของที่
ระลึก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
บ่าย
นาท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี พาท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้าแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สาคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อ
ได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้าแคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจาพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี
ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ
นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้าเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด
พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทอง
ทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็น
เป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ จากนั้นพาท่านชิม และจิบกาแฟ ณ มีนา คาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค
บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ้าเสือ ทาให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้าเสือได้จากด้านหน้าร้าน แถม
มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.30 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ:
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

25-27 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดยาว)
01-03 สิงหาคม 2563
28-30 สิงหาคม 2563
04-06 กันยายน 2563
25-27 กันยายน 2563
10-12 ตุลาคม 2563
(ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
23-25 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)
06-08 พฤศจิกายน 2563
27-29 พฤศจิกายน 2563
05-07 ธันวาคม 2563 (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9 และหยุดชดเชย)
10-12 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ และหยุดยาว)

7,090.6,790. 6,790. 6,790. 6,790. -

1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.-

7,090.-

1,500.-

7,090.6,790. 6,790. 7,090.7,090.-

1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.-

อัตราข้างต้น สาหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผู้เดินทางต่ากว่า 8 ท่าน
คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดกรุงเทพที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังจุดนัดพบที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
จุดนับพบที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจานวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
อัตรานี้รวม
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
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 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ จานวน 8 มื้อ
 บริการน้าดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 มัคคุเทศก์ นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
ข้อตกลง ในกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และสินน้าใจของลูกค้า)
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการจองและสารองที่นั่ง
1.กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน (ทีส่ ะกดชื่อ
และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
35 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
×
×
×
×

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 20 วันทาการ โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน
* หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันทาการ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้

*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชาระมา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทาการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วันทาการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทาการก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *
หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
ตามที่กาหนดไว้
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2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ามันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาค่าน้ามันและภาษีน้ามัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สาคัญ หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว
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