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เดินทาง : มีนาคม-กนัยายน 2563 

 



 
 

2 | 95DM2978   HL_GWH0403 เท่ียวคุม้ อีต่อง สงัขละบุรี_3D1N_MAR-SEP20 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–กาญจนบรุ-ีบา้นอีต่อง ปิล็อค 

22.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย)..... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย 

ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 

รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.กาญจนบรุ ี

22.30 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

วนัท่ีสอง 

บา้นอีต่อง-เนินชา้งศึก-สงัขละบรุ-ีวดัวงัวิเวการาม-เจดียพ์ทุธคยา-ลอ่งเรอืชมโบสถจ์มน ้า-

สะพานมอญ 

เชา้ บริการรบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

08.00 น. เดินทางถึง หมู่บา้นอีต่อง ใหท้่านทกุไดยื้ดเสน้ ยืดสาย เดินทางไปชมทะเลหมอก และวิวมมุสงูที่ 

เนินชา้งศึก ฐานปฏิบตักิารชา้งศึก ต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี 135 หากเรามองจากจดุนีจ้ะเห็น

บรรยากาศโดยรอบหมูบ่า้นอีตอ่ง รวมไปถึงที่พกัตา่งๆ ของบา้นอีตอ่งดว้ยแลว้เดินทางส ารวจความ

สวยงามยามเชา้ สมัผสัอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ท่ามกลางออ้มกอดของขนุเขา อิสระใหท้่านได้

พกัผอ่น เดินเลน่ถ่ายรปูในหมูบ่า้นอีตอ่ง มมุสวยๆ ชมธรรมชาติรอบๆหมูบ่า้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3)   

บ่าย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู ่สงัขละบรุ ีน าทา่นเดินทางไปยงั วดัวงัวิเวการาม (วัดหลวงพ่อ

อตุมะ) ไหวพ้ระเพ่ือเป็นสิริมงคล กอ่นเดินทางตอ่ไปยงั เจดียพ์ทุธคยา เพื่อสกัการะพระบรม

สารีริกธาต ุชม และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง เพื่อเป็นของฝากของท่ีระลึก น าท่านเขา้ท่ีพกั Check in  

พกัท่ี บา้นสวนสมบรูณ ์หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

17.30 น แดดร่มลมเย็น น าท่าน ลอ่งเรอืชมโบสถ ์และหอระฆงัของเมืองบาดาล (โบสถจ์มน า้) ซ่ึงท่าน

สามารถสมัผสัไดถึ้งความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีถกูสรา้งขึน้ และตอ้ง

ถกูท้ิงลา้งใหจ้มน า้มากว่าย่ีสิบปี เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแลว้นัง่เรือกลบั เพื่อเดินทางไปท่ี

สะพานมอญ (สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในประเทศไทย) ใหท้่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และ

บนัทึกความทรงจ าดว้ย การถ่ายภาพร่วมกนั ณ.จดุตา่งๆพรอ้มรอชมพระอาทิตยต์กดิน ณ ริมฝัง่

แมน่ า้ซองกาเลีย  

18.30 น. บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 4) ท่ามกลางความสวยงามยามราตรีของชมุชนชาว

มอญ ที่ตัง้อยู่บริเวณริมฝัง่แมน่ า้ซองกาเลีย สมควรแกเ่วลาเชิญพกัผอ่นตามอธัยาศัย 
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วนัท่ีสาม 

ใสบ่าตรยามเชา้-ด่านเจดียส์ามองค-์พม่า-วดัเสารอ้ยตน้-วดัเสารอ้ยตน้-ก าแพงพระยนื-วดั

เจดียท์อง-พระนอนตาหวาน-วดัตองไว-พระธาตอิุนทรแ์ขวน-เทพทนัใจ-ตลาดพญาตองซ-ู

สะพานขา้มแม่น ้าแคว-กรงุเทพฯ 

05.30 น. อรณุสวัสดิ์ พรอ้มน าท่านไป รว่มท าบญุใสบ่าตร กบัชาวบา้นชาวมอญ เสร็จแลว้พาท่านเดินเท่ียว

ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแตง่กายท่ีเป็นเอกลกัษณ ์แบบฉบบัชาวมอญ อิสระเก็บภาพตาม

อธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบัที่พกั  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 5)  หลงัอาหารเก็บสมัภาระ พรอ้ม Check out  

08.30 น. น าท่านเดินทางไปยงั ด่านเจดียส์ามองค ์ซ่ึงเป็นดา่นชายแดนไทย-พมา่ ด าเนนิการเร่ืองเอกสาร

ผา่นแดน น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศพม่า สกัการะสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวพทุธไมค่วรพลาด ณ วดั

เสารอ้ยตน้ ซ่ึงอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พมา่ ดา่นเจดยีส์ามองค ์ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศ

พมา่ เป็นวดัเดิมท่ีหลวงพ่ออตุตมะ ท่านเคยมาจ าพรรษาและสรา้งไว ้โดยจดุเดน่ของสถาปัตยกรรม

อยู่เสาท่ีท าจากไมแ้ดง นบัรอ้ยตน้ ท าใหว้ัดมีชื่อเสียง วัดมีทัง้หมด 3 ชัน้ และชัน้บนสดุนัน้หา้มผูห้ญิง

ขึน้ บริเวณดา้นหลงัวัด มพีระพทุธรปูประทบับนดอกบวั เป็นก าแพงพระยนื พรอ้มพระอรหนัต์

จ านวน 120 รปู ท่ีตัง้แถวทอดยาวไปยงัภเูขา โดยทางเจา้อาวาสวดัเสารอ้ย ตัง้ใจจะสรา้ง

พระพทุธรปูใหค้รบ 500 รปู น าท่านชม วดัเจดียท์อง ตัง้อยู่บนเนนิเขา ไมห่่างจากวัดเสารอ้ยตน้ 

สามารถขบัรถขึน้ไปถึงบริเวณเจดียไ์ด ้องคเ์จดียม์ีขนาดไมใ่หญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม 

ดา้นบนทรงระฆงัรปูทรงคลา้ยกบัเจดียช์เวดากอง รอบองคเ์จดียม์ีซ ุม้ประดิษฐานพระพมา่ จดุนีเ้ป็น

จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซ ูและฝัง่ไทย พาทา่นชม พระนอนตาหวาน สกัการะพระ

มหาอตลุมนุ ีวดัตองไว พาท่าชม พระธาตอิุนแขวน ท่ีจ าลองมาจากของจริง และเทพทนัใจ น า

ท่านออกเดินทางตอ่ไปยงั ตลาดพญาตองซ ูซ่ึงเป็นตลาดชายแดน ท่ีมีสินคา้ของพมา่จ าหนา่ย ให้

เวลาชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบัสูด่า่นไทย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ตวัเมืองกาญจนบรุี พาทา่นเท่ียวชม สะพานขา้มแม่น ้าแคว ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ทางประวัตศิาสตรท่ี์ส าคญัย่ิงแห่งหนึง่ เป็นสะพานท่ีส าคญัท่ีสดุของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 อิสระชอ้ปป้ิงของฝาก อาทิ อญัมณีท่ีมีชื่อเสียงของกาญจนบรีุ คือ ไพลิน

และนลิ หาซ้ือไดท่ี้บริเวณเชงิสะพานขา้มแมน่ า้แคว ซ่ึงมีสินคา้จากพมา่จ าพวกเคร่ืองประดบั เคร่ือง

แกว้ พลอยสี ของเด็กเลน่ เฟอรน์เิจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบั 

กรงุเทพฯ  

21.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

06-08 มีนาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

13-15 มีนาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

20-22 มีนาคม 2563 5,900.- 1,000.- 
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27-29 มีนาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

04-06 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 6,200.- 1,000.- 

10-12 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต ์หยดุยาว) 6,200.- 1,000.- 

11-13 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต ์หยดุยาว) 6,200.- 1,000.- 

17-19 เมษายน 2563 5,900.- 1,000.- 

24-26 เมษายน 2563 5,900.- 1,000.- 

02-04 พฤษภาคม 2563 (วันฉตัรมงคล) 6,200.- 1,000.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

15-17 พฤษภาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

22-24 พฤษภาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

29-31 พฤษภาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

 05-07 มิถนุายน 2563 5,900.- 1,000.- 

12-14 มิถนุายน 2563 5,900.- 1,000.- 

19-21 มิถนุายน 2563 5,900.- 1,000.- 

26-28 มิถนุายน 2563 5,900.- 1,000.- 

04-06 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบชูา) 6,200.- 1,000.- 

10-12 กรกฎาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

17-19 กรกฎาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

24-26 กรกฎาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

31 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

07-09 สิงหาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

14-16 สิงหาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

21-23 สิงหาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

28-30 สิงหาคม 2563 5,900.- 1,000.- 

04-06 กนัยายน 2563 5,900.- 1,000.- 

11-13 กนัยายน 2563 5,900.- 1,000.- 

18-20 กนัยายน 2563 5,900.- 1,000.- 

25-27 กนัยายน 2563 5,900.- 1,000.- 

 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร

หรอืยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ จ านวน 6 ม้ือ 

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 
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 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ หลงัการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

6. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 
 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 
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หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


