AD05-01 : ทัวร์สงั ขละบุรี โบสถ์จมน้ำ สะพำนมอญ วัดถำ้ เสือ จ.กำญจนบุรี 2
วัน 1 คืน VAN

แผนกำรเดินทำง
วันแรก

กรุงเทพฯ - กำญจนบุรี - วัดหินแท่นลำภำชี - สังขละบุรี - ด่ำนเจดียส์ ำมองค์ - วัดเสำร้อยต้น เจดียท์ อง - ตลำดพญำตองซู - โบสถ์จมน้ำ (เมืองบำดำล) - สะพำนมอญ

05.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุง่ หน้าสู่ จ.
กำญจนบุรี
ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี้ ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทั้งสิน้
แวะให้ อิสระ รับประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำร
หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง อ.ด่ำนมะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุรี
นาท่านชม อุโบสถสำเภำแก้วร้อยล้ำนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นลำภำชี กราบนมัสการ
หลวงพ่อทันใจซึ่งถูกตัง้ ทิง้ ไว้กลางแจ้งอยู่ระยะหนึ่งไม่มีการสร้างวิหารครอบอย่างที่เห็นทุกวันนีแ้ ต่ดว้ ย

06.00 น.
จากนัน้
จากนัน้

รห ัสท ัวร์ AD05-01

ความศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องมีอยู่หลายครัง้ ที่ผมู้ ากราบไหว้ประสบความสาเร็จเรื่องโชค
ลาภจึงมาสร้างวิหารครอบถวายในภายหลังอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำร
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางต่อไปยัง อ.สังขละบุรี
14.30 น.
เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นาท่านเดินทางสู่ ด่ำนเจดียส์ ำมองค์ ซึ่งเป็ นด่านชายแดนไทย-พม่า
ดาเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน นาเที่ยวชมบริเวณชายแดน
หมายเหตุ **ในกรณีที่สถานการณ์ Covid ดีขนึ ้ และสามารถข้ามเขตแดนเข้าพม่าได้
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศพม่ำ สักการะสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด ณ วัดเสำร้อยต้น วัด
เสาร้ อยต้ น ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 5 กม. ในเขตประเทศพม่า เป็ นวัดเดิมทีห่ ลวง
พ่ออุตตมะ ท่านเคยมาจาพรรษาและสร้างไว้ โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่เสาทีท่ าจากไม้แดง นับร้อยต้น ทาให้วดั มี
ชือ่ เสียง วัดมีทงั้ หมด 3 ชัน้ และชัน้ บนสุดนัน้ ห้ามผูห้ ญิงขึน้ บริเวณด้านหลังวัด มีพระพุทธรูปประทับบนดอกบัว พร้อม
พระอรหันต์จานวน 120 รูป ที่ตงั้ แถวทอดยาวไปยังภูเขา โดยทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อย ตัง้ ใจจะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ
500 รูป

นาท่านชม วัดเจดียท์ อง หรือวัดทองคำ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขา ไม่ห่างจากวัดเสาร้อยต้น สามารถขับรถขึน้
ไปถึงบริเวณเจดียไ์ ด้ องค์เจดียม์ ีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆัง
รูปทรงคล้ายกับเจดียช์ เวดากอง รอบองค์เจดียม์ ซี มุ้ ประดิษฐานพระพม่า จุดนีเ้ ป็ นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทย ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามจุดต่างๆ
พอสมควร
นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง ตลำดพญำตองซู ซึ่งเป็ นตลาดชายแดน ที่มีสินค้าของพม่าจาหน่าย ให้
เวลาช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.00 น.
นาท่านเข้าที่พกั Check in ณ รีสอร์ทริมนา้ แสนสวย อิสระพักผ่อน และดื่มด่ากับบรรยากาศริมนา้ ตาม
อัธยาศัย พักที่ สวนแมกไม้รสี อร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
16.30 น.
แดดร่มลมเย็น นาท่าน ล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถ
สัมผัสได้ถึงความเจริญรุง่ เรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถกู สร้างขึน้ และต้องถูกทิง้ ล้างให้
จมนา้ มากว่ายี่สิบปี เก็บภาพความประทับใจพอสมควรแล้วนั่งเรือกลับ เพื่อเดินทางไปที่สะพานมอญ
(สะพานไม้ที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทย) ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบันทึกความทรงจาด้วย
การถ่ายภาพร่วมกัน ณ.จุดต่างๆพร้อมรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ริมฝั่งแม่นา้ ซองกาเลีย
18.30 น.
รับประทำนอำหำรเย็น (2) ณ ที่พัก
นาท่านเดินทางเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง

วัดวังวิเวกำรำม - เจดียพ์ ุทธคยำ - สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว - วัดถำ้ เสือ - กรุงเทพฯ
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อรุณสวัสดิ์ ตื่นเช้า ทาภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว นาท่านไปร่วมทำบุญใส่บำตร กับชาวบ้านชาวมอญ เสร็จ
แล้วพาท่านเดินเที่ยวชมวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ การแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ แบบฉบับชาวมอญ
อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั
08.30 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พัก หลังอาหารเก็บสัมภาระ พร้อม Check out
นาท่านเดินทางไปยัง วัดวังวิเวกำรำม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพือ่ เป็ นสิริมงคล
นาท่านเดินทางไปยัง เจดียพ์ ุทธคยำ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองเพื่อ
เป็ นของฝากของที่ระลึก
12.30 น.
บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกำญจนบุรี
15.30 น.
เดินทางถึง ตัวเมืองกำญจนบุรี นาท่านเที่ยวชม สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว ซึ่งเป็ นสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็ นสะพานที่สาคัญที่สดุ ของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึน้ สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 อิสระช้อปปิ ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มชี ื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซือ้
ได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่นา้ แคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจาพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี
ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดถำ้ เสือ เพือ่ กราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวาง
ของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สดุ ของจังหวัดกาญจนบุรีตวั องค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโม
เสค สีทองทัง้ องค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พดั เย็น และแรงทีเดียว มองไป
ด้านล่างเห็นเป็ น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ
17.30 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สิน้ สุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
05.30 น.

วันเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ

05-06 กันยายน 2563
19-20 กันยายน 2563
02-03 ตุลาคม 2563
10-11 ตุลาคม 2563
23-24 ตุลำคม 2563

4,200
3,900
3,900
3,900
4,200

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 3-11 ปี
รำคำท่ำนละ
3,900
3,600
3,600
3,600
3,900

พักเดี่ยว
1,200
1,000
1,000
1,000
1,200
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24-25 ตุลำคม 2563
07-08 พฤศจิกายน 2563
21-22 พฤศจิกายน 2563
05-06 ธันวำคม 2563
12-13 ธันวาคม 2563
19-20 ธันวาคม 2563
26-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวำคม 2563 - 01 มกรำคม 2564
02-03 มกรำคม 2564
09-10 มกราคม 2564
23-24 มกราคม 2564
30-31 มกราคม 2564

4,200
3,900
3,900
4,200
3,900
3,900
3,900
4,200
4,200
3,900
3,900
3,900

3,900
3,600
3,600
3,900
3,600
3,600
3,600
3,900
3,900
3,600
3,600
3,600

1,200
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร
ลักษณะกำรเข้ำพัก

รำคำ

รำคำขึน้ อยู่กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

3,900 (ราคาเริ่มต้น)

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 4-11 ปี

3,600

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

3,600

ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,000

เงื่อนไขกำรจอง มัดจำท่ำนละ 2,000 บำท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทกุ ประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรำนีร้ วม
• ค่ารถตูป้ รับอากาศVIP พร้อมนา้ มันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี นา้ อุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
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• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มือ้
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรำนีไ้ ม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และหักณทีจ่ ่ำย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภำษี)
×
สิ่งที่ควรนำไป
▪
▪
▪
▪
▪

ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
รองเท้าสวมสบาย
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขกำรจองและสำรองทีน่ ่ัง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขกำรเดินทำง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือ
สถานที่ที่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัน้
คืนได้
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3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึน้ ด้วยเหตุสดุ วิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึน้ ได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทัง้ ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไปคืนเงินทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้ จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่น่งั - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่) ต่ากว่า 8 ท่าน

รห ัสท ัวร์ AD05-01

