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เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
วดัถ ้าเสือ l มีนาคาเฟ่l ทองผาภมูิ l สงัขละบรุี l วดัวงักว์ิเวการาม l ลอ่งเรือวดัเมืองเก่า 

ตกับาตรสะพานมอญ l เขื่อนวชิราลงกรณ ์l อทุยานแห่งชาติทองผาภมูิ l จุดชมวิวเนินชา้งเผือก 

จดุชมวิวเนินชา้งพลาย l น า้ตกจ๊อกกระด่ิน l หมู่บา้นอีต่อง l เนินชา้งศกึ l ตน้จามจรุียกัษ ์ 
รา้นกาแฟมลัเบอรร์ี่เมลโล่ l วดัถ า้พหุวา้ l วดัไชยชมุพลชนะสงคราม 

 

 ราคาเร่ิมต้นเพยีง  5,555.- 
 

 

กาญจนบุรี ปิล็อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน 
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เส้นทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เยน็ 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-วดัถ า้เสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภมูิ-สงัขละบรุี-วดัวงักว์ิเวการาม-ล่องเรือวดัเมืองเกา่    

วนัท่ี 2 
 

ตกับาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ-์อทุยานแห่งชาติทองผาภมูิ-จดุชมวิวเนินชา้งเผือก-จดุชมวิวเนิน
ชา้งพลาย-น า้ตกจ๊อกกระดิ่น-หมูบ่า้นอีต่อง 

   

วนัท่ี 3 เนินชา้งศกึ-ตน้จามจรุียกัษ-์รา้นกาแฟมลัเบอรร์ี่เมลโล่-วดัถ า้พหุวา้-วดัไชยชมุพลชนะสงคราม-กรุงเทพฯ    

 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

กาญจนบุรี 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดถ า้เสือ-มีนาคาเฟ่-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝ่ังเซเวน่) โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวดั
อุณหภูมิของลูกคา้เพื่อคดักรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

 รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี1) 
06.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดักาญจนบุรี  

 น าท่านเขา้ชม วัดถ ้าเสือ เป็นวดัเก่าแก่แต่โบราณกาล มีประวติัสืบยอ้นไปได้ถึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปาง
ประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมดว้ยพระอุโบสถอฏัฐมุขทรงไทยประดบัลวดลายสวยงาม 
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และเจดียเ์กษแกว้มหาปราสาทสูง 69 เมตร กวา้ง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลงัการ จากเนินเขาสามารถชมวิวทิวทศัน์
ทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยรอบไดใ้นมุมกวา้ง 

 
 น าท่านแวะ มีนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลงัวดัถ ้าเสือ ท าให้สามารถมองเห็นวิวของวดัถ ้าเสือ

ไดจ้ากดา้นหนา้ร้าน  แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งใหเ้ดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหน่ึงแลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีท่ีไม่ควรพลาด 

   กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่2) 
15.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สังขละบุรี น าท่านเขา้ชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นบัเป็นศูนยร์วมจิตใจ

ของชนเช้ือชาติท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหร่ียง และโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายมอญ ท่ีมี
ความเล่ือมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดัง่ "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วดัวงักวิ์เวการาม เกิดขั้นจากพลงัศรัทธาท่ี
มีต่อหลวงพ่อ และยงัเป็นวดัท่ีหลวงพ่ออุตตมะเคยจ าพรรษา วดัแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของหลวงพ่อ และเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ  
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 น าท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆงัของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน ้า) “วดัวงักว์ิเวการาม” (เก่า) หรือ “วดัหลวงพ่อ
อุตตมะ” เป็นวดัท่ีหลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกบัชาวบา้นอพยพชาวกะเหร่ียงและชาวมอญ ไดร่้วมกนัสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.
2496 ท่ีบา้นวงักะล่าง อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ใกลก้บัชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดก่้อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ 
เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซ่ึงเม่ือกกัเก็บน ้าแลว้ น ้าในเขื่อนเขาแหลมจะเขา้ท่วมตวัอ าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวดัน้ีดว้ย จึง
ไดย้า้ยวดัมาอยูบ่นเนินเขา ส่วนวดัเดิมไดจ้มอยูใ่ตน้ ้ ามานานนบัสิบปี เหลือเพียงซากปรักหกัพงัของวดัและอาคาร
บา้นเรือน ปัจจุบนัอุโบสถหลงัเก่าท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า ไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัมากขึ้น ซ่ึงเม่ือ
น ้าลดระดบัลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่3) 
ท่ีพกั น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั P. Guest House หรือเท่ียบเท่า (สังขละบุรี) 

 หมายเหตุ*ท่ีพกัท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้  
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Day 
2 

 

สังขละบุรี 
- 

ปิลอ็ก 

วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-เข่ือนวชิราลงกรณ์-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-จุดชมวิวเนินช้างเผือก-จุดชมวิว
เนินช้างพลาย-น ้าตกจ๊อกกระดิ่น-หมู่บ้านอต่ีอง 

06.00 น. น าท่านใส่บาตรพระตอนเชา้บริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย) สัมผสัมนตเ์สน่ห์สังขละบุรี
และวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได ้
(มีบริการเช่าชุดท่ีร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซ้ือเป็นท่ีระลึกไดท่ี้ร้านระหวา่งทางเดินไปสะพาน มีใหเ้ลือก
หลากหลายร้าน)   

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี4) 
 น าท่านชม เข่ือนวชิราลงกรณ์ เดิมมีช่ือว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยท่ีดาดผิวหนา้

ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น ้ าแควน้อย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์โดยมีวตัถุประสงค์ดา้นผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นหลกั สร้างปิดกั้นแม่น ้ าแควนอ้ย เขื่อนน้ีสร้างขึ้นเม่ือปีพ.ศ. 2522 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2527 เขื่อนวชิราลง
กรณ์เป็นสัญลกัษณ์ของความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีสามารถผสมผสานไปกบัความงามตามธรรมชาติ ของภูมิ



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

ประเทศ ไดอ้ย่างเหมาะสม จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ควรค่าแก่การเยี่ยมชมแห่งหน่ึงของอ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรี     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าชมเขาแหลมสกายวอล์ค ตั้งอยู่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลมกาญจนบุรี เป็นสะพานทางเดิน
กระจกใสแบบยกสูงท่ีมองเห็นพื้นเบ้ืองล่าง รวมทั้งวิวเบ้ืองหนา้เป็นทิวเขาท่ีเรียงรายสลบัซบัซอ้นเขียวขจี  โดยอยูสู่ง
จากพื้นดิน 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร บริเวณปลายสะพานยงัมีม่านน ้ าตกไหลลงสู่สระน ้ าสวยงาม ดา้นขา้ง
ยงัมีสวนดอกไม ้และสไลเดอร์เนินหญา้  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่5) 
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13.00 น. จากนั้นน าท่านชม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เต็มไปดว้ยเทือกเขา
สลบัซบัซอ้น โดยแนวเทือกเขานั้นวางตวัในแนวทิศเหนือ-ใต ้อนัเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาตะนาวศรี โดยมียอดเขา
ส าคญัหลายแห่ง อาทิเช่น เขาชา้งเผือก เขานิชา เขาชะโลง ฯลฯ อีกทั้งยงัเป็นตน้น ้าของล าหว้ยต่าง ๆ เช่น หว้ยมาลยั 
หว้ยกบ หว้ยเจ็ดมิตร ฯลฯ โดยล าหว้ยเหล่าน้ีไหล ลงสู่ท่ีราบทางทิศตะวนัอออกสู่เขื่อนเขาแหลมและอีกส่วนไหลลง
สู่แม่น ้าแควนอ้ย น าท่านชมจุดชมวิวเนินช้างเผือก และจุดชมวิวเนินช้างพลาย เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิว
เขาไดแ้บบกวา้งไกลและสวยงามมาก จุดน้ีจะเห็นทั้งทิวเขาขา้งเผือกและเขื่อนวชิรลงกรณ์ท่ีอยูด่า้นล่างแบบไกลๆ 
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของอุทยานฯ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัน ้าตกจ๊อกกระดิ่น น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัแห่ง
หน่ึงของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยูห่่างจากอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางเขา้ไปยงัน ้าตกจ๊อกกระด่ิน 
เป็นคอนกรีตตลอดทางรถทุกชนิดสามารถขบัเขา้ไปได ้อาจมีโคง้ชนัช่วงหน่ึงท่ีสั้นๆท่ีชนัและแคบ แต่มีเจา้หนา้ท่ี
คอยมาโบกใหส้ลบักนัว่ิง  ซ่ึงจะแตกต่างจากเม่ือก่อน ท่ีตอ้งใชร้ถกระบะโฟรวิวเท่านั้น เม่ือมาถึงแลว้สามารถแสดง
บตัรเขา้ท่ีซ้ือจากตอนแวะไปยงัตวัอุทยานฯได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการใหม่ หรือถา้แวะน ้าตกจ๊อกกระด่ินก่อน 
สามารถน าบตัรเขา้ชมยงัจุดชมวิวภายในอุทยานทองผาภูมิได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการใหม่เช่นกนั แต่ตอ้งใชบ้ตัรใน
วนัเดียวกนั 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกเดินทางต่อไปยงั หมู่บ้านอีต่อง ต าบลปิล็อก เขตท าเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน ้ าตกไหล จากภูเขา 
เดินทางถึง "บา้นอีต่อง" หมู่บา้นขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงไดส้บายๆ เพียง 10 -15 นาทีแค่นั้น โดย
ในอดีตเคยเป็นเมืองท าเหมืองท่ีเคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศกัด์ิ แต่หลงัจากท่ีเหมืองปิดตวัลงไป 
ชาวบา้นทั้งคนไทยและคนพม่าท่ีลงหลกัปักฐานท่ีน่ีก็ยงัคงอาศยัอยู่ตามเดิมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัท่ียงัคงความเสน่ห์
ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลกัษณ์ ตรงท่ีความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบา้นท่ีเรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศท่ีเยน็
สบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึง ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางแวะเวียนมา
เยอืน   น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นอีต่อง ต าบลปิลอ็ก ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีเจริญท่ีสุดสมยัท่ีกิจการเหมืองรุ่งเรือง เท่ียวชมวิถี
ชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวบา้นอีต่อง เลือกซ้ือของท่ีระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบา้นอีต่อง 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่6) 
ท่ีพกั น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ท่ีหมุ่บ้านอีต่อง ปิล็อก (หมายเหตุ*ท่ีพักท้องถิ่นเป็นแบบโฮมสเตย์ ไม่สามารถระบุประเภทเตียง

ได้) 

Day 
3 

 

 

ปิลอ็ก 
- 

กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 3 เนินช้างศึก-ต้นจามจุรียักษ์-ร้านกาแฟมัลเบอร์ร่ีเมลโล่-วัดถ ้าพุหว้า-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม-
กรุงเทพฯ 
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 น าท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตยข์ึ้นและลงท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทยซ่ึงเส้นทางค่อนขา้งชนัและเป็นหลุมจึง
ตอ้งเดินทางโดยรถ 4WD น าท่านชมทะเลหมอกท่ีจุดน้ีโดยท่านจะไดเ้ห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติท่ีส่งมาจากพม่าเขา้
สู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บา้นอีต่องดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท่ีพกั (ม้ือที่7) 
 น าท่านอ าลาหมู่บา้นอีต่อง เพื่อเดินทางสู่กาญจนบุรี 
 น าท่านชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญัของกาญจนบุรี  โดยรอบตน้จามจุรียกัษมี์สะพานไมล้กัษณะ

วงกลมรอบตน้ไม ้ เพื่อป้องกนันกัท่องเท่ียวเหยยีบรากตน้ไมห้รือขูดโชคตามความเช่ือ เน่ืองจากตน้ไมมี้อายเุก่าแก่
มากกวา่ 100 ปี โอบร้อมดว้ธรรมชาติ ท่านสามารถถ่ายรูปและสัมผสักล่ินอายของธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั  

 
 น าท่านแวะชม ร้านกาแฟมัลเบอร์ร่ีเมลโล่ เชิญลิ้มลองรสลมุนของกาแฟไดต้ามอธัยาศยั ร้านกาแฟท่ามกลาง

ธรรมชาติโดยภายหลงัร้านมีสวนใหท้่านไดแ้วะชมพกัผอ่นและถ่ายรูปเช็คอินไดต้ามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่8) 

 น าท่านเขา้ชม วัดถ ้าพุหว้า เป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ วดัตั้งอยู่ท่ามกลางป่าบรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบเหมาะแก่
การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวดัแห่งน้ีมีถ ้าเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบนัไดรั้บการ บูรณะให้สวยงามดว้ยการสร้าง
อุโบสถหินทรายมีการแกะสลกัลวดลายรอบอุโบสถ ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสง
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ภายในถ ้าเพื่อให้แสงส่อง ลงมา มีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสหภาพเมียน
มาร์ประดิษฐานไวใ้ห้ท่าน ได้สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน  ใกลก้ับพระ
อุโบสถยงัมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 

 
 น าท่านเขา้ชม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง สรา้งในสมยักรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ตัง้อยู่บนริม

แม่น า้แคว ทางทิศใต ้เป็นวดัส าคญัทางประวติัศาสตรร์ะหว่างสงครามไทย รบกบัพม่ามาแต่โบราณ  ส่วนมาก ทพั
พม่าจะตอ้งยกทพัมาทางด่านพระเจดีย์  ๓  องค ์ ผ่านตรงเขา้จงัหวดักาญจนบุรีแทบทุกครัง้และกองทพัไทย ที่ยก
ออกไปต่อตา้นทพัพม่าก็จะตอ้งมาพกัแรม บรเิวณอาณาเขตวดัไชยชมุชนะสงคราม  แทบทกุครัง้ ณ วดัแห่งนีม้ี พระ
เจดียเ์ก่าแก่องค ์หนึ่งอยู่ใกลพ้ระอุโบสถหลงัเก่า ริมตลิ่งพระเจดีย ์และที่โดดเด่นอยู่ภายในวัด ซึ่งสรา้งเพื่อใชเ้ป็น
เมรุส าหรบัตัง้ศพของเจา้อาวาส องคเ์ก่า หลงัจากพิธีศพเสรจ็สิน้ไป เรือเทวดาจึงกลายเป็นสิ่งก่อสรา้งที่โดดเด่น 

17.00 น. น าคณะทวัร์ทุกท่านเดินทางกลบัสู่กทม.โดยระหวา่งทางแวะใหค้ณะทวัร์ทุกท่านไดซ้ื้อของฝากท่ีเมืองกาญจน์ 
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

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 
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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 

พกัเดี่ยวเพิม่ 2,500 บาท / ท่าน 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อ

ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 

20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดย

ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 
6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทัวร์นี้รวม 
1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
4. มคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านั้น) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้

ก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2. ช าระค่าทวัร์ เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ

บริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใชส้ าหรับการ

ท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1.ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3.ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง(ถา้มี)อาทิ
เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้้องน ้าบนรถตลอดการ

เดินทาง  
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จน

ท.บริการบนรถบริการ) 
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5. น ้าด่ืม/น ้าเปล่า  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   

 

 
 


