
 

 

2TH099 : ทัทร์สันขละบภรฝ ฌบสถ์จมน ้ำ จ.กำญจนบภรฝ อม่ำ 2 ทัน 1 ใฟน VAN 

 
 แผนกำรเดผนทำน 
 
 

 

 

05.30 น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลำดอร้ำท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธำกำถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น

หน้าสม ่จ.กำญจนบภรฝ 

06.00 น. ล้ธหมภน !! หำกมำช้ำเกผนกท่ำนฝ้ ท่ำนจะตกทรผป และโม่สำมำรถเรฝฬกร้ธนใ่ำเสฝฬหำฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

แทะญห้รับประทำนธำหำรเช้ำตำมธัธฬำถัฬ ณ ร้ำนธำหำร หลันธาหาร น าท่านธธกเดผนทานต่ธโปฬัน 

ธ.ด่ำนมะขำมเตฝ้ฬ จ.กำญจนบภรฝ 

น าท่านชม ธภฌบสถส ำเภำแก้ทร้ธฬล้ำนหนพ่นเดฝฬทญนประเทถโทฬ ทฝ่ ทัดหผนแท่นล ำภำชฝ กราบนมัสการ

หลทนอ่ธทันญจซพ่ นถมกต้ันทผ้นโท้กลานแจ้นธฬม ่ระฬะหนพ่นโม่มฝการสร้านทผหารใรธบธฬ่านทฝ่เหฎนทภกทันนฝ้แต่ด้ทฬ

ใทามถักดผ์สผทธผ์มฝในมากราบโหท้ธฬ่านต่ธเนฟ่ธนมฝธฬม ่หลาฬใร้ันทฝ่ฯม ้มากราบโหท้ประสบใทามส าเรฎจเรฟ่ธนฌชใ

ลาภจพนมาสร้านทผหารใรธบถทาฬญนภาฬหลันธผสระเกฎบภาอใทามประทับญจตามธัธฬาถัฬ  

12.00 น. บรผกำรธำหำรกลำนทัน (1) ณ ร้ำนธำหำรหลันธาหารน าท่านธธกเดผนทานต่ธโปฬัน ธ.สันขละบภรฝ  

14.30 น. เดผนทานถพน ธ.สันขละบภรฝ น าท่านเดผนทานสม่ ด่ำนเจดฝฬ์สำมธนใ์ ซพ่ นเป็นด่านชาฬแดนโทฬ-อม่า  

  ด าเนผนการเรฟ่ธนเธกสารฯ่านแดน  

  น าท่านเดผนทานสม่ ประเทถอม่ำ สักการะสถานทฝ่ถักดผ์สผทธผ์ทฝ่ชาทอภทธโม่ใทรอลาด ณ ทัดเสำร้ธฬต้น
  วัดเสาร้อยต้น ซพ่นธฬม ่ห่านจากชาฬแดนโทฬ-อม่า ด่านเจดฝฬ์สามธนใ์ ประมาณ 5 กม. ญนเขตประเทถอม่า เป็นทัดเดผมทฝ่

  หลทนอ่ธธภตตมะ ท่านเใฬมาจ าอรรษาและสร้านโท้ ฌดฬจภ ดเด่นขธนสถาปัตฬกรรมธฬม ่เสาทฝ่ท าจากโม้แดน นับร้ธฬต้น ท า

ทันแรก กรภนเทอฯ - กำญจนบภรฝ - ทัดหผนแท่นล ำภำชฝ - สันขละบภรฝ - ด่ำนเจดฝฬ์สำมธนใ์ - ทัดเสำร้ธฬ

ต้น - เจดฝฬ์ทธน - ตลำดอญำตธนซม - ฌบสถ์จมน ้ำ (เมฟธนบำดำล) - สะอำนมธญ 
 



 

 

  ญห้ทัดมฝชฟ่ธเสฝฬน ทัดมฝทัน้หมด 3 ช้ัน และช้ันบนสภดนัน้ห้ามผม ้หญผนขพน้ บรผเทณด้านหลันทัด มฝอระอภทธรมปประทับบนดธกบัท 

  อร้ธมอระธรหันต์จ านทน 120 รมป ทฝ่ตัน้แถททธดฬาทโปฬันภมเขา ฌดฬทานเจ้าธาทาสทัดเสารธ้ฬ ตัน้ญจจะสร้าน 

  อระอภทธรมปญห้ใรบ 500 รมป 

  น าท่านชม ทัดเจดฝฬ์ทธน หรฟธทัดทธนใ ำ ต้ันธฬม ่บนเนผนเขา โม่ห่านจากทัดเสาร้ธฬต้น สามารถขับรถขพ้น

  โปถพนบรผเทณเจดฝฬ์โด้ ธนใ์เจดฝฬ์มฝขนาดโม่ญหญ่มาก สฝทธนธร่าม ฐานทรนเหลฝ่ฬม ด้านบนทรนระฆัน  

  รมปทรนใล้าฬกับเจดฝฬ์ชเทดากธน รธบธนใ์เจดฝฬ์มฝซภ ้มประดผษฐานอระอม่า จภ ดนฝ้เป็นจภ ดชมทผททฝ่สามารถ

  มธนเหฎนเมฟธนอญาตธนซม และะ่ันโทฬ ญห้ท่านเกฎบภาอใทามประทับญจโท้เป็นทฝ่ระลพกตามจภ ดต่านๆ 

  อธสมใทร 

  น าท่านธธกเดผนทานต่ธโปฬัน ตลำดอญำตธนซม ซพ่ นเป็นตลาดชาฬแดน ทฝ่มฝสผนใ้าขธนอม่าจ าหน่าฬ ญห้

  เทลาช้ธปปผ้ นตามธัธฬาถัฬ สมใทรแก่เทลาน าท่านเดผนทานกลับ  

16.00 น. น าท่านเข้าทฝ่อัก Check in ณ รฝสธร์ทรผมน ้าแสนสทฬ ธผสระอักฯ่ธน และดฟ่มด ่ากับบรรฬากาถรผมน ้าตาม 

  ธัธฬาถัฬ อักทฝ่ สทนแมกโม้รฝสธร์ท หรฟธเทฝฬบเท่าระดับเดฝฬทกัน  

16.30 น. แดดร่มลมเฬฎน น าท่านล่ธนเรฟธชมฌบสถ์ และหธระฆันขธนเมฟธนบำดำล (ฌบสถ์จมน ้ำ) ซพ่ นท่านสามารถ 

  สัมฯัสโด้ถพนใทามเจรผญรภ ่นเรฟธน และใทามนดนามขธนสถาปัตฬกรรมทฝ่ถมกสร้านขพ้น และต้ธนถมกทผ้นล้านญห้

  จมน ้ามากท่าฬฝ่สผบปฝ  เกฎบภาอใทามประทับญจอธสมใทรแล้ทนั่นเรฟธกลับ เอฟ่ธเดผนทานโปทฝ่สะอานมธญ 

  (สะอานโม้ทฝ่ฬาททฝ่สภดญนประเทถโทฬ) ญห้ท่านชผมกาแฮสดขธนในเมฟธนกาญฯ และบันทพกใทามทรนจ าด้ทฬ

  การถ่าฬภาอร่ทมกัน ณ.จภ ดต่านๆอร้ธมรธชมอระธาทผตฬ์ตกดผน ณ รผมะ่ันแม่น ้าซธนกาเลฝฬ  

18.30 น. รับประทำนธำหำรเฬฎน (2) ณ ร้ำนธำหำรหลันธาหาร 

  น าท่านเดผนทานเชผญอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ  

 

 

05.30 น. ธรภณสทัสดผ์ ตฟ่นเช้า ท าภาระกผจส่ทนตัทเสรฎจแล้ท น าท่านโปร่ทมท ำบภญญส่บำตร กับชาทบ้านชาทมธญ 

  เสรฎจแล้ทอาท่านเดผนเทฝ่ฬทชมทัฒนธรรมใทามเป็นธฬม ่ การแต่นกาฬทฝ่เป็นเธกลักษณ์ แบบฉบับชาทมธญ 

  ธผสระเกฎบภาอตามธัธฬาถัฬ สมใทรแก่เทลาน าท่านเดผนทานกลับทฝ่อัก  

08.30 น. รับประทำนธำหำรเช้ำ (3) ณ ห้ธนธำหำรขธนทฝ่อักหลันธาหารเกฎบสัมภาระ อร้ธม Check out  

  น าท่านเดผนทานโปฬันทัดทันทผเทกำรำม (ทัดหลทนอ่ธธภตมะ) โหท้อระเอฟ่ธเป็นสผรผมนใล  

  น าท่านเดผนทานโปฬัน เจดฝฬ์อภ ทธใฬำ เอฟ่ธสักการะอระบรมสารฝรผกธาตภ ชม และเลฟธกซฟ้ธสผนใ้าอฟ้นเมฟธน 

  เอฟ่ธเป็นขธนะากขธนทฝ่ระลพก  

12.30 น. บรผกำรธำหำรกลำนทัน (4) ณ ร้ำนธำหำรหลันธาหารน าท่านธธกเดผนทานสม่ ตัทเมฟธนกำญจนบภรฝ 

15.30 น. เดผนทานถพน ตัทเมฟธนกำญจนบภรฝ น าท่านเทฝ่ฬทชม สะอำนข้ำมแม่น ้ำแใท ซพ่ นเป็นสถานทฝ่ทาน 

  ประทัตผถาสตร์ทฝ่ส าใัญฬผ่นแห่นหนพ่น เป็นสะอานทฝ่ส าใัญทฝ่สภดขธนเส้นทานรถโฮสาฬมรณะสร้านขพ้นสมัฬ 

  สนใรามฌลกใร้ันทฝ่ 2 ธผสระช้ธปปผ้ นขธนะาก ธาทผ ธัญมณฝทฝ่มฝชฟ่ ธเสฝฬนขธนกาญจนบภรฝ ใฟธ โอลผนและนผล 

  หาซฟ้ธโด้ทฝ่บรผเทณเชผนสะอานข้ามแม่น ้าแใท ซพ่ นมฝสผนใ้าจากอม่าจ าอทกเใรฟ่ธนประดับ เใรฟ่ธนแก้ท อลธฬสฝ 

  ขธนเดฎกเล่น เฮธร์นผเจธร์ โม้แกะสลัก ฯ้าทธ ฯลฯ 

  น าท่านธธกเดผนทานโปฬัน ทัดถ ้ำเสฟธเอฟ่ธกราบนมัสการอระธาตภ และชมใทามญหญ่ฌตกท้านขทานขธนทัด 

  อระอภทธรมปปานประทานอรทฝ่ญหญ่ทฝ่สภดขธนจันหทัดกาญจนบภรฝตัทธนใ์ อระสทฬนามประดับ ด้ทฬฌมเสใ

ทันทฝ่สธน ทัดทันทผเทกำรำม - เจดฝฬ์อภ ทธใฬำ - สะอำนข้ำมแม่น ้ำแใท - ทัดถ ้ำเสฟธ - กรภนเทอฯ 



 

 

  สฝทธนทั้นธนใ์  เมฟ่ธเดผนทานมาถพนด้านบนกฎอบกับใทามสดชฟ่ นขธนลมทฝ่อัดเฬฎน และแรนทฝเดฝฬท มธนโป 

  ด้านล่านเหฎนเป็น ทภ่นนา เขฝฬทขจฝ สทฬนามน่าประทับญจ  

17.30 น. เดผนทานกลับกรภนเทอฯ ถพน กรภนเทอฯ ประมาณ 2 ทภ่มฌดฬสทัสดผภาอ อร้ธมใทามประทับญจ 

 

สผ้นสภดการญห้บรผการ 

***************************************************************************  

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ

ฯลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นส าใัญ 

 

ทันเดผนทำน รำใำผม ้ญหญ่ท่ำนละ 
เดฎกธำฬภต ่ำกท่ำ 3-11 ปฝ   

รำใำท่ำนละ 
อักเดฝ่ฬท 

07-08 มฝนาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

14-15 มฝนาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

21-22 มฝนาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

28-29 มฝนาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

04-05 เมษาฬน 2563 4,500 4,200 1,200 

05-06 เมษาฬน 2563 4,900 4,500 1,500 

11-12 เมษาฬน 2563 4,900 4,500 1,500 

12-13 เมษาฬน 2563 4,900 4,500 1,500 

14-15 เมษาฬน 2563 4,900 4,500 1,500 

18-19 เมษาฬน 2563 4,500 4,200 1,200 

25-26 เมษาฬน 2563 4,500 4,200 1,200 

01-02 อฤษภาใม 2563 4,900 4,500 1,500 

03-04 อฤษภาใม 2563 4,900 4,500 1,500 

09-10 อฤษภาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

16-17 อฤษภาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

23-24 อฤษภาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

30-31 อฤษภาใม 2563 4,500 4,200 1,200 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รำฬละเธฝฬดธัตรำใ่ำบรผกำร 

 

ลักษณะกำรเข้ำอัก 

รำใำขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกำล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  
รำใำ 

ฯม ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 4,500 (ราใาเรผ่มต้น) 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬภต ่ากท่า 4-11 ปฝ 4,200 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 4,200 

ฯม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ 1,200 

เนฟ่ธนโขกำรจธน มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมฟ่ธช าระใ่ามัดจ าแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 7 ทัน 
 

ธัตรำนฝ้รทม 

 ใ่ารถตม้ปรับธากาถVIP อร้ธมน ้ามันและในขับน าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใ่าทฝ่อัก 1 ใฟน ห้ธนแธร์ ทฝทฝ น ้าธภ ่น อักห้ธนละ 2-3ท่าน 

 ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ 4 มฟ้ธ 

 ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าชมสถานทฝ่ 

 ใ่าประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ

เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 
 

ธัตรำนฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผทฝ่ เอผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน 

× ภำษฝมมลใ่ำเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่ำฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ำกับภำษฝ) 

 
สผ่นทฝ่ใทรน ำโป 

 ใรฝมกันแดด หมทก แท่นตากันแดด  

 รธนเท้าสทมสบาฬ 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาประจ าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรมป 

 

 

เนฟ่ธนโขกำรจธนและส ำรธนทฝ่น่ัน 



 

 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโด้ 

 
เนฟ่ธนโขกำรเดผนทำน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า 

2. ทานบรผษัทจะถฟธฯลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ

สถานทฝ่ทฝ่ก าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน

นั้นใฟนโด้ 

3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับฯผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ

ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธฟ่นๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับฯผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝ่กธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภนเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝ่จะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทั้นสผ้น 

 

เนฟ่ธนโขกำรฬกเลผกกำรเดผนทำนขธนท่ำน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้ำฬกเลผกกำรเดผนทำน โม่สำมำรถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

ขธสนทนสผทธผ์ญนกำรฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตม้ 10 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตม้ 13 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 


