
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอนําท่านพบกบัเส้นทางท่องเที1ยวแห่งวฒันธรรม วชีีวติ และ กจิกรรมสุดแตกต่างไม่เหมือนใคร 

นําท่านล่องเรือชมวดัใต้นํFา ชมวฒันธรรมไทย – มอญ กจิกรรมวฒันธรรมแปลกตา น่าค้นหา 

นําท่านสักการะบูชาวดัเก่าแก่ ล่องเรือ  ชมประวตัศิาสตร์สมยัสงครามโลกครัFงที1 2 ลุ่มนํFาแคว 	
• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถิAน  

• ทีAพกัมาตรฐาน  

• รถตู ้VIP ปรับอากาศ ทีAนัAง พร้อมนํEาดืAมละขนมคอยบริการ 

• เรือล่องแม่นํEา ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเทีAยว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านทีAเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย  



 

 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

 กมุภาพนัธ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 

 มีนาคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 

 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 

วนัแรก(1)  กาญจนบุรี – พทุธคยา  – ล่องเรือชมวดัใต้นํFา – ชมววิแม่นํFาซองกาเรีย 

04.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตลิAงชนั กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้หนา้ทีAคอยใหบ้ริการ  ก่อนการ

เดินทาง 

05.00 นําท่านออกเดินทางสู่จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตู้ VIP ทีAบริษทัฯจดัไวบ้ริการท่าน นําท่านเดินทางใช้เวลา

ประมาณ 5 ชัAวโมง ท่านออกเดินทางสู่อาํเภอสังขละบุรี  

สังขละบุรีดินแดนทีAอุมดมไปดว้ยวฒันธรรมผสมผสาน

ของไทยและมอญ สัมผสัวิถีชีวิต บรรยากาศสบายๆของ

วฒันธรรมและธรรมชาติทีAลงตวั คณะนาํท่านเดินทางสู่ วดั

วงัคว์ิเวกการาม เป็นวดัของชาวมอญทีAเป็นแหล่งท่องเทีAยว

สําคญัในสังขละบุรี วดัแห่งนีE เป็นศาสนสถานสําคญัคู่กบั

เจดียพ์ุทธคยาทีAตัEงอยูบ่ริเวณซอยพุทธคยา เจดียพ์ุทธคยานีE

ตัEงอยูริ่มแม่นํE า มีสีเหลืองทองสวยงาม ภายในเจดียแ์ห่งนีE มีพระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู ่ทาํใหเ้ป็นทีAเลืAอมใสของ

ชาวสังขละบุรีและผูที้Aผ่านไปมา อีกทัEงยงัเป็นทีAประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาทีAสําคญัยิAงอีกดว้ย ให้ท่านไดถ่้ายรูป

สกัการะบูชาเพืAอความเป็นศิริมงคล  

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิAน  

บ่าย จากนัEน นาํท่านลงเรือชมวดัใตน้ํE า เป็นกิจกรรมทีAจดัไดว้่า

เป็น UNSEEN THAILAND เลยก็ว่าได ้นาํท่านล่องเรือชม

วดัวงัคว์ิเวกการาม วดัสมเด็จ และวดัศรีสุวรรณ ซึA งทัEงสาม

วดัเป็นวดัของสามชนชาติจากนัE นได้เวลาอนัสมควรนํา

ท่านรับประทานอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ ไดเ้วลา

อนัสมควรนาํท่านรับประทานอาหารและเขา้ทีAพกั 

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ร้านอาหารทอ้งถิAนของทีAพกั 

เมนู 1. ตม้จืดหมูสับ / 2. ฉู่ฉีAหน่อไมไ้ก่ / 3. ปลาสร้อยแดดเดียว / 4. ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน / 5. กุง้ทอดกระเทียม 

/ 6. ยาํทะเลซีฟู้ด / 7. เห็ดหอมสดผดันํEามนัหอย / 8. ลาบปลาแซลม่อน / ขา้วสวย, ผลไม,้ นํEาเปล่า, นํEาแขง็ 

ที1พกั : Love Bridge House หรือที1พกัระดบัใกล้เคยีง 

 



 

วนัที1(2) สะพานมอญ – ด่านเจดย์ีสามองค์ – ทองผาภูม ิ– นํFาตกเกริงกะเวยีง – เขื1อนวชิราลงกรณ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีAพกั 

06.00 นาํคณะท่านไปบริเวณสะพานมอญ สะพานมอญแห่งนีE เป็นสะพานทีAเชืAอมโยงระหวา่งชาวไทยกบัชาวมอญท่าน

จะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของไทย

มอญ ได ้ณทีAแห่งนีE  บริเวณสะพานมอญแห่งนีE

คบัคัAงไปดว้ยร้านอาหาร ร้านของฝาก ผูค้น มี

กิจกรรมให้ท่านไดเ้ลือกทาํมากมาย ทัEงการใส่

บาตรพระ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในรายการทัวร์) 

การซืEอแป้งทา นาคา เป็นแป้งของชนพืEนเมือง

ชาวมอญทีAใชท้ากนัจนเป็นเอกลกัษณ์ ใหท่้านมี

เวลาพกัผ่อนเดินเล่นทานอาหารเช้า ก่อนการ

เดินทางจุดหมายต่อไป นาํท่านเดินทางสู่ “ด่าน

เจดีย์สามองค์” (40 นาที) นาํท่านชมด่านเจดีย์

สามองค์ เดิมทีเป็นเพียงหินแค่3ก้อน  เป็นทีA

สกัการะบูชาของผูที้Aผา่นไปมาบริเวณนีE  ต่อมาไดมี้การสร้างเป็นเจดียบ์นหินสามกอง ปัจจุบนัด่านเจดียส์ามองคก์็

ยงัคงเป็นสถานทีAยอดฮิตใหค้นแวะมาเขา้ชม อีกทัEงยงัเป็นด่านระหวา่งพรมแดนอีกดว้ย  

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิAน  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “นํE าตกเกริงกระเวีย” อยู่ใน

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นนํE าตกใสใน

ขุนเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปความสวยงามของ

นํE าตกในยามบ่าย แวะแช่ขาลงสระนํE าเย็นๆ 

พักผ่อนหย่อนใจก่อนการเดินทางถัดไป 

จากนัEนนําท่านเดินทางสู่อาํเภอทองผาภูมิ นํา

ท่านชม “เขื>อนวชิราลงกรณ์”เขืAอนกักเก็บนํE า

คญัของกาญจนบุรี เป็นแหล่งกกัเก็บนํE าสาํหรับ



 
ป่าและการกระทาํการเกษตรของประชาชน ให้ท่านถ่ายรูปชมความงามของเขืAอนจากมุมสูง จากนัEนไดเ้วลาอนั

สมควรนาํท่านเขา้สู่ทีAพกั เพืAอพกัผอ่น 

คํAา รับประทานอาหารคํAา เมนูอาหารป่า ตาํหรับทองผาภูมิของทีAพกั 

ที1พกั : บ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ท หรือที1พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที1(3) ทองผาภูม ิ– นํFาพรุ้อนหินดาด – ล่องเรือเลก็แม่นํFาแคว – วดัถํFาเสือ – มนีาคาเฟ่  

               ซืFอของฝาก – กรุงเทพมหานคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีAพกั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “นํE าพุร้อนหินดาด” ใหท่้านแวะผอ่นคลายความตึงเครียดทีAนํE าพุร้อนหินดาดเป็นแหล่ง

นํE าผดุตามธรรมชาติเกิดจากนํE าบาดาลใตดิ้น

ทีAไดรั้บความร้อนจากพืEนพิภพ ผุดขึEนมามี

แร่ธาตุทีAดีต่อร่างกาย สถานทีAแห่งนีE ในอดีต

เคยเป็นทีAพกักายของทหารญีA ปุ่น เพราะมี

ความคลา้ยกบัออนเซน ให้ท่านไดใ้ช้เวลา

ลงแช่เทา้ ผอ่นคลาย นํE าพุร้อนจะทาํใหเ้ลือด

ไหลเวียนดีขึEน จากนัE นได้เวลาอนัสมควร 

นําท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือแม่นํE าแคว” นํา

ท่านลงเรือล่องแม่นํE าแควให้ท่านสัมผัส

ประสบการณ์เทีAยวแม่นํE าแควทีAไม่เหมือน

ใคร นาํท่านลงเรือเลก็ล่องไปตามลาํนํE าแคว 

แม่นํEาสองสีสายนํEาแห่งชีวตินาํท่านเยีAยมชม ช่องเขาขาดวดัถํEาเขาปูน สุสารทหารสมัพนัธมิตรช่องไก่ สะพาน

ข้ามแม่นํE าแคว พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ 

และ เชลยศึก ท่านจะไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์

สงครามโลกครัE งทีA 2 จากการล่องเรือเส้นทาง

นํE าทีA น่ าสนใจแห่งนีE  จากนัE นได้เวลาอัน

สมควรนาํท่านรับประทานอาหารกลางวนั  

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร

ทอ้งถิAน  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  “วัดถํE าเสือ” จุดหมาย

ปลายทางแรกของการเดินทาง นําท่านไป

สักการะขอพรพระพุทธรูปปางประธานพรทีA



 
ใหญ่ทีAสุดในจงัหวดักาญจบุรี อีกดว้ยทีAวดัมีรถรางสาํหรับขึEนไปสกัการะพระพทุธรูป อีกทัEงยงัมีเจดียเ์กษแกว้

ประสาททีAสวยงาม มีการประดิษฐส์ถานพระบรมสารีริคธาตุทีAอนัเชิญมาจากอินเดียไวอี้กดว้ย ใหท่้านไดอิ้Aม

เอมบุญก่อนการเดินทางจุดหมายปลายทางต่อไป คือ “มีนาคาเฟ่” แวะจิบกาแฟและถ่ายรูปนาขา้วยามบ่าย จุด

เช็คอินอนัเป็นทีAนิยมในจงัหวดักาญจนบุรี แบบชิคๆเก๋ๆจากนัEน นาํท่านซืEอของฝากพืEนบา้น “ร้านแกว้” ก่อน

นาํท่านออกเดิทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร  

20.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดินทางครัE งนีE  

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัE น  เพืAอความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้

มอบหมายให้ มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทัEงนีE จะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ

เป็นสาํคญั  

 

กาํหนดการเดนิทางท่องเที/ยว 2563 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิAมท่านล่ะ 

08-10 ม.ค. 64 5,990 5,990 5,990 5,990 2,500 

15-17 ม.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

22-24 ม.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

29-31 ม.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

05-07 ก.พ. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

13-15 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 2,500 

19-21 ก.พ. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

26-28 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 2,500 

05-07 มี.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

12-14 มี.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

19-21 มี.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

26-28 มี.ค. 64 6,590 6,590 6,390 6,090 2,500 

2-4 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 2,500 

4-6 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 2,500 

5-7 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 2,500 



 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

การเลือกที/นั/ง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิi ใหลู้กคา้ทีAทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกทีAนัAงบนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีFรวม 
1. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศนาํเทีAยวตามระบุไวใ้นรายการ   

2. โรงแรมทีAพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

3. ค่าอาหารทุกมืEอตามทีAระบุในรายการ  
4. ค่าล่องเรือและทาํกิจกรรมตลอดทริป 

5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเทีAยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีFไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิAม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีAจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทัEงผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืAองดืAมและอาหารนอกเหนือจากทีAระบุในรายการ  

4. ค่าใส่บาตรพระ สะพานมอญ 

เงื1อนไขการสํารองที1นั1ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน (ทีAสะกดชืAอและ

นามสกลุภาษาองักฤษ เพืAอใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนทีAเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินทีAระบุ (การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํหรือ

ชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื1อนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธิi  เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจง้ 

ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิi คืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินทีAลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ 

หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธิi ไม่คืนเงินใดๆทัEงสิEนใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีทีAมีการจองตํAากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิi ในการยกเลิกโปรแกรมนีEโดยจะคืนเงินทีAลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ทัEงหมด 

 

 



 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครัE งตอ้งมีผูเ้ดินทางทีAเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านขึEนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิi ในการเปลีAยนแปลงราคาหรือเลืAอนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเทีAยวอาจมีการเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนืAองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั

ของท่านเป็นสาํคญัทีAสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเทีAยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการทีAขาด

หายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีAท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืEอสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีAเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิAงของสูญหายตามสถานทีAต่างๆ 

● การจดัทีAนัAงบนรถบสัขึEนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธิi ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เมืAอท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทัEงหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงืAอนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัEงหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึEน-ลงรถทุกครัE ง 

● ทีAนัAงบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิi ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

 


