
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 20272 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

“เท่ียวสขุใจไปกาญจนบรีุ” 

กาญจนบรุี 3 วนั 2 คืน – พกัสงัขละ 1 คืน + เข่ือนศรีนครินทร ์1 คืน 

 

ฟร!ี! หนา้กากอนามัยแบบผา้ และบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – กาญจนบุรี – มีนาคาเฟ่  - ทองผาภมิู – อ.สงัขละบรุี – วดัวงัวิเวการาม –  
                     เจดียพ์ทุธคยา – ท่ีพกัริมน ้าซองกาเรีย 
06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ 
07.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดักาญจนบรุี โดย รถตู้หรือบสัปรบัอากาศระดบั VIP 
(24 ท่านขึ้นไป) บนรถ ท่านจะไดร้บับรกิารอาหารเช้า (แบบปิกนิค) (1) และเครื่องด่ืมเยน็ฉ ่าช่ืนใจ  ระหว่างการ
เดนิทาง สนุกสนานกบัเกมเบาๆ เพ่ือลุ้นรบัของรางวลัมากมาย พร้อมรบัฟังรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง 
และเกรด็ความรูต่้างๆ เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว รวมถงึการดแูลเอาใจใส่อย่างดจีากทมีงานมคัคุเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       

10.00 น.เดนิทางถงึตวัเมอืงกาญจนบุร ีแวะถ่ายรปูทีร่า้นมนีาคาเฟ่ (Meena Café) ถอืเป็นเป็นแลนดม์ารก์แห่งใหม่
ทีม่าแรงของจงัหวดักาญจนบุร ีกบัววิทอ้งทุ่งกวา้งหลงัวดัถ ้าเสอืทีส่วยงามมากๆ (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่อ าเภอทองผาภูม ิ
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครวัแปดร้ิว ทองผาภมิู (2) 
หลงัอาหารออกเดนิทางสู่ สงัขละบรุี อ าเภอหนึ่งในจงัหวดักาญจนบุร ีเป็นดนิแดนแห่งมนตเ์สน่ห ์ทีใ่ครต่างเขา้มากเ็ป็น 
อนัตอ้งหลงรกั ดว้ยวถิชีวีติชาวมอญแบบเรยีบงา่ย ผูค้นเป็นมติร อากาศด ีใกลช้ดิธรรมชาต ิและวฒันธรรมของ 3 เชือ้ 
ชาต ิทัง้ไทย มอญ และกะเหรีย่ง 
14.00 น. น าท่านไหวห้ลวงพ่ออุตตมะ เกจอิาจารยช์ื่อดงัแห่งวดัวงักวิ์เวการาม เป็นพระภกิษุทีไ่ดค้วามเคารพเลื่อมใส      
ในหมูค่นไทยเชือ้สายมอญและชาวพุทธทัว่ไป ถอืเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวสงัขละบุร ีภายในงดงามไปดว้ยพุทธศลิป
แบบมอญอนัวจิติรตระการตา และรปูหุ่นขึผ้ ึง้ขนาดเท่าคนจรงิของหลวงพ่ออุตตมะ นัง่อยูบ่นบงัลงักห์น้าประสาท    
หลงัใหญ่ 9 ยอด ทีใ่ชเ้กบ็สงัขารของท่าน จากนัน้ไหวเ้จดียพ์ทุธคยา เจดยีท์ีม่คีวามสวยสดงดงามส่องแสงทองอรา่ม
ทัว่ทุกสารทศิ ภายในเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุซึง่หลวงพ่ออุตตมะไดอ้ญัเชญิมาจากประเทศศรลีงักา 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมพรไพลิน ริเวอรไ์ซค ์รีสอรท์ หรือระดบัเทียบเท่า ท่ีพกับรรยากาศแสนโรแมน
ติก ติดริมแม่น ้าซองกาเรีย ซ่ึงท่านสามารถมองเหน็วิวสะพานมอญในแบบพาโนราม่าจากท่ีพกัแห่งน้ี 
18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (3) 
หลงัอาหารเชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั...........ราตรสีวสัดิ ์



                                                                                                                                                       

วนัท่ีสอง อ.สงัขละบรุี  – ใส่ชุดมอญตกับาตร – ชมเมืองบาดาล – อ.ศรีสวสัด์ิ –  
                    ท่ีพกับนเข่ือนศรีนครินทร ์– ล่องแพเปียก 
05.00 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้อนัสดใส 
05.30 น. เชญิทุกท่านร่วมแต่งกายในแบบชาวมอญ (บริการฟรี) ลงเรอืหางยาวสู่สะพาญมอญ เพื่อท าบุญตกับาตร 
ยามเชา้ หลงัตกับาตร ถ่ายภาพและเดนิชม "สะพานไม้อตุตมานุสรณ์" หรอืที ่เรยีกกนัว่า "สะพานมอญ” เป็น 
สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในประเทศ ประมาณ 1 กม. หลวงพ่ออุตตมะเป็นผูด้ าเนินการสรา้ง โดยมจีดุประสงคเ์พื่อใหค้นไทย  
กะเหรีย่งและมอญไดส้ญัจรไปมาหาสู่กนัได ้เป็นการสรา้งความสมัพนัธข์องคนทัง้สามกลุ่ม กลายเป็นสญัลกัษณ์ 
ของสงัขละบุรไีปแลว้ นกัท่องเทีย่วจะนิยมเดนิชมสะพานเพื่อชมแสงสทีองของพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ รวมถงึชม 
วถิชีวีติของชาวไทย และมอญทีเ่ดนิขา้มไปมาหากนับนสะพานแห่งนี้ ซึง่ค่อนขา้งจะคกึคกัมากในช่วงเชา้ ชอ้ปป้ิงของที่ 
ระลกึ ผา้นุ่ง โสรง่แบบมอญ แป้งทานาคา ตามอธัยาศยั จากนัน้ลงเรอืล่องชม เมืองบาดาล ซึง่เดมิคอืวดัวงักว์เิวการาม  
ทีห่ลวงพ่ออุตตมะและชาวบา้นอพยพชาวกะเหรีย่งและมอญ ไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2496 ซึง่เป็นจดุทีแ่มน่ ้า 
สามสาย คอื แมน่ ้าซองกาเลยี แม่น ้าบคีลี ่และแมน่ ้ารนัต ีไหลมาบรรจบกนั ต่อมาในปี 2527 มกีารก่อสรา้งเขือ่นเขา 
แหลมท าใหน้ ้าท่วมตวัอ าเภอสงัขละบุรเีก่า รวมทัง้วดันี้ดว้ย จากนัน้ลงเรอืน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั 
  
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (4)   
09.30 น. น าคณะอ าลาทีพ่กัออกเดนิทางสู่เขื่อนศรนีครนิทร ์อ.ศรสีวสัดิ ์ 
12.30 น. เดนิทางถงึ เลคเฮฟเว่น รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเท่า ทีพ่กับนเขือ่นศรนีครนิทรท์ีม่ ีWater Park อยูต่รงกลางที่
พกั ลอ้มรอบดว้ยววิภเูขาและสายน ้าอนัแสนงดงาม  
เชญิทุกท่าน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (5)   
หลงัอาหาร เชค็อนิเขา้ทีพ่กั เกบ็สมัภาระ จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสุดเหวีย่งกบัเครื่องเล่น Water Park อาท ิภเูขา
จ าลองสงู 5 เมตร, สไลเดอรน์ ้า, จกัรยานน ้า, และกจิกรรมทางน ้ามากมายภายในรสีอรท์ทีพ่กัตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                                       

16.00น. เชญิทุกท่านรว่มสนุกสนานกบัการล่องแพเปียก ทีท่ าโดยโฟมฟองน ้าต่อกนัยาวสามารถรบัสมาชกิไดน้บัสบิคน  
18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (6) หลงัอาหารเชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั...........
ราตรสีวสัดิ ์
 

วนัท่ีสาม อ.ศรีสวสัด์ิ  – สะพานแม่น ้าแคว - ช้อปป้ิงของดีเมืองกาญจน์ – กรงุเทพฯ 
07.00 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้ พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (7) 
09.00 น. เกบ็สมัภาระ และอ าลาทีพ่กัออกเดนิทางสู่ตวัเมอืงกาญจนบุร ี
10.30 น. แวะชมสะพานข้ามแม่น ้าแคว อนุสรณ์ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบรูพาทีส่รา้งขึน้โดยแรงงานของเชลยศกึฝ่า
ยมพนัธมติร ภายใตก้ารควบคุมของกองทพัญีปุ่่ น การก่อสรา้งใชเ้วลาแลว้เสรจ็เพยีงหน่ึงปี ก่อนจะถูกระเบดิทิง้ท าลาย
จากกองบนิสมัพนัธมติรจนสะพานช่วงกลางพงัถล่มลงมา ต่อมาภายหลงัสงครามโลกยตุลิง รฐับาลไทยไดซ้ือ้ทางรถไฟ
นี้ต่อจากองักฤษมาเป็นเงนิจ านวน 50 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารครวัชุกโดน (8)      
หลงัอาหาร น าท่านช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึกของเมืองกาญจน์ ซึง่มขีองฝากมากมายเพื่อฝากคนทางบา้น อาทเิช่น 
ทองมว้นสดสตูรตน้ต ารบั, ทองมว้นกรอบ, ซาหริม่ใบเตย หรอืจะเลอืกเป็นลกูชิน้หมู, ลกูชิน้ปลา รวมทัง้ของฝากอกี
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร   
17.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3


                                                                                                                                                       

ก ำหนดกำรเดินทำง    6-8 ส.ค. / 13-15 ส.ค. / 20-22 ส.ค. / 27-29 ส.ค.63 
3-5 ก.ย. / 10-12 ก.ย. / 17-19 ก.ย. / 24-26 ก.ย.63 
1-3 ต.ค. / 8-10 ต.ค. / 15-17 ต.ค. / 22-24 ต.ค. / 29-31 ต.ค.63 
5-7 พ.ย. / 12-14 พ.ย. / 19-21 พ.ย. / 26-28 พ.ย.63 
3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 17-19 ธ.ค. / 24-26 ธ.ค.63 

 

อตัราค่าบริการ     ผูใ้หญ่ตัง้แต่    8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรบัอากาศ  
                    ผูใ้หญ่ตัง้แต่  24 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง ทา่นละ 6,900.-  บาท 

เดก็ อาย ุ2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทา่นละ 5,900.-  บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 2,500.-  บาท 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 300 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง** 

 

อตัราน้ีรวม 
● ค่ารถตูห้รอืรถบสัปรบัอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (พกั 3 ท่าน เฉพาะในกรณีทีไ่มต่อ้งการพกัเดีย่วหรอืมาไมค่รบคู่) 
● บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด 
● ค่าอาหาร จ านวน 8 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
● ค่าประกนัภยัจากอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอุบตัเิหตุ     

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุในกรมธรรม)์ 
● ค่ามคัคุเทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

● ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณทีีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครือ่งดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 
● ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 

● ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       

เง่ือนไขการช าระเงิน 
● ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าท่านละ 3,000 บาท โดยเรียกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทางด้วย 
● กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลืออย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไม่ช าระตามก าหนด 

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
● หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดย

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า

ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

***กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหตุ 
● การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 

และมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบสั) ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบ
ตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอื
ยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอื
ส่วนบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิภยั

จากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 
● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยู่กบัล าดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
● ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



                                                                                                                                                       

 

ผงัท่ีนัง่บนรถ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

 


