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06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน ้าดื่ม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขต จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวดัที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั 
โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวัดกาญจนบรุแีละสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกป์ระจาํรถ 

08.30 น. นาํท่านเดินทางถึงเขต อ.เมือง ของ จ.กาญจนบุรี ใหท้่าน
แวะชมเขตอนัซีนของกาญจนบรุกีบัต้นจามจรุียักษห์รือต้น
ก้ามปูยักษ ์ตะลงึกบัความใหญ่โตของตน้ไมแ้ละก่ิงกา้น 
สาขาสวยงามรม่รื่นของตน้จามจุรยีกัษ์ที่มีอายมุากกว่า 100 
ปี ขนาด 10 คนโอบ เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 54.75 
เมตร ความสงูจากพืน้ดินจนถึงยอดประมาณ 20 เมตร มี
พืน้ที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร ้2 งาน 4 วา ปัจจบุนัหาชมไดย้าก
ย่ิง ตน้จามจรุนีีเ้ป็นตน้ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติอยู่ในพืน้ที่
ของกองการสตัวแ์ละเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสตัวท์หารบก 
จ.กาญจนบุร ีและถือเป็นแลนดม์ารค์สาํคญัของกาญจนบุร ีโดยไดม้ีการทาํสะพานไมเ้ป็นวงกลมรอบตน้ไม ้
เพื่อช่วยป้องกนัใหน้ักท่องเที่ยวไม่เดินไปเหยียบรากตน้ไมห้รอืขดูโชคตามความเชื่อพรอ้มทั้งมีการปรบัปรุง
ภูมิทศันใ์หม่ดว้ยการจดัทาํสวนหย่อมขนาดย่อม และนาํไมด้อกไมป้ระดบัมาปลกูเพื่อใหม้ีความสวยงามมาก
ย่ิงขึน้ จากนัน้นาํท่านเดินทางต่อสูว่ัดถ า้พุหว้า ตัววดัเป็น
ศิลปะแบบแบบขอมประยกุตท์ี่สวยงาม เป็นวดัป่าอยู่ใน
ออ้มกอดของขนุเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แต่เดิมวดั
แห่งนีม้ีถ ํา้เป็นอโุบสถ แต่ปัจจบุันไดร้บัการบรูณะให้
สวยงามอลงัการดว้ยการสรา้งอโุบสถหินทรายมีการ
แกะสลกัลวดลายรอบอโุบสถไดอ้่อนชอ้ยงดงามครอบตัวถํา้
เอาไว ้เมื่อเดินเขา้ไปในพระอโุบสถก็จะถงึปากทางเขา้ถํา้ซึ่งภายในถํา้มีหินงอกหินยอ้ยสวยงามตาม
ธรรมชาติมีปลอ่งแสงภายในถํา้เพื่อใหแ้สงสอ่งลงมา มีพระพทุธรูปหลายองคร์วมถงึพระบรมสารีรกิธาตทุี่
อญัเชิญมาจากสหภาพเมียนมารป์ระดิษฐานไวใ้หน้กัท่องเที่ยวไดส้กัการะบชูา สมควรแก่เวลานาํท่าน
เดินทางสู ่อ.ไทรโยค นาํท่านเขา้ชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมและวิถีชน เมือง
มลัลกิา เป็นเมืองยอ้นยคุของวิถีชีวิตชาวสยามบรเิวณลุ่มแม่น ํา้เจา้พระยา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยคุ ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้มากมาย
หลายดา้น ที่เด่นชดัมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสไดร้บัความเป็นไทพวกเขาตอ้งใชช้ีวิตอยู่อาศยัและ
ทาํมาหากินดว้ยตนเอง ไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณติัหรอืการดแูลของบรรดาเจา้ขนุมลูนายอีกต่อไป พวกเขาตอ้ง
ดาํรงชีวิตใหอ้ยู่รอด พึ่งตนเองและอยู่รว่มกบัคนสยามทกุหมู่เหลา่ การปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านีน้บัเป็น
รากเหงา้สาํคญัของคนไทยในยคุปัจจบุนั เดินเลน่ผ่านสะพานหนั อนัเป็นที่ลอ่งเรอืคา้ขายกนัของผูค้นในสมยั
นัน้ อีกทัง้อาคาร บา้นเรอืนไทย อาหารไทยแบบดัง้เดิม เงินที่ใชใ้นการซือ้ขายก็ใชเ้งินเหรยีญรูที่ตอ้งแลกก่อน 
ภาษาที่ใช ้ขอรบั/เจา้ค่ะ การประกอบอาชีพของคนสมยัก่อน การหุงหาอาหาร และท่านสามารถแต่งชดุไทย
ใหเ้ขา้กบับรรยากาศไดอ้ีกดว้ย (ค่าเขา้ชมไม่รวมอาหารและค่าเช่าชดุไทยหรอืการแสดงโชวพ์ิเศษอื่นๆ ตาม



เทศกาล) เปรยีบเหมือนท่านไดห้ลงเขา้ไปในยคุของรชักาลที่ 5 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่โบราณ อาหารโบราณ ให้
ท่านไดเ้ดินเลน่ไดรู้ปกนัตามอธัยาศัยตามจดุเช็คอินต่าง หรอืใหท้่านไดน้ั่งรถลากชมโดยรอบ (ค่าเขา้รวมค่า
รถลาก) ใหเ้วลาท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย นาํท่านเดินทางสูชุ่มชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้าน

เหนือ เป็นชมุชนเมืองที่เก่าแก่ที่สดุของกาญจนบรุ ี ตัง้อยู่รมิ

กาํแพงเมืองกาญจนบุร ีใกลพ้ระบรมราชานุสาวรยีพ์ระนั่ง

เกลา้เจา้อยู่หวัเป็นชมุชนเก่าแก่กว่า 180 ปี เริ่มก่อตัง้ขึน้ใน

ยคุสรา้งเมืองกาญจนบุรใีหม่ ในสมยัสมเด็จพระนั่งเกลา้

เจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 3) เมื่อราวปี พ.ศ.2374 โดยมีชาวจีน

และญวนไดม้าตัง้รกรากเพื่อทาํการคา้ในครัง้นัน้ชมุชนปากแพรกนี ้มีเรื่องราวทางประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินครัง้

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 อีกทัง้ยังเป็นสถานที่ๆ เป็นภูมิหลงัของบุคคลสาํคัญและเป็นถนนคอนกรตีสายแรก

ของเมืองกาญจนบรุอีีกดว้ย อาคารบา้นเรอืนที่พกัอาศยัก่อสรา้งดว้ยภูมิปัญญาของคนรุน่ก่อน โดยยงัคง

สภาพเดิมไวค่้อนขา้งมาก มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณใ์นรูปแบบตะวนัออกผสมตะวนัตกที่สรา้งขึน้ใน

ยคุรชักาลที่ 4 เป็นตน้มา มีความคงทนมาจนถึงปัจจบุนั อายขุองอาคารมีความเก่าแก่พอๆ กบักรุง

รตันโกสนิทรแ์ละโครงการถนนคนเดิน 177 ปีปากแพรก ถนนเก่าเลา่เรื่องเมืองกาญจน ์จงึถือกาํเนิดขึน้มา

ดว้ยแรงผลกัดนัและขบัเคลื่อนจากความภาคภูมิใจของคนทอ้งถ่ินที่มีต่อถนนเก่าแก่สายนี ้ซึ่งมีบรรยากาศที่

แตกต่างจากถนนสายอื่นๆ ของกาญจนบรุอีย่างสิน้เชิง ความแตกต่างและลกัษณะเฉพาะตวันีม้ีสาเหตมุา

จากปัจจัยหลายประการไดแ้ก่สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนที่เป็นเอกลกัษณป์ระวติัศาสตรท์อ้งถ่ินที่

เชื่อมโยงกบัการก่อตัง้เมืองกาญจนบุร ีตน้กรุงรตันโกสนิทร ์

ประวติัศาสตรส์ากลที่ผกูพนัใกลช้ิดกบัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

การกาํเนิดของย่านการคา้เก่าแก่ที่เก่ียวเนื่องกบัแม่น ํา้สาย

หลกัของเมืองกาญจนบรุ ีรวมทัง้ภูมิหลงัของบุคคลสาํคญัๆ 

ระดบัประเทศหลายต่อหลายคนทัง้หมดทั้งมวลเหล่านีไ้ด้

กลายเป็นสายใยที่เหนียวแน่น ซึ่งไดเ้ชื่อมโยงและรอ้ยรดั

ชมุชนแห่งนีไ้วด้ว้ยกนัเป็นเวลากว่า 177 ปี ที่ซึ่งเสน่หอ์นั

เก่าแก่อดีตในปัจจบุนัที่มีมนตข์ลงั ความรุง่เรอืงของคืนวนั

เก่าๆ ยงัคงปรากฏ ใหเ้ห็นอย่างแจ่มชดับนสองฟากฝ่ังถนน

ในปัจจบุนั อาทิ บา้นสทิธิสงัข,์ โรงแรมกาญจนบุร,ี บา้นบญุผ่องแอนดบ์ราเดอร,์ บา้นบญุเย่ียมเจียระไน เป็น

ตน้  จากนัน้นาํท่านเดินทางเช็คอินรา้นกาแฟรา้นใหม่ รักษค์ันนา กระแสรา้นกาแฟและรา้นอาหารรมินาขา้ว 

ของเมืองกาญจนบรุ ีเป็นรา้นเปิดใหม่ที่มีทัง้รา้นกาแฟและรา้นก๋วยเต๋ียว ที่มีวิวของทุ่งนาสเีขียวกวา้งไกลราย

ลอ้ม  มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งมองเห็นวิวของวัดถํา้เขานอ้ยและวดัถํา้เสอือยู่เบือ้งหนา้ ในช่วงเวลาเย็นยาม

พระอาทิตยต์กนัน้ ย่ิงงดงามมาก ใหท้่านเบรกพักผ่อนคลายรอ้นภายในรา้นกาแฟ (ไม่รวมค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมภายในรา้น) อิสระใหท้่านสั่งเครื่องด่ืม ถ่ายรูปเช็คอินกบัจุดต่างๆ ที่มีความสวยงามของทุ่งนาเป็น



ฉากหลงั จากนัน้นาํท่านเตรยีมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ใหท้่านแวะซือ้ของฝาก ณ ร้านของฝากเมือง

กาญจน ์ตามอธัยาศยั อาทิ วุน้เสน้ เวน้มะพรา้ว ขนมชัน้ ทองมว้นสด ทองมว้นแกว้ ขนมเป๊ียะหลากรส ขนม

ทองพบั และขนมต่างๆ อีกมากมาย   

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.30 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก าหนดการเดินทาง    ออกเดินทางได้ทุกวัน พ.ย.63 ถงึ 31 ธ.ค.63 
และปี 2564  ม.ค.64 ถึง มี.ค.64 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,590.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 100 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ นาํเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 บรกิารนํา้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเชา้ ตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม์) 
 ค่ามคัคเุทศก ์1 ท่านที่จะคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 100.- บาท ชาํระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารสาํหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
 

 

 



เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 สาํหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจาํนวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอสาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาชาํระค่าทวัรไ์ม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่นาํเที่ยว (หากไม่ชาํระตามกาํหนด ถือว่าท่านสละสทิธ์ิใน
การเดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่นาํเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจาํ) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่นาํเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่นาํเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จาํเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัลาํดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวรผ์่าน.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 


