
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21389 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดักาญจนบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรงุเทพฯ-กาญจนบรุ ี     

2 หมู่บา้นปิล็อก-เนินชา้งศกึ-เหมืองปิล็อก-
น ้าตกจ๊อกกระดิน่-สังขละบุร-ีวัดวังกว์เิวกา
ราม-ลอ่งเรอืชมโบสถจ์มน ้า-สะพานมอญ 

   พักทีส่งัขละบรุ ี
1 คนื 

 
 

3 ตักบาตรชาวมอญ-ถ ้ากระแซ-สะพานขา้ม
แมน่ ้าแคว-ตน้จามจรุยีักษ์-วัดถ ้าเสอื-มนีาคา
เฟ่-กรงุเทพฯ 
 

    

วนัที ่1 : กรงุเทพฯ-กาญจนบรุ ี

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถตู ้
ปรบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จงัหวดักาญจนบรุ ี 
(8 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

 
21.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดักาญจนบรุ ีใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 : หมู่บา้นปิล็อก-เนนิชา้งศกึ-เหมอืงปิล็อก-น า้ตกจ๊อกกระดิน่- 
สงัขละบรุ-ีวดัวงักว์เิวการาม-ลอ่งเรอืชมโบสถจ์มน า้-สะพานมอญ 

05.00 น. ถงึ ณ หมูบ่า้นปิล็อก อสิระท าภารกจิสว่นตวั  
เชา้ น าทา่นเดนิทางไปชมทะเลหมอกและววิมมุสงู เพือ่ดพูระอาทติยข์ึน้ที ่เนนิชา้งศกึ

หรอืยอดดอยปิลอ๊ก เป็นจดุยทุธศาสตรจ์ดุหนึง่ของชายแดนไทย-พมา่ ในจังหวัด
กาญจนบุรี เ ป็นฐานที่มั่นของ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 135 
เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม หากมอง
จากจุ ด นี้ จ ะ เ ห็ นบ ร ร ย าก าศ
โดยรอบหมู่บา้นปิล็อกได ้360 
ในช่วงที่ทั ศนวิสั ยดีสามารถ
มอง เ ห็ นทะ เ ลอั นด ามั น  ฝ่ั ง
ประเทศพมา่ได ้ 

 



08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
 น าท่านเดนิทางไปชมเหมอืงเกา่ปิล็อก ตัง้อยู่ภายในหมูบ่า้นอตีอ่ง เป็นสถานทีท่ี่

เคยเป็นแหล่งเหมอืงแร่เก่าทีบ่อกเล่าถงึเรือ่งราวในอดตี ครัง้เมือ่ผนืดนิแหง่นี้เต็ม
ไปดว้ยแรท่ีม่คีา่ เสมอืนเป็นขมุทองของนักแสวงโชคจากทั่วทุกสารทศิ ในปัจจุบัน
ในยังคงเห็นเศษรถเก่า เครือ่งมอื เครือ่งจักร และอาคารต่างๆ ทีเ่คยใชง้านในยุค
เหมืองแร่รุ่งเรือง วางไวเ้พื่อใหนั้กท่องเที่ยวไดช้ม และกลายเป็นมุมถ่ายภาพ
เก๋ๆ   เมือ่เดนิเขา้ไปขา้งในจะพบกับบรรยากาศเขยีวขจ ีและบอ่ปลาทีเ่ต็มไปดว้ย
ปลาคราฟตัวโต รวมถงึพชืน ้าต่างๆ ทีอ่ยู่ภายในสระ กลายเป็นสระน ้าขนาดเล็กที่
สวยงามแปลกตา จากนัน้ก็น าทา่นเดนิชม สะพานเหมอืงเกา่ปิล็อก ระเบยีงป้าย
ไม ้วดัพระธาตเุหมอืงปิล็อก และน า้ตกจ็อกกระดิน่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในหมูบ่า้นปิล็อก 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ.สงัขละบรุ ี 
16.00 น. เดนิทางถงึ อ.สังขละบุร ีน าท่านเดนิทางไปยัง วดัวงักว์เิวการาม (วดัหลวงพอ่

อุตมะ) ภายในงดงามไปดว้ยดว้ยศลิปะแบบ
มอญ มหีุน่ขีผ้ ึง้ขนาดเทา่คนจรงิปั้นเป็นรปูหลวง
พ่ออุตตมะ น่ังอยู่บนบังลังกห์นา้ประสาทหลัง
ใหญ่ 9 ยอดที่ใชเ้ก็บสังขารของท่าน มี
พระพทุธรปูหนิออ่น งาชา้งแบบมอธ จากนัน้น า
ท่านไปยัง เจดยีพ์ุทธคยา เป็นเจดยีจ์ าลอง มี
ขนาดเล็กกวา่เจดยีพ์ทุธคยาองคจ์รงิทีอ่นิเดยี มี
ลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ดา้นหนา้

เจดยีม์รีูปปั้นสงิหท์ีเ่ป็นศลิปะแบบมอญ 2 ตัว 
ยนืเฝ้าบนัไดทางขึน้ทีท่อดยาวพาขึน้สูต่ัวเจดยี ์
ทีเ่ชือ่ว่าจะคอยปกป้องเจดยีอ์ยู่สองขา้งบันได
ทางเขา้ มคีวามสวยและงดงามมาก ส่องแสง
ทองเด่นอร่ามทั่วทุกสารทศิ บนยอดพระเจดยี์
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อ
อุตตมะอัญเชญิมาจากประเทศศรลีังกาเพือ่ไว ้
ใหส้กัการะบชูา 

เย็น น าท่านล่องเรือชมโบสถแ์ละหอระฆงัของ
เมอืงบาดาล(โบสถจ์มน า้) ซึง่เป็นวัดวังกว์เิว
การามหลังเก่า อกีหนึ่งสถานที่ท่องเทีย่วที่มี
ชือ่เสยีงของ สงัขละบุร ีสถานทีแ่หง่นี้เคยเป็น
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด ์
(Unseen Thailand) เพราะมคีวามแปลกทีม่ี
ซากโบราณสถานจมอยู่ใตน้ ้า เป็นสถานทีเ่ล่า



ขานถงึต านานความเป็นมาของวัดหลวงพ่ออุตตมะ จนหลายคนเรยีกกันว่าเมอืง
บาดาล จากนัน้น าทา่นชมสะพานมอญหรอืสะพานอตุตมานสุรณ์ เป็นสะพานไม ้
ทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไมอู้เบ็งใน
พม่า มคีวามยาวถงึ 850 เมตร สรา้งเพื่อใชข้า้ม แม่น ้าซองกาเลยี เชือ่มการ
สญัจร มอญ-สงัขละ 

 
  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารทีพ่กั 
  

พกัทีส่งัขละบรุ ี(พกัหอ้งละ 2-3-4 ทา่น) ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่3 : ตกับาตรชาวมอญ-ถ า้กระแซ-สะพานขา้มแมน่ า้แคว-ตน้จามจุร ี
ยกัษ-์วดัถ า้เสอื-มนีาคาเฟ่-กรงุเทพฯ 

05.30 น. น าท่านไปร่วมท าบุญตักบาตรกับชาวบา้วชาวมอญ 

จากนัน้อสิระเทีย่วชมวฒันธรรมความเป็นอยูแ่บบฉบบั

ชาวมอญตามอธัยาศยั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมืองกาญจนบุรี (ใชเ้วลา

เดนิทาง 2-3 ช ัว่โมง) ซึง่จะน าท่านเดนิทางไปยัง 

ถ า้กระแซ ตัง้อยู่ตดิกับเสน้ทางรถไฟสายมรณะอัน

เป็นหนึ่งในประวัตศิาสตร์สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 

และถ ้านี้เป็นถ ้าทีเ่คยเป็นทีพ่ักของเชลยศกึเมือ่ครัง้

สรา้งเสน้ทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพมา่ ตัวถ ้า

ตดิกับเสน้ทางสายรถไฟกาญจนบุร-ีน ้าตก เป็นทาง

รถไฟสมัยประวัตศิาสตรส์งครมโลกครัง้ที่ 2 ปัจจุบัน

สิ้นสุดที่สถานีรถไฟน ้ าตก ภานในถ ้าโปร่งและมี

พระพุทธรูปศักดิป์ระดษิฐานอยู่ มองจากปากถ ้ามาที่

บรเิวณทางรถไฟ จะมองเห็นทวิทัศน์ที่งดงามและ

มองเห็นแมน่ ้าแควนอ้ยอยู่เบือ้งล่าง บรเิวณนี้เป็นจุด

ที่สรา้งทางรภไฟที่ยากที่สุด เนื่องจากเป็น

เสน้ทางโคง้เลยีบเขา  

กลางวนั  ร ับ ป ร ะ ท า น อ าห า ร ก ล า ง ว ัน  ณ 

รา้นอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ตวัเมอืงกาญจนบุร ีเทีย่ว

ชมสะพานขา้มแมน่ า้แคว เป็นสว่นหนึง่ของ

เสน้ทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สรา้งขึ้น

ในชว่งสงครามโลก ครัง้ที ่2 โดยหยาดเหงือ่

แรงงาน รวมทัง้ชวีติของเชลยศกึพันธมติรนับ

หมืน่คน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทางรถไฟที่มคีวาม

ยาวถงึ 415 กโิลเมตร อสิระชอ้ปป้ิงของฝาก 



ซึง่อญัมณีทีม่ชี ือ่เสยีงของกาญจนบรุ ีคอื ไพลนิและนลิ จากนัน้น าท่านไปยัง 

วดัถ ้า เสือ  ไฮไลท์ของวัดถ ้ า เสือแห่งนี้คือ  หลวงพ่อชินประทาน

พร พระพทุธรปูปางประทานพรองคใ์หญ่ทีส่ดุในจังหวัดกาญจนบรุี องคพ์ระสี

ทองอร่าม มเีรอืนแกว้ครอบองคพ์ระสวยงาม ตัง้ตระหง่านท่ามกลางทอ้งนา

ผืนใหญ่ที่กลายเป็นสีเขียวชอุ่มในช่วงหนา้ฝน รายลอ้มไปดว้ยเนินเขา

มากมาย และมลี าน ้าแมก่ลองทอดยาวผา่นดา้นหนา้วัด น าท่านแวะถา่ยรูปกับ

คาเฟ่สุดชคิ บรรยากาศสุดชลิ รมิทุ่งนาหลังวัดถ ้าเสอื คอื รา้นมนีาคาเฟ่ 

สามารถมองเห็นววิของวัดถ ้าเสอืไดจ้ากดา้นหนา้รา้น  แถมมสีะพานทอดยาว

กลางทุ่งใหเ้ดนิเล่นชมววิ ถ่ายภาพเช็คอนิเก๋ๆหลายมุม เป็นอกีหนึ่งแลนด์

มารค์แหง่ใหมข่องกาญจนบรุ ี(คา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในรา้น ไมร่วม

กบัราคาทวัร)์ 

เย็น น าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ  

21.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทาง

ธรรมชาต ิเหตกุารทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั 

ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่

ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

(พกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

02-04 เมษายน 2564 4,999 4,999 1,200 

09-11 เมษายน 2564 4,999 4,999 1,200 

10-12 เมษายน 2564 4,999 4,999 1,200 

11-13 เมษายน 2564 4,999 4,999 1,200 

12-14 เมษายน 2564 5,499 5,499 1,500 

13-15 เมษายน 2564 5,499 5,499 1,500 

14-16 เมษายน 2564 5,499 5,499 1,500 

15-17 เมษายน 2564 5,499 5,499 1,500 

16-18 เมษายน 2564 4,999 4,999 1,200 

23-25 เมษายน 2564 4,999 4,999 1,200 

30-02 พฤษภาคม 2564 5,499 5,499 1,500 

01-03 พฤษภาคม 2564 5,499 5,499 1,500 

02-04 พฤษภาคม 2564 5,499 5,499 1,500 

07-09 พฤษภาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

14-16 พฤษภาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

21-23 พฤษภาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

28-30 พฤษภาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

02-04 มถินุายน 2564 5,499 5,499 1,500 

03-05 มถินุายน 2564 5,499 5,499 1,500 



04-06 มถินุายน 2564 5,499 5,499 1,500 

11-13 มถินุายน 2564 4,999 4,999 1,200 

18-20 มถินุายน 2564 4,999 4,999 1,200 

25-27 มถินุายน 2564 4,999 4,999 1,200 

02-04 กรกฎาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

09-11 กรกฎาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

16-18 กรกฎาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

23-25 กรกฎาคม 2564 5,499 5,499 1,500 

25-27 กรกฎาคม 2564 5,499 5,499 1,500 

26-28 กรกฎาคม 2564 5,499 5,499 1,500 

30-01 สงิหาคม 2564 4,999 4,999 1,200 

ราคาเด็กทารกอาย ุ

ต า่กวา่ 2 ปี 
2,799 

 
 

 

 

 คา่รถตู ้VIP ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 

 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิด้
ระบใุนรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทา่น/กรุป๊  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลงัจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ

การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิ

ค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป 

แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตาม

ความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทาง

บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกว่า 8 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ

, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



 

 


