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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม ปตท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี– ออกเดนิทางสูก่าญจนบรุ ี– วดัถ า้เสอื – มนีาคาเฟ่ -  
เขา้ทีพ่กัอสิระพกัผอ่น - กจิกรรมลอ่งแพ                       อาหาร เทีย่ง,เย็น 

2 The Village Farm to Cafe – สะพานขา้มแมน่ า้แคว - Kan Machi Cafe  คาเฟ่สไตลญ์ีปุ่่ น – รา้น
ของฝาก - กรงุเทพ                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,--                                                                                  



                             

 

ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท า

การยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

  
 

วนัแรก          จดุนดัพบปั๊ม ปตท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี– กาญจนบรุ ี– วดัถ า้เสอื - มนีาคาเฟ่ –  

                     เขา้ทีพ่กัอสิระพกัผอ่น - กจิกรรมลอ่งแพ                     (อาหาร เทีย่ง, เย็น) 
 

 

07.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย จดุนดัพบปั๊ม ปตท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม มหาวทิยาลัยหอการคา้ตดิ

กับสนามกฬีากองทัพบก) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยา

ฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์

จากน ัน้ออกเดนิทางสู ่จ.กาญจนบรุโีดยรถตูป้รบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2-3 ชัว่โมง) อสิระ

ใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย อสิระอาหารเชา้ ณ จุดพกัรถ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัถ า้

เสอื ตัง้อยูบ่นยอดเขาในอ าเภอท่ามว่ง องคพ์ระพุทธรูปปางประทานพร หลวงพ่อชนิประทานพร ซึง่เป็น

พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีรายลอ้มไปดว้ยเนินเขามากมาย ตัง้

ตระหงา่นอยูก่ลางทอ้งนาอนัเขยีวชอุม่ ทีเ่ป็นทีส่ะดดุตาของนักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมวัดหากมองจากมมุ

สงูจะเห็นบรรยากาศอันงดงามอสิระใหท้่านสกัการะนมัสการขอพรเป็นสริมิงคลจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มี

นาคาเฟ่ (Meena Café) รา้นกาแฟสดุชลิกับววิหลักลา้นทีต่อนนีถ้อืวา่เป็นทีน่ยิมอยา่งมากของรา้นกาแฟ

ในจังหวัดกาญจนบุร ีคาเฟ่สรา้งขึน้ท่ามกลางววิทุ่งนา ธรรมชาต ิอสิระใหท้่านถ่ายรูปเช็คอนิและลิม้รส

กาแฟเครือ่งดืม่และอาหารตา่งๆภายในรา้นตามอธัยาศัย (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร เครือ่งดืม่ภายในรา้น)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง  

คนเดยีวเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

26-27 กมุภาพนัธ ์64 3,999  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,000 16  

27-28 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,000 16  

06-07 มนีาคม 64 2,999 1,000 16  

13-14 มนีาคม 64 2,999 1,000 16  

20-21 มนีาคม  64 2,999 1,000 16  

27-28 มนีาคม 64 2,999 1,000 16  



                             

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูร่สีอรท์ทีพั่ก ถงึทีพั่กเรยีบรอ้ยน าทา่นเชค็อนิเก็บสมัภาระ อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่น 

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา น าท่านท ากจิกรรมล่องแพเลน่น า้ และแพเปียก แบบชวิๆ ชม

บรรยากาศววิรมิน ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: แควนอ้ยรสีอรท์ Kwainoi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่อง          The Village Farm to Cafe – สะพานขา้มแมน่ า้แคว - Kan Machi Cafe  คาเฟ่สไตลญ์ีปุ่่ น –  

                       รา้นของฝาก - กรงุเทพ                                                           (อาหาร เชา้, เทีย่ง) 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที3่) 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากทีพั่กมุง่หนา้สู ่The Village Farm  to Cafe คาเฟ่ท่ามกลาง

ขนุเขา ตกแต่งในสไตลอ์บอุน่ วัสดุใชไ้มแ้ละกระจก ท าใหร้า้นดูโอโ่ถง และน่าน่ัง มมีมุทานอาหารน่ังเล่น 

หรอืถ่ายรูปในรา้นแลว้ ดา้นหลังรา้นยังมพีืน้ทีอ่กีเพยีบใหลู้กคา้ไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมไมว่่าจะเป็น ป่ัน

จักรยาน หรอืเดนิถ่ายรูปเก๋ๆ ชมนกชมไม ้รวมถงึสวนดอกไมต้ามฤดูกาล เชน่ ดอกมากาเร็ต ซึง่ก าลัง

เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวมาเช็คอนิ ถ่ายรูป อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศและลิม้รส

อาหารเครือ่งดืม่ตามอธัยาศัย (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร,เครือ่งดืม่,คา่เขา้สวนดอกไม)้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที4่) บรกิารอาหารจานเดยีว 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพานขา้มแมน่ า้แคว สะพานที่ส าคัญที่สุดในเสน้ทางรถไฟสายมรณะ ถูก

สรา้งโดยกองทัพญีปุ่่ นในสมัยสงครามโลกครัง้ที2่ ไดเ้กณฑท์หารเชลยศกึฝ่ายสัมพันธมติร ไดแ้ก ่ทหาร

อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประมาณ 60,000 นาย เพื่อก่อสรา้งทางรถไฟสาย

ยทุธศาสตร ์เพือ่เป็นเสน้ทางผา่นสูป่ระเทศพมา่ โดยการสรา้งสะพานสายนี ้เป็นไปดว้ยความล าบากความ

ทารณุของสงครามสง่ผลใหเ้ชลยศกึหลายหมืน่นาย ตอ้งจบชวีติลงบนสะพานแหง่นี ้จนมกีารเปรยีบเทยีบ

กนัวา่หนึง่ไมห้มอนองทางรถไฟสายมรณะ เทยีบเทา่กบัชวีติเชลยศกึหนึง่ชวีติเลยทเีดยีว ปัจจบุนัไดรั้บการ

ปรับปรุง และซอ่มแซมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญในจังหวัด

กาญจนบรุ ีอสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นสู ่คาเฟ่สดุชคิสไตลญ์ีปุ่่ น Kan Machi Café’   

ทีโ่ดดเดน่ตัง้แต่ทางเขา้ มเีสาโทรอิ ิซุม้ประตแูบบญีปุ่่ นสแีดงสวยงาม ภายในตกแต่งไดบ้รรยากาศสไตล์

ญีปุ่่ นมทีัง้สวนรม่รืน่ สะพานแดงและบอ่ปลาคราฟ รวมถงึ STREET ART เล็กๆ อกีดว้ย ถา้ใครคดิถงึญีปุ่่ น

ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอนิและถ่ายรูปสวยๆ (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหาร,เครือ่งดื่ม,ค่าเชา่ชุดกโิมโน)

ระหวา่งทางกลับ น าทา่นแวะซือ้ของฝาก จากนัน้เดนิทางกลับต่อ เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทับใจ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การ

เดนิทางชว่งเทศกาล,วนัหยดุตา่งๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 
 
 
 



                             

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิ

แลว้จะท าการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถและคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 1คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกัน

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 



                             

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มดั

จ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารข ัน้ต า่ 6 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่ง

ของเจา้หนา้ทีรั่ฐและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิทหรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                             

 


