
 

 

รหัสโปรแกรม : 22519 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

ก าหนดการเดินทาง : กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2565 

(การนัตี 8 คน สามารถออกเดินทางได ้!!) 



วนัแรก    กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ตน้จามจุรียกัษ ์- อ.สงัขละบุรี - เจดียพุ์ทธคยา  

                วดัหลวงพ่ออุตตะมะ  - ล่องเรือชมเมืองบาดาลหรือวดัใตน้ ้ า – เขา้ท่ีพกั 
 

05.30 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหต ุ: จุดนัดหมายอาจมกีารเปล่ียนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดนิทาง 7 วัน) 
 

06.00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู ้VIP 9 ทีนั่ง่ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) แบบ BOX SET 
 

 เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี พาท่านแวะถ่ายรูป “ตน้จามจุรียกัษ”์ เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่

หลายคนมักไปในเมืองกาญจน์ เพราะความใหญ่โต และสวยงามของต้นจามจุรีท าให้ที่น่ีมี

ช่ือเสียงมากๆ ต้นจามจุรียักษ์แห่งนี้ มีขนาดใหญ่มากๆ ประมาณ 10 คนโอบ และมีอายุ

มากกว่า 100 ปีอกีด้วย ดังนั้นจึงเป็นจุดถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้เลยทเีดียว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป อ.สงัขละบุรี น าท่านเดินทางไป “วดัหลวงพ่ออุตตะมะ” วัดที่มี

วิหารริมแม่น า้ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามและเป็นที่จ าพรรษาของหลวงพ่อ

อุตตมะ ซ่ึงชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งกระเหร่ียง และ พม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นต่างเคารพ

นับถือ  จากนั้นน าท่านไปชม “เจดียพุ์ทธคยา” เป็นเจดีย์ที่มีความศักด์ิสิทธิ์ มีลักษณะฐาน

เป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส เป็นการจ าลองแบบ

มาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศ

อินเดีย แต่มีขนาดเลก็กว่า ฐานสี่เหล่ียม

จัตุรัสยาวด้านละ 42 เมตร สูง 59 เมตร 

ส่วนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ส่วนที่เป็นกระดูกน้ิวหัวแม่มือขวา ขนาด

เท่าเมด็ข้าวสาร ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้น

สู่ฐานของเจดีย์พุทธคยา ระหว่างเส้นทาง

มีรอยพระพุทธบาทจ าลอง และรูปหล่อ

หลวงพ่ออุตตมะ ให้เคารพสกัการะ   จากนั้นน าท่านไป “วดัใตน้ ้ า หรือ เมืองบาดาล”  เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของ อ.สังขละบุรี และยังถือเป็น Unseen Thailand  จึงท าให้



นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือเพ่ือชมซากโบราณสถานของวัด  ซ่ึงเป็นวัดที่จมอยู่ใต้น า้มานาน

นับสิบปี  ในช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม - พฤษภาคม น ้าจะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นน ้า

ทั้งหมด พาท่านล่องเรือท่านจะไดช้มบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น า้ ซึง่จะพบวิถีการด าเนินชีวิต

ของชาวมอญ และเห็นยอดเจดียพุ์ทธคยา  (ทวัรน์ี้ รวมค่าเรือแลว้ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (3) 
 

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั สวนแมกไมรี้สอร์ท สังขละบุรี หรือ โรงแรมระดับเทยีบเท่า 

 
 

 

วนัท่ีสอง   ตกับาตรพระมอญ (สะพานมอญ) – แวะถา่ยรูป “คาเฟ่ The CURVE ” 

                 ถา่ยรูปกบัแลนดม์ารค์ดงั “สะพานขา้มแม่น ้าแคว” – ซ้ือของฝาก – กรุงเทพฯ  
 

 

06.00 น.  พาท่านไป “ตักบาตรมอญ” เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่ น่ี ทุกเช้าตรู่ ชาวบ้าน 

นักท่องเที่ยว ต่างต่อแถวเนืองแน่น เพ่ือรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยยิ้ มของคนใน

ชุมชน เดก็น้อยผู้น าโถข้าวมาซ้อนไว้บนศรีษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นภาพที่คุณไม่อาจเหน็ที่ไหนในประเทศน้ี “สะพานมอญ” เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น า้ซองกา

เรีย ไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็น “สะพานไมที้่ยาวที่สุดในประเทศไทย” และเป็นอันดับสอง

ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบง็ในพม่า และเป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอสังขละบุรี เป็นสะพาน

แห่งศรัทธา ที่ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสังขละบุรี ทุกปีจะมี

นักท่องเที่ยวมาสมัผสัธรรมชาติ พร้อม ๆ กบัการได้เหน็วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญในแถบน้ี สิ่งที่

ห้ามพลาดคือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัสะพานที่เสมือนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญ

และไทย ในดินแดนสดุขอบตะวันตกแห่งนี้   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่กาญจนบุรี พาท่านไปแวะถ่ายรูปที่คาเฟ่ " The CURVE" ร้านคาเฟ่

ที่บอกเลยว่าวิวดีมากๆ ท่านสามารถเห็นวิวพาโนราม่าทั้งเทือกเขาและแม่น า้ได้แบบ 180 

องศาเลยทเีดียว ภายในร้านมีทั้งโซน indoor และ outdoor  

 

 



ที่บอกว่าวิวร้านสวยๆเพราะวิวอยู่ตรงกับโค้งแม้น า้พอดี และจุดไฮไลทข์องที่น่ี คือ เราจะได้

เหน็วิวของรถไฟที่แล่นอยู่ริมน า้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวยๆตามอัธยาศัย ส าหรับเคร่ืองดื่ม

ของทางร้านที่อยากแนะน า คือ The Curve Latte ที่เป็นกาแฟโดยใช้ความหวานของ                  

อินทผาลัมแทนน ้าตาล รสชาติดี หวานหอมกลมกล่อมดีทีเดียว  นอกจากเคร่ืองดื่มแล้ว

ภายในร้านยังมีอาหารให้ท่านได้เลือกทาน อาท ิพิซซ่า สเตก็ สปาเกตตี้  เค้กอร่อยๆ และของ

ว่างทานเล่นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   อิสระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าท่านไป ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คดังของเมืองกาญจน์ “สะพานขา้มแม่น ้ าแคว” 

ทางรถไฟที่ทอดตัวยาวข้ามแม่น า้ประมาณ 300 เมตร อีกทั้งยังเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์

ของโลกในช่วง สงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวเมืองกาญจน์                 

กม็ักจะไม่พลาดที่จะมาเชค็อนิและถ่ายรูปสวยๆ ที่สะพานแห่งน้ี  
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เวลาสมควร...พาท่านแวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
 

...... น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



--------------- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉี่ดวคัซีนครบแลว้ดงันี้   

วคัซีนชนิด Sinovac / Astrazeneca / Moderna / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม  

หรือไดร้บัวคัซีนชนิด Johnson & Johnson ครบ 1 เข็ม ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  

หรือวคัซีนสูตรไขวต้ามท่ีสาธารณะสุขก าหนด 

อตัราค่าบริการ 

เดินทางเดือน : กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 65 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัท่ี 05 – 06 กมุภาพนัธ ์65 4,999 1,500 

วนัท่ี 12 – 13 กมุภาพนัธ ์65 4,999 1,500 

วนัท่ี 19 – 20 กมุภาพนัธ ์65 4,999 1,500 

วนัท่ี 26 – 27 กมุภาพนัธ ์65 4,999 1,500 
วนัท่ี 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 65 3,999 1,500 
วนัท่ี 05 – 06 มีนาคม 65  4,999 1,500 
วนัท่ี 12 – 13 มีนาคม 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 19 – 20 มีนาคม 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 28 - 29 มีนาคม 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 02 – 03 เมษายน 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 09 – 10 เมษายน 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 13 – 14 เมษายน 65 5,999 1,800 
วนัท่ี 14 – 15 เมษายน 65 5,999 1,800 
วนัท่ี 15 – 16 เมษายน 65 5,999 1,800 



วนัท่ี 16 – 17 เมษายน 65 5,999 1,800 
วนัท่ี 23 – 24 เมษายน 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 30 เม.ย. – 01 พ.ค. 65 5,999 1,500 
วนัท่ี 14 – 15 พฤษภาคม 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 28 – 29 พฤษภาคม 65 4,999 1,500 
วนัท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 65 3,999 1,500 

 
 

**ราคานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์200 บาท / ท่าน / ทริป ** 
 
 
 

 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่ารถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ พรอ้มคนขบั 1 คน   

 ไกด ์1 ท่าน คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป  

 ค่าที่พัก 1 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่าทิปไกด ์200 บาท / คน / ทริป 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

 

 

 



เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที ่8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามดัจ ารถตู้ , ค่ามัดจ า

โรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนั ยดึเงินค่าทวัร ์100% ( เนือ่งจากทุกอยา่งมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 35 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 
 

การช าระเงิน 

1. กรุณาช าระมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นับจากท าการจอง ท่านละ 2,000 บาท  

2. ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่

มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับ

บริษัทฯ เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด

อุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง

การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุด

ความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้

ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
    

  “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”  



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