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วนัแรก กรงุเทพฯ - จ.กาญจนบรุ ี- วดัถ า้เสอื - ตน้จามจรุยีกัษ ์– สะพานขา้มแมน่ า้แคว – ไทรโยค 

 

07.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดพบ กรุงเทพฯ  พาทา่นออกเดนิทางสู ่จ.กาญจนบรุ ี(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)   
 

   

เชา้  บรกิารอาหารวา่ง BOX SET  (1) 
 

09.00 น. เดนิทางถงึ จ.กาญจนบรุ ีน าทา่นเดนิทางไปยัง วดัถ า้เสอื  ตัง้อยู ่อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ีเป็นวัดเกา่แกแ่ตโ่บราณกาล 
มปีระวัตสิบืยอ้นไปไดถ้งึปี พ.ศ. 2514 มพีระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดษิฐานอยู่บนเนนิเขา พรอ้มดว้ยพระ

อุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดยีเ์กษแกว้มหาปราสาทสงู 69 เมตร กวา้ง 29 เมตร สงูใหญ่
โดดเดน่อลังการ 

    

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ตน้จามจุรยีกัษ ์ตัง้อยู่ในเมอืงกาญจนบุร ีเป็นตน้ไมม้อีายุยนืยาวมากกว่า 100 ปี ขนาดของ
ล าตน้โดยรอบประมาณ 10 คนโอบ มเีสน้รอบวงประมาณ 15 เมตร ความสงูประมาณ 20 เมตร ถอืเป็นอกีหนึง่ตน้จามจุรี

ทีม่ขีนาดใหญแ่ละหาชมไดย้ากในปัจจุบัน เป็นอกีหนึง่จุดเช็คอนิทีพ่ลาดไม่ไดข้องนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนกาญจนบรุ ี 
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จากนัน้พาท่านชม สะพานขา้มแมน่ า้แคว เป็นสะพานขา้มแม่น ้าแควใหญ่โครงสรา้งเหล็กครึง่วงกลม สลับโครงสรา้ง

ถัก ตอม่อคอนกรตีเสรมิเหล็ก ตัง้อยู่ทีต่ าบลท่ามะขาม อ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีห่างจากตัวเมืองไป
ทางทศิเหนือ ตามทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 323 ประมาณ 4 กโิลเมตร แยกซา้ยประมาณ 400 เมตร ปัจจุบันใชเ้ป็น

ทางสญัจรของรถไฟสายธนบรุ ี- น ้าตก หรอื ทางรถไฟสายมรณะ ในอดตี 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

   
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก อ.ไทรโยค ทีพ่ักทา่มกลางธรรมชาต ิขนุเขาและสายน ้า ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นใกลช้ดิธรรมชาต ิ

 
ไดเ้วลาอันสมควรพาท่านท ากจิกรรมล่องแพ โดยล่องแพสวนกระแสน ้าไปยังจุดปล่อยตัว และปล่อยแพล่องตาม

สายน ้า **ผูเ้ดนิทางจะตอ้งสวมเสือ้ชชูพีทีเ่จา้หนา้ทีจั่ดเตรยีมไว ้ใหอ้สิระทา่นไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศธรรมชาตสิองขา้ง

ทาง สามารถเลน่น ้าไดต้ามอัธยาศัย หรอืสามารถนัง้แพชมววิไดต้ามความตอ้งการ   

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (3) 

 
พกัที ่ โก ๋เมอืงกาญจน ์พาราไดซ ์ววิ รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 
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วนัทีส่อง ดา่นเจดยีส์ามองค ์– วดัวงักว์เิวการาม - เจดยีพ์ุทธคยา - โบสถจ์มน า้(วดัวงักว์เิวการาม) 
-ถนนคนเดนิสงัขละบรุ ี  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
เดนิทางสู ่ดา่นเจดยีส์ามองค ์ซึง่เป็นเขตสิน้สดุชายแดนตะวันตกของประเทศ กัน้พรมแดนระหว่างไทย – พม่า เดมิ

เรยีกกันว่า “หนิสามกอง” เนื่องจากชาวบา้นน าหนิมากองเพื่อเป็นการสักการะเป็นสริมิงคลในการเดนิทางของคนไทย
โดยท่ัวไปกอ่นทีจ่ะเดนิทางออกเขตแดนไทยเขา้สูเ่ขตแดนพมา่แต่ครัง้โบราณ 

 

 
จากนัน้ไปตอ่ยัง วดัวงักว์เิวการาม สรา้งโดยพระราชอดุมมงคล (หลวงพ่ออตุตมะ)พระเกจอิาจารยช์ือ่ดังเชือ้สายมอญ

ไดร้วบรวมชาวกะเหรีย่ง ชาวมอญ รวมทัง้คนไทยทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอสังขละบุรชีว่ยกันสรา้งขึน้ ปัจจุบันหลวงพ่อ

อุตตมะไดล้ะสังขารไปแลว้ (18 ตุลาคม 2549) แต่ศษิยานุศษิย์ยังเก็บสังขารของท่านไวใ้หค้นท่ัวไปเขา้มากราบ
สักการะบูชา  สถานทีส่ าคัญภายในบรเิวณวัดวังกว์เิวการาม มอียู่หลายอาคารดว้ยกัน อาท ิปราสาทเกา้ยอด วหิารพระ

หนิอ่อน และอุโบสถวัดวังกว์เิวการาม แลพน าท่านสักการะ "เจดยีพุ์ทธคยา" ปูชนียสถานทีส่ าคัญคู่กับวัดวังกว์เิวกา
ราม เป็นเจดยีพ์ุทธคยาจ าลองจากประเทศอนิเดยี บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค ์

ขนาดเทา่เมล็ดขา้วสาร ซึง่อัญเชญิมาจากประเทศศรลัีงกา 

 
 

 
กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
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น าท่าน ล่องเรอืชมวัดเกา่ วดัวงักว์เิวการามหลงัเกา่(โบสถจ์มน า้) ตัง้แต่เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นชว่งทีน่ ้าหลัง
เขื่อนลดลง จะสามารถเขา้ไปเยื่อมชม ซากโบราณสถานของวัดและบา้นเรือนที่เป็นอดีตเป็นชุมชนชาวมอญ ที่

หลงเหลอื เชน่ อาคารบา้นเรอืน โรงเรยีน หอระฆัง วหิาร ซุม้ก าแพง และตัวโบสถท์ีม่เีพยีงพนังทีม่ลีวดลายศลิปะแบบ
มอญหลงเหลอืใหเ้ห็น และดา้นนอกโบสถจ์ะมเีศยีรพระหักวางไว ้ใหนั้กท่องเทีย่วไดส้ักการะบูชา สว่นชว่งหนา้ฝนตน้

หนาว ตัง้แต่ตุลาคม - มกราคม เป็นชว่งทีน่ ้าขึน้มาก จงึท าใหน้ ้าท่วมจนเป็นเมืองบาดาล เหลอืเพยีงบางส่วนของหอ

ระฆังทีโ่ผลพ่น้น ้าขึน้มา 
 

 

น าทางเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิสงัขละบุร ีเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองของชาวไทยและชาวมอญ ชมบรรยากาศสะพาน
มอญยามเย็น ถนนสายวัฒนธรรมที่อยากชวนมาสัมผัสความหลากหลายของวถิีชวีติคนไทยเชือ้สายมอญ กะเหรี่ยง 

พมา่ ลาว มสุลมิ ทีน่ าเสนอผา่นการแสดง สนิคา้ทอ้งถิน่ อาหารขนมพืน้เมอืง รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (6) 

 
พกัที ่ พรไพลนิรเิวอรไ์ซด ์รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม สะพานมอญ – เขือ่นวชริาลงกรณ์ – เขาแหลมสกายวอลค์ - กรงุเทพฯ  

 
น าท่านสัมผัสบรรยากาศยามเชา้ที่ สะพานมอญ เป็น

สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย และเป็นสะพานไม ้

ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมา

สะพานมอญเพื่อชมแสงของพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ 
ท่ามกลางสายหมอกในหนา้หนาว ที่โอบลอ้มดว้ย

ธรรมชาต ิและชมวถิชีวีติ วัฒนธรรม ทีแ่ตกตา่งของชาว
ไทยและชาวมอญ 

 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาแหลมสกายวอลค์ มคีวามสงูจากพืน้ดนิ 8.30 เมตร ปทูางเดนิดว้ยกระจกยาว 34 เมตร ทีใ่สจน

เห็นพื้นเบื้องล่าง ปลายสะพานมีม่านน ้าตกอันสวยงาม เป็นจุดเช็คอนิแห่งใหม่ที่รอตอ้นรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัส
ประสบการณ์ความเสยีวเดนิบนสะพานกระจก ท่ามกลางไอหมอกและดอกไมน้านาพรรณกับธรรมชาตทิี่เขยีวขจขีอง

เขื่อนวชริาลงกรณ และในยามค ่าคืนก็มีแสงสีจากไฟที่ประดับประดาที่สะพานสวยงามตระการตา ส่วนบรเิวณดา้น
ขวามอืของสะพานก็จัดใหม้สีไลเดอรเ์นนิหญา้เหมอืนทีโ่รงไฟฟ้าแม่เมาะ เพือ่สรา้งความหรรษาใหกั้บผูท้ีม่าเยอืน ซึง่

ถอืเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเขือ่นวชริาลงกรณ 
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กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  
 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน ตุลาคม 2564 
23 - 25 ตุลาคม 2564 8,499.- 2,000.- 
29 - 31 ตุลาคม 2564 7,499.- 2,000.- 

เดือน พฤศจิกายน 2564 
5 – 7 พฤศจิกายน 2564 7,499.- 2,000.- 
12 – 14 พฤศจิกายน 2564 7,499.- 2,000.- 
19 – 21 พฤศจิกายน 2564 7,499.- 2,000.- 
26 – 28 พฤศจิกายน 2564 7,499.- 2,000.- 

เดือน ธนัวาคม 2564 
4 – 6 ธนัวาคม 2564 8,499.- 2,000.- 
10 – 12 ธนัวาคม 2564 8,499.- 2,000.- 
17 – 19 ธนัวาคม 2564 7,499.- 2,000.- 
24 – 26 ธนัวาคม 2564 7,499.- 2,000.- 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 300 บาท  
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 3,000 / ท่าน  พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีผูเ้ดินทางไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบ

ภายในก าหนด ให้ถือว่าผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทั

ไม่รับยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์เตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ 
ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา 

ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

 


