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กรงุเทพฯ - พระปฐมเจดยี ์(นครปฐม) - กาญจนบรุ ี- วดัถ า้เสอื - มนีา คาเฟ่ - 

ตน้จามจรุยีกัษ ์- รา้นมลัเบอรร์ ี ่เมลโล ่– สะพานขา้มแมน่ า้แคว - กรุงเทพฯ 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอ านวยความสะดวก 

บรกิารอาหารวา่งเชา้ (Box Set) (1) 

07.30 น. ออกเดนิทางสูจ่ังหวัดนครปฐม 

09.30 น.  น าท่านเดนิทางถงึวัดพระปฐมเจดยีร์าชวรมหาวหิาร พระสถูปเจดียท์ีม่ีขนาดใหญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย จังหวัด

นครปฐมไดใ้ชพ้ระปฐมเจดยี์

เป็นตราประจ าจังหวัด พระ

ป ฐ ม เ จ ดี ย์ ที่ เ ห็ น อ ยู่ ใ น

ปัจจุบันนี้เป็นองคท์ีส่รา้งขึน้

ในสมัยรัชกาลที ่4 เมือ่ พ.ศ. 

2396 โดยโปรดเกลา้ฯ ให ้

สรา้งครอบพระเจดีย์องค์

เดมิซึง่เป็นเจดยีเ์กา่แกม่ฐีานแบบโอคว ่าและมยีอดปรางคอ์ยู่ขา้งบน สันนษิฐานว่ามอีายุอยู่

ในตอนตน้พุทธศตวรรษที ่4 โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมอืงนครปฐม 'วัดพระปฐมเจดยี์

ราชวรมหาวหิาร' พระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดราชวรมหาวหิาร ซึง่มีประวัตคิวามเป็นมา

ยาวนานในแผ่นดนิสุวรรณภูมแิละเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุขององคพ์ระโคตม

พุทธเจา้ ลักษณะเป็นพระเจดียใ์หญ่ รูประฆังคว ่า ปากผายมหมึา โครงสรา้งเป็นไมซุ้งรัด

ดว้ยโซ่เสน้มหมึาก่ออฐิถอืปูน ประดับดว้ยกระเบือ้งปูทับ มวีหิาร 4 ทศิ ก าแพงแกว้ 2 ชัน้ 

เป็นทีเ่คารพสกัการบชูาของบรรดาพุทธศาสนกิชนทั่วโลก พระปฐมเจดยี ์

11.20 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่

วัดถ ้าเสอื ตัง้อยู ่อ.ทา่มว่ง  

จ .ก าญจนบุ รี  สิ่ งที่ ส ะดุ ด

สายตาของนักท่องเทีย่วทีม่า

เทีย่วชมวัด เพือ่กราบนมัสการ

พระธาตุ และพระพุทธรูปปาง

ประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของ

จังหวัดกาญจนบุรตีัวองค ์พระ
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สวยงามประดับ ดว้ยโมเสคสทีองทัง้องค ์มองไปดา้นล่างเห็นเป็นทุง่นา นอกจากนี้ยังมพีระ

เจดยีเ์กศแกว้ปราสาท องคพ์ระเจดยีเ์ป็นสอีฐิ ทัง้องค ์แบ่งเป็นชัน้ต่างๆหลายชัน้ แต่ละชัน้

จะ ประดษิฐาน พระพุทธรูปต่างๆ มากมาย จนถงึชัน้บนสุดเป็นที่ประดษิฐานของพระบรม

สารรีกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากประเทศ อนิเดยี ใหเ้ขา้ไปสักการะพระพุทธรูปและชืน่ชมความ

งดงามของจติรกรรมฝาผนัง ดา้นล่างมีถ ้าขนาดเล็กอยู่บรเิวณเชงิเขาเพื่อเขา้ถ ้าเสอืและ

สกัการะพระพุทธรปูดา้นใน 

12.00 น.  น าท่านเดนิทางสู ่มนีา คาเฟ่ ตัง้อยู่ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ีคาเฟ่สดุชคิ 

บรรยากาศสดุชลิ รมิทุ่งนาหลังวัดถ ้าเสอื ท าใหส้ามารถมองเห็นววิของวัดถ ้าเสอืได ้แถมมี

สะพานทอดยาวกลางทุ่งใหเ้ดนิเล่นชมววิ ถ่ายภาพเช็คอนิเก๋ๆ หลายมุม เป็นอกีหนึ่งแลนด์

มารค์ของกาญจนบรุทีีไ่มค่วรพลาด 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (2) 

13.30 น.  น าทา่นเดนิทางชม ตน้จามจรุยีักษ์ อกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคัญของกาญจนบรุ ีโดยได ้

จัดท าสะพานไมเ้ป็นวงกลมรอบ

ต ้น ไ ม ้  เ พื่ อ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ใ ห ้

นักท่องเที่ยวไม่เดนิไปเหยียบราก

ตน้ไม ้เนื่องจากตน้ไมม้ีอายุเก่าแก่

มากกว่า 100 ปี พรอ้มทัง้ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ใหม่ด ว้ยการจัดท าสวย

หย่อมขนาดย่อม เพื่อใหม้ีความ

สวยงามชวนมองมากขึน้  
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14.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ Mulberry 

Mellow คา เ ฟ่ แบบ  Open Air ที่

กาญจนบุรี สถานที่กวา้งขวาง เนน้

บรรยากาศธรรมชาต ิจิบเครื่องดื่ม 

สูดอากาศบริสุทธิท์่ามกลางตน้ไม ้

ใหญ่ แถมยังมบี่อน ้ารายลอ้ม และมี

แบลคกราวน์เป็นภูเขา เมนูเด็ดๆคอื 

ก า แ ฟ มั ล เ บ อ ร์ รี่ อ เ ม ริ ก า โ น่ , 

สมูทตี้มัลเบอร์รี่ นอกจากน้ีส าหรับ

คอชายังสามารถผสมชาในสตูรทีต่ัวเองชอบไดอ้กีดว้ย 

15.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ สะพานขา้มแม่น ้าแคว สะพานขา้มแม่น ้าแคว เป็นส่วนหนึ่งของ

เสน้ทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สรา้งขึน้ในช่วงสงครามโลก ครั ้งที่ 2 โดยหยาดเหงื่อ

แรงงาน รวมทัง้ชวีติของเชลยศกึพันธมติรนับหมืน่คน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทางรถไฟทีม่ีความ

ยาวถงึ 415 กโิลเมตร เริม่ตน้จากสถานีชมุทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุร ีไปสูป่ลายทาง

ทีเ่มอืงทันบซูายัค ประเทศเมยีนมา ส าหรับใชล้ าเลยีงอาวธุ และก าลังพลของญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40น.  น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

19.00น.  คณะเดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ 

เดือน ตุลาคม 2564 
22 ตุลาคม 2564 (ศกุร)์  1,299.- 
23 ตุลาคม 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

24 ตุลาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
29 ตุลาคม 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
30 ตุลาคม 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

31 ตุลาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
เดือน พฤศจิกายน 2564 

5 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
6 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

7 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
12 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
13 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

14 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
19 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
20 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

21 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
26 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
27 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

28 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
เดือน ธนัวาคม 2564 

5 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
6 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,299.- 
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7 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
12 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
13 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

14 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
19 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
20 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

21 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
26 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,299.- 
27 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,299.- 

28 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,299.- 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุา
ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั 
อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว  
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 

กรณีผูเ้ดินทางไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ 

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ี

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

เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ 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 ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

http://www.riothaitravel.com/

