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่ วเลขที่ 11/04307

ว ันแรก

ื - ต้นจามจุรย
กรุงเทพฯ - จ.กาญจนบุร ี - ว ัดถา้ เสอ
ี ักษ์ – สะพานข้ามแม่นา้ แคว – ไทรโยค

07.00 น.

พร ้อมกันทีจ
่ ุดนัดพบ กรุงเทพฯ พาท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุร ี (ใช ้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง)

เชา้

บริการอาหารว่าง BOX SET (1)

09.00 น.

เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี นาท่านเดินทางไปยัง ว ัดถา้ เสือ ตัง้ อยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็ นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล
ื ย ้อนไปได ้ถึงปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร ้อมด ้วยพระ
มีประวัตส
ิ บ
อุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดียเ์ กษแก ้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว ้าง 29 เมตร สูงใหญ่
โดดเด่นอลังการ

นาท่านเดินทางต่อไปยัง ต้นจามจุรย
ี ักษ์ ตัง้ อยู่ในเมืองกาญจนบุรี เป็ นต ้นไม ้มีอายุยน
ื ยาวมากกว่า 100 ปี ขนาดของ
ลาต ้นโดยรอบประมาณ 10 คนโอบ มีเส ้นรอบวงประมาณ 15 เมตร ความสูงประมาณ 20 เมตร ถือเป็ นอีกหนึง่ ต ้นจามจุรี
ทีม
่ ข
ี นาดใหญ่และหาชมได ้ยากในปั จจุบัน เป็ นอีกหนึง่ จุดเช็คอินทีพ
่ ลาดไม่ได ้ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ด ้มาเยือนกาญจนบุรี
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จากนั น
้ พาท่านชม สะพานข้ามแม่นา้ แคว เป็ นสะพานข ้ามแม่น้ าแควใหญ่โครงสร ้างเหล็กครึง่ วงกลม สลับโครงสร ้าง
ถัก ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัง้ อยู่ทต
ี่ าบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองไป
ทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกซ ้ายประมาณ 400 เมตร ปั จจุบันใช ้เป็ น
ทางสัญจรของรถไฟสายธนบุรี - น้ าตก หรือ ทางรถไฟสายมรณะ ในอดีต
กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (2)
่ พ
นาท่านเข ้าสูท
ี่ ัก อ.ไทรโยค ทีพ
่ ักท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาและสายน้ า ให ้ท่านได ้พักผ่อนใกล ้ชิดธรรมชาติ
ได ้เวลาอันสมควรพาท่านทากิจ กรรมล่องแพ โดยล่องแพสวนกระแสน้ า ไปยัง จุด ปล่อยตัว และปล่อยแพล่อ งตาม
้ ชูชพ
ี ทีเ่ จ ้าหน ้าทีจ
สายน้ า **ผู ้เดินทางจะต ้องสวมเสือ
่ ัดเตรียมไว ้ ให ้อิสระท่านได ้ดืม
่ ด่ากับบรรยากาศธรรมชาติสองข ้าง
ทาง สามารถเล่นน้ าได ้ตามอัธยาศัย หรือสามารถนัง้ แพชมวิวได ้ตามความต ้องการ

คา
่

บริการอาหารคา
่ ณ ร้านอาหาร (3)

พ ักที่

โก๋ เมืองกาญจน์ พาราไดซ ์ วิว รีสอร์ท หรือระด ับเทียบเท่าเดียวก ัน
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ว ันทีส
่ อง

ด่านเจดียส
์ ามองค์ – ว ัดว ังก์วเิ วการาม - เจดียพ
์ ุทธคยา - โบสถ์จมนา้ (ว ัดว ังก์วเิ วการาม)
ั
-ถนนคนเดินสงขละบุ
รี

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
้ สุดชายแดนตะวันตกของประเทศ กัน
เดินทางสู่ ด่านเจดียส
์ ามองค์ ซึง่ เป็ นเขตสิน
้ พรมแดนระหว่างไทย – พม่า เดิม
เรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ ้านนาหินมากองเพื่อเป็ นการสักการะเป็ นสิรม
ิ งคลในการเดินทางของคนไทย
โดยทั่วไปก่อนทีจ
่ ะเดินทางออกเขตแดนไทยเข ้าสูเ่ ขตแดนพม่าแต่ครัง้ โบราณ

ื่ ดังเชือ
้ สายมอญ
จากนัน
้ ไปต่อยัง ว ัดว ังก์วเิ วการาม สร ้างโดยพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)พระเกจิอาจารย์ชอ
ได ้รวบรวมชาวกะเหรีย
่ ง ชาวมอญ รวมทัง้ คนไทยทีอ
่ าศัยอยู่ในพืน
้ ทีอ
่ าเภอสังขละบุรช
ี ว่ ยกันสร ้างขึน
้ ปั จจุบันหลวงพ่อ
ิ ยานุ ศ ษ
ิ ย์ยั ง เก็ บ สัง ขารของท่า นไว ้ให ้คนทั่ ว ไปเข ้ามากราบ
อุต ตมะได ้ละสัง ขารไปแล ้ว (18 ตุล าคม 2549) แต่ศ ษ
สักการะบูชา สถานทีส
่ าคัญภายในบริเวณวัดวังก์วเิ วการาม มีอยู่หลายอาคารด ้วยกัน อาทิ ปราสาทเก ้ายอด วิหารพระ
หินอ่อน และอุโบสถวัดวังก์วเิ วการาม แลพนาท่านสักการะ "เจดียพ
์ ุทธคยา" ปูชนียสถานทีส
่ าคัญคู่กับวัดวังก์วเิ วกา
ราม เป็ นเจดียพ
์ ุทธคยาจาลองจากประเทศอินเดีย บรรจุพระบรมสารีรก
ิ ธาตุส่วนที่เป็ นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์
ขนาดเท่าเมล็ดข ้าวสาร ซึง่ อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (5)
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นาท่าน ล่องเรือชมวัดเก่า ว ัดว ังก์วเิ วการามหล ังเก่า(โบสถ์จมนา้ ) ตัง้ แต่เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นช่วงทีน
่ ้ าหลัง
เขื่อ นลดลง จะสามารถเข ้าไปเยื่อ มชม ซากโบราณสถานของวั ด และบ ้านเรือ นที่เ ป็ นอดีต เป็ นชุม ชนชาวมอญ ที่
หลงเหลือ เช่น อาคารบ ้านเรือน โรงเรียน หอระฆัง วิหาร ซุ ้มกาแพง และตัวโบสถ์ทม
ี่ เี พียงพนังทีม
่ ล
ี วดลายศิลปะแบบ
มอญหลงเหลือให ้เห็น และด ้านนอกโบสถ์จะมีเศียรพระหักวางไว ้ ให ้นั กท่องเทีย
่ วได ้สักการะบูชา ส่วนช่วงหน ้าฝนต ้น
หนาว ตัง้ แต่ตุลาคม - มกราคม เป็ นช่วงทีน
่ ้ าขึน
้ มาก จึงทาให ้น้ าท่วมจนเป็ นเมืองบาดาล เหลือเพียงบางส่วนของหอ
ระฆังทีโ่ ผล่พ ้นน้ าขึน
้ มา

ั
้ สินค ้าพื้นเมืองของชาวไทยและชาวมอญ ชมบรรยากาศสะพาน
นาทางเดินทางสู่ ถนนคนเดินสงขละบุ
ร ี เลือกซือ
้ สายมอญ กะเหรี่ยง
มอญยามเย็น ถนนสายวัฒนธรรมที่อยากชวนมาสัม ผัส ความหลากหลายของวิถีช วี ต
ิ คนไทยเชือ
พม่า ลาว มุสลิม ทีน
่ าเสนอผ่านการแสดง สินค ้าท ้องถิน
่ อาหารขนมพืน
้ เมือง ร ้านค ้า ร ้านขายของทีร่ ะลึก
คา
่

บริการอาหารคา
่ ณ ร้านอาหาร (6)

พ ักที่

พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หรือระด ับเทียบเท่าเดียวก ัน

ว ันทีส
่ าม

สะพานมอญ – เขือ
่ นวชิราลงกรณ์ – เขาแหลมสกายวอล์ค - กรุงเทพฯ
นาท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช ้าที่ สะพานมอญ เป็ น
สะพานไม ้ทีย
่ าวทีส
่ ด
ุ ในประเทศไทย และเป็ นสะพานไม ้
ที่ยาวเป็ นอันดับ 2 ของโลก เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อ เสีย งของ จ.กาญจนบุ รี ซึ่ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มมา
สะพานมอญเพื่อชมแสงของพระอาทิตย์ขน
ึ้ ในยามเช ้า
ท่ า มกลางสายหมอกในหน า้ หนาว ที่ โ อบล อ
้ มด ว้ ย
ธรรมชาติ และชมวิถช
ี วี ต
ิ วัฒนธรรม ทีแ
่ ตกต่างของชาว
ไทยและชาวมอญ

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางสู่ เขาแหลมสกายวอล์ค มีความสูงจากพืน
้ ดิน 8.30 เมตร ปูทางเดินด ้วยกระจกยาว 34 เมตร ทีใ่ สจน
เห็ น พื้น เบื้อ งล่า ง ปลายสะพานมีม่า นน้ า ตกอั น สวยงาม เป็ นจุ ด เช็ ค อิน แห่ง ใหม่ที่ร อต ้อนรั บ นั ก ท่ อ งเที่ย วมาสั ม ผั ส
ประสบการณ์ความเสียวเดินบนสะพานกระจก ท่ามกลางไอหมอกและดอกไม ้นานาพรรณกับธรรมชาติที่เขียวขจีของ
เขื่อ นวชิร าลงกรณ และในยามค่ า คืน ก็ มีแ สงสีจ ากไฟที่ป ระดั บ ประดาที่ส ะพานสวยงามตระการตา ส่ว นบริเ วณด ้าน
ขวามือของสะพานก็จัดให ้มีสไลเดอร์เนินหญ ้าเหมือนทีโ่ รงไฟฟ้ าแม่เมาะ เพือ
่ สร ้างความหรรษาให ้กับผู ้ทีม
่ าเยือน ซึง่
ถือเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขือ
่ นวชิราลงกรณ
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กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (8)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ
้ ริการ **
** ขอขอบพระคุณทีเ่ ลือกใชบ
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อัตราค่าบริ การ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ ม
ห้องละ 2-3 ท่าน
เดือน ตุลาคม 2564
23 - 25 ตุลาคม 2564
8,499.2,000.29 - 31 ตุลาคม 2564
7,499.2,000.เดือน พฤศจิ กายน 2564
5 – 7 พฤศจิ กายน 2564
7,499.2,000.12 – 14 พฤศจิ กายน 2564
7,499.2,000.19 – 21 พฤศจิ กายน 2564
7,499.2,000.26 – 28 พฤศจิ กายน 2564
7,499.2,000.เดือน ธันวาคม 2564
4 – 6 ธันวาคม 2564
8,499.2,000.10 – 12 ธันวาคม 2564
8,499.2,000.17 – 19 ธันวาคม 2564
7,499.2,000.24 – 26 ธันวาคม 2564
7,499.2,000.*ราคาข้างต้นยังไม่มีการจองตั ๋วเครื่องบิ นไว้ ลูกค้าต้องแจ้งกาหนดวันเพื่อการเช็คราคา*
กาหนดการเดิ นทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณี ที่พกั 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียงเสริ ม 1 ท่าน)
 ค่าไกด์นาเที่ยวคอยบริ การ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณี ตอ้ งการซื้ อประกันเพิ่มเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพ
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ นาเที่ยว ท่ านละ 300 บาท
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ใบอนุญาตนาเทีย
่ วเลขที่ 11/04307

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. ผู้เดินทางต้ องชาระมัดจาค่ าทัวร์ เป็ นจานวน 3,000 / ท่ าน พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่นั่ง
2. ผู้เดินทางต้ องชาระเงินค่ าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน กรณี ผเู ้ ดินทางไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบ
ภายในกาหนด ให้ถือว่าผูเ้ ดินทางสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษท
ั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั
ไม่รับยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี ใดๆ
2. การคืนเงินมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบินที่ออกไปแล้ว
ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ ที่ลูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั กากับเท่านั้น
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