
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : สงิหาคม 63 – มกราคม 64 

(การนัตี 8 คน สามารถออกเดินทางได ้!!) 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – จามจุรียกัษ ์- อ.สงัขละบุรี - ด่านพระเจดีย ์3 องค ์ 

                เจดียพุ์ทธคยา - วดัหลวงพ่ออุตตะมะ  - ล่องเรือชมเมืองบาดาลหรือวดัใตน้ ้า 



 

 

05.30 น.  พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปล่ียนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 
 

06.00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู ้VIP   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) แบบ BOX SET 
 

 เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี พาท่านแวะถ่ายรูป “ตน้จามจุรียกัษ”์ เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่
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ย
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ไปในเมืองกาญจน์ เพราะความใหญ่โต และสวยงามของต้นจามจุรีทาํให้ที่น่ีมีช่ือเสียงมากๆ 

ต้นจามจุรียักษ์แห่งน้ีมีขนาดใหญ่มากๆ ประมาณ 10 คนโอบ และมีอายุมากกว่า 100 ปีอีก

ด้วย ดังน้ันจึงเป็นจุดถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป อ.สงัขละบุรี นําท่านไปชม “ด่านพระเจดียส์ามองค์” เป็นเขต

สิ้นสดุชายแดนตะวันตกของประเทศไทย 

กั้นพรมแดนระหว่างไทยและพม่าน่ันเอง 

เดิมเรียกกันว่า “หินสามกอง” เน่ืองจาก

ชาวบ้านผ่านมาบริเวณน้ี กจ็ะนําหินมา

กองไว้เพ่ือสักการะเป็นสิริมงคลในการ

เดินทาง นานวันกองหินกไ็ด้มีขนาดใหญ่

ขึ้ น และต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรี

สุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นํา

ชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน   

 

 



 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป “วัดหลวงพ่ออุตตะมะ” วัดที่ มี วิหารริมแม่นํ้า ประดิษฐาน

พระพุทธรูปหินอ่อนอนังดงามและเป็นที่จาํพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ ซ่ึงชาวไทย ชาวมอญ 

รวมทั้งกระเหร่ียง และ พม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ันต่างเคารพนับถือ  จากน้ันนาํท่านไปชม 

“เจดียพุ์ทธคยา” เป็นเจดีย์ที่มีความศักด์ิสิทธิ์ มีลักษณะฐานเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส เป็นการ

จาํลองแบบมาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย แต่มีขนาดเลก็กว่า ฐานสี่เหล่ียม

จัตุรัสยาวด้านละ 42 เมตร สงู 59 เมตร ส่วนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็น

กระดูกน้ิวหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมด็ข้าวสาร ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ฐานของเจดีย์พุทธค

ยา ระหว่างเส้นทางมีรอยพระพุทธบาทจําลอง และรูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะ ให้เคารพ

สักการะ จากน้ันนาํท่านไป “วดัใตน้ ้ า หรือ เมืองบาดาล”  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของ 

อ.สังขละบุรี และยังถือเป็น Unseen Thailand จึงทาํให้นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือเพ่ือชม

ซากโบราณสถานของวัด ซ่ึงเป็นวัดที่จมอยู่ใต้นํ้ามานาน นับสิบปี ในช่วงฤดูแล้งราวเดือน

มีนาคม - พฤษภาคม นํา้จะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นนํา้ทั้งหมด ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชม

บรรยากาศสองริมฝั่งแม่นํ้า ซ่ึงจะพบวิถีการดําเนินชีวิตของชาวมอญ และเห็นยอดเจดีย์

พุทธคยา  
 

 

เย็น 

 รบัป

ระทาน

อาหารเย็น 

ณ 

รา้นอาหาร 

(3) 

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

 

วนัที่สอง   ตกับาตรพระมอญ (สะพานมอญ) – น ้าตกเกริงกระเวีย – เมืองมลัลิกา 

                 บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั – ถา่ยรูปกบัสะพานขา้มแม่น ้าแคว – ซ้ือของฝาก  
 

 

06.00 น.  พาท่านไป “ตักบาตรมอญ” เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่ น่ี ทุกเช้าตรู่ ชาวบ้าน 

นักท่องเที่ยว ต่างต่อแถวเนืองแน่น เพ่ือรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยย้ิมของคนใน

ชุมชน เดก็น้อยผู้นาํโถข้าวมาซ้อนไว้บนศรีษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นภาพที่คุณไม่อาจเหน็ที่ไหนในประเทศน้ี “สะพานมอญ” เป็นสะพานไม้ข้ามแม่นํา้ซองกา

เรีย ไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็น “สะพานไมที้่ยาวที่สุดในประเทศไทย” และเป็นอันดับสอง

ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบง็ในพม่า และเป็นสัญลักษณ์ของอาํเภอสังขละบุรี เป็นสะพาน

แห่งศรัทธา ที่ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสังขละบุรี ทุกปีจะมี

นักท่องเที่ยวมาสมัผัสธรรมชาติ พร้อม ๆ กบัการได้เหน็วิถชีีวิตชุมชนชาวมอญในแถบน้ี สิ่งที่

ห้ามพลาดคือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัสะพานที่เสมือนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญ

และไทย ในดินแดนสดุขอบตะวันตกแห่งน้ี   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

จากน้ันนําท่านเดินทาง สู่กาญจนบุรี แวะพาท่านถ่ายรูป “น ้ าตกเกริงกระเวีย” ต้ังอยู่ใน               

เขตพ้ืนที่ของอทุยานแห่งชาติเขาแหลม ตาํบลปรังเผล เป็นนํา้ตกที่มีขนาดเลก็ๆ สูงประมาณ 

5 เมตร เกดิจากลาํห้วยเกริงกระเวียไหลผ่านลดหล่ันกนัมาตามช้ันหินปูนจนเกดิเป็นนํา้ตกขึ้น 

บรรยากาศรอบๆ จะถูกรอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ปกคลุมไปทั่วบริเวณนํา้ตก จากน้ัน

นาํท่านเดินทางไป “เมืองมลัลิกา” ร.ศ.๑๒๔ สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕ เดินชมสถาปัตยกรรมไทยและวิถีชีวิตชาวบ้านในพ้ืนที่กว่า ๖o ไร่ ชิมขนมไทย

โบราณหายากในย่านร้านค้า 



 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง(5) อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ตอ์าหารไทย และเคร่ืองด่ืม 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป “สะพานขา้มแม่น ้ าแคว” ทางรถไฟที่ทอดตัวยาวข้ามแม่นํ้า

ประมาณ 300 เมตร เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คของเมืองกาญจน์เลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นรถไฟ

สายประวัติศาสตร์ของโลกในช่วง สงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาสมควรพาท่านแวะซ้ือของฝากกอ่นกลบักรุงเทพฯ 
 

...... น.  เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

** เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ : สิงหาคม 63 – มกราคม 64 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัที ่22 – 23 สิงหาคม 63 4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัที ่26 – 27 สิงหาคม 63 3,590 3,590 3,590 1,200 

วนัที ่29 - 30 สิงหาคม 63 4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัที ่05 – 06 กนัยายน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัที ่12 - 13 กนัยายน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัที ่19 - 20 กนัยายน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัที ่26 - 27 กนัยายน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัที ่03 – 04 ตุลาคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่10 - 11 ตุลาคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่17 - 18 ตุลาคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่24 - 25 ตุลาคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 



 

วนัที ่31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่07 - 08 พฤศจิกายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่14 - 15 พฤศจิกายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่21 - 22 พฤศจิกายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่28 - 29 พฤศจิกายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่05 – 06 ธนัวาคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่12 - 13 ธนัวาคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่19 - 20 ธนัวาคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่26 - 27 ธนัวาคม 63 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่30 - 31  ธนัวาคม 63 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่31 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่01 – 02 มกราคม 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่02 – 03 มกราคม 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้** 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 1 คืน สาํหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 



 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกาํกบัภาษี) 

เง่ือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งน้ี 

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจาํรถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาทิ ค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจาํ 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะน้ันจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

 

 
 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจาํภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์ 

2. ชาํระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาํระเตม็จาํนวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 
 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 



 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ันๆ  
    

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


