
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ขอน ำท่ำนพบกับเส้นทำงท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรม วีชีวิต และ กิจกรรมสุดแตกต่ำงไม่เหมือนใคร 

น ำท่ำนล่องเรือชมวัดใต้น ้ำ ชมวัฒนธรรมไทย – มอญ กิจกรรมวัฒนธรรมแปลกตำ น่ำค้นหำ 

น ำท่ำนสักกำระบูชำวัดเก่ำแก่ ล่องเรือ  ชมประวัติศำสตร์สมัยสงครำมโลกคร้ังที่ 2 ลุ่มน ้ำแคว 
• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถิ่น  
• ที่พกัมาตรฐาน  
• รถตู ้VIP ปรับอากาศ ที่นัง่ พร้อมน ้าด่ืมละขนมคอยบริการ 
• เรือล่องแม่น ้า ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย  

 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 
 เมษายน  23-25 / 30เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-03 / 02-04 / 03-05 / 07-09 / 08-10 / 14-16  / 21-23 / 25-26 / 28-30 
 มิถุนายน  02-04 / 03-05 / 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 
 กรกฎาคม  02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค. 
 สิงหาคม  06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29  
 กนัยายน  03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 
 

วันแรก(1)  กำญจนบุรี – พุทธคยำ  – ล่องเรือชมวัดใต้น ้ำ – ชมวิวแม่น ้ำซองกำเรีย 
04.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้หนา้ที่คอยให้บริการ  ก่อนการ

เดินทาง 
05.00 น าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตู ้VIP ที่บริษทัฯจดัไวบ้ริการท่าน 

น าท่านเดินทางใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง ท่านออกเดินทางสู่อ าเภอสังขละบุรี  สังข
ละบุรีดินแดนที่อุมดมไปดว้ยวฒันธรรมผสมผสานของไทยและมอญ สัมผสัวิถีชีวิต 
บรรยากาศสบายๆของวฒันธรรมและธรรมชาติที่ลงตัว คณะน าท่านเดินทางสู่ วดั
วงัค์วิเวกการาม เป็นวดัของชาวมอญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญัในสังขละบุรี วดั



 
 
 
 
 
 
 

แห่งน้ีเป็นศาสนสถานส าคญัคู่กบัเจดียพุ์ทธคยาที่ตั้งอยู่บริเวณซอยพุทธคยา เจดียพุ์ทธคยาน้ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ า มีสี
เหลืองทองสวยงาม ภายในเจดียแ์ห่งน้ีมีพระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู ่ท าให้เป็นที่เลื่อมใสของชาวสังขละบุรีและ
ผูท้ี่ผ่านไปมา อีกทั้งยงัเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ส าคญัย่ิงอีกดว้ย ให้ท่านไดถ้่ายรูปสักการะบูชาเพ่ือ
ความเป็นศิริมงคล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย จากนั้น น าท่านลงเรือชมวดัใตน้ ้า เป็นกิจกรรมที่จดัไดว่้าเป็น UNSEEN THAILAND เลยก็ว่าได ้น าท่านล่องเรือ

ชมวดัวงัค์วิเวกการาม วดัสมเด็จ และวดัศรีสุวรรณ ซ่ึงทั้งสามวดัเป็นวดัของสามชนชาติจากนั้นได้เวลาอัน
สมควรน าท่านรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านรับประทานอาหารและเขา้
ที่พกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นของที่พกั 
เมนู 1. ตม้จืดหมูสับ / 2. ฉู่ฉ่ีหน่อไมไ้ก่ / 3. ปลาสร้อยแดดเดียว / 4. ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน / 5. กุง้ทอดกระเทียม 

/ 6. ย  าทะเลซีฟู้ด / 7. เห็ดหอมสดผดัน ้ามนัหอย / 8. ลาบปลาแซลม่อน / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้าเปล่า, น ้าแข็ง 

ที่พัก : Love Bridge House หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่(2) สะพำนมอญ – ด่ำนเจดีย์สำมองค์ – ทองผำภูมิ – น ้ำตกเกริงกะเวียง – เขื่อนวชิรำลงกรณ์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
06.00 น าคณะท่านไปบริเวณสะพานมอญ สะพานมอญแห่งน้ีเป็นสะพานที่เช่ือมโยงระหว่างชาวไทยกบัชาวมอญท่าน

จะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของไทย
มอญ ได ้ณที่แห่งน้ี บริเวณสะพานมอญแห่งน้ี
คบัคัง่ไปด้วยร้านอาหาร ร้านของฝาก ผูค้น มี
กิจกรรมให้ท่านได้เลือกท ามากมาย ทั้งกำรใส่
บำตรพระ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรทัวร์) 
การซ้ือแป้งทา นาคา เป็นแป้งของชนพ้ืนเมือง
ชาวมอญที่ใชท้ากนัจนเป็นเอกลกัษณ์ ให้ท่านมี
เวลาพักผ่อนเดินเล่นทานอาหารเช้า ก่อนการ
เดินทางจุดหมายต่อไป น าท่านเดินทางสู่ “ด่ำน
เจดีย์สำมองค์” (40 นาที) น าท่านชมด่านเจดีย์
สามองค์ เดิมทีเป็นเพียงหินแค่3ก้อน เป็นที่
สักการะบูชาของผูท้ี่ผ่านไปมาบริเวณน้ี ต่อมาไดม้ีการสร้างเป็นเจดียบ์นหินสามกอง ปัจจุบนัด่านเจดียส์ามองค์ก็
ยงัคงเป็นสถานที่ยอดฮิตให้คนแวะมาเขา้ชม อีกทั้งยงัเป็นด่านระหว่างพรมแดนอีกดว้ย  



 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกเกริงกระเวีย” อยู่ในอุทยาน

แห่งชาติเขาแหลมเป็นน ้ าตกใสในขุนเขา ให้ท่านได้
ถ่ายรูปความสวยงามของน ้าตกในยามบ่าย แวะแช่ขาลง
สระน ้ าเยน็ๆ พกัผ่อนหย่อนใจก่อนการเดินทางถัดไป 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อ าเภอทองผาภูมิ น าท่านชม 
“เขื่อนวชิรำลงกรณ์”เขื่อนกกัเก็บน ้าคญัของกาญจนบุรี 
เป็ นแหล่ งกัก เก็บน ้ าส าห รับ ป่ าและการกระท า
การเกษตรของประชาชน ให้ท่านถ่ายรูปชมความงาม

ของเขื่อนจากมุมสูง จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ที่พกั เพ่ือพกัผ่อน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูอาหารป่า ต าหรับทองผาภูมิของที่พกั 

ที่พัก : บ้ำนห้วยอู่ล่องรีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่(3) ทองผำภูมิ – น ้ำพุร้อนหินดำด – ล่องเรือเล็กแม่น ้ำแคว – วัดถ ำ้เสือ – มีนำคำเฟ่  
               ซ้ือของฝำก – กรุงเทพมหำนคร 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “น ้ าพุร้อนหินดาด” ให้ท่านแวะผ่อน

คลายความตึงเครียดที่น ้ าพุร้อนหินดาดเป็นแหล่งน ้ าผุดตาม
ธรรมชาติเกิดจากน ้ าบาดาลใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากพ้ืน
พิภพ ผุดขึ้นมามีแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกาย สถานที่แห่งน้ีในอดีตเคย
เป็นที่พกักายของทหารญี่ปุ่ น เพราะมีความคล้ายกับออนเซน 
ให้ท่านไดใ้ช้เวลาลงแช่เทา้ ผ่อนคลาย น ้ าพุร้อนจะท าให้เลือด
ไหลเวียนดีขึ้ น จากนั้นได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ 



 
 
 
 
 
 
 

“ท่าเรือแม่น ้ าแคว” น าท่านลงเรือล่องแม่น ้ าแควให้ท่านสัมผสัประสบการณ์เที่ยวแม่น ้ าแควที่ไม่เหมือนใคร 
น าท่านลงเรือเล็กล่องไปตามล าน ้ าแคว แม่น ้าสองสีสายน ้ าแห่งชีวิตน าท่านเย่ียมชม ช่องเขาขาดวดัถ ้าเขาปูน 
สุสารทหารสัมพนัธมิตรช่องไก่ สะพานขา้มแม่น ้ าแคว พิพิธภัณฑ์สงครามอกัษะ และ เชลยศึก ท่านจะได้
เรียนรู้ประวติัศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 จากการล่องเรือเส้นทางน ้ าที่น่าสนใจแห่งน้ี จากนั้นได้เวลาอัน
สมควรน าท่านรับประทานอาหารกลางวนั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่  “วัดถ ้ าเสือ” จุดหมาย

ปลายทางแรกของการเดินทาง น าท่านไป
สักการะขอพรพระพุทธรูปปางประธานพรที่
ใหญ่ที่สุดในจงัหวดักาญจบุรี อีกด้วยที่วดัมี
รถรางส าหรับขึ้นไปสักการะพระพุทธรูป อีก
ทั้ งยงัมีเจดีย์เกษแก้วประสาทที่สวยงาม มี
การประดิษฐ์สถานพระบรมสารีริคธาตุที่อนั
เชิญมาจากอินเดียไวอ้ีกด้วย ให้ท่านได้อิ่ม
เอมบุญก่อนการเดินทางจุดหมายปลายทาง
ต่อไป คือ “มีนาคาเฟ่” แวะจิบกาแฟและ
ถ่ายรูปนาข้าวยามบ่าย จุดเช็คอินอันเป็นที่
นิยมในจังหวัดกาญจนบุ รี แบบชิคๆเก๋ๆ
จากนั้น น าท่านซ้ือของฝากพ้ืนบา้น “ร้านแกว้” ก่อนน าท่านออกเดิทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร  

20.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดินทางคร้ังน้ี 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้ น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

23-25 เม.ย. 64 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 
30เม.ย.-02พ.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,000 

01-03 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,000 

02-04 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,000 

03-05 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,000 

07-09 พ.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
08-10 พ.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
14-16 พ.ค. 64   5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 
21-23 พ.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
25-27 พ.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 
28-30 พ.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
02-04 มิ.ย. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 
03-05 มิ.ย. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 
04-06 มิ.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
11-13 มิ.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
18-20 มิ.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
25-27 มิ.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
02-04 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
09-11 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
16-18 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
23-25 ก.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 



 
 
 
 
 
 
 

24-26 ก.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 
27-29 ก.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 

30ก.ค.-01ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
06-08 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
11-13 ส.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 
12-14 ส.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500 
13-15 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
20-22 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
27-29 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
03-05 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
10-12 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
17-19 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 
24-26 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500 

***เพียงจ ำนวน 8 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
4. ค่าล่องเรือและท ากิจกรรมตลอดทริป 
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 



 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าใส่บาตรพระ สะพานมอญ 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกดช่ือและ

นามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือ

ช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง 

ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ 
หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาด
หายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 


