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กาญจนบุรี เท่ียวได้ท้ังปี ไม่มีค าว่า เบ่ือ ! 
อตัราค่าบริการ 8 9 9 บาท/ท่าน (การันตี 8 ท่านเดินทาง) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
มกราคม 65 22, 29 เมษายน 65 02, 09, 16, 23, 30 

กุมภาพันธ์ 65 05, 12, 19, 26 พฤษภาคม 65 07, 14, 21, 28 

มีนาคม 65 05, 12, 19, 26 มิถุนายน 65 04, 11, 18, 25 

 
 

วันเสาร์ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

ถ า้กระแซ – คาเฟ่สไตล์เกาหลี (วอนแดซอง) – คาเฟ่สวนสไตล์ญี่ปุ่ น (Kan machi cafe) –  สะพานแม่น ้าแคว 

05.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท พระรำม 2-บำงมด เจำ้หนำ้ที่คอยให้กำรตอ้นรับ 
ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำงวิถีท่องเที่ยวใหม่ 

*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 
**ก่อนขึ้น-ลงรถทกุคร้ัง  ทางผูจ้ดั มีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์** 

***มีบริการ เจลลา้งมือ กระดาษทิชชู บนรถ*** 
****โปรดปฏิบตัิตามที่เจา้หนา้ที่สถานที่ต่างๆแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 

SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว**** 
05.20 น.  ออกเดินทำงสู่ จงัหวดักำญจนบุรี โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม 

บริการชุดอาหารว่าง+น ้าด่ืม 1 ขวดบนรถ 

 
 

08.30 น.  ถ ้ากระแซ จุดชมแม่น ้ ำแควที่เรียกว่ำวิวดีที่สุดในเมืองกำญจนบุรีที่เรำเรียกกนัว่ำ ทำงรถไฟสำยมรณะ 
ค่ะ ถือว่ำเป็นจุดที่สวยที่สุด และอนัตรำยที่สุดของเส้นทำงรถไฟ ดว้ยควำมสูงมำกๆ และติดเลียบหน้ำผำ 
ถ ้ำกระแซเป็นถ ้ำขนำดเล็ก ภำยในถ ้ำเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธศกัด์ิสิทธ์ิ สถำนที่แห่งน้ีเคยเป็นที่พกัของ
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เชลยศึกเมื่อคร้ังสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำยมรณะไทย-พม่ำ สมยัสงครำมโลกคร้ังที่ 2 บริเวณน้ีเป็นจุดที่สร้ำง
ทำงรถไฟยำกที่สุด เน่ืองจำกเส้นทำงโคง้เลียบเขำและดำ้นล่ำงเป็นแม่น ้ ำลึกจึงไดส้มยำนำมว่ำโคง้มรณะ 
ตวัถ ้ำติดกบัเส้นทำงรถไฟ มองจำกปำกถ ้ำไปบริเวณทำงรถไฟจะเห็นทิวทศัน์ที่งดงำมและมองเห็นแม่น ้ ำ
แควนอ้ยอยูเ่บื้องล่ำง 

 
คาเฟ่สไตล์เกาหลี ที่แรกของกาญจนบุรี วอนแดซอง คำเฟ่สุดชิคที่เข้ำไปแล้วเหมือนหลุดไปอยู่
ท่ำมกลำงสวนดอกไมบ้รรยำกำศธรรมชำติของเกำหลี และภำยในคำเฟ่ตกแต่งเป็นสไตล์เกำหลีมีมุมบำ้น
เกำหลี ตน้ไมแ้ละดอกไมร้อบๆ เหมือนไดม้ำพกัผ่อน รวมไปถึงอำหำรเป็นอำหำรเกำหลีหลำกหลำยเมนู

ให้เลือก นอกจำกน้ีแลว้ยงัมีชุดฮนับกให้เช่ำใส่ถ่ำยรูปแบบจุกๆ พลำดไม่ไดแ้ลว้แหล่ะงำนน้ี !! (ไม่รวม
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมและเช่าชุดฮันบกไว้ในรายการ) 

 
 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่ น 

บ่ำย คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่ น ที่แรกของกาญจนบุรี Kan machi cafe  คำเฟ่น่ำร๊ำกกก มุมถ่ำยรูปดีไป
หมดด เสมือนยกญี่ปุ่ นมำไวท้ี่น่ี ตั้งแต่ทำงเขำ้ ที่มีเสำสีแดงหรือเสำ “โทริอิ” และภำยในร้ำนตกแต่งเป็น
สไตล์ญี่ปุ่ นทั้งหมด มีมุมสะพำนแดง น ้ ำตกและต้นไม้รอบๆ บรรยำกำศที่น่ีท ำให้รู้สึกสดช่ืน เหมือน
ไดม้ำพกัผ่อน รวมไปถึงอำหำรน ้ ำด่ืมที่น่ีก็เป็น อำหำรแบบญี่ปุ่ นหลำกหลำยเมนูเลยย นอกจำกน้ีแลว้ที่น่ี
ยงัมีมุมถ่ำยรูปแนวสตรีทที่ตกแต่งน่ำรักๆ สไตล์ญี่ปุ่ นแบบลงตวั ถ่ำยรูปกนัจุกๆไปเลยย ชุดตอ้งพร้อม
แลว้แหละงำนน้ี ‼ (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไว้ในรายการ)  
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แลนด์มาร์คกาญจนบุรี “สะพานข้ามแม่น ้าแคว”  ทำงรถไฟที่ทอดตวัยำวขำ้มแม่น ้ำประมำณ 300 
เมตร อีกทั้งยงัเป็นรถไฟสำยประวติัศำสตร์ของโลกในช่วง สงครำมโลกคร้ังที่ 2 อีกดว้ย โดยหยำดเหงื่อ
แรงงำน รวมทั้งชีวิตของเชลยศึกพนัธมิตรนบัหมื่นคน เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงทำงรถไฟที่มีควำมยำวถงึ 415 
กิโลเมตร เร่ิมตน้จำกสถำนีชุมทำงหนองปลำดุก จงัหวดัรำชบุรี ไปสู่ปลำยทำงที่เมืองทนับูซำยคั ประเทศ
เมียนมำ ส ำหรับใชล้ ำเลียงอำวุธ และก ำลงัพลของญี่ปุ่ น เพื่อไปโจมตีเมียนมำและอนิเดีย  
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝำกก่อนกลบั 

20.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ...พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 
 

ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  
วอน-แด-ซอง   https://www.facebook.com/wondeasong/?ref=page_internal 
Kan Machi Cafe'  https://www.facebook.com/kanmachicafe 

 

โปรดน าบัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดนิทาง 
หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน 
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกคร้ัง เน่ืองจำกอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมค ำส่ังจงัหวดั) 

------------------------------------------------------------- 
ส่ิงที่ควรน ำติดตัวไปด้วย  : กลอ้งถ่ายรูป  แบตเตอร่ี อุปกรณ์กนัแดด  กระเป๋าลดโลดร้อน กระเป๋าคู่ใจ 

ร่ม  หมวก แว่นตา  เส้ือผา้สีสัน รองเทา้สวมใส่สบาย  ยารักษาโรคประจ าตวั และของใชส่้วนตวัที่จ าเป็น 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

AD18-01 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. รำคำน้ีกำรันตีตั้งแต่ 8 ท่ำนขึ้นไป 
2. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ ตลอดกำรเดินทำง 
3. ค่ำเขำ้สถำนที่ท่องเที่ยว ตำมรำยกำรที่ระบุ 
4. ค่ำน ้ำด่ืมและของว่ำง ตำมรำยกำรที่ระบุ 
5. กำรประกนัอุบตัิเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย 

(กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลำ้นบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท* รวมประกนัอำหำรเป็นพิษ ตำมเงื่อนไขของบริษทั
ฯ ประกนัวินำศภยัที่บริษทัฯ ท ำไว ้ส าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 

*ค่ำรักษำพยำบำล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางที่เหมาะสม) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรำยกำรทวัร์ที่ระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีที่เกิดจำก

กำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) เช่ำจกัรยำน ค่ำกิจกรรมต่ำงๆ กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว ที่เกิดจำกผูเ้ดินทำงเอง  
เป็นตน้ 

2. ค่ำประกนัภยัธรรมชำติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภำพ 
3. ค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยว ส ำหรับชำวต่ำงชำติที่ตอ้งช ำระเพ่ิม อำทิ ค่ำธรรมเนียมอุทยำนแห่งชำติ เป็นตน้ 
4. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัที่เดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/

ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจำ้หนำ้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือว่ำไดท้ ำกำรส ำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้

ทำงธนำคำรที่ระบุ หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัที่นั่งให้ลูกคำ้ท่ำนอื่นที่รออยู่ กำรช ำระไม่ครบ ถือว่ำท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเงื่อนไขกำร
ยกเลิก 
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การยกเลิกการเดินทาง  
1. ไม่สำมำรถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงได ้
2. หำกงดใชบ้ริกำรใดบริกำรหน่ึง หรือ ไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถอืว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได ้

ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ  

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 8 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงผูจ้ดัขอสงวน
สิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อำจเกิดขึ้นได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึงผู ้
จดั จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดกบัชีวิต ร่ำงกำย กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบตัิเหตุ
ต่ำงๆ  สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออย่ำงอื่น กำรนัดหยุดงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

4. พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

5. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกบริษัทขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่
สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใช้จ่ำยที่
บริษทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้ 

6. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นว่ำผูเ้ดินทำงประพฤติตนที่อำจก่อให้เกิดอนัตรำย
ต่อผูเ้ดินทำงอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหน้ำที่ของเจำ้หน้ำที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของ
เจำ้หน้ำที่ (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใช้มำตรกำรตำมที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ควำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป 
ซ่ึงรวมไปถึงกำรยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริกำร 
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