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เดินทาง สงิหาคม-กนัยายน ���� 
 วัดเจริญราษฎรบ์าํรงุ (วัดหนองพงนก) l วัดโพธิ�เย็น l โรงเจเขง่ซิ!วตั #ว  
ตลาดท่าเรือ l โรงงานกระดาษ l วัดปากบาง l รา้นกาแฟมลัเบอรรี์!เมล

โล ่  
ตน้จามจรีุยกัษ ์l วัดตะครํ/าเอน l วัดถํ/าเสือ 

 
 

 

 

มมุมองใหม่ ท่องเที�ยวกาญจนบรุ ีNew Norm 2 วนั ' คืน 

เริ�มตน้เพียง 2,499.- 
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เสน้ทางการเดินทาง  

วนัที� '. กรงุเทพฯ -กาญจนบรุี-วดัเจริญราษฎรบํ์ารงุ (วดัหนองพงนก)-วดัโพธิ9
เย็น-โรงเจเข่งซิ�วตั=ว- ตลาดท่าเรือ                     

วนัที� 2. กาญจนบรุี-โรงงานกระดาษ-วดัปากบาง-รา้นกาแฟมลัเบอรร์ี�เมลโล-่ตน้
จามจรุียกัษ-์วดัตะครํCาเอน-วดัถํCาเสือ-กรงุเทพฯ 

  

Day 

1 
 

 

 
กรงุเทพฯ 

- 
กาญจนบรุ ี

 

 

กรงุเทพฯ -กาญจนบรีุ-วดัเจริญราษฎรบํ์ารงุ (วดัหนองพงนก)-วดัโพธิ9เย็น-โรงเจเข่งซิ�ว
ตั=ว- ตลาดท่าเรือ                     
23.52 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ที!คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื!อความปลอดภัยในการท่องเที!ยว

และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที!จะทาํการตรวจวัดอณุหภมิูของลกูคา้เพื!อคัดกรองก่อนขึ/นรถ 
บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนั !งในรถ 

2A.22 น. นาํท่านเดินทางสจูงัหวัดกาญจนบรีุผา่นจงัหวัดนครปฐม โดยรถบัสปรับอากาศ 
2D.52 น. นาํท่านเขา้ วดัเจริญราษฎรบํ์ารงุ (วดัหนองพงนก) ณ วัดแห่งนี/มีสถาปัตยกรามที!งดงามและโดด

เด่น วิหารคต รอบโบสถ์พระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ (พระพทุธรปูทรงเครื!องจักรพรรดิ 
ขนาดหนา้ตักกวา้ง ๕ เมตร ๙ นิ/ว สรา้งเมื!อเมื!อ พ.ศ.GHIA เนื/อทองเหลืองหนัก ๑๖ ตัน) ดา้นหนา้
โบสถป์ระดิษฐานพระพทุธรปูองคใ์หญ่ตระกาลตานบัเป็นอีกหนึ!งวันที!ชาวพทุธศาสนิกชนไม่ควรพลาด
ที!จะเขา้มาสกัการะและทาํบญุเพื!อเสริมความเป็นศิริมงคล  
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M2.22 น. จากนั/นนาํท่านเดินทางเขา้สู่อาํเภอท่ามะกาจงัหวัดกาญจนบรีุ  

M2.52 น. นําท่านเช ้าชม วัดโพธิ9 เย็น วัดจีนศิลปะธิเบต วัดแห่งนี/ถือว่าเป็นพระอุโบสถฝ่ายมหายานใน
พระพทุธศาสนามีพัทธสีมาถกูตอ้งครบถว้นตามหลักเกณฑ ์ เป็นพระอโุบสถแห่งแรกในประเทศไทย  
ภายในมีพระปฏิมากรพระศากยมนุีพระพทุธเจา้ประดิษฐานอยู่กลางเป็นพระประธาน  รองลงมามีพระ
ไวโรจน์พทุธเจา้  และซา้ยขวามีรปูพระเวทโพธิสัตว์ และ พระสังฆารามปาลโพธิสัตว์ ดา้นหนา้พระ
อโุบสถมีรปูพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ ส่วนดา้นหลังพระอโุบสถมีพระสยามตารา
โพธิสัตว์ประดิษฐฐ์านอยู่  พระรปูทั/ง G พระองค์นั/น เป็นประติมากรรมลักษณะนนูตํ!า สรา้งดว้ยเนื/อ
โลหะผสมรมดาํ ศิลปะแบบธิเบต  
  

  นาํท่านเชา้ชม โรงเจเข่งซิ�วตัEว อาจารยโ์หพฒัน ์ท่าเรือพระแท่น (เป็นวัดญวนแห่งแรกในประเทศ
ไทย)  โรงเจแห่งนี/คาดว่าสรา้งขึ/นในสมัยรัชกาลที! H โรงเจนี/เคยเป็นเสน้ทางผ่านของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวฯ (รัชกาลที! H) เมื!อครั/งพระองคเ์สด็จประพาสไทรโยค และไดเ้สด็จมาขึ/นเรือ
ที!ท่าเทียบเรือตลาดบน ต่อมามีพระญวนมาจําพรรษาอยู่ที!โรงเจแห่งนี/ นามว่า โหพฒัน ์ท่านเป็นผู้
เคร่งครัดในระเบียบ วินยั ท่านมีญาณที!ร ูแ้จง้เห็นจริง จึงเป็นที!เคารพสักการะในอดีตจนปัจจบุัน แมว้่า
ท่านจะละสงัขายไปแลว้ แตร่่างขางท่านไมเ่นา่เปื! อย ประชาชนจึงพรอ้มใจกันนาํอันเชิญสรีระของท่านมา
ลงรักเก็บไว ้ณ โรงเจใหผู้มี้จิตรศรัทธาไดแ้วะเวียนมากราบไหวข้อพรและมักจะไดพ้รตามที!ขอนบัเป็นที!
ยึดเหนี!ยวจิตใจของชาวท่ามะกา นอกจากความศักสิทธิ�ของพระอาจารยโ์หพัฒนแ์ลว้ โรงเจนี/ยังมีเทพ
เจา้หลายองค็ใหท้่านไดส้กัาระขอพรอีกดว้ย 
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 นาํท่านชม ตลาดท่าเรือ ถึดจากโรงแจประมาณ G22 เมตร ท่านจะพบตลดท่าเรือ ที!รายรอ้มไปดว้ย

ของอร่อยราคาถกู และที!แห่งนี/ยังมีจิตรกรรมฝาผนังตามตึก (Street Art) ใหท้่านไดถ่้ายรปูบรรยาการ
ความอารท์ๆอีกมากมาย เป็นการผสมผสานกนักบัตลาด 
 

 

 
MX.22 น. บริการอาหารเย็น ณ ภตัรคาร  
MD.22 น. นาํท่านเช็คอินเขา้สู่ที!พกั ณ โรงแรม Euro Hotel หรือเทียบเท่า 
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Day 

2    
 

 

 
กาญจนบรุ ี

- 
กรงุเทพฯ 

 

 

 

กาญจนบรีุ-โรงงานกระดาษไทย-วดัปากบาง-รา้นกาแฟมลัเบอรรี์�เมลโล-่ตน้
จามจรีุยกัษ-์วดัตะครํCาเอน-วดัถํCาเสือ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
2D.22 น. นาํท่านเขา้ชม โรงงานกระดาษไทย แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของการจนบรีุ เป็นสถานที!ท่องเที!ยวแหล่ง

ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ โรงงานที!มีรปูแบบสถาปัตยกรรมที!สวยงามตามแบบของสมัยก่อน
สงครามโลกครั/งที! G ตัวอาคารเป็นทรงยโุรปสมัยกลาง มีปล่องไฟสงูเด่นเป็นเอกลักษณ์ สรา้งโดยวิ
สวะกรชาวเยอร  ตัวอาคารมีความคลาสสิก ขณะนี/เริ!มมีการปรับปรงุพื/นที!ใหม่ มีสนามหญา้สีเขียว
ดา้นหนา้ เพิ!มบรรยากาศโดยรอบๆ สวยขึ/น และในอนาคตที!นี!จะพัฒนาใหเ้ป็นพื/นที!สาธารณะ ทั/ง เดิน
เล่น ออกกาํลงักาย และชมความงามของ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบรีุ นบัเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ที!
หา้มพลาดของจงัหวัด 
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M2.52 น. นาํท่าน  วดัปากบาง  วัดแห่งนี/มีอโุบสถสรา้งแบบมหาอตุม(์ไม่มีประตหูลัง)  พระอโุบสถแบบพิเศษมี
ไม่กี!แห่งในประเทศไทย มีช่องทางเขา้ออกทางเดียว การสรา้งโบสถใ์นรปูแบบนี/เป็นการทาํใหข้ลัง เพื!อ
เป็นสถานที!ถ่ายทอดหรือปลกุเสกเครื!องรางของขลงั ไมใ่หม้นตค์าถาหรือวิชานั/นรั !วไหลออกไป ที!นี!จึงมี
พลังความขลังมาก สาํหรับผูท้ี!เขา้ไปการบพระในโบสถมหาอตุเชื!อว่าจะช่วยขจัดเสนียดจัญไรและคณุ
ไสยไวไ้หวพ้ลังรา้ยสลายออกไปทันที ใบสถน์ี/ และในโบสถน์ี/มีพระประธารและพระพทุธรปูเก่าแก่ศิลปะ
อยธุยาพระพกัตรยิ์/มอายรุาวI22กว่าปี ใหท้่านไดส้กัการะเสริมความมงคลในชีวิต และขา้งโบสถมี์ศาล
การปเรียญหลังเก่าที!ชํารดุรอการบูรณะสําหรับผูมี้จิตศรัธทราสามารถร่วมบุญบูรณะศาลาการ
เปรียญไดต้ามกําลังศรัทธา ตามความเชื!อเรื!องการทาํบุญบูรณะวัด ว่าดว้ยอานิงสงส์จะส่งผลใหผู้้
บ ริจาคทรัพย์นั/น  มั !ง คั !ง  สมบูรณ์พูลสุข มีผู้อ ุปถัมภ์คํ/าช ู ในกาลปัจจุบันและกาลภาคหน้า  
  

 
MG.22 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
M5.22 น. นาํท่านแวะชม รา้นกาแฟมลัเบอรร์ี�เมลโล ่เชิญลิ/มลองรสลมนุของกาแฟไดต้ามอัธยาศัย รา้นกาแฟ

ท่ามกลางธรรมชาติโดยภายหลงัรา้นมีสวนใหท้่านไดแ้วะชมพกัผอ่นและถ่ายรปูเช็คอินไดต้ามอัธยาศัย  
 

 

 นาํท่านชม ตน้จามจรุียกัษ ์อีกหนึ!งแลนดม์ารค์สาํคัญของกาญจนบรีุ  โดยรอบตน้จามจรีุยักษมี์
สะพานไมล้กัษณะวงกลมรอบตน้ไม ้ เพื!อป้องกนันกัทอ่งเที!ยวเหยียบรากตน้ไมห้รือขดูโชคตามความ
เชื!อ เนื!องจากตน้ไมมี้อายเุก่าแก่มากกว่า M22 ปี โอบรอ้มดว้ธรรมชาติ ท่านสามารถถ่ายรปูและสมัผสั
กลิ!นอายของธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั  

 

 
  
 นาํท่านเขา้ชม วดัตะครํCาเอน นาํท่านการบขอพร หลวงพ่อดาํ พระพทุธรปูศักดิ�สิทธิ�คู่บา้นคู่เมือง

กาญจนบรีุ พระพทุธรปูปางมารวิชยั ศิลปะอู่ทองประยกุต ์เมื!อปี พ.ศ.GH22 เจา้อาวาสวัดตะครํ/าเอน 
พระครปูระกาศสนุทรกิจ(หลวงพ่อสนธิ�) ไดรั้บอัญเชิญหลวงพ่อดาํประดิษฐานเป็นพระประธานใน
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อโุบสถจากนั/นประชาชนร่วมกนัปิดทององคห์ลวงพ่อดาํ จนกระทั/งหลวงเจา้อาวาสไดเ้กิดนมิิตอยู่
บ่อยครั/งว่าหลวงพ่อพระประธานไมป่ระสงคจ์ะอยู่ในอโุบสถอยากจะอยู่หนา้อโุบสถ หลวงเจา้อาวาสจึง
ไดอ้ัญเชิญหลวงพ่อดาํออกมาประดิษฐาน ณ หนา้อโุบสถ ตอ่มา ทองที!ปิดองคท์่านไดล้อกหลดุจาก
องคท์่าน หลวงพ่อเจา้ ทางเจา้อาวาสและพทุศาสนกิชนไดร่้วมกนัปิดทองหลวงพ่ออีกครั/ง แตก็่เกิด
นมิิตขึ/นอีกว่า หลวงพ่อท่านประสงคสี์ดาํคงความสภาพเดิม ชาวบา้นจึงพากนัเรียกว่า หลวงพ่อดาํ 
จนถึงปัจจบุัน  

 

 
 นาํท่าน วดัถํCาเสือ ลอ้มรอบดว้ยทุ่งนาและประดิษฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร 
 

 
MA.22 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  
MD.22 น เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  

 

 

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 / 
29-30 สิงหาคม GH35 

2,499 บาท 

26-27 กนัยายน GH35 2,499 บาท 
พกัเดี�ยว เพิ�ม �HH 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

8 ทอ่งเที�ยวกาญจนบรุ ี                                    www.smileytour.com                                       2009=0701-WTKCN-BS005 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที!เจา้หนา้ที!แนะนาํ เพื!อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที!ยว
ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื!อความปลอดภยัในการท่องเที!ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย A วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที!จะเลื!อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ/น หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที!มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง G2 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. กาํหนดการนี/อาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร 
และสภาพภมูิอากาศในขณะนั/น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป้นสาํคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ�ยกเลิก หรือเลื!อนการเดินทาง ในกรณีที!ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจาํนวน
ที!กาํหนด 

  

อตัราค่าบริการทวัรนี์Cรวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที!ยวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมสถานที!ท่องเที!ยว ตามที!ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถิ!น(ถา้มี) ตามที!ระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ที!คอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการ
เดินทาง วงเงินท่านละ G,222,222 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที!เกิดจากอบุัติเหต ุ
วงเงนิไมเ่กินท่านละ M,222,222 บาท ตามเงื!อนไขกรมธรรม)์ 

  

อตัราค่าบริการทวัรนี์C ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื!นๆ ที!นอกเหนอืรายการทวัรที์!ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื!องดื!ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที!เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที!มีการเปลี!ยนแปลงรายการท่องเที!ยว ที!เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที!ท่องเที!ยว สาํหรับชาวตา่งชาติที!ตอ้งชาํระเพิ!ม อาทิ ค่าธรรมเนยีม
อทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน 200 บาท/ลกูคา้ M ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ!ม A% และค่าภาษีหัก ณ ที!จ่าย 5% (เฉพาะในกรณีที!ตอ้งการใบกาํกบั
ภาษีเท่านั/น) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทาํการชาํระเงนิ) 

  

การจองทวัรแ์ละสํารองที�นั�ง 

1. กรณุาแจง้ชื!อ-นามสกลุ, ที!อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี/และใบรับเงนิ
ของท่าน  
 2. ชาํระค่าทัวร ์เพื!อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้าํการสาํรองที!นั !งเสร็จสมบรูณ ์โดยการโอน
เงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 
A วัน เพื!อใชส้าํหรับการทาํเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 การยกเลิกการเดินทาง 
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1. เมื!อท่านตกลงชาํระค่าทัวรก์ับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื!อนไข
และขอ้ตกลงทั/งหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นค่าใชจ่้ายทั/งหมด ในทกุกรณี 

  

ขอ้แนะนําสําหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 'L 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ/น-ลงรถทกุครั/ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์

บนรถงดใชห้อ้งนํ/าบนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ/นแบบฟอรม์นี/ใหท้กุท่าน  
เมื!อท่านกรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. นํ/าดื!ม/นํ/าเปล่า  แจกใหวั้นละ M ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที!อยู่บนรถ   
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