
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ รายละเอยีดการเดนิทาง เช้า เท่ียง เย็น 

1 กรุงเทพฯ - ตน้จามจุรียกัษ ์- วดัถา้เสือ - The Village Farm To 
Cafe - ไทรโยคมนัตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพลอยคอ  

- / / 

2 ไทรโยค มนัตรา รีสอร์ท - เข่ือนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี – 
สะพานมอญ - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วดัจมนา้) – 
 ตลาดสงัขละบุรี  

/ / - 

  3 ตกับาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานขา้มแมน่ ้า
แคว - แกว้ของฝากเมอืงกาญ - กรุงเทพฯ  

/ / - 

อัตราค่าบริการ เร่ิมตน้ 5,600 บาท 
 

กาญจนบุรี สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน 

 

 ก าหนดเดนิทาง มกราคม-เมษายน 2565 

 



 

 
 
 

 
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ ณ ป๊ัม ปตท.ดนิแดง-วภิาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึน้รถมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอล์
ให้บริการตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดนิทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดนิทางตามเวลา หากท่าน มาไม่ทันเวลา
นัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

07.00 น. น าท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหวา่งทางใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งนา้ตามความ
เหมาะสมของเส้นทาง   
น าท่านชมหน่ึงในแลนดม์าร์ค ส าคญัทางธรรมชาติของจงัหวดักาญจนบุรี ต้นจามจุรียกัษ์ อายกุวา่ 100 ปี ท่ีมี

ล าตน้กวา้งถึง 10 คนโอบ ดว้ยขนาดท่ีใหญ่โตน้ีท าใหก่ิ้งกา้นสาขาแยกออกไปปกคลุมทัว่พื้นท่ี ใหค้วาม
ร่มเยน็แก่ผูม้าเยีย่มชม อิสระใหท่้านถ่ายรูปเช็คอินกบัมรดกส าคญัทางธรรมชาติแห่งน้ี  
 
 

วนัแรก             ป๊ัมน า้มันปตท.วภิาวด ีจ.กรุงเทพ -ต้นจามจุรียกัษ์-วดัถ า้เสือ-The Village Farm To Cafe-    
   ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท – กจิกรรมล่องแพและกระโดดน า้ลอยคอ 



 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัถ า้เสือ ท่ีมี
พระพทุธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพอ่
ชินประทานพร ประดิษฐานอยูด่า้นบนของภูเขา 
ท่านสามารถข้ึนชมไดส้องทางคือ เดินข้ึนบนัได 
157 ขั้น หรือใชบ้ริการ รถรางโดยสาร (ไม่รวมค่า
รถราง ส าหรับชาวไทย 10 บาท/ท่าน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที ่1)  
น าท่านแวะเช็คอินสถานท่ีท่องเท่ียวสุดชิว ท่ีเป็น
ท่ีนิยมในยคุปัจจุบนั กบัคาเฟ่ช่ือดงั The Village Farm to Cafe' สมัผสับรรยากาศเยน็ๆริมเขา อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมและถ่ายรูปเช็คอิน ตามอธัยาศยั  
(ไม่รวม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

15.30 น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท รีสอร์
ทท่ามกลางธรรมชาติ สายนา้และขนุเขา ในโซนหอ้งพกั
แพริมน ้า ใหท่้านไดป้ระสบการณ์การพกัผอ่นอยา่ง
ใกลชิ้ดติดธรรมชาติบนพื้นท่ีของแม่น ้าแควนอ้ย  

17.00 น. ท่านสามารถเขา้ร่วม กจิกรรม ล่องแพลอยคอ (ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง) โดยการล่องแพสวนกระแสน ้าข้ึน
ไปยงัจุดปล่อยตวั ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพโดยรอบของแม่นา้แควนอ้ย ท่ีเตม็ไปดว้ย
ธรรมชาติสีเขียวของผนืป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตวั ท่านสามารถสวมเส้ือชูชีพ ลงเล่นน ้าไดต้ามอธัยาศยั 
เพื่อลอยน ้ากลบัมายงัรีสอร์ทท่ีพกั ระหวา่งทากิจกรรมมีทีมงานค่อยดูแลความปลอดภยัของท่านตั้งแต่ตน้จน
จบกิจกรรม  

18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ม้ือที่ 2) 
 

อิสระใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 



 

 
 
 
 
 

 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (ม้ือท่ี 3) 
09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เข่ือนวชิราลงกรณ์ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่เข่ือนเขาแหลม เป็นเข่ือนหินถมแห่งแรกของ

ประเทศไทยท่ีดาดผวิหนา้ดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็สูง 92 เมตร สันเข่ือนกวา้ง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นล า
น ้าแควนอ้ย เป็นเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้าเอนกประสงค ์อิสระใหท่้านถ่ายภาพทิวทศัน์บนสนัเข่ือนท่ีสวยงาม 
น าท่านเดินทางสู่ สังขละบุรี อ าเภอหน่ึงในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีอนาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบา้น 
ประชาการส่วนใหญ่ของท่ีน้ีเป็นชาวมอญ นาท่านสมัผสัวิถีชีวิตของชาวมอญแบบใกลชิ้ดในดินแดนแห่ง
มนตเ์สน่ห์ท่ีเรียบง่ายแห่งน้ี  

เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี 4) 
น าท่านชม วดัวงักว์ิเวการาม(ใหม่) หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ "วดัหลวงพอ่อุตตมะ" ท่ีเปรียบดัง่ศูนยร์วม
จิตใจของผูค้นหลายเช้ือชาติ โดยเฉพาะสาหรับชาวไทยเช้ือสายมอญ ท่ีเปรียบหลวงพอ่อุตตมะเป็นดงัศูนย์
รวมความเช่ือและความศรัทธาทั้งหมดของชาวมอญ และบริเวณใกลก้นั นาท่านชม เจดียพ์ทุธคยา ท่ีบนยอด
เจดียป์ระดบัดว้ยฉตัรทองคาหนกั 400 บาท และเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีหลวงพอ่อุตตมะ
อญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา เจดียแ์ห่งน้ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจของ หลวงพอ่อุตตมะ ท่ีตอ้งการจาลองเจดีย์
พทุธคยา สถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ในประเทศอินเดีย มาจาลองไวเ้ป็นศูนยก์ลางท่ียดึเหน่ียวจิตใจสา
หรับชาวพทุธในพื้นท่ีแห่งน้ี จากนั้นนาท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วดัจมน ้า) ในอดีตเป็นวดัวงักว์ิเว
การาม (เก่า) ท่ีหลวงพอ่อุตตมะและชาวบา้นไดร่้วมกนัสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2496 ต่อมาในปี 2527 มีการ
ก่อสร้างเข่ือนเขาแหลมทาใหน้า้ท่วมตวัอ าเภอสงัขละบุรีเก่ารวมทั้งวดัแห่งน้ีดว้ย ทาใหใ้นปัจจุบนัพื้นท่ี
บริเวณน้ีจมอยูใ่ตน้า้ ในช่วงฤดูแลง้เดือนมีนาคม-พฤษภาคม น ้าจะลดจนตวัโบสถโ์ผล่พน้น ้าทั้งหมด 
สามารถข้ึนไปเดินเท่ียวชมโบสถไ์ด ้ น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝ่ังแม่น ้าท่ีเรียกวา่ สามประสบ ซ่ึง
เป็นจุดท่ีแม่น ้าสามสาย คือ แม่นา้ซองกาเลีย แม่น ้าบีคล่ี และแม่น ้ารันตี ไหลมาบรรจบกนั ท าใหส้ถานท่ีน้ี
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว Unseen Thailand ในช่ือ เมืองบาดาล  

เย็น         อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดเยน็สังขละบุรี ท่ีชาวบา้นในชุมชมใชเ้ป็นจุดศูนยร์วมในการคา้ขายสินคา้หรืออาหาร
ในยามเยน็ ท่ีน่ีมีอาหารพื้นเมืองของไทย ชาวมอญ หรือพม่า ใหท่้านเลือกทานอยา่งหลากหลายไม่วา่จะเป็น 
ขนมจีนหยวกกลว้ยมอญ หมูจุ่มพม่า กล็ว้นแต่เป็นของข้ึนช่ือท่ีน่าล้ิมลอง หรือ อาหารไทยทัว่ไปกห็าทานได้
ไม่ยากนกั 
 
 

วนัที่สอง ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เข่ือนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี - วดัวงัก์วเิวการาม(ใหม่) - เจดีย์

พุทธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วดัจมน า้) - ตลาดสังขละบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั สังขระ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 

05.00 น. น าท่านเตรียมพร้อมเขา้ร่วมประเพณี ตกับาตรชาวมอญ ท่ีบริเวณ สะพานมอญ สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดใน

ประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ึนเพื่อใชข้า้มแม่นา้ซองกาเลีย และเป็นทางเช่ือมการสญัจร

ระหวา่ง มอญ-สงัขละ สมัผสับรรยากาศยามเชา้ท่ีเยน็สบาย หลงัการตกับาตรอิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายภาพ

ตามอธัยาศยั 

  

 

 

 
 
 

วนัที่สาม ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้าแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ -

กรุงเทพฯ 



 

 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (ม้ือที่ 5)  

น าท่านเดินทางออกจาก อ าเภอสงัขละบุรี สู่อ  าเภอเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นจุดท่ีแม่นา้ส าคญัสองสาย ไดแ้ก่ 
แม่น ้าแควใหญ่ (แม่น ้าศรีสวสัด์ิ) และแม่น ้าแควนอ้ย (แม่น ้าไทรโยค) ไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่นา้แม่กลอง 
ซ่ึงถือวา่เป็นแม่นา้ส าคญัสายหน่ึงในภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 6)  
บ่าย         น าท่านชม สะพานข้ามแม่น้าแคว เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั สร้างข้ึนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

โดยกองทพัญ่ีปุ่นไดเ้กณฑเ์ชลยศึกฝ่ายสมัพนัธมิตร ไดแ้ก่ 
ทหารองักฤษ อเมริกนั ออสเตรเลีย ฮอลนัดา และนิวซีแลนด์
ประมาณ 61,700 คน สมทบดว้ยกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา 
มลาย ู ไทย พม่า และอินเดีย อีกจ านวนมาก มาก่อสร้างทาง
รถไฟสายยทุธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผา่นไปสู่ประเทศพม่า  
น าท่านแวะร้านของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ ร้านขายของ
ฝากขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ย ของฝาก ขนมหวาน อาหารแหง้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยของข้ึนช่ือของร้าน คือขนมไทยอยา่งทองมว้น ท่ีมีรสชาติต่างๆใหเ้ลือกซ้ือเลือก 
ฝากมากมาย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ระหวา่งทางใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั และ
แวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง  

17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ 

  

 

 



 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ใชส้าหรับการทาประกนัการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 
กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกบัหลกัฐานการชาระเงิน ***** 
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ
อตัราค่าบริการนีร้วม 

✓ ค่ารถตูป้รับอากาศนาเท่ียวตามรายการ 
✓ ท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บริการนา้ด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 
✓ มคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบ้ียประกนั อุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่

คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรือ โรคประจ าตวั ) กรณีเสียชีวติ จากอุบติัเหตุระหวา่งการ
เดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ชุดตกับาตรตอนเชา้ท่ีสะพานมอญ 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่า

มินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี) 

× ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารสาหรับมุสลิม 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการจอง 

 มดัจ าท่านละ 2,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั (การไม่
ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ และคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริง(ถา้มี) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ าร้านอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ : 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดนิทางกรณทีี่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณท่ีานลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและ
จ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณ ีการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

 

 



 

 

 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดนิทางในบางคร้ังท่ีต้องเร่งรีบ 
เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดนิทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- กรณีที่โปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัด
คู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จักกนัมาก่อน เช่น กรณท่ีีท่านเดนิทาง 1 ท่าน จไเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่
ระบุ 

 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ล้ว ** 


