
 
 

“ โปรแกรมทวัร์กาญจนบุรี 3 วนั 2 คนื “ 

พกัสังขละ 1 คนื-เขือ่นศรีนครินทร์ 1 คนื 

 

ถ่ายรูปทีร้่านมนีาคาเฟ่ (Meena café) 

ไหว้หลวงพ่ออตุตมะ เกจอิาจารย์ช่ือดงัแห่ง วดัวงัก์วเิวการาม  

กราบไหว้เจดย์ีพทุธคยา 

ตักบาตร ถ่ายภาพและเดนิชม “สะพานมอญ” 

พกัเลคเฮฟเว่น รีสอร์ท ทีม่ ีWater park อยู่ตรงกลางที่พกั ล้อมรอบด้วยสายน า้อนัแสนงดงาม 

ชมสะพานข้ามแม่น า้แคว อนุสรณ์ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา 

เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ระดบัVIP 



 
 

 

 
 
 
 
08.00น.      คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ 
เช้า       ออกเดนิทางสู่ จงัหวดักาญจนบุรี โดย รถตู้ปรบัอากาศ
ระดับ VIP บนรถ ท่านจะได้รับบริการอาหารเช้า (มื้อท่ี1) และ
เครื่องด่ืมเยน็ฉ ่าช่ืนใจ ระหวา่งการเดนิทาง สนุกสนานกบัเกมเบาๆ 
เพื่อลุ้นรบัรางวลัมากมาย พร้อมรบัฟังรายละเอียดโปรแกรมการ
เดินทาง และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยว รวมถงึการดูแล
เอาใจใส่อย่างดจีากทมีงานมคัคุเทศก์ 
เดินทางถึงตัวเมืองกาญจนบุรี แวะถ่ายรูปที่ร้านมีนาคาเฟ่ (Meena 
café) ถอืเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจงัหวดักาญจนบุร ีกบัววิทอ้งทุ่ง
กวา้งหลงัวดัถ ้าเสอืทีส่วยงามมากๆ (ไม่รวมราคาเครื่องดื่ม) 
เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครวัแปดร้ิว ทองผาภมิู (มือ้ท่ี2) 
บ่าย          ออกเดนิทางสู่ สงัขละบุรี อ าเภอหนึ่งในจงัหวดักาญจนบุร ีเป็นดนิแดนแห่งมนตเ์สน่ห์ ที่
ใครต่างเขา้มากเ็ป็นหลงรกั ดว้ยวถิชีวีติชาวมอญแบบเรยีบง่าย ผูค้นเป็นมติร อากาศด ีใกลช้ดิธรรมชาต ิ
และวฒันธรรม 3 เชือ้ชาต ิไทย มอญ และกระเหรีย่ง 

Day1 กรุงเทพ-กาญจนบุรี-มนีาคาเฟ่-ทองผาภูม-ิอ.สังขละบุรี-วดัวังก์วเิวการาม-เจดย์ีพทุธคยา-ทีพ่กั

ริมน า้ซองกาเรีย 

 



 
 

น าท่านไหวห้ลวงพ่ออุตตมะ เกจอิาจารยช์ือ่ดงัแห่ง วดัวงักวิ์เวการาม 
เป็นพระภิกษุที่ได้ความเคารพเลื่อมใส
จากไทยเชื้อสายมอญ และชาวพุทธ
ทัว่ ไป  ถือ เ ป็นศูนย์ รวมจิต ใ จของ
ชาวสังขละบุรี ภายในงดงามไปด้วย
พุทธศลิป์อนัวจิติรตระการตา และรูปหุ่น
ขีผ้ ึง้ขนาดเท่าคนจรงิของหลวงพ่ออุตตมะ นัง่อยู่บนบลัลงักห์น้าประสาท 
9 ยอด ที่ใช้เก็บสงัขารของท่าน จากนัน้ไหว้เจดียพ์ุทธคยา เจดีย์ที่มี

ความสวยสดงดงามส่องแสงทองอร่าม ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่ออุตตมะได้
อญัเชญิมาจากประเทศศรีลงักา และน าท่านเข้าที่พกั โรงแรมพรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ที่พัก
บรรยากาศแสนโรแมนตกิ ตดิรมิแม่น ้าซอง ท่านสามารถมองเหน็ววิสะพานมอญในแบบพาโนราม่าจาก
ทีพ่กัแห่งนี้ 
เยน็          รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ท่ี3) 
เชญิทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... ราตรสีวสัดิ ์
 

 

 

เช้า              ตกับาตร ถ่ายภาพและเดินชม “สะพานไม้อุตตมานุสรณ์” หรือที่เรียกกนัวา่ “สะพานมอญ” เป็น
สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศ ประมาณ 1 กม. หลวงพอ่อุตตมะเป็นผูด้  าเนินการสร้าง โดยมีจุดประสงค์
เพือ่ใหค้นไทยและมอญไดส้ญัจรไปมาหาสู่กนัได ้เป็นการสร้างความสมัพนัธข์องคนทั้งสามกลุ่ม กลายเป็น

Day2 สะพานไม้อตุตมานุสรณ์-เมอืงบาดาล-อ.ศรีสวสัดิ์-เขือ่นศรีนครินทร์-เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท 



 
 

สญัลกัษณ์ของสงัขละบุรีไดแ้ลว้ นกัทอ่งเที่ยวนิยมเดินชมสะพานมอญเพือ่ชมแสงสีทองของพระอาทิตยข์ึ้น
ในยามเชา้ รวมถึงชมวฒันธรรมของชาวไทย  และมอญที่เดินขา้มไปมาหากนับนสะพานแห่งน้ี ซ่ึงค่อนขา้ง
จะคึกคกัมากในช่วงเชา้ ช็อปป้ิงของพื้นเมือง ผา้นุ่งโสร่งแบบมอญ แป้งทานาคา ตามอธัยาศยั จากนั้นลงเรือ
ล่องชม เมืองบาดาล ซ่ึงเดิมคือวดัวงักว์เิวการาม หลวงพอ่อุตตมะและชาวบา้นอพยพชาวกระเหร่ียงและมอญ 
ไดร่้วมกนัสร้างขึ้น เม่ือปีพ.ศ.2496 ซ่ึงเป็นจุดที่แม่น ้ า 3สาย คือแม่น ้ าซองกาเลีย แม่น ้ าบคึล่ี และแม่น ้ ารันตี 
ไหลมาบรรจบกนั ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้างเขื่อนเขาไม่ใหน้ ้ าท่วมตวัอ าเภอสงัขละบุรีเก่า รวมถึงวดัน้ี
ดว้ย จากนั้นลงเรือน าท่านกลบัสู่ที่พกั และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่ัก (มือ้ที่4) 
น าคณะอ าลาที่พกัออกเดินทางสู่เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวสัด์ิ 
เที่ยง         เดินทางถึง เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท ที่พกับนเขื่อนศรีนครินทร์ที่มี Water park อยูต่รงกลางที่พกั 
ลอ้มรอบดว้ยสายน ้ าอนัแสนงดงาม เชิญทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อ
ที่5) 
บ่าย              เช็คอินเขา้ที่พกั เก็บสมัภาระ จากนั้นอิสระใหท้่านสนุกสุดเหวีย่งกบัเคร่ืองเล่น Water park อาทิ 
ภูเขาสูง 5 เมตร ,สไลเดอร์น ้ า ,จกัรยานน ้ า ,และกิจกรรมทางน ้ ามากมายภายในรีสอร์ทที่พกัตามอธัยาศยั 

 
เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกบัการล่องแพเปียก ที่ท  าโดยโฟมฟองน ้ าต่อกนัยาวสามารถรับสมาชิกไดน้บัสิบ
คน หลงัจากนั้นรับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ที่6)  
เชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั .....ราตรีสวสัด์ิ 



 
 

 
 
เช้า         อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มือ้ที่7) 
เก็บสมัภาระ และอ าลาที่พกัออกเดินทางสู่ตวัเมืองกาญจนบุรี แวะชมสะพานข้ามแม่น ้าแคว อนุสรณ์ในสมยั
สงครามมหาเอเชียบูรพาที่สร้างขึ้นโดยแรงงานของเชลยศึกฝ่ายสัมพนัธมิตร ภายใตก้ารควบคุมของกองทพั
ญี่ปุ่ น การก่อสร้างใช้เวลาแล้วเสร็จเพียงหน่ึงปี ก่อนจะถูกระเบิดทิ้งท  าลายจากกองบินสัมพนัธมิตรจน
สะพานช่วงกลางพงัถล่มลงมา ต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลง รัฐบาลไทยได้ซ้ือทางรถไฟมาเป็นเงิน
จ านวน 50 ลา้นบาท 

 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่8) 
บ่าย         ช็อปป้ิงของดีเมืองกาญจน์ และน าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Day3 อ.ศรีสวสัดิ์-สะพานแม่น า้แคว-ช็อปป้ิงของดเีมอืงกาญจน์-กรุงเทพฯ 



 
 

 
อัตราค่าบริการ  
 
เร่ิมตน้ 5,900 เดินทางไดต้ั้งแต่ มกราคม-กนัยายน 2566 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ หรือรถบสัปรับอากาศ (ขึ้นอยูก่บัจ  านวนผูเ้ดินทาง) 

 ค่าที่พกัตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบ ุ
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ 

 ค่ามคัคุเทศก ์
 ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวติ 1,000,000.-บาท (ผูเ้ดินทางส ารองจ่ายไป

ก่อนตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่ต่างหาก

, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
 ค่าพกัหอ้งเด่ียวเพิม่ตามอตัรา 

 ค่าอาหารม้ือทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์, ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในหอ้งพกัโรงแรม 

 ค่าใชจ่้ายที่มีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (300 บาท/ท่าน/ทริป) 

 

 



 
 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

 วางมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พร้อมใบโอนเงิน

และระบุโปรแกรมทวัร์  
 

การยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคา  

หมายเหตุ 
- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและ

เตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 

ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
- กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้

แทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการ
เปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง 
และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและ
จ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 
 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
*ขอขอบคณุทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ* 

 


