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กาญจนบรุี 2 วนั 1 คืน 
ซุปตาร.์.ไปลัน้ลา กาญนะ !! 

ก าหนดการเดินทาง ธนัวาคม 2563 - มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 

1 
ปัม๊น ้ามนัปตท.วภิาวด ีจ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุร ี- ตน้จามจุรยีกัษ์ – วดัถ ้าเสอื – 
คาเฟ่สไตลญ์ีปุ่่ น Kan Machi Café - ไทรโยคมนัตรา รสีอรท์ – กจิกรรมล่องแพ 

- / / 

2 
ไทรโยค มนัตรา รสีอรท์ – ถ ้ากระแซ – วดัถ ้าพุหวา้ - สะพานขา้มแม่น ้าแคว – 
กรุงเทพฯ 

/ / - 
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วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

03 - 04 ธนัวาคม 2563 3,088.- 900.- 9 

13 - 14 ธนัวาคม 2563 3,088.- 900.- 9 

17 - 18 ธนัวาคม 2563 3,388.- 900.- 9 

20 - 21 ธนัวาคม 2563 3,388.- 900.- 9 

24 - 25 ธนัวาคม 2563 3,388.- 900.- 9 

27 - 28 ธนัวาคม 2563 3,388.- 900.- 9 

03 – 04 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

07 – 08 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

10 – 11 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

14 – 15 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

17 – 18 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

21 – 22 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

24 – 25 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

28 – 29 มกราคม 2564 3,388.- 900.- 9 

31 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2564 3,388.- 900.- 9 

04 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 3,088.- 900.- 9 

07 - 08 กมุภาพนัธ์ 2564 3,088.- 900.- 9 

11 - 12 กมุภาพนัธ์ 2564 3,388.- 900.- 9 

14 - 15 กมุภาพนัธ์ 2564 3,388.- 900.- 9 

18 - 19 กมุภาพนัธ์ 2564 3,388.- 900.- 9 

21 - 22 กมุภาพนัธ์ 2564 3,388.- 900.- 9 
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วนัแรก     ปัม๊น ้ามนัปตท.วิภาวดี จ.กรงุเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียกัษ์ – วดัถ า้เสือ –  
 คาเฟ่สไตลญ่ี์ปุ่ น Kan Machi Café  - ไทรโยคมนัตรา รีสอรท์ – กิจกรรมล่องแพ 
06.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าที่ทาง

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมริ่างกาย 
และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

07.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้า
ตามความเหมาะสมของเสน้ทาง (8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 
น ำท่ำนชมหนึ่งในแลนด์มำรค์ ส ำคญัทำงธรรมชำตขิองจงัหวดักำญจนบุร ี ต้นจามจุรียกัษ์ อำยุกว่ำ 

100 ปี ที่มลี ำต้นกว้ำงถึง 10 คน
โอบ ด้วยขนำดที่ใหญ่โตนี้ท ำให้
กิ่งก้ำนสำขำแยกออกไปปกคลุม
ทัว่พื้นที่ ให้ควำมร่มเย็นแก่ผู้มำ
เยี่ยมชม อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูป
เ ช็ ค อิ น กับ ม ร ดก ส ำ คัญ ท ำ ง

ธรรมชำติแห่งนี้ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัถ า้เสือ ที่มพีระพุทธรูปปำงประทำนพรขนำดใหญ่ 
หลวงพ่อชนิประทำนพร ประดษิฐำนอยู่ดำ้นบนของภูเขำ ท่ำนสำมำรถขึน้ชมไดส้องทำงคอื เดนิขึน้
บนัได 157 ขัน้ หรอืใช้บรกิำร รถรำงโดยสำร (ไม่รวมค่ารถราง ส าหรบัชาวไทย 10 บาท/ท่าน 
และชาวต่างชาติ 20 บาท/ท่าน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  (มือ้ท่ี 1) 
บ่าย น าท่านแวะชมคาเฟ่สไตลญ์ี่ปุ่ น Kan Machi Café มคีวามหมายว่า "Kan" ออกเสยีงว่า "กาญจน์" + 

"Machi" แปลว่า "เมอืง" คาเฟ่ ในสวนญี่ปุ่ น จุดเด่นอยู่ที่เสาโทรอิิ ซุ้มประตูแบบญี่ปุ่ นดีแดงเป็น
ทางเขา้ร้าน นอกจากเสาโทรอิิ ด้านในจะมบี่อปลาคราฟ และน ้าตก มุมนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่ฮิตที่สุด 
และดา้นขา้งของคาเฟ่ตกแต่งเป็น Japaneses Street กย็งัมมุีมญีปุ่่ นเลก็ๆ 

25 - 26 กมุภาพนัธ์ 2564 3,388.- 900.- 9 

28 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

04 – 05 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

07 – 08 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

11 – 12 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

14 – 15 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

18 – 19 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

21 – 22 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 

28 – 29 มีนาคม 2564 3,388.- 900.- 9 
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15.30 น. น ำท่ำนเชค็อนิเขำ้สู่ทีพ่กั ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์  รสีอรท์ท่ำมกลำงธรรมชำต ิสำยน ้ำและขุนเขำ 

ในโซนหอ้งพกัแพรมิน ้ำ ใหท้่ำนไดป้ระสบกำรณ์กำรพกัผ่อนอย่ำงใกลช้ดิตดิธรรมชำตบินพืน้ที่ของ
แม่น ้ำแควน้อย  

17.00 น. ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ (ใช้เวลำประมำณ 1 ชัว่โมง) โดยกำรล่องแพสวน
กระแสน ้ำขึ้นไปยงัจุดปล่อยตวั ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้สมัผสักบัทศันียภำพโดยรอบของแม่น ้ำแคว
น้อย ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชำตสิเีขยีวของผนืป่ำและแนวเขำ ณ จุดปล่อยตวั ท่ำนสำมำรถสวมเสือ้ชูชพี 
ลงเล่นน ้ำไดต้ำมอทัธยำศยั เพือ่ลอยน ้ำกลบัมำยงัรสีอรท์ทีพ่กั ระหว่ำงท ำกจิกรรมมทีมีงำนค่อยดูแล
ควำมปลอดภยัของท่ำนตัง้แต่ตน้จนจบกจิกรรม 

18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (มือ้ท่ี 2) 
 อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
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วนัท่ีสอง     ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ – ถ า้กระแซ – วดัถ า้พหุว้า - สะพานข้ามแม่น ้าแคว – กรงุเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (มือ้ท่ี 3) 
 น าท่านชมจุดชมววิ ถ า้กระแซ ที่เป็นถ ้าขนาดเล็ก ภายในถ ้าเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธศกัดิส์ทิธิ ์

สถานที่แห่งนี้ เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครัง้สร้าง
เสน้ทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมยัสงครามโลกครัง้
ที ่2 บรเิวณนี้เป็นจุดทีส่รา้งทางรถไฟยากทีสุ่ด เนื่องจาก
เสน้ทางโค้งเลยีบเขาและด้านล่างเป็นแม่น ้าลกึจึงได้สม
ยานามว่าโคง้มรณะ ตวัถ ้าตดิกบัเสน้ทางรถไฟ มองจาก
ปากถ ้าไปบรเิวณทางรถไฟจะเหน็ทวิทศัน์ทีง่ดงามและมองเหน็แม่น ้าแควน้อยอยู่เบื้องล่าง อสิระให้
ท่านถ่ายรปูและเดนิชมตามอธัยาศยั  

 น าท่านชม วดัถ า้พุหว้า วดัเป็นศลิปะแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวดัป่าอยู่ในอ้อม กอดของ
ขุนเขามบีรรยากาศร่มรื่น เงยีบสงบเหมาะแก่การวปัิสสนาและสงบจติใจแต่เดมิวดัแห่งนี้มถี ้าเป็น

อุโบสถ แต่ปัจจุบนัได้รบัการบูรณะให้สวยงามอลงัการ
ด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลาย
รอบอุโบสถไดอ้่อนชอ้ยงดงามครอบตวัถ ้าเอาไว้ เมื่อเดนิ 
เขา้ไปในพระอุโบสถก็จะถงึปากทางเขา้ถ ้าซึ่งภายในถ ้า
มีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสง
ภายในถ ้าเพื่อใหแ้สงส่อง ลงมา มพีระพุทธรูปหลายองค์ 

รวมถึงพระบรมสารีรกิธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยว  ได้
สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน  ใกล้กับพระอุโบสถยังมี
พระพุทธรปูขนาดใหญ่เพือ่ให ้พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวอ้กีดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 6) 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ สะพานข้ามแม่น ้าแคว แลนด์มาร์คส าคญัของจงัหวดักาญจนบุร ีในเส้นทาง

รถไฟสายมรณะ ความยาว 415 กิโลเมตร ระหว่างอ าเภอบ้านโป่ง ประเทศไทย ถึงทนับยูซายาท 
ประเทศพม่า สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดญิีปุ่่ นเพือ่สนับสนุนกองทพัของพวกเขาในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 
 
 
 
 
 

 
น าท่านแวะซือ้ของฝากถงึคนทางบา้น ณ รา้นขายสนิคา้ทอ้งถิน่ประจ าจงัหวดักาญจนบุร ี 

17.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 
 

******************************************************** 
หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ำรถตูป้รบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
✓ ทีพ่กัตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง) 
✓ บรกิำรน ้ำดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่ำน 
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    
✓ ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ ำเทีย่วตลอดกำรเดนิทำง 
✓ ค่ำเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่ำนละ 500,000 บำท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภำพ อำกำรเจ็บป่วย หรือ โรคประจ ำตัว ) กรณีเสียชีวิต จำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 %  
× ค่ำใชจ่้ำยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิ

บำรใ์นหอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 
× ค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้ชมสถำนทีข่องชำวต่ำงชำตทิีเ่พิม่เตมิตำมกำรจ่ำยจรงิ 
× ค่ำทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท/ทรปิ (ช ำระทุกท่ำน ยกเวน้ ทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชำวต่ำงชำต ิช ำระเพิม่ท่ำนละ 500 บำท 
× ค่ำอำหำรส ำหรบัท่ำนทีท่ำนเจ มงัสวริตั ิหรอือำหำรส ำหรบัมุสลมิ 

เงื่อนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 20 วนั (กำรไม่
ช ำระเงนิค่ำมดัจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรอืเชค็ธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
กำรจองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีลู่กคำ้ช ำระมำ และเกบ็ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้ำม)ี 
• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ ำนวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ควำมผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
* ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ อำทเิช่น ค่ำโรงแรม ค่ำมดัจ ำรำ้นอำหำร และค่ำใชจ่้ำยจ ำเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรม
และจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษทัจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทัไม่มีนโยบาย
จดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกั
เด่ียวตามท่ีระบุ  

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 
ข้อจ ากดัในการเข้าพกั ณ ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


