
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#เท่ียวสุขใจไปกาญจนบุร ีเท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ริป 
อันซีนกาญจนบุรี  

 

ต้นจามจุรียักษ-์วัดถ า้พุหว้า-เมืองมัลลิกา ร.ศ.124-ย่านเมืองเก่าปากแพรก-รักษค์ันนา 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    ออกเดินทำงได้ทุกวัน พ.ย.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
และปี 2564  ม.ค.64 ถึง มี.ค.64 
 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกันที่จุดนดัพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน ้าดื่ม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสู่เขต จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวดัที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั 
โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทางรบัฟังเร่ืองราวเก่ียวกับจงัหวัดกาญจนบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รือมัคคุเทศกป์ระจ ารถ 

08.30 น. น าท่านเดินทางถึงเขต อ.เมือง ของ จ.กาญจนบุรี ใหท้่าน
แวะชมเขตอนัซีนของกาญจนบุรีกับต้นจามจุรียักษห์รือต้น
ก้ามปูยักษ ์ตะลึงกับความใหญ่โตของตน้ไมแ้ละก่ิงก้าน 
สาขาสวยงามร่มร่ืนของตน้จามจุรียกัษ์ที่มีอายุมากกว่า 100 
ปี ขนาด 10 คนโอบ เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 54.75 
เมตร ความสูงจากพืน้ดินจนถึงยอดประมาณ 20 เมตร มี
พืน้ที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร ้2 งาน 4 วา ปัจจุบนัหาชมไดย้ากย่ิง ตน้จามจุรีนีเ้ป็นตน้ที่เกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติอยู่ในพืน้ที่ของกองการสัตวแ์ละเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสตัวท์หารบก จ.กาญจนบุรี และถือเป็น



แลนดม์ารค์ส าคัญของกาญจนบุรี โดยไดม้ีการท าสะพานไมเ้ป็นวงกลมรอบตน้ไม ้เพื่อช่วยป้องกันให้
นกัท่องเที่ยวไม่เดินไปเหยียบรากตน้ไมห้รือขูดโชคตามความเชื่อพรอ้มทัง้มีการปรบัปรุงภูมิทศัน์ใหม่ดว้ยการ
จดัท าสวนหย่อมขนาดย่อม และน าไม้ดอกไมป้ระดบัมาปลูกเพื่อใหม้ีความสวยงามมากย่ิงขึน้ จากนัน้น า
ท่านเดินทางต่อสู่วัดถ า้พุหว้า ตวัวดัเป็นศิลปะแบบแบบขอมประยุกตท์ี่สวยงาม เป็นวดัป่าอยู่ในออ้มกอด
ของขุนเขามีบรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบ แต่เดิมวดัแห่งนีม้ีถ า้
เป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะใหส้วยงามอลังการ
ดว้ยการสรา้งอุโบสถหินทรายมีการแกะสลกัลวดลายรอบ
อุโบสถไดอ้่อนชอ้ยงดงามครอบตวัถ า้เอาไว ้เมื่อเดินเขา้ไปใน
พระอุโบสถก็จะถึงปากทางเขา้ถ า้ซึ่งภายในถ า้มีหินงอกหิน
ยอ้ยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถ า้เพื่อใหแ้สงส่องลงมา มีพระพุทธรูปหลายองคร์วมถึงพระ
บรมสารีริกธาตุที่อญัเชิญมาจากสหภาพเมียนมารป์ระดิษฐานไวใ้หน้กัท่องเที่ยวไดส้กัการะบูชา สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ อ.ไทรโยค น าท่านเขา้ชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมและ
วิถีชน เมืองมัลลิกา เป็นเมืองยอ้นยุคของวิถีชีวิตชาวสยาม
บริเวณลุ่มแม่น า้เจา้พระยา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามใน
ยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมายหลายดา้น 
ที่เด่นชดัมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสไดร้บัความ
เป็นไทพวกเขาตอ้งใชช้ีวิตอยู่อาศัยและท ามาหากินดว้ย
ตนเอง ไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณัติหรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาตอ้งด ารงชีวิตใหอ้ยู่รอด 
พึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรบัเปล่ียนวิถีชีวิตเหล่านีน้บัเป็นรากเหงา้ส าคญัของคน
ไทยในยุคปัจจุบนั เดินเล่นผ่านสะพานหนั อนัเป็นที่ล่องเรือคา้ขายกันของผูค้นในสมยันัน้ อีกทัง้อาคาร 
บา้นเรือนไทย อาหารไทยแบบดัง้เดิม เงินที่ใช้ในการซือ้ขายก็ใชเ้งินเหรียญรูที่ตอ้งแลกก่อน ภาษาที่ใช ้ขอรบั/
เจา้ค่ะ การประกอบอาชีพของคนสมยัก่อน การหุงหาอาหาร และท่านสามารถแต่งชุดไทยใหเ้ขา้กับ
บรรยากาศไดอ้ีกดว้ย (ค่าเขา้ชมไม่รวมอาหารและค่าเช่าชุดไทยหรือการแสดงโชวพ์ิเศษอื่นๆ ตามเทศกาล) 
เปรียบเหมือนท่านไดห้ลงเขา้ไปในยุคของรชักาลที่ 5 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่โบราณ อาหารโบราณ ใหท้่านได้
เดินเล่นไดรู้ปกันตามอธัยาศยัตามจุดเช็คอินต่าง หรือใหท้่านไดน้ั่งรถลากชมโดยรอบ (ค่าเขา้รวมค่ารถลาก) 
ใหเ้วลาท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ชุมชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้าน

เหนือ เป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สดุของกาญจนบุรี  ตัง้อยู่ริม

ก าแพงเมืองกาญจนบุรี ใกลพ้ระบรมราชานุสาวรียพ์ระนั่ง

เกลา้เจา้อยู่หวัเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 180 ปี เร่ิมก่อตัง้ขึน้ใน

ยุคสรา้งเมืองกาญจนบุรีใหม่ ในสมยัสมเด็จพระนั่งเกลา้

เจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 3) เมื่อราวปี พ.ศ.2374 โดยมีชาวจีน

และญวนไดม้าตัง้รกรากเพื่อท าการคา้ในครัง้นัน้ชุมชนปากแพรกนี ้มีเร่ืองราวทางประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินครัง้

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 อีกทัง้ยังเป็นสถานที่ๆ เป็นภูมิหลงัของบุคคลส าคัญและเป็นถนนคอนกรีตสายแรก



ของเมืองกาญจนบุรีอีกดว้ย อาคารบา้นเรือนที่พกัอาศยั

ก่อสรา้งดว้ยภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน โดยยงัคงสภาพเดิมไว้

ค่อนขา้งมาก มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณใ์นรูปแบบ

ตะวนัออกผสมตะวนัตกที่สรา้งขึน้ในยุครชักาลที่ 4 เป็นตน้

มา มีความคงทนมาจนถึงปัจจุบนั อายุของอาคารมีความ

เก่าแกพ่อๆ กับกรุงรตันโกสินทรแ์ละโครงการถนนคนเดิน 

177 ปีปากแพรก ถนนเก่าเล่าเร่ืองเมืองกาญจน ์จึงถือก าเนิดขึน้มาดว้ยแรงผลกัดนัและขบัเคล่ือนจากความ

ภาคภูมิใจของคนทอ้งถ่ินที่มีต่อถนนเก่าแก่สายนี ้ซึ่งมีบรรยากาศที่แตกต่างจากถนนสายอื่นๆ ของ

กาญจนบุรีอย่างสิน้เชิง ความแตกต่างและลกัษณะเฉพาะตวันีม้ีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการไดแ้ก่

สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนที่เป็นเอกลักษณป์ระวัติศาสตรท์อ้งถ่ินที่เชื่อมโยงกับการก่อตัง้เมือง

กาญจนบุรี ตน้กรุงรตันโกสินทร ์ประวติัศาสตรส์ากลที่ผูกพนัใกลช้ิดกับสงครามโลกครัง้ที่ 2 การก าเนิดของ

ย่านการคา้เก่าแก่ที่เก่ียวเนื่องกับแม่น า้สายหลักของเมืองกาญจนบุรี รวมทั้งภูมิหลงัของบุคคลส าคัญๆ 

ระดบัประเทศหลายต่อหลายคนทัง้หมดทั้งมวลเหล่านีไ้ดก้ลายเป็นสายใยที่เหนียวแน่น ซึ่งไดเ้ชื่อมโยงและ

รอ้ยรัดชุมชนแห่งนีไ้ว้ดว้ยกันเป็นเวลากว่า 177 ปี ที่ซึ่งเสน่หอ์นัเก่าแก่อดีตในปัจจุบนัที่มีมนตข์ลัง ความ

รุ่งเรืองของคืนวนัเก่าๆ ยังคงปรากฏ ใหเ้ห็นอย่างแจ่มชัดบนสองฟากฝ่ังถนนในปัจจุบนั อาทิ บา้นสิทธิสงัข,์ 

โรงแรมกาญจนบุรี, บา้นบุญผ่องแอนดบ์ราเดอร,์ บา้นบุญ

เย่ียมเจียระไน เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดินทางเช็คอินรา้น

กาแฟรา้นใหม่ รักษค์ันนา กระแสรา้นกาแฟและรา้นอาหาร

ริมนาขา้ว ของเมืองกาญจนบุรี เป็นรา้นเปิดใหม่ที่มีทัง้รา้น

กาแฟและรา้นก๋วยเต๋ียว ที่มีวิวของทุ่งนาสีเขียวกวา้งไกลราย

ลอ้ม  มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งมองเห็นวิวของวัดถ า้เขา

นอ้ยและวดัถ า้เสืออยู่เบือ้งหนา้ ในช่วงเวลาเย็นยามพระ

อาทิตยต์กนัน้ ย่ิงงดงามมาก ใหท้่านเบรกพกัผ่อนคลายรอ้น

ภายในรา้นกาแฟ (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในรา้น) 

อิสระใหท้่านสั่งเคร่ืองด่ืม ถ่ายรูปเช็คอินกับจุดต่างๆ ที่มีความสวยงามของทุ่งนาเป็นฉากหลงั จากนัน้น าท่าน

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ใหท้่านแวะซือ้ของฝาก ณ ร้านของฝากเมืองกาญจน ์ตามอธัยาศยั อาทิ 

วุน้เสน้ เวน้มะพรา้ว ขนมชัน้ ทองมว้นสด ทองม้วนแกว้ ขนมเป๊ียะหลากรส ขนมทองพบั และขนมต่างๆ อีก

มากมาย   

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง    ออกเดินทำงได้ทุกวัน พ.ย.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
และปี 2564  ม.ค.64 ถึง มี.ค.64 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,590.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 100 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตราน้ีรวม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ บริการน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้ ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
✓ ค่าประกันภยัจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ     

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบุในกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่านที่จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราน้ีไม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 100.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)  

เง่ือนไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 

● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบริษัททวัร ์บริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กับล าดบัการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทาง

บริษัทฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


