
โปรแกรม กาญจนบรุี - สงัขละบรุี - ปิลอ๊ก - อิต่อง 3 วนั 2 คืน (VAN)

รหสัทวัร ์ : WVN0503PAS

 พทุธคยา, ลอ่งเรอืชมวดัใตน้ํ้า, ชมววิแมน้ํ่าซองกาเรยีสะพานมอญ, ดา่นเจดยีส์ามองค,์ ทองผาภมูิ

 น้ําตกเกรงิกะเวยีง, บา้นอตี่อง, น้ําพรุอ้นหนิดาด, ลอ่งเรอืเลก็แมน้ํ่าแคว, วดัถํ้าเสอื, มนีาคาเฟ่, ชอ้ปป้ิงซือ้ของฝาก

 โรงแรม 4 ดาว



 ทีพ่กัมาตรฐาน

 รถตู้ VIP ปรบัอากาศ ทีน่ัง่ พรอ้มน้ําดืม่ และ ขนมคอยบรกิาร

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย

 เรอืลอ่งแมน้ํ่า ไดร้บัมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่ว แหง่ ประเทศไทย

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทาง และบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน

กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สงิหาคม 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กาญจนบรุี - พทุธคยา - ล่องเรอืชมวดัใต้นํ้า - ชมวิวแม่นํ้าซองกาเรีย

04.00 คณะนกัเดนิทางพบกนั ณ ลกิไนทท์วัร์ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร โดยมเีจา้หน้าทีค่อยใหบ้รกิารก่อน

การเดนิทาง

05.00 นําท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตู้ VIP ทีบ่รษิทัฯ จดัไวบ้รกิารท่าน นําท่านเดนิทางใชเ้วลา

ประมาณ 5 ชัว่โมง ท่านออกเดินทางสู่อําเภอสงัขละบุรี สงัขละบุรีดินแดนที่อุมดมไปด้วยวฒันธรรม

ผสมผสานของไทยและมอญ สมัผสัวิถีชีวิต บรรยากาศสบายๆ ของวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ลงตัว

คณะนําท่านเดินทางสู่ ว ัดวังค์วิเวกการาม

เป็นวัดของชาวมอญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สําคญัในสงัขละบุรี วดัแห่งน้ีเป็นศาสนสถาน

สําคญัคู่กบัเจดยี์พุทธคยาที่ตัง้อยู่บรเิวณซอย

พุทธคยา เจดีย์พุทธคยาน้ีตัง้อยู่ ร ิมแม่ น้ํา

มีสีเหลืองทองสวยงาม ภายในเจดีย์แห่ง น้ี

มีพระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู่ ทําให้เป็นที่

เลื่อมใสของชาวสงัขละบุรี และผู้ที่ผ่านไปมา

อีกทัง้ยังเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา

ทีส่าํคญัยิง่อกีดว้ย ใหท้า่นไดถ้่ายรปูสกัการะบชูาเพือ่ความเป็นศริมิงคล

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ อาหารศรแีดง



บ่าย จากนัน้นําท่านลงเรอืชมวดัใต้น้ําเป็นกจิกรรม

ที่จดัได้ว่าเป็น UNSEEN THAILAND เลยก็ว่า

ได้ นําท่านล่องเรอืชมวดัวงัค์วเิวกการาม วดั

สม เด็จ แล ะวัดศ รีสุ ว ร รณ ซึ่ ง ทั ้ง ส ามวัด

เป็นวัดของสามชนชาติ จากนั ้นได้เวลาอัน

สมควรนําทา่นรบัประทานอาหารและเขา้ทีพ่กั

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ของทีพ่กั

ที่พกั : Love Bridge House

หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่ (2) สะพานมอญ - ด่านเจดียส์ามองค ์ - ทองผาภมูิ - นํ้าตกเกริงกะเวียง - บา้นอีต่อง

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั

06.00 นําคณะท่านไปบรเิวณสะพานมอญ สะพานมอญแห่งน้ีเป็นสะพานทีเ่ชื่อมโยงระหว่างชาวไทยกบัชาวมอญ

ท่านจะไดส้มัผสัถงึวถิชีวีติ และ วฒันธรรมของไทยมอญ ได้ ณ ทีแ่ห่งน้ี บรเิวณสะพานมอญแห่งนี้คบัคัง่ไป

ด้วยร้านอาหาร ร้านของฝาก ผู้คนมีกิจกรรมให้ท่านได้เลือกทํามากมาย ทัง้การใส่บาตรพระ (ไม่รวม

คา่ใชจ้่ายในรายการทวัร)์ การซือ้แป้งทานาคา

เป็นแป้งของชนพื้นเมืองชาวมอญที่ใช้ทา

กนัจนเป็นเอกลกัษณ์ ให้ท่านมเีวลาพกัผ่อน

เดินเล่นทานอาหารเช้า ก่อนการเดินทาง

จุดหมายต่อไป นําท่านเดนิทางสู่ “ด ่านเจดีย ์

ส ามองค ์” (40 นาที) นําท่านชมด่านเจดีย์

สามองค์ เดมิทเีป็นเพยีงหนิแค่ 3 กอ้น เป็นที่

สกัการะบชูาของผูท้ีผ่า่นไปมาบรเิวณน้ี ต่อมา

ได้มีการสร้า ง เ ป็น เจดีย์บนหินสามกอง

ปัจจุบนั ด่านเจดยีส์ามองคก์ย็งัคงเป็นสถานที่

ยอดฮติใหค้นแวะมาเขา้ชม อกีทัง้ยงัเป็นด่าน

ระหวา่งพรมแดนอกีดว้ย

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ทอ้งถิน่ ครวัแปดริว้



บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ “น้ําตกเกรงิกระเวยี” อยู่ในอุทยานแห่งชาตเิขาแหลมเป็นน้ําตกใสในขนุเขา ใหท้่านได้

ถ่ายรูปความสวยงามของน้ําตกในยามบ่าย แวะแช่ขาลงสระน้ําเยน็ๆ พกัผ่อนหย่อนใจก่อนการเดนิทาง

ถัดไปนําท่านออกเดินทางออกเดินทาง

ต่ อ ไปยัง หมู่ บ้ านอีต่ อ ง ตํ าบล ปิล็อก

เขตทาํเหมอืงเก่า ระหว่างทางท่านไดช้มววิ

ทวิทศัน์อนัสวยงาม ทา่นสามารถเหน็ น้ําตก

ไหล จากภูเขา เดินทางถึง "บ้านอีต่อง"

หมู่ บ้ านขนาดไม่ ให ญ่ที่มี เ ส น่ห์ ใ นตัว

บรรยากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี เดมิททีี่น่ี

เป็นชมุชนเหมอืงทีรุ่ง่เรอืง จนผา่นวนั แ ล ะ

เ ว ล า อั น ย า ว น า น เ ห ลื อ เ ป็ น เ พี ย ง

หมู่บ้ าน เล็กๆ ที่แฝงไปด้วย เส น่ห์อัน

มากมาย เป็นอีกหนึ่งแหล่งพกัผ่อนสุดฮิต

ที่ใครหลายคนนึกถงึ เนื่องจากไม่ไกลจาก

กรุงเทพสกัเท่าไหร่อีกทัง้ยงั มีความเป็น

ธรรมชาตท่ิามกลางขนุเขาอกีดว้ย มเีวลาให้

ท่านไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนสบายๆ ท่ามกลางที่

พกัของหมูบ่า้นอนัเป็นธรรมชาติ

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ของทีพ่กั

ที่พกั : เลิฟ ปิลอ๊กโฮมสเตย์ หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่ (3) บา้นอีต่อง - นํ้าพรุอ้นหินดาด - ล่องเรอืเลก็แม่นํ้าแคว

วดัถ ํา้เสือ - มีนาคาเฟ่ - ซื้อของฝาก - กรงุเทพมหานคร

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั นําทา่นออกเดนิทางสู่ “น้ําพรุอ้น หินดาด ” ให้ท่ าน

แวะผ่อนคลายความตงึเครยีดที่น้ําพุร้อนหนิดาดเป็นแหล่งน้ําผุดตามธรรมชาตเิกดิจากน้ําบาดาลใต้ดนิ

ที่ได้รบัความร้อนจากพื้นพภิพ ผุดขึ้นมามแีร่ธาตุที่ดตี่อร่างกาย สถานที่แห่งน้ีในอดตีเคยเป็นที่พกักาย

ของทหารญี่ปุ่ น เพราะมคีวามคลา้ยกบัออนเซน ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาลงแช่เทา้ ผ่อนคลาย น้ําพุรอ้นจะทําให้

เลอืดไหลเวยีนดขีึน้



จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทาง

สู่ “ท่าเรือแม่น้ําแคว” นําท่านลงเรือล่อง

แม่ น้ําแคว ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์

เทีย่วแม่น้ําแควทีไ่ม่เหมอืนใคร นําท่านลง

เรอืเลก็ล่องไปตามลาํน้ําแคว แม่ น้ํ าสองสี

สายน้ําแห่งชวีติ นําท่านเยี่ยมชมช่องเขา

ขาดวดัถํ้าเขาปนู สสุานทหารสัมพันธมิตร

ช่ อ ง ไ ก่ ส ะ พ า น ข้ า ม แ ม่ น้ํ า แ ค ว

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก

ท่านจะไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสตรส์งครามโลก

ครัง้ที่ 2 จากการล่องเรือ เส้นทางน้ําที่

น่าสนใจแหง่น้ี จากนัน้ได้เวลาอันสมควร

นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ แพอาหารโฟลทติง้

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “วัดถํ้าเสือ” จุดหมาย

ปลายทางแรกของการเดนิทาง นําท่านไป

สกัการะขอพรพระพทุธรปูปางประธานพร

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดักาญจบุรี อกีดว้ยทีว่ดั

มรีถรางสําหรบัขึ้นไปสกัการะพระพุทธรูป

อกีทัง้ยงัมเีจดยีเ์กษแกว้ประสาททีส่วยงาม

มกีารประดษิฐ์สถานพระบรมสารรีคิธาตุที่

อญัเชญิมาจากอนิเดยีไวอ้กีดว้ย ใหท้่านได้

อิ่ม เอมบุญก่อนการ เดินทางจุดหมาย

ปลายทางต่อไป คือ “มีนาคาเฟ่ ” แวะ

จิบกาแฟ และ ถ่ายรูปนาข้าวยามบ่าย

จุ ด เ ช็ ค อิ น อั น เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น จั ง ห วั ด

กาญจนบุรี แบบชคิๆ เก๋ๆ จากนัน้ นําท่าน

ซือ้ของฝากพืน้บา้น “รา้นแกว้” ก่อนนําทา่นออกเดทิางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร

20.30 เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดนิทางครัง้นี้



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร

การลา่ชา้ของสายการบนิและสถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะสมและความปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัฯ ได้

มอบหมายให้ มคัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของหมูค่ณะ

เป็นสาํคญั ***

อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว
เพิม่ทา่นละ

02-04 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

09-11 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

16-18 ก.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

23-25 ก.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500

24-26 ก.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500

27-29 ก.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500

30 ก.ค.-01ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

06-08 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

11-13 ส.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500

12-14 ส.ค. 64 7,590 7,590 7,390 7,090 1,500

13-15 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

20-22 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

27-29 ส.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

03-05 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

10-12 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

17-19 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

24-26 ก.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 1,500

*** เพียงจาํนวน 8 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***



อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. คา่ลอ่งเรอืและทาํกจิกรรมตลอดทรปิ

3. โรงแรมทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

4. คา่รถตู้ VIP ปรบัอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

6. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ใสบ่าตรพระ สะพานมอญ

2. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

3. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศกแ์ละคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

4. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และ การชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัจอง พรอ้มส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และหลกัฐานการโอนเงนิ

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนัทาํการ หรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไมช่าํระ

เงนิคา่มดัจาํหรอืชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณยีกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ธรรมเนียมทา่นละ 2,000 บาท

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทางขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

ใหก้บัลกูคา้

2. กรณทีีม่กีารจองตํ่ากวา่ 8 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไว้

แลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
● การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมผีู้เดนิทางที่เป็นผู้ใหญ่ จํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,

เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ

จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอืส่วน

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

● กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบลว่งหน้า

● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางที่เกดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

● เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมดัจํา หรอืค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แล้วทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)


