
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม 63 – มกรำคม 64 

(กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 

 



อตัรำค่ำบริกำร : สิงหำคม 63 – มกรำคม 64 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัท่ี 22 – 23 สิงหำคม 63 4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัท่ี 26 – 27 สิงหำคม 63 3,590 3,590 3,590 1,200 

วนัท่ี 29 - 30 สิงหำคม 63 4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัท่ี 05 – 06 กนัยำยน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัท่ี 12 - 13 กนัยำยน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัท่ี 19 - 20 กนัยำยน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัท่ี 26 - 27 กนัยำยน 63  4,590 4,590 4,590 1,200 

วนัท่ี 03 – 04 ตุลำคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 10 - 11 ตุลำคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 17 - 18 ตุลำคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 24 - 25 ตุลำคม 63   4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 07 - 08 พฤศจิกำยน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 14 - 15 พฤศจิกำยน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 21 - 22 พฤศจิกำยน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 28 - 29 พฤศจิกำยน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 05 – 06 ธนัวำคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 12 - 13 ธนัวำคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 19 - 20 ธนัวำคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัท่ี 26 - 27 ธนัวำคม 63 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัท่ี 30 - 31  ธนัวำคม 63 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 5,500 5,500 5,500 1,900 



วนัท่ี 01 – 02 มกรำคม 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัท่ี 02 – 03 มกรำคม 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – กำญจนบุรี – จำมจุรียกัษ ์- อ.สงัขละบุรี - ด่ำนพระเจดีย ์3 องค ์ 

                เจดียพุ์ทธคยำ - วดัหลวงพ่ออุตตะมะ  - ล่องเรือชมเมืองบำดำลหรือวดัใตน้ ้ ำ 
 

05.30 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหต ุ: จุดนัดหมายอาจมกีารเปล่ียนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดนิทาง 7 วัน) 
 

06.00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู ้VIP   
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) แบบ BOX SET 
 

 เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี พาท่านแวะถ่ายรูป “ตน้จำมจุรียกัษ”์ เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่

หลายคนมักไปในเมืองกาญจน์ เพราะความใหญ่โต และสวยงามของต้นจามจุรีท าให้ที่น่ีมี

ช่ือเสียงมากๆ ต้นจามจุรียักษ์แห่งนี้ มีขนาดใหญ่มากๆ ประมาณ 10 คนโอบ และมีอายุ

มากกว่า 100 ปีอกีด้วย ดังนั้นจึงเป็นจุดถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้เลยทเีดียว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป อ.สงัขละบุรี น าท่านไปชม 

“ด่ำนพระเจดียส์ำมองค์” เป็นเขตสิ้ นสุดชายแดน

ตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนระหว่างไทย

และพม่านั่นเอง เดิมเรียกกันว่า “หินสามกอง” 

เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้  กจ็ะน าหินมากอง

ไว้เพ่ือสักการะเป็นสิริมงคลในการเดินทาง นานวัน

กองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้ น  และต่อมาใน พ.ศ. 

2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีกไ็ด้น า

ชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซ่ึงเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน  จากนั้นน าท่าน

เดินทางไป “วดัหลวงพ่ออุตตะมะ” วัดที่มีวิหารริมแม่น า้ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอัน

งดงามและเป็นที่จ าพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ ซ่ึงชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งกระเหร่ียง และ 



พม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นต่างเคารพนับถือ  จากนั้นน าท่าน

ไปชม “เจดีย ์พุทธคยำ” เป็นเจดีย์ที่มีความศักด์ิสิทธิ์  มี

ลักษณะฐานเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส เป็นการจ าลองแบบมาจากมหา

เจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย แต่มีขนาดเล็กกว่า ฐาน

สี่เหล่ียมจัตุรัสยาวด้านละ 42 เมตร สูง 59 เมตร ส่วนยอด

เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นกระดูกนิ้ วหัวแม่มือ

ขวา ขนาดเท่าเมด็ข้าวสาร ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ฐานของ

เจดีย์พุทธคยา ระหว่างเส้นทางมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง และ

รูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะ ให้เคารพสกัการะ จากนั้นน าท่านไป “วดัใตน้ ้ ำ หรือ เมืองบำดำล”  

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของ อ.สังขละบุรี และยังถือเป็น Unseen Thailand จึงท าให้

นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือเพ่ือชมซากโบราณสถานของวัด ซ่ึงเป็นวัดที่จมอยู่ใต้น า้มานาน 

นับสิบปี ในช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม - พฤษภาคม น ้าจะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นน ้า

ทั้งหมด ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น า้ ซ่ึงจะพบวิถีการด าเนินชีวิต

ของชาวมอญ และเหน็ยอดเจดีย์พุทธคยา  
 

 
 

 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (3) 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดำว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่ำน )  
 

 

วนัท่ีสอง   ตกับำตรพระมอญ (สะพำนมอญ) – น ้ ำตกเกริงกระเวีย – เมืองมลัลิกำ 

                 บุฟเฟ่ตอ์ำหำรกลำงวนั – ถำ่ยรูปกบัสะพำนขำ้มแม่น ้ำแคว – ซ้ือของฝำก  
 

 

06.00 น.  พาท่านไป “ตักบำตรมอญ” เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านที่ น่ี  ทุกเช้าตรู่ ชาวบ้าน 

นักท่องเที่ยว ต่างต่อแถวเนืองแน่น เพ่ือรอใส่บาตรพระสงฆ์ คุณจะพบรอยยิ้ มของคนใน

ชุมชน เดก็น้อยผู้น าโถข้าวมาซ้อนไว้บนศรีษะ หรือนักท่องเที่ยวที่สวมชุดมอญเดินถ่ายรูป  

 

 

 

 

 



 

 

 

เป็นภาพที่คุณไม่อาจเหน็ที่ไหนในประเทศน้ี “สะพานมอญ” เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น า้ซองกา

เรีย ไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็น “สะพำนไมที้่ยำวที่สุดในประเทศไทย” และเป็นอันดับสอง

ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบง็ในพม่า และเป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอสังขละบุรี เป็นสะพาน

แห่งศรัทธา ที่ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสังขละบุรี ทุกปีจะมี

นักท่องเที่ยวมาสมัผัสธรรมชาติ พร้อม ๆ กับการได้เหน็วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญในแถบน้ี สิ่งที่

ห้ามพลาดคือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัสะพานที่เสมือนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญ

และไทย ในดินแดนสดุขอบตะวันตกแห่งนี้   
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (4)  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่กาญจนบุรี แวะพาท่านถ่ายรูป “น ้ ำตกเกริงกระเวีย” ตั้งอยู่ใน               

เขตพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต าบลปรังเผล เป็นน า้ตกที่มีขนาดเลก็ๆ สูงประมาณ 

5 เมตร เกดิจากล าห้วยเกริงกระเวียไหลผ่านลดหล่ันกนัมาตามช้ันหินปูนจนเกดิเป็นน า้ตกขึ้น 

บรรยากาศรอบๆ จะถูกรอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ปกคลุมไปทั่วบริเวณน า้ตก จากนั้น

น าท่านเดินทางไป “เมืองมลัลิกำ” ร.ศ.๑๒๔ สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕ เดินชมสถาปัตยกรรมไทยและวิถีชีวิตชาวบ้านในพ้ืนที่กว่า ๖o ไร่ ชิมขนมไทย

โบราณหายากในย่านร้านค้า 
 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง(5) อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อำหำรไทย และเคร่ืองดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “สะพำนขำ้มแม่น ้ ำแคว” ทางรถไฟที่ทอดตัวยาวข้ามแม่น ้า

ประมาณ 300 เมตร เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองกาญจน์เลยทเีดียว อีกทั้งยังเป็นรถไฟ

สายประวัติศาสตร์ของโลกในช่วง สงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาสมควรพาท่านแวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
 

...... น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

** เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถอื

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

  

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้** 

 

อตัรำนี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 1 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปกำรันตีออกที่ 8 ท่ำนข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     



3. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนกำรเดินทำง ตอ้งแจ้งล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 
 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมำยเหตุ  
 

 กรุณำตรงต่อเวลำ !! มำตำมเวลำนัดหมำย หำกท่ำนมำชำ้กว่ำเวลำที่รถออกเดินทำง ท ำให้ท่ำน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสดุความสามารถ   

 ที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการ

นั้นๆ   

 
       

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter   

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
http://line.me/ti/p/~wetravelcenter1
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

