
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

#เทีย่วสุขใจไปกาญจนบุร ีเทีย่วแบบนวินอรม์อล วนัเดยท์รปิ  อนัซนีกาญจนบุร ี 

 

ตน้จามจุรยีกัษ-์วดัถ า้พุหวา้-เมอืงมลัลกิา ร.ศ.124-ยา่นเมอืงเกา่ปากแพรก-รกัษค์นันา 

 

ก าหนดการเดนิทาง    ออกเดนิทางไดทุ้กวนั พ.ย.63 ถงึ 31 ธ.ค.63 
และปี 2564  ม.ค.64 ถงึ ม.ีค.64 
 

06.30 น. นัดเวลาพรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด ืม่ 

07.30 น. พรอ้มออกเดนิทางสูเ่ขต จงัหวดักาญจนบุร ีจังหวัดทีต่ัง้อยู่ทางภาคตะวันตก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 

มากนัก โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่งทางรับฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัจังหวัดกาญจนบรุแีละสถานที่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของรายการจากหัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกป์ระจ ารถ 

08.30 น. น าท่านเดนิทางถงึเขต อ.เมอืง ของ จ.กาญจนบุร ีใหท่้าน

แวะชมเขตอนัซนีของกาญจนบรุกีับตน้จามจุรยีกัษห์รอืตน้
กา้มปูยกัษ ์ตะลงึกับความใหญ่โตของตน้ไมแ้ละกิง่กา้น 
สาขาสวยงามร่มรืน่ของตน้จามจรุยีักษ์ทีม่อีายุมากกวา่ 100 

ปี ขนาด 10 คนโอบ เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 54.75 
เมตร ความสงูจากพืน้ดนิจนถงึยอดประมาณ 20 เมตร มพีืน้ที่

ของพุ่มประมาณ 1 ไร ้2 งาน 4 วา ปัจจุบันหาชมไดย้ากยิง่ 
ตน้จามจุรนีี้เป็นตน้ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตอิยู่ในพืน้ทีข่อง
กองการสัตวแ์ละเกษตรกรรมที ่1 กรมการสัตวท์หารบก จ.

กาญจนบรุ ีและถอืเป็นแลนดม์ารค์ส าคัญของกาญจนบรุ ีโดย
ไดม้กีารท าสะพานไมเ้ป็นวงกลมรอบตน้ไม ้เพือ่ชว่ยป้องกัน

ใหนั้กท่องเทีย่วไม่เดนิไปเหยยีบรากตน้ไมห้รอืขดูโชคตาม
ความเชือ่พรอ้มทัง้มกีารปรับปรุงภมูทัิศน์ใหม่ดว้ยการจัดท า
สวนหย่อมขนาดย่อม และน าไมด้อกไมป้ระดับมาปลกูเพือ่ใหม้คีวามสวยงามมากยิง่ขึน้ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางตอ่สูว่ดัถ า้พุหวา้ ตัววัดเป็นศลิปะแบบแบบขอมประยุกตท์ีส่วยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในออ้ม
กอดของขนุเขามบีรรยากาศร่มรืน่ เงยีบสงบ แตเ่ดมิวัดแหง่นีม้ถี ้าเป็นอโุบสถ แตปั่จจุบันไดร้ับการ
บรูณะใหส้วยงามอลังการดว้ยการสรา้งอโุบสถหนิทรายมกีารแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถไดอ้อ่นชอ้ย

งดงามครอบตัวถ ้าเอาไว ้เมือ่เดนิเขา้ไปในพระอโุบสถก็จะถงึปากทางเขา้ถ ้าซึง่ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิ
ยอ้ยสวยงามตามธรรมชาตมิปีลอ่งแสงภายในถ ้าเพือ่ใหแ้สง

สอ่งลงมา มพีระพุทธรปูหลายองคร์วมถงึพระบรมสารรีกิธาตุ
ทีอ่ัญเชญิมาจากสหภาพเมยีนมารป์ระดษิฐานไวใ้ห ้
นักท่องเทีย่วไดสั้กการะบชูา สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง

สู ่อ.ไทรโยค น าท่านเขา้ชม เมอืงมลัลกิา ร.ศ.124 ไดช้ือ่
ว่าเป็นเมอืงแหง่วัฒนธรรมและวถิชีน เมอืงมัลลกิา เป็นเมอืง

ยอ้นยุคของวถิชีวีติชาวสยามบรเิวณลุม่แม่น ้าเจา้พระยา ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที ่๕ 
วถิชีวีติของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมายหลายดา้น ทีเ่ดน่ชัดมากคอื

การประกาศเลกิทาส เมือ่ทาสไดร้ับความเป็นไทพวกเขาตอ้งใชช้วีติอยู่อาศยัและท ามาหากนิดว้ย
ตนเอง ไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณัตหิรอืการดแูลของบรรดาเจา้ขนุมูลนายอกีตอ่ไป พวกเขาตอ้งด ารงชวีติ

ใหอ้ยู่รอด พึง่ตนเองและอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหลา่ การปรับเปลีย่นวถิชีวีติเหลา่นี้นับเป็น



 
 

รากเหงา้ส าคัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน เดนิเลน่ผ่านสะพานหนั อันเป็นทีล่อ่งเรอืคา้ขายกนัของผูค้น

ในสมัยนัน้ อกีทัง้อาคาร บา้นเรอืนไทย อาหารไทยแบบดัง้เดมิ เงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ขายก็ใชเ้งนิเหรยีญ
รูทีต่อ้งแลกกอ่น ภาษาทีใ่ช ้ขอรับ/เจา้คะ่ การประกอบอาชพีของคนสมัยกอ่น การหงุหาอาหาร และ

ท่านสามารถแตง่ชดุไทยใหเ้ขา้กบับรรยากาศไดอ้กีดว้ย (คา่เขา้ชมไม่รวมอาหารและคา่เชา่ชดุไทย
หรอืการแสดงโชวพ์เิศษอืน่ๆ ตามเทศกาล) เปรยีบเหมอืนท่านไดห้ลงเขา้ไปในยุคของรัชกาลที ่5 ไม่
ว่าจะเป็นสถานทีโ่บราณ อาหารโบราณ ใหท่้านไดเ้ดนิเลน่ไดรู้ปกันตามอัธยาศัยตามจุดเช็คอนิตา่ง 

หรอืใหท่้านไดน่ั้งรถลากชมโดยรอบ (คา่เขา้รวมคา่รถลาก) ใหเ้วลาท่านอสิระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูชุ่มชนถนนปากแพรกหรอื

ชุมชนบา้นเหนอื เป็นชมุชนเมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของ

กาญจนบรุ ี ตัง้อยูร่มิก าแพงเมอืงกาญจนบรุ ีใกล ้

พระบรมราชานุสาวรยีพ์ระน่ังเกลา้เจา้อยู่หัวเป็น

ชมุชนเกา่แกก่ว่า 180 ปี เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในยุคสรา้ง

เมอืงกาญจนบรุใีหม่ ในสมัยสมเด็จพระน่ังเกลา้

เจา้อยู่หัว (รัชกาลที ่3) เมือ่ราวปี พ.ศ.2374 โดยมี

ชาวจนีและญวนไดม้าตัง้รกรากเพือ่ท าการคา้ในครัง้

นัน้ชมุชนปากแพรกนี้ มเีรือ่งราวทางประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ครัง้สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีทัง้ยังเป็น

สถานที่ๆ  เป็นภมูหิลังของบคุคลส าคัญและเป็นถนนคอนกรตีสายแรกของเมอืงกาญจนบรุอีกีดว้ย 

อาคารบา้นเรอืนทีพ่ักอาศัยกอ่สรา้งดว้ยภมูปัิญญาของคนรุ่นกอ่น โดยยังคงสภาพเดมิไวค้อ่นขา้งมาก 

มสีถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบตะวนัออกผสมตะวันตกทีส่รา้งขึน้ในยุครัชกาลที ่4 เป็นตน้

มา มคีวามคงทนมาจนถงึปัจจบุัน อายุของอาคารมคีวามเกา่แกพ่อๆ กับกรุงรัตนโกสนิทรแ์ละโครงการ

ถนนคนเดนิ 177 ปีปากแพรก ถนนเกา่เลา่เรือ่งเมอืงกาญจน์ จงึถอืก าเนดิขึน้มาดว้ยแรงผลกัดนัและ

ขับเคลือ่นจากความภาคภมูใิจของคนทอ้งถิน่ทีม่ตีอ่ถนนเกา่แกส่ายนี้ ซึง่มบีรรยากาศทีแ่ตกตา่งจาก

ถนนสายอืน่ๆ ของกาญจนบรุอีย่างสิน้เชงิ ความแตกตา่งและลกัษณะเฉพาะตัวนี้มสีาเหตมุาจากปัจจัย

หลายประการไดแ้กส่ถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นเอกลักษณป์ระวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ที่

เชือ่มโยงกับการกอ่ตัง้เมอืงกาญจนบรุ ีตน้กรุงรตันโกสนิทร ์ประวัตศิาสตรส์ากลทีผู่กพันใกลช้ดิกับ

สงครามโลกครัง้ที ่2 การก าเนดิของย่านการคา้เกา่แกท่ีเ่กีย่วเนือ่งกับแม่น ้าสายหลักของเมอืง

กาญจนบรุ ีรวมทัง้ภมูหิลังของบคุคลส าคัญๆ ระดับประเทศหลายตอ่หลายคนทัง้หมดทัง้มวลเหลา่นี้

ไดก้ลายเป็นสายใยทีเ่หนียวแนน่ ซึง่ไดเ้ชือ่มโยงและรอ้ยรัดชมุชนแหง่นี้ไวด้ว้ยกันเป็นเวลากว่า 177 

ปี ทีซ่ ึง่เสน่หอ์ันเกา่แกอ่ดตีในปัจจบุันทีม่มีนตข์ลัง ความรุ่งเรอืงของคนืวันเกา่ๆ ยังคงปรากฏ ใหเ้ห็น

อย่างแจ่มชัดบนสองฟากฝ่ังถนนในปัจจุบนั อาท ิบา้นสทิธิ

สังข,์ โรงแรมกาญจนบรุ,ี บา้นบญุผอ่งแอนดบ์ราเดอร,์ บา้น

บญุเยีย่มเจยีระไน เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางเช็คอนิ

รา้นกาแฟรา้นใหม่ รกัษค์นันา กระแสรา้นกาแฟและ

รา้นอาหารรมินาขา้ว ของเมอืงกาญจนบรุ ีเป็นรา้นเปิดใหม่ที่

มทัีง้รา้นกาแฟและรา้นกว๋ยเตีย๋ว ทีม่วีวิของทุ่งนาสเีขยีว

กวา้งไกลรายลอ้ม  มสีะพานทอดยาวกลางทุ่งมองเห็นววิ

ของวัดถ ้าเขานอ้ยและวัดถ ้าเสอือยู่เบือ้งหนา้ ในชว่งเวลาเย็น

ยามพระอาทติยต์กนัน้ ยิง่งดงามมาก ใหท่้านเบรกพักผ่อน

คลายรอ้นภายในรา้นกาแฟ (ไม่รวมคา่อาหารและเครือ่งดืม่

ภายในรา้น) อสิระใหท่้านส่ังเครือ่งดืม่ ถ่ายรูปเช็คอนิกับจุด

ตา่งๆ ทีม่คีวามสวยงามของทุ่งนาเป็นฉากหลัง จากนัน้น า



 
 

ท่านเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ใหท่้านแวะซือ้ของฝาก ณ รา้นของฝากเมอืงกาญจน ์ตาม

อัธยาศัย อาท ิวุน้เสน้ เวน้มะพรา้ว ขนมชัน้ ทองมว้นสด ทองมว้นแกว้ ขนมเป๊ียะหลากรส ขนมทอง

พับ และขนมตา่งๆ อกีมากมาย   

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบักรุงเทพ    

18.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทุกท่านโดยสวัสดภิาพ 

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

 

ก าหนดการเดนิทาง    ออกเดนิทางไดทุ้กวนั พ.ย.63 ถงึ 31 ธ.ค.63 
และปี 2564  ม.ค.64 ถงึ ม.ีค.64 

อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,590.-    บาท  

ผูใ้หญต่ ัง้แต ่ 8 ทา่นขึน้ไป บรกิารพาหนะโดยรถตูป้รบัอากาศ 

**ไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 100 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่รถตูป้รับอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ บรกิารน ้าดืม่ท่านละ 1 ขวด 
✓ คา่อาหารเชา้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
✓ คา่ประกันภัยจากอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล

อบุัตเิหต ุ    วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 

✓ คา่มัคคเุทศก ์1 ท่านทีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

X คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) 

X คา่ทปิไกดแ์ละทมีงานคนขับรถ ท่านละ 100.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทัวร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตัวและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่ซักรดี 
คา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่ส่ังพเิศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัท่านทีท่่านเจ มังสวริัต ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
X คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวตา่งชาต ิ

 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

▪ ส าหรับการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิทัวรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบุ โดยเรยีกเกบ็ทันที

หลังจากการจองทัวร ์พรอ้มขอส าเนาบัตรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
▪ กรุณาช าระคา่ทัวรอ์ย่างนอ้ย 20 วันกอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถอืว่าท่านสละสทิธิ์

ในการเดนิทาง)  

เงือ่นไขการยกเลกิ 



 
 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกว่า 30 วันกอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า 

(กรณีทีม่กีารเรยีกเก็บมัดจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกว่า 15 วันกอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% 

ของคา่ทัวร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

***กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยมใิชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น *** 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทาง
โดยรถตูป้รบัอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพ
ภมูอิากาศ, เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีส่ดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ
หรอืสว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสัิย อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 
● การจดัทีน่ั่งบนรถบัส (กรณีทีค่ณะเดนิทางโดยรถบัส) ขึน้อยูก่ับล าดับการจองและถอืเป็นสทิธิข์าด

ของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 
● เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทางและลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม 

● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผงัทีน่ ัง่บนรถ 

                                                                                            

 

 


