
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#เทีย่วสุขใจไปกาญจนบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ริป 
อันซีนกาญจนบุรี  

 

ต้นจามจุรียักษ-์วัดถ า้พุหว้า-เมอืงมัลลิกา ร.ศ.124-ย่านเมอืงเก่าปากแพรก-รักษคั์นนา 

 

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

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน า้ดืม่ 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขต จังหวัดกาญจนบุรี จงัหวดัท่ีตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตก ไมไ่กลจากกรุงเทพฯ มากนกั 
โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่งทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดักาญจนบรุแีละสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจ
ของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

08.30 น. น าทา่นเดินทางถงึเขต อ.เมือง ของ จ.กาญจนบุรี ใหท้า่น
แวะชมเขตอนัซีนของกาญจนบรุีกบัต้นจามจุรียักษห์รือต้น
ก้ามปูยักษ ์ตะลงึกบัความใหญ่โตของตน้ไมแ้ละก่ิงกา้น 
สาขาสวยงามรม่รื่นของตน้จามจรุยีกัษท่ี์มีอายมุากกวา่ 100 
ปี ขนาด 10 คนโอบ เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 54.75 
เมตร ความสงูจากพืน้ดินจนถงึยอดประมาณ 20 เมตร มี
พืน้ท่ีของพุม่ประมาณ 1 ไร ้2 งาน 4 วา ปัจจบุนัหาชมไดย้ากยิ่ง ตน้จามจรุนีีเ้ป็นตน้ท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติอยูใ่นพืน้ท่ีของกองการสตัวแ์ละเกษตรกรรมท่ี 1 กรมการสตัวท์หารบก จ.กาญจนบรุี และถือเป็น



แลนดม์ารค์ส าคญัของกาญจนบรุ ีโดยไดมี้การท าสะพานไมเ้ป็นวงกลมรอบตน้ไม ้เพ่ือช่วยปอ้งกนัให้
นกัทอ่งเท่ียวไมเ่ดินไปเหยียบรากตน้ไมห้รอืขดูโชคตามความเช่ือพรอ้มทัง้มีการปรบัปรุงภมูิทศันใ์หมด่ว้ยการ
จดัท าสวนหยอ่มขนาดยอ่ม และน าไมด้อกไมป้ระดบัมาปลกูเพ่ือใหมี้ความสวยงามมากยิ่งขึน้ จากนัน้น า
ทา่นเดินทางตอ่สูวั่ดถ า้พุหว้า ตวัวดัเป็นศิลปะแบบแบบขอมประยกุตท่ี์สวยงาม เป็นวดัป่าอยูใ่นออ้มกอด
ของขนุเขามีบรรยากาศรม่รื่น เงียบสงบ แต่เดิมวดัแหง่นีมี้ถ า้
เป็นอโุบสถ แตปั่จจบุนัไดร้บัการบรูณะใหส้วยงามอลงัการ
ดว้ยการสรา้งอโุบสถหินทรายมีการแกะสลกัลวดลายรอบ
อโุบสถไดอ้อ่นชอ้ยงดงามครอบตวัถ า้เอาไว ้เม่ือเดินเขา้ไปใน
พระอโุบสถก็จะถงึปากทางเขา้ถ า้ซึง่ภายในถ า้มีหินงอกหิน
ยอ้ยสวยงามตามธรรมชาติมีปลอ่งแสงภายในถ า้เพ่ือใหแ้สงสอ่งลงมา มีพระพทุธรูปหลายองคร์วมถงึพระ
บรมสารีรกิธาตท่ีุอญัเชิญมาจากสหภาพเมียนมารป์ระดิษฐานไวใ้หน้กัทอ่งเท่ียวไดส้กัการะบชูา สมควรแก่
เวลาน าทา่นเดินทางสู ่อ.ไทรโยค น าทา่นเขา้ชม เมอืงมัลลิกา ร.ศ.124 ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแหง่วฒันธรรมและ
วิถีชน เมืองมลัลิกา เป็นเมืองยอ้นยคุของวิถีชีวิตชาวสยาม
บรเิวณลุม่แมน่ า้เจา้พระยา ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามใน
ยคุ ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้มากมายหลายดา้น 
ท่ีเดน่ชดัมากคือการประกาศเลิกทาส เม่ือทาสไดร้บัความ
เป็นไทพวกเขาตอ้งใชชี้วิตอยูอ่าศยัและท ามาหากินดว้ย
ตนเอง ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตอ้าณตัิหรอืการดแูลของบรรดาเจา้ขนุมลูนายอีกต่อไป พวกเขาตอ้งด ารงชีวิตใหอ้ยูร่อด 
พึง่ตนเองและอยูร่ว่มกบัคนสยามทกุหมูเ่หลา่ การปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตเหลา่นีน้บัเป็นรากเหงา้ส  าคญัของคน
ไทยในยคุปัจจบุนั เดินเลน่ผ่านสะพานหนั อนัเป็นท่ีลอ่งเรอืคา้ขายกนัของผูค้นในสมยันัน้ อีกทัง้อาคาร 
บา้นเรอืนไทย อาหารไทยแบบดัง้เดิม เงินท่ีใชใ้นการซือ้ขายก็ใชเ้งินเหรยีญรูท่ีตอ้งแลกก่อน ภาษาท่ีใช ้ขอรบั/
เจา้คะ่ การประกอบอาชีพของคนสมยัก่อน การหงุหาอาหาร และทา่นสามารถแตง่ชดุไทยใหเ้ขา้กบั
บรรยากาศไดอี้กดว้ย (คา่เขา้ชมไมร่วมอาหารและคา่เช่าชดุไทยหรอืการแสดงโชวพ์ิเศษอื่นๆ ตามเทศกาล) 
เปรยีบเหมือนท่านไดห้ลงเขา้ไปในยคุของรชักาลท่ี 5 ไมว่า่จะเป็นสถานท่ีโบราณ อาหารโบราณ ใหท้า่นได้
เดินเลน่ไดรู้ปกนัตามอธัยาศยัตามจดุเช็คอินตา่ง หรอืใหท้า่นไดน้ั่งรถลากชมโดยรอบ (คา่เขา้รวมคา่รถลาก) 
ใหเ้วลาทา่นอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูชุ่มชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้าน

เหนือ เป็นชมุชนเมืองที่เก่าแก่ท่ีสดุของกาญจนบรุ ี ตัง้อยูร่มิ

ก าแพงเมืองกาญจนบรุ ีใกลพ้ระบรมราชานสุาวรยีพ์ระนั่ง

เกลา้เจา้อยูห่วัเป็นชมุชนเก่าแก่กวา่ 180 ปี เริ่มก่อตัง้ขึน้ใน

ยคุสรา้งเมืองกาญจนบรุใีหม ่ในสมยัสมเดจ็พระนั่งเกลา้

เจา้อยูห่วั (รชักาลท่ี 3) เม่ือราวปี พ.ศ.2374 โดยมีชาวจีน

และญวนไดม้าตัง้รกรากเพ่ือท าการคา้ในครัง้นัน้ชมุชนปากแพรกนี ้มีเรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินครัง้

สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ๆ เป็นภมูิหลงัของบคุคลส าคญัและเป็นถนนคอนกรตีสายแรก



ของเมืองกาญจนบรุอีีกดว้ย อาคารบา้นเรอืนท่ีพกัอาศยั

ก่อสรา้งดว้ยภมูิปัญญาของคนรุน่ก่อน โดยยงัคงสภาพเดิมไว้

คอ่นขา้งมาก มีสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณใ์นรูปแบบ

ตะวนัออกผสมตะวนัตกท่ีสรา้งขึน้ในยคุรชักาลที่ 4 เป็นตน้

มา มีความคงทนมาจนถงึปัจจบุนั อายขุองอาคารมีความ

เก่าแก่พอๆ กบักรุงรตันโกสินทรแ์ละโครงการถนนคนเดิน 

177 ปีปากแพรก ถนนเก่าเลา่เรื่องเมืองกาญจน ์จึงถือก าเนิดขึน้มาดว้ยแรงผลกัดนัและขบัเคลื่อนจากความ

ภาคภมูิใจของคนทอ้งถ่ินท่ีมีตอ่ถนนเก่าแก่สายนี ้ซึง่มีบรรยากาศท่ีแตกตา่งจากถนนสายอ่ืนๆ ของ

กาญจนบรุอียา่งสิน้เชิง ความแตกต่างและลกัษณะเฉพาะตวันีมี้สาเหตมุาจากปัจจยัหลายประการไดแ้ก่

สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นเอกลกัษณป์ระวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงกบัการก่อตัง้เมือง

กาญจนบรุ ีตน้กรุงรตันโกสินทร ์ประวตัิศาสตรส์ากลท่ีผกูพนัใกลชิ้ดกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การก าเนิดของ

ยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแม่น า้สายหลกัของเมืองกาญจนบรุ ีรวมทัง้ภมูิหลงัของบคุคลส าคญัๆ 

ระดบัประเทศหลายต่อหลายคนทัง้หมดทัง้มวลเหลา่นีไ้ดก้ลายเป็นสายใยท่ีเหนียวแน่น ซึง่ไดเ้ช่ือมโยงและ

รอ้ยรดัชมุชนแหง่นีไ้วด้ว้ยกนัเป็นเวลากวา่ 177 ปี ท่ีซึง่เสน่หอ์นัเก่าแก่อดีตในปัจจบุนัท่ีมีมนตข์ลงั ความ

รุง่เรอืงของคืนวนัเก่าๆ ยงัคงปรากฏ ใหเ้หน็อยา่งแจ่มชดับนสองฟากฝ่ังถนนในปัจจบุนั อาทิ บา้นสทิธิสงัข,์ 

โรงแรมกาญจนบรุ,ี บา้นบญุผ่องแอนดบ์ราเดอร,์ บา้นบญุ

เย่ียมเจียระไน เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นเดินทางเช็คอินรา้น

กาแฟรา้นใหม ่รักษคั์นนา กระแสรา้นกาแฟและรา้นอาหาร

รมินาขา้ว ของเมืองกาญจนบรุ ีเป็นรา้นเปิดใหม่ท่ีมีทัง้รา้น

กาแฟและรา้นก๋วยเต๋ียว ท่ีมีวิวของทุง่นาสีเขียวกวา้งไกลราย

ลอ้ม  มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งมองเหน็วิวของวดัถ า้เขา

นอ้ยและวดัถ า้เสืออยูเ่บือ้งหนา้ ในช่วงเวลาเยน็ยามพระ

อาทิตยต์กนัน้ ยิ่งงดงามมาก ใหท้า่นเบรกพกัผ่อนคลายรอ้น

ภายในรา้นกาแฟ (ไมร่วมคา่อาหารและเครื่องด่ืมภายในรา้น) 

อิสระใหท้า่นสั่งเครื่องด่ืม ถ่ายรูปเช็คอินกบัจดุตา่งๆ ท่ีมีความสวยงามของทุง่นาเป็นฉากหลงั จากนัน้น าทา่น

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ใหท้า่นแวะซือ้ของฝาก ณ ร้านของฝากเมอืงกาญจน ์ตามอธัยาศยั อาทิ 

วุน้เสน้ เวน้มะพรา้ว ขนมชัน้ ทองมว้นสด ทองมว้นแกว้ ขนมเป๊ียะหลากรส ขนมทองพบั และขนมตา่งๆ อีก

มากมาย   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.30 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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

 



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

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 1,590.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 100 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินทา่นละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศก ์1 ทา่นท่ีจะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 100.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ค่าอาหารและ
คา่เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์
รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


