
 

โครงการพิเศษ ออกไปบอก..รักเมอืงไทย  
เทีย่วไทยอยา่เดีย๋ว...เทีย่วกนัเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันท่ี จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา  
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทย
ช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือความสะดวก
ระหว่างทาง  บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง) พร้อมเครื่องดื่มร้อน 
- เย็น มัคคุเทศก์แนะน าการเดินทางและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนรถ 

08.00 น. เดินทางถึง จ.ราชบุรี น าคณะเหล่าฮิปเตอร์ ไปเท่ียวชมงานศิลปะภาพวาด
บนก าแพง สัมผัสกล่ินอายความสิคของเมืองเก่า ผสมผสานความติสท์ 

เที่ยว..

กาญจนบุร ี

ก าหนดการเดินทาง 20-

21 มีนาคม 2563 วันที่แรก กรุงเทพฯ – ท่ามะกา – กาญจนบุร ี

เดินทางโดยบัสปรับ

อากาศ 2 วัน 1 คืน 



ด้วยงานกราฟฟิต้ี ศิลปะอยู่ท่ัวเมือง ‘สตรีทอาร์ต บ้านโป่ง ’ บริเวณ
โรงหนังเฉลิมทองค า จากน้ันเดินทางสู่ โบราณสถานพงตึก  เมืองโบราณ
สมัยทวารวดี ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6-7 มีวัตถุโบราณท่ีขุดค้นพบเป้น
จ านวนมาก น าคณะชม ถ้ ากระแซ  ท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าจดจ า ของทหาร
เชลยศึกท่ีต้องสร้างทางรถไฟสายมรณะแห่งน้ี พร้อมชม สะพานทางรถไฟ
สายมรณะ ให้ท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

12.30 น.  อิสระกับอาหารกลางวัน ณ น้ าตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค 
ช่วงบ่าย หลังอาหารออกเดินทางสู่ ถ้ าละว้า เป็นถ้ าแห่งแรกๆของกาญจนบุรี ท่ีถูก

ค้นพบพร้อมกับโครงกระดูกมนุษย์โบราณในถ้ า จึงสันนิษฐานว่าอาจเคย
เป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากน้ันเดินทางสู่ สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โฮมพุเตย รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับ
มาตราฐาน พักห้องละ 2 ท่าน   

18.00 น.  บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารสมควรแก่เวลาพาท่าน
เดินทางกลับท่ีพักอิสระกับการพักผ่อน 

 
 

 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรมที่พัก  

09.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ าช่องเขาขาด ‚ช่อง
เขาขาด‛ หรือ ‚ช่องไฟนรก‛ น าชม ร่องรอย
ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติท่ีแสนสงบ แล้ว
มุ่งหน้าสู่ อ.ทองผาภูมิ น าท่านสู่  เขื่อนวชิรา
ลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม ให้ท่านเช็คเซลฟ่ี
รูปสวย ๆ กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ‚สกายวอร์คเขื่อนเขาแหลม ‛ หรือ
สะพานกระจกน้ันเอง 

12.00  บริการอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ 
ร้านอาหาร  

ช่วงบ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์
ปราสาทเมืองสิงห์ น าท่านชมและรับฟัง
ประวัติข องโบราณสถานสมัยขอมเรือง
อ านาจ น าชมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์
โบราณ สมกควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง ระหว่างทาง
แวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก กลับไปฝากคนทางบ้านและอิสระกับการพักผ่อน
บนรถ 

18.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ  (เวลาโดยประมา ณ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ท่ีสภาพ
การจราจรในวันเดินทาง ) ด้วยรอยย้ิมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

วันที่สอง ไทรโยค – ทองผาภูมิ – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – 

ปราสาทเมืองสิงห์ – กรุงเทพฯ 



 
 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,999.- บาท  พักห้องละ 2-3 ท่าน / พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  
500.- บาท 

 
อัตรานี้รวม ค่ารถน าเท่ียวตามท่ีรายการระบุ  / ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน / 

ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ  /               น้ าด่ืมวันละ 1 ขวด / 
ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง 

 
อัตรานี้ไม่รวม ค่าเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ / 

ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีบริการ / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน หรือ 
มัคคุเทศก์อาสา / ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการ / ค่า
ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างน้อยวันละ 50 บาทต่อท่าน  / 
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( ในกรณีต้องการ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หาก
แจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  

 
เงื่อนไขการช าระเงิน -  ส าหรับการจองกรุณาช าระท้ัง หมดตามจ านวน  พร้อม

ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผู้เดินทาง 
 
หมายเหตุ 
“ โปรแกรมการท่องเท่ียวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ 
“ รายการท่องเท่ียวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมส าหรับท่าน 
“ หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่าน

ไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ีขาดหายไปมาทดแทนได้ 
“ สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิด

จากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การ
นัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

“ การจัดท่ีน่ังบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทาง
สมาคมฯในการบริหารจัดการ 

“ เม่ือท่านต้องการส ารองท่ีน่ัง จะต้องช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามวันท่ีท่ี
ก าหนดเท่าน้ัน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
***กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 


