
 

 

 

 

3 วนั 2 คืน กาญจนบุรี – สังขละบุรี – ไทรโยค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 

เริ�มต้น 8,500 รวมทิปแล้ว อาหาร 5 มื�อ  
ราคาทัวร์ 8,500 บาท :   27-29 มี.ค. / 24-26 เม.ย. / 8-10 พ.ค. / 15-17 พ.ค./ 12-14 มิ.ย. /26-28 มิ.ย. 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตประกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว เล ขที� ��/���� 



 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

 โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่สามารถ

รองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเก็บชําระ

มัดจํา 

 

 

 

 



 

 

 

3 วนั 2 คืน กาญจนบุรี สังขละบุรี ไทรโยค 
กาญจนบุรี – วดัถํ�าเสือ – ต้นจามจุรียักษ์ – สังขละบุรี – วดัวังก์วเิวการาม – เจดีย์พุทธคยา 

ล่องเรือชมเมืองบาดาล - สะพานมอญ – เขื�อนวชิราลงกรณ์ – สกายวอล์ค – พกัแพริมนํ�า  

 ถํ�ากระแซ – เมืองมัลลกิา – The Village Farm To Cafe - สะพานข้ามแม่นํ�าแคว 
วันที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – สังขละบุรี 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศก์ไดที้�จุดนดัหมาย  

07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ จงัหวดักาญจนบุรี (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

 นาํท่านเขา้ชม วดัถํ� าเสือ สักการะขอพรพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา 

พร้อมพระอุโบสถอฏัฐมุขทรงไทยประดบัลวดลายสวยงามและเจดียเ์กษแกว้มหาปราสาทสูง 69 เมตร กวา้ง 

29 เมตร ท่านสามารถขึ�นชมได ้2 ทาง คือ เดินขึ�นบนัได 157 ขั�น หรือ สามารถใช้บริการรถรางโดยสาร ได้

เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ตน้จามจุรียกัษ ์อีกหนึ�งแลนด์มาร์คที�สําคญัของกาญจนบุรี ตน้จามจุรียกัษ์

มีอายุมากกวา่ ��� ปี ขนาด ��  คนโอบรัศมีทรง พุ่มเฉลี�ย ��.�� เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลางร่มเงาประมาณ ��.��  

เมตร ความสูงจากพื�นดินถึงยอด ��เมตร มีพื�นที�ของพุ่มประมาณ � ไร่ � งาน � วา 

 

                       
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภอสังขละบุรี (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองสามหมอก 

ซึ�งมีชาวมอญอาศยัตั�งบา้นเรือนอยู่เป็นจาํนวนมาก ตวัอาํเภอตั�งอยู่บริเวณที�เรียกวา่ "สามประสบ" คือบริเวณ

ที�ลาํนํ� าสามสาย อนัไดแ้ก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี� และห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่นํ� าแควนอ้ย นาํ

ท่านเขา้ชม วดัวงัก์วิเวการาม หรือที�เรียกกนัโดยทั�วไปว่า "วดัหลวงพ่ออุตตมะ" เป็นศูนยร์วมจิตใจของผูค้น

หลายเชื�อชาติที�อาศยัอยู่ในอาํเภอสังขละบุรี ทั�งชาวไทย และกะเหรี�ยง โดยเฉพาะสําหรับชาวไทยเชื�อสาย

มอญ ที�เปรียบหลวงพ่ออุตตมะเป็น "เทพเจา้แห่งชาวมอญ" วดัวงัก์วิเวการาม จึงเกิดจากพลงัศรัทธาที�มีต่อ

หลวงพ่อ และเป็นวดัที�เคยเป็นที�จาํพรรษาของ "หลวงพ่ออุตตมะ" วดัจึงเป็นเสมือนตวัแทนหลวงพ่อ และ

เป็นสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� สําหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ จากนั�นนําท่านสู่ 



 

 

 

เจดียพ์ุทธคยา ปูชนียสถานที�สําคญัคู่กบัวดัวงัก์วิเวการาม เป็นเจดียพ์ุทธคยาจาํลองจากประเทศอินเดีย บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุส่วนที�เป็นกระดูกนิ�วหัวแม่มือขวา � องค์ ขนาดเท่าเมล็ดขา้วสาร ซึ� งอญัเชิญมาจาก

ประเทศศรีลงักา นําท่าน ล่องเรือชมเมืองบาดาล หรือ วดัใตน้ํ� า วดัวงัก์วิเวการามเดิมนี� สร้างขึ�นในปี พ.ศ. 

����  เป็นวดัที�เกิดจากพลงัความเลื�อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตตมะ ต่อมาในปี พ.ศ. ���� มีการก่อสร้าง

เขื�อนเขาแหลม ทาํใหน้ํ� าท่วมตวัอาํเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั�งวดัแห่งนี�ดว้ย ทาํใหใ้นปัจจุบนัพื�นที�นี� จมอยูใ่ตน้ํ� า 

ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม นํ�าจะลดจนตวัโบสถโ์ผล่พน้นํ� าทั�งหมด สามารถขึ�นไปเดินเที�ยวชมโบสถ์

ได ้สถานที�นี� เป็นที�รู้จกักนัในนามของ "วดัใตน้ํ� า" หรือ เมืองบาดาล ซึ� งกลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญั

ในแบบ Unseen Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

ค ํ�า          รับประทานอาหารคํ�า ณ รีสอร์ทที�พกั 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั สามประสบรีสอร์ท หรือ พรไพลนิ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สอง  สังขละบุรี – กาญจนบุรี 
 

06.00 น. นาํท่าน ตกับาตรยามเชา้ ณ สะพานมอญ สะพานไมท้ี�ยาวที�สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้าง

ขึ�นเพื�อขา้มแม่นํ� าซองกาเลีย และเป็นทางเชื�อมการสัญจรระหว่าง มอญ – สังขละ สัมผสัมนตเ์สน่ห์สังขละ

บุรีและวิถีชีวิตของชาวไทย-มอญ ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื�อใส่บาตรและเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆที�

สะพานมอญได ้(ค่าใชจ่้ายชุดตกับาตรและการเช่าชุด ไม่รวมอยูใ่นค่าบริการทวัร์) 
 

             
 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เขื�อนวชิราลงกรณ์ หรือชื�อเดิมที�เรียกว่า เขื�อนเขาแหลม (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเขื�อนหินถมดาดคอนกรีตแห่งแรกของไทย สร้างขึ�นเพื�อปิดกั�นแม่นํ� าแคว

นอ้ย ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั เป็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�าเอนกประสงค ์มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณ

เหนือเขื�อนมีทิวทศัน์สวยงาม นําท่านชม เขาแหลมสกายวอล์ค  ตั�งอยู่ภายในเขื�อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื�อน

เขาแหลม เป็นสะพานทางเดินกระจกใสแบบยกสูงที�มองเห็นพื�นเบื�องล่าง รวมทั�งวิวเบื�องหนา้เป็นทิวเขาที�

เรียงรายสลบัซบัซ้อนเขียวขจี  โดยอยูสู่งจากพื�นดิน � เมตร และยาวประมาณ �� เมตร บริเวณปลายสะพาน

ยงัมีม่านนํ� าตกไหลลงสู่สระนํ� าสวยงาม ดา้นขา้งยงัมีสวนดอกไม ้และสไลเดอร์เนินหญา้สําหรับให้สไลด์

เล่นลงมาอยา่งสนุกสนาน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเช็คอินเขา้สู่ที�พกั ไทรโยค มนัตรา รีสอร์ท / หรือไทรโยควิว รีสอร์ท (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30  ชม.) รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ แวดลอ้มดว้ยขุนเขา สายนํ� าและอากาศที�บริสุทธิ�  

อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยักบัหอ้งพกัแพริมนํ�า 

17.00 น. นาํท่านสู่ กิจกรรมล่องแพลอยคอ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) โดยการล่องแพขึ�นไปยงัจุดปล่อยตวั ระหวา่งทาง

ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพโดยรอบของแม่นํ�าแควนอ้ย ที�เต็มไปดว้ยธรรมชาติสีเขียวของผืนป่าและแนว

เขา ณ จุดปล่อยตวั ท่านสามารถสวมเสื�อชูชีพ ลงเล่นนํ�าไดต้ามอธัยาศยั เพื�อลอยนํ�ากลบัมายงัรีสอร์ทที�พกั 
 

        
 



 

 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ รีสอร์ทที�พกั 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท หรือ ไทรโยควิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สาม กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

นาํท่านเดินทางสู่ ถํ�ากระแซ (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั�งอยู่ติดกบัเส้นทาง

รถไฟสายมรณะอนัเป็นหนึ� งในประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกครั� งที� 2 และถํ�านี� เป็นถํ�าที�เคยเป็นที�พกัของ

เชลยศึกเมื�อครั� งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ตวัถํ� าติดกบัเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี-

นํ� าตก เป็นทางรถไฟสายประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกครั� งที� 2 ปัจจุบนัสิ�นสุดที�สถานีรถไฟนํ� าตก ภายใน

ถํ�าโปร่ง และมีพระพุทธรูปศกัดิ� สิทธิ� ประดิษฐานอยู่ มองจากปากถํ�ามาที�บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทศัน์ที�

งดงามและมองเห็นแม่นํ� าแควน้อยอยู่เบื�องล่าง บริเวณนี� เป็นจุดที�สร้างทางรถไฟยากที�สุด เนื�องจากเส้นทาง

โคง้เลียบเขา ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเขา้ชม เมืองมลัลิกา (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30 นาที)  ร.ศ. 124 เป็นเมืองยอ้นยคุของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่นํ�าเจา้พระยา ในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที� 5 วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.124 มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นมากมาย

หลายดา้น ที�เด่นชดัมากคือการประกาศเลิกทาส เมื�อทาสไดรั้บความเป็นไทพวกเขาตอ้งใชชี้วิตอยูอ่าศยัและ

ทาํมาหากินดว้ยตนเอง ไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณัติหรือการดูแลของบรรดาเจา้ขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาตอ้ง

ดาํรงชีวิตให้อยู่รอด พึ�งตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตเหล่านี� นับเป็น

รากเหงา้สําคญัของคนไทยในยคุปัจจุบนั อีกทั�งยงัมีการให้นกัท่องเที�ยวไดร่้วมแต่งกายชุดไทยเพื�อใหเ้ขา้กบั

บรรยากาศโดยรอบอีกดว้ย อิสระให้ท่านเที�ยวชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเปลี�ยนชุดไทย และ

แลกเงินสาํหรับใชจ่้ายในเมืองมลัลิกา รศ.���) 

 

                             
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหารคีรีมนัตรา 



 

 

 

 หลงัรับประทานอาหาร อิสระใหท้่านไดเ้ช็คอินถ่ายรูปกบัคาเฟ่ชื�อดงั ที� The Village Farm to Café  
 

           
 

 

บ่าย นาํท่านชม สะพานขา้มแม่นํ�าแคว ซึ�งเป็นสถานที�ทางประวติัศาสตร์ที�สําคญัยิ�งแห่งหนึ�ง เป็นสะพานที�สําคญั

ที�สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ�นสมยัสงครามโลกครั� งที� 2 อิสระชอ้ปปิ� งของฝาก อาทิ อญัมณีที�มี

ชื�อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื�อไดท้ี�บริเวณเชิงสะพานขา้มแม่นํ� าแคว ซึ� งมีสินคา้จากพม่า

จาํพวกเครื�องประดบั เครื�องแกว้ พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ มีเวลานําท่าน

แวะซื�อ ของฝากจากเมืองกาญจนบุรี ณ ร้านของฝาก ก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

16.00 น.  นาํท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ�ภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 วนั 2 คืน กาญจนบุรี สังขละบุรี ไทรโยค 

ราคาทัวร์ 8,500 บาท :   27-29 มี.ค. / 24-26 เม.ย. / 8-10 พ.ค. / 15-17 พ.ค./ 12-14 มิ.ย. /26-28 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  8,500 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,500 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   



 

 

 

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 กระเป๋าและของมีค่าทุกชนิด เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

3 วนั 2 คืน กาญจนบุรี สังขละบุรี ไทรโยค 
 

ราคาทัวร์ 8,500 บาท :    27-29 มี.ค. /  24-26 เม.ย. /  8-10 พ.ค. /  

 15-17 พ.ค./  12-14 มิ.ย. / 26-28 มิ.ย. 

 หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

 


