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สนุกสนานกบักจิกรรมทางน ้า ล่องแพเปียกและพายเรือแคนนู 
ฟรี!! เคร่ืองด่ืม ที่บารมีคาเฟ่และมาตะกาญจน์ 

ฟรี!! น่ังรถรางขึน้วัดถ า้เสือ 

 

 

 

 

 
แต่งชุดไทย ห่มสไบ ใช้เงินรู ย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่ 5  ณ เมอืงมลัลกิา 

นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดกาญจนบุรี ณ วดัถ้ำเสือ 
พบกับกจิกรรมลอ่งแพเปยีกชมธรรมชาต ิและพายเรอืแคนน ูแบบ Private 

❖ เลอืกสรรทีพ่กัได ้3 แบบ 3 สไตล ์

แวะถ่ายรูปสุดชิล ดื่มกาแฟเริ่ดๆ ท่ามกลางธรรมชาติกับ “บารมคีาเฟ”่ และ “มาตะกาญจนค์าเฟ”่ 
❖ ฟรรีถตู ้VIP + คนขบั บรกิารเหนอืระดบั รบัสง่ถงึหน้าบา้น 

❖ ฟร ี!! หนา้กากอนามยั และบรกิารเจลแอลกอฮอล์บนรถ 

ราคาเริม่ตน้   7,500 บาท 
บรกิารเหนอืระดบั รบัสง่ถงึหนา้บา้นดว้ยรถตู ้VIP แบบPrivate 

!! จองตั้งแต่วันนี้-31ตุลาคม 2563     
 
 
 
 

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน       
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วันแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ-กาญจนบรุ-ีวดัถำ้เสอื (รวมรถราง)-เขา้สูท่ีพ่กั 
07.00 น.  รับคณะที่จุดนัดหมาย (เซ็นทรัลบางนา หรือ ในกทม.) พนักงานขับรถตู้ ให้การดูแลสัมภาระ ขึ้นรถตู้  พร้อม

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการจราจร ณ 
วันนั้น) 

11.00 น. เดินทางถึง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เที่ยวชม วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัด
ไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบน ภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชม
ความงดงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์
ศิลปะ แบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระ
เจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อ
ชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านคีรีธารา  ร้านอาหารริมสะพานข้ามแม่น้ำแคว วิวสวยบรรยากาศดี  
14.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักและเช็คอิน *** หลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *** 
  ที่พัก  
16.00 น. จากนั้นพาทุกท่านเตรียมตัวสำหรับ ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ (แบบ Private 4-6 ท่าน)  หรือจะพายเรือ

แคนนู (รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) โดยปล่อยแพล่องตามน้ำอิสระโดยผู้เล่นจะสวมเสื้อชูชีโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมความปลอดภัยให้กับทุกท่าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางน้ำที่รีสอร์ตให้ได้สนุกกันต่อ อาทิเช่น เช่า 
เรือหางยาว ล่องชมวิวแม่นํ้าแคว, เรือหางยาวไปนํ้าตกไทรโยคใหญ่ และถํ้าละว้าครี่งวัน (ไม่รวมค่าบริการ) 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.  รบัประทานอาหารคำ่ ณ รสีอรท์  
21.00 น.  ส่งทกุทา่นเขา้นอนหลบัฝนัด ีราตรสีวสัดิ์ 
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วันที่สองของการเดินทาง เมอืงมลัลกิา ร.ศ.๑๒๔-สถานรีถไฟถ้ำกระแซ-บารมคีาเฟ-่ตน้จามจรุยีกัษ์  
06.00 น. อรุณสวัสดิ์กับวิวแม่น้ำแควน้อยและภูเขายามเช้าที่สดใส 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท  
08.30 น. พร้อมกันท่ี Lobby และออกเดินทางสู่ “เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔” (ไม่รวมค่าแต่งชุดไทย) 
09.30 น. เดินทางถึง เมืองมัลลิกา แต่งชุดไทย ห่มสไบ ใช้เงินรู ย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในมีจุดให้ถ่ายรูป

มากมาย เช่น เรือนคหบดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลองทำไม่ว่าจะเป็น ลองหุงขา้วแบบสมยัก่อน ร้อย
พวงมาลยั แกะสลกัผลไม ้ป้ันทองหยิบ  และมีขนมโบราณให้เลือกทานเช่น ปลากริมไข่เต่า ขา้วเกรียบวา่ว ขา้ว
เหนียวแกว้  ฯลฯ 

 
   
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ย์ ณ ภัตตาคาร (เมืองมัลลิกา)  
14.00 น. นำท่านเดินทางถ่ายรูปพร้อมชมวิวแม่น้ำแควที่ ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชีย ที่กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์ มาสร้าง เพื่อใช้เป็น
เส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า   นำท่านเยี่ยมชมถ่ายรูปบรรยากาศที่สถานีถ้ำกระแซ สถานที่ห้าม
พลาดมาเยี่ยมชม เนื่องจากที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำแควน้อยอยู่เบื้องล่าง และภายในถ้ำมีลักษณะโปร่งและ
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานให้กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล 
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15.00 น. จากนั้นพาทุกท่านเดินทางยัง “บารมีคาเฟ่” ((รวมค่าเครื่องดื่มท่านละ 100 บาท)) ร้านกาแฟที่เป็นยอดนิยม
ในตอนนี้สามารถชมทั้งภูเขา แม่น้ำ  ต้นไม้ พระอาทิตย์ หรือแม้กระทั่งรถไฟวิวสุดพีค ในการตกแต่งที่ไม่ว่า
จะหันไปมุมไหน ก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้ ร้านมีทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้เลือก และมีมุมเด็ดที่ถ้ากะ
เวลามาดีๆ จะได้วิวเป็นรถไฟที่ว่ิงผ่าน นับเป็นมุมสุดฮิตที่ใครมาจะต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปที่มุมนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. ชมต้นจามจุรีหรือก้ามปูยักษ์ อายุเกิน 100 ปี ที่ไม่ว่าใครได้มาเห็น

ก็ต้องตะลึงกับความใหญ่ โตมโหฬารของต้นไม้ยักษ์คู่ เมือง
กาญจนบุรีต้นนี้  สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปยลมากับตา บอก
คร่าวๆ ได้ว่า ต้นจามจุรียักษ์นี้มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 7.83 
เมตร และมีพื้นท่ีพุ่มประมาณ 1 ไร่เศษเลยทีเดียว  

19.00 น.  รบัประทานอาหารคำ่ ณ รา้นอาหารครวัผกัหวาน  
  เดนิทางกลับสูท่ีพ่กั และสง่ทกุทา่นเขา้นอนหลบัฝันด ีราตรีสวัสดิ์ 
วันที่สามของการเดินทาง กาญจนบรุ ี– มาตะกาญจนค์าเฟ ่- ซือ้ของฝากและนำทกุท่านเดินทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์กับวิวแม่น้ำแควน้อยและภูเขายามเช้าที่สดใส 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท  
10.00 น. เก็บสัมภาระ และเช็คเอ้าท์... โบกมืออำลารีสอร์ท 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ้านลุงชวนสวนป้าติ๋ว 
13.00 น. นำทุกท่านแวะเติมความหวานและเช็คอินท์ที่ มาตะกาญจน ์ คาเฟ่กลางทุ่งนาสวย วิววัดถ้ำเสือถ้ำเสือ ไฮไลท์

คือจุดถ่ายรูปโดยเฉพาะบันไดสวรรค์ และ พระจันทร์ครึ่เสี้ยว นอกจากนี้ยังมี เครื่องดื่ม อาหารคาวและ
อาหารหวานให้ท่านได้เลือกทาน  
((รวมค่าเครื่องดื่มท่านละ 100 บาท)) 
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15.00 น. แวะซือ้ของฝากขึน้ชื่อ เพือ่ฝากคนที่คณุรกั ..... จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 
20.00 น. ถงึกรุงเทพฯโดยความสวัสดภิาพและรอยยิม้แหง่ความสขุ 

 
ขอบคณุทีใ่หเ้กยีรตมิชัรมูฯไดด้แูลคนพเิศษเชน่คณุคะ่ 

 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการจองทัวร ์
• จองไดต้ัง้แตว่นันี ้– 31 ตลุาคม 63 และใชเ้ขา้พกัตัง้แตว่นันี ้– 31 ตลุาคม 2563 
• เวลาเชค็อนิ 14:00 น. และเชค็เอาท ์12:00 น. 
• Booking ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนักอ่นเดนิทาง 
• กรณุาชำระมดัจำหลงัจากทีท่ราบว่าพเีรยีดทีท่่านตอ้งการวา่งภายใน 2 วนั 
 

อตัราคา่บรกิาร  
กำหนดเดนิทางเดอืน กรกฎาคม – 31 ตลุาคม 2563 

โรงแรม : River Kwai Resotel Resort (Jangle Chalet 32m) 

จำนวนผูเ้ดินทาง ราคา/ทา่น/บาท ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

4 – 5 ทา่น 8,700 7,700 

6 – 7 ทา่น 8,000 7,000 

8 ทา่น 7,500 6,500 

**กรณเีดก็เสรมิเตยีง คดิเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่/ เดก็ทารกไมเ่กนิ 2 ขวบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
**กรณทีา่นมาไมค่รบคู ่ไมต่อ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น หรอืตอ้งการหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 
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โรงแรม : Hintok River Camp (Superior Tent) 

จำนวนผูเ้ดินทาง ราคา/ทา่น/บาท ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

4 – 5 ทา่น 9,700 8,700 

6 – 7 ทา่น 9,200 8,200 

8 ทา่น 8,700 7,700 

**กรณเีดก็เสรมิเตยีง คดิเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่/ เดก็ทารกไมเ่กนิ 2 ขวบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
**กรณทีา่นมาไมค่รบคู ่ไมต่อ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น หรอืตอ้งการหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000 บาท 
 
โรงแรม : The FloatHouse River Kwai (Floating Villa) 

จำนวนผูเ้ดินทาง ราคา/ทา่น/บาท ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

4 – 5 ทา่น 11,500 10,500 

6 – 7 ทา่น 11,000 9,000 

8 ทา่น 10,500 9,500 

**กรณเีดก็เสรมิเตยีง คดิเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่/ เดก็ทารกไมเ่กนิ 2 ขวบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
**กรณทีา่นมาไมค่รบคู ่ไมต่อ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น หรอืตอ้งการหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500 บาท 
รปูภาพโรงแรม 
1. River Kwai Resotel Resort (Jangle Chalet 32m) 
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2. Hintok River Camp (Superior Tent) 

 

 

 

 

 

 

3. The FloatHouse River Kwai (Floating Villa) 
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อัตราค่าบริการรวม  

✓ รถตู้ VIP พร้อมคนขับ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ (กรณีท่านไม่ใช้รถตู้ หักค่าบริการ 7,000 บาท/คัน) 
✓ อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ 
✓ ที่พักตามรายการ ห้อง Standard พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (โรงแรม River Kwai Resotel Resort,  

Hintok River Camp, The FloatHouse River Kwai) 
✓ ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  
✓ กิจกรรมล่องแพเปียกชมธรรมชาติ (แบบ Private 4-8 ท่าน)  หรือ พายเรือแคนน ู
✓ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ประกันสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 500,000 ทั้งนี้เงื่อนไข

เป็นไปตามกรรมธรรม์ 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ Vat 7 %  

 
อัตรานี้ไม่รวม 

× กรณีต้องการมัคคุเทศก์นำเที่ยว เพิ่ม 6,000 บาท / กรุ๊ป 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้

ระบุในรายการ 
เงือ่นไขการชำระเงนิ 

สำหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่ทวัรเ์ตม็จำนวน สำหรบัการจองทวัร ์พร้อมขอสำเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทางดว้ย 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

- หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

- หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

***กรณมีเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยมใิชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ่า่ยอืน่ๆ ทีจ่ำเปน็ ฯ *** 
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หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ปน็ผูใ้หญ ่จำนวน 4 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู)้ 
• รายการท่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมไิด้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนงึถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทา่นเป็นสำคัญที่สุด 

• หากท่านไมไ่ด้เดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาด
หายไปมาทดแทนได ้

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯใหท้ราบล่วงหน้า 
• ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจาก

สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
• การจัดที่นั่งบนรถบัสขึน้อยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
มาตรการการดแูลปอ้งกัน ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผู้เดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม 

● มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 
 ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 

เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / จองทัวร์ติดต่อ แผนกทัวร์บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 

โทร. 02 105 6234 / แฟกซ ์02 7456258 / email: tour@mushroomtravel.com 
www.mushroomtravel.com 
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