เจ.ทราเวล เซอร์วส
ิ ( กาญจนบุร ี )
J.TRAVEL SERVICE

87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71000
โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ. 081-8580228
E-Mail : J.travelservice@gmaill.com
Website: www.tourmuangkan.com and www.muangkantoday.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย
่ ว เลขที่ 13/529

กาญจนบ ุรี 3วัน 2 คืน

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
10.00 น.
ถึง จ.กำญจนบุรี พบกันที่จุดนัดหมำย ...........................................
เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั เจ.ทราเวล เซอร์ วสิ คอยให้กำรต้อนรับและจัดเก็บ
กระเป๋ ำสัมภำระของท่ำน ดูแลเรื่ องที่นงั่ ของทุกท่ำนจนเป็ นที่เรี ยบร้อย
นำท่ำนแวะชม วัดถา้ เขาน้ อย และ วัดถา้ เสื อ ซึ่งเป็ นวัดไทย และวัดจีน
ที่สร้ำงอยูค่ ู่กนั บนภูเขำลูกเดียวกัน ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของศิลปะ
กำรก่อสร้ำงเจดียท์ ้ งั ไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋ งจีน) ทีส่ ู ง
ทีส่ ุ ดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้ วมหาปราสาท สู ง 9 ชั้น
(เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรู ปทีใ่ หญ่
ทีส่ ุ ดในจังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (1)
13.00 น.
เที่ยวชม นา้ ตกเอราวัณ เป็ นน้ ำตกที่ใหญ่และสวยงำม บนฝั่งแม่น้ ำแคว
ใหญ่ ตั้งอยูท่ ี่ อำเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี เป็ นน้ ำตกที่มีระยะทำง
ยำวประมำณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็ นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น
ลักษณะของน้ ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสำยน้ ำไหลบ่ำ มองดูคล้ำยกับหัวช้ำง
เอรำวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลำยมำเป็ นที่มำของชื่อน้ ำตก จนคนทัว่ ไปรู ้จกั
และขนำนนำมว่ำ “น้ ำตกเอรำวัณ”
16.00 น.
เดินทำงกลับเข้ำสู่ตวั เมือง
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (อิสระ) ทีต่ ลาดไนท์ บาซ่ า กลางใจเมืองกาญจน์ / เฉพาะวันเสาร์ ถนนคนเดิน 180 ปี ...ทีน่ ี่ “ปากแพรก”
20.00 น.
นาคณะเข้ าทีพ่ กั ................................

วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.00 น.
19.00 น.
วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ำอันสดชื่น บริการอาหารเช้ า (2) ที่หอ้ งอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรพำคณะ ต้ นจามจุรียกั ษ์ หรื อต้นก้ำมปูยกั ษ์ เป็ นอีกหนึ่งจุด
ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจและไม่ไกลจำกตัวเมืองกำญจนบุรีมกำนัก เมื่อ
มำถึงจะตื่นเต้นและตะลึง ในควำมใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้ำนสำขำ
สวยงำมร่ มรื่ น ต้นจำมจุรียกั ษ์มีอำยุมำกกว่ำ 100 ปี ขนำด 10 คนโอบ
รัศมีทรงพุม่ เฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำงร่ มเงำประมำณ 51.75
เมตร ควำมสูงจำกพิน้ ดินถึงยอด 20เมตร มีพ้นื ที่ของพุม่ ประมำณ 1 ไร่
2 งำน 4 วำ ซึ่งปั จจุบนั หำชม ต้นไม้ขนำดใหญ่เช่นนี้ได้ยำก
จำกนั้น นำคณะ ชม วัดถา้ มังกรทอง อยูห่ ่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๗
กิโลเมตร บนฝั่งแม่น้ ำแม่กลอง ตั้งอยูเ่ ชิงเขำ วัดนี้สร้ำงขึ้นในปี
๒๔๔๗ เหตุที่ได้ชื่อว่ำถ้ ำมังกรทองก็เนื่องจำกมีถ้ ำขนำดเล็กอยูบ่ น
ยอดเขำ โดยรำวบันไดขึ้นสู่ถ้ ำสร้ำงเป็ นรู ปมังกรสองตัวขนำดใหญ่
ขนำนกันไปจนสุดทำงที่ปำกถ้ ำ มีบนั ไดทั้งหมด ๙๕ ขั้น ที่ตรงปำกถ้ ำ
มีหินใหญ่ทำเป็ นหน้ำสิ งโตดูน่ำเกรงขำม วัดถ้ ำมังกรทองยังมีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลำยเกี่ยวกับกำรทำสมำธิลอยตัวในน้ ำ ที่เรี ยกกันว่ำ
“แม่ ชีลอยนา้ ”
บริการอาหารกลางวัน (3)
หลังอำหำรนำท่ำนไปสถำนีรถไฟ สถานีนา้ ตก ให้ท่ำนได้
สัมผัสกับกำรเดินทำงอีกรู ปแบบหนึ่ง เป็ นกำรย้อนรอยของ
ประวัติศำสตร์สงครำมโลกครั้งที่ 2 ด้วยกำรนัง่ รถไฟสำย
ประวัติศำสตร์ผำ่ นเส้นทำงสำยมรณะ ที่ ถา้ กระแซ ชม
ควำมงดงำมของทิวทัศน์ลำน้ ำแควน้อยที่อยูเ่ บื้องล่ำง
บริ เวณนี้เป็ นจุดที่สร้ำงทำงรถไฟยำกที่สุดเนื่องจำกเป็ น
เส้นทำงโค้งเลียบริ มเขำและด้ำนล่ำงเป็ นแม่น้ ำแควน้อยที่
ไหลเชียวมำกๆ ถึงสถำนี ท่ ากิเลน นำท่ำนขึ้นรถตูค้ นั เดิม
ออกเดินทำงต่อ
นำคณะเข้ำเที่ยวชม ตลาดนา้ กองถ่ ายฯ ค่ ายสุ รสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี บริการอาหารเย็น (อิสระ) หลังจำกนั้นอิสระพักผ่อนตำม
อัธยำศัย
นำคณะกลับเข้ำที่พกั ผักผ่อนตำมอัธยำศัย หลับฝันดี รำตรี สวัสดิ์
อรุ ณสวัสดิ์เช้ำวันใหม่แบบสบำยๆ บริการอาหารเช้ า (4) ที่โรงแรม
หลังอำหำรคืนห้องพัก ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ สะพานข้ ามแม่นา้ แคว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดกำญจนบุรี และเป็ นอนุสรณ์
ของสงครำมมหำเอเชียบูรพำ หรื อสงครำมโลกครั้งที่2. ที่ทหำรญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้ำง เพือ่ ใช้เป็ นเส้นทำงเดินทำงไปยัง
ประเทศพม่ำ ซึ่งภำยหลังทหำรพันธมิตรได้ยกกองกำลังเข้ำมำโจมตีและได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลำยสะพำน ไม่ให้กองกำลังของ
ญี่ปุ่นเดินทำงผ่ำนสะพำนแห่งนี้ไปได้ สะพำนแห่งนี้จึงถือได้วำ่ เป็ นเครื่ องเตือนใจถึงควำมสูญเสี ยที่เกิดจำกสงครำม ถ่ำยภำพ
เป็ นที่ระลึกกับสะพำนแห่งประวัติศำสตร์ของสงครำมมหำเอเชียบูรพำ หลังจำกนั้นนำคณะแวะเยีย่ มชมร้ำน วาสนาจิวเวอร์ รี่
สนุกสนำนกับกำรเลือกซื้อเครื่ องประดับประเภทพลอย และนิล ของดีของเมืองกำญจน์ ในรำคำย่อมเยำ ตั้งแต่ 1 สลึง ถึง 100
บำทเท่ำนั้น จำกนั้นแวะซื้อของฝำก จำกโรงงาน ทองม้ วนวันวิไล ทองม้วนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ของดีของเมืองกำญจน์ อีก
อย่ำงหนึ่ง
นำคณะเดินทำงกลับ อำลำจำกเมืองกำญจน์ ด้วยควำมประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

ท่ านละ

2,990

บาท ( รับ-ส่ ง จากกาญจนบุรี )

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

ค่ำรถตูบ้ ริ กำร ตลอดกำรเดินทำง

ค่ำที่พกั ระดับมำตรฐำน 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่ำน )

ค่ำอำหำร4 มื้อตำมที่ระบุในรำยกำร

ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกำญจน์

ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ

ค่ าประกันการเดินทาง ท่ านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบำร์, ค่ำซักรี ด

ค่ำเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

ค่ำเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มเติม นอกโปรแกรม
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในกำรจองครั้งแรก ต้องมัดจำท่ำนละ 1,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 15 วัน
2. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้วท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนได้สละ
สิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3. กำรยกเลิก
3.1.1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป คืนเงินให้ท่ำนทั้งหมด
3.1.2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 1,000 บำท
3.1.3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
3.1.4. ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 1 – 6 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
4. รับจองขั้นต่ำ 2 ท่ำนขึ้นไป พักห้องเดียวกัน
5. คณะจะออกเดินทำงเมื่อมีผจู ้ องครบ 8 ท่ำน / 1 ตู ้
6. นักท่ องเทีย่ วต่ างชาติ คิดค่ าบริการเพิม่ ท่ านละ 500 บาท

