เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี )
J.TRAVEL SERVICE
87 Pak-Phark Road, Bannur Muang Kanchanaburi 71000

Tel. 034-513455 , 081-4513581 Fax. 034-513455
E-Mail : J.travelservice@gmaill.com Website : www.tourmuangkan.com

วันแรก
07.00 น.
09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.

17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

กรุงเทพฯ – วัดถ้้าเสือ – วัดถ้ามังกรทอง – วัดบ้านถ้้า – ต้นจามจุรียักษ์ – วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม – วัดเทวสังฆาราม – วัดทิพย์สุคนธาราม - โรงแรมยูโรเทล
รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดหมาย ทีมงานบริษัท เจ.ทราเวล เซอร์วิส กาญจนบุรี ให้การต้อนรับจัดกระเป๋า
สัมภาระของทุกท่านเรียบร้อยแล้วออกเดินทางสู้ จ.กาญจนบุรี
นาท่านแวะชมวัดถ้้าเขาน้อย และวัดถ้้าเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน
ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีนชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูง
ที่สุดในโลก ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการ หลวงพ่อชินประทานพร พระ
พุทธ รูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี
นาท่านชมวัดถ้้ามังกรทองราวบันไดปูนปั้นรูปมังกร 2 ตัว ขนาบบันไดสีแดงสด 95 ขั้น ทอดตัวขึ้นสู่ถ้า
บนเชิงเขา ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งของวัดแห่งนี้ นอกเหนือไปจากพระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 100 ปีที่
ประดิษฐานอยู่ในถ้า และการทาสมาธิลอยตัวของแม่ชีลอยน้า ที่ทาให้ชื่อวัดถ้ามังกรทองเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป
แวะชมวัดบ้านถ้้าเป็นวัดโบราณเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนบริเวณวัดเป็นลานกว้าง ด้านหลังจรดเขา
ด้านหน้าจรดแม่น้ากลอง มีชายหาดสวยงามอยู่หน้าวัดภูเขาที่ตั้งวัดสูงราวๆ 200 เมตรภูเขาลูกนี้เป็นเทือก
เดียวติดต่อกันหลายยอดเป็นพืดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดปลายเขาที่เขาแหลมและเขาตกถ้ามังกร
ทองปากบริเวณถ้าจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ชินราชหินงอกแม่นางบัวคลี่และถ้าต่างๆ และนาท่าน
แวะชมต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและไม่ไกลจากตัวเมือง
กาญจนบุรีมากนัก เมื่อมาถึงจะตื่นเต้น และตะลึงในความใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาสวยงามร่มรื่น
ต้นจามจุรียักษ์มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบ
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
นาท่านชมวัดไชยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้เป็นวัดพระอารามหลวง สร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายเป็นวัดสาคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทย รบกับ พม่ามาแต่โบราณ และนาท่านชม
วัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนือเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
มีความสาคัญในทางประวัติ ศาสตร์ ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า"วัดเหนือ"
จากนั้นนาท่านเดินทางสู้ อาเภอห้วยกระเจา เที่ยวชมวัดทิพย์สุคนธารามวัดนี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ "พระ
พุทธเมตตา ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ " พระพุทธเมตตาฯเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อ
สาริดที่ใหญ่ที่สุดในไทย จากนั้นนาท่านชมวัดสระลงเรือ วัดนี้มีจุดเด่นและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อมีการสร้าง
เรือสุพรรณหงษ์จาลองที่ใหญ่ ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในสระน้าขนาดใหญ่ของวัดมีลักษณะ สวยงามวิวจิตร
ตระการตาซึ่งด้านในเรือซึ่งสามารถเข้าไปชมด้านในได้โดย
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวอาเภอเมืองกาญจนบุรี นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมยูโรเทล
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
ส่งทุกท่านเข้านอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2

วัดถ้้าพุหว้า – วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ – ถ้้ากระแซ – สะพานข้ามแม่น้าแคว – ศรีฟ้าเบเกอรี่
กรุงเทพมหานคร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังจากอาหาร เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก จัดเก็บกระเป๋า
สัมภาระเรียบร้อย

09.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.
15.00 น.

นาท่านชมวัดถ้้าพุหว้าเป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อม กอดของขุนเขามี
บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้าเป็นอุโบสถแต่
ปัจจุบันได้รับการ บูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบ
อุโบสถได้อ่อนช้อยงดงามครอบตัวถ้าเอาไว้จากนั้นนาท่านชมวัดเมตตาธรรมโพธิญาณเป็นวัดมหายานจีน
นิกาย มีชื่อเรียกภาษาจีนว่า“ฉื่อปุยซ้อผู่ทีเซียมยี่”โดยตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์
ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร และมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆ อีกกว่า 100 ปาง
วัดพุทธแบบจีน
นาท่านชมถ้้ากระแซถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี เพราะถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุด
และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้าตก หรือที่เรียกกันว่า "เส้นทางรถไฟสายมรณะ”
(The Death Railway) สามารถเดินชมวิวบนเส้นทางรถไฟ ไปตามไม้หมอน และสามารถเข้าไปสักการะ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ากระแซได้ นอกจากนี้ บริเวณสถานีรถไฟ มีร้านอาหาร ร้านค้า ขาย
ของที่ระลึก และสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
เดินทางกับเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี แวะชมสะพานข้ามแม่น้าแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
ยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สาคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา
และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน สมทบด้วยกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า และอินเดีย
อีกจานวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ บริเวณสะพานจะมี ร้านอาหาร ขายของที่ระลึก
และสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวมากมาย
แวะซื้อของฝากก่อนกลับที่ ร้านศรีฟ้า เบเกอรี่
นาทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจในเมืองขุนแผนอย่างไม่รู้ลืม
อัตราค่าบริการ ยืนยันการเดินทาง ที่ 9 ท่าน ขึ้นไปเท่านั้น
(ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน)
ท่านละ 2,700 บาท
*****ราคานี้สาหรับ 9 ท่าน
*****ไม่รวม 3% หัก ณ ที่จ่าย / หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
*****ไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1.ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
2. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าบริการนาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
เงื่อนไขการจองและสารองที่นั่ง :
1. วางเงินมัดจา ณ วันที่ทาการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
ช้าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี นางปิยวดี ยอดด้าเนิน / นายสาธิต ยอดดาเนิน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา
โลตัสกาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 975 200 1241
**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง เบอร์แฟกซ์.034-513455 หรือ อีเมล์ j.travelservice@gmail.com
พร้อมเขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจ้าเป็น
เงื่อนไขการเดินทาง :
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือ
สถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใน
ส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูก ปฎิเสธการเข้าเมือง การ
ยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง
เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจา ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัน / เวลา ท้าการ : วันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 08.30 น.-18.00 น.
: วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดท้าการ
เบอร์ส้านักงาน
: 034-513455
มือถือ : 086-307-9030 , 081-451-3581 , 081-8580228 (กรณีเร่งด่วน 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ : j.travelservice@gmail.com
**หากไม่มีผู้รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด กรุณาฝากรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทางอีเมล์
********************************************************************************

