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AD05-15 : บ้านอีต่อง สงัขละบุรี โบสถจ์มน ้า จ.กาญจนบุรี 3 วนั 2 คืน VAN 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

21.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ จ.กาญจนบุร ี

22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 
 

 

   

05.00 น. ถงึจุดหมาย ณ หมู่บ้านอีต่อง อสิระท าภาระกจิส่วนตวั จากนัน้เปลีย่นเป็นรถ 4X4 
น าท่านเดนิทางไปชมทะเลหมอก และววิมุมสงูที ่เนินช้างศึกฐานปฏบิตักิารชา้งศกึ ต ารวจตระเวน
ชายแดน ที ่135 หากเรามองจากจุดนี้จะเหน็บรรยากาศโดยรอบหมู่บา้นอตี่อง รวมไปถงึทีพ่กัต่างๆ ของ
บา้นอตี่องดว้ยแลว้เดนิทางส ารวจความสวยงามยามเชา้ สมัผสัอากาศทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปี ท่ามกลาง

วนัแรก กรงุเทพฯ – บ้านอีต่อง 
 

วนัท่ีสอง บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธง - ช่องมิตภาพไทย-พม่า - เหมืองสมศกัด์ิ - น ้าตกจ๊อก
กระด่ิน – สงัขละบุรี – วดัวงัวิเวการาม – เจดียพ์ทุธคยา – ล่องเรือชมโบสถจ์มน ้า 
– สะพานอตุตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) 
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ออ้มกอดของขุนเขา 
น าท่านเดนิทางไปชมววิที ่เนินเสาธงไทย-พมา่ เป็นพืน้ทีย่อดเขาทีก่ัน้พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศสหภาพพม่า โดยทีท่างการทหารไทยไดจ้ดัตัง้เสาธงพรอ้มตดิธงชาตไิทยขนาดใหญ ่เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์ว่าพืน้ทีน่ี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจงึ
ไดใ้หช้ื่อพืน้ทีแ่หง่นี้ว่า “เนินเสาธง” 
น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูป ชมววิ ช่องเขามิตรภาพ ไทย-พม่า 

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดนิทางไปชมิเคก้อรอ่ยที่เหมืองสมศกัด์ิ บ้านป้าเกลน็ 
เหมืองสมศกัดิ ์หรอืเหมอืงปิล๊อก ยอ้นอดตีไปเมือ่หลาย 10 ปีก่อน มผีูพ้บเหน็ชาวพม่าเขา้มาลกัลอบขุดแร่ในพื้นที ่
ต าบลปิล๊อกไปขายให ้ทหารองักฤษ ค าเล่าลอืน้ีท าให้กรมทรพัยากรธรณีสมยันัน้น าคณะนายช่างมาส ารวจ แลว้พบว่า
พื้นทีแ่ถบน้ี ีม่แีร่ดบีุก และวุลแฟรมอยู่มากมาย ทัง้ยงัมแีร่อืน่อกีมากมายอยู่ปะปนกนัคอื แร่ทงัสะเตน และยงัมสีายแร่
ทองค าปะปนอยู่กบัสายแร่ดบีุกต่อมา ปี พ.ศ. 2483 องคก์ารเหมอืงแร่กรมโลหะกจิ ไดเ้ปิด “เหมอืงปิล๊อก” ขึน้เป็นแห่ง
แรกทีบ่า้นอตี่อง ต.ปิล๊อก จากการเปิดเหมอืงในครัง้นัน้ไดเ้กิดการปะทะกนัระหว่างต ารวจกบักรรมกรพม่า เพราะฝ่าย
ไทยหา้มกรรมกรพม่าน าแร่ไปขายใหอ้งักฤษแต่กรรมกรพม่าฝ่าฝืน จงึเกดิการปะทะกนัท าให้มผีูบ้าดเจบ็ ลม้ตาย
จ านวนมากในอดตีชาวบา้นเรยีกว่า "เหมอืงผหีลอก" ต่อมาเพี้ยนเป็น "ปิล๊อก" ซึง่กลายเป็นชือ่ เหมอืงแร่และต าบลใน
เวลาต่อมา หลงัจากนัน้ไดม้เีหมอืงแร่อืน่ๆทยอยเปิดอกีมากมาย ราว 50-60 เหมอืง โดยผูค้นพากนัเรยีกบรรดาเหมอืง
ทัง้หลายในพื้นทีแ่ถบน้ีแบบเหมารวมว่า “เหมอืงปิล๊อก” ดนิแดนแห่งน้ี เปรยีบเสมอืนขุมทรพัยข์องบรรดานายเหมอืง
ทัง้หลาย เหมอืงแร่จงึ สรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้ก่ชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากเนือ่งเป็นเวลาหลาย 10 ปี 
น าท่านไปสนุกสนานกบัการเล่นน ้าที ่น ้าตกจอ๊กกระด่ิน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหารในหมู่บ้านอีต่องหลงัอาหารอสิระเกบ็ภาพ ชมววิบรเิวณ
หมู่บา้นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ อ.สงัขละบุร ี

16.00 น. เดนิทางถงึ อ.สงัขละบุรี น าทา่นเดนิทางไปยงัวดัวงัวิเวการาม (วดัหลวงพ่ออุตมะ) ไหวพ้ระเพื่อเป็น
สริมิงคล ก่อนเดนิทางต่อไปยงั เจดียพ์ทุธคยา เพื่อสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุ ชม และเลอืกซื้อสนิคา้
พืน้เมอืง เพือ่เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

17.00 น. น าท่านเขา้ทีพ่กั Check in ณ รสีอรท์รมิน ้าแสนสวย อสิระพกัผ่อน และดื่มด ่ากบับรรยากาศรมิน ้าตาม
อธัยาศยั พกัที ่สวนแมกไมร้ีสอรท์ หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  

17.30 น. แดดร่มลมเยน็ น าท่านล่องเรือชมโบสถ ์และหอระฆงัของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน ้า) ซึง่ทา่นสามารถ
สมัผสัไดถ้งึความเจรญิรุ่งเรอืง และความงดงามของสถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งขึน้ และตอ้งถกูทิง้ลา้งให้
จมน ้ามากว่ายีส่บิปี เกบ็ภาพความประทบัใจพอสมควรแลว้นัง่เรอืกลบั เพื่อเดนิทางไปที ่ สะพานมอญ 
(สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย) ใหท้า่นชมิกาแฟสดของคนเมอืงกาญฯ และบนัทกึความทรงจ า
ดว้ยการถ่ายภาพร่วมกนั ณ.จุดต่างๆพรอ้มรอชมพระอาทติยต์กดนิ ณ รมิฝัง่แมน่ ้าซองกาเลยี  

18.30 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหารท่ามกลางความสวยงามยามราตรขีองชุมชนชาวมอญ ทีต่ัง้อยู่
บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าซองกาเลยี สมควรแก่เวลาเชญิพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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05.30 น. อรุณสวสัดิ ์ตื่นเชา้ ท าภาระกจิส่วนตวัเสรจ็แลว้ น าท่านไปร่วมท าบุญใส่บาตร กบัชาวบา้นชาวมอญ 
เสรจ็แลว้พาท่านเดนิเทีย่วชมวฒันธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แบบฉบบัชาวมอญ 
อสิระเกบ็ภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั  

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั หลงัอาหารเกบ็สมัภาระ พรอ้ม Check out   
น าท่านออกเดนิทางสู่ ตวัเมืองกาญจนบุร ี  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร   
บ่าย  เดนิทางถงึ ตวัเมืองกาญจนบรุี น าท่านเทีย่วชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว ซึง่เป็นสถานทีท่าง

ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัยิง่แห่งหนึ่ง เป็นสะพานทีส่ าคญัทีสุ่ดของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมยั
สงครามโลกครัง้ที ่2 อสิระชอ้ปป้ิงของฝาก อาท ิอญัมณีทีม่ชีือ่เสยีงของกาญจนบุร ีคอื ไพลนิและนิล หา
ซื้อไดท้ีบ่รเิวณเชงิสะพานขา้มแมน่ ้าแคว ซึง่มสีนิค้าจากพม่าจ าพวกเครื่องประดบั เครื่องแกว้ พลอยส ี
ของเดก็เล่น เฟอรน์ิเจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ สมควรแก่เวลา 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัถ า้เสือ เพือ่กราบนมสัการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั 
พระพุทธรูปปางประทานพรทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจงัหวดักาญจนบุรตีวัองค ์พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสี
ทองทัง้องค ์เมื่อเดนิทางมาถงึดา้นบนกพ็บกบัความสดชื่นของลมทีพ่ดัเยน็ และแรงทเีดยีว มองไป
ดา้นล่างเหน็เป็น ทุ่งนา เขยีวขจ ีสวยงามน่าประทบัใจ สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ  

ค ่า ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

3 – 5 กรกฎาคม 2563 6,400 5,800 1,500 
10 – 12 กรกฎาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
17 – 19 กรกฎาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
24 – 26 กรกฎาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

 31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
07 - 09 สงิหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
14 - 16 สงิหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

วนัท่ีสาม ร่วมใส่บาตร – สะพานข้ามแม่น ้าแคว - วดัถ า้เสือ - กรุงเทพฯ 
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21 - 23 สงิหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
28 - 30 สงิหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
04 - 6 กนัยายน 2563 5,900 5,500 1,500 
11 - 13 กนัยายน 2563 5,900 5,500 1,500 
18 - 20 กนัยายน 2563 5,900 5,500 1,500 
25 - 27 กนัยายน 2563 5,900 5,500 1,500 
02 - 04 ตุลาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
09 - 11 ตุลาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
16 - 18 ตุลาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
23 - 25 ตุลาคม 2563 6,400 5,800 1,500 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 5,900 5,500 1,500 
06 - 08 พฤศจกิายน 2563 5,900 5,500 1,500 
13 - 15 พฤศจกิายน 2563 5,900 5,500 1,500 
20 - 22 พฤศจกิายน 2563 5,900 5,500 1,500 
27 - 29 พฤศจกิายน 2563 5,900 5,500 1,500 
04 - 06 ธนัวาคม 2563 6,400 5,800 1,500 
11 - 13 ธนัวาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
18 - 20 ธนัวาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
25 - 27 ธนัวาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
01 - 03  มกราคม 2564 6,400 5,800 1,500 
08 - 10 มกราคม 2564 5,900 5,500 1,500 
15 – 17 มกราคม 2564 5,900 5,500 1,500 
22 - 24 มกราคม 2564 5,900 5,500 1,500 
29 - 31 มกราคม 2564 5,900 5,500 1,500 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,500 
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เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 5,000 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,500 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 1 คนื หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3ท่าน 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 5 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ ครมีกนัแดด หมวก แว่นตากนัแดด  
▪ รองเทา้สวมสบาย 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 
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เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 


