
 

 

 

2TH064: ทวัรบ์า้นอตีอ่ง สงัขละบรุ ีโบสถจ์มน้า้ จ.

กาญจนบรุ ี3 วนั 1 คืน VAN 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

21.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตูป้รบั

อากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบรุ ี

22.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

 

 

 

   

วนัแรก กรงุเทพฯ – บา้นอีตอ่ง 

 

วนัทีส่อง บา้นอตี่อง - เนนิชา้งศกึ - เนินเสาธง - ชอ่งมติภาพไทย-พมา่ - 

เหมอืงสมศกัดิ ์- น า้ตกจ๊อกกระดิน่ – สงัขละบรุ ี– วดัวงัวเิวการาม – 

เจดยีพ์ทุธคยา – ล่องเรอืชมโบสถจ์มน า้ 

– สะพานอุตตมานสุรณ ์(สะพานมอญ) 

 



 

 

 

05.00 น. ถึงจุดหมาย ณ หมูบ่า้นอีตอ่ง อิสระท้าภาระกิจส่วนตัว จากนั้น

เปลี่ยนเป็นรถ 4X4 

น้าท่านเดินทางไปชมทะเลหมอก และววิมุมสูงที่ เนินชา้งศกึฐาน

ปฏิบัติการชา้งศึก ต้ารวจตระเวนชายแดน ที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้

จะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ ของบ้านอี

ต่องด้วยแลว้เดินทางส้ารวจความสวยงามยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็น

สบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา 

น้าท่านเดินทางไปชมวิวที่ เนนิเสาธงไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้น

พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า โดยที่ทาง

การทหารไทยได้จัดต้ังเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็น

สัญลักษณว์่าพื้นที่น้ีเป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

สหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่า “เนินเสาธง” 

น้าท่านเดินทางไปถา่ยรูป ชมวิว ช่องเขามติรภาพ ไทย-พมา่ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

น้าท่านเดินทางไปชิมเค้กอร่อยที่เหมอืงสมศกัดิ ์บา้นปา้เกลน็ 

เหมอืงสมศกัดิ์ หรอืเหมอืงปิลอ๊ก ย้อนอดีตไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน มีผูพ้บเหน็ชาว

พม่าเข้ามาลักลอบขุดแร่ในพืน้ท่ีต้าบลปิล๊อกไปขายให้ ทหารอังกฤษ คา้เล่าลือนี้

ท้าให้กรมทรัพยากรธรณีสมัยนั้นน้าคณะนายช่างมาส้ารวจ แล้วพบว่าพืน้ท่ีแถบนี้ีี

มีแร่ดีบุก และวุลแฟรมอยู่มากมาย ท้ังยังมีแร่อื่นอกีมากมายอยูป่ะปนกนัคอื แร่ทัง

สะเตน และยังมีสายแร่ทองค้าปะปนอยู่กับสายแร่ดีบุกต่อมา ปี พ.ศ. 2483 องค์การ

เหมืองแร่กรมโลหะกิจ ได้เปิด “เหมืองปิล๊อก” ข้ึนเป็นแห่งแรกท่ีบ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก 

จากการเปิดเหมืองในครั้งนั้นได้เกิดการปะทะกนัระหว่างต้ารวจกับกรรมกรพม่า 

เพราะฝ่ายไทยห้ามกรรมกรพมา่น้าแร่ไปขายให้อังกฤษแต่กรรมกรพมา่ฝา่ฝืน จึง

เกิดการปะทะกันท้าใหม้ีผู้บาดเจบ็ ล้มตายจ้านวนมากในอดีตชาวบ้านเรียกว่า 

"เหมืองผีหลอก" ต่อมาเพี้ยนเปน็ "ปิลอ๊ก" ซึ่งกลายเป็นช่ือ เหมืองแร่และต้าบลใน

เวลาต่อมา หลังจากนั้นได้มีเหมืองแรอ่ื่นๆทยอยเปิดอีกมากมาย ราว 50-60 เหมือง 

โดยผู้คนพากนัเรียกบรรดาเหมืองท้ังหลายในพืน้ท่ีแถบนี้แบบเหมารวมว่า “เหมือง

ปิล๊อก” ดินแดนแห่งนี้ เปรียบเสมอืนขุมทรัพย์ของบรรดานายเหมืองท้ังหลาย 

เหมืองแร่จึง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากเนือ่งเป็น

เวลาหลาย 10 ป ี

น้าท่านไปสนุกสนานกบัการเล่นน้้าที่ น้า้ตกจอ๊กกระดิน่ 



 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหารในหมูบ่า้นอตีอ่งหลังอาหาร

อิสระเก็บภาพ ชมวิวบริเวณหมู่บา้นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ 

อ.สงัขละบรุ ี

16.00 น. เดินทางถึง อ.สงัขละบรุ ีน้าท่านเดินทางไปยังวดัวงัวเิวการาม (วดัหลวง

พ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยัง เจดยีพ์ทุธคยา เพื่อ

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากของที่

ระลึก  

17.00 น. น้าท่านเข้าที่พัก Check in ณ รีสอร์ทริมน้้าแสนสวย อิสระพักผ่อน และ

ดื่มด่้ากับบรรยากาศริมน้้าตามอัธยาศัย พักที่ สวนแมกไม้รสีอรท์ หรือเทียบเท่า

ระดับเดียวกัน  

17.30 น. แดดร่มลมเย็น น้าท่านลอ่งเรอืชมโบสถ ์และหอระฆงัของเมืองบาดาล 

(โบสถ์จมน้้า) ซ่ึงท่านสามารถสมัผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของ

สถาปัตยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้น และต้องถูกทิ้งลา้งให้จมน้้ามากว่ายี่สบิปี เก็บภาพความ

ประทับใจพอสมควรแลว้นั่งเรือกลับ เพื่อเดินทางไปที่  สะพานมอญ (สะพานไม้ที่

ยาวที่สุดในประเทศไทย) ให้ท่านชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบันทึกความ

ทรงจ้าด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน ณ.จุดต่างๆพร้อมรอชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ริมฝ่ัง

แม่น้้าซองกาเลีย  

18.30 น. บรกิารอาหารเยน็ (3) ณ รา้นอาหารท่ามกลางความสวยงามยามราตรี

ของชุมชนชาวมอญ ที่ต้ังอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้้าซองกาเลีย สมควรแก่เวลาเชิญ

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ ต่ืนเช้า ท้าภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว น้าท่านไปรว่มทา้บญุใส่

บาตร กบัชาวบ้านชาวมอญ  เสร็จแล้วพาทา่นเดินเที่ยวชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 

การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับชาวมอญ อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควร

แก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับที่พกั  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลงัอาหารเก็บ

สัมภาระ พร้อม Check out   

วนัทีส่าม รว่มใสบ่าตร – สะพานขา้มแมน่ า้แคว - วดัถ า้เสอื - กรงุเทพฯ 



 

 

 

น้าท่านออกเดินทางสู่ ตวัเมืองกาญจนบรุ ี  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร   

บ่าย  เดินทางถึง ตวัเมอืงกาญจนบรุี น้าท่านเที่ยวชม สะพานขา้มแมน่้า้แคว ซ่ึง

เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานทีส่้าคัญที่สุดของ

เส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึน้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  

อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล  หา

ซ้ือได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้้าแคว ซ่ึงมีสินค้าจากพม่าจ้าพวกเครื่องประดับ 

เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ สมควรแก่เวลา 

  น้าท่านออกเดินทางไปยัง วดัถ้า้เสอื เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชม

ความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด

กาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสี ทองทั้งองค์ เม่ือเดินทางมาถึง

ด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น 

ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรงุเทพฯ  

ค่้า ถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

12-14 มิถุนายน 2563 5,900 5,500 1,500 

19 - 21 มิถุนายน 2563 5,900 5,500 1,500 

26 - 28 มิถุนายน 2563 5,900 5,500 1,500 

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 สิงหาคม 

2563 

5,900 
5,500 1,500 

07 - 09 สิงหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

14 - 16 สิงหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

21 - 23 สิงหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

28 - 30 สิงหาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

04 - 6 กันยายน 2563 5,900 5,500 1,500 

11 - 13 กันยายน 2563 5,900 5,500 1,500 

18 - 20 กันยายน 2563 5,900 5,500 1,500 

25 - 27 กันยายน 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 พฤศจิกายน 

2563 
5,900 

5,500 1,500 

06 - 08 พฤศจิกายน 2563 5,900 5,500 1,500 

13 - 15 พฤศจิกายน 2563 5,900 5,500 1,500 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 5,900 5,500 1,500 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 5,900 5,500 1,500 

04 - 06 ธันวาคม 2563 6,400 5,800 1,500 

11 - 13 ธันวาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

18 - 20 ธันวาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

25 - 27 ธันวาคม 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 

 

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,900 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,500 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่าน

ละ 
5,000 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,500 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจา้ทา่นละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช้าระค่ามัดจ้าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วัน 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้้ามันและคนขับน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้้าอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 ม้ือ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 



 

 

 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบกา้กบัภาษี) 

 

สิง่ทีค่วรนา้ไป 

 ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด  

 รองเท้าสวมสบาย 

 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจ้าตัว 

 กล้องถา่ยรูป 

เงือ่นไขการจองและสา้รองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ้าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช้าระเต็มจ้านวน 100% 

4. หากไม่ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียก

เงินมัดจ้าคืนได้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเปน็ส้าคัญหากท่านไม่

สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก้าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้

บริการส่วนใดสว่นหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน



 

 

 

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าชา้ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ้าในทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี (โอน

เงินค่าทัวร์มาเต็มจ้านวนแล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ้านวน(ผู้ใหญ่)ต้่ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจ้านวน(ผู้ใหญ่)ต้่ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจ้านวน(ผู้ใหญ่)ต้่ากว่า 10 ท่าน 


