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2TH064: ทัวร์บ้านอีต่อง สังขละบุรี โบสถ์จมน า้ จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน VAN 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

21.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่จ.
กาญจนบุรี 

22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 
 

 

   

05.00 น. ถึงจุดหมาย ณ หมู่บ้านอีต่อง อิสระท าภาระกิจสว่นตวั จากนัน้เปลีย่นเป็นรถ 4X4 
น าทา่นเดินทางไปชมทะเลหมอก และวิวมมุสงูท่ี เนินช้างศึกฐานปฏิบติัการช้างศกึ ต ารวจตระเวน
ชายแดน ท่ี 135 หากเรามองจากจุดนีจ้ะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านอีตอ่ง รวมไปถึงท่ีพกัตา่งๆ ของ
บ้านอีตอ่งด้วยแล้วเดินทางส ารวจความสวยงามยามเช้า สมัผสัอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทา่มกลาง
อ้อมกอดของขนุเขา 

วันแรก กรุงเทพฯ – บ้านอีต่อง 
 

วันที่สอง บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธง - ช่องมิตภาพไทย-พม่า - เหมืองสมศักดิ์ - น า้ตกจ๊อก
กระดิ่น – สังขละบุรี – วัดวงัวิเวการาม – เจดีย์พุทธคยา – ล่องเรือชมโบสถ์จมน า้ 
– สะพานอตุตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) 
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น าทา่นเดินทางไปชมวิวท่ี เนินเสาธงไทย-พม่า เป็นพืน้ท่ียอดเขาท่ีกัน้พรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศสหภาพพม่า โดยท่ีทางการทหารไทยได้จดัตัง้เสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์วา่พืน้ท่ีนีเ้ป็นจุดพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้
ให้ช่ือพืน้ท่ีแหง่นีว้า่ “เนินเสาธง” 
น าทา่นเดินทางไปถ่ายรูป ชมวิว ช่องเขามิตรภาพ ไทย-พม่า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
น าทา่นเดินทางไปชิมเค้กอร่อยท่ีเหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น 
เหมืองสมศักดิ ์หรือเหมืองปิล๊อก ยอ้นอดีตไปเมือ่หลาย 10 ปีก่อน มีผูพ้บเห็นชาวพม่าเข้ามาลกัลอบขดุแร่ในพืน้ที่
ต าบลปิล๊อกไปขายให ้ทหารองักฤษ ค าเล่าลือนีท้ าใหก้รมทรพัยากรธรณีสมยันัน้น าคณะนายช่างมาส ารวจ แลว้พบว่า
พืน้ทีแ่ถบนี้ีมี่แร่ดีบกุ และวลุแฟรมอยู่มากมาย ทัง้ยงัมีแร่อื่นอีกมากมายอยู่ปะปนกนัคือ แร่ทงัสะเตน และยงัมีสายแร่
ทองค าปะปนอยู่กบัสายแร่ดีบกุต่อมา ปี พ.ศ. 2483 องค์การเหมืองแร่กรมโลหะกิจ ไดเ้ปิด “เหมืองปิล๊อก” ข้ึนเป็นแห่ง
แรกทีบ่า้นอีต่อง ต.ปิล๊อก จากการเปิดเหมืองในครัง้นัน้ไดเ้กิดการปะทะกนัระหว่างต ารวจกบักรรมกรพม่า เพราะฝ่ายไทย
หา้มกรรมกรพม่าน าแร่ไปขายใหอ้งักฤษแต่กรรมกรพม่าฝ่าฝืน จึงเกิดการปะทะกนัท าให้มีผูบ้าดเจ็บ ลม้ตายจ านวนมาก
ในอดีตชาวบา้นเรียกว่า "เหมืองผีหลอก" ต่อมาเพีย้นเป็น "ปิล๊อก" ซ่ึงกลายเป็นชื่อ เหมืองแร่และต าบลในเวลาต่อมา 
หลงัจากนัน้ไดมี้เหมืองแร่อื่นๆทยอยเปิดอีกมากมาย ราว 50-60 เหมือง โดยผูค้นพากนัเรียกบรรดาเหมืองทัง้หลายใน
พืน้ทีแ่ถบนีแ้บบเหมารวมว่า “เหมืองปิล๊อก” ดินแดนแห่งนี ้เปรียบเสมือนขมุทรัพย์ของบรรดานายเหมืองทัง้หลาย เหมือง
แร่จึง สร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากเนือ่งเป็นเวลาหลาย 10 ปี 

น าทา่นไปสนกุสนานกบัการเลน่น า้ท่ี น า้ตกจ๊อกกระดิ่น 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารในหมู่บ้านอีต่องหลงัอาหารอิสระเก็บภาพ ชมวิวบริเวณ
หมู่บ้านตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่อ.สังขละบุรี 
16.00 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี น าทา่นเดินทางไปยงัวัดวังวิเวการาม (วดัหลวงพอ่อุตมะ) ไหว้พระเพือ่เป็นสริิ
มงคล ก่อนเดินทางตอ่ไปยงั เจดีย์พทุธคยา เพื่อสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุชม และเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง เพื่อเป็นของ
ฝากของท่ีระลกึ  
17.00 น. น าทา่นเข้าท่ีพกั Check in ณ รีสอร์ทริมน า้แสนสวย อิสระพกัผอ่น และด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมน า้ตาม
อธัยาศยั พกัที ่สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  
17.30 น. แดดร่มลมเย็น น าทา่นล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆงัของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน า้) ซึง่ทา่นสามารถ
สมัผสัได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถกูสร้างขึน้ และต้องถกูทิง้ล้างให้จมน า้มากวา่ยี่สบิปี 
เก็บภาพความประทบัใจพอสมควรแล้วนัง่เรือกลบั เพื่อเดินทางไปท่ี  สะพานมอญ (สะพานไม้ท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย) 
ให้ทา่นชิมกาแฟสดของคนเมืองกาญฯ และบนัทกึความทรงจ าด้วยการถ่ายภาพร่วมกนั ณ.จุดตา่งๆพร้อมรอชมพระอาทิตย์
ตกดิน ณ ริมฝ่ังแม่น า้ซองกาเลยี  
18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารทา่มกลางความสวยงามยามราตรีของชุมชนชาวมอญ ท่ีตัง้อยู่
บริเวณริมฝ่ังแม่น า้ซองกาเลยี สมควรแก่เวลาเชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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05.30 น. อรุณสวสัด์ิ ต่ืนเช้า ท าภาระกิจสว่นตวัเสร็จแล้ว น าทา่นไปร่วมท าบุญใส่บาตร กบัชาวบ้านชาวมอญ 
 เสร็จแล้วพาทา่นเดินเท่ียวชมวฒันธรรมความเป็นอยู ่การแตง่กายที่เป็นเอกลกัษณ์แบบฉบบัชาวมอญ อิสระเก็บ
ภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลงัอาหารเก็บสมัภาระ พร้อม Check out   
น าทา่นออกเดินทางสู ่ตัวเมืองกาญจนบุรี  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร   
บา่ย  เดินทางถึง ตัวเมืองกาญจนบุรี น าทา่นเท่ียวชม สะพานข้ามแม่น า้แคว ซึง่เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ี
ส าคญัยิ่งแหง่หนึง่ เป็นสะพานท่ีส าคญัท่ีสดุของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึน้สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
อิสระช้อปปิง้ของฝาก อาทิ อญัมณีท่ีมีช่ือเสยีงของกาญจนบุรี คือ ไพลนิและนิล  หาซือ้ได้ท่ีบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น า้
แคว ซึง่มีสนิค้าจากพม่าจ าพวกเคร่ืองประดบั เคร่ืองแก้ว พลอยส ีของเด็กเลน่ เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลกั ผ้าทอ ฯลฯ สมควร
แก่เวลา 
  น าทา่นออกเดินทางไปยงั วัดถ า้เสือ เพื่อกราบนมสัการพระธาต ุและชมความใหญ่โตกว้างขวางของวดั 
พระพทุธรูปปางประทานพรท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดักาญจนบุรีตวัองค์ พระสวยงามประดบั ด้วยโมเสคสี ทองทัง้องค์ 
เม่ือเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกบัความสดช่ืนของลมท่ีพดัเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านลา่งเห็นเป็น ทุง่นา เขียวขจี 
สวยงามนา่ประทบัใจ สมควรแก่เวลาเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  
ค ่า ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการให้บริการ 

***************************************************************************  
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

12-14 มถิุนายน 2563 5,900 5,500 1,500 
19 - 21 มถิุนายน 2563 5,900 5,500 1,500 
26 - 28 มถิุนายน 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 

วันที่สาม ร่วมใส่บาตร – สะพานข้ามแม่น า้แคว - วัดถ า้เสือ - กรุงเทพฯ 
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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 
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 ตลุาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
09 - 11 ตลุาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
16 - 18 ตลุาคม 2563 5,900 5,500 1,500 
23 - 25 ตลุาคม 2563 6,400 5,800 1,500 

30 ตลุาคม - 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 
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รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาทา่นละ 5,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,500 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,000 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,500 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

 

อัตรานีร้วม 

• คา่รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

• คา่ท่ีพกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น า้อุ่น พกัห้องละ 2-3ทา่น 

• คา่อาหารท่ีระบุในรายการ 5 มือ้ 

• คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

• คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
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ส่ิงที่ควรน าไป 

▪ ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
▪ รองเท้าสวมสบาย 
▪ ของใช้สว่นตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 10 วนัต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสทิธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลกิ
หรือลา่ช้าของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 
4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลือ่นการเดินทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลือ่นการเดินทางได้ 
 



 

 

 

 

 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 
 

 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


