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2TH064: ทวัรบ์า้นอีต่อง ชุมชนกลางหมอก จ.กาญจนบุรี 2 วนั 1 คืน VAN 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

 
05.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้า

สู่ จ.กาญจนบรุี 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
  แวะใหท้่านรบัประทานอาหารเช้าตามอธัยาศยั ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง 
09.30 น. เดนิทางถงึ จ.กาญจนบุรี 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัเขาสงูแจ่มฟ้า เพื่อสกัการะ หลวงปู่ ทวด และชม เสาโทริอิสีแดง แลนดม์ารค์
แห่งใหมข่อง อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัถ า้เสือ เพื่อกราบนมสัการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั 
พระพุทธรปูปางประทานพรทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจงัหวดักาญจนบุรตีวัองค์ พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสี

วนัแรก กรงุเทพฯ - กาญจนบรุี - วดัเขาสงูแจ่มฟ้า - วดัถ า้เสือ - รกัษ์คนันา - เมืองมลัลิการ ร.ศ.124 - 
บ้านอีต่อง 
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ทองทัง้องค ์ เมือ่เดนิทางมาถงึดา้นบนกพ็บกบัความสดชื่นของลมทีพ่ดัเยน็ และแรงทเีดยีว มองไป
ดา้นล่างเหน็เป็น ทุ่งนา เขยีวขจ ีสวยงามน่าประทบัใจ 
น าท่านเดนิทางสู่ รกัษ์คนันา 
รกัษ์คนันา เป็นรา้นเลก็ ๆ ตัง้อยูก่ลางทุ่งนาเขยีวขจ ีท าใหม้คีวามโดดเด่น ลอ้มรอบไปดว้ยววิภเูขา และ
มองเหน็วดัถ ้าเสอืทีต่ ัง้อยูบ่นเขาดว้ย 

12.30 น. อิสระอาหารกลางวนั ณ ร้านรกัษ์คนันา (กว๋ยเต๋ียวห้อยขา)  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมลัลิกา ร.ศ. 124 ทีเ่ทีย่วแห่งใหมท่ีจ่ าลองเมอืงโบราณในช่วงยคุสมยัรชักาลที่ 5  

มาไวท้ีน่ี่ อกีทัง้ยงัมกีารใหน้ักท่องเทีย่วไดร้ว่มแต่งกายชุดไทยเพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศโดยรอบอกีดว้ย 
อสิระใหท้่านเทีย่วชม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
(ไมร่วมค่าบตัรเขา้ชม ค่าเปลีย่นชุดไทย และแลกเงนิส าหรบัใชจ้า่ยในเมอืงมลัลกิา รศ.124)  

  น าท่านเดนิทางสู่ บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก 
เยน็  เดนิทางถงึ บา้นอต่ีอง น าท่านเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั เกบ็สมัภาระ อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ่า  บริการอาหารค า่ (1) ณ ร้านอาหาร 
  หลงัอาหาร ใหท้่านอสิระเทีย่วชมชุมชนบา้นอต่ีองยามค ่าคนื สมัผสัธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ......ราตรสีวสัดิ ์
 
 
 
 
05.00 น. ตื่นเชา้ท่ามกลางอากาศเยน็สบาย อสิระท าภาระกจิส่วนตวั  

น าท่านเดนิทางไปชมทะเลหมอก และววิมมุสงูที ่เนินช้างศึกฐานปฏบิตักิารชา้งศกึ ต ารวจตระเวน
ชายแดน ที ่135 หากเรามองจากจดุนี้จะเหน็บรรยากาศโดยรอบหมูบ่า้นอต่ีอง รวมไปถงึทีพ่กัต่างๆ ของ
บา้นอต่ีองดว้ยแลว้เดนิทางส ารวจความสวยงามยามเชา้ สมัผสัอากาศทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปี ท่ามกลาง
ออ้มกอดของขนุเขา 
น าท่านเดนิทางไปชมววิฝัง่พมา่ในมุมสงูที ่เนินเสาธงไทย-พม่า เป็นพืน้ทีย่อดเขาทีก่ัน้พรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศสหภาพพมา่ โดยทีท่างการทหารไทยไดจ้ดัตัง้เสาธงพรอ้มตดิธงชาตไิทยขนาด
ใหญ่ เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ว่าพืน้ทีน่ี้เป็นจดุพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสหภาพพมา่ ทาง
การทหารไทยจงึไดใ้หช้ื่อพืน้ทีแ่ห่งนี้ว่า “เนินเสาธง” 
น าท่านเดนิทางไปถ่ายรปู ชมววิ ช่องเขามิตรภาพ ไทย-พม่า 

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหาร อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชม และสมัผสัวถิชีาวบา้นในชุมชนบา้นอต่ีอง พรอ้มเกบ็เกีย่วความ
ประทบัใจกลบับา้น ตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธง - ช่องมิตรภาพไทย-พม่า - น ้าตกจอ๊กกระด่ิน – สะพาน
ข้ามแม่น ้าแคว (สะพานมรณะ) - ร้านบ้านแบม - กรงุเทพฯ 
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น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าตกจอ๊กกระด่ิน ชมความสวยงาม และสนุกสนานกบัการเล่นน ้าท่ามกลาง
อากาศเยน็สบาย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านออกเดนิทางสู่ ตวัเมืองกาญจนบรุี  
15.30 น. เดนิทางถงึ ตวัเมืองกาญจนบรุี น าท่านเทีย่วชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว ซึง่เป็นสถานทีท่าง 
  ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัยิง่แห่งหนึ่ง เป็นสะพานทีส่ าคญัทีสุ่ดของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมยั
  สงครามโลกครัง้ที ่2 อสิระชอ้ปป้ิงของฝาก อาท ิอญัมณีทีม่ชีื่อเสยีงของกาญจนบุร ีคอื ไพลนิและนิล 
  หาซือ้ไดท้ีบ่รเิวณเชงิสะพานขา้มแมน่ ้าแคว ซึง่มสีนิคา้จากพมา่จ าพวกเครือ่งประดบั เครือ่งแกว้ พลอยส ี
  ของเดก็เล่น เฟอรน์ิเจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ   

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบั แวะซือ้ของฝากจากเมอืงกาญฯ ณ ร้านของฝาก  
น าท่านเดนิทางสู่ Baan Bam Cafe & Bistro คาเฟ่โทนสขีาวสไตลม์นิิมอล บรรยากาศอบอุ่นเหมอืนอยู่
บา้น มคีรบทัง้อาหาร เครือ่งดื่ม เบเกอรีโ่ฮมเมด ขนม และบงิซ ูพรอ้มอสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

   สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ  
21.00 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อาย ุ4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

2-3 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
9-10 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
13-14 กรกฎาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
16-17 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
23-24 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
28-29 กรกฎาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
30-31 กรกฎาคม 2565 3,900 3,500 800 
6-7 สงิหาคม 2565 3,900 3,500 800 
12-13 สงิหาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
13-14 สงิหาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
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20-21 สงิหาคม 2565 3,900 3,500 800 
27-28 สงิหาคม 2565 3,900 3,500 800 
3-4 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
10-11 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
17-18 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
24-25 กนัยายน 2565 4,200 3,900 1,000 
1-2 ตุลาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
8-9 ตุลาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
9-10 ตุลาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
13-14 ตุลาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
15-16 ตุลาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
22-23 ตุลาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
23-24 ตุลาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
29-30 ตุลาคม 2565 4,200 3,900 1,000 
5-6 พฤศจกิายน 2565 4,200 3,900 1,000 
12-13 พฤศจกิายน 2565 4,200 3,900 1,000 
19-20 พฤศจกิายน 2565 4,200 3,900 1,000 
26-27 พฤศจกิายน 2565 4,200 3,900 1,000 

3-4 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
4-5 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
10-11 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
11-12 ธนัวาคม 2565 4,900 4,500 1,200 
17-18 ธนัวาคม 2565 4,500 4,200 1,000 
24-25 ธนัวาคม 2565 4,500 4,200 1,000 

31 ธ.ค.2565-01 ม.ค.2566 5,200 4,900 1,200 
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รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 3,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 3,500 

เดก็ *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 3,500 

เดก็ *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 2,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 800 

เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทีพ่กั 1 คนื ทวี ีน ้าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 3 มือ้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยูก่บั

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
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ส่ิงท่ีควรน าไป 

 ครมีกนัแดด หมวก แว่นตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรปู 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดส่วนหน่ึงพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
5. ผูเ้ดินทางต้องได้รบัวคัซีนโควิด-19 จ านวน 2 เขม็ แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วนั ทัง้น้ีต้องมีใบรบัรอง
การฉีดวคัซีน และได้รบัการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 


