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1) ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562           กรุงเทพฯ – ไทรโยค – ทองผาภูม ิ

06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ   ริมถนนอังรีดูนังต์  
   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ จังหวัดกาญจนบุรี     
  - บริการอาหารกล่อง // สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
จุดมุ่งหมายแรก เราพาทุกท่านเดินทางสู่ มีนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศสุดชิลริมทุ่งนาหลังวัดถ  าเสือท าให้สามารถมองเห็นวิว 
ของวัดถ  าเสือได้จากด้านหน้ารา้นแถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึง่แลนด์ 
มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีทีไ่ม่ควรพลาด จากนั นน าท่านชม เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุคอดีตที่ 
ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทย และแห่งเดียวของโลก เสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  ซึ่งจะพาทุกทา่นได้ย้อนไปในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5   
อาหารกลางวันที่ ร้านครัวอาสา    
 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 
ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

เหมืองปิล็อก สุดขอบตะวันตก 

มีนาคาเฟ่ อุโมงค์เหมอืงสามมิติ บ้านอตี่อง เนินช้างศึก น  าตกจอ๊กกระดิน่ 

เดินทาง : ศุกร์ที่ 4 – อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 
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เดินทาง สู่ต าบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4WD ที่จะน าทุกท่านเข้าชม อุโมงค์เหมืองสามมิติ ซึ่งบริเวณ 
อุโมงค์เหมืองแห่งนี เป็นเหมืองตะกั่วเก่าที่เปิดด าเนินกิจการมาตั งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั งที่ 1 ก่อนหมดสัมปทานและปิดตัวลง 
เม่ือปี พ.ศ. 2548 ณ ปัจจุบันพื นที่บริเวณนี เป็นเขตป่าสงวน ท่านจะได้พบกับความตื่นตาของอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ขุดโดยฝีมือมนุษย์  
มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ภายในยังมีร่องรอยของอุปกรณ์ท าเหมือง และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ ออกมาจากอุโมงค์แล้ว    
น าท่านชม จุดชมวิวเนินสวรรค์ เป็นบริเวณที่ตั งส านักงานและแปรรูปเหมืองตะกั่ว ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเหมืองแร่ 
ดังกล่าวหมดสัมปทานไปแล้ว เป็นเวลากว่าสิบปี ปัจจุบันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ตั งเป็นจุดตรวจสกัด และ 
ดูแลบริเวณส านักงานเหมืองเก่า ที่ตั งจุดตรวจนี  เป็นพื นที่สูงสามารถมองเห็นพื นที่ด้านล่างได้สวยงามมาก 
อาหารค่ าที่ ..... 
ที่พัก    โรงแรมนาคาคีรี (พัก 2 คืน) 
 

   1) เสาร์ที่ 5 มกราคม 2562             ทองผาภูมิ – ปิล็อก 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 

07.00 น. ออกเดินทางผ่านเส้นทาง 399 โค้ง สู่  ต ำบลปิล็อก  อ าเภอทองผาภูมิ 
พาทุกท่านชม ฐานช้างศึกหรือ เนินช้างศึก บางคนเรียก ยอดดอยปิล็อก บ้างก็เรียกต่องปะแล เป็นฐาน ตชด.บริเวณจุดชมวิวเขาสูง 
(เนินช้างศึก) เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า ในจังหวัดกาญจนบุรีเปน็ฐานที่มั่นของต ารวจตระเวนชายแดนที่ 135  
ปัจจุบันเปน็จุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาถึงดินแดนแถบนี  มาเยี่ยมเยือนอยู่มิขาด พลอยท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจตระเวน 
ชายแดนที่ประจ าการอยู่ มีเพื่อนคุยแก้เหงาได้เป็นอย่างดี จากนั นแวะช้อปสินค้าพื นเมือง ของฝากเล็กๆชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่  
ตลาดหมู่บ้านอีต่อง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ริมสุดชายแดนไทย ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  
อาหารกลางวันที่ ครัวเจ๊ณ ี 
หลังอาหารเดินทางกันต่อไปยัง น ้าตกจ๊อกกระดิ่น น  าตกชั นเดียวที่ไหลผ่านหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร แล้วแตกกระจายลงสู่พื น 
ล่างออกเป็นละอองน  า สวยงามมาก ความพิเศษของน  าตกนี  คือมีแอ่งน  าที่เป็นสีครามปนเขียว และที่ส าคัญคือเป็นแอ่งน  าพื นทราย 
ลงจากภูเขา แวะชมวิวความงามทะเลสาบจากบนสันเขื่อนทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของเมืองไทยที่ เขื่อนเขาแหลม ปัจจบุันเปลี่ยนชื่อเป็น 
 “เขื่อนวชิราลงกรณ”  เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย  
อาหารค่ าที่ ..... 
 
 
   

 

 

 

 



เหมืองปิล็อก สุดขอบตะวันตก  3 

 

   1) อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562         ทองผาภูม ิ– กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลก 
ครั งที่ 2 โดยรฐับาลออสเตรเลยีได้จัดตั งพิพิธภัณฑ์ขึ นได้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไปยัง 
ช่องเขาขาด ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือปราศจาก 
เครื่องมืออันทันสมัยให้เป็นช่องส าหรับสร้างทางรถไฟไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)  ปัจจุบันยังมีร่องรอยของทางรถไฟปรากฏ 
อยู่ของเส้นทางรถไฟ 
อาหารกลางวันที่ ร้านบ้านลุงชวน สวนป้าติ๋ว  
แวะซื อของฝากกันซักนิด ก่อนเดินทางสู่ อ.ห้วยกระเจา ท่ี วัดทิพย์สุคนธาราม ชมความยิ่งใหญ่ของ พระพทุธเมตตาประชาไทยไตร 
โลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ นเสมอ 
พระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน  าฝน เดินชมนิทรรศการการสร้างที่จัดไว้อย่างสวยงาม เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครศุาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
  - กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง  
 

หมายเหตุ ก าหนดการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ ( 6 ท่าน/ตู้ ) 

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  9,900.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  8,200.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม  1,500.- บาท 
@ พักเสริม  ลด    400.- บาท 

อัตรานี รวม 

   1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ป ี 
               ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
   6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์  
   7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตรานี ไมร่วม 

    1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด  

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันท่ี 15 ธนัวาคม 2561 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 30 % 
   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

 

ติดตอ่  :    ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 – 119 
 

Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th       โทรสาร. 0 2211 0119 

 

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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