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1) วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – ทองผาภูม ิ

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

06.00 น  สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

06.30 น   ออกเดินทางโดยตู้ปรับอากาศ  
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ  

 หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดักาญจนบรีุน าท่านชม น า้ตกไทรโยคน้อย เป็นน า้ตกที่สวยงามบริเวณโดยรอบร่มร่ืน เป็นน า้ตก 
ชัน้เดียวขนาดไม่ใหญ่มากนกั ด้านลา่งมีแอ่งส าหรับลงเลน่น า้ สว่นฝ่ังตรงข้ามน า้ตกจะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝาก 
เหมาะแก่การมาเที่ยวชมพกัผ่อน 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
หลงัอาหารเดินทาง สูต่ าบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภมูิ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4WD น าท่านชม อโุมงค์เหมืองสามมิติ ซึง่ 

 บริเวณอโุมงค์เหมืองแห่งนีเ้คยเป็นเหมืองตะกัว่ที่เปิดด าเนินกิจการมาตัง้แต่สมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 1 และปิดตวัลงเมื่อ 
 
 
 

                        สุดเขตตะวันตก....บ้านอีตอ่ง รายาบุร ี

 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

    วันเดินทาง : 9 – 12 และ 23 - 26 พฤศจิกายน 2562      (รับจำนวน 12 ท่าน / ทริป) 
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ปี พ.ศ. 2548 ณ ปัจจุบันพืน้ที่บริเวณนีเ้ป็นเขตป่าสงวน พบกับความตื่นตาของอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ขุดโดยฝีมือมนุษย์ มี
ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ภายในยงัมีร่องรอยของอปุกรณ์ท าเหมือง และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ จากนัน้ออกมาจาก
อุโมงค์แล้ว น าชม จุดชมวิวเนินสวรรค์ เป็นบริเวณที่ตัง้ส านักงานและแปรรูปเหมืองตะกั่ว ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ 
ปัจจุบนัเหมืองแร่ดังกล่าวหมดสมัปทานไปแล้วเป็นเวลากว่าสิบปี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จึงได้ตัง้เป็น
จดุตรวจสกดัและเป็นจดุชมวิวที่สวยงาม 
อาหารค ่าที่รีสอร์ท 
ที่พกั คีรีลอฟรีสอร์ท ทองผาภมูิ (พกั 2 คืน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  วันที่สองของการเดินทาง                บ้านอีต่อง  

 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
เดินทางผ่านเส้นทาง 399 โค้งสูบ้่านอีต่อง ต าบลปิล็อก  อ าเภอทองผาภมูิ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น(กระบะ 4 WD) น า
ท่านชมวิวทิวทศัน์แบบ 360 องศาที่ เนินช้างศึก เป็นฐานปฏิบตัิการของต ารวจตระเวนชายแดน ตัง้อยู่ในเส้นพรมแดนไทย-
พม่าอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,053 เมตร เห็นวิวทัง้ฝ่ังไทยและพม่า  
อาหารกลางวนัที่ ครัวเจ๊ณี 
หลงัอาหารช้อปสินค้าพืน้เมือง ของฝากเล็กๆ น้อยๆ อดุหนนุชมุชน เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ ตลาดหมู่บ้านอีต่อง  
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ริมสดุชายแดนไทยที่ยงัคงความเป็นธรรมชาติมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศชิลล์ๆ บริเวณ
อ่างเก็บน า้ จากนัน้เดินทางกนัต่อไปยงั น ้าตกจ๊อกกระด่ิน น า้ตกชัน้เดียวที่ไหลผ่านหน้าผาสงูประมาณ 30 เมตร แล้วตก
ลงสูเ่บือ้งหลงัแตกกระจายไอน า้ฟุ้งๆ สวยงามมาก ความพิเศษของน า้ตกนี ้ คือมีแอ่งน า้ที่เป็นสีครามปนเขียว และที่ส าคญั
คือเป็นแอ่งน า้พืน้ทรายที่เลน่น า้ได้ สมควรแก่เวลาน าทกุท่านกลบัสูท่ี่พกั  
อาหารค ่าที่ ............. 

3) วันที่สามของการเดินทาง        ทองผาภูมิ  รายาบุรี 
 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 

เดินทางสู่ น ้าพุร้อนหินดาด  เป็นบ่อน า้ร้อนธรรมชาติ พบโดยทหารญ่ีปุ่ นปัจจบุนัสร้างเป็นบ่อซีเมนต์ ให้ท่านได้ลงแช่เท้า 
อณุหภมูิน า้ในบ่อแช่ประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่าน า้แร่นีม้ีสรรพคณุในการรักษาโรค เช่น โรคเหน็บชา หรือ
ไขข้ออกัเสบ เป็นต้น ด้านบนระหว่างทางเดินไปบ่อน า้ร้อนจะมีชาวบ้านน าสินค้ามาจ าหน่ายทั ง้พืชผกัสวนครัวและของป่า
แปลกๆน่าสนใจเลยทีเดียว  
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อาหารกลางวนัที่ .... 
น าท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เป็นสถานที่รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัสงคราม 9 ทพั นบัเป็นสงครามครัง้
ส าคญัในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช เพื่อปกปอ้งการรุกรานจากพม่าสมยัของพระเจ้าปดงุ ราวปี 
พ.ศ. 2328 ชยัชนะของการป้องกนัชาติในครัง้นีท้ าให้ไทยยงัคงรักษาเอกราช และด ารงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบนั 
ฟังเร่ืองราวจากวิทยากรประจ าพืน้ที่ซึง่บรรยายได้อรรถรสครบเคร่ืองจริงๆ  
อาหารค ่าที่รีสอร์ท  
ที่พกั รายาบรีุรีสอร์ท ...ที่พกับรรยากาศสดุโรแมนติกในเขื่อนศรีนครินทร์ 
พกัผ่อนสบายๆชมทิวทศัน์เหนือเข่ือนศรีนครินทร์นัง่ชมพระอาทิตย์ตกหรือจะใช้ส่วนบริการอืน่ๆ ของโรงแรมตามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง                              กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท 
ชื่นชมดื่มด ่ากบัธรรมชาติและบรรยากาศยามเช้าของรีสอร์ทกนัพอเต็มอ่ิม สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสูต่วัเมืองกาญจนบรีุ 
อาหารกลางวนัที่... ร้านครีีมนัตรา ร้านอาหารที่ไม่ได้มาทานให้อิ่มท้อง แต่ยงัอิ่มตา อิ่มใจสดุๆ อยากรู้อยากเห็นต้องมา 
น าท่านชม ต้นจามจรีุยกัษ์ อายกุว่า 100 ปีปลกูมาตัง้แต่เมื่อไรไม่มีใครทราบ ปัจจบุนัมีขนาดใหญ่มากประมาณ 10 คน 

โอบเส้นผ่าศนูย์กลางของร่มเงาประมาณ 51 เมตร หรือประมาณไร่เศษ ความสงูประมาณ 20 เมตร และต้นจามจรีุยกัษ์นี ้
ได้รับการจดัให้เป็นรุกขมรดกของชาติอีกด้วย จากนัน้ชม วดัถ า้เสือ ตัง้อยู่บนยอดเขามองเห็นแต่ไกลด้วยองค์พระมีขนาด 

ใหญ่ท าด้วยโมเสคสีทองทัง้องค์สวยงามมาก  นอกจากนีย้งัมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตทุี่ 
อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย ด้านบนยงัเป็นจดุชมทิวทศัน์แบบ 360 องศาอีกด้วย 

จากนัน้เลือกซือ้ของฝากที่ ร้านแม่บัวค า ก่อนเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ท่ี หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 

  - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง  
 

หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6 - 7 ท่าน / 1 ตู้) 

 

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  16,400.-  บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  12,300.-  บาท (พกัเสริมกบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    3,600.-  บาท 

 

อัตรานี้รวม   

1.  รถตู้ปรับอากาศ รถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการ  
    2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
    3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
    4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
         -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
    6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
    7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

     1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 20 ตลุาคม 2562 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 25 ตลุาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทางน้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 
 
 
 
 
 
 

 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

                                                                   จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

