
 

 

 
 

06.00 น. พรอ้มกนัที,จดุนัดหมาย  ปั4 มนํ6ามัน Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที,บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสูก่าญจนบรุ ี 
อตีอ่ง ปิลอ๊ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชั,วโมง) 
Üวดัถํ +าเสอื วัดใหญป่ระจําจังหวัดกาญจนบรุ ีเป็นที,ประดษิฐานของหลวงพอ่ชนิประทานพรขนาด
ใหญ ่ มองลงมาจากดา้นบน จะเห็นววิภเูขา นาขา้ว  มมุกวา้งไกลยาวสดุลกูตา    
Üมนีา คาเฟ่ รา้นกาแฟกลางทุง่นา มวีวิวัดถํ6าเสอืที,อยูเ่บื6องหลัง เนน้การตกแตง่เป็นสไตลป์นู
เปลอืย และแอบมคีวามนํารวงขา้ว เพื,อใหไ้ดก้ลิ,นไอความเป็นทุง่นาอกีดว้ย (ราคาทัวรไ์มร่วม
คา่อาหารและเครื,องดื,มภายในรา้น) 

เที7ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มื6อที, 1)                                             
ถงึหมูบ่า้นไปสมัผัสสายหมอกที,ปกคลมุไปทั6งหมูบ่า้น มบีา้นแบบบา้นหลังเล็กๆ สองชั 6น สามชั 6นบา้ง 
เปิดโฮมสเตยน่์ารัก เรยีงตดิกนัรมิแมนํ่6า บรรยากาศด ี  
Üนํ +าตกจอ๊กกระดิ7น:นํ6าตกสงูใหญไ่หลเย็นเจี4ยบจ๊อกกระดิ,น ความพเิศษของนํ6าตกนี6 คอืตรงที,มี
แอง่นํ6าขนาดใหญท่ี,เป็นสคีรามปนเขยีว ใครไดเ้ลน่นํ6าตกแหง่นี6 เปรยีบเหมอืนไดอ้าบนํ6าแรไ่ปในตวั 
Üช่องมติรภาพ เนนิเสาธง ไทย -พมา่ :เป็นรอยต่อระหว่างสองประเทศที,นี,เป็นแนวท่อก๊าซจาก

อา่วมะตะมะ เดนิเลน่ถา่ยรปูไดแ้ถวๆเนนิเสาธง ดา้นบนจะมเีสาธงของสองประเทศ
ตั 6งอยู ่เป็นจดุชมววิจดุถา่ยรปูสามารถมองเห็นหมูบ่า้นทางฝั,งพมา่ไดอ้กีดว้ย 
Üเนนิช้างศกึ:จุดไฮไลท์ชมววิพระอาทิตย์ตกดนิยามเย็นสามารถมองววิได ้
รอบตัว 360 องศา เป็นจดุชมววิบนยอดเขาในเขตพรมแดนของไทยและพมา่   
Üเหมอืงปิลอ๊ก:ในอดตีเคยมเีหมอืงแรอ่ยูท่ี,นี, ยังคงเห็นเศษรถเกา่ เครื,องมอื 

เครื,องจักรอาคารตา่งๆ ที,เคยใชง้านในยคุเหมอืงแรรุ่ง่เรอืงแลนดม์ารค์ประจําบา้น
อตีอ่ง นั,นก็คอืจดุคลอ้งพวงกญุแจไมไ้วท้ี,ราวสะพานนักทอ่งเที,ยวมักจะมาถา่ยรปู  
จดุนี6เราจะมองเห็นววิของบอ่นํ6ากลางหมูบ่า้นอตีอ่ง   
Üตลาดบา้นอตีอ่ง ชอ๊ปปิ6งของฝาก ของที,ระลกึ อยูต่รงบรเิวณที,พัก  
*อาหารคํ,าอสิระตามอธัยาศยั เพื,อความสะดวกในการชอ้ปปิ6งและเที,ยวชม 
ที7พกั:เลฟิปิลอ๊ก โฮมสเตย/์อตีอ่ง โฮมสเตย ์หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
(ชื,อโรงแรมที,ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5- 7 วันกอ่นวันเดนิทาง ) 
       
 
 
 
 
 
 

วนัที7 1      กทม  อตีอ่ง-ปิลอ๊ก – นํ +าตกจอ๊กกระดิ7น - เนนิชา้งศกึ เหมอืงปิลอ๊ก - ตลาดอตีอ่ง 
                   



 
 

 
 

อรณุสวัสยามเชา้ที,บา้นอตีอ่ง อสิระใหพั้กผอ่นตามอธัยาศยั  ชมววิรอบหมูบ่า้น หรอืใสบ่าตรยามเชา้  
เชา้     รับประทานอาหารเชา้(มื6อที, 2)  
09.00น.     เดนิทางกลับ บา้ย บาย หมูบ่า้นอตีอ่ง   

 Üบารมคีาเฟ่ คาเฟ่สดุชลิลบ์นภเูขา นั,งชวิ มองภเูขา แมนํ6า รถไฟวิ,งผา่น มมุถา่ยรปูสวยๆ 
เครื,องดื,ม อาหารอรอ่ย 

เที7ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มื6อที, 3)  
Üสวนสตัวเ์ปิดซาฟารพีารค์ นําทา่นนั,งรถบัสของทางซาฟารชีมรอบๆสวนสตัว ์และ ไฮทข์องที,นี,
จะมนีอ้งยรีาฟ ยื,นคอเขา้มาในรถใหไ้ดร้ปูเซลฟี,กนั )รวมรถบัสนั,งชมสวนสตัว์(  

 Ü สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯระหวา่งทางใหท้า่นแวะซื6อของฝาก ฝากที,ระลกึ  
โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 
 
 

 
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลี,ยนแปลงไดใ้นวันนั6นๆตามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร 

การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 
 
 
 

ที#นั#งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิ4จัดสรรตามการจองและชาํระเงนิเทา่นัAน 

 
หมายเหตสํุาคญั: นกัทอ่งเที7ยวตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึ7ง) 
- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี6 ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม หรอืจอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั1เข็ม หรอืวัคซนีไขวอ้ื,นๆครบ2เข็ม  
- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บที,รับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 
- หรอื ผูท้ี,หายจากโควดิ-19มาแลว้เกนิ1เดอืนแตไ่มเ่กนิ 3เดอืน โดยแนบใบรับรองแพทย ์ 

เอกสารที7ประกอบการเดนิทาง 
 สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
 เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 
อตัราบรกิารนี+รวม 
 •คา่รถ คา่นํ6ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  
 •คา่ที,พัก 1คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมที,ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 -กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดี,ยวDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูที,นอน
เสรมิขึ6นอยูก่บัแบบที,พักของโรงแรมนั6นๆ ชื,อโรงแรมที,ทา่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามที,ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที,ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที,ระบสํุาหรับนักทอ่งเที,ยวไทย 
 •ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7% 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีAยว/เดนิทางคน
เดยีว เพิAม 

ทีAน ัAง/กรุป๊ 

15-16 มกราคม 65 3,299  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,000 8 
29-30 มกราคม 65 3,299 1,000 8 
5-6 กมุภาพนัธ ์65 3,299 1,000 8 

12-13 กมุภาพนัธ ์65 3,299 1,000 8 
26-27 กมุภาพนัธ ์65 3,299 1,000 8 

5-6 มนีาคม 65  3,299 1,000 8 
19-20 มนีาคม 65  3,299 1,000 8 
19-20 มนีาคม 65  3,299 1,000 8 

วนัที7 2      บารมคีาเฟ่  – สวนสตัวเ์ปิดซาฟารพีารค์ - เดนิทางกลบั 

เง ื$อนไขการจอง 



 
 •เจา้หนา้ที,บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 •คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื,อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที,บรษัิททําไว ้ทั 6งนี6

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดที,มกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที,
เกี,ยวขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสั,งซื6อประกนัสขุภาพเพิ,มไดจ้ากบรษัิทประกนัทั,วไป 

 
อตัรานี+ไมร่วม 
 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที,นอกเหนอืจากรายการที,ระบ ุ
 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 •คา่อาหารสําหรับทา่นที,ทานเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตทัวรจ์ะ

มคีา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิ 
 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท 

 
 
 

 เง ื7อนไขการจอง 
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นที,เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรอื
ชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ื7อนไขการยกเลกิ 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั 6งแต ่30 วันขึ6นไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ6นจรงิ 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที,ลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ6นจรงิ(ถา้ม)ี 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิ�ยดึเงนิเต็มจํานวน 
 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ6นจรงิ(ถา้ม)ี 
 *คา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ6นจรงิ เชน่ คา่มัดจําตั�วเครื,องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื,นๆ 
 
 หมายเหต ุ

•กรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขั 6นตํ,า 8 ทา่น 
 •บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี6 เมื,อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที,เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที,ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสั,งของเจา้หนา้ที,รัฐ และอื,นๆ ที,อยูน่อเหนอื 
 •การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิ,มเตมิที,เกดิขึ6นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 •มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั 6งสิ6นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั6น 
 •ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั6งนี6ข ึ6นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ6ามันที,ไมค่งที, การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ,มเตมิจากราคาที,กําหนดไว ้
 •เมื,อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ,ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ� ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น 
 
 
 
 


