
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง  พฤศจกิายน 62- กมุภาพนัธ ์63 

วนัแรก        กรงุเทพฯ – มนีาคาเฟ่ – วดัถ า้เสอื – เข ือ่นวชริาลงกรณ์ – ปิลอ๊ค                               

06.00น. พรอ้มกัน ณ จดุนัดพบ...... เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกสมัภาระแกส่มาชกิ 

07.00น. ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศมุง่สูจั่งหวดักาญจนบรุ ีรับประทานอาหารเชา้(1)(ระหวา่งทาง) 

09.00น.      น าทา่นเดนิทางชมิกาแฟสดุชวิทีร่า้น มนีาคาเฟ่  ตัง้อยูใ่นอ าเภอทา่มว่ง จังหวดักาญจนบรุ ี  

คาเฟ่สดุชคิ บรรยากาศสดุชลิ  รมิทุง่นาหลังวดัถ ้าเสอื ท าใหส้ามารถมองเห็นววิของวดัถ ้าเสอืได ้

จากดา้นหนา้รา้น  แถมมสีะพานทอดยาวกลางทุง่ใหเ้ดนิเลน่ชมววิ ถา่ยภาพเช็คอนิเก๋ๆ หลายมมุ 

เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกาญจนบรุทีีไ่มค่วรพลาด  

10.00น.      น าชม วดัถ า้เสอื กราบพระพทุธรปูปางประทานพรองคใ์หญ ่ทีใ่หญท่ีส่ดุของจังหวดักาญจนบรุ ี

ตัวองคพ์ระสวยงามประดับ ดว้ยโมเสคสทีองทัง้องค ์และพระธาตเุกศแกว้ปราสาทองคพ์ระเจดยี์

เป็นสอีฐิทัง้องค ์แบง่เป็นชัน้ตา่ง ๆหลายชัน้ แตล่ะชัน้จะ ประดษิฐาน พระพทุธรปูตา่งๆ มากมาย  

 

 

 

 

 

 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่เขือ่นวชริาลงกรณ์  



15.00น. น าทา่นชมความงาม เข ือ่นวชริาลงกรณ เดมิมชีือ่วา่  
เขือ่นเขาแหลม เป็นเขือ่นหนิถมแหง่แรกของประเทศ 
ไทยทีด่าดผวิหนา้ดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก  
ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแควนอ้ย เป็นเขือ่นอเนกประสงคโ์ดยม ี
วตัถปุระสงคด์า้นผลติกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สรา้งปิดกัน้ 
แมน่ ้าแควนอ้ย เริม่กอ่สรา้งในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2522  
เสร็จในปี พ.ศ.2527 และตอ่มาพระราชทานชือ่ใหมว่า่  
"เขือ่นวชริาลงกรณ" เขือ่นมคีวามจ ุ8,860 ลา้นลกู 
บาศกเ์มตร ปรมิาณน ้าไหลเขา้อา่งเฉลีย่ปีละ 5,369  
ลา้นลกูบาศกเ์มตร ตดิตัง้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า 3 เครือ่ง 
บรเิวณปลอ่ยน ้า ขนาดก าลังผลติ 100,000 กโิลวตัต ์รวมก าลังผลติ 300,000 กโิลวตัต ์ใหพ้ลังงาน
ไฟฟ้าเฉลีย่ปีละ 760 ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง 

17.00น. น าทา่นเขา้หอ้งพัก หมูบ่า้นปิลอ๊ค (*ในกรณีทีพั่กหมูบ่า้นปิลอ๊คเต็ม จะพักรสีอรท์ดา้นลา่งแทน*) 
น าเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก หลังจากนัน้รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง       ปิลอ๊ค – เนนิชา้งศกึ – เหมอืงปิลอ๊ค – น า้ตกจอ๊กกระด ิน่ - กรงุเทพฯ                                                                                                                          

06.00 น. น าทา่นสู ่เนนิชา้งศกึหรอืยอดดอยปิลอ๊ก เป็นจดุยทุธศาสตรจ์ดุหนึง่ของชายแดนไทย-พมา่ เป็น

ทีต่ัง้ฐานของต ารวจตระเวนชายแดนที ่135 สถานทีต่ัง้อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล ประมาณ 1,053 เมตร 

เป็นจดุชมววิทีส่วยงาม มองเห็นทวิทัศนไ์ด ้360 องศา หลังจากนัน้รับประทานอาหารเชา้ (4) ณ 

หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังจากนัน้เดนิชม หมอกหนองน า้กลางหมูบ่า้น  เหมอืงเกา่ปิลอ๊ค 

สะพานเหมอืงแร ่ระเบยีงป้ายไม ้วดัพระธาตเุหมอืงปิลอ๊ค และน า้ตกจอ๊กกระดิน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  (5) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนัน้ออกเดนิทางกลับ 

16.00 น.  น าทา่นหาซือ้ของฝากของดขีองจังหวดักาญจนบรุ ีหลังจากนัน้เดนิทางกลับ  

18.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทับใจ . 

*************************************************** 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวัไปดว้ย  ยาประจ าตัวทา่น รองเทา้สวมสบาย รองเทา้แตะ ครมีกันแดด โลชัน่ทาผวิ   

กลอ้งถา่ยรปู และของใชจ้ าเป็นอืน่ 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527


อตัราคา่บรกิาร  ครบ 8 ทา่นมไีกดเ์ดนิทางดว้ย 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม    - คา่รถตูป้รับอากาศ (9ทีน่ั่ง)   - คา่ทีพั่ก 1 คนื (หอ้งละ2-4ทา่น ) 
    - คา่อาหารตามโปรแกรม (5มือ้)       
    - คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายการ  

- คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม - คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย   

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นเรยีกสัง่เป็นพเิศษ  

   - คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 1,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวน

แลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนื

เงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละ

ความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี่ยว 
วนัที ่2-3 /9-10/23-24 พ.ย.62   

             3,333 1,000 วนัที7่-8/14-15 ธ.ค.62 

วนัที ่11-12/18-19/25-26 ม.ค.63 

วนัที ่1-2/8-9/15-16/22-23 ก.พ.63 


