
[พิมพท์ี่น่ี] 

 

2TH064: ทัทร์บ้านธฝต่ธน สันขละบภรฝ ฌบสถ์จมน ้า จ.กาญจนบภรฝ 3 ทัน 1 ใฟน VAN 

 

 แผนการเดผนทาน 
 

 

 

 

21.30 น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธากาถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น

หน้าสม ่จ.กาญจนบภรฝ 

22.00 น. ล้ธหมภน !! หากมาช้าเกผนกท่านฝ้ ท่านจะตกทรผป และโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าเสฝฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

 

 

 

 สผ้นสภดการญห้บรผการ  

05.00 น. ถพนจภ ดหมาฬ ณ หมม่บ้านธฝต่ธน ธผสระท าภาระกผจส่ทนตัท จากนั้นเปลฝ่ฬนเป็นรถ 4X4 

น าท่านเดผนทานโปชมทะเลหมธก และทผทมภมสมนทฝ่ เนผนช้านถพกฐานปฏผบัตผการช้านถพก ต ารทจตระเทน

ชาฬแดน ทฝ่ 135 หากเรามธนจากจภ ดนฝ้จะเหฎนบรรฬากาถฌดฬรธบหมม ่บ้านธฝต่ธน รทมโปถพนทฝ่อักต่านๆ ขธน

ทันแรก กรภนเทอฯ – บ้านธฝต่ธน 
 

ทันทฝ่สธน บ้านธฝต่ธน - เนผนช้านถพก - เนผนเสาธน - ช่ธนมผตภาอโทฬ-อม่า - เหมฟธนสมถักดผ์ - น ้าตก

จ๊ธกกระดผ่น – สันขละบภรฝ – ทัดทันทผเทการาม – เจดฝฬ์อภ ทธใฬา – ล่ธนเรฟธชมฌบสถ์จมน ้า 

– สะอานธภตตมานภสรณ์ (สะอานมธญ) 
 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

บ้านธฝต่ธนด้ทฬแล้ทเดผนทานส ารทจใทามสทฬนามฬามเช้า สัมฯัสธากาถทฝ่เฬฎนสบาฬตลธดทั้นปฝ  ท่ามกลาน

ธ้ธมกธดขธนขภนเขา 

น าท่านเดผนทานโปชมทผทะ่ันฯม่าญนมภมสมนทฝ่ เนผนเสาธนโทฬ-อม่า เป็นอฟ้นทฝ่ฬธดเขาทฝ่ ก้ันอรมแดนระหท่าน

ประเทถโทฬกับประเทถสหภาออม่า ฌดฬทฝ่ทานการทหารโทฬโด้จัดต้ันเสาธนอร้ธมตผดธนชาตผโทฬขนาด

ญหญ่ เอฟ่ธเป็นสัญลักษณ์ท่าอฟ้นทฝ่นฝ้เป็นจภ ดอรมแดนระหท่านประเทถโทฬกับประเทถสหภาออม่า ทาน

การทหารโทฬจพนโด้ญห้ชฟ่ ธอฟ้นทฝ่แห่นนฝ้ท่า “เนผนเสาธน” 

น าท่านเดผนทานโปถ่าฬรมป ชมทผท ช่ธนเขามผตรภาอ โทฬ-อม่า 

08.00 น. รับประทานธาหารเช้า (1) ณ ร้านธาหาร 

น าท่านเดผนทานโปชผมเใ้กธร่ธฬทฝ่เหมฟธนสมถักดผ์ บ้านป้าเกลฎน 
เหมืธนสมถักดิ์ หรฟธเหมฟธนปผ ล๊ธก ฬ้ธนธดฝตโปเมฟ่ธหลาฬ 10 ปฝ ก่ธน มฝฯม ้อบเหฎนชาทอม่าเข้ามาลักลธบขภดแร่ญนอฟน้ทฝ่

ต าบลปผ ล๊ธกโปขาฬญห้ ทหารธันกฤษ ใ าเล่าลฟธนฝท้ าญห้กรมทรัอฬากรธรณฝสมัฬนัน้น าใณะนาฬช่านมาส ารทจ แล้ทอบท่า

อฟน้ทฝ่แถบนฝ้ฝ่มฝแร่ดฝบภก และทภลแฮรมธฬม ่มากมาฬ ทัน้ฬันมฝแร่ธฟ่นธฝกมากมาฬธฬม ่ปะปนกันใฟธ แร่ทันสะเตน และฬนัมฝสาฬแร่

ทธนใ าปะปนธฬม ่กับสาฬแร่ดฝบภกต่ธมา ปฝ  อ.ถ. 2483 ธนใ์การเหมฟธนแร่กรมฌลหะกผจ โด้เปผด “เหมฟธนปผ ล๊ธก” ขพน้เป็นแห่น

แรกทฝ่บ้านธฝต่ธน ต.ปผ ล๊ธก จากการเปผดเหมฟธนญนใรัน้นัน้โด้เกผดการปะทะกันระหท่านต ารทจกับกรรมกรอม่า เอราะะ่าฬ

โทฬห้ามกรรมกรอม่าน าแร่โปขาฬญห้ธันกฤษแต่กรรมกรอม่าะ่าะฟ น จพนเกผดการปะทะกันท าญห้มฝฯม ้บาดเจฎบ ล้มตาฬจ านทน

มากญนธดฝตชาทบ้านเรฝฬกท่า "เหมฟธนฯฝหลธก" ต่ธมาเอฝฬ้นเป็น "ปผ ล๊ธก" ซพ่นกลาฬเป็นชฟ่ธ เหมฟธนแร่และต าบลญนเทลา

ต่ธมา หลันจากนัน้โด้มฝเหมฟธนแร่ธฟ่นๆทฬธฬเปผดธฝกมากมาฬ ราท 50-60 เหมฟธน ฌดฬฯม ้ในอากันเรฝฬกบรรดาเหมฟธน

ทัน้หลาฬญนอฟน้ทฝ่แถบนฝแ้บบเหมารทมท่า “เหมฟธนปผ ล๊ธก” ดผนแดนแห่นนฝ ้เปรฝฬบเสมฟธนขภมทรัอฬ์ขธนบรรดานาฬเหมฟธน

ทัน้หลาฬ เหมฟธนแร่จพน สร้านใทามเจรผญรภ ่นเรฟธนญห้แก่ชภมชนฌดฬรธบเป็นธฬ่านมากเนฟ่ธนเป็นเทลาหลาฬ 10 ปฝ 

น าท่านโปสนภกสนานกับการเล่นน ้าทฝ่ น ้าตกจ๊ธกกระดผ่น 

เทฝ่ฬน  บรผการธาหารกลานทัน (2) ณ ร้านธาหารญนหมม่บ้านธฝต่ธนหลันธาหารธผสระเกฎบภาอ ชมทผทบรผเทณ 

  หมม ่บ้านตามธัธฬาถัฬ สมใทรแก่เทลาน าท่านเดผนทานสม่ ธ.สันขละบภรฝ 

16.00 น. เดผนทานถพน ธ.สันขละบภรฝ น าท่านเดผนทานโปฬันทัดทันทผเทการาม (ทัดหลทนอ่ธธภตมะ) โหท้อระเอฟ่ธเป็น

  สผรผมนใล ก่ธนเดผนทานต่ธโปฬัน เจดฝฬ์อภ ทธใฬา เอฟ่ธสักการะอระบรมสารฝรผกธาตภ ชม และเลฟธกซฟ้ธสผนใ้า

  อฟ้นเมฟธน เอฟ่ธเป็นขธนะากขธนทฝ่ระลพก  

17.00 น. น าท่านเข้าทฝ่อัก Check in ณ รฝสธร์ทรผมน ้าแสนสทฬ ธผสระอักฯ่ธน และดฟ่มด ่ากับบรรฬากาถรผมน ้าตาม 

  ธัธฬาถัฬ อักทฝ่ สทนแมกโม้รีสธร์ท หรฟธเทฝฬบเท่าระดับเดฝฬทกัน  

17.30 น. แดดร่มลมเฬฎน น าท่านล่ธนเรฟธชมฌบสถ์ และหธระฆันขธนเมฟธนบาดาล (ฌบสถ์จมน ้า) ซพ่ นท่านสามารถ

  สัมฯัสโด้ถพนใทามเจรผญรภ ่นเรฟธน และใทามนดนามขธนสถาปัตฬกรรมทฝ่ถมกสร้านขพ้น และต้ธนถมกทผ้นล้านญห้

  จมน ้ามากท่าฬฝ่สผบปฝ  เกฎบภาอใทามประทับญจอธสมใทรแล้ทนั่นเรฟธกลับ เอฟ่ธเดผนทานโปทฝ่สะอานมธญ

  (สะอานโม้ทฝ่ฬาททฝ่สภดญนประเทถโทฬ) ญห้ท่านชผมกาแฮสดขธนในเมฟธนกาญฯ และบันทพกใทามทรนจ าด้ทฬ

  การถ่าฬภาอร่ทมกัน ณ.จภ ดต่านๆอร้ธมรธชมอระธาทผตฬ์ตกดผน ณ รผมะ่ันแม่น ้าซธนกาเลฝฬ  

18.30 น. บรผการธาหารเฬฎน (3) ณ ร้านธาหารท่ามกลานใทามสทฬนามฬามราตรฝขธนชภมชนชาทมธญ  

ทฝ่ ต้ันธฬม ่บรผเทณรผมะ่ันแม่น ้าซธนกาเลฝฬ สมใทรแก่เทลาเชผญอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ 
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05.30 น. ธรภณสทัสดผ์ ตฟ่นเช้า ท าภาระกผจส่ทนตัทเสรฎจแล้ท น าท่านโปร่ทมท าบภญญส่บาตร กับชาทบ้านชาทมธญ 

  เสรฎจแล้ทอาท่านเดผนเทฝ่ฬทชมทัฒนธรรมใทามเป็นธฬม ่ การแต่นกาฬทฝ่เป็นเธกลักษณ์ แบบฉบับชาทมธญ 

  ธผสระเกฎบภาอตามธัธฬาถัฬ สมใทรแก่เทลาน าท่านเดผนทานกลับทฝ่อัก  

08.00 น. รับประทานธาหารเช้า (4) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก หลันธาหารเกฎบสัมภาระ อร้ธม Check out  

  น าท่านเดผนทานโปฬัน ด่านเจดฝฬ์สามธนใ์ ซพ่ นเป็นด่านชาฬแดนโทฬ-อม่า ด าเนผนการเรฟ่ธนเธกสารฯ่าน

  แดน จากนั้นน าท่านเดผนทานสม่ ประเทถอม่า น าท่านสักการะสถานทฝ่ถักดผ์สผทธผ์ทฝ่ชาทอภทธโม่ใทรอลาด 

  ณ ทัดเสาร้ธฬต้น ญนเขตประเทถอม่าธฬม ่ห่านจากชาฬแดนโทฬ-อม่า ประมาณ 5 กม.  
  ทัดเสาร้ธฬต้นเป็นทัดเดผมทฝ่หลทนอ่ธธภตตมะ ท่านเใฬมาจ าอรรษาและสร้านโท้ ฌดฬจภ ดเด่นขธนสถาปัตฬกรรมธฬม ่เสาทฝ่

  ท าจากโม้แดน นับร้ธฬต้น ท าญห้ทัดมฝชฟ่ธเสฝฬน ทัดมฝทัน้หมด 3 ช้ัน และช้ันบนสภดนัน้ห้ามฯม ้หญผนขพน้ บรผเทณด้านหลันทัด มฝ

  อระอภทธรมปประทับบนดธกบัท อร้ธมอระธรหันต์จ านทน 120 รมป ทฝ่ตัน้แถททธดฬาทโปฬันภมเขา ฌดฬทานเจ้าธาทาสทัด

  เสาร้ธฬ ตัน้ญจจะสร้านอระอภทธรมปญห้ใรบ 500 รมป  

  น าท่านชม ทัดเจดฝฬ์ทธน หรฟธทัดทธนใ า ต้ันธฬม ่บนเนผนเขาโม่ห่านจากทัดเสาร้ธฬต้น สามารถขับรถขพ้น

  โปถพนบรผเทณเจดฝฬ์โด้ ธนใ์เจดฝฬ์มฝขนาดโม่ญหญ่มาก สฝทธนธร่าม ฐานทรนเหลฝ่ฬม ด้านบนทรนระฆัน  

  รมปทรนใล้าฬกับเจดฝฬ์ชเทดากธน รธบธนใ์เจดฝฬ์มฝซภ ้มประดผษฐานอระอม่า จภ ดนฝ้เป็นจภ ดชมทผททฝ่สามารถ

  มธนเหฎนเมฟธนอญาตธนซม และะ่ันโทฬ ญห้ท่านเกฎบภาอใทามประทับญจโท้เป็นทฝ่ระลพกตามจภ ดต่านๆ 

  อธสมใทร 

  น าท่านธธกเดผนทานต่ธโปฬัน ตลาดอญาตธนซม ซพ่ นเป็นตลาดชาฬแดน ทฝ่มฝสผนใ้าขธนอม่าจ าหน่าฬ  

ญห้เทลาช้ธปปผ้ นตามธัธฬาถัฬ  
13.00 น. บรผการธาหารกลานทัน (5) ณ ร้านธาหารธ.ทธนฯาภมมผ 

  น าท่านธธกเดผนทานสม่ ตัทเมฟธนกาญจนบภรฝ  

15.30 น. เดผนทานถพน ตัทเมฟธนกาญจนบภรฝ น าท่านเทฝ่ฬทชม สะอานข้ามแม่น ้าแใท ซพ่ นเป็นสถานทฝ่ทาน 

  ประทัตผถาสตร์ทฝ่ส าใัญฬผ่นแห่นหนพ่น เป็นสะอานทฝ่ส าใัญทฝ่สภดขธนเส้นทานรถโฮสาฬมรณะสร้านขพ้นสมัฬ 

  สนใรามฌลกใร้ันทฝ่ 2 ธผสระช้ธปปผ้ นขธนะาก ธาทผ ธัญมณฝทฝ่มฝชฟ่ ธเสฝฬนขธนกาญจนบภรฝ ใฟธ โอลผนและนผล 

  หาซฟ้ธโด้ทฝ่บรผเทณเชผนสะอานข้ามแม่น ้าแใท ซพ่ นมฝสผนใ้าจากอม่าจ าอทกเใรฟ่ธนประดับ เใรฟ่ธนแก้ท อลธฬสฝ 

  ขธนเดฎกเล่น เฮธร์นผเจธร์ โม้แกะสลัก ฯ้าทธ ฯลฯ สมใทรแก่เทลา 

  น าท่านธธกเดผนทานโปฬัน ทัดถ ้าเสฟธ เอฟ่ธกราบนมัสการอระธาตภ และชมใทามญหญ่ฌตกท้านขทานขธนทัด 

  อระอภทธรมปปานประทานอรทฝ่ญหญ่ทฝ่สภดขธนจันหทัดกาญจนบภรฝตัทธนใ์ อระสทฬนามประดับ ด้ทฬฌมเสใสฝ

  ทธนทั้นธนใ์ เมฟ่ธเดผนทานมาถพนด้านบนกฎอบกับใทามสดชฟ่ นขธนลมทฝ่อัดเฬฎน และแรนทฝเดฝฬท มธนโป 

  ด้านล่านเหฎนเป็น ทภ่นนา เขฝฬทขจฝ สทฬนามน่าประทับญจ สมใทรแก่เทลาเดผนทานกลับ กรภนเทอฯ  

21.00 น. ถพน กรภนเทอฯ ฌดฬสทัสดผภาอ อร้ธมใทามประทับญจ 

 

สผ้นสภดการญห้บรผการ 

ทันทฝ่สาม ร่ทมญส่บาตร - ด่านเจดฝฬ์สามธนใ์ – ทัดเสาร้ธฬต้น – เจดฝฬ์ทธน - ตลาดอญาตธนซม – 

สะอานข้ามแม่น ้าแใท - ทัดถ ้าเสฟธ - กรภนเทอฯ 
 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

***************************************************************************  

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ

ฯลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นส าใัญ 

ทันเดผนทาน ราใาผม ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬภ 4-11 ปฝ   

ราใาท่านละ 
อักเดฝ่ฬท 

06-08 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

13-15 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

20-22 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

27-29 มีนาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

03-05 เมษายน 2563 5,900 5,500 1,500 

11-13 เมษายน 2563 5,900 5,500 1,500 

12-14 เมษายน 2563 5,900 5,500 1,500 

17-19 เมษายน 2563 5,500 5,200 1,500 

24-26 เมษายน 2563 5,500 5,200 1,500 

01-03 พฤษภาคม 2563 5,900 5,500 1,500 

08-10 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

15-17 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

22-24 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

29-31 พฤษภาคม 2563 5,500 5,200 1,500 

 

ราฬละเธฝฬดธัตราใ่าบรผการ 
 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกาล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  
ราใา 

ฯม ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 5,500 (ราใาเรผ่มต้น) 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬภต ่ากท่า 3-11 ปฝ 5,200 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 5,200 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 4,500 

ฯม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ 1,500 

 
เนฟ่ธนโขการจธน มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

*** เมฟ่ธช าระใ่ามัดจ าแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 7 ทัน 

 
 

ธัตรานฝ้รทม 

 ใ่ารถตม้ปรับธากาถVIP อร้ธมน ้ามันและในขับน าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใ่าทฝ่อัก 1 ใฟน ห้ธนแธร์ ทฝทฝ น ้าธภ ่น อักห้ธนละ 2-3ท่าน 

 ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ 5 มฟ้ธ 

 ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าชมสถานทฝ่ 

 ใ่าประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ

เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 

 

ธัตรานฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผทฝ่ เอผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน 

× ภาษฝมมลใ่าเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่าฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ากับภาษฝ) 

 

 

สผ่นทฝ่ใทรน าโป 

 ใรฝมกันแดด หมทก แท่นตากันแดด  

 รธนเท้าสทมสบาฬ 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาประจ าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรมป 

เนฟ่ธนโขการจธนและส ารธนทฝ่น่ัน 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโด้ 

 

เนฟ่ธนโขการเดผนทาน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า 

2. ทานบรผษัทจะถฟธฯลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ

สถานทฝ่ทฝ่ก าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน

นั้นใฟนโด้ 
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3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับฯผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ

ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธฟ่นๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับฯผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝ่กธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภนเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝ่จะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทั้นสผ้น 

 

เนฟ่ธนโขการฬกเลผกการเดผนทานขธนท่าน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้าฬกเลผกการเดผนทาน โม่สามารถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

 

ขธสนทนสผทธผ์ญนการฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตม้ 10 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตม้ 13 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 


