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ปล็อก - สังขละ
เมืองแห�งทะเลภูเขา มีตำบลป�ล�อก ที่มีชื่อเสียงและเป�นที่นิยมของหมู�
นักเดินทาง ผู�ถว�ลหาธรรมชาติได�มาสัมผัส ความงดงามแห�งข�นเขา
และความอุดมสมบูรณ�ของป�าไม�ที่มีความเข�ยวขจ� อีกทั้งยังมีแหล�ง
ท�องเที่ยวที่สวยงามหลายแห�งทั้ง น้ำตกจ�อกกระดิ�น บ�านอีต�อง เหมือง
ป�ล�อก เข�่อนเขาแหลม เป�นต�น 

สังขละบุร� อำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุร� เป�นดินแดนแห�งมนต�เสน�ห� 
ที่ใครต�างเข�ามาก็เป�นอันต�องหลงรัก ด�วยว�ถีชีว�ตชาวมอญแบบเร�ยบ
ง�าย ผู�คนเป�นมิตร อากาศดี ใกล�ชิดธรรมชาติ พร�อมสถานที่ท�องเที่ยว
อันน�าอัศจรรย�มากมาย สัมผัสมนต�เสน�ห�แห�งสังขละบุร� ที่คุณต�องมา
ด�วยตัวเองดูสักครั้ง



Option A : Safari Park  / Option B : สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,

หอศิลปและพ�พ�ธภัณฑสงครามโลกครั้งที่ 2  - สังขละบุร�

วันที่   1

08.00 น. จ�ดนัดพบ …  โดยรถตู�ปรับอากาศ VIP 

11.00 น. ลูกค�าสามารถเลือก Option A เที่ยวชม ซาฟาร�พาร�ค Safari Park 
(ไม�รวมค�าถ�ายรูปรถจ��ป 1,200 บาท/ท�าน) ตั้งอยู�ที่ อำเภอบ�อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุร� ที่นี่เป�นสวนสัตว�เป�ดแห�งแรกในจังหวัดกาญจนบุร� 
และยังเป�นสถานีอนุรักษ�ขยายพันธุ�สัตว�นานาชนิดอีกด�วย ในสไตล�
สวนสัตว�เป�ด ทั้ง ยีราฟ ม�าลาย อูฐ กวาง และอื่นๆอีกมากมาย 

หากเลือก Option B เที่ยวชม สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,
หอศิลป�และพ�พ�ธภัณฑ�สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เดินเล�นสะพานแม�น้ำแควได�
ตามอัธยาศัย
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12.00 น.

13.00 น.

17.00 น.

18.00 น.

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ … 

ออกจากตัวเมือง เพ�่อเดินทางต�อไปยัง อำเภอสังขละบุร� 

เดินทางถึงสังขละบุร� พานั่งเร�อไปต�อกันที่วัดใต�น้ำหร�อเมืองบาดาล
แห�งสังขละบุร�กัน อีกหนึ่งไฮไลท�ของสังขละบุร� ล�องเร�อชมโบสถ�เก�า
กลางน้ำสุดอันซีน

รับประทานอาหารเย็น ณ ***

นำท�านเข�าที่พัก Check in ณ ***

เมืองบาดาล (วัดใต�น้ำ) แห�งสังขละบุร�

สะพานมอญแห�งสังขละบุร�
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วันที่   2
สังขละบุร� - ปลอก – ตลาดอีตอง - เนินชางศึก – 

น้ำตกจอกกระดิ�น - โฮมสเตย

06.30 น. นำท�านไปร�วมทำบุญใส�บาตร กับชาวบ�านชาวมอญ 
เป�นประเพณีเก�าแก�ของชาวบ�านที่นี่ ทุกเช�าตรู� ชาวบ�าน นักท�องเที่ยว 
ต�างต�อแถวเนื่องแน�น เพ�่อรอใส�บาตรพระสงฆ� คุณจะพบรอยยิ�มของ
คนในชุมชน เด็กน�อยผู�นำโถข�าวมาซ�อนไว�บนศีรษะ หร�อนักท�องเที่ยว
ที่สวมชุดมอญเดินถ�ายรูป เป�นภาพที่คุณจะคิดถึงไม�เคยลืม

07.00 น.

09.00 น.

รับประทานอาหารเช�า ณ ….

ออกเดินทางต�อไปยังป�ล็อค **ใช�เวลาเดินทางประมณ 2 ชม 30 น.
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12.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

15.30 น.

16.00 น.

18.00 น.

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 
เดินเล�นชมหมู�บ�าน ตามอัธยาศัย
 
ออกเดินทางไปยังน้ำตกจ�อกกระดิ�น
 
ถึงน้ำตกจ�อกกระดิ�น เป�นน้ำตกที่อยู�กลางหุบเขา ท�ามกลางป�าของ
ธรรมชาติ อยู�ในอุทยานแห�งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร� ท�ามกลาง
ผืนป�าธรรมชาติ มีน้ำให�เล�นตลอดป� และมีเพ�ยงชั้นเดียวเท�านั้น

เดินทางต�อไปยังเนินช�างศึก (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
พาท�านข�้นรถกะบะไปเที่ยวชมว�วบนเขาเนินช�างศึก  ชมพระอาทิตย�ตก
ยามเย็น (หร�อชมพระอาทิตย�ข�้นยามเช�า) จ�ดนี้เราเห็นว�วบรรยากาศ
ดี ลมเย็น และยังเห็นหมู�บ�านอีต�องได� 360 องศาเลยทีเดียว
หลังจากนั้นนำท�านเข�าสู�ที่พัก **

รับประทานอาหารเย็น (เมนูหมูกระทะ)

น้ำตกจ�อกกระดิ�น

เนินช�างศึก
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วันที่   3
ปลอก - Option A : Lake Heaven  / Option B : Saiyok view

08.00 น. รับประทานอาหารเช�า ณ ***

ถ�ายรูปบร�เวณหมู�บ�าน เดินเล�นรอบๆ หมู�บ�าน ไปเข�ยนชื่อหร�อข�อความ
ห�อยป�ายไม�บนสะพาน เดินชมตลาดอีต�อง ที่นี่ยังมีปูสดๆ จากทะเลพม�า
อีกด�วย เร�ยกว�าเป�นว�ถีชีว�ต ที่ควบคู�ไปกับธรรมชาติจร�งๆ

เดินทางออกจากป�ล็อก ลูกค�าสามารถเลือก Option ได� ว�าจะเดินทาง
ต�อไปlake heaven – saiyok view

09.00 น.

09.30 น.

บ�านอีต�อง
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12.00 น.

14.10 น.

Option A : Lake Heaven
เป�นอีกสวรรค�ของคนท่ีชอบกิจกรรมทางน้ำ Lake Heaven เป�นท่ีพักท่ีมี Water 
Park อยู�ตรงกลางที่พัก ล�อมรอบด�วยว�วภูเขา ซึ่งตั้งอยู�ในเข�่อนศร�นคร�นทร� 
นอกจากจะมันส�แล�ว ยังได�นอนชมว�วสวยๆ และกิจกรรมมันส�ๆที่รอคุณอยู�ที่นี่

Option B : Saiyok view 
ท�านสามารถเย่ียมชมบ�อน้ำพ�ร�อนหินดาด ท่ีเป�นบ�อน้ำพ�ร�อนท่ีเกิดข�น้เองตามธรรม
ชาติ และเข�า พักผ�อนตามอัธยาศัยท่ี ไทรโยคว�ว สูดกลิ�นธรรมชาติให�เต็มปอด ท�าน
สามารถเข�าร�วมกิจกรรม ล�องแพลอยคอ ใช�เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยการน่ังแพ
โดยสารข�น้ไปชมบรรยากาศธรรมชาติด�านหน�าจ�ดปล�อยตัว อิสระให�ท�านสวมเส้ือ
ชูชีพ ลงเล�นน้ำได�ตามอัธยาศัย เพ�่อลอยคอกลับมายังร�สอร�ท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ***

ถึงเลกเฮฟเว�น หร�อ ไทรโยคว�ว

ไทรโยคว�ว
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วันที่   4
ทากิเลน - ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ - เมืองมัลลิกา

08.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

รับประทานอาหารเช�า ณ *** 

ออกจากเลคเฮฟเว�น เพ�่อเดินทางไปยังท�ากิเลน

ถึงสถานีรถไฟท�ากิเลน เพ�่อข�้นรถไฟไปยังถ้ำกระแซ ถ้ำนี้เป�นถ้ำ
ที่เคยเป�นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร�างเส�นทางรถไฟสายมรณะ
จากไทยไปพม�า และพาท�านเดินไปตามทางรถไฟสายมรณะที่สร�าง
เป�นทางแคบ ๆ ข�างนึงเป�นเขาข�างนึงเป�นน้ำ สวยมาก แอบตื่นเต�น
นิดนึงตอนรถไฟผ�านแล�วเรายืนอยู�กลางสะพานนะ ต�องหาทาง
หลบรถไฟที่ว��งมา (มีที่ให�หลบ ไม�น�ากลัวเท�าไร แถมรถไฟว��งช�า) 
และพานั่งรถไฟชมว�วทิวทัศน� ข�างทาง ที่รอบล�อมไปด�วยสายน้ำ 

ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ
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13.00 น.

13.15 น.

15.30 น.

18.30 น.

เดินทางต�อไปยังเมืองมัลลิกา (ไม�รวมค�าชุดแต�งกาย ชุดธรรมดา 
200 บาท /ท�าน ชุดพร�เมียม 500 บาท / ท�าน) เพ�่อเที่ยวชมเมืองเก�า 
และสวมแต�งชุดไทย ห�มสไบ เดินเล�นย�อนยุค เป�นเมืองย�อนยุคของ
ว�ถีชีว�ตชาวสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 
รัชกาลที่ ๕ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ** 
 
เดินทางออกจากจ.กาญจนบุร� ใช�เวลาเดินทางกลับ 2 ชม. 
 
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เมืองมัลลิกา



อัตราดังกลาวไมรวม

อัตราดังกลาวรวม

•  ค�ารถตู�  ไป-กลับ
•  ไกด�คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•  ค�าที่พักจำนวน 2 คืน อาหารตามระบุในโปรแกรม 
•  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ท�องเที่ยวตามรายการ 
•  ค�าประกันอุบัติเหตุ

×  ค�าใช�จ�ายส�วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
×  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ของชาวต�างชาติที่เพ��มเติมตามการจ�ายจร�ง
×  ภาษีมูลค�าเพ��ม 7% และหักณที่จ�าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
×  ค�าทิปไกด� 700 ต�อวัน/ต�อกรุ�ป

4 - 5 ทาน

ราคา (บาท) / ทาน 8,700.-

6 - 7 ทาน

7,400.-

8  ทาน

6,700.-

Marvelous



การจอง หร�อ สำรองที่นั่ง 
•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณา
    เตร�ยมเง�นมัดจำ 50% ของราคาทัวร�
    (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและ
    กิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมด
    ก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดย
    ไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การยกเลิก
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 60 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45-59 วัน เก็บค�ามัดจำทั้งหมด
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 45 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
    ค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่น
    ว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิกการเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
    ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด



บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด

w w w . t r a v e l z e e d . c o m

105/12 หมู� 4 ถนนราชพฤกษ� ตำบลบางรักน�อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร�  11000
สอบถามข�อมูลโปรแกรมทัวร� โทร : 02 108 7900

Fax : 02 195 7188   Email : contact@travelzeed.com   Line id : @travelzeed
ททท.เลขที่ 11/08038


