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DE-7102 : ทัวร์เขาช้างเผือก ทริปเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี 
   ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (พกัเตน็ท์ 3 วนั 1 คืน) 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว  
เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

พิชิตเขาชา้งเผือก ซึ� งเป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  
ยอดสูงสุดของเขาชา้งเผอืก มีความสูง 1,249 เมตรจากระดบันํ0าทะเลปานกลาง 

เส้นทางเดินไปสู่ยอดเขาชา้งเผอืก เป็นป่าโปร่งสลบักบัทุ่งหญา้ มองไดร้อบทิศทาง 360 องศา  
มีสันเขาที�สวยงาม ... เตรียมตวัเตรียมใจใหพ้ร้อมแลว้ไปกบัเรา 

 

 

  
กรุงเทพฯ - อ.ทองผาภูมิ 

 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP มุ่งสู่ บา้นอีต่อง เขตอาํเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

23.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี4 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆได้ทั4งสิ4น 
 

 

  
บ้านอีต่อง - Double Enjoy Camp - เขาช้างเผือก - สันคมมีด - ยอดเขาช้างเผือก 

 

05.30 น. อรุณสวสัดิK  ณ บ้านอีต่อง นาํท่านสู่ Double Enjoy Camp ... ศูนยร์วมคนรักเขาชา้งเผือก ตั0งอยูต่รงจุดเริ�มตน้ของ
การเดินเทา้สู่ยอดเขาชา้งเผือก ซึ�งทางเรามีบริการหอ้งพกั จาํนวน 8 หอ้ง พร้อมระเบียงชั0นสองสาํหรับนั�ง
รับประทานอาหาร และมีหอ้งนํ0 าส่วนกลาง 10 หอ้งสาํหรับรองรับนกัท่องเที�ยวที�จะขึ0นเขาชา้งเผือก ใหเ้วลาท่านทาํ
ภารกิจส่วนตวั และบริการอาหารเชา้ (1) ที�ร้านอาหารของพวกเราเอง Double Enjoy Kitchen โดยกุ๊กฝีมือเยี�ยม 
... หน่อย เดอะสตาร์ กระทะเหล็ก 

สาย เริ�มออกเดินทาง โดยระหวา่งทางจะไม่ค่อยมีร่มไมใ้หญ่ และไม่มีนํ0 า เราจะตอ้งแบกนํ0 าไปคนละ 2-3 ลิตร ระยะ
ทางเดินเทา้ 8.5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4-6 ชม. เสน้ทางจะผา่นสนัเขา ที�มีแต่ทุ่งหญา้ ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ แดดจะร้อน แต่
ลมจะเยน็ ควรสวมหมวกปีก หรือโพกผา้ และควรสวมเสื0อแขนยาวจะไดก้นัแดด 
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เทีNยง รับประทานอาหารกลางวนั (2) (อาหารห่อ) ระหวา่งทาง 

บ่าย จะเดินถึงจุดตั0งแคม้ป์ ซึ�งอยูห่่างจากยอดเขาชา้งเผือก 600 เมตร พกัผอ่นตามอธัยาศยั จากนั0น เราจะ ปีนป่ายหรือ คืบ
คลานผา่นสนัวดัใจ หรือ สันคมมดี กนัแบบมีเสียว แลว้เดินต่อขึ0นเขาอีกสองเนินระยะทาง 500 เมตร ไปที� จุดสูงสุด 
ยอดเขาช้างเผือก นั�งพกัผอ่น ถ่ายรูปดูววิรอบตวัพอสมควร ก็เดินกลบัแคม้ป์ 

เยน็ ยามเยน็ดูอาทิตยล์บัขอบฟ้าและสนัเขา จากนั0น รับประทานอาหารเยน็ (3) สงัสรรคก์นัตามอธัยาศยัและพกัผอ่นตาม
สบาย 

 

 

  
ยอดเขาช้างเผือก - บ้านอีต่อง - Double Enjoy Camp - ซื4อของฝาก - กรุงเทพฯ 

 

เช้า ตื�นเชา้ดูอาทิตยขึ์0นจากเตน็ท ์ชมววิรอบตวัอีกครั0 ง จากนั0น รับประทานอาหารเชา้ (4) แลว้เริ�มเดินกลบัลงเขา ก่อนที�
แดดจะร้อน น่าจะใชเ้วลาเพียง 3-4 ชม. 

เทีNยง รับประทานอาหารกลางวนั (5) ที� Double Enjoy Kitchen อีกครั0 ง ใหเ้วลาท่านอาบนํ0 าแต่งตวั เตรียมพร้อมเดินทาง
กลบั กทม. 

เยน็ แวะซื0อของฝากและอิสระอาหารเยน็ ที�อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จากนั0นเดินทางกลบั ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกิน 5 ทุ่ม โดย
สวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลีNยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

 

  

 ** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกําหนดวนัเดนิทางได้เอง 
รถตู ้- คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) 8-9 ท่าน 
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Join Tr ip เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
* ราคานี4คํานวณจากอัตรานํ4ามันดีเซลทีNราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,900 บาท 

เดินทางเอง ท่านละ 
* เจอกันทีNบ้านอีต่อง 

3,100 บาท 

ไม่มีส่วนลดลูกค้าเก่า และ DE Member  - บาท 

เด็ก (3-11) ปี ลด 
* พกัรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

500 บาท 

พกัเดีNยวเพิNม 500 บาท 

** ราคานี4ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิNม 7%  

 

Pr ivate Tr ip เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน ราคาปกต ิ

10 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิNมเติมครับ 

อัตรานี4รวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํ0 ามนัและคนขบั 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 5 มื0อ 
- ค่าที�พกั 1 คืน (นอนเตน็ท)์ บนเขาชา้งเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
- ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที� อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง และเตน็ท ์
- ค่าสตา๊ฟนาํเที�ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลงของ
บริษทัประกนัชีวติ 

อัตรานี4ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าลูกหาบของส่วนตวั 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิNม 7%  และหัก ณ ทีNจ่าย 3%  (ในกรณขีอใบกํากับภาษ)ี 
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ลักษณะทริป 

Camping สนัเขาชา้งเผือก ซึ�งเป็นยอดเขาสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ผจญภยัระดบักลาง มือใหม่ไปไดแ้ต่ตอ้งออกกาํลงั
กายบา้ง 

สิNงทีNควรนําไปด้วย 

- ชุดที�ใชเ้ดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื0อแขนยาว สวมใส่สบาย 
- รองเทา้กนัลื�น ดอกยางลึกๆ 
- ถุงกนัทาก 
- หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
- เสื0อกนัหนาว, เสื0อกนัฝน 
- ถุงนอน ชุดนอนที�อบอุ่น 
- รองเทา้แตะ 
- ไฟฉาย 
- ของใชส่้วนตวั แป้งเยน็ 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป(ถา้ไดแ้บบกนันํ0 าไดจ้ะดีมาก) 

สิNงทีNควรรู้ก่อนไป 

- บนเขาชา้งเผือก ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีร้านคา้ ไม่มีสิ�งอาํนวยความสะดวกใดๆเลย 
- บนเขาชา้งเผือก มีหอ้งนํ0 า แต่สภาพหอ้งนํ0 าตอ้งทาํใจ 
- บนเขาชา้งเผือก ไม่มีนํ0 าใหอ้าบ แนะนาํใหใ้ชทิ้ชชู่เปียกทาํความสะอาดร่างกายแลว้โรยดว้ยแป้งแทนการอาบนํ0 า 
- เขาชา้งเผือก มีลมแรงเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะกลางคืน 
- ชุดเดินป่า ควรเป็นแขนยาวและขายาว พร้อมสวมใส่ถุงมือ เพราะหญา้คาสูงและคมมาก 
- การเดินป่า ขึ0นเขา ควรมีร่างกายที�แขง็แรง ควรออกกาํลงักายต่อเนื�อง ประมาณ 1 เดือนก่อนเดินทาง 
- การเดินป่าที� เขาชา้งเผือก ควรใชไ้มเ้ทา้คํ0ายนั โดยเฉพาะตอนเดินลงเขา (ชนัและลื�นมากๆ) 
- เขาชา้งเผือก มีทาก เยอะหรือนอ้ย ขึ0นอยูก่บัช่วงเวลาและสภาพอากาศ ควรเตรียมถุงกนัทากไปดว้ย 
- เขาชา้งเผือก มีลกัษณะเป็นเขาหินปูน ตน้ไมใ้หญ่จะนอ้ยมาก มกัเป็นสนัเขาแคบๆ ไม่แนะนาํสาํหรับใครที�กลวัความสูง 
- การท่องเที�ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวงัมากนกั เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได ้

  

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิNมเติมได้ทีN 

เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น. 

 : เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

สํานักงาน : 02-379-1168 
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มือถือ : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266 

อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com    
 

 
เงืNอนไขการจองและสํารองทีNนัNง 

1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิK  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชืNอบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ0ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

 

เงืNอนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไว้
ในโปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั0นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิK ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ0น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ0นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ0นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั0งในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั0งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิK ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั0งสิ0น 

 

เงืNอนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั0งแต่ 30 วนัขึ0นไป คืนเงินทั0งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิK  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิK  ยดึเงินค่าทวัร์ทั0งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั0นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้

 

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิdในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีN 



บจก. ดบัเบ ิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 
Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Facebook: DoubleEnjoyTravel 
  Website: www.DoubleEnjoy.com  |  E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบียนเลขที
   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที
ยว  11/05307 

1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่) ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 


