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เดินทาง สิงหาคม – กนัยายน 2563 
สังขละบรีุ l ดา่นเจดียส์ามองค ์l วัดวังกวิ์เวการาม l 

ตกับาตรสะพานมอญ l ลอ่งเรือวัดเมอืงเก่า l น า้ตกเกริงกาเวียง l  

ทองผาภมูิ l เขือ่นวิชราลงกรณ ์l หมูบ่า้นอีตอ่ง l ต าบลปิล็อก l 

ไทรโยค l ปราสาทเมืองสิงห ์
 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง 

วันที ่1 กรงุเทพฯ-ทองผาภมูิ-สังขละบรีุ-ดา่นเจดยีส์ามองค-์วัดวังก์วิเวการาม 

วันที ่2 

 

ตกับาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น า้ตกเกริงกาเวียง-ทองผาภมูิ 

เขือ่นวิชราลงกรณ์-หมู่บา้นอีตอ่ง-ต าบลปิล็อก 

วันที ่3 ไทรโยค – ปราสาทเมืองสิงห ์- กรงุเทพฯ 

 

คิดถึงออ้มกอดธรรมชาติ 
กาญจนบรุ ีปิลอ๊ก สงัขละบรุ ี3 วนั 2 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

กาญจนบรุ ี
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ–ทองผาภมิู-สงัขละบรุ-ีด่านเจดียส์ามองค-์วดัวงักวิ์เวการาม 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสูจ่งัหวัดกาญจนบรีุ  

11.30 น. เดินทางทางเขา้ส ูอ่ าเภอทองผาภมูิ  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านเขา้ส ู่ท่ีพัก ณ อ าเภอสงัขละบรีุ เดินทางสู่ ด่านเจดียส์ามองค ์เป็นเขตสิ้นสดุชายแดนไทยดา้น

ทิศตะวันตก ในอดีตเป็นชอ่งทางเดินทพัของไทยและพมา่  

 น าทา่นชม พระเจดียส์ามองค ์ในอดตีเป็นกอ้นหินวางซอ้นๆ ชาวบา้นเรียกว่า “หินสามกอง” เน่ืองจาก

ตามความเชื่อของชาวบา้นเมื่อผา่นมาบริเวณน้ี จะน าหินมากองไวเ้พ่ือสักการะเป็นสิริมงคลและความ

ปลอดภัยในการเดินทาง ผ่านกาลเวลากองหินก็ไดม้ีขนาดใหญ่ขึน้ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2472 พระศรี

สวุรรณคีรี เจา้เมืองสังขละบรีุก็ไดน้ าก าลงัชาวบา้นมารว่มก่อสรา้งเจดียจ์ากหินกองใหญ ่ใหเ้ป็นเจดีย์

สามองค ์

15.00น. น าท่านเขา้ชม วดัวงักวิ์เวการาม หรือ วดัหลวงพอ่อตุตมะ นบัเป็นศนูยร์วมจิตใจของชนเชื้อชาติท่ี

อาศัยอยู่ในอ าเภอสังขละบรีุ ทั้งชาวไทย ชาวกะเหร่ียง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ท่ีมีความ

เลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออตุตมะเป็นดัง่ "เทพเจา้แห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวการาม เกิดขัน้จาก

พลังศรทัธาท่ีมีตอ่หลวงพ่อ และยังเป็นวัดท่ีหลวงพ่ออตุตมะเคยจ าพรรษา วัดแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือน

ตวัแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ส าหรบัชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี

ของมอญ  

16.30 น. น าทา่นเขา้ส ูท่ี่พัก 

17.30 น. น าทา่นรบัประทานอาหารเย็น  

19.00 น. พักท่ี พรไพลิน ริเวอรไ์ซด ์รีสอรท์ หรือเท่ียบเทา่  
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Day 

2 

 

สงัขละบรุ ี

- 

ปิลอ๊ก 

วนัท่ี 2 ตกับาตรสะพานมอญ-ลอ่งเรอืวดัเมืองเกา่-น ้าตกเกรงิกระเวียง-ทองผาภมิู 

เข่ือนวิชราลงกรณ-์หม ู่บา้นอีต่อง-ต าบลปิล็อก 

06.00 น. น าทา่นใสบ่าตรพระตอนเชา้บริเวณ สะพานมอญ (สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในประเทศไทย) สมัผัส

มนตเ์สนห่์สงัขละบรีุและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ทา่นสามารถร่วมแต่งชดุชาวมอญเพ่ือใส่บาตรและ

เดินถ่ายรปูสวยๆของสะพานมอญได ้(มีบริการเช่าชดุท่ีรา้นขายอาหารใส่บาตร หรือ ซ้ือเป็นท่ี

ระลึกไดท่ี้รา้นระหว่างทางเดินไปสะพาน มีใหเ้ลือกหลากหลายรา้น)   

07.00 น.  อิสระใหท้า่นไดเ้ดินถ่ายรปูหรือนัง่ทานกาแฟยามเชา้หรือโจก๊รอ้นๆไดบ้รรยากาศการชมวิวสะพาน 

09.00 น. น าท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน ้า) “วัดวังก์วิเวการาม” 

(เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออตุตมะ” เป็นวัดท่ีหลวงพ่ออตุตมะ ร่วมกับชาวบา้นอพยพชาวกะเหร่ียง

และชาวมอญ ไดร้่วมกันสรา้งขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ท่ีบ้านวังกะล่าง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี ใกลก้ับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร 

ตอ่มาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดก้่อสรา้งเขือ่นเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิรา

ลงกรณ์ ซ่ึงเมื่อกักเก็บน า้แลว้ น า้ในเขื่อนเขาแหลมจะเขา้ท่วมตัวอ าเภอสังขละบรีุเก่ารวมทั้งวัดน้ี

ดว้ย จึงไดย้า้ยวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมไดจ้มอยู่ใตน้ ้ามานานนับสิบปี เหลือเพียงซาก

ปรักหักพังของวัดและอาคารบา้นเรือน ปัจจบุันอโุบสถหลังเก่าท่ีจมอยู่ใตน้ า้ ไดก้ลายเป็นสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีร ูจ้กักันมากขึน้ ซ่ึงเมื่อน า้ลดระดบัลง เมืองบาดาลทัง้เมืองก็จะเผยความ

งดงามของโบราณสถาน  

10.30 น. น าทา่นเดินทางเขา้ส ูอ่ าเภอทองผาภมูิ ระหว่างทางน าท่านชม น ้าตกเกรงิกระเวียง อยูใ่นเขตพ้ืนท่ี

ของอทุยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน า้ตกท่ีมีขนาดไมใ่หญม่าก สงูประมาณ 5 เมตร มีน า้ไหล

ลดหลัน่กันมา 

ตามโขดหินมายงัแอง่น า้นอ้ยใหญ ่น า้ใส มีน า้ไหลตลอดทัง้ปี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้นอีต่อง ต าบลปิล็อก เขตท าเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็น

น า้ตกไหล จากภเูขา เดินทางถึง "บา้นอีต่อง" หมูบ่า้นขนาดนา่รกั สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึง

ไดส้บายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองท าเหมืองท่ีเคยร ุ่งเรือง อย่างเช่น 

เหมืองปิลอ๊ก เหมืองสมศักด์ิ แตห่ลังจากท่ีเหมืองปิดตวัลงไป ชาวบา้นทั้งคนไทยและคนพมา่ท่ีลง

หลักปักฐานท่ีน่ีก็ยงัคงอาศัยอยู่ตามเดิมเร่ือยมาจนถึงปัจจบุันท่ียังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมือง

เก่านัน่เอง มีเอกลกัษณ ์ตรงท่ีความเงยีบสงบ วิถีชีวิตชาวบา้นท่ีเรียบงา่ย ทัง้สภาพภมูิอากาศท่ีเย็น

สบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภมูิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหน่ึง ท่ีท าใหน้ักท่องเท่ียว
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เดินทางแวะเวียนมาเยือน   น าท่านเท่ียวชม หมูบ่า้นอีตอ่ง ต าบลปิล็อก ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นท่ีเจริญท่ีสดุ

สมัยท่ีกิจการเหมืองร ุ่งเรือง เท่ียวชมวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวบา้นอีต่อง เลือกซ้ือของท่ีระลึก 

ขนมพ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดินบา้นอีตอ่ง 

18.00 น. อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

19.30 น. น าทา่นเขา้ส ูท่ี่พัก ณ หมูบ่า้นอีตอ่ง 

 

Day 

3 
 

 

ปิลอ๊ก 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 3 ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห-์ กรงุเทพฯ 

06.00 น. น าทา่นชมเนินชา้งศึก จดุชมพระอาทิตยข์ึน้และลงท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทยซ่ึงเสน้ทางค่อนขา้งชนัและ

เป็นหลมุจึงตอ้งเดินทางโดยรถ 4WD น าทา่นชมทะเลหมอกท่ีจดุน้ีโดยทา่นจะไดเ้ห็นโรงสง่ทอ่ก๊าซ

ธรรมชาติท่ีสง่มาจากพมา่เขา้ส ูไ่ทย บรรยากาศโดยรอบของหมูบ่า้นอีตอ่งดว้ย 

07.00 น. บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารท่ีพัก 

น าทา่นอ าลาหมูบ่า้นอีตอ่ง เพ่ือเดินทางสู ่อ าเภอไทรโยค 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. ท่านชมปราสาทเมืองสิงห ์ ซ่ึงอทุยานประวัติศาสตรเ์มืองสิงห์น้ี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าแควนอ้ยใน ต.

สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คลา้ยคลึงกับของสมัยพระเจา้

ชยัวรมันท่ี 7 กษัตริยน์ักสรา้ง และเป็นโบราณสถานท่ีมีศิลปะการก่อสรา้งอยู่ในยคุลพบรีุตอนปลาย 

ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 16-18 ผงัเมืองเป็นรปูสี่เหลี่ยมจตรุสั มีเน้ือท่ีประมาณ 800 กว่าไร ่ก าแพง

เมืองก่อดว้ยศิลาแลงขนาดกวา้ง 880 เมตร โดยไดร้ับอิทธิพลทางศาสนาพทุธ นิกายมหายาน และ

วัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทลอ้มรอบดว้ยก าแพงศิลาแลง คนู ้า และแนวคันดิน รปูแบบ

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมสรา้งตามลักษณะขอมแบบบายน  การขดุตกแต่งบรูณะอทุยาน

ประวัติศาสตรเ์มืองสิงห ์เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศิลปากร ใชเ้วลาด าเนินการอยู่

หลายปี จนมาเสร็จสมบรูณเ์มื่อปี พ.ศ. 2530 

17.00 น. น าคณะทัวรท์กุท่านเดินทางกลบัส ู่กทม.โดยระหว่างทางแวะใหค้ณะทัวรท์กุท่านไดซ้ื้อของฝากท่ีเมือง

กาญจน ์

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

14-16 สิงหาคม 2563 5,555 บาท 

28-30 สิงหาคม 2563 5,555 บาท 

11-13 กนัยายน 2563 5,555 บาท 

25-27 กนัยายน 2563 5,555 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิม 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผ ูร้ว่มคณะไมถึ่ง 20 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
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3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพ่ือใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์ับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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