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เดินทาง สงิหาคม – กนัยายน 2563 
สงัขละบรีุ l ดา่นเจดียส์ามองค ์l วัดวังกว์ิเวการาม l 

ตกับาตรสะพานมอญ l ล่องเรือวัดเมืองเกา่ l น า้ตกเกริงกาเวียง l  

ทองผาภมูิ l เขือ่นวิชราลงกรณ ์l หมูบ่า้นอีตอ่ง l ต าบลปิล็อก l 

ไทรโยค l ปราสาทเมืองสิงห ์
 
 
 
 
 

คิดถึงออ้มกอดธรรมชาติ 
กาญจนบรุี ปิลอ๊ก สงัขละบรุี 3 วนั 2 คืน 
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เสน้ทางการเดินทาง 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ-ทองผาภมูิ-สงัขละบรุี-ดา่นเจดียส์ามองค-์วัดวังกว์ิเวการาม 

 

วันที่ 2 

ตกับาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น า้ตกเกริงกาเวียง-ทองผาภมู ิ

เขือ่นวิชราลงกรณ-์หมูบ่า้นอตีอ่ง-ต าบลปิล็อก 

วันที่ 3 ไทรโยค – ปราสาทเมืองสิงห ์- กรงุเทพฯ 

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

กาญจนบรุ ี
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ–ทองผาภมิู-สงัขละบรุี-ด่านเจดียส์ามองค-์วดัวงักวิ์เวการาม 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวัดกาญจนบรุี  

11.30 น. เดินทางทางเขา้สู่อ าเภอทองผาภมูิ  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ อ าเภอสังขละบรุี เดินทางสู่ ด่านเจดียส์ามองค ์เป็นเขตสิ้นสดุชายแดนไทยดา้น

ทิศตะวันตก ในอดีตเป็นชอ่งทางเดินทพัของไทยและพมา่  

 น าท่านชม พระเจดียส์ามองค ์ในอดตีเป็นกอ้นหินวางซอ้นๆ ชาวบา้นเรียกว่า “หินสามกอง” เนื่องจาก

ตามความเชื่อของชาวบา้นเมื่อผ่านมาบริเวณนี้ จะน าหินมากองไวเ้พื่อสักการะเป็นสิริมงคลและความ

ปลอดภัยในการเดินทาง ผ่านกาลเวลากองหินก็ไดม้ีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2472 พระศรี

สวุรรณคีรี เจา้เมืองสังขละบรุีก็ไดน้ าก าลงัชาวบา้นมาร่วมก่อสรา้งเจดียจ์ากหินกองใหญ่ ใหเ้ป็นเจดีย์

สามองค ์

15.00น. น าท่านเขา้ชม วดัวงักวิ์เวการาม หรือ วดัหลวงพ่ออตุตมะ นบัเป็นศนูยร์วมจิตใจของชนเชื้อชาติที่

อาศัยอยู่ในอ าเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความ

เลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออตุตมะเป็นดัง่ "เทพเจา้แห่งชาวมอญ" วัดวังกว์ิเวการาม เกิดขัน้จาก

พลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออตุตมะเคยจ าพรรษา วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือน

ตวัแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิส าหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
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ของมอญ  

16.30 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั 

17.30 น. น าท่านรับประทานอาหารเย็น  

19.00 น. พกัที่ พรไพลิน ริเวอรไ์ซด ์รีสอรท์ หรือเที่ยบเท่า  

 

Day 

2 

 

สงัขละบรุ ี

- 

ปิลอ๊ก 

วนัท่ี 2 ตกับาตรสะพานมอญ-ลอ่งเรือวดัเมืองเกา่-น ้าตกเกริงกระเวียง-ทองผาภมิู 

เขื่อนวิชราลงกรณ-์หม ู่บา้นอีต่อง-ต าบลปิล็อก 

06.00 น. น าท่านใส่บาตรพระตอนเชา้บริเวณ สะพานมอญ (สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในประเทศไทย) สัมผสั

มนตเ์สน่หส์ังขละบรุีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชดุชาวมอญเพื่อใส่บาตรและ

เดินถ่ายรปูสวยๆของสะพานมอญได ้(มีบริการเช่าชดุที่รา้นขายอาหารใส่บาตร หรือ ซ้ือเป็นที่

ระลึกไดท้ี่รา้นระหว่างทางเดินไปสะพาน มีใหเ้ลือกหลากหลายรา้น)   

07.00 น.  อิสระใหท้่านไดเ้ดินถ่ายรปูหรือนัง่ทานกาแฟยามเชา้หรือโจก๊รอ้นๆไดบ้รรยากาศการชมวิวสะพาน 

09.00 น. น าท่าน ล่องเรือวดัเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน ้า) “วัดวังกว์ิเวการาม” 

(เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออตุตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออตุตมะ ร่วมกับชาวบา้นอพยพชาวกะเหรี่ยง

และชาวมอญ ไดร้่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี ใกลก้ับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร 

ตอ่มาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดก้่อสรา้งเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิรา

ลงกรณ์ ซ่ึงเมื่อกักเก็บน า้แลว้ น า้ในเขื่อนเขาแหลมจะเขา้ท่วมตัวอ าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้

ดว้ย จึงไดย้้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมไดจ้มอยู่ใตน้ ้ามานานนับสิบปี เหลือเพียงซาก

ปรักหักพังของวัดและอาคารบา้นเรือน ปัจจบุันอโุบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใตน้ า้ ไดก้ลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ร ูจ้ักกันมากขึ้น ซ่ึงเมื่อน า้ลดระดบัลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความ

งดงามของโบราณสถาน  

10.30 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่อ าเภอทองผาภมูิ ระหว่างทางน าท่านชม น ้าตกเกริงกระเวียง อยู่ในเขตพื้นที่

ของอทุยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน า้ตกที่มีขนาดไมใ่หญ่มาก สงูประมาณ 5 เมตร มีน า้ไหล

ลดหลัน่กนัมา 

ตามโขดหินมายังแอ่งน า้นอ้ยใหญ่ น า้ใส มีน า้ไหลตลอดทัง้ปี 



 

4  WTKAN-BS002 คดิถงึออ้มกอดธรรมชาต ิกาญจนบรุ ีปิล๊อก สงัขละบรุ ี3 วัน 2 คนื 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้นอีต่อง ต าบลปิล็อก เขตท าเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็น

น า้ตกไหล จากภเูขา เดินทางถึง "บา้นอีต่อง" หมู่บา้นขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึง

ไดส้บายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองท าเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น 

เหมืองปิล๊อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบา้นทั้งคนไทยและคนพม่าที่ลง

หลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจบุันที่ยังคงความเสน่หข์องเมืองเหมือง

เก่านัน่เอง มีเอกลกัษณ ์ตรงที่ความเงยีบสงบ วิถีชีวิตชาวบา้นที่เรียบงา่ย ทัง้สภาพภมูิอากาศที่เย็น

สบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภมูิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ท าใหน้ักท่องเที่ยว

เดินทางแวะเวียนมาเยือน   น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้นอีต่อง ต าบลปิล็อก ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่เจริญที่สดุ

สมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบา้นอีต่อง เลือกซ้ือของที่ระลึก 

ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบา้นอีตอ่ง 

18.00 น. อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ หมูบ่า้นอีตอ่ง 

 

Day 

3 
 

 

ปิลอ๊ก 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 3 ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห-์ กรงุเทพฯ 

06.00 น. น าท่านชมเนนิชา้งศึก จดุชมพระอาทิตยข์ึน้และลงที่สวยที่สดุในประเทศไทยซ่ึงเสน้ทางค่อนขา้งชนัและ

เป็นหลมุจึงตอ้งเดินทางโดยรถ 4WD น าท่านชมทะเลหมอกที่จดุนีโ้ดยท่านจะไดเ้ห็นโรงส่งท่อกา๊ซ

ธรรมชาติที่ส่งมาจากพมา่เขา้สู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมูบ่า้นอีตอ่งดว้ย 

07.00 น. บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารที่พกั 

น าท่านอ าลาหมูบ่า้นอีตอ่ง เพื่อเดินทางสู่ อ าเภอไทรโยค 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. ท่านชมปราสาทเมืองสิงห์  ซ่ึงอทุยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้แควนอ้ยใน ต.

สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คลา้ยคลึงกับของสมัยพระเจา้

ชยัวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสรา้ง และเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสรา้งอยู่ในยคุลพบรุีตอนปลาย 

ประมาณพทุธศตวรรษที่ 16-18 ผงัเมืองเป็นรปูสี่เหลี่ยมจตรุัส มีเนือ้ที่ประมาณ 800 กว่าไร่ ก าแพง

เมืองก่อดว้ยศิลาแลงขนาดกวา้ง 880 เมตร โดยไดร้ับอิทธิพลทางศาสนาพทุธ นิกายมหายาน และ
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วัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทลอ้มรอบดว้ยก าแพงศิลาแลง คูน ้า และแนวคันดิน รปูแบบ

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมสรา้งตามลักษณะขอมแบบบายน  การขดุตกแต่งบูรณะอทุยาน

ประวัติศาสตรเ์มืองสิงห ์เริ่มตัง้แตปี่ พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศิลปากร ใชเ้วลาด าเนินการอยู่

หลายปี จนมาเสร็จสมบรูณเ์มื่อปี พ.ศ. 2530 

17.00 น. น าคณะทัวรท์กุท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะใหค้ณะทัวร์ทกุท่านไดซ้ื้อของฝากที่เมือง

กาญจน ์

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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