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เดินทาง ตลุาคม-มกราคม 2564 
สงัขละบรีุ l บ่อน ำ้พรุอ้นหินดำดl วัดวังกวิ์เวกำรำม l 

ตกับำตรสะพำนมอญ l ลอ่งเรือวัดเมอืงเกำ่ l น ำ้ตกเกริงกำเวียง l  

ทองผำภมู ิl เขือ่นวิชรำลงกรณ ์l หมูบ่ำ้นอีตอ่ง l ต ำบลปิล็อก l 

ไทรโยค l ปรำสำทเมอืงสิงห ์
 
 
 
 
 

เสน้ทำงกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ-ทองผำภมูิ-บ่อน ำ้พรุอ้นหินดำด-สงัขละบรีุ-วัดวังกวิ์เวกำรำม    

วันท่ี 2 

 

ตกับำตรสะพำนมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเกำ่-น ำ้ตกเกริงกำเวียง-ทองผำภมูิ 

เขือ่นวิชรำลงกรณ-์หมู่บำ้นอีตอ่ง-ต ำบลปิล็อก 

   

วันท่ี 3 ไทรโยค – ปรำสำทเมืองสิงห ์- กรงุเทพฯ    

 

คิดถึงออ้มกอดธรรมชาติ 
กาญจนบรุ ีปิล็อก สงัขละบรุ ี3 วนั 2 คืน 
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Day 

1 
 

 
กรงุเทพฯ 

- 

กาญจนบรุี 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ–ทองผาภมิู-บ่อน ้าพรุอ้นหินดาด-สงัขละบรุี-วดัวงักวิ์เวการาม 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมำย (จดุจอดรถ เดอะบำซำร ์รชัดำภเิษก แยกรชัดำ-ลำดพรำ้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบั เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท่องเที่ยวและเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA 

เจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคำ้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลำ้ง

มือใหบ้ริกำร และเวน้ระยะห่ำงกำรนัง่ในรถ 

 รบัประทานอาหารว่างบนรถ ระหว่างเดินทาง (ม้ือท่ี1) 

06.30 น. ออกเดนิทำงสู่จงัหวัดกำญจนบรีุ  

11.30 น. เดนิทำงทำงเขำ้สู่อ ำเภอทองผำภมูิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี2) 

บ่าย  น ำท่ำน น ้าพรุอ้นหินดาด หรือน ำ้พรุอ้นกยุมัง่ บ่อน ำ้รอ้นธรรมชำติ มีสรรพคณุในกำรรักษำโรคภยั

ไขเ้จ็บหลำยอย่ำง เช่น โรคเหน็บชำ ไขขอ้ อักเสบ และน ำ้พรุอ้นแห่งนีน้กัท่องเท่ียวสำมำรถลงอำบน ำ้ใน 

บ่อได ้และยงัมีล ำธำรน ำ้เย็นไหลอยู่ดำ้นล่ำงบ่อน ำ้รอ้น ใหท่้ำนไดอิ้สระแช่น ำ้รอ้นตำมอัธยำศยั 

 
 

 

 

  

 ***เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวบริเวณชายแดนด่านเจดียส์ามองค์ กร ุป๊ท่ีออกเดินทาง

ตัง้แต่วนัท่ี 23 ต.ค. 63 เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมจากด่านเจดียส์ามองค์ เป็นน ้าพรุอ้นหิน

ดาด** 

 

15.00 น. น ำท่ำนเขำ้ชม วดัวงักวิ์เวการาม หรือ วดัหลวงพ่ออตุตมะ นบัเป็นศนูยร์วมจิตใจของชนเชื้อชำตท่ีิ

อำศยัอยู่ในอ ำเภอสงัขละบรีุ ทัง้ชำวไทย ชำวกะเหร่ียง และโดยเฉพำะชำวไทยเชื้อสำยมอญ ท่ีมีควำม

เลื่อมใสและศรทัธำหลวงพ่ออตุตมะเป็นดัง่ "เทพเจา้แห่งชาวมอญ" วัดวังกวิ์เวกำรำม เกดิขัน้จำก
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พลงัศรัทธำที่มีตอ่หลวงพ่อ และยงัเป็นวัดท่ีหลวงพ่ออตุตมะเคยจ ำพรรษำ วัดแห่งนีจึ้งเปรียบเสมือน

ตวัแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถำนท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิส ำหรบัชำวมอญ ในกำรประกอบพิธีกรรมตำมประเพณี

ของมอญ  

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี3) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั P. Guest House หรือเท่ียบเท่า (สงัขละบรุี) 

 หมายเหต*ุท่ีพกัทอ้งถ่ินไม่สามารถระบปุระเภทเตียงได ้ 

Day 

2 

 

สงัขละบรุ ี

- 

ปิล็อก 

วนัท่ี 2 ตกับาตรสะพานมอญ-ลอ่งเรือวดัเมืองเกา่-น ้าตกเกริงกระเวียง-ทองผาภมิู 

เข่ือนวิชราลงกรณ-์หมูบ่า้นอีต่อง-ต าบลปิล็อก 

06.00 น. น ำท่ำนใส่บำตรพระตอนเชำ้บริเวณ สะพานมอญ (สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในประเทศไทย) สมัผสั

มนตเ์สนห่ส์งัขละบรีุและวิถีชีวิตชำวไทย-มอญ  ท่ำนสำมำรถร่วมแตง่ชดุชำวมอญเพื่อใส่บำตรและเดนิ

ถ่ำยรปูสวยๆของสะพำนมอญได ้(มีบริกำรเช่ำชดุท่ีรำ้นขำยอำหำรใส่บำตร หรือ ซ้ือเป็นท่ีระลึกไดท่ี้

รำ้นระหว่ำงทำงเดนิไปสะพำน มีใหเ้ลือกหลำกหลำยรำ้น)   
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เชา้ อิสระอาหารเชา้ท่ีสพานมอญ ใหท่้ำนไดเ้ดนิถ่ำยรปูหรือนัง่ทำนกำแฟยำมเชำ้หรือโจก๊รอ้นๆ 

ไดบ้รรยำกำศกำรชมวิวสะพำน 

09.00 น. น ำท่ำน ล่องเรือวดัเมืองเกา่ และหอระฆงัของเมืองบำดำล (โบสถจ์มน ้า) “วัดวังกวิ์เวกำรำม” (เกำ่) 

หรือ “วัดหลวงพ่ออตุตมะ” เป็นวัดท่ีหลวงพ่ออตุตมะ ร่วมกบัชำวบำ้นอพยพชำวกะเหร่ียงและชำว

มอญ ไดร่้วมกนัสรำ้งขึน้ ในปี พ.ศ.2496 ท่ีบำ้นวังกะล่ำง อ ำเภอสงัขละบรีุ จงัหวัดกำญจนบรีุ ใกล้

กบัชำยแดนไทย-พม่ำ ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองกำญจนบรีุ ประมำณ 220 กโิลเมตร ตอ่มำปี พ.ศ. 2527 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยไดก้อ่สรำ้งเขือ่นเขำแหลม หรือ เขือ่นวชิรำลงกรณ ์ซ่ึงเมื่อกกัเก็บ

น ำ้แลว้ น ำ้ในเขือ่นเขำแหลมจะเขำ้ท่วมตวัอ ำเภอสงัขละบรีุเกำ่รวมทัง้วัดนีด้ว้ย จึงไดย้ำ้ยวัดมำอยู่บน

เนนิเขำ ส่วนวัดเดมิไดจ้มอยู่ใตน้ ำ้มำนำนนบัสิบปี เหลือเพียงซำกปรกัหักพงัของวัดและอำคำร

บำ้นเรือน ปัจจบุนัอโุบสถหลงัเกำ่ท่ีจมอยู่ใตน้ ำ้ ไดก้ลำยเป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีร ูจ้ักกนั

มำกขึน้ ซ่ึงเมื่อน ำ้ลดระดบัลง เมืองบำดำลทัง้เมืองก็จะเผยควำมงดงำมของโบรำณสถำน  

 
10.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่อ ำเภอทองผำภมูิ ระหว่ำงทำงน ำท่ำนชม น ้าตกเกริงกระเวียง อยูใ่นเขตพื้นท่ี

ของอทุยำนแห่งชำตเิขำแหลม เป็นน ำ้ตกท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำก สงูประมำณ 5 เมตร มีน ำ้ไหลลดหลัน่

กนัมำตำมโขดหินมำยงัแอ่งน ำ้นอ้ยใหญ่ น ำ้ใส มีน ำ้ไหลตลอดทัง้ปี 

 
11.30 น. น าท่านชมเข่ือนวิชราลงกรณ ์
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี4) 

13.00 น. ออกเดนิทำงตอ่ไปยงั หมู่บา้นอีต่อง ต ำบลปิล็อก เขตท ำเหมืองเกำ่ ระหว่ำงทำงวิวสวยมำก เห็น

น ำ้ตกไหล จำกภเูขำ เดนิทำงถึง "บำ้นอีตอ่ง" หมู่บำ้นขนำดนำ่รกั สำมำรถเดนิเป็นวงกลมรอบนงึได ้

สบำยๆ เพียง 10-15 นำทีแค่นัน้ โดยในอดตีเคยเป็นเมืองท ำเหมอืงท่ีเคยรุ่งเรือง อยำ่งเช่น เหมอืง

ปิล็อก เหมืองสมศกัดิ ์แตห่ลงัจำกท่ีเหมืองปิดตวัลงไป ชำวบำ้นทัง้คนไทยและคนพม่ำท่ีลงหลกัปักฐำน

ท่ีนีก็่ยงัคงอำศยัอยู่ตำมเดมิเร่ือยมำจนถึงปัจจบุนัท่ียงัคงควำมเสนห่ข์องเมืองเหมืองเกำ่นัน่เอง มี

เอกลกัษณ ์ตรงท่ีควำมเงยีบสงบ วิถีชีวิตชำวบำ้นท่ีเรียบงำ่ย ทัง้สภำพภมูิอำกำศท่ีเย็นสบำยตลอดทัง้

ปี ควำมงำมของสภำพภมูิประเทศ จึงเป็นเสน่หอี์กอย่ำงหนึง่ ท่ีท ำใหน้กัท่องเที่ยวเดนิทำงแวะเวียนมำ

เยือน   น ำท่ำนเท่ียวชม หมู่บำ้นอีตอ่ง ต ำบลปิล็อก ซ่ึงเป็นหมู่บำ้นท่ีเจริญท่ีสดุสมยัท่ีกิจกำรเหมือง

รุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตท่ีเรียบงำ่ยของชำวบำ้นอีตอ่ง เลือกซ้ือของท่ีระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคน

เดนิบำ้นอีตอ่ง 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี5) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ู่ท่ีพักแบบโฮมสเตย์ (หม ู่บ้านอีต่อง)หมายเหต*ุท่ีพักทอ้งถ่ินไม่สามารถระบ ุ

ประเภทเตียงได ้
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Day 

3 
 

 

ปิล็อก 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 3 เนินชา้งศึก-ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห-์ กรงุเทพฯ 

06.00 น. น ำท่ำนชมเนินชา้งศึก จดุชมพระอำทิตยข์ึน้และลงท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทยซ่ึงเสน้ทำงค่อนขำ้งชนั

และเป็นหลมุจึงตอ้งเดนิทำงโดยรถ 4WD น ำท่ำนชมทะเลหมอกท่ีจดุนีโ้ดยท่ำนจะไดเ้ห็นโรงส่งท่อกำ๊ซ

ธรรมชำตท่ีิส่งมำจำกพม่ำเขำ้สู่ไทย บรรยำกำศโดยรอบของหมู่บำ้นอีตอ่งดว้ย 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารท่ีพกั (ม้ือท่ี6) 

น ำท่ำนอ ำลำหมู่บำ้นอีตอ่ง เพื่อเดนิทำงสู่ อ ำเภอไทรโยค 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี7) 

13.00 น. ท่ำนชมปราสาทเมืองสิงห์  ซ่ึงอทุยำนประวัติศำสตรเ์มืองสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝัง่แม่น ำ้แควนอ้ยใน ต.

สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบรีุ ซ่ึงมีสถำปัตยกรรม และปฏิมำกรรม คลำ้ยคลึงกับของสมัยพระเจำ้

ชยัวรมนัท่ี 7 กษัตริยน์กัสรำ้ง และเป็นโบรำณสถำนท่ีมีศิลปะกำรก่อสรำ้งอยู่ในยคุลพบรีุตอนปลำย 

ประมำณพทุธศตวรรษท่ี 16-18 ผงัเมืองเป็นรปูส่ีเหลี่ยมจตรุสั มีเนือ้ท่ีประมำณ 800 กว่ำไร่ ก ำแพง

เมืองก่อดว้ยศิลำแลงขนำดกวำ้ง 880 เมตร โดยไดร้ับอิทธิพลทำงศำสนำพทุธ นิกำยมหำยำน และ

วัฒนธรรมจำกกัมพชูำ ตัวปรำสำทลอ้มรอบดว้ยก ำแพงศิลำแลง คูน ้ำ และแนวคันดิน รปูแบบ

สถำปัตยกรรมและประติมำกรรมสรำ้งตำมลักษณะขอมแบบบำยน  กำรขดุตกแต่งบรูณะอทุยำน

ประวัตศิำสตรเ์มืองสิงห ์เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2478 โดยช่ำงฝีมือจำกกรมศิลปำกร ใชเ้วลำด ำเนินกำรอยู่

หลำยปี จนมำเสร็จสมบรูณเ์มื่อปี พ.ศ. 2530 
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17.00 น. น ำคณะทัวรท์กุท่ำนเดินทำงกลับสู่กทม.โดยระหว่ำงทำงแวะใหค้ณะทัวรท์กุท่ำนไดซ้ื้อของฝำกท่ีเมือง

กำญจน ์

20.00 น. เดนิทำงถึง กรงุเทพฯ  โดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง รำคำท่ำนละ 

23-25 ตลุาคม 2563 5,555 บาท 

20-22 พฤศจิกายน 2563 5,990 บาท 

27-29 พฤศจิกายน 2563 5,555 บาท 

05-07 ธนัวาคม 2563 5,990 บาท 

10-12 ธนัวาคม 2563 5,990 บาท 

11-12 ธนัวาคม 2563 5,990 บาท 

18-20 ธนัวาคม 2563 5,555 บาท 

25-27 ธนัวาคม 2563 5,555 บาท 

30ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 6,666 บาท  

31ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564 6,666 บาท 

01-03 มกราคม 2564 6,666 บาท 

พกัเดีย่ว เพ่ิม 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจำรณำโปรแกรมกำรเดนิทำงใหล้ะเอียดกอ่นท ำกำรจอง 

2. กรณุำปฏิบตัรตำมท่ีเจำ้หนำ้ที่แนะน ำ เพื่อเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA (มำตรฐำนท่องเที่ยวปลอดภยัดำ้น

สขุอนำมยั) และเพื่อควำมปลอดภยัในกำรท่องเที่ยว 

3. กรณุำจองล่วงหนำ้กอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำง หรือปรบัรำคำค่ำบริกำรขึน้ หรือยกเลิกกำรเดนิทำง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบล่วงหนำ้ 
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5. ก ำหนดกำรนีอ้ำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของหมู่คณะ เวลำ สภำพกำรจรำจร และสภำพ

ภมูิอำกำศในขณะนัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป้นส ำคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอำกำศ ท่องเที่ยวตำมรำยกำร  

2. ค่ำธรรมเนยีมสถำนท่ีท่องเที่ยว ตำมท่ีระบใุนรำยกำรทวัร ์

3. พำหนะทอ้งถ่ิน(ถำ้มี) ตำมท่ีระบใุนรำยกำรทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

5. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำง (ค่ำประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 
2,000,000 บำท , ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีท่ีเกดิจำกอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ตำม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรำยกำรทัวรท่ี์ระบ ุอำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองดืม่ ค่ำรกัษำพยำบำล (ใน
กรณีท่ีเกดิจำกกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) 

2. ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว ท่ีเกดิจำกผูเ้ดนิทำงเอง 

3. ค่ำธรรมเนยีมสถำนท่ีท่องเที่ยว ส ำหรบัชำวตำ่งชำตท่ีิตอ้งช ำระเพิ่ม อำทิ ค่ำธรรมเนยีมอทุยำนแห่งชำติ 
4. ค่ำทิปมคัคเุทศก ์และพนกังำนขบัรถ จ ำนวน 300 บำท/ลกูคำ้ 1 ท่ำน 

5. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษีเท่ำนัน้) (กรณี

ตอ้งกำร รบกวนแจง้กอ่นท ำกำรช ำระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุำแจง้ชื่อ-นำมสกลุ, ท่ีอยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส ำหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่ำน  

2. ช ำระค่ำทวัร ์เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือว่ำไดท้ ำกำรส ำรองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยกำรโอนเงนิเขำ้

ทำงธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด 

3. กรณุำส่งส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง ใหท้ำงบริษทัฯ กอ่นกำรเดนิทำง 7 วัน 

เพื่อใชส้ ำหรบักำรท ำเอกสำรประกนัอบุตัเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำทวัรก์บัทำงบริษทัฯแลว้ ทำงบริษทัฯถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดนิทำง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วัดไข ้ และ ลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ำ้

บนรถตลอดกำรเดนิทำง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุำกรอกรำยละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทำงบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่ำน  เมื่อท่ำนกรอกแลว้

กรณุำส่งคืนให ้ จนท.บริกำรบนรถบริกำร) 

5. น ำ้ดืม่/น ำ้เปล่ำ  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทำงบริษทัขออนญุำต งดแจกขนม-อำหำรว่ำง ระหว่ำงที่อยู่บนรถ   
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