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โปรแกรมการเดินทาง  
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ–ทองผาภมิู-สงัขละบรุี-ด่านเจดียส์ามองค-์วดัวงักวิ์เวการาม 

 
06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภัยในการท่องเทีย่วและเป็นไปตาม

มาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอณุหภมูขิองลูกคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ

ใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการน่ังในรถ 

  

เชา้  รบัประทานอาหารวา่ง (S&P BOX SET) ระหวา่งเดนิทาง (1) 
 

06.30 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวัดกาญจนบรุ ี 
11.30 น. เดนิทางทางเขา้สูอ่ าเภอทองผาภมู ิ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

13.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ อ าเภอสงัขละบรุ ี 
เดนิทางสู ่ดา่นเจดยีส์ามองค ์เป็นเขตสิน้สดุชายแดนไทยดา้นทศิตะวันตก ในอดตีเป็นชอ่งทางเดนิทัพของไทยและ

พม่า น าท่านชม พระเจดยีส์ามองค ์ในอดตเีป็นกอ้นหนิวางซอ้นๆ ชาวบา้นเรยีกว่า “หนิสามกอง” เนื่องจากตามความ

เชือ่ของชาวบา้นเมื่อผ่านมาบรเิวณนี้ จะน าหนิมากองไวเ้พื่อสักการะเป็นสริมิงคลและความปลอดภัยในการเดนิทาง 
ผ่านกาลเวลากองหนิก็ไดม้ขีนาดใหญ่ขึน้ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2472 พระศรสีวุรรณครี ีเจา้เมอืงสังขละบุรก็ีไดน้ าก าลัง

ชาวบา้นมาร่วมกอ่สรา้งเจดยีจ์ากหนิกองใหญ ่ใหเ้ป็นเจดยีส์ามองค ์
 

    
15.00 น. น าท่านเขา้ชม วดัวงักว์เิวการาม หรอื วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนยร์วมจติใจของชนเชือ้ชาตทิีอ่าศัยอยู่ในอ าเภอ

สังขละบุรี ทัง้ชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อ

อตุตมะเป็นดั่ง "เทพเจา้แหง่ชาวมอญ" วัดวังกว์เิวการาม เกดิขัน้จากพลังศรัทธาทีม่ตี่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวง
พ่ออุตตมะเคยจ าพรรษา วัดแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิส์ าหรับชาวมอญ ใน

การประกอบพธิกีรรมตามประเพณีของมอญ  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 
 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั สงัขละครี ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (สงัขละบรุ)ี 
 

วนัท่ี 2 ตกับาตรสะพานมอญ-ลอ่งเรือวดัเมืองเกา่-น ้าตกเกริงกระเวียง-ทองผาภมิู 

เขื่อนวิชราลงกรณ-์หม ู่บา้นอีต่อง-ต าบลปิล็อก 

 
06.00 น. น าท่านใส่บาตรพระตอนเชา้บรเิวณ สะพานมอญ (สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนตเ์สน่หส์ังขละบุรี

และวถิชีวีติชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชดุชาวมอญเพือ่ใสบ่าตรและเดนิถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได ้(มี
บรกิารเชา่ชดุทีร่า้นขายอาหารใส่บาตร หรอื ซือ้เป็นทีร่ะลกึไดท้ีร่า้นระหว่างทางเดนิไปสะพาน มใีหเ้ลอืกหลากหลาย

รา้น)   

  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4)  
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09.00 น. น าทา่น ลอ่งเรอืวดัเมอืงเกา่ และหอระฆังของเมอืงบาดาล (โบสถจ์มน ้า) “วัดวังกว์เิวการาม” (เกา่) หรอื “วัดหลวงพ่อ
อตุตมะ” เป็นวัดทีห่ลวงพ่ออตุตมะ ร่วมกับชาวบา้นอพยพชาวกะเหรีย่งและชาวมอญ ไดร้่วมกันสรา้งขึน้ ในปี พ.ศ.2496 

ที่บา้นวังกะล่าง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกลกั้บชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประมาณ 220 กโิลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยไดก้่อสรา้งเขื่อนเขาแหลม หรือ 

เขือ่นวชริาลงกรณ์ ซึง่เมือ่กักเก็บน ้าแลว้ น ้าในเขือ่นเขาแหลมจะเขา้ท่วมตัวอ าเภอสังขละบุรเีกา่รวมทัง้วัดนี้ดว้ย จงึได ้

ยา้ยวัดมาอยูบ่นเนนิเขา สว่นวัดเดมิไดจ้มอยูใ่ตน้ ้ามานานนับสบิปี เหลอืเพยีงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบา้นเรอืน 
ปัจจุบันอโุบสถหลังเกา่ทีจ่มอยูใ่ตน้ ้า ไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกันมากขึน้ ซึง่เมือ่น ้าลดระดับ

ลง เมอืงบาดาลทัง้เมอืงก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน  

  
10.30 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู่อ าเภอทองผาภูม ิระหว่างทางน าท่านชม น า้ตกเกรงิกระเวยีง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยาน

แห่งชาตเิขาแหลม เป็นน ้าตกทีม่ขีนาดไม่ใหญ่มาก สงูประมาณ 5 เมตร มนี ้าไหลลดหลั่นกันมาตามโขดหนิมายังแอ่ง

น ้านอ้ยใหญ ่น ้าใส มนี ้าไหลตลอดทัง้ปี 
  

 

11.30 น. น าทา่นชมเขือ่นวชิราลงกรณ์ 

  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

13.00 น. ออกเดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นอตีอ่ง ต าบลปิล็อก เขตท าเหมอืงเกา่ ระหวา่งทางววิสวยมาก เห็นน ้าตกไหล จากภูเขา 
เดนิทางถงึ "บา้นอตีอ่ง" หมูบ่า้นขนาดน่ารัก สามารถเดนิเป็นวงกลมรอบนงึไดส้บายๆ เพยีง 10-15 นาทแีคนั่น้ โดยใน
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อดตีเคยเป็นเมืองท าเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ ์แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป 
ชาวบา้นทัง้คนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดมิเรือ่ยมาจนถงึปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์

ของเมืองเหมืองเก่าน่ันเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วถิีชวีติชาวบา้นที่เรียบง่าย ทัง้สภาพภูมอิากาศที่เย็น
สบายตลอดทัง้ปี ความงามของสภาพภูมปิระเทศ จงึเป็นเสน่หอ์กีอย่างหนึง่ ทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วเดนิทางแวะเวยีนมา

เยอืน   น าทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นอตีอ่ง ต าบลปิล็อก ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีเ่จรญิทีส่ดุสมัยทีก่จิการเหมอืงรุ่งเรอืง เทีย่วชมวถิี

ชวีติทีเ่รยีบง่ายของชาวบา้นอตี่อง เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ขนมพืน้เมอืง ณ ถนนคนเดนิบา้นอตีอ่ง 
  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (6) 
 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Love ปิลอ๊กโฮมสเตย ์หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ี 3 เนินชา้งศึก-ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห-์ กรงุเทพฯ 

 

06.00 น. น าท่านชมเนนิชา้งศกึ จุดชมพระอาทติยข์ึน้และลงทีส่วยทีส่ดุในประเทศไทยซึง่เสน้ทางค่อนขา้งชันและเป็นหลุมจงึ
ตอ้งเดนิทางโดยรถ 4WD น าทา่นชมทะเลหมอกทีจุ่ดนี้โดยท่านจะไดเ้ห็นโรงสง่ทอ่ก๊าซธรรมชาตทิีส่ง่มาจากพมา่เขา้สู่

ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมูบ่า้นอตี่องดว้ย  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั (7) 
 

น าทา่นอ าลาหมูบ่า้นอตีอ่ง เพือ่เดนิทางสู ่อ าเภอไทรโยค 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

 
13.00 น. ท่านชมปราสาทเมอืงสงิห ์ ซึง่อุทยานประวัตศิาสตรเ์มอืงสงิหน์ี้ ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าแควนอ้ยใน ต.สงิห ์อ.ไทรโยค จ.

กาญจนบุรี ซึง่มีสถาปัตยกรรม และปฏมิากรรม คลา้ยคลงึกับของสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 กษัตรยินั์กสรา้ง และเป็น
โบราณสถานทีม่ศีลิปะการกอ่สรา้งอยู่ในยุคลพบุรตีอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที ่16-18 ผังเมอืงเป็นรูปสีเ่หลีย่ม

จตุรัส มเีนื้อทีป่ระมาณ 800 กว่าไร่ ก าแพงเมอืงกอ่ดว้ยศลิาแลงขนาดกวา้ง 880 เมตร โดยไดร้ับอทิธพิลทางศาสนา

พุทธ นกิายมหายาน และวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทลอ้มรอบดว้ยก าแพงศลิาแลง คูน ้า และแนวคันดนิ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและประตมิากรรมสรา้งตามลักษณะขอมแบบบายน  การขดุตกแต่งบรูณะอุทยานประวัตศิาสตรเ์มอืงสงิห ์

เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศลิปากร ใชเ้วลาด าเนินการอยู่หลายปี จนมาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 
2530 

  
 

17.00 น. น าคณะทัวรท์กุทา่นเดนิทางกลับสูก่ทม.โดยระหวา่งทางแวะใหค้ณะทัวรท์ุกท่านไดซ้ือ้ของฝากทีเ่มอืงกาญจน ์

20.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน ตุลาคม 2564 
23-25 ตุลาคม 2564 7,999.- 1,500.- 
29-30 ตุลาคม 2564 6,999.- 1,500.- 

เดือน พฤศจิกายน 2564 
5 – 7 พฤศจิกายน 2564 6,999.- 1,500.- 
12 – 14 พฤศจิกายน 2564 6,999.- 1,500.- 
19 – 21 พฤศจิกายน 2564 6,999.- 1,500.- 
26 – 28 พฤศจิกายน 2564 6,999.- 1,500.- 

เดือน ธนัวาคม 2564 
4 – 6 ธนัวาคม 2564 7,999.- 1,500.- 
10 – 12 ธนัวาคม 2564 7,999.- 1,500.- 
17 – 19 ธนัวาคม 2564 6,999.- 1,500.- 
24 – 26 ธนัวาคม 2564 6,999.- 1,500.- 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่ าอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. ผู้เดินทางต้องช าระมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 3,000 / ท่าน  พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีผูเ้ดินทางไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบ

ภายในก าหนด ให้ถือว่าผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทั

ไม่รับยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์เตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ 
ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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2. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา 
ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง
บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 


