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ไฮไลท ์
 
 
 
 
 
 
 
 

กาญจนบุร ี
สังขละบุร ีเมืองมัลลิกา 
 3 วัน 2 คืน 

           เร ิม่ตน้ 

8,900 
บาท/ทา่น 

 

 

สังขละบุรี  วัดวังก์วิเวการาม  
ตักบาตรสะพานมอญ  ล่องเรือวัดเมืองเก่า  
ทองผาภูมิ  เขื่อนวิชราลงกรณ์  หมู่บ้านอีต่อง   
เมืองมัลลิกา 

เดินทาง 03-05 ธันวาคม 2565 
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เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดถ ้าเสือ-ทองผาภูมิ-เข่ือนวิชราลงกรณ์-หมู่บ้านอีต่อง    
วันที่ 2 สังขละบุร-ีวัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า    
วันที่ 3 ตักบาตรสะพานมอญ-ไทรโยค-ปราสาทเมืองสิงห์-กรุงเทพฯ 

 
  X 

 
 
 
 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ลานพระ
ศิวะ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน 
SHA เจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจ
ลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า SET BOX  (มื อที่1) 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี 
10.30 น. น้าท่านเข้าชม วัดถ ้าเสือ ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชิน

ประทานพร จากนั น เดินทางทางเข้าสู่ อ้าเภอทองผาภูมิ 
 เดินทางทางเข้าสู่ อ้าเภอทองผาภูมิ 
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื อที่2) 
 น้าท่านชม เขื่อนวิชราลงกรณ์ 
 ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ต้าบลปิล็อก เขตท้าเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน ้าตก

ไหล จากภูเขา เดินทางถึง "บ้านอีต่อง" หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ 
เพียง 10-15 นาทีแค่นั น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองท้าเหมืองท่ีเคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก 
เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบ้านทั งคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่นี่ก็
ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลักษณ์ 
ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั งปี ความงาม
ของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน   น้า
ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ต้าบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญท่ีสุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยว
ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื อของท่ีระลึก ขนมพื นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง 

ค่้า รับประทานอาหาร (มื อที่3) 
ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่ Keeree Loft Resort หรือเทียบเท่า 
  
  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื อที4่) 
 น้าท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื อชาติที่

อาศัยอยู่ในอ้าเภอสังขละบุรี ทั งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื อสายมอญ ที่มีความ
เลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวการาม เกิดขั นจากพลัง
ศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจ้าพรรษา วัดแห่งนี จึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส้าหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
ของมอญ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ทองผาภูมิ-ทองผาภูมิ-เขื่อนวิชราลงกรณ์-หมู่บ้านอีต่อง 

วันที่ 2  สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม-ล่องเรือวัดเมืองเก่า 
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 น้าท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และ หอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน ้า) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) 
หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาว
มอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับ
ชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเม่ือกักเก็บน ้า
แล้ว น ้าในเขื่อนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอ้าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั งวัดนี ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บน
เนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น ้ามานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคาร
บ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น ้า ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
มากขึ น ซึ่งเม่ือน ้าลดระดับลง เมืองบาดาลทั งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน 

เที่ยง รับประทานอาหาร (มื อที่5) 
  
 น้าท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และ หอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน ้า) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) 

หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาว
มอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับ
ชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเม่ือกักเก็บน ้า
แล้ว น ้าในเขื่อนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอ้าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั งวัดนี ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บน
เนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น ้ามานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคาร
บ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น ้า ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
มากขึ น ซึ่งเม่ือน ้าลดระดับลง เมืองบาดาลทั งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน 

ค่้า รับประทานอาหาร (มื อที่6) 
ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่พัก P. Guest House หรือเที่ยบเท่า ในสังขละบุรี  

หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้ 
  
  
06.00 น. ใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังข

ละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆ
ของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่าง
ทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน)   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื อที่7)  
 น้าท่านเข้าชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น ้า

เจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค 
ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส เม่ือทาส
ได้รับความเป็นไทพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและท้ามาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติหรือ
การดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้องด้ารงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับ
คนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี นับเป็นรากเหง้าส้าคัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์ ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔  (มื อที8่) 
15.00 น. น้าท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื อของฝากที่เมืองกาญจนบุรี(หากมีเวลาตามความเหมาะสม) 
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
 
 

 

วันที่ 3  ตักบาตรสะพานมอญ-เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔-กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

(พักห้อง 2-3 ท่าน) 
พักเดี่ยว 

(ช้าระเพิ่ม) 
03-05 ธันวาคม 2565  8,900 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั นต่้า 8 ท่าน* 
 
 
อัตรานี รวม 
1.รถน้าเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ แบบท้องถิ่น ไม่สามารถเลือกเตียงได้  
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 
อัตรานี ไม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ้าตัว)  
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส้าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช้าระเพิ่ม 500 บาท  
4.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ้านวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนท้าการช้าระเงิน) 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะน้า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก้าหนดการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะนั น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่ก้าหนด 
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การจองทัวร์และส้ารองท่ีนั่ง  
1.กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่้า 10 วัน   
2.รายการทัวร์เม่ือช้าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
3.ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน ไม่มีการช้าระมัดจ้า 
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล้าดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม 
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งด
แจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ นจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั งหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง(ถ้ามี)
อาทิเช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
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                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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