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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เยน็ 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ทองผาภูมิ-บ่อน ้าพุร้อนหินดาด-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม    
วันที่ 2 ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น ้าตกเกริงกาเวียง-ทองผาภูมิ 

เขือ่นวิชราลงกรณ-์หมู่บ้านอีต่อง-ปิล็อก 
   

วันที่ 3 เนินช้างศึก-น ้าตกจ๊อกกระดิ่น-ไทรโยค-ปราสาทเมืองสิงห์-กรุงเทพฯ   X 
 

กาญจนบุร ี
สังขละบุร ีปิล็อก 
 3 วนั 2 คนื 

           เร ิม่ตน้ 

6,990 
บาท/ทา่น 

 

ไฮไลท ์

สงัขละบุร ี บ่อน า้พุรอ้นหินดาด  วดัวงักว์ิเวการาม  
ตักบาตรสะพานมอญ  ล่องเรือวดัเมืองเกา่  
น ้าตกเกรงิกาเวยีง ทองผาภมู ิ เขื่อนวิชราลงกรณ ์ 
หมู่บา้นอตีอ่ง  ปิลอ็ก ไทรโยค ปราสาทเมอืงสงิห์ 

เดนิทาง มถิุนายน-ธันวาคม 2565 
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06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพร้าว ลานพระศิวะ) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะท าการ
ตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการ
นั่งในรถ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ SET BOX  (มือ้ที1่) 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดักาญจนบรุี 
11.30 น. เดินทางทางเข้าสู่ อ าเภอทองผาภมูิ 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร (มือ้ที่2) 
 น าท่านเข้าชม วัดวงัก์วเิวการาม หรือ วดัหลวงพอ่อตุตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเช้ือชาติที่อาศัยอยู่ในอ าเภอ

สังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะ
เป็นดั่ง "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวการาม เกิดขั้นจากพลังศรัทธาท่ีมีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่อ
อุตตมะเคยจ าพรรษา วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับชาวมอญ ใน
การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ 

ค่ า รบัประทานอาหาร (มือ้ที่3) 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก P. Guest House หรอืเทีย่บเทา่ ในสงัขละบรุี  

หมายเหต*ุทีพ่กัทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบุประเภทเตียงได้ 
  
  
06.00 น. ใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถี  
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่4)  
09.00 น. น าท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และ หอระฆงัของเมอืงบาดาล (โบสถจ์มน้ า) “วัดวงักว์เิวการาม” (เกา่) หรือ “วัดหลวง

พ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี 
พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขา
แหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ าแล้ว น้ าในเข่ือนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอ าเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัด
นี้ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ ามานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและ
อาคารบ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าท่ีจมอยู่ใต้น้ า ได้กลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 
ซึ่งเมื่อน้ าลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน 

10.30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่อ าเภอทองผาภูมิ ระหว่างทางน าท่านชม น้ าตกเกรงิกระเวยีง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลม เป็นน้ าตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สูงประมาณ 5 เมตร มีน้ าไหลลดหลั่นกันมาตามโขดหินมายังแอ่งน้ าน้อย
ใหญ่ น้ าใส มีน้ าไหลตลอดทั้งปี 

 น าทา่นชม เขือ่นวชิราลงกรณ์ 
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื้อที่5) 
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้นอตีอ่ง ต าบลปิล็อก เขตท าเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ าตกไหล จากภูเขา 

เดินทางถึง "บ้านอีต่อง" หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดย
ในอดีตเคยเป็นเมืองท าเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป 
ชาวบ้านท้ังคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่น่ีก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์

วันที ่1  กรงุเทพฯ–ทองผาภูม-ิสงัขละบรุ-ีวดัวงักว์เิวการาม 

วนัที ่2  ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวดัเมืองเกา่-น า้ตกเกรงิกระเวยีง-ทองผาภมู-ิเขื่อนวชิราลงกรณ-์หมูบ่า้นอี
ต่อง 
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ของเมืองเหมืองเก่าน่ันเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมา
เยือน   น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านอีต่อง ต าบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีเจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชม
วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง 

ค่ า รบัประทานอาหาร (มือ้ที6่) 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ีพ่กัแบบโฮมสเตย ์(หมูบ่้านอตีอ่ง) หมายเหตุ*ที่พกัทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบปุระเภทเตียงได้ 
  
  
06.00 น. น าท่าน ชมเนินชา้งศกึ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึง

ต้องเดินทางโดยรถ 4WD น าท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่
ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที่พกั (มือ้ที่7) 
 ชม น้ าตกจอ๊กกระดิน่ ชมความสวยงามของน้ าตก 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร (มือ้ที8่) 
บ่าย ท่านชม ปราสาทเมอืงสงิห์  ซึง่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าแควน้อยใน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.

กาญจนบุรี ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้าง และเป็น
โบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส มีเน้ือที่ประมาณ 800 กว่าไร่ ก าแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพล
ทางศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยก าแพงศิลาแลง คูน้ า และแนว
คันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายน  การขุดตกแต่งบูรณะอุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศิลปากร ใช้เวลาด าเนินการอยู่หลายปี จนมา
เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2530 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบั ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากทีเ่มอืงกาญจนบรุ(ีหากมเีวลาตามความเหมาะสม) 
18.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
  

วนัที ่3  เนนิชิางศึก-น า้ตกจิอกกระดิน่-ไทรโยค–ปราสาทเมอืงสงิหิ-กรงุเทพฯ 
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อตัราคิาบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคา/ทิาน 

(พักหิอง 2-3 ทิาน) 

พักเดีย่ว 

(ช้าระเพิ่ม) 

27-29 มกราคม 2566  7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
24-26 กุมภาพันธ์ 2566  7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
04-06 มนีาคม  2566  7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
24-26 มนีาคม  2566 7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
06-08 เมษายน 2566 7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
27-29 เมษายน 2566 7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
28 -30 เมษายน 2566  7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
03-05 มิถุนายน 2566  7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
26-28 มิถุนายน 2566 6,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
21-23 กรกฎาคม 2566 7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
   
28-30 กรกฎาคม 2566 7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
25-27 สิงหาคม 2566  7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
22-24 กันยายน 2566  7,490 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
13-15 ตุลาคม 2566  7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
24-26 พฤศจิกายน 2566  7,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
01-03 ธันวาคม 2566  8,990 บาท /ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 
09-11 ธันวาคม 2566 8,990 บาท /ท่าน   3,500 บาท/ท่าน 
29-31  ธันวาคม 2566 9,999 บาท /ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 
30 ธันวาคม 2566 –  
01 มกราคม 2567  
(ปีใหม่) 

10,999 บาท /ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

*กรุิปออกเดนิทาง ขั นต่า้ 8 ทิาน* 
 

 
อัตรานี รวม 
1.รถน้าเท่ียว รถท้องถ่ิน และเรือ ตามรายการท่องเท่ียว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ แบบท้องถ่ิน ไม่สามารถเลือกเตียงได้  
4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์น้าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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อัตรานี ไม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ้าตัว)  
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส้าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช้าระเพิ่ม 500 บาท  
4.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ้านวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
5.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนท้าการช้าระเงิน) 
หมายเหต ุ(กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต)ุ 
1. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าที่แนะน้า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก้าหนดการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะนั น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวนท่ีก้าหนด 
การจองทวัรแ์ละสา้รองที่นัง่  
1.กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่้า 10 วัน   
2.รายการทัวร์เม่ือช้าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
3.ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน ไม่มีการช้าระมัดจ้า 
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล้าดับการเท่ียวเพ่ือความเหมาะสม 
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
ขอ้แนะนา้สา้หรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งด
แจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
การยกเลกิการเดนิทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เปน็ไปตามพระราชบญัญัตธิุรกิจน้าเทีย่วและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไมน่้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจรงิ 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินทั งหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทัวร์ ทางบรษิัทคนืเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัด
จ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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