คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ
กาญจนบ ุรี ปิล็อก สังขละบ ุรี 3 วัน 2 คืน
เดินทาง ธันวาคม 2563 -ก ุมภาพันธ์ 2564
สังขละบุรี l บ่อนำ้ พุรอ้ นหินดำด l วัดวังก์วิเวกำรำม l
ตักบำตรสะพำนมอญ l ล่องเรือวัดเมืองเก่ำ l นำ้ ตกเกริงกำเวียง l
ทองผำภูมิ l เขือ่ นวิชรำลงกรณ์ l หมูบ
่ ำ้ นอีตอ่ ง l ตำบลปิ ล็อก l
ไทรโยค l ปรำสำทเมืองสิงห์
เริ่มต้นเพียง

5,555.-

เส้นทำงกำรเดินทำง

เช้ำ เที่ยง เย็น

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ทองผำภูมิ-บ่อนำ้ พุรอ้ นหินดำด-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวกำรำม
วันที่ 2 ตักบำตรสะพำนมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่ำ-นำ้ ตกเกริงกำเวียง-ทองผำภูมิ
เขือ่ นวิชรำลงกรณ์-หมู่บำ้ นอีตอ่ ง-ตำบลปิ ล็อก
วันที่ 3 ไทรโยค – ปรำสำทเมืองสิงห์ - กรุงเทพฯ
















WTKAN-BS002 คิดถึงอ ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุร ี ปิ ล็อก สังขละบุร ี 3 วัน 2 คืน

Day
1
กร ุงเทพฯ
กาญจนบ ุรี
วันที่ 1

กร ุงเทพฯ–ทองผาภ ูมิ-บ่อน้าพ ุร้อนหินดาด-สังขละบ ุรี-วัดวังก์วิเวการาม

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย (จุดจอดรถ เดอะบำซำร์ รัชดำภิเษก แยกรัชดำ-ลำดพร้ำว ฝัง่ เซเว่น)
โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยวและเป็ นไปตำมมำตรฐำน SHA
เจ้ำหน้ำที่จะทำกำรตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้ำเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้ำง
มือให้บริกำร และเว้นระยะห่ำงกำรนัง่ ในรถ
รับประทานอาหารว่างบนรถ ระหว่างเดินทาง (มื้อที่1)
06.30 น. ออกเดินทำงสู่จงั หวัดกำญจนบุรี
11.30 น. เดินทำงทำงเข้ำสู่อำเภอทองผำภูมิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
บ่าย
นำท่ำน น้าพ ุร้อนหินดาด หรือนำ้ พุรอ้ นกุยมัง่ บ่อนำ้ ร้อนธรรมชำติ มีสรรพคุณในกำรรักษำโรคภัย
ไข้เจ็บหลำยอย่ำง เช่น โรคเหน็บชำ ไขข้อ อักเสบ และนำ้ พุรอ้ นแห่งนีน
้ กั ท่องเที่ยวสำมำรถลงอำบนำ้ ใน
บ่อได้ และยังมีลำธำรนำ้ เย็นไหลอยู่ดำ้ นล่ำงบ่อนำ้ ร้อน ให้ท่ำนได้อิสระแช่นำ้ ร้อนตำมอัธยำศัย

***เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนด่านเจดียส์ ามองค์ กรป
๊ ุ ที่ออกเดินทาง
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 23 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ปรับโปรแกรมจากด่า นเจดี ยส์ ามองค์ เป็นน้ าพรุ อ้ นหิ น
ดาด**
15.00 น. นำท่ำนเข้ำชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออ ุตตมะ นับเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชำติที่
อำศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทัง้ ชำวไทย ชำวกะเหรี่ยง และโดยเฉพำะชำวไทยเชื้อสำยมอญ ที่มีควำม
เลื่อมใสและศรัทธำหลวงพ่ออุตตมะเป็ นดัง่ "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวกำรำม เกิดขัน้ จำก
WTKAN-BS002 คิดถึงอ ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุร ี ปิ ล็อก สังขละบุร ี 3 วัน 2 คืน

พลังศรัทธำที่มีตอ่ หลวงพ่อ และยังเป็ นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจำพรรษำ วัดแห่งนีจ้ ึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็ นสถำนที่ศกั ดิส์ ิทธิ์สำหรับชำวมอญ ในกำรประกอบพิธีกรรมตำมประเพณี
ของมอญ

เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)
นาท่านเข้าสูท
่ ี่พกั P. Guest House หรือเที่ยบเท่า (สังขละบ ุรี)
หมายเหต ุ*ที่พกั ท้องถิ่นไม่สามารถระบ ุประเภทเตียงได้

Day
2
สังขละบ ุรี
ปิล็อก
วันที่ 2

ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น้าตกเกริงกระเวียง-ทองผาภ ูมิ
เขื่อนวิชราลงกรณ์-หมูบ
่ า้ นอีต่อง-ตาบลปิล็อก

06.00 น. นำท่ำนใส่บำตรพระตอนเช้ำบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่ส ุดในประเทศไทย) สัมผัส
มนต์เสน่หส์ งั ขละบุรีและวิถีชีวิตชำวไทย-มอญ ท่ำนสำมำรถร่วมแต่งชุดชำวมอญเพื่อใส่บำตรและเดิน
ถ่ำยรูปสวยๆของสะพำนมอญได้ (มีบริกำรเช่ำชุดที่รำ้ นขำยอำหำรใส่บำตร หรือ ซื้อเป็ นที่ระลึกได้ที่
ร้ำนระหว่ำงทำงเดินไปสะพำน มีให้เลือกหลำกหลำยร้ำน)

WTKAN-BS002 คิดถึงอ ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุร ี ปิ ล็อก สังขละบุร ี 3 วัน 2 คืน

อิสระอาหารเช้าที่สพานมอญ ให้ท่ำนได้เดินถ่ำยรูปหรือนัง่ ทำนกำแฟยำมเช้ำหรือโจ๊กร้อนๆ
ได้บรรยำกำศกำรชมวิวสะพำน
09.00 น. นำท่ำน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบำดำล (โบสถ์จมน้า) “วัดวังก์วิเวกำรำม” (เก่ำ)
หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็ นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชำวบ้ำนอพยพชำวกะเหรี่ยงและชำว
มอญ ได้ร่วมกันสร้ำงขึน้ ในปี พ.ศ.2496 ที่บำ้ นวังกะล่ำง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ใกล้
กับชำยแดนไทย-พม่ำ ห่ำงจำกอำเภอเมืองกำญจนบุรี ประมำณ 220 กิโลเมตร ต่อมำปี พ.ศ. 2527
กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้กอ่ สร้ำงเขือ่ นเขำแหลม หรือ เขือ่ นวชิรำลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บ
นำ้ แล้ว นำ้ ในเขือ่ นเขำแหลมจะเข้ำท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ำรวมทัง้ วัดนีด้ ว้ ย จึงได้ยำ้ ยวัดมำอยู่บน
เนินเขำ ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้นำ้ มำนำนนับสิบปี เหลือเพียงซำกปรักหักพังของวัดและอำคำร
บ้ำนเรือน ปั จจุบนั อุโบสถหลังเก่ำที่จมอยู่ใต้นำ้ ได้กลำยเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็ นที่รจู้ ักกัน
มำกขึน้ ซึ่งเมื่อนำ้ ลดระดับลง เมืองบำดำลทัง้ เมืองก็จะเผยควำมงดงำมของโบรำณสถำน
เช้า

10.30 น. นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่อำเภอทองผำภูมิ ระหว่ำงทำงนำท่ำนชม น้าตกเกริงกระเวียง อยูใ่ นเขตพื้นที่
ของอุทยำนแห่งชำติเขำแหลม เป็ นนำ้ ตกที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก สูงประมำณ 5 เมตร มีนำ้ ไหลลดหลัน่
กันมำตำมโขดหินมำยังแอ่งนำ้ น้อยใหญ่ นำ้ ใส มีนำ้ ไหลตลอดทัง้ ปี

11.30 น. นาท่านชมเขื่อนวิชราลงกรณ์

WTKAN-BS002 คิดถึงอ ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุร ี ปิ ล็อก สังขละบุร ี 3 วัน 2 คืน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่4)
13.00 น. ออกเดินทำงต่อไปยัง หมู่บา้ นอีต่อง ตำบลปิ ล็อก เขตทำเหมืองเก่ำ ระหว่ำงทำงวิวสวยมำก เห็น
นำ้ ตกไหล จำกภูเขำ เดินทำงถึง "บ้ำนอีตอ่ ง" หมู่บำ้ นขนำดน่ำรัก สำมำรถเดินเป็ นวงกลมรอบนึงได้
สบำยๆ เพียง 10-15 นำทีแค่นนั้ โดยในอดีตเคยเป็ นเมืองทำเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่ำงเช่น เหมือง
ปิ ล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจำกที่เหมืองปิ ดตัวลงไป ชำวบ้ำนทัง้ คนไทยและคนพม่ำที่ลงหลักปั กฐำน
ที่นกี่ ็ยงั คงอำศัยอยู่ตำมเดิมเรื่อยมำจนถึงปั จจุบนั ที่ยงั คงควำมเสน่หข์ องเมืองเหมืองเก่ำนัน่ เอง มี
เอกลักษณ์ ตรงที่ควำมเงียบสงบ วิถีชีวิตชำวบ้ำนที่เรียบง่ำย ทัง้ สภำพภูมิอำกำศที่เย็นสบำยตลอดทัง้
ปี ควำมงำมของสภำพภูมิประเทศ จึงเป็ นเสน่หอ์ ีกอย่ำงหนึง่ ที่ทำให้นกั ท่องเที่ยวเดินทำงแวะเวียนมำ
เยือน นำท่ำนเที่ยวชม หมู่บำ้ นอีตอ่ ง ตำบลปิ ล็อก ซึ่งเป็ นหมู่บำ้ นที่เจริญที่ สดุ สมัยที่กิจกำรเหมือง
รุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ำยของชำวบ้ำนอีตอ่ ง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคน
เดินบ้ำนอีตอ่ ง

เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่5)
นาท่ า นเข้า สู่ที่ พ ัก แบบโฮมสเตย์ (หมู่บ ้า นอี ต่ อ ง)หมายเหต ุ*ที่พ ัก ท้อ งถิ่ น ไม่ส ามารถระบ ุ
ประเภทเตียงได้
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Day
3
ปิล็อก
กร ุงเทพฯ
วันที่ 3

เนินช้างศึก-ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห์- กร ุงเทพฯ

06.00 น. นำท่ำนชมเนินช้างศึก จุดชมพระอำทิตย์ขนึ้ และลงที่สวยที่สดุ ในประเทศไทยซึ่งเส้นทำงค่อนข้ำงชัน
และเป็ นหลุมจึงต้องเดินทำงโดยรถ 4WD นำท่ำนชมทะเลหมอกที่จดุ นีโ้ ดยท่ำนจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊ำซ
ธรรมชำติที่ส่งมำจำกพม่ำเข้ำสู่ไทย บรรยำกำศโดยรอบของหมู่บำ้ นอีตอ่ งด้วย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (มื้อที่6)
นำท่ำนอำลำหมู่บำ้ นอีตอ่ ง เพื่อเดินทำงสู่ อำเภอไทรโยค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)
13.00 น. ท่ำนชมปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งอุทยำนประวัติศำสตร์เมือ งสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝั ง่ แม่นำ้ แควน้อยใน ต.
สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี ซึ่งมีสถำปั ตยกรรม และปฏิ มำกรรม คล้ำ ยคลึงกับของสมัยพระเจ้ำ
ชัยวรมันที่ 7 กษัตริยน์ กั สร้ำง และเป็ นโบรำณสถำนที่มีศิลปะกำรก่อสร้ำงอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลำย
ประมำณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ผังเมืองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจตุรสั มีเนือ้ ที่ประมำณ 800 กว่ำไร่ กำแพง
เมืองก่อด้วยศิลำแลงขนำดกว้ำง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทำงศำสนำพุทธ นิกำยมหำยำน และ
วัฒ นธรรมจำกกัม พูช ำ ตัว ปรำสำทล้อ มรอบด้ว ยก ำแพงศิ ล ำแลง คูน ้ำ และแนวคันดิน รูป แบบ
สถำปั ตยกรรมและประติม ำกรรมสร้ำ งตำมลักษณะขอมแบบบำยน กำรขุดตกแต่งบูรณะอุทยำน
ประวัตศิ ำสตร์เมืองสิงห์ เริ่มตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2478 โดยช่ำงฝี มือจำกกรมศิลปำกร ใช้เวลำดำเนินกำรอยู่
หลำยปี จนมำเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2530
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17.00 น. นำคณะทัวร์ทกุ ท่ำนเดินทำงกลับสู่กทม.โดยระหว่ำงทำงแวะให้คณะทัวร์ทกุ ท่ำนได้ซื้อของฝำกที่เมือง
กำญจน์
20.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

รำคำท่ำนละ

31ธันวำคม 2563 – 02 มกรำคม 2564 (ปี ใหม่)
6,666 บำท
29-31 มกรำคม 2564
5,555 บำท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน
หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจำรณำโปรแกรมกำรเดินทำงให้ละเอียดก่อนทำกำรจอง
2. กรุณำปฏิบตั รตำมที่เจ้ำหน้ำที่แนะนำ เพื่อเป็ นไปตำมมำตรฐำน SHA (มำตรฐำนท่องเที่ยวปลอดภัยด้ำน
สุขอนำมัย) และเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยว
3. กรุณำจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ หรือยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่
มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ
5. กำหนดกำรนีอ้ ำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของหมู่คณะ เวลำ สภำพกำรจรำจร และสภำพ
ภูมิอำกำศในขณะนัน้ โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป้นสำคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนกำรเดินทำง ในกรณีที่ผเู้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์น้ รี วม
1. รถตูป้ รับอำกำศ ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
2. ค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยว ตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
3. พำหนะท้องถิ่น(ถ้ำมี) ตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
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5. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง (ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ
2,000,000 บำท , ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีที่เกิดจำกอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท ตำม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ไี ม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรำยกำรทัวร์ที่ระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเครื่องดืม
่ ค่ำรักษำพยำบำล (ใน
กรณีที่เกิดจำกกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่ำใช้จ่ำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว ที่เกิดจำกผูเ้ ดินทำงเอง
3. ค่ำธรรมเนียมสถำนที่ท่องเที่ยว สำหรับชำวต่ำงชำติที่ตอ้ งชำระเพิ่ม อำทิ ค่ำธรรมเนียมอุทยำนแห่งชำติ
4. ค่ำทิปมัคคุเทศก์ และพนักงำนขับรถ จำนวน 300 บำท/ลูกค้ำ 1 ท่ำน
5. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีที่ตอ้ งกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ ) (กรณี
ต้องกำร รบกวนแจ้งก่อนทำกำรชำระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณำแจ้งชื่อ-นำมสกุล, ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สำหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่ำน
2. ชำระค่ำทัวร์ เพื่อเป็ นกำรยืนยันกำรจองจึงจะถือว่ำได้ทำกำรสำรองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเข้ำ
ทำงธนำคำรของบริษทั ฯ ดังรำยละเอียด
3. กรุณำส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ให้ทำงบริษทั ฯ ก่อนกำรเดินทำง 7 วัน
เพื่อใช้สำหรับกำรทำเอกสำรประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำทัวร์กบั ทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมำชิกต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรเดินทำง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทำงบริษทั จะมีมำตรกำร วัดไข้ และ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนำ้
บนรถตลอดกำรเดินทำง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณำกรอกรำยละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทำงบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่ำน เมื่อท่ำนกรอกแล้ว
กรุณำส่งคืนให้ จนท.บริกำรบนรถบริกำร)
5. นำ้ ดืม
่ /นำ้ เปล่ำ แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทำงบริษทั ขออนุญำต งดแจกขนม-อำหำรว่ำง ระหว่ำงที่อยู่บนรถ
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