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รำยกำรทวัร์คณะพเิศษเทีย่ว  

“ ดินแดนตะวันตก แผ่นดินของต ำนำน-

กำญจนบุรี 2 วัน 1 คนื”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/4398) 

วันแรกของกำรเดินทำง        กรุงเทพฯ – กำญจนบุรี – ช่องเขำขำด –  

        น  ำตกไทรโยคน้อย – เมืองมลัลกิำ ร.ศ. 124 

07.00 น.   คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวก  

07.30 น.  น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศแบบ วีไอพี น าท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี  

 น าท่านเดินทางสู่ ช่องเขำขำด น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นสถานที่เที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเร่ืองราว

เก่ียวกับการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ในช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2485 - 2488 

โดยมีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการภาพถ่าย สไลด์ มัลติมีเดีย การจัดแสดงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ของเชลยศึกสงคราม รวมถืงการเปิดให้เข้าชมสถานที่จริงบริเวณช่องเขาขาดที่เป็นเส้นทางการ

สร้างรถไฟสู่ประเทศพม่า  
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 จากนั้นชมน  ำตกไทรโยคนอ้ย หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า น้ าตกเขาพัง เป็นน้ าตกที่มีช่ือเสียงมาช้า

นาน เหตุที่ได้ช่ือว่าน้ าตกเขาพัง เพราะเกิดบน หน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมาจนเกิดโขดหินปูน

ลดหล่ันกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขา ต้นก าเนิดเป็นน้ าผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ล าธารเล็กๆ ไหล

ตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร แผ่กระจายไปตามพ้ืนเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงา

ของพันธ์ุไม้ นานาชนิดเ ป็นน้ าตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากมีเพียงช้ันเดียว  

 

กลำงวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บำ่ย น าท่านชม เมืองมลัลกิำ ร.ศ. 124 เป็นเมืองโบราณ ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ 60 ไร่ จ าลองวิถีชีวิต ความ

เป็นอยู่ในสมัยอดีต ในรัชกาลที่ 5 หลังการประกาศเลิกทาส หากใครที่ได้เข้ามาก็จะได้สัมผัสกับวิถี

ชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เดินเล่นผ่าน สะพานหัน อันเป็นท่ีล่องเรือค้าขายกันของ

ผู้คนในสมัยนั้น อีกทั้งอาคาร บ้านเรือนไทย อาหารไทยแบบด้ังเดิม เงินที่ใช้ในการซ้ือขาย ภาษาที่

ใช้ ขอรับ/เจ้าค่ะ  การประกอบอาชีพของคนสมัย การหุงหาอาหาร และเราสามารถแต่งชุดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แล้วน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก “โรงแรม เฟลกิซ์ริเวอร์แควร์” หรือเทียบเท่า  

ค่ ำ อาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมร่วมงานสังสรรค์ สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะ 
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วันทีส่องของกำรเดินทำง     สะพำนข้ำมแมน่  ำแคว –สสุำนทหำรสมัพนัธมิตร  

     ล่องแพ -  วัดถ  ำเสือ – กลบักรุงเทพฯ 

เช้ำ  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักโรงแรม     

 จากนั้นชม สะพำนข้ำมแมน่  ำแคว อนุสรณ์สถาน

ทางประวัติศาสตร์คร้ังส าคัญของโลก เป็นส่วน

หนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่สร้างข้ึนในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์

ทั้งเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ซ่ึงสะพานข้าม

แม่น้ าแคว เป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด

กาญจนบุรี จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สสุำนทหำร

สมัพนัธมิตร ที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "ป่าช้า

อังกฤษ" เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพ้ืนที่ 17 ไร่ 

เป็นอนุสรณ์สถานฝังศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ 6,982 หลุม  
จากนั้นน าท่านเปล่ียนบรรยากาศชมความงดงามของล าน้ าแม่กลอง โดยการน าท่านล่องแพ ซ่ึง

เปน็กิจกรรมกลางแจ้งที่มีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแม่น้ าแควน้อย ให้ท่านพักผ่อน

ในบรรยากาศแบบสบายๆ ท่ามกลางป่าเขา ล าเนาไพร ตลอดสองฝ่ังน้ า พร้อม ทั้งยังเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซ่ึงญี่ปุ่นต้องการที่จะสร้างทางรถไฟเพ่ือขนอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ เพ่ือล าเลียงเข้าพม่าไปสู่อินเดีย  

 

กลำงวัน อาหารกลางวัน บนแพ 
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บำ่ย น าท่านชม วัดถ  ำเสือ มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อม

ด้วยพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงาม และเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 

เมตร กว้าง 29 เมตร สูงใหญ่โดดเด่นอลังการ จากเนินเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบและ

เข่ือนแม่กลองโดยรอบได้ในมุมกว้าง แล้วน าท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ท่านซ้ือของฝาก

ของที่ระลึก 

 

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 

 

14/05/2018 : KANCHANABURI-2 DAY 

 

 

อัตรำคำ่ทัวร์ 

รำคำทำ่นละ      

  

หมายเหตุ 1.อัตราค่าทัวร์ดังกล่าวข้างต้นต้องมีผู้เดินทางผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน 

 

 

อัตรำคำ่ทัวร์นี รวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ น าเดินทางตลอดการเดินทาง  

• ค่าห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ท่านที่ประสงค์จะพัก

ห้องเด่ียว หรือไม่สามารถจัดหาคู่พักได้ ต้องเสียค่าห้องพักเด่ียวเพ่ิม  

• ค่าอาหารระดับมาตรฐานทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าเรือ ตามที่ระบุตามในรายการ 

• ค่ามัคคุเทศก์ติดตามตลอดการเดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ประกันชีวิตในวงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อัตรำคำ่ทัวร์นี ไม่รวม 

• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
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