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กาญจนบุรี

อีกหนึ่งในเมืองท�องเที่ยวใกล�กรุงเทพที่มีสถานที่
ท�องเที่ยวหลากหลาย ทั้งท�องเที่ยวแนวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร� วัฒนธรรม และโดดเด�นในเร�อ่งของ
น้ำตกที่สวยงามมีชื่อเสียง พักผ�อน ณ ร�สอร�ทที่
สะดวกสบายร�มน้ำ

เร�ยกได�ว�าถ�าอยากพักชาร�จพลังกาย พลังใจ ท่ีน่ี
ถือเป�นอีกหนึ่งจ�ดหมายหลักของนักท�องเที่ยว 
เท่ียวเมืองกาญจน�แวะท่ีไหนได�บ�างเราคัดมาให�แล�ว



กรุงเทพ - ทากิเลน - ถ้ำกระแซ - ไทรโยคว�ว
วันที่   1
07.30 น. พร�อมกัน ณ จ�ดนัดพบ และออกเดินทางโดยรถตู�

ปรับอากาศ VIP 
(รับประทานอาหารเช�าแบบ Box set)

11.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟท�ากิเลน ใช�เวลาประมาณ
40 นาที เพ�่อข�้นรถไฟไปยัง “ถ้ำกระแซ” 
(รถไฟออกจากท�ากิเลน 11.33 น. นั่งรถไฟ 25 นาที
ระหว�างทาง ท�านจะได�เห็นว�วไฮไลท�อันสวยงามของ
ทางรถไฟสายมรณะนี้)

12.00 น. บร�การอาหารกลางวัน ณ ร�านอาหาร 
หลังอาหารมีเวลาให�ท�านเดินช็อปป��ง, ถ�ายรูป, ไหว�พระ

14.00 น. นำท�านออกเดินทางต�อไปยังที่พัก “ไทรโยคว�ว”

ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ
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(พักที่ ไทรโยคว�ว หร�อเทียบเท�าระดับเดียวกัน)

16.00 น. นำท�านเข�าที่พัก Check in ณ ร�สอร�ทร�มน้ำแสนสวย 
อิสระพักผ�อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศข�นเขาและสายน้ำ

17.00 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรมล�องแพ โดดน้ำ เล�นน้ำ ที่ทาง
ที่พักได�จัดไว�ให�

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ�ต�
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ไทรโยคว�ว
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พ�พ�ธภัณฑชองเขาขาด - ดานเจดีย - นั่งเร�อสังขละ - สามประสบ
วันที่   2
07.00 น. รับประทานอาหารเช�าที่โรงแรม

08.30 น. ออกเดินทางถึงช�องเขาขาดเวลา  09.30 น. ชมพ�พ�ธภัณฑ�ตั้งอยู�ภายใน
กองการเกษตรและสหกรณ� เป�นพ�พ�ธภัณฑ�ที่จัดแสดงข�อมูล ภาพถ�าย 
และข�าวของเคร�่องใช�เมื่อครั้งมีการสร�างทางรถไฟสายมรณะในสงคราม
โลกครั้งที่ 2 เพ�่อใช�เป�นเส�นทางเดินทัพเข�าไปสู�ประเทศอินเดีย การเดิน
ทางเยี่ยมชมนั้นสะดวกสบาย แต�อาจมีความชันเป�นบางช�วง ความยาว
ของการเดินไปกลับประมาณ 1 กม. 
มีหูฟ�ง (แลกได�ท่ีประชาสัมพันธ�) ให�ท�านได�ศึกษาความเป�นมาของสถาณท่ี

ทางรถไฟสายมรณะช�องเขาขาด
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เดินทางต�อไปยังด�านเจดีย�สามองค�หร�อหินสามกอง เป�นจ�ดกั้นพรมแดน
ระหว�างประเทศไทยและพม�า ซ่ึงตามคำบอกเล�ากล�าวไว�ว�า ในสมัยก�อนท่ี
แห�งนี้เคยเป�นช�องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย–พม�า ตาม
ธรรมเนียมผู�ที่เดินทางผ�านมาบร�เวณนี้จะนำหินมากองไว�สักการะ เพ�่อ
ความเป�นสิร�มงคลในการเดินทาง และถือกันว�าต�องทำตาม มิฉะนั้นก็จะ
ไม�มีความสบายใจ จนจะพาให�เกิดภัยอันตรายหร�อเจ็บไข�ข�้นได� 

10.30 น.

อิสระมื้อกลางวัน หลังจากนั้นนำท�านออกเดินทางต�อไปยังสังขละบุร�12.00 น.

เดินเล�นช็อปป��งของชายแดนท่ีด�านเจดีย� แวะซ้ือของฝากตามร�านค�าท่ีอยู�
บร�เวณด�านซึ่งมีสินค�ามากมายที่มาจากฝ��งพม�า เช�น เคร�่องประดับ 
เคร�่องไม�ตกแต�งบ�าน ฯลฯ

14.00 น.

ข�น้ฝ��ง และ นำท�านเข�าท่ีพัก Check in ณ สามประสบร�สอร�ท 
พักผ�อนตามอัธยาศัย อิสระม้ือเย็น

16.30 น.

ออกจากด�านเจดีย� ถึงสังขละเวลา 15.30 ข�น้เร�อ 15.45 น. และพาน่ังเร�อ
ไปต�อกันที่ วัดใต�น้ำหร�อเมืองบาดาลแห�งสังขละบุร� อีกหนึ่งไฮไลท�ของ
สังขละบุร� ล�องเร�อชมโบสถ�เก�ากลางน้ำสุดอันซีน

15.00 น.

เมืองบาดาล (วัดใต�น้ำ) แห�งสังขละบุร�
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ตักบาตรสะพานมอญ - เลคเฮฟเวนร�สอรท
วันที่   3
06.00 น. ใส�บาตรพระยามเช�า ณ ตลาดมอญ ซึ่งเป�นหนึ่งในว�ถีชีว�ต

และวัฒนธรรมของชาวมอญท่ีอยู�อาศัยในสังขละบุร�น้ี จาก
ว�ถีชีว�ตและวัฒนธรรมท่ีเป�นกิจกรรมยามเช�าของชาวมอญ 
ได�กลายเป�นกิจกรรมท่ีสร�างเง�นสร�างรายได�ให�กับชาวมอญ
ที่อาศัยอยู�ในสังขละบุร�แห�งนี้ด�วย

08.00 น. บร�การอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. พักผ�อนตามอัธยาศัย
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10.30 น. เดินทางเข�าสู� Lake Heaven Resort ที่เร�ยกได�ว�าเป�นที่พักยอดฮิต 
เป�นอีกสวรรค�ของคนที่ชอบกิจกรรมทางน้ำ อีกทั้ง Lake Heaven 
ยังมี  Water Park ต้ังอยู�ตรงกลางท่ีพัก ล�อมรอบด�วยว�วภูเขาท่ีต้ัง
อยู�ในเข�อ่นศร�นคร�นทร� นอกจากจะมันส�แล�ว ยังได�นอนชมว�วสวยๆ 
และกิจกรรมมันส�ๆที่รอคุณอยู�ที่นี่

12.00 น.

16.00 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร�สอร�ท

อิสระพักผ�อน และเล�นกิจกรรมที่ทางร�สอร�ทจัดเตร�ยมให�

รับประทานอาหารเย็นและอิสระพักผ�อนตามอัธยาศัย
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น้ำตกเอราวัณ - สะพานขามแมน้ำแคว - กรุงเทพฯ
วันที่   4
07.00 น. รับประทานอาหารเช�า

09.00 น. กิจกรรมข�้นน้ำตกเอราวัณ อุทยานแห�งชาติเอราวัณอยู�ในเขต 
อ. ศร�สวัสดิ์ จ.กาญจนบุร� ดังนั้นการเดินทางหากอยากจะมี
เวลาชมน้ำตกเอราวัณนานๆต�องไปแต�เช�า น้ำตกเอราวัณนั้น
มีท้ังหมด 7 ช้ัน ต�องเดินลัดเลาะตามป�า เลาะโขดหินบ�าง เพ�อ่ข�น้
ไปถึงน้ำตกช้ันท่ี 7 ช้ัน 1-4 พอเดินได� แต�ช้ันท่ี 5 เป�นต�นไป ทาง
ค�อนข�างชันและไกลพอสมควร บางครั้งต�องถอดรองเท�าเดิน
เลาะหิน ลุยน้ำ ลุยโคลนนิดหน�อย เพ�่อเข�าไปชมน้ำตก

14.00 น. กลับลงมาจากน้ำตก 
อิสระมื้อกลางวัน

น้ำตกเอราวัณ
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15.00 น. เดินทางไปยังสะพานข�ามแม�น้ำแคว ซึ่งเป�นสถานที่ทางประวัติ
ศาสตร�ที่สำคัญยิ�งแห�งหนึ่ง เป�นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส�น
ทางรถไฟสายมรณะสร�างข�้นสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 และ 
อิสระช�อปป��งของฝาก อาทิ อัญมณีท่ีมีช่ือเสียงของกาญจนบุร� 
คือ ไพลินและนิล  หาซื้อได�ที่บร�เวณเชิงสะพานข�ามแม�น้ำแคว 
ซ่ึงมีสินค�าจากพม�าจำพวกเคร�อ่งประดับ เคร�อ่งแก�ว พลอยสี 
ของเด็กเล�น เฟอร�นิเจอร� ไม�แกะสลัก ผ�าทอ ฯลฯ  

17.00 น. ให�ท�านเลือกซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ก�อนนำท�านเดินทาง
กลับสู�กรุงเทพฯ 

21.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สะพานข�ามแม�น้ำแคว
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อัตราดังกลาวรวม

อัตราดังกลาวไมรวม

•  ค�ารถตู� ไป-กลับ
•  ไกด�คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•  ค�าที่พักจำนวน 3 คืน อาหารมื้อเช�าและเย็นตามที่ระบุในโปรแกรม 
•  ค�าอาหารตามที่รายการระบุในโปรแกรม  
•  ค�าประกันอุบัติเหตุ

×  ค�าใช�จ�ายส�วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
×  ค�าใช�จ�ายและค�าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
×  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ของชาวต�างชาติที่เพ��มเติมตามการจ�ายจร�ง
×  ภาษีมูลค�าเพ��ม 7% และหัก ณ ที่จ�าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
×  ค�าทิปไกด� 700 / วัน / กรุ�ป

ตารางราคา



การจอง หร�อ สำรองที่นั่ง 
•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณา
    เตร�ยมเง�นมัดจำ 50%
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและ
    กิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมด
    ก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดย
    ไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก
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การยกเลิก
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 60 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45-59 วัน เก็บค�ามัดจำทั้งหมด
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 45 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
    ค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่น
    ว�ซ�าให� เมื่อผล
    ว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิกการเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
    ค�ามัดจำทั้งหมด



บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด

w w w . t r a v e l z e e d . c o m
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สอบถามข�อมูลโปรแกรมทัวร� โทร : 02 108 7900
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