
 

 

 
 
 
 



 

 

รายการท่องเทีย่ว 
 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ – นครปฐม – กาญจนบุร ี- วดัถ า้เสอื-สุสานทหารสมัพนัธมติร-ปราสาทเมอืงสงิห ์             

ไทรโยคมนัตรา-ล่องแพ 
- L D 

06.30 น.  เดนิทางจากสถานีบางซือ่ โดยขบวนรถไฟพเิศษขบวนที ่909 (โบกีแ้อร)์ 
07.40 น.  ถงึนครปฐม นมสัการองคพ์ระปฐมเจดยี ์เดนิเลอืกซือ้ของหรอืนมสัการพระปฐมเจดยีไ์ด ้40 นาท ี 
08.20 น.  ขบวนรถไฟพเิศษน าเทีย่วออกจาก สถานีนครปฐม 
…… เดินทางถึง สถานีรถไฟกาญจนบุร  ีบรกิารรถตูป้รบัอากาศน าท่านเดินทางไป วดัถ า้เสือ วดัเก่าแก ่       

มปีระวตัสิบืยอ้นไปไดถ้งึปี พ.ศ. 2514 มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดษิฐานอยู่บนเนินเขา 
พรอ้มดว้ยพระอโุบสถอฏัฐมุขทรงไทยประดบัลวดลายสวยงาม และเจดียเ์กษแกว้มหาปราสาทสูงใหญ่                 
โดดเดน่อลงัการ จากเนินเขาสามารถชมววิทวิทศันท์ะเลสาบและเขือ่นวชริาลงกรณโ์ดยรอบไดใ้นมุมกวา้ง 

 ผ่านชม สุสานทหารสมัพนัธมติรดอนรกั สสุานขนาดใหญ่บนพืน้ที ่17 ไร ่บรรจศุพเชลยศกึทีเ่สยีชวีติ
ระหวา่งการสรา้งทางรถไฟสายมรณะถงึ 6,982 หลมุ โดยเชลยศกึ 300 คนเสยีชวีติดว้ยอหวิาตกโรคและฝัง
ไวท้ีค่า่ยนิเกะ สว่นทีเ่หลอืไดจ้ากหลมุฝังศพเชลยศกึตามคา่ยตา่งๆและยงัมสีสุานชอ่งไก ่ 

 

 
 

ซึง่รฐับาลไทยและฝ่ายสมัพนัธมติรไดต้กลงกนัเมือ่วนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2497 เพือ่สรา้งสุสานสองแห่งนี้
ขึน้ บรรยากาศในสุสานเงยีบสงบและรม่ร ืน่ พืน้ทีภ่ายในไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างเป็นระเบยีบสวยงาม เหนือ
หลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลอืงจารกึ ช ือ่ อายุ และประเทศของผูเ้สียชวีติ บรรทดัสุดทา้ยเป็นค าไว ้
อาลยัทีโ่ศกเศรา้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านชม ปราสาทเมอืงสงิห ์พุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน ปราสาทเมอืงสงิหนี์ก้ล่าว

วา่สถาปัตยกรรมและปฏมิากรรม คลา้ยคลงึกบัของสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 (พ.ศ. 1720 - 1780) กษตัรยิ ์
นักสรา้งปราสาทแห่งขอม จากการขดุแต่งของกรมศลิปากร พบศลิปกรรมทีส่ าคญัยิง่คอืพระพุทธรูปนาค
ปรก พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร และ นางปรชัญาปารมติา และยงัพบรปูพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรเปล่งรศัมี
อีกองคห์น่ึง รูปลกัษณค์ลา้ยกบัที่พบในประเทศกมัพูชา ปัจจุบนักรมศิลปากรไดน้ าไปเก็บรกัษาอยู่ที่
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิระนครแลว้คงเหลอืแตอ่งคจ์ าลองไว ้ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อ.ไทรโยค เขา้ทีพ่กั ณ ไทรโยคมนัตรารสีอรท์ ทีพ่กัแพรมิน ้าทีถู่กรายลอ้มไปดว้ย
สายน ้าและภเูขา สมัผสัสายลมเย็นๆกบับรรยากาศทีเ่งยีบสงบ น าท่านท ากจิกรรมลอ่งแพ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รสีอรท์ 
ทีพ่กั ไทรโยคมนัตรารสีอรท์หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัที-่2 ไทรโยคมนัตรา- เมอืงมลัลกิาร ์– หอมคะ่น้า - สะพานขา้มแม่น ้าแคว – โรงงานวุน้เสน้ท่าเรอื -

กรุงเทพฯ 
B L - 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางไป เมอืงมลัลกิาร ์ร.ศ.๑๒๔ เมอืงยอ้นยุคของวถิชีวีติชาวสยามบรเิวณลุ่มแม่น ้า

เจา้พระยา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๕ วถิชีวีติของชาวสยามใน
ยุค ร.ศ.๑๒๔  จากน้ันน าท่านไปถ่ายรูปแบบชลิชลิ ณ คาเฟ่หอมค่ะน้า คาเฟ่เก๋ไกใ่นไรค่ะนา้ ให ้
เราน่ังไดไ้ปจบิเคร ือ่งดืม่เย็น ๆ ผ่อนคลายสายตากบัววิไรค่ะนา้ทีท่อดยาวสุดลูกหูลูกตา มฉีากหลงั
เป็นเขาสงิโต และดา้นหลงัรา้นเป็นไรอ่อ้ยกวา่ 2,000 ไร ่

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นบา้นลุงชวนสวนป้าติว๋ 
 

 
 
จากนัน้ เดนิทางไปชม สะพานขา้มแม่น ้าแคว เดมิสรา้งขึน้โดยแรงงานของเชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมิตร 

ภายใตก้ารควบคุมของกองทพัญีปุ่่ น การก่อสรา้งใชเ้วลาแลว้เสรจ็เพยีงหน่ึงปี ก่อนจะถูกระเบดิทิง้
ท าลายจากกองบนิสมัพนัธมติรจนสะพานชว่งกลางพงัถล่มลงมา ต่อมาภายหลงัสงครามโลกยุตลิง 
รฐับาลไทยไดซ้ ือ้ทางรถไฟนีต้อ่จากองักฤษมาเป็นเงนิจ านวน 50 ลา้นบาท  

 



 

 

 

 
 

แลว้บูรณะซอ่มแซมขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. 2489 แวะซือ้ของฝาก ณ โรงงานวุน้เสน้ท่าเรอื เดนิทางสู่
สถานีกาญจนบุร ี

16.53 น.  ออกเดนิทางไปกรุงเทพฯ โดยขบวนรถไฟพเิศษขบวนที ่910 (โบกีแ้อร)์ 
19.25 น.  เดนิทางถงึ สถานีบางซือ่ โดยสวสัดภิาพ      
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร รถไฟ..กาญจนบุร ี2วนั 1คนื 
ปีใหม่ 1-2 ม.ค.65 / 22-23, 29-30 ม.ค. / 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ก.พ.  
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ม.ีค. / 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 เม.ย. 
ราคา   3,499 บาท 
พกัเดีย่ว  800  บาท 
 
***รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดย
ยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่รถไฟช ัน้ 2 ขาไป-กลบั กรงุเทพฯ-กาญจนบุร-ีกรงุเทพฯ  
 รถตูป้รบัอากาศ คนัละ 7-9 ท่าน 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้สถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท) 

  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และ 3% 
 คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่นอกรายการทีส่ ัง่เพิม่ 



 

 

 ค่าทิป 200 บาท / ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม) ทิปมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัรถแลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

เอกสารการเดนิทาง 
-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
***ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจโควดิดว้ย RT-PCR หรอื ATK 
ตามทีจ่งัหวดัก าหนด-เน่ืองจากมกีารเปลีย่นขอ้ก าหนดไปตามสถานการณปั์จจุบนั กรุณา
เชค็ขอ้มูลอพัเดทกอ่นเดนิทางทุกคร ัง้ *** 
เทีย่วอย่างม ัน่ใจ ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั...โดย รบัรองมาตรฐาน SHA 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง  
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุคร ัง้  
 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
 จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถบสั ตลอดการเดนิทาง 
 จดัผงัทีน่ั่ง ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

 
การจองทีน่ั่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์จดัสรรทีน่ัง้ใหลู้กคา้โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองและพรอ้มช าระเงิน 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน  
-ช าระเงินเตม็จ านวน หลงัการจอง  
 
กรณียกเลกิ 
- ไม่สามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์เ้มือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
- การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูก
ท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุตา่ง ๆ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

เน่ืองจากการท ารายการทวัรล์่วงหนา้ อาจมกีารเพิม่/ลด รายการเดนิทาง หรอื เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการ
เดนิทางทีแ่น่นอนอกี คร ัง้ ก่อนท าการจองและมดัจ า ซ ึง่ถอืเป็นการรบัทราบรายการทวัรต์ามทีต่อ้งการแลว้ และหากผู ้
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน เพือ่ใหท้วัร ์ สามารถเดนิทางไดอ้าจมีการรวมทวัรก์บับรษิทัคู่คา้ เพือ่เดนิทางรว่มกนั ทัง้นี้
มาตรฐานและการดูแลลูกคา้ จะถอืปฏบิตัเิป็นอย่างดรีว่มกนั รวมถงึเงือ่นไขการยกเลกิ ระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ป็นเพยีง
มาตรฐานเบีอ้งตน้ ซ ึง่หากกรุป๊น้ัน ๆ เป็นชว่งเทศกาลส าคญั หรอื เป็นกรุป๊ทีม่กีาร วางมดัจ าใหแ้กส่ายการบนิ และ/หรอื 
โรงแรม ค่าใชจ้า่ยด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิ บรษิทัฯ มสีทิธใินการหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึค่า ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
เหมาะสมโดยไม่ขึน้กบัระยะเวลาในการแจง้การยกเลกิ 

 


