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ก ำหนดวันเดินทำง   

กุมภำพันธ์ 64 

20, 27 

มีนำคม 64 

06, 13, 20, 27 
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Café Day Trip   

กำญจนบุรี Ep#2 

กำญจนบุรี เท่ียวได้ท้ังปี ไม่มีค ำว่ำ เบ่ือ !  
 

วนัเสาร ์ กรงุเทพฯ – กาญจนบุรี – กรงุเทพฯ 

ถ า้กระแซ – อทุยานประวติัศาสตรเ์มืองสิงห์ – คาเฟ่สวนสไตลญ่ี์ปุ่ น –  สะพานแม่น ้าแคว 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จดุจอดรถ ป ัม๊น ้ามนัปตท พระราม 2-บางมด) เจา้หน้าทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรบั 

05.20 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดักาญจนบุร ีโดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารกล่อง และน ้าดื่มบนรถ  
08.30 น. เดนิทางถงึจงัหวดักาญจนบุร ี

 
 

ถ า้กระแซ จุดชมแม่น ้าแควทีเ่รยีกว่าววิดทีีสุ่ดในเมอืงกาญจนบุรทีีเ่ราเรยีกกนัว่า ทางรถไฟสายมรณะ ค่ะ ถอื
ว่าเป็นจุดทีส่วยที่สุด และอนัตรายทีสุ่ดของเสน้ทางรถไฟ ด้วยความสงูมากๆ และติดเลยีบหน้าผา ถ ้ากระแซ
เป็นถ ้าขนาดเล็ก ภายในถ ้าเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธศกัดิส์ทิธิ ์สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พกัของเชลยศกึเมื่อ
ครัง้สร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยาก
ทีสุ่ด เนื่องจากเสน้ทางโคง้เลยีบเขาและดา้นล่างเป็นแม่น ้าลกึจงึไดส้มยานามว่าโคง้มรณะ ตวัถ ้าตดิกบัเสน้ทาง
รถไฟ มองจากปากถ ้าไปบรเิวณทางรถไฟจะเหน็ทวิทศัน์ทีง่ดงามและมองเหน็แม่น ้าแควน้อยอยู่เบื้องล่าง 



 
 
 
 
 
 
 

 
อทุยานประวติัศาสตรเ์มืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวตัศิาสตรข์องประเทศไทยตัง้อยู่บนฝ ัง่แม่น ้าแคว
น้อยทางทศิเหนอื แวดลอ้มดว้ยทวิเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลกัษณะผงัเมอืงเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ ก าแพง
เมอืงกอ่ดว้ยศลิาแลง กวา้งประมาณ 800 เมตร หมายถงึส่วนกวา้งของเมอืง ยาวประมาณ 850 เมตร และ
ก าแพงสงู 7 เมตร มปีระตูเขา้ออก 7 ดา้น มคีนู ้าคนัดนิลอ้มรอบ ภายในเมอืงมสีระน ้า 6 สระ ถูกสรา้งขึน้เพือ่
เป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึง่มสีถาปตัยกรรม และปฏมิากรรม คลา้ยคลงึกบัของสมยั
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 กษตัรยิน์ักสรา้งปราสาทแห่งขอม จากการขุดแต่งของกรมศลิปากร พบศลิปกรรมทีส่ าคญั
ยิง่คอื พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร และ นางปรชัญาปารมติา และยงัพบรปูพระโพธสิตัวอ์ว
โลกเิตศวรเปล่งรศัมอีกีองคห์นึ่ง รูปลกัษณ์คลา้ยกบัทีพ่บในประเทศกมัพชูาอกีดว้ย 

 
 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั คาเฟ่สไตลญ่ี์ปุ่ น 

บ่าย คาเฟ่สไตลญ่ี์ปุ่ น ท่ีแรกของกาญจนบุรี Kan machi cafe  คาเฟ่น่าร๊ากกก มมุถ่ายรูปดไีปหมดด เสมอืนยก
ญี่ปุ่นมาไวท้ีน่ี่ ตัง้แต่ทางเขา้ ทีม่เีสาสแีดงหรอืเสา “โทรอิ”ิ และภายในรา้นตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทัง้หมด มมีมุ
สะพานแดง น ้าตกและตน้ไมร้อบๆ บรรยากาศทีน่ี่ท าใหรู้ส้กึสดชื่น เหมอืนไดม้าพกัผ่อน รวมไปถงึอาหารน ้าดื่ม
ทีน่ี่กเ็ป็น อาหารแบบญี่ปุ่นหลากหลายเมนูเลยย นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยงัมมีุมถา่ยรูปแนวสตรทีทีต่กแต่งน่ารกัๆ 

สไตล์ญี่ปุ่นแบบลงตวั ถ่ายรูปกนัจุกๆไปเลยย ชุดตอ้งพรอ้มแลว้แหละงานนี้ ‼ (ไม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่
ไวใ้นรายการ)  



 
 
 
 
 
 
 

แลนดม์ารค์กาญจนบรุี “สะพานข้ามแม่น ้าแคว”  ทางรถไฟทีท่อดตวัยาวขา้มแม่น ้าประมาณ 300 เมตร 
อกีทัง้ยงัเป็นรถไฟสายประวตัศิาสตร์ของโลกในช่วง สงครามโลกครัง้ที ่ 2 อกีดว้ย โดยหยาดเหงื่อแรงงาน 

รวมทัง้ชวีติของเชลยศกึพนัธมติรนับหมื่นคน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทางรถไฟทีม่คีวามยาวถงึ 415 กโิลเมตร 
เริม่ตน้จากสถานีชมุทางหนองปลาดุก จงัหวดัราชบุร ีไปสู่ปลายทางทีเ่มอืงทนับูซายคั ประเทศเมยีนมา ส าหรบั
ใชล้ าเลยีงอาวุธ และก าลงัพลของญี่ปุ่น เพื่อไปโจมตเีมยีนมาและอนิเดยี  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกอ่นกลบั 

20.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

อุทยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห์  http://kanchanaburi.go.th, 

https://thailandtourismdirectory.go.th 
Kan Machi Cafe'  https://www.facebook.com/kanmachicafe 

 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
5. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงื่อนไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 
3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่
บรษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


