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กาญจนบุรี 
2 วัน 1 คืน 

 

เรียนรู้ประวติัศาสตรส์มยัสงครามโลกครัง้ท่ี2  ชมเส้นทางรถไฟสายมรณะ 
พร้อมถ่ายรปูกบัสถาปัตยกรรมแบบขอมท่ีปราสาทเมืองสิงห์ 

สนุกครบทุกรปูแบบท่ีกาญจนบรุีไปกบัทวัร ์

ก าหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564
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วันที ่1 | กรุงเทพมหานคร – กาญจนบุรี 

 
พบเจา้หนา้ที่ ณ จดุนดัพบ เมื่อคณะพรอ้มออกเดินทางสู่ กาญจนบรุี ชมความใหญ่โต
และกิ่งกา้นสาขาของ ต้นจามจุรียักษ ์ที่มีอายมุากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบ 
จากนัน้เดินทางกนัต่อสู่ตวัเมืองกาญจนบรุี 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ยอ้นรอยอดีตกับ พิพิธภัณฑส์งครามอักษะและเชลยศึก ที่จ าลองแบบจากค่าย
เชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสรา้งทางรถไฟสายมรณะภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวม
เอกสาร หลักฐานภาพเขียน ภาพถ่าย ตลอดจนเครื่องใช้สอยต่างๆ อันเก่ียวกับ
เหตุการณส์รา้งทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรี-พม่า ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 
เมื่อยอ้นรอยอดีตกันแลว้น าท่านชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว ที่สรา้งขึน้ โดยหยาด
เหงื่อแรงงาน รวมทั้งชีวิตของเชลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เสน้ทางรถไฟสายยทุธศาสตร ์ที่มีความยาวถึง 415 กิโลเมตร ส าหรบัใชล้ าเลียงอาวธุ 
และก าลงัพลของญ่ีปุ่ น จากนัน้ เดินทางเขา้นมสัการหลวงพ่อชินนป์ระทานพร ณ วัด
ถ ้าเสือ พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยัง
สามารถชมวิวทิวทศันท์ะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณโ์ดยรอบไดใ้นมมุกวา้ง 
 

รบัประทานอาหารค ่า ณ   ภตัตาคาร 
 

เข้าพักที ่ โรงแรมเฟลิกซ ์ริเวอรแ์คว รีสอรท์ หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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 หมายเหตุ. โ รแกรมการเดนิทางอาจมีการเ ล่ียนแ ลง  
ท้ังนีจ้ะด  ล ระโยชนแ์ละความ ลอดภัยของล กค้าเ  นส าคัญ 

 

“ขอขอบพระคณุส าหรบัความสนใจ และความไวว้างใจในการรว่มเดินทางไปเปิด
ประสบการณก์บัเรา แลว้พบกนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 

 

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เช็คเอาทจ์ากโรงแรมที่พกั เดินทางสู่  ราสาทเมืองสิงห ์โบราณสถานเพียงแห่งเดียวที่เป็นลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมแบบขอมที่สรา้งขึน้เพ่ือเป็นศาสนสถานในพทุธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรม 
และปฏิมากรรม คลา้ยคลงึกบัของสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 กษัตริยน์กัสรา้งปราสาทแห่งขอม จากนัน้
เดินทางไป เส้นทางสายมรณะ - ถ า้กระแซ เสน้ทางที่สรา้งโดยใชแ้รงงานเชลยศกึ ที่กองทพัญ่ีปุ่ น เกณฑ ์
มาสรา้ง เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางยทุธศาสตรผ์่านประเทศพม่าดว้ย ความหฤโหด ทารุณ และยากล าบาก ที่เชลย
ศกึไดร้บั ชีวิตมนษุยเ์กือบแสนคนจึงถกูถมทบัลงบนเสน้ทางแห่งนี ้จนไดร้บัการขนานนาม ว่า "เสน้ทาง
รถไฟสายมรณะ" ชม ถ า้กระแซ ที่พกัของเชลยศกึเม่ือครัง้สรา้งเสน้ทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า 
และภายในถ า้ยงัมีพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ดว้ย 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
ก่อนเดินทางกลบัอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ของฝากจาก ร้านแก้วของฝากเมืองกาญ เม่ือถึงเวลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

วันที ่2 | กาญจนบุรี - กรุงเทพมหานคร 
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ค่าทัวรต์่อท่านรวม : 

✓ ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบ ุ( รถปรบัอากาศสว่นตวัพรอ้มคนขบัรถ)  2 วนั 

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้ 

✓ ค่าอาหารตามรายการทวัรร์ะบุ 

✓ ประกนัการเดินทาง วงเงินคุม้ครองสงูสดุ 1,000,000บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 

✓ เจา้หนา้ที่หวัหนา้ทวัรบ์ริการตลอดทริป 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม  

 
ค่าทัวรต์่อท่านไม่รวม : 

 ค่าทิปเจา้หนา้ที่คนขบัรถ 

 ค่าทิปเจา้หนา้ที่หวัหนา้ทวัร ์

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่ากิจกรรมเสรมิ / ตั๋วเพิ่มเติม  

 ค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ( Porter service )  

 เดินทางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

รายละเอียด ลุกค้า 6 ท่านขึน้ไ  ลุกค้า 8 ท่านขึน้ไ  

❖ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน), หอ้งพกั 3 ท่าน (Triple) 4,800.- บาท 4,400.- บาท 

❖ พกัหอ้งเด่ียว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100.- บาท 1,100.- บาท 

เงือ่นไขส าหรับการซือ้แพ คเกจทวัร ์
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน

ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม  

 ทิปอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการ 
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เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าบริการ 

ชื่อบญัช ี: บรษิทั มชัรมูทราเวล จ ากดั 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซน็ทรลับางนา 

เลขทีบ่ญัช ี: 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซน็ทรลับางนา 2 

เลขทีบ่ญัช ี: 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซน็ทรลับางนา 2 

เลขทีบ่ญัช ี: 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขา : เซน็ทรลัพลาซ่า บางนา 

เลขทีบ่ญัช ี: 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม   
จองทวัรติ์ดต่อ แผนกทวัรบ์ริษทั มชัรมูทราเวล จ ากดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 

www.mushroomtravel.com 

@mushroomtravel สอบถาม/จอง ทาง Line 
@mushroomtravel 
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