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โปรแกรมนำเที่ยวสวนไทรโยค รีสอร์ ท 2 วัน 1 คืน
โดยขบวนรถไฟพิเศษเพื่อกำรท่ องเที่ยว “น้ องฉึกฉัก”
เส้ นทำง กรุ งเทพ – ถำ้ กระแซ (สวนไทรโยค รี สอร์ ท)
แห่ งแรกและแห่ งเดียวในจังหวัดกำญจนบุรี
รับจำนวนจำกัด120 ที่น่ ังเท่ ำนัน้
ตำมคำแนะนำของหม่ อมรำชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
ในไทยรัฐ ซันเดย์ สเปเชียล วันที่ 28 สิงหำคม 2554
สำรองกำรเดินทำงได้ ท่ สี ำนักงำนสวนไทรโยค รี สอร์ ท 02-967-8181-4/089-511-0960/084-096-1587
089-772-4182/089-449-5912หรื อE-Mail :suansaiyok@hotmail.com/www.suansaiyok.comหรื อต้ องกำรเช่ ำ
เหมำขบวนรถไฟเป็ นหมู่คณะสูงสุดถึง 500 ที่น่ ัง สอบถำมเพิ่มเติมได้ ท่ สี ำนักงำนสวนไทรโยค รี สอร์ ท
วันแรก

พระปฐมเจดีย์-สะพำนข้ ำมแม่ นำ้ แคว-สวนไทรโยค-ล่ องแพ-กำรแสดงดนตรี แบบ
คลำสสิค-คำรำโอเกะ-แคมป์ไฟ-ชมกำรจุดพลุดอกไม้ ไฟ

06.00 น.
06.30 น.

คณะฯ พร้ อมกันที่สถานีรถไฟกรุ งเทพ (หัวลาโพง) ณ ชานชาลาที่5 ลงทะเบียนและถ่ายภาพ
ออกเดินทางจากสถานีกรุ งเทพ โดยพ่วงไปกับขบวนรถพิเศษนาเที่ยวที่ 909 พร้ อมรับประทาน
อาหารเช้ า เครื่ องดื่ม ชา กาแฟ ในรถเสบียงระดับห้ าดาวบริ การ โดยเจ้ าหน้ าที่และ
พนักงานต้ อนรับของ สวนไทรโยครี สอร์ ท
ถึงนครปฐมแวะนมัสการวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
แวะชม สะพานข้ ามแม่ น้าแคว
คณะท่านเดินทางถึง ที่หยุดรถสถานี ถา้ กระแซ หรื อ สวนไทรโยค รี สอร์ ท
(รี สอร์ ทชื่อดัง ตั้งแต่ ปี 2526 ของ จังหวัดกาญจนบุรี)
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันรายการอาหาร 5 อย่าง พร้ อมผลไม้ และขนมหวานจนเต็มอิ่ม
บนเรื อนอาหารสโมสร
เชิญท่ านร่ วมกิจกรรมล่ องแพทีส่ นุกทีส่ ุด ซึง่ สวนไทรโยค รี สอร์ ท เป็ นรี สอร์ ทแห่งแรกที่บกุ เบิก
การล่องแพชนิดล่องแก่ง (แพลูกบวบ) เมื่อ ปลายปี พ.ศ.2526
เชิญท่านรับประทานอาหารมื ้อเย็น โดยจัดเลี้ยงริมแม่ น้าแควน้ อยโอบชิดด้ วยขุนเขาและ
สะพานถา้ กระแซพร้ อมชมการแสดงดนตรี แบบคลาสสิคในบทเพลงอมตะแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย

07.40 น.
09.35 น.
11.45 น.
12.00 น.
15.00 น.
18.00 น.
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20.30 น.

22.00 น.

สนุกสนานกับสันทนาการกิจกรรมแคมป์ไฟ เพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคีและมนุษย์สมั พันธ์ที่
ดีตอ่ กันทังในหมู
้
ค่ ณะและต่างคณะเพราะเรามีกิจกรรมและเกมส์ที่จะช่วยละลายพฤติกรรมให้ มี
แต่ เรา ไม่ มีเขา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ของสวนไทรโยค รี สอร์ ท”
พร้ อมชมกำรจุดพลุดอกไม้ ไฟ ที่ทางสวนไทรโยครี สอร์ ทได้ คดั เลือกเฉพาะชุดที่สวยงามฉากหลัง
ของดอกไม้ ไฟคือสะพานถ ้ากระแซและภูเขาอันสูงตระหงานเหนือลาน ้าแควน้ อย
ต่อจากนันเชิ
้ ญท่านร้ องคาราโอเกะต่อจนถึงห้ าทุ่ม หลังจากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ปี นเขำ - ท่ องไพร - ชมถำ้ เชลย – เดอะ สวนไทรโยค แอดเวนเจอร์ ปำร์ ค

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ าที่สดใส สวนไทรโยค รี สอร์ ท บริ การอาหารเช้ า รับประทานให้ เต็มอิ่มเพื่อเพิ่ม
พลังในการเดินป่ าเพื่อเที่ยวชมถ ้าเชลย
08.15 น.
นาท่านท่องไพร ผ่านขุนเขาและแมกไม้ นานาพันธุ์อนั ร่ มรื่ นในทุกย่างก้ าว เพื่อร่ วมกิจกรรม
เที่ยวชมถ้าเชลย หรื อ ท่ ำนสำมำรถร่ วมสนุ กกับ กิ จกรรมที ่เดอะสวนไทรโยค แอดเวนเจอร์
ปาร์ ค ซึ่ งเปิ ดตัวเป็ นที ่แรก ที ่เดี ยว และสมบูรณ์ แบบที ่สดุ ในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนัน้ ท่ ำนจึง
สำมำรถ เล่ นเครื่ องเล่ นของเรำทุกชนิดได้ อย่ ำงปลอดภัย โดยซื ้อบัตรเพิ่มเติมได้ ที่รีสอร์ ท ซึง่
ไม่รวมในรายการท่องเที่ยว
1. The Flying Train ( 150 บำท )
เป็ นกิจกรรมกระโดดหอสูงที่ปลอดภัยและมีความสูงจากระดับพื ้นดิน 25 เมตร และมีเส้ นทางลอยตัว ยาว
175 เมตร โดยกิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่มีผ้ เู ล่นนิยมมากที่สดุ และมีชื่อเสียงมากที่สดุ ในจังหวัดกาญจนบุรี
2. The Krasae Swing ( 150 บำท )
เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ล่นยืนอยู่ปลายสะพานซึง่ สูง 10 เมตร โดยผู้ควบคุมผู้เล่นจะชักสะพานกลับ ทาให้ ผ้ เู ล่นตก
จากที่สงู โดยแรงโน้ มถ่วงของโลกแล้ วผู้เล่นสวิงตัวขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ล่นตื่นเต้ นและหวาดเสียวมากที่สดุ
3. The Krasae Cliff ( 150 บำท )
ปี นหน้ าผาจาลอง 4 เส้ นทางตามระดับความยากเลียบทางรถไฟถ ้ากระแซ เมื่อถึงจุดสูงสุดของหน้ าผา จะมี
ระฆังแห่งความสาเร็ จ ท่านใดปี นถึงจุดสูงสุดและตีระฆังได้ ท่านจะได้ ใบประกำศนียบัตร ของเดอะ
สวนไทรโยค แอดเวนเจอร์ ปำร์ ค
4. The Krasae Tower ( 150 บำท )
เป็ นกิจกรรมโรยตัวจากหอสูง 10 เมตร มี 2 เส้ นทางตามความยากและง่าย ฝึ กใช้ ทกั ษะของอุปกรณ์และ
สมรรถนะของร่ างกาย กิจกรรมนี ้จาลองมาจากการแสดงภาพยนตร์ แนวผจญภัย
5. The Indiana Jones - 6 ฐาน (จากัดเวลาเล่ นไม่ เกิน 45 นาที) ( 300 บำท )
- 12 ฐาน (จากัดเวลาเล่ นไม่ เกิน 90 นาที) ( 600 บำท )
กิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของสวนไทรโยค รี สอร์ ท (Signature Adventure) ด้ วยทาเลที่ตงภู
ั ้ มิทศั น์และ
ธรรมชาติ ซึง่ สรรค์สร้ างมาเพื่อกิจกรรมนี ้โดยผู้เล่นจะอยู่บนต้ นไม้ มีดา่ นผจญภัยถึง 12 ฐาน เช่น เชือกตัว
U เชือกลอยฟ้า ตะข่ายลอยฟ้า คานทรงตัว กระรอกบินและรอกลอยฟ้า “ในกาญจนบุรี มีกิจกรรมนี ้เพียง
แห่งเดียวเท่านัน”
้

07.30 น.
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6. The ATV Bamboo X-Tream - รอบเล็กประมำณ 20-30 นำที ( 250 บำท )
- รอบใหญ่ ประมำณ 50-602 นำที ( 400 บำท )
กิจกรรมขับรถ ATV ความยากระดับ 3 เต็ม 5 สนุกสุดมันกับเส้ นทางวิบากเชิงเขาในป่ าไผ่ที่สวยงาม เลียบ
ทางรถไฟสายมรณะสะพานถ ้ากระแซ กิจกรรมนี ้เล่นได้ ทงเด็
ั ้ กและผู้ใหญ่ ทุกท่านไม่ควรพลาดหากท่านมา
เยือนสวนไทรโยค รี สอร์ ท
12.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันรายการอาหาร 5 อย่าง พร้ อมผลไม้ และขนมหวานจนเต็มอิ่ม
บนเรื อนอาหารสโมสร
13.00 น.
หลังจากนันเชิ
้ ญท่านถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศของธรรมชาติและความประทับใจในกิจกรรม
ที่ท่านได้ สมั ผัสจาก สวนไทรโยค รี สอร์ ท
15.00 น.
ขึ ้นรถไฟกลับกรุ งเทพ ฯจากสถานีถ ้ากระแซ รถไฟจะจอดรับผู้โดยสารที่หน้ า สวนไทรโยค รี สอร์ ท
19.30 น.
กลับถึงกรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมทังความทรงจ
้
าและประสบการณ์ที่ดีที่มีตอ่ เพื่อนร่วมคณะ
ในการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ที่ดีที่สดุ โปรแกรมหนึง่ ที่
ทางเรานาเสนอท่าน รับรองคุณภาพการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและ
บริ ษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี วันคืนที่สวนไทรโยครี สอร์ ท จะกลายเป็ น “ วันชื่น” และ
“คืนหวาน” ในความทรงจาของคนใกล้ ชิดร่ วมกัน ตราบนานแสนนาน
“ เที่ยวกับรถไฟ ไปกับสวนไทรโยค ไปง่ ำยจ่ ำยน้ อย อำหำรอร่ อย กิจกรรมสนุก”

โดยขบวนรถไฟพิเศษเพื่อกำรท่ องเที่ยว ขบวน“น้ องฉึกฉัก”
ครัง้ ที่ 4 วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2555 – วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2555
ค่ ำบริกำร

รำคำพิเศษท่ ำนละ 3,580 บำท

หมำยเหตุ : 1.รำคำนีไ้ ม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3
2.รำคำเด็ก4-11 ขวบ ลดลงท่ ำนละ 300 บำท
3.โปรแกรมหรื อรำยกำรอำหำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ บำงกรณี

4.รับจำนวนจำกัด120 ที่น่ ังเท่ ำนัน้
รวมบริกำร
1. ที่พกั ปรับอากาศทุกห้ องสาหรับ 1 คืน ( ทีวี LCD UBC น ้าอุ่น ตู้เย็น )
2. อาหาร 6 มื ้อ (เช้ ำ / เที่ยง /เย็น / เช้ า / เที่ยง / เย็น)
หมำยเหตุ : อำหำรมือ้ เช้ ำวันไปและอำหำรมือ้ เย็นวันกลับ จัดแบบอำหำรกล่ อง
3. อภินนั ทนาการ น ้าแข็ง น ้าเปล่า น ้าสมุนไพร (ระหว่างรับประทานอาหารที่เรื อนอาหาร)
4. กิจกรรมล่องแพพร้ อมเสื ้อชูชีพ คาราโอเกะ แค้ มป์ไฟ ชมถ ้าเชลย เที่ยวถ ้ากระแซ
( ทุกกิจกรรมเข้ าร่ วมกับคณะอื่น : คาราโอเกะเปิ ดให้ บริ การจนถึงเวลา 23.00 น.)
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5.
6.
7.
8.

บัตรชมการแสดงดนตรี แบบคลาสสิคในบทเพลงอมตะแห่งราชอาณาจักรไทย มูลค่า 500 บาท
ในที่นี ้ราคาไม่รวม บัตร Adventure Park
ค่าตัว๋ รถไฟขบวนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวขบวนน้ องฉึกฉักระดับห้ าดาว ไป-กลับ โดยขึ ้นอยู่กบั วันเดินทาง
มัคคุเทศก์คอยอานวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง

สำรองกำรเดินทำงได้ ท่ สี ำนักงำนสวนไทรโยค รี สอร์ ท 02-967-8181-4/089-511-0960/084-096-1587
089-772-4182/089-449-5912หรื อE-Mail :suansaiyok@hotmail.com/www.suansaiyok.comหรื อต้ องกำรเช่ ำ
เหมำขบวนรถไฟเป็ นหมู่คณะสูงสุดถึง 500 ที่น่ ัง สอบถำมเพิ่มเติมได้ ท่ สี ำนักงำนสวนไทรโยค รี สอร์ ท

