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ร่ วมเคาน์ ดาวปี ใหม่ ณ สวนไทรโยค รีสอร์ ท 2 วัน 1 คืน
(รายการ ยอดนิยมตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2526)
เที่ยว จ.กาญจนบุรี พร้ อมล่ องแพมหาสนุก ณ สวนไทรโยค
วันแรก
07.30

ช่วงเช้ า

11.50 น.

สวนไทรโยค – ล่ องแพ – เที่ยวสะพานถํา้ กระแซ - คาราโอเกะ – แคมป์ไฟ-เคาว์ ดาว
ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย สวนไทรโยค รี สอร์ ท อยูห่ า่ งจากกรุงเทพ ฯ ด้ วยระยะทางเพียง 174
กิโลเมตร ท่านสามารถสลัดความวุน่ วายทั้งปวงทิ ้งไปโดยง่ายดายเพียงก้ าวลงจากรถยนต์สว่ นตัว หรื อ
ขบวนรถไฟดีเซลรางของการรถไฟ ท่านจะพบกับมุมสงบท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลําเนาไพร และสาย
ธารแห่งแม่นํ ้าแควน้ อยอันสวยงามอยูเ่ บื ้องหน้ า
ท่านสามารถแวะชมวัดถํา้ เสือและวัดถํา้ เขาน้ อย วัดนี ้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยูบ่ น
ยอดเขามีพทุ ธลักษณะที่สวยงามมากและยังมีอโุ บสถอัฏมุขที่เป็ นลักษณะของทรงไทยที่มีลวดลาย
สวยงามวิจิตรตระการตาข้ างๆมีเจดีย์เกษแก้ วมหาปราสาทสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบและเขื่อนแม่
กลองหรื อแวะชมสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ตาํ นานสมเด็จพระนเรศวร(พร้ อมมิตรฟิ ล์ มสตูดโิ อ)
ชมความงดงามของฉากต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ที่ทา่ นจะได้ สมั ผัสจริ งในพื ้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิ วัดมหา
เถรคันฉ่อง ห้ องเก็บพระแสงปื นต้ น อาณาจักรหงสาวดี คุกใต้ ดนิ พระที่นงั่ สรรเพชรปราสาท ท้ องพระ
โรงหงสาวดี มีวิทยากรคอยบรรยายประจําจุดต่าง ๆ นอกจากนี ้ท่านสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้
อาทิ การแต่งกายชุดประวัตศิ าสตร์ ขี่ม้า ขี่ช้าง นัง่ เกวียน อาวุธโบราณ ยิงปื นโบราณ และมีจดุ จําหน่าย
ของที่ระลึกสําหรับท่านที่ชื่นชอบสะสม เปิ ดบริ การทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.ค่าเข้ าชม ผู้ใหญ่
ชาวไทย 100 บาท เด็ก 50 บาท
คณะท่านเดินทางถึงสวนไทรโยค รี สอร์ ท ซึ่งมีช่ ือเสียงโด่ งดังของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็ นที่
นิยมของนักท่ องเที่ยวตัง้ แต่ ปี 2526 และเป็ นสถานที่พกั แห่งเดียว ที่งา่ ยต่อการเดินทางมาเยือนมาก
ที่สดุ เพราะเพียงย่างก้ าวลงจากขบวนรถไฟดีเซลรางที่สถานีถํ ้ากระแซ ก็สามารถเดินเข้ าสูท่ ี่พกั ได้ ทนั ที
โดยไม่ต้องข้ ามแม่นํ ้า หรื อเดินทางต่อโดยยานพาหนะใด ๆ หรื อหากเป็ นการเดินทางโดยรถยนต์ก็
สามารถเข้ าถึงริ มฝั่ งแม่นํ ้าหน้ าแพพักได้ โดยไม่ยาก สถานที่ตั้งของสวนไทรโยค รี สอร์ ท นับได้ วา่ อยู่
ในทําเลที่สวยงามยากที่จะหาที่ใดเหมือน เพราะแนบชิดอยูก่ บั เชิงสะพานรถไฟไม้ ซุง ซึง่ เชลยในสมัย
สงครามโลก สร้ างเลียบตามหน้ าผาและริ มแม่นํ ้าแควน้ อยอันสวยงาม มีมมุ มองที่ประสมประสานเป็ น
อันดีระหว่างธรรมชาติและสิง่ ก่อสร้ างอันน่าตื่นตา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามที่ขบวนรถไฟ ซึง่ หนัก
นับร้ อย ๆ ตันค่อย ๆ คืบคลานไปบนรางเหล็กเหนือสะพานสร้ างด้ วยไม้ ซุงล้ วน ๆ นั้นก่อความระทึกใจ
แก่การเฝ้ามองยิ่งนัก “สวนไทรโยค รี สอร์ ท” มีพื ้นที่เลาะเลียบไปตามความคดโค้ งของแม่นํ ้าแควน้ อยอัน
สวยงามลือชื่อ พื ้นที่ริมฝั่ งถูกจัดให้ เป็ นสวนดอกไม้ และสนามหญ้ ากว้ างขวางพอที่จะจัดให้ มีกิจกรรม
การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ อย่างมากมายอย่างที่ไม่มีสถานที่ใดเหมือน ทั้งเป็ นสถานที่ที่ชายฝั่ งหาด
เป็ นกรวดนํ ้าตื ้น เหมาะแก่การเล่นนํ ้าของทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้ โดยปลอดภัย
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12.00 น.

15.00 น.

17.00 น.

18.30 น.

20.00 น.

เชิญรับประทานอาหารกลางวัน (1) โดยฝี มือแม่ครัวพื ้นบ้ านแต่รสชาติจดั จ้ านระดับแม่ช้อยชวนรํ า พล
เอกโอภาส โพธิแพทย์ ชวนชิมรายการบ้ านเลขที่ 5 รักเธอประเทศไทย เมืองไทยเมืองยิ ้ม รายการ ทีวี
กว่า 10 รายการ นิตยสาร อสท.และนิตยสารการท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมายมาย
เชิญท่ านร่ วมกิจกรรมล่ องแพทีส่ นุกทีส่ ุด ซึง่ สวนไทรโยค รี สอร์ ท เป็ นรี สอร์ ทแห่งแรกที่บกุ เบิกการ
ล่องแพชนิดล่องแก่ง (แพลูกบวบ) เมื่อ ปลายปี พ.ศ.2526 โดยใช้ เรื อลากจูงคาราวานทวนนํ ้าขนานไป
กับสะพานถํ ้ากระแซ ซึง่ เป็ นสะพานที่สร้ างเลาะเลียบไปตามหน้ าผาที่สงู ชัน และเป็ นช่วงทางรถไฟที่สวย
ที่สดุ ของเส้ นทางรถไฟสายนี ้ ซึง่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมิอาจพลาดชมได้ ที่สาํ คัญ
คือเน้ นความปลอดภัยเรามีเสือ้ ชูชีพไว้ คอยให้ บริการทุกท่ านและเจ้ าหน้ าที่ดแู ลความ
ปลอดภัยประจําทุกแพ ท่านสามารถเลือกได้ ที่จะนัง่ อยูบ่ นแพหรื อกระโดดลงนํ ้าลอยตัวตามกระแสนํ ้า
ล่องกลับ มายังหน้ าแพพักได้
เชิญท่ านท้ าทายความกล้ ากับกิจกรรมการเดินบนทางรถไฟสายมรณะ
(โปรดสอบถามเวลารถไฟกับทางเจ้ าหน้ าที่ก่อนเดินชมเพื่อความปลอดภัย)ช่วงสะพานถํ ้ากระแซ
สะพานที่สร้ างด้ วยไม้ ซุงมีความโค้ งเลียบไปตามหน้ าผาสูงชันและแม่นํ ้าแควน้ อยที่คดโค้ งอยูเ่ บื ้องล่าง
ด้ วยความยาวประมาณ 417 เมตร ก่อให้ เกิดทัศนียภาพที่สวยงามยากที่จะหาสะพานใดมาเปรี ยบได้
สะพานแห่งนี ้สร้ างขึ ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฤดูร้อนปี พ.ศ. 2486 ใช้ เวลาสร้ างเพียง 17 วัน ใช้
แรงงานเชลยและกรรมกรนับหมื่นคน โดยไม่ใช้ เครื่ องทุนแรงใด ๆ ทั้งสิ ้นที่ปลายสะพานแห่งนี ้มีถํ ้าแห่ง
หนึง่ ชื่อว่า “ถํ ้ากระแซ” ซึง่ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ทหารญี่ปนได้
ุ่ เข้ าไปสํารวจภายในถํ ้าแล้ วสูญหายไป
ต่อมาจึงพบว่าภายในถํ ้ามีงเู หลือมยักษ์ อาศัยอยู่ งูเหลือมตัวนี ้ถูกทหารญี่ปนจั
ุ่ บตายนําบรรทุกรถไฟไป
ปรากฏว่ามันมีความยาวมากกว่าตู้บรรทุกสินค้ าที่บรรทุกร่ างของมันเสียอีก สวนไทรโยค รี สอร์ ท ตั้งอยู่
เชิงสะพานแห่งนี ้
รับประทานอาหารมื ้อเย็น (2) เพลิดเพลินกับงานกาล่ าดินเนอร์ อาหารกว่ า 10 รายการ สไตล์
งานวัดหรู หราอลังการ บนเนือ้ ที่กว่ า 30 ไร่ ริมแม่ นํา้ แควน้ อยในระหว่ างทีร่ ั บประทานอาหาร
เชิญท่ านโชว์ เสียงและลีลาการร้ องเพลงทีเ่ ร้ าใจกับกิจกรรมคาราโอเกะ ในเพลงหลากหลาย
สไตล์ ทั้งไทย จีน สากล เราบรรจงเลือกสรรเครื่ องเสียงคุณภาพชั้นดีมาบริ การแก่ทา่ น มีจอโปรเจคเตอร์
LCD 100 นิ ้ว จุดพร้ อมไมค์ลอย 4 ตัว
สนุกสนานกับสันทนาการกิจกรรมแคมป์ไฟ เพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคีและมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่
กันทั้งในหมู่คณะและต่างคณะ เพราะเรามีกิจกรรมและเกมส์ที่จะช่วยละลายพฤติกรรมให้ มีแต่ เราไม่
มีเขา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ของสวนไทรโยค รี สอร์ ท และแพผาผึ ้ง รี สอร์ ท ซึง่ ย่อมได้ ผลดีกว่าการ
จัดอบรมเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับการอยูร่ ่วมกันเป็นหมู่คณะ เพราะนี่คือ “การมาปฏิบัตจิ ริง” โดยวิทยากร ที่
มากประสบการณ์
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22.00 น.
24.00 น.

เติมพลังด้ วยข้ าวต้ มทรงเครื่ องร้ อน ๆ (3) ต่อจากนั้นท่านสามารถร้ องคาราโอเกะได้ จนถึงห้ าทุม่
ร่วมเคาน์ดาวต้ อนรับพุทธศักราชใหม่กบั สวนไทรโยค รี สอร์ ท พร้ อมชมพลุตระการตา หลังจากนั้น
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ( ห้ องพักปรับอากาศทุกห้ อง )

วันที่สอง
07.30 น.

ปี นเขา-ท่ องไพร-ชมถํา้ เชลย–AdventurePark-เดินทางเที่ยวต่ อตามสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํา
อรุณสวัสดิ์ ยามเช้ าที่สดใส สวนไทรโยค รี สอร์ ท บริ การอาหารเช้ าให้ ทา่ นด้ วยเมนูข้าวต้ มขาว (4) ผัด
ผักบุ้ง ยําไข่เค็ม ยําผักกาดกระป๋ อง ไชโป๊ วผัดไข่ ข้ าวผัด ไส้ กรอก สลัดผัก และ ชา กาแฟ นํ ้าส้ ม พร้ อม
แยม และขนมปั งชื่อดัง รับประทานให้ เต็มอิ่มเพื่อเพิ่มพลังในการเดินป่ าเพื่อเที่ยวชมถํ ้าเชลย
นําท่ านท่ องไพรผ่ านขุนเขาและแมกไม้ นานาพันธุ์อันร่ มรื่ นในทุกย่ างก้ าว เพื่อร่ วมกิจกรรม
เทีย่ วชมถํา้ เชลย ซึง่ ในอดีตเชลยเคยหนีจากค่ายที่สวนไทรโยค รี สอร์ ท มาหลบซ่อนในถํ ้านี ้และเป็ นถํ ้า
ที่คนไทยช่วยเหลือเชลยศึกที่หนีออกจากค่ายพร้ อมทั้งแบ่งปั น อาหาร ยารักษาโรค อันเป็ นเหตุการณ์
ปกติทวั่ ไปในระหว่างสงคราม ซึง่ ภายหลังสงครามความดีงามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่ช่วยให้ ประเทศไทยของ
เราได้ รับการยกย่องและพ้ นภาระรับผิดทั้งปวง ต่อการยินยอมให้ กองทัพญี่ปนนั้นเดิ
ุ่
นทัพผ่านประเทศใน
ระหว่างสงคราม 4 ปี ในถํ ้าแห่งนี ้ ท่านจะได้ ชื่นชมกับหินงอกหินย้ อยรูปร่างละม้ ายคล้ ายสิง่ ต่าง ๆ ตาม
จินตนาการ เช่น ดอกทิวลิป ปะการัง พระพุทธรูป เจ้ าแม่กวนอิม นํ ้าตก ม่านประกายเพชร ฯลฯ ที่
ธรรมชาติได้ สร้ างสรรค์ไว้ ผา่ นกาลเวลาอันยาวนาน

08.15 น.

หรื อ
เชิญท่ านสนุกกับกิจกรรม Adventure ซึ่งเปิ ดตัวเป็ นที่แรกที่เดียวและใหญ่ ท่ สี ุด ในจังหวัด
กาญจนบุรี เปิ ดให้ บริ การวันที่ 01 มกราคม 2552 สร้ างโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านการก่อสร้ าง
และติดตั้งระบบเครื่ องเล่นและใช้ อปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ได้ รับมาตรฐานใบรับรอง โดยอุปกรณ์ของเรา
ทุกชิ ้น (100%) นําเข้ าจากประเทศอิตาลี C.A.M.P SpA ITALY ซึง่ เป็นบริ ษัทชั้นนําที่ทวั่ โลกให้ การ
ยอมรับ และเรามีทีมงานที่มีความชํานาญสูงและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการควบคุมเครื่ อง
เล่นรวมทั้งอธิบายและนําท่านเล่นในทุกกิจกรรม ในบริ เวณฐานกิจกรรมท่านสามารถชมวิวและรับลม
เย็นจากแม่นํ ้าแควน้ อย ซึง่ ไหลเรี ยบรี สอร์ ท ยาวกว่า 700 เมตร มองเห็นทิวเขาตะนาวศรี และถนนธงชัย
รวมทั้งสะพานถํ ้ากระแซ ซึง่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกและมีรถไฟวิ่งทุกวัน เลียบฐานกิจกรรมทุกชนิด
ดังนั้นท่านจึงสามารถเล่นเครื่ องเล่นของเราทุกชนิดได้ อย่างปลอดภัย
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1. The Flying Train (150 บาท)
เป็ นกิจกรรมกระโดดหอสูงที่ปลอดภัยและมีความสูงจากระดับพื ้นดิน 25 เมตร และมีเส้ นทางลอยตัว ยาว 175
เมตร โดยกิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่มีผ้ เู ล่นนิยมมากที่สดุ และมีชื่อเสียงมากที่สดุ ในจังหวัดกาญจนบุรี
2. The Krasae Swing (150 บาท)
เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ล่นยืนอยูป่ ลายสะพานซึง่ สูง 10 เมตร โดยผู้ควบคุมผู้เล่นจะชักสะพานกลับ ทําให้ ผ้ เู ล่นตกจากที่
สูงโดยแรงโน้ มถ่วงของโลกแล้ วผู้เล่นสวิงตัวขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ล่นตื่นเต้ นและหวาดเสียวมากที่สดุ
3. The Krasae Cliff (150 บาท)
ปี นหน้ าผาจําลอง 4 เส้ นทางตามระดับความยากเลียบทางรถไฟถํ ้ากระแซ เมื่อถึงจุดสูงสุดของหน้ าผา จะมีระฆัง
แห่งความสําเร็ จ ท่านใดปี นถึงจุดสูงสุดและตีระฆังได้ ท่านจะได้ ใบประกาศนียบัตร ของเดอะ สวนไทรโยค
แอดเวนเจอร์ ปาร์ ค
4. The Krasae Tower (150 บาท)
เป็ นกิจกรรมโรยตัวจากหอสูง 10 เมตร มี 2 เส้ นทางตามความยากและง่าย ฝึ กใช้ ทกั ษะของอุปกรณ์และ
สมรรถนะของร่างกาย กิจกรรมนี ้จําลองมาจากการแสดงภาพยนตร์ แนวผจญภัย
5. The Indiana Jones - 6 ฐาน (จํากัดเวลาเล่ นไม่ เกิน 45 นาที) ท่ านละ 300 บาท
- 12 ฐาน (จํากัดเวลาเล่ นไม่ เกิน 90 นาที) ท่ านละ 600 บาท
กิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของสวนไทรโยค รี สอร์ ท (Signature Adventure) ด้ วยทําเลที่ตั้งภูมิทศั น์และ
ธรรมชาติ ซึง่ สรรค์สร้ างมาเพื่อกิจกรรมนี ้โดยผู้เล่นจะอยูบ่ นต้ นไม้ มีดา่ นผจญภัยถึง 12 ฐาน เช่น เชือกตัว U
เชือกลอยฟ้า ตะข่ายลอยฟ้า คานทรงตัว กระรอกบินและรอกลอยฟ้า “ในกาญจนบุรี มีกิจกรรมนี ้เพียงแห่งเดียว
เท่านั้น”
6. The ATV Bamboo X-Tream ( 300 บาท ต่ อ 30 นาที )
กิจกรรมขับรถ ATV ความยากระดับ 3 เต็ม 5 สนุกสุดมันกับเส้ นทางวิบากเชิงเขาในป่ าไผ่ที่สวยงาม เลียบทาง
รถไฟสายมรณะสะพานถํ ้ากระแซ กิจกรรมนี ้เล่นได้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกท่านไม่ควรพลาดหากท่านมาเยือนสวน
ไทรโยค รี สอร์ ท
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12.00 น.

13.00 น.

16.00 น.

รับประทาน อาหารมื ้อกลางวัน (5) หลังจากนั้นเชิญท่านถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของธรรมชาติและความ
ประทับใจ ในกิจกรรมที่ทา่ นได้ สมั ผัสจาก สวนไทรโยค รี สอร์ ท แหล่งที่พกั นี ้เปิ ดดําเนินการมาตั้งแต่
2526 ปั จจุบนั เรามีกิจกรรมให้ ผ้ ทู ี่มาพักผ่อนอย่างเหลือเฟื อ เช่น การล่องแพ ปี นเขาชมถํ ้าเชลย เดินบน
สะพานถํ ้ากระแซ เล่นนํ ้า เกมส์กีฬา และแค้ มป์ไฟ และวอคแรลลี่ ซึง่ จะสร้ างความสนุกสนานได้
ตลอดเวลา วันคืนที่สวนไทรโยค รี สอร์ ท จะกลายเป็ น “ วันชื่น” และ “คืนหวาน” ในความทรงจําของคน
ใกล้ ชิดร่วมกัน ตราบนานแสนนาน
เตรี ยมตัวเก็บสัมภาระเช็คเอาท์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อตามสถานที่แนะนําดังนี ้
1. ไปเที่ยวนํ ้าตกไทรโยคน้ อย ซึง่ เป็ นนํ ้าตกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดกาญจนบุรี เพราะมีสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่ น ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่5) ยังเคยเสด็จ
ประพาส นอกจากนี ้บริ เวณนํ ้าตกยังได้ มีการนําหัวรถจักรไอนํ ้าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งไว้ เพื่อ
รํ าลึกถึงการสร้ างทางรถไฟมรณะที่สร้ างผ่านหน้ านํ ้าตกเข้ าสูป่ ระเทศพม่า โดยท่านสามารถเล่นนํ ้าตก,
ซื ้อสินค้ าเกษตร,ผลไม้ แปรรูป,สินค้ าOTOPและอัญมณี
2. หรื อแวะเที่ยวนํ ้าตกไทรโยคใหญ่หรื อแวะแช่นํ ้าแร่ที่นํ ้าพุร้อนหินดาด นํ ้าตกไทรโยคใหญ่ เป็ นนํ ้าตกที่
พระพุทธเจ้ าหลวงเคยเสด็จประพาส เป็ นนํ ้าตกที่ตกจากหน้ าผาสูแ่ ม่นํ ้าแควน้ อย นํ ้าพุร้อนหินดาด เป็ น
บ่อนํ ้าร้ อนธรรมชาติริมธาร ค้ นพบโดยทหารญี่ปนสมั
ุ่ ยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั สร้ างเป็ นบ่อ
คอนกรี ตปูกระเบื ้องขนาดใหญ่ 2 บ่อ บ่อแรกที่มีนํ ้าพุอยูข่ ้ างใต้ นํ ้ามีอณ
ุ หภูมิประมาณ 40 องศา
เซลเซียส อีกบ่อเป็ นบ่อรับนํ ้าระบายจากบ่อแรก อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียสมีห้องอาบนํ ้าแบบ
นอนแช่สร้ างไว้ สําหรับผู้ต้องการความเป็ นส่วนตัว
3. หรื อชมค่ายสุรสีห์ สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ตํานานสมเด็จพระนเรศวร ( พร้ อมมิตร ฟิล์ม สตูดโิ อ )
ชมความงดงามของฉากต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ที่ทา่ นจะได้ สมั ผัสจริ ง ในพื ้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิ วัดมหา
เถรคันฉ่อง ห้ องเก็บพระแสงปื นต้ น อาณาจักรหงสาวดี คุกใต้ ดนิ พระที่นงั่ สรรเพชรปราสาท ท้ องพระ
โรงหงสาวดี มีวิทยากรคอยบรรยายประจําจุดต่าง ๆ นอกจากนี ้ท่านสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้
อาทิ การแต่งกายชุด ประวัตศิ าสตร์ ขี่ม้า ขี่ช้าง นัง่ เกวียน อาวุธโบราณ ยิงปื นโบราณ และมีจดุ จําหน่าย
ของที่ระลึกสําหรับท่านที่ชื่นชอบสะสม เปิ ดบริ การทุกวัน เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ค่าเข้ าชม ผู้ใหญ่
ชาวไทย 100 บาท เด็ก 50 บาท ต่างชาติ 200 บาท
แวะซื ้อของฝาก ชอปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองที่มีให้ เลือกมายมายในตัวเมืองกาญจน์ เช่น ร้ านแก้ ว ร้ านรจนา
ร้ านวุ้นเส้ นท่าเรื อ ร้ านวิมลวุ้นมะพร้ าวอ่อน ร้ านดอยคํา ซึง่ มีของฝากชื่อดัง อาทิเช่น มะขามแก้ ว
ทองม้ วนสด ทองม้ วนกรอบ วุ้นมะพร้ าวอ่อน วุ้นเส้ นท่าเรื อ และอีกมากมาย
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18.00 น.

กลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภ์ าพ พร้ อมทั้งความทรงจําและประสบการณ์ที่ดี ที่มีตอ่ เพื่อนร่วมคณะ ใน
การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ต้นแม่นํ ้าแควน้ อยจนถึงต้ นแม่นํ ้าแม่กลองท่องเที่ยวอําเภอไทร
โยค ทองผาภูมิ และสังขละบุรี นี่คือโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ที่ดีที่สดุ โปรแกรมหนึง่ ที่ทางเรา
นําเสนอท่าน วันคืนที่สวนไทรโยค รี สอร์ ท และแพผาผึ ้ง รี สอร์ ท จะกลายเป็ น “ วันชื่น” และ “คืนหวาน”
ในความทรงจําของคนใกล้ ชิดร่วมกัน ตราบนานแสนนาน

“ สวนไทรโยค และแพผาผึง้ ไปง่ ายจ่ ายน้ อย อาหารอร่ อย กิจกรรมสนุก ”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
ท่ านสามารถเลือกเดินทางได้ ตามรายละเอียดดังต่ อไปนี ้
1. ราคาท่ านละ 1,580 บาท พักบ้ านอิงนที / บ้ านอิงชล / บ้ านอิงดอย
ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้ เย็น – มือ้ ดึก – มือ้ เช้ า ) , รวมกาล่ าดินเนอร์
2. ราคาท่ านละ 1,980 บาท พักห้ อง The Journey Suite / ห้ อง The World Express /
ห้ อง The Victorian Vintage
ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้ เย็น – มือ้ ดึก – มือ้ เช้ า ) , รวมกาล่ าดินเนอร์
3. ราคาท่ านละ 1,380 บาท พักแพอิงธารปรั บอากาศ
ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้ เย็น – มือ้ ดึก – มือ้ เช้ า ) , รวมกาล่ าดินเนอร์
4. ราคาท่ านละ 2,280 บาท พักห้ อง The World Studio / ห้ อง The World Duplex (นอน 8 ท่ าน)
ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้ เย็น – มือ้ ดึก – มือ้ เช้ า ) , รวมกาล่ าดินเนอร์
รวมบริการ
1. ที่พกั ห้ องปรับอากาศทุกห้ องสําหรับ 1 คืน
2. อภินนั ทนาการ นํ ้าแข็ง นํ ้าเปล่า (ระหว่างรับประทานอาหารที่เรื อนอาหาร) เสื ้อชูชีพ
3. กิจกรรมล่องแพ คาราโอเกะ แค้ มป์ไฟ ชมถํ ้าเชลย
(คาราโอเกะเปิดให้ บริ การจนถึงเวลา 23.00 น.)
4. ในที่นี ้ราคาไม่รวม Adventure Park
5. ราคาข้ างต้ นนี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ

: โปรแกรมหรือรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บางกรณี
: ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเข้ าชมค่ ายสุรสีห์และสถานที่ท่องเที่ยวต่ าง ๆ
:กรณีเลือกซือ้ เฉพาะที่พักพร้ อมอาหารเช้ า ต้ องชําระค่ ากาล่ าดินเนอร์ ผ้ ูใหญ่ ท่านละ 500 บาท
เด็กอายุระหว่ าง 4-11 ปี ท่ านละ 350 บาท
:งานกาลาดินเนอร์
ครั ง้ ที่ 1 วันที่ 13-14 เมษายน 2556
ครั ง้ ที่ 2 วันที่ 14-15 เมษายน 2556

