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โปรแกรมน ำเที่ยวสวนไทรโยค รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน 
โดยขบวนรถไฟพเิศษเพื่อกำรท่องเที่ยว “น้องฉึกฉัก” 
เส้นทำง กรุงเทพ – ถ ำ้กระแซ (สวนไทรโยค รีสอร์ท) 

แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดกำญจนบุรี 
รับจ ำนวนจ ำกัด120 ที่ น่ังเท่ำนัน้ 

ตำมค ำแนะน ำของหม่อมรำชวงศ์ถนัดศรี สวัสดวัิตน์  
ในไทยรัฐ ซันเดย์ สเปเชียล วันท่ี 28 สิงหำคม 2554 

 
ส ำรองกำรเดนิทำงได้ที่ส ำนักงำนสวนไทรโยค รีสอร์ท 02-967-8181-4/089-511-0960/084-096-1587 

089-772-4182/089-449-5912หรือE-Mail :suansaiyok@hotmail.com/www.suansaiyok.comหรือต้องกำรเช่ำ
เหมำขบวนรถไฟเป็นหมู่คณะสูงสุดถงึ 500 ที่น่ัง สอบถำมเพิ่มเตมิได้ที่ส ำนักงำนสวนไทรโยค รีสอร์ท 

 
วันแรก            พระปฐมเจดีย์-สะพำนข้ำมแม่น ำ้แคว-สวนไทรโยค-ล่องแพ-กำรแสดงดนตรีแบบ

คลำสสิค-คำรำโอเกะ-แคมป์ไฟ-ชมกำรจุดพลุดอกไม้ไฟ   
 

06.00 น. คณะฯ พร้อมกนัท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัล าโพง) ณ ชานชาลาท่ี5 ลงทะเบียนและถ่ายภาพ  
06.30  น. ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ โดยพ่วงไปกบัขบวนรถพิเศษน าเท่ียวท่ี 909 พร้อมรับประทาน 

อาหารเช้า เคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ ในรถเสบียงระดบัห้าดาวบริการ โดยเจ้าหน้าท่ีและ 
พนกังานต้อนรับของ สวนไทรโยครีสอร์ท 

07.40 น. ถงึนครปฐมแวะนมสัการวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร  
09.35 น. แวะชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว  
11.45 น.             คณะท่านเดินทางถงึ ท่ีหยดุรถสถานี ถ า้กระแซ หรือ สวนไทรโยค รีสอร์ท 
                          (รีสอร์ทช่ือดัง ต้ังแต่ปี 2526 ของ จังหวัดกาญจนบุรี)   
12.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัรายการอาหาร 5 อย่าง พร้อมผลไม้และขนมหวานจนเตม็อ่ิม  
                          บนเรือนอาหารสโมสร 
15.00 น. เชญิท่านร่วมกิจกรรมล่องแพทีส่นุกทีสุ่ด ซึง่สวนไทรโยค รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทแห่งแรกท่ีบกุเบิก

การลอ่งแพชนิดลอ่งแก่ง (แพลกูบวบ) เม่ือ ปลายปี พ.ศ.2526                                
18.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารมือ้เย็น โดยจัดเล้ียงริมแม่น ้าแควน้อยโอบชดิด้วยขุนเขาและ

สะพานถ า้กระแซพร้อมชมการแสดงดนตรีแบบคลาสสิคในบทเพลงอมตะแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
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20.30 น. สนุกสนานกับสันทนาการกิจกรรมแคมป์ไฟ  เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีและมนษุย์สมัพนัธ์ท่ี
ดีตอ่กนัทัง้ในหมูค่ณะและตา่งคณะเพราะเรามีกิจกรรมและเกมส์ท่ีจะช่วยละลายพฤติกรรมให้ มี

แต่เรา ไม่มีเขา โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ของสวนไทรโยค รีสอร์ท”   
                         พร้อมชมกำรจุดพลุดอกไม้ไฟ ท่ีทางสวนไทรโยครีสอร์ทได้คดัเลือกเฉพาะชดุท่ีสวยงามฉากหลงั

ของดอกไม้ไฟคือสะพานถ า้กระแซและภเูขาอนัสงูตระหงานเหนือล าน า้แควน้อย  
22.00 น. ตอ่จากนัน้เชิญท่านร้องคาราโอเกะตอ่จนถงึห้าทุ่ม   หลงัจากนัน้เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
วันที่สอง     ปีนเขำ - ท่องไพร - ชมถ ำ้เชลย – เดอะ สวนไทรโยค แอดเวนเจอร์ ปำร์ค  
 
07.30 น.  อรุณสวสัด์ิยามเช้าท่ีสดใส  สวนไทรโยค รีสอร์ท บริการอาหารเช้า รับประทานให้เต็มอิ่มเพ่ือเพ่ิม

พลงัในการเดินป่าเพ่ือเท่ียวชมถ า้เชลย 
 08.15 น.  น าท่านท่องไพร  ผ่านขนุเขาและแมกไม้นานาพนัธุ์อนัร่มร่ืนในทกุย่างก้าว   เพ่ือร่วมกจิกรรม 

เที่ยวชมถ ้าเชลย หรือ ท่ำนสำมำรถร่วมสนุกกับ กิจกรรมที่เดอะสวนไทรโยค แอดเวนเจอร์
ปาร์ค  ซ่ึงเปิดตวัเป็นที่แรก ที่เดียว และสมบูรณ์แบบที่สดุในจงัหวดักาญจนบรีุ  ดังนัน้ท่ำนจึง
สำมำรถ เล่นเคร่ืองเล่นของเรำทุกชนิดได้อย่ำงปลอดภัย โดยซือ้บตัรเพ่ิมเติมได้ท่ีรีสอร์ท ซึง่
ไมร่วมในรายการท่องเท่ียว 

1. The Flying Train ( 150 บำท ) 
เป็นกิจกรรมกระโดดหอสงูท่ีปลอดภยัและมีความสงูจากระดบัพืน้ดิน 25 เมตร และมีเส้นทางลอยตวั ยาว 
175 เมตร โดยกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ เลน่นิยมมากท่ีสดุและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในจงัหวดักาญจนบรีุ 

2. The Krasae Swing ( 150 บำท ) 
เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เลน่ยืนอยู่ปลายสะพานซึง่สงู 10 เมตร โดยผู้ควบคมุผู้ เลน่จะชกัสะพานกลบั ท าให้ผู้ เลน่ตก
จากท่ีสงูโดยแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วผู้ เลน่สวิงตวัขึน้  เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เลน่ตื่นเต้นและหวาดเสียวมากท่ีสดุ 

3. The Krasae Cliff ( 150 บำท ) 
ปีนหน้าผาจ าลอง 4 เส้นทางตามระดบัความยากเลียบทางรถไฟถ า้กระแซ เมื่อถงึจดุสงูสดุของหน้าผา จะมี
ระฆงัแห่งความส าเร็จ ท่านใดปีนถงึจดุสงูสดุและตีระฆงัได้ ท่านจะได้ ใบประกำศนียบัตร ของเดอะ 
สวนไทรโยค แอดเวนเจอร์ ปำร์ค  

4. The Krasae Tower ( 150 บำท ) 
 เป็นกิจกรรมโรยตวัจากหอสงู 10 เมตร มี 2 เส้นทางตามความยากและง่าย ฝึกใช้ทกัษะของอปุกรณ์และ
 สมรรถนะของร่างกาย กิจกรรมนีจ้ าลองมาจากการแสดงภาพยนตร์แนวผจญภยั 
5. The Indiana Jones -   6 ฐาน (จ ากัดเวลาเล่นไม่เกนิ 45 นาท)ี ( 300 บำท ) 

                   - 12 ฐาน (จ ากัดเวลาเล่นไม่เกนิ 90 นาท)ี ( 600 บำท ) 
กิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสวนไทรโยค รีสอร์ท  (Signature  Adventure)  ด้วยท าเลท่ีตัง้ภมูิทศัน์และ 
ธรรมชาติ ซึง่สรรค์สร้างมาเพ่ือกิจกรรมนีโ้ดยผู้ เลน่จะอยู่บนต้นไม้ มีดา่นผจญภยัถงึ 12 ฐาน เช่น เชือกตวั 
U เชือกลอยฟ้า ตะข่ายลอยฟ้า คานทรงตวั กระรอกบินและรอกลอยฟ้า “ในกาญจนบรีุ มีกิจกรรมนีเ้พียง
แห่งเดียวเท่านัน้” 
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6. The  ATV Bamboo X-Tream  - รอบเล็กประมำณ 20-30 นำท ี( 250 บำท ) 
       - รอบใหญ่ประมำณ 50-602 นำท ี( 400 บำท ) 

กิจกรรมขบัรถ ATV ความยากระดบั 3 เตม็ 5 สนกุสดุมนักบัเส้นทางวิบากเชิงเขาในป่าไผ่ที่สวยงาม เลียบ
ทางรถไฟสายมรณะสะพานถ า้กระแซ  กิจกรรมนีเ้ลน่ได้ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ ทกุท่านไมค่วรพลาดหากท่านมา
เยือนสวนไทรโยค รีสอร์ท 

12.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัรายการอาหาร 5 อย่าง พร้อมผลไม้และขนมหวานจนเตม็อ่ิม  
                          บนเรือนอาหารสโมสร 
13.00 น. หลงัจากนัน้เชิญท่านถ่ายรูปเกบ็บรรยากาศของธรรมชาติและความประทบัใจในกิจกรรม 
  ท่ีท่านได้สมัผสัจาก สวนไทรโยค รีสอร์ท  
15.00  น. ขึน้รถไฟกลบักรุงเทพ ฯจากสถานีถ า้กระแซ  รถไฟจะจอดรับผู้ โดยสารท่ีหน้า สวนไทรโยค รีสอร์ท  
19.30 น. กลบัถงึกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมทัง้ความทรงจ าและประสบการณ์ท่ีดีท่ีมีตอ่เพ่ือนร่วมคณะ 

ในการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบรีุน่ีคือโปรแกรมท่องเท่ียว 2 วนั 1 คืน ท่ีดีท่ีสดุโปรแกรมหนึง่ ท่ี
ทางเราน าเสนอท่าน รับรองคณุภาพการจดัโปรแกรมท่องเท่ียว  โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญและ
บริษัทท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 26 ปี วนัคืนท่ีสวนไทรโยครีสอร์ท จะกลายเป็น “ วนัช่ืน” และ 
“คืนหวาน” ในความทรงจ าของคนใกล้ชิดร่วมกนั ตราบนานแสนนาน 

 
“ เที่ยวกับรถไฟ ไปกับสวนไทรโยค  ไปง่ำยจ่ำยน้อย  อำหำรอร่อย  กจิกรรมสนุก” 

 
 

โดยขบวนรถไฟพเิศษเพื่อกำรท่องเที่ยว ขบวน“น้องฉึกฉัก” 
ครัง้ท่ี  4  วนัเสาร์ท่ี 22  ธันวาคม  2555  – วนัอาทิตย์ ท่ี 23 ธันวาคม  2555 
ค่ำบริกำร      รำคำพเิศษท่ำนละ  3,580  บำท 

 
หมำยเหตุ  :  1.รำคำนีไ้ม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 
                  2.รำคำเดก็4-11 ขวบ ลดลงท่ำนละ 300 บำท 
                  3.โปรแกรมหรือรำยกำรอำหำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้บำงกรณี 
                 4.รับจ ำนวนจ ำกัด120 ที่น่ังเท่ำนัน้ 
 
รวมบริกำร 

1. ท่ีพกัปรับอากาศทกุห้องส าหรับ 1 คืน  ( ทีวี LCD UBC น า้อุ่น ตู้ เย็น )  

2. อาหาร 6 มือ้ (เช้ำ / เท่ียง /เย็น / เช้า / เท่ียง / เยน็)  

หมำยเหตุ  :  อำหำรมือ้เช้ำวันไปและอำหำรมือ้เยน็วันกลับ จัดแบบอำหำรกล่อง 

3. อภินนัทนาการ น า้แข็ง น า้เปลา่ น า้สมนุไพร (ระหวา่งรับประทานอาหารที่เรือนอาหาร)  

4. กิจกรรมลอ่งแพพร้อมเสือ้ชชีูพ  คาราโอเกะ  แค้มป์ไฟ  ชมถ า้เชลย เท่ียวถ า้กระแซ 
      ( ทกุกิจกรรมเข้าร่วมกบัคณะอื่น : คาราโอเกะเปิดให้บริการจนถงึเวลา 23.00 น.) 
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5. บตัรชมการแสดงดนตรีแบบคลาสสิคในบทเพลงอมตะแห่งราชอาณาจกัรไทย มลูคา่ 500 บาท 

6.  ในท่ีนีร้าคาไมร่วม บตัร Adventure Park 

7.  คา่ตัว๋รถไฟขบวนพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวขบวนน้องฉึกฉกัระดบัห้าดาว ไป-กลบั โดยขึน้อยู่กบัวนัเดินทาง 

8.  มคัคเุทศก์คอยอ านวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง  
       

                                     
 

ส ำรองกำรเดนิทำงได้ที่ส ำนักงำนสวนไทรโยค รีสอร์ท 02-967-8181-4/089-511-0960/084-096-1587 
089-772-4182/089-449-5912หรือE-Mail :suansaiyok@hotmail.com/www.suansaiyok.comหรือต้องกำรเช่ำ
เหมำขบวนรถไฟเป็นหมู่คณะสูงสุดถงึ 500 ที่น่ัง สอบถำมเพิ่มเตมิได้ที่ส ำนักงำนสวนไทรโยค รีสอร์ท 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=MC57z-gdy31pgM:&imgrefurl=http://www.es-vector.com/home_es/index.php?option=com_content&view=article&id=314:%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3&catid=56:promote-illustrator&Itemid=79&docid=ks6uYPfX8y85VM&w=420&h=421&ei=dMdcTqS_CIHPrQf9gNWyDw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%885&hl=th&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Jnav-KJ02o7wdM:&imgrefurl=http://premium.tarad.com/product/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89 %E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 %E0%B9%952641-1573565.html&docid=I88yl7WQSLftfM&w=800&h=561&ei=oMdcTpn0LoqrrAfGkomoDw&zoom=1

