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ร่วมเคาน์ดาวปีใหม่  ณ  สวนไทรโยค รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน  

(รายการ ยอดนิยมตัง้แต่ปี พ.ศ.2526) 

เที่ยว จ.กาญจนบุรี พร้อมล่องแพมหาสนุก ณ สวนไทรโยค 

 

วันแรก      สวนไทรโยค – ล่องแพ  – เที่ยวสะพานถํา้กระแซ - คาราโอเกะ – แคมป์ไฟ-เคาว์ดาว  

07.30 ออกเดนิทางจากจดุนดัหมาย สวนไทรโยค รีสอร์ท อยูห่า่งจากกรุงเทพ ฯ ด้วยระยะทางเพียง 174 

กิโลเมตร ทา่นสามารถสลดัความวุน่วายทัง้ปวงทิง้ไปโดยงา่ยดายเพียงก้าวลงจากรถยนต์สว่นตวั หรือ

ขบวนรถไฟดีเซลรางของการรถไฟ ทา่นจะพบกบัมมุสงบทา่มกลางธรรมชาตป่ิาเขาลําเนาไพร และสาย

ธารแหง่แม่นํา้แควน้อยอนัสวยงามอยูเ่บือ้งหน้า    

ช่วงเช้า ทา่นสามารถแวะชมวัดถํา้เสือและวัดถํา้เขาน้อย วดันีมี้พระพทุธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยูบ่น

ยอดเขามีพทุธลกัษณะท่ีสวยงามมากและยงัมีอโุบสถอฏัมขุท่ีเป็นลกัษณะของทรงไทยท่ีมีลวดลาย

สวยงามวิจิตรตระการตาข้างๆมีเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบและเข่ือนแม่

กลองหรือแวะชมสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ตาํนานสมเดจ็พระนเรศวร(พร้อมมติรฟิล์มสตูดโิอ)  

ชมความงดงามของฉากตา่ง ๆ ในภาพยนตร์ท่ีทา่นจะได้สมัผสัจริงในพืน้ท่ีกวา่ 2,000 ไร่ อาทิ วดัมหา

เถรคนัฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจกัรหงสาวดี คกุใต้ดนิ พระท่ีนัง่สรรเพชรปราสาท ท้องพระ

โรงหงสาวดี มีวิทยากรคอยบรรยายประจําจดุตา่ง ๆ นอกจากนีท้า่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ 

อาทิ การแตง่กายชดุประวตัศิาสตร์ ข่ีม้า ข่ีช้าง นัง่เกวียน อาวธุโบราณ ยิงปืนโบราณ และมีจดุจําหน่าย

ของท่ีระลกึสําหรับทา่นท่ีช่ืนชอบสะสม เปิดบริการทกุวนั เวลา 09.00 น. – 18.00 น.คา่เข้าชม ผู้ใหญ่

ชาวไทย 100 บาท เดก็ 50 บาท  

11.50 น. คณะทา่นเดนิทางถึงสวนไทรโยค รีสอร์ท ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2526 และเป็นสถานท่ีพกัแหง่เดียว ท่ีงา่ยตอ่การเดนิทางมาเยือนมาก

ท่ีสดุ เพราะเพียงยา่งก้าวลงจากขบวนรถไฟดีเซลรางท่ีสถานีถํา้กระแซ ก็สามารถเดนิเข้าสูท่ี่พกัได้ทนัที

โดยไม่ต้องข้ามแม่นํา้ หรือเดนิทางตอ่โดยยานพาหนะใด ๆ หรือหากเป็นการเดนิทางโดยรถยนต์ก็

สามารถเข้าถึงริมฝ่ังแม่นํา้หน้าแพพกัได้โดยไม่ยาก สถานท่ีตัง้ของสวนไทรโยค รีสอร์ท นบัได้วา่อยู่

ในทําเลท่ีสวยงามยากท่ีจะหาท่ีใดเหมือน เพราะแนบชิดอยูก่บัเชิงสะพานรถไฟไม้ซุง ซึง่เชลยในสมยั

สงครามโลก สร้างเลียบตามหน้าผาและริมแม่นํา้แควน้อยอนัสวยงาม มีมมุมองท่ีประสมประสานเป็น

อนัดีระหวา่งธรรมชาตแิละสิง่ก่อสร้างอนัน่าต่ืนตา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยามท่ีขบวนรถไฟ ซึง่หนกั

นบัร้อย ๆ ตนัคอ่ย ๆ คืบคลานไปบนรางเหลก็เหนือสะพานสร้างด้วยไม้ซุงล้วน ๆ นัน้ก่อความระทกึใจ

แก่การเฝ้ามองยิ่งนกั “สวนไทรโยค รีสอร์ท” มีพืน้ท่ีเลาะเลียบไปตามความคดโค้งของแม่นํา้แควน้อยอนั

สวยงามลือช่ือ พืน้ท่ีริมฝ่ังถกูจดัให้เป็นสวนดอกไม้และสนามหญ้ากว้างขวางพอท่ีจะจดัให้มีกิจกรรม 

การเลน่กีฬาประเภทตา่ง ๆ ได้อยา่งมากมายอยา่งท่ีไม่มีสถานท่ีใดเหมือน ทัง้เป็นสถานท่ีท่ีชายฝ่ังหาด

เป็นกรวดนํา้ตืน้ เหมาะแก่การเลน่นํา้ของทัง้ผู้ใหญ่และเดก็ได้โดยปลอดภยั 
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12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวนั (1)  โดยฝีมือแม่ครัวพืน้บ้านแตร่สชาตจิดัจ้านระดบัแมช้่อยชวนรํา พล

เอกโอภาส โพธิแพทย์ ชวนชิมรายการบ้านเลขท่ี 5 รักเธอประเทศไทย เมืองไทยเมืองยิม้ รายการ ทีวี 

กวา่ 10 รายการ นิตยสาร อสท.และนิตยสารการทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ อีกมายมาย    

15.00 น. เชิญท่านร่วมกจิกรรมล่องแพทีส่นุกทีสุ่ด ซึง่สวนไทรโยค รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทแหง่แรกท่ีบกุเบิกการ

ลอ่งแพชนิดลอ่งแก่ง (แพลกูบวบ) เม่ือ ปลายปี พ.ศ.2526 โดยใช้เรือลากจงูคาราวานทวนนํา้ขนานไป

กบัสะพานถํา้กระแซ ซึง่เป็นสะพานท่ีสร้างเลาะเลียบไปตามหน้าผาท่ีสงูชนั และเป็นช่วงทางรถไฟท่ีสวย

ท่ีสดุของเส้นทางรถไฟสายนี ้ซึง่นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศมิอาจพลาดชมได้ ที่สาํคัญ

คือเน้นความปลอดภยัเรามีเสือ้ชูชีพไว้คอยให้บริการทุกท่านและเจ้าหน้าที่ดแูลความ

ปลอดภยัประจาํทุกแพ ทา่นสามารถเลือกได้ท่ีจะนัง่อยูบ่นแพหรือกระโดดลงนํา้ลอยตวัตามกระแสนํา้

ลอ่งกลบั มายงัหน้าแพพกัได้     

17.00 น. เชิญท่านท้าทายความกล้ากับกจิกรรมการเดนิบนทางรถไฟสายมรณะ   

 (โปรดสอบถามเวลารถไฟกบัทางเจ้าหน้าท่ีก่อนเดนิชมเพ่ือความปลอดภยั)ช่วงสะพานถํา้กระแซ 

สะพานท่ีสร้างด้วยไม้ซุงมีความโค้งเลียบไปตามหน้าผาสงูชนัและแม่นํา้แควน้อยท่ีคดโค้งอยูเ่บือ้งลา่ง 

ด้วยความยาวประมาณ 417 เมตร ก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามยากท่ีจะหาสะพานใดมาเปรียบได้ 

สะพานแหง่นีส้ร้างขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฤดรู้อนปี พ.ศ. 2486 ใช้เวลาสร้างเพียง 17 วนั ใช้

แรงงานเชลยและกรรมกรนบัหม่ืนคน โดยไม่ใช้เคร่ืองทนุแรงใด ๆ ทัง้สิน้ท่ีปลายสะพานแหง่นีมี้ถํา้แหง่

หนึง่ช่ือวา่ “ถํา้กระแซ” ซึง่ผู้ ท่ีเห็นเหตกุารณ์เลา่วา่ ทหารญ่ีปุ่ นได้เข้าไปสํารวจภายในถํา้แล้วสญูหายไป 

ตอ่มาจงึพบวา่ภายในถํา้มีงเูหลือมยกัษ์อาศยัอยู ่ งเูหลือมตวันีถ้กูทหารญ่ีปุ่ นจบัตายนําบรรทกุรถไฟไป 

ปรากฏวา่มนัมีความยาวมากกวา่ตู้บรรทกุสนิค้าท่ีบรรทกุร่างของมนัเสียอีก สวนไทรโยค รีสอร์ท ตัง้อยู่

เชิงสะพานแหง่นี ้

18.30 น. รับประทานอาหารมือ้เย็น (2) เพลิดเพลินกับงานกาล่าดนิเนอร์อาหารกว่า 10 รายการ สไตล์

งานวัดหรูหราอลังการ บนเนือ้ที่กว่า 30 ไร่ ริมแม่นํา้แควน้อยในระหว่างทีรั่บประทานอาหาร

เชิญท่านโชว์เสียงและลีลาการร้องเพลงทีเ่ร้าใจกับกจิกรรมคาราโอเกะ   ในเพลงหลากหลาย

สไตล์ ทัง้ไทย จีน สากล เราบรรจงเลือกสรรเคร่ืองเสียงคณุภาพชัน้ดีมาบริการแก่ทา่น มีจอโปรเจคเตอร์ 

LCD 100 นิว้ จดุพร้อมไมค์ลอย 4 ตวั   

20.00 น. สนุกสนานกับสันทนาการกจิกรรมแคมป์ไฟ เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีและมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีตอ่

กนัทัง้ในหมู่คณะและตา่งคณะ เพราะเรามีกิจกรรมและเกมส์ท่ีจะชว่ยละลายพฤตกิรรมให้ มีแต่เราไม่

มีเขา โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ของสวนไทรโยค รีสอร์ท และแพผาผึง้ รีสอร์ท ซึง่ยอ่มได้ผลดีกวา่การ

จดัอบรมเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ เพราะน่ีคือ “การมาปฏบิัตจิริง” โดยวิทยากร ท่ี

มากประสบการณ์ 
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22.00 น.  เตมิพลงัด้วยข้าวต้มทรงเคร่ืองร้อน ๆ (3) ตอ่จากนัน้ทา่นสามารถร้องคาราโอเกะได้จนถึงห้าทุม่  

24.00  น. ร่วมเคาน์ดาวต้อนรับพทุธศกัราชใหมก่บัสวนไทรโยค รีสอร์ท พร้อมชมพลุตระการตา  หลงัจากนัน้

เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  ( ห้องพักปรับอากาศทุกห้อง ) 

 

วันที่สอง     ปีนเขา-ท่องไพร-ชมถํา้เชลย–AdventurePark-เดนิทางเที่ยวต่อตามสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํา 

07.30 น.  อรุณสวสัดิ ์ ยามเช้าท่ีสดใส สวนไทรโยค รีสอร์ท บริการอาหารเช้าให้ทา่นด้วยเมนขู้าวต้มขาว (4) ผดั

ผกับุ้ง ยําไขเ่คม็ ยําผกักาดกระป๋อง ไชโป๊วผดัไข ่ข้าวผดั ไส้กรอก สลดัผกั และ ชา กาแฟ นํา้ส้ม พร้อม

แยม และขนมปังช่ือดงั รับประทานให้เตม็อ่ิมเพ่ือเพิ่มพลงัในการเดนิป่าเพ่ือเท่ียวชมถํา้เชลย 

08.15 น.  นําท่านท่องไพรผ่านขุนเขาและแมกไม้นานาพันธ์ุอันร่มร่ืนในทุกย่างก้าว เพ่ือร่วมกจิกรรม

เทีย่วชมถํา้เชลย  ซึง่ในอดีตเชลยเคยหนีจากคา่ยท่ีสวนไทรโยค รีสอร์ท มาหลบซอ่นในถํา้นีแ้ละเป็นถํา้

ท่ีคนไทยช่วยเหลือเชลยศกึท่ีหนีออกจากคา่ยพร้อมทัง้แบง่ปัน อาหาร ยารักษาโรค อนัเป็นเหตกุารณ์

ปกตทิัว่ไปในระหวา่งสงคราม ซึง่ภายหลงัสงครามความดีงามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ ท่ีช่วยให้ประเทศไทยของ

เราได้รับการยกยอ่งและพ้นภาระรับผิดทัง้ปวง ตอ่การยินยอมให้กองทพัญ่ีปุ่ นนัน้เดนิทพัผา่นประเทศใน

ระหวา่งสงคราม 4 ปี ในถํา้แหง่นี ้ทา่นจะได้ช่ืนชมกบัหินงอกหินย้อยรูปร่างละม้ายคล้ายสิง่ตา่ง ๆ ตาม

จินตนาการ เชน่ ดอกทิวลปิ ปะการัง พระพทุธรูป เจ้าแม่กวนอิม นํา้ตก ม่านประกายเพชร ฯลฯ ท่ี

ธรรมชาตไิด้สร้างสรรค์ไว้ผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน 

 

 
 

หรือ  

        เชิญท่านสนุกกับกจิกรรม Adventure  ซ่ึงเปิดตัวเป็นที่แรกที่เดียวและใหญ่ที่สุด ในจังหวัด

กาญจนบุรี เปิดให้บริการวนัท่ี 01 มกราคม 2552 สร้างโดยผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการก่อสร้าง

และตดิตัง้ระบบเคร่ืองเลน่และใช้อปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพสงู ได้รับมาตรฐานใบรับรอง โดยอปุกรณ์ของเรา

ทกุชิน้ (100%) นําเข้าจากประเทศอิตาลี C.A.M.P SpA ITALY ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําท่ีทัว่โลกให้การ

ยอมรับ และเรามีทีมงานท่ีมีความชํานาญสงูและมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ในการควบคมุเคร่ือง

เลน่รวมทัง้อธิบายและนําทา่นเลน่ในทกุกิจกรรม ในบริเวณฐานกิจกรรมทา่นสามารถชมวิวและรับลม

เย็นจากแม่นํา้แควน้อย ซึง่ไหลเรียบรีสอร์ท ยาวกวา่ 700 เมตร มองเห็นทิวเขาตะนาวศรีและถนนธงชยั 

รวมทัง้สะพานถํา้กระแซ ซึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกและมีรถไฟวิ่งทกุวนั เลียบฐานกิจกรรมทกุชนิด 

ดงันัน้ทา่นจงึสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ของเราทกุชนิดได้อยา่งปลอดภยั  
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1. The Flying Train (150 บาท) 

เป็นกิจกรรมกระโดดหอสงูท่ีปลอดภยัและมีความสงูจากระดบัพืน้ดนิ 25 เมตร และมีเส้นทางลอยตวั ยาว 175 

เมตร โดยกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ เลน่นิยมมากท่ีสดุและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในจงัหวดักาญจนบรีุ 

2. The Krasae Swing (150 บาท) 

เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เลน่ยืนอยูป่ลายสะพานซึง่สงู 10 เมตร โดยผู้ควบคมุผู้ เลน่จะชกัสะพานกลบั ทําให้ผู้ เลน่ตกจากท่ี

สงูโดยแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วผู้ เลน่สวิงตวัขึน้  เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เลน่ต่ืนเต้นและหวาดเสียวมากท่ีสดุ 

3. The Krasae Cliff (150 บาท) 

ปีนหน้าผาจําลอง 4 เส้นทางตามระดบัความยากเลียบทางรถไฟถํา้กระแซ เม่ือถึงจดุสงูสดุของหน้าผา จะมีระฆงั

แหง่ความสําเร็จ ทา่นใดปีนถึงจดุสงูสดุและตีระฆงัได้ ทา่นจะได้ ใบประกาศนียบัตร ของเดอะ สวนไทรโยค 

แอดเวนเจอร์ ปาร์ค  

4. The Krasae Tower  (150 บาท) 

 เป็นกิจกรรมโรยตวัจากหอสงู 10 เมตร มี 2 เส้นทางตามความยากและงา่ย ฝึกใช้ทกัษะของอปุกรณ์และ

 สมรรถนะของร่างกาย กิจกรรมนีจํ้าลองมาจากการแสดงภาพยนตร์แนวผจญภยั 

5. The Indiana Jones -   6 ฐาน (จาํกัดเวลาเล่นไม่เกนิ 45 นาท)ี  ท่านละ 300 บาท 

                      - 12 ฐาน (จาํกัดเวลาเล่นไม่เกนิ 90 นาท)ี  ท่านละ 600 บาท 

กิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสวนไทรโยค รีสอร์ท  (Signature  Adventure)  ด้วยทําเลท่ีตัง้ภมิูทศัน์และ 

ธรรมชาต ิ ซึง่สรรค์สร้างมาเพ่ือกิจกรรมนีโ้ดยผู้ เลน่จะอยูบ่นต้นไม้ มีดา่นผจญภยัถึง 12 ฐาน เช่น เชือกตวั U 

เชือกลอยฟ้า ตะขา่ยลอยฟ้า คานทรงตวั กระรอกบินและรอกลอยฟ้า “ในกาญจนบรีุ มีกิจกรรมนีเ้พียงแหง่เดียว

เทา่นัน้” 

6. The  ATV Bamboo X-Tream ( 300 บาท ต่อ 30 นาท ี) 

กิจกรรมขบัรถ ATV ความยากระดบั 3 เตม็ 5 สนกุสดุมนักบัเส้นทางวิบากเชิงเขาในป่าไผท่ี่สวยงาม เลียบทาง

รถไฟสายมรณะสะพานถํา้กระแซ  กิจกรรมนีเ้ลน่ได้ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ ทกุทา่นไม่ควรพลาดหากทา่นมาเยือนสวน

ไทรโยค รีสอร์ท 

    

   
 

 

 

http://www.suansaiyok.com/images/gall/fly3.jpg
http://www.suansaiyok.com/images/gall/swing1.jpg
http://www.suansaiyok.com/images/gall/clim3.jpg
http://www.suansaiyok.com/images/gall/tower2.jpg
http://www.suansaiyok.com/images/gall/india1.jpg
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12.00 น. รับประทาน อาหารมือ้กลางวนั (5) หลงัจากนัน้เชิญทา่นถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของธรรมชาตแิละความ

ประทบัใจ ในกิจกรรมท่ีทา่นได้สมัผสัจาก สวนไทรโยค รีสอร์ท แหลง่ท่ีพกันีเ้ปิดดําเนินการมาตัง้แต ่

2526 ปัจจบุนัเรามีกิจกรรมให้ผู้ ท่ีมาพกัผอ่นอยา่งเหลือเฟือ เช่น การลอ่งแพ ปีนเขาชมถํา้เชลย เดนิบน

สะพานถํา้กระแซ เลน่นํา้ เกมส์กีฬา และแค้มป์ไฟ และวอคแรลล่ี ซึง่จะสร้างความสนกุสนานได้

ตลอดเวลา วนัคืนท่ีสวนไทรโยค รีสอร์ท จะกลายเป็น “ วนัช่ืน” และ “คืนหวาน” ในความทรงจําของคน

ใกล้ชิดร่วมกนั ตราบนานแสนนาน 

13.00 น. เตรียมตวัเก็บสมัภาระเช็คเอาท์เพ่ือเดนิทางท่องเท่ียวตอ่ตามสถานท่ีแนะนําดงันี ้

1. ไปเท่ียวนํา้ตกไทรโยคน้อย ซึง่เป็นนํา้ตกท่ีมีช่ือเสียงอีกแหง่หนึง่ของจงัหวดักาญจนบรีุ เพราะมีสภาพ

ธรรมชาตท่ีิสวยงามร่มร่ืน ในอดีตพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั(รัชกาลท่ี5) ยงัเคยเสดจ็

ประพาส นอกจากนีบ้ริเวณนํา้ตกยงัได้มีการนําหวัรถจกัรไอนํา้สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มาตัง้ไว้เพ่ือ

รําลกึถึงการสร้างทางรถไฟมรณะท่ีสร้างผา่นหน้านํา้ตกเข้าสูป่ระเทศพม่า โดยทา่นสามารถเลน่นํา้ตก, 

ซือ้สนิค้าเกษตร,ผลไม้แปรรูป,สนิค้าOTOPและอญัมณี 

2. หรือแวะเท่ียวนํา้ตกไทรโยคใหญ่หรือแวะแช่นํา้แร่ท่ีนํา้พรุ้อนหินดาด นํา้ตกไทรโยคใหญ่ เป็นนํา้ตกท่ี

พระพทุธเจ้าหลวงเคยเสดจ็ประพาส เป็นนํา้ตกท่ีตกจากหน้าผาสูแ่ม่นํา้แควน้อย นํา้พรุ้อนหินดาด เป็น

บอ่นํา้ร้อนธรรมชาตริิมธาร ค้นพบโดยทหารญ่ีปุ่ นสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปัจจบุนัสร้างเป็นบ่อ

คอนกรีตปกูระเบือ้งขนาดใหญ่ 2 บอ่ บอ่แรกท่ีมีนํา้พอุยูข้่างใต้นํา้มีอณุหภมิูประมาณ 40 องศา

เซลเซียส อีกบอ่เป็นบอ่รับนํา้ระบายจากบอ่แรก อณุหภมิูประมาณ 30 องศาเซลเซียสมีห้องอาบนํา้แบบ

นอนแช่สร้างไว้สําหรับผู้ ต้องการความเป็นสว่นตวั 

3. หรือชมคา่ยสรุสีห์ สถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์ตํานานสมเดจ็พระนเรศวร ( พร้อมมิตร ฟิล์ม สตดูโิอ ) 

ชมความงดงามของฉากตา่ง ๆ ในภาพยนตร์ท่ีทา่นจะได้สมัผสัจริง ในพืน้ท่ีกวา่ 2,000 ไร่ อาทิ วดัมหา

เถรคนัฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจกัรหงสาวดี คกุใต้ดนิ พระท่ีนัง่สรรเพชรปราสาท ท้องพระ

โรงหงสาวดี มีวิทยากรคอยบรรยายประจําจดุตา่ง ๆ นอกจากนีท้า่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ 

อาทิ การแตง่กายชดุ ประวตัศิาสตร์ ข่ีม้า ข่ีช้าง นัง่เกวียน อาวธุโบราณ ยิงปืนโบราณ และมีจดุจําหน่าย

ของท่ีระลกึสําหรับทา่นท่ีช่ืนชอบสะสม เปิดบริการทกุวนั เวลา 10.00 น. – 17.00 น. คา่เข้าชม ผู้ใหญ่ 

ชาวไทย 100 บาท เดก็ 50 บาท ตา่งชาต ิ200 บาท             

16.00 น. แวะซือ้ของฝาก ชอปปิง้สนิค้าพืน้เมืองท่ีมีให้เลือกมายมายในตวัเมืองกาญจน์ เช่น ร้านแก้ว ร้านรจนา 

ร้านวุ้นเส้นทา่เรือ ร้านวมิลวุ้นมะพร้าวอ่อน ร้านดอยคํา ซึง่มีของฝากช่ือดงั อาทิเชน่ มะขามแก้ว 

ทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นเส้นทา่เรือ และอีกมากมาย 
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18.00 น. กลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภ์าพ พร้อมทัง้ความทรงจําและประสบการณ์ท่ีดี ท่ีมีตอ่เพ่ือนร่วมคณะ ใน

การทอ่งเท่ียวจงัหวดักาญจนบรีุ ตัง้แตต้่นแม่นํา้แควน้อยจนถึงต้นแม่นํา้แม่กลองทอ่งเท่ียวอําเภอไทร

โยค ทองผาภมิู และสงัขละบรีุ น่ีคือโปรแกรมทอ่งเท่ียว 2 วนั 1 คืน ท่ีดีท่ีสดุโปรแกรมหนึง่ ท่ีทางเรา

นําเสนอทา่น วนัคืนท่ีสวนไทรโยค รีสอร์ท และแพผาผึง้ รีสอร์ท จะกลายเป็น “ วนัช่ืน” และ “คืนหวาน” 

ในความทรงจําของคนใกล้ชิดร่วมกนั ตราบนานแสนนาน 

 

  “ สวนไทรโยค และแพผาผึง้  ไปง่ายจ่ายน้อย  อาหารอร่อย  กจิกรรมสนุก ” 

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

ท่านสามารถเลือกเดนิทางได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ราคาท่านละ 1,580 บาท พกับ้านอิงนท ี/ บ้านอิงชล / บ้านอิงดอย  

ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้เยน็ – มือ้ดกึ – มือ้เช้า ) , รวมกาล่าดนิเนอร์ 
2. ราคาท่านละ 1,980 บาท พกัห้อง The Journey Suite  / ห้อง The World Express /  

ห้อง The Victorian Vintage 

ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้เยน็ – มือ้ดกึ – มือ้เช้า ) , รวมกาล่าดนิเนอร์ 
3. ราคาท่านละ 1,380 บาท พกัแพอิงธารปรับอากาศ 

ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้เยน็ – มือ้ดกึ – มือ้เช้า ) , รวมกาล่าดนิเนอร์ 
4. ราคาท่านละ 2,280 บาท พกัห้อง The World Studio / ห้อง The World Duplex (นอน 8 ท่าน) 

ราคารวมที่พกั , อาหาร 3 มือ้ ( มือ้เยน็ – มือ้ดกึ – มือ้เช้า ) , รวมกาล่าดนิเนอร์ 
 

รวมบริการ 

1. ท่ีพกัห้องปรับอากาศทกุห้องสําหรับ 1 คืน  

2. อภินนัทนาการ นํา้แข็ง นํา้เปลา่ (ระหวา่งรับประทานอาหารท่ีเรือนอาหาร) เสือ้ชชีูพ 

3. กิจกรรมลอ่งแพ  คาราโอเกะ  แค้มป์ไฟ  ชมถํา้เชลย 

      (คาราโอเกะเปิดให้บริการจนถึงเวลา 23.00 น.) 

4. ในท่ีนีร้าคาไม่รวม Adventure Park 

5. ราคาข้างต้นนีไ้ม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

                              

หมายเหตุ  : โปรแกรมหรือรายการอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้บางกรณี  

     : ราคานีไ้ม่รวมค่าเข้าชมค่ายสุรสีห์และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

  :กรณีเลือกซือ้เฉพาะที่พักพร้อมอาหารเช้า ต้องชาํระค่ากาล่าดนิเนอร์ผู้ใหญ่ท่านละ 500  บาท  

เดก็อายุระหว่าง 4-11 ปี ท่านละ  350  บาท 

:งานกาลาดนิเนอร์  
ครัง้ที่ 1 วันที่ 13-14 เมษายน 2556 
ครัง้ที่ 2 วันที่ 14-15 เมษายน 2556   


