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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 

มิถุนายน 64 05, 12, 19, 26 ตุลาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 

กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27 

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 ธันวาคม 64 04, 11, 18, 25 
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Café Day Trip กำญจนบุรี Ep#2 

กำญจนบุรี เทีย่วได้ทั้งปี ไม่มคี ำว่ำ เบ่ือ !  
 

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

ถ า้กระแซ – อทุยานประวตัิศาสตร์เมืองสิงห์ – คาเฟ่สวนสไตล์ญี่ปุ่ น –  สะพานแม่น า้แคว 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท พระราม 2-บางมด) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
05.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารกล่อง และน า้ด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดักาญจนบุรี 

 
 

ถ า้กระแซ จุดชมแม่น ้าแควท่ีเรียกวา่ววิดีท่ีสุดในเมืองกาญจนบุรีท่ีเราเรียกกนัวา่ ทางรถไฟสายมรณะ ค่ะ ถือวา่เป็น
จุดท่ีสวยท่ีสุด และอนัตรายท่ีสุดของเส้นทางรถไฟ ดว้ยความสูงมากๆ และติดเลียบหนา้ผา ถ ้ากระแซเป็นถ ้าขนาด
เล็ก ภายในถ ้าเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธศกัด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพกัของเชลยศึกเม่ือคร้ังสร้างเส้นทาง
รถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณน้ีเป็นจุดท่ีสร้างทางรถไฟยากท่ีสุด เน่ืองจากเส้นทาง
โคง้เลียบเขาและดา้นล่างเป็นแม่น ้ าลึกจึงไดส้มยานามวา่โคง้มรณะ ตวัถ ้าติดกบัเส้นทางรถไฟ มองจากปากถ ้าไป
บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามและมองเห็นแม่น ้าแควนอ้ยอยูเ่บ้ืองล่าง 
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อุทยานประวตัิศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหน่ึงในอุทยานประวติัศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าแควนอ้ยทาง
ทิศเหนือ แวดลอ้มดว้ยทิวเขาเป็นแนวยาวอยูโ่ดยรอบ ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ก าแพงเมืองก่อดว้ย
ศิลาแลง กวา้งประมาณ 800 เมตร หมายถึงส่วนกวา้งของเมือง ยาวประมาณ 850 เมตร และก าแพงสูง 7 เมตร มี
ประตูเขา้ออก 7 ดา้น มีคูน ้าคนัดินลอ้มรอบ ภายในเมืองมีสระน ้า 6 สระ ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานใน
พุทธศาสนา นิกายมหายาน ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คลา้ยคลึงกบัของสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กษตัริย์
นกัสร้างปราสาทแห่งขอม จากการขดุแต่งของกรมศิลปากร พบศิลปกรรมท่ีส าคญัยิง่คือ พระพุทธรูปนาคปรก พระ
โพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยงัพบรูปพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองคห์น่ึง 
รูปลกัษณ์คลา้ยกบัท่ีพบในประเทศกมัพูชาอีกดว้ย 

 
 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวนั คาเฟ่สไตล์ญีปุ่่น 

บ่าย คาเฟ่สไตล์ญีปุ่่น ทีแ่รกของกาญจนบุรี Kan machi cafe  คาเฟ่น่าร๊ากกก มุมถ่ายรูปดีไปหมดด เสมือนยกญ่ีปุ่น
มาไวท่ี้น่ี ตั้งแต่ทางเขา้ ท่ีมีเสาสีแดงหรือเสา “โทริอิ” และภายในร้านตกแต่งเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นทั้งหมด มีมุมสะพาน
แดง น ้าตกและตน้ไมร้อบๆ บรรยากาศท่ีน่ีท าให้รู้สึกสดช่ืน เหมือนไดม้าพกัผอ่น รวมไปถึงอาหารน ้าด่ืมท่ีน่ีก็เป็น 
อาหารแบบญ่ีปุ่นหลากหลายเมนูเลยย นอกจากน้ีแลว้ท่ีน่ียงัมีมุมถ่ายรูปแนวสตรีทท่ีตกแต่งน่ารักๆ สไตลญ่ี์ปุ่น
แบบลงตวั ถ่ายรูปกนัจุกๆไปเลยย ชุดตอ้งพร้อมแลว้แหละงานน้ี ‼ (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไว้ในรายการ)  

แลนด์มาร์คกาญจนบุรี “สะพานข้ามแม่น า้แคว”  ทางรถไฟท่ีทอดตวัยาวขา้มแม่น ้าประมาณ 300 เมตร อีกทั้งยงัเป็น
รถไฟสายประวติัศาสตร์ของโลกในช่วง สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อีกดว้ย โดยหยาดเหง่ือแรงงาน รวมทั้งชีวติของเชลย
ศึกพนัธมิตรนบัหม่ืนคน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทางรถไฟท่ีมีความยาวถึง 415 กิโลเมตร เร่ิมตน้จากสถานีชุมทางหนอง
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ปลาดุก จงัหวดัราชบุรี ไปสู่ปลายทางท่ีเมืองทนับูซายคั ประเทศเมียนมา ส าหรับใชล้ าเลียงอาวธุ และก าลงัพลของ
ญ่ีปุ่น เพื่อไปโจมตีเมียนมาและอินเดีย  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
อุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์  http://kanchanaburi.go.th, https://thailandtourismdirectory.go.th 
Kan Machi Cafe'  https://www.facebook.com/kanmachicafe 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 

http://kanchanaburi.go.th/
https://thailandtourismdirectory.go.th/
https://www.facebook.com/kanmachicafe
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
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เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

 


