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สมัผสัประสบการณใ์หม่กบัรถไฟ “SRT PRESTIGE”  
รถไฟคลาสสิคระดบัเฟิรส์คลาส (First Class) หน่ึงเดียวในไทย  

ทริปรถไฟท่องเท่ียวกาญจนบุรี  เดินทางวนัท่ี 08 พฤษภาคม 2564  

ราคาทา่นละ 6,499 บาท 
 

     
 

*** พเิศษสุดสําหรับคณะ *** 

 น่ังรถไฟ “SRT PRESTIGE” รถไฟคลาสสิกระดบัเฟิร์สคลาส (First Class) ขบวนเดียวในประเทศไทย 

 ชมและถ่ายภาพ “สะพานข้ามแม่นํา้แคว” 

 “ถํา้กระแซ” ชมเส้นทางรถไฟสายประวตัิศาสตร์ เป็นเส้นทางท่ีสวยท่ีสดุ ท่ีลดัเลาะไปตามหน้าผา 

 ชม “เมืองมัลลกิา ร.ศ.๑๒๔” เมืองย้อนยคุ ท่ีจะพาเราย้อนเวลากลบัไปยงัสมยั ร.5 
 

06:00 น. พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ สถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) ชานชาลาท่ี 5 เจ้าหน้าท่ีคอมแพ็คเวิลด์ ให้การ

ต้อนรับ ตรวจวดัอณุหภมูิ และอ านวยความสะดวก 

06:30 น.  ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) โดยนัง่รถไฟสดุหรูระดบัเฟิร์สคลาส “SRT PRESTIGE” 
สมัผสัเสน่ห์แห่งการเดินทาง  

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ 
07:40 น. เดินทางถึง “สถานีนครปฐม” แวะชม “ตลาดเช้าพระปฐมเจดีย์” 
08:20 น. ออกเดินทางจากสถานีนครปฐม มุง่หน้าสู ่“สะพานข้ามแมน่ า้แคว” จงัหวดักาญจนบรีุ 
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09:35 น. ให้ท่านชมและถ่ายภาพ “สะพานข้ามแมน่ า้แคว” เป็นสะพานท่ีส าคญัท่ีสดุของเส้นทางรถไฟสาย

มรณะสร้างขึน้สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปัจจบุนัมีการยกย่องให้สะพานข้ามแมน่ า้แคว เป็น

สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพ และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัจนเรียกวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกาญจนบรีุ 

10:00 น. ออกเดินทางจากสะพานข้ามแมน่ า้แคว มุง่หน้าสู ่“สถานีถ า้กระแซ”  

11:00 น. เดินทางถึง “ถ า้กระแซ” ตัง้อยู่ติดกบัเส้นทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวตัิศาสตร์

สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นถ า้ท่ีเคยเป็นท่ีพกัของเชลยศกึ เมื่อครัง้สร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ

จากไทยไปพมา่ ภายในถ า้โปร่ง และมีพระพทุธรูปศกัดิสิ์ทธ์ิประดิษฐานอยู่ มองจากปากถ า้มาท่ี

บริเวณทางรถไฟจะเหน็ทิวทศัน์ท่ีงดงามและมองเห็นแมน่ า้แควน้อยอยู่เบือ้งลา่ง บริเวณนีเ้ป็นจดุท่ี

สร้างทางรถไฟยากท่ีสดุ เน่ืองจากเส้นทางโค้งเลียบเขา  

   
12:00 น. เดินทางไป “เมืองมลัลิกา ร.ศ.๑๒๔”  

13:00 น. อ่ิมอร่อยกบัอาหารไทยภายในเมืองมลัลิกา ร.ศ.๑๒๔ (จดัเป็นเซท็ส าหรับ 1 ท่าน) 

14:00 น. เย่ียมชม “เมืองมลัลิกา ร.ศ.๑๒๔” เป็นเมืองย้อนยคุ โดยท่ีจะพาเราย้อนเวลากลบัไปยงัสมยั ร.5 

ภายในมีการจ าลองวิถีชีวิตแบบโบราณ ลกัษณะความเป็นอยู่ของชาวสยามในอดีต ทัง้บ้านเรือนไทย

หลงัใหญ่ริมทุ่งนา เรือนไม้ท่ีมีศาลาริมน า้ รวมถึงการเดนิทางด้วยเรือของพ่อค้าแมค้่าท่ีแตง่ชดุไทย

มาขายอาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ตา่งๆ  ท่ีน่ีมีบริการเช่าชดุไทยสวยๆ ให้ท่านได้สวมใสถ่่ายรูปและ

เดินเลน่ไปรอบๆเมืองมลัลิกา บอกเลยวา่เข้ากบับรรยากาศไทยๆ แบบสดุๆ (รวมคา่เช่าชดุไทยแล้ว 

หากท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะไมใ่สช่ดุไทย ทางบริษัทฯคืนเงินให้ ท่านละ 150 บาท รบกวนแจ้ง

ลว่งหน้าคะ่) 

16:00 น. ออกเดินทางสูส่ถานีกาญจนบรีุ 

17:00 น. ออกเดินทางสูส่ถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) ด้วยรถไฟ SRT PRESTIGE 
18:00 น. บริการอาหารค ่าบนรถไฟแบบ Fine Dining 
19:25 น. เดินทางถึงสถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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เงื่อนไขการเดินทาง 

อตัราน้ีรวม 

 คา่รถไฟ SRT PRESTIGE และคา่รถบสัปรับอากาศ 
 คา่เข้าชมสถานที ่คา่อาหาร (3 มือ้) คา่อาหารวา่ง คา่มคัคเุทศก์ ตามรายการที่ก าหนด 
 ประกนัภยัอบุติัเหตสุ าหรับการเดินทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบใุนกรมธรรม์ 
วงเงินสงูสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 บริการน า้ดื่มตลอดเส้นทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผ่านบตัรเครดิต บริษทัฯ ไมร่ับช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถงึบตัรเครดิตที่
ออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 
 

การช าระเงิน 

 ช าระเงินเต็มจ านวน สงวนสิทธ์ิการคืนเงินทกุกรณี 
 

ส าคญั (เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง สิทธิประโยชนทุ์กท่าน กรุณาศึกษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ตามข้อจ ากดัด้านภูมิอากาศ 
ณ วนัเดินทางจริง โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สูงสุดของทา่นลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางที่ระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดินทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน  19 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หากคณะ

ทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 19 ท่าน หรือเล่ือน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วัน
กอ่นวนัเดินทาง  

 หากทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะตามก าหนดนดัหมายหรือออกเดินทางไปกบัคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหวา่งทวัร์ 
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการใด ๆ คืน ไมว่า่ด้วยจากสาเหตใุดก็ตาม 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทางในช่วงสถานการณไ์วรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มาตรการการให้บริการบนรถไฟและรถบสัปรับอากาศ 
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุทา่น เม่ือทา่นกรอกแล้ว 
กรุณาน าส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

 


