
 

เทีย่วกาญจนบุรี  : พกั The Campster River Kwai 

ออกเดินทางทุกวนั  ครบ 7 – 8 ท่านเดินทางได้เลย !!!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 หลงัจากเหน่ือยลา้กบัการทุ่มเททาํงานมาทั้งปี  ถึงเวลาท่ีจะไดพ้กัผอ่นใหค้ลายความเหน่ือยลา้กนับา้ง ในคร้ังน้ีจะขอ

นาํท่านไปใชชี้วติชิล ๆ แบบ Slow Life  กนัสกัวนั ณ จงัหวดักาญจนบุรี  แมห้ลายท่านจะเคยไปเมืองกาญจน์มาแลว้หลาย

คร้ัง แต่คร้ังน้ีจะแตกต่างแน่นอน เร่ิมจากการพาท่านไปนัง่สบาย ๆ ด่ืมกาแฟกลางทุ่งนาในบรรยากาศแสนสบาย กาแฟหอม

กรุ่น ววิทุ่งนาและวดัถํ้าเสือที่เป็นฉากรอบตวั ทาํใหค้วามเหน่ือยลา้หายไดอ้ยา่งปลิดทิ้ง  นอกจากน้ีแลว้ยงัจะขอพาท่านไปชม

ตน้จามจุรียกัษท์ี่ถือวา่เป็น Unseen  ของเมืองกาญจน์ทีเดียว หากท่านใดไดเ้คยไปชมตน้ไทรที่แผก่วา้งไกล ณ สวน

พฤกษศาสตร์ ณ ประเทศศรีลงักาแลว้ ขอบอกวา่ ตน้จามจุรียกัษน้ี์จะงดงามและแผก่ิ่งกา้นออกไปไกลไม่แพก้นัเลย และ

แน่นอน กองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง ทางคณะผูจ้ดัจึงขอพาท่านไปสมัผสัอาหารทั้งทางล้ินและทางตา ณ ร้านอาหารแสนสวย             

“ ครีีธารา ” ที่ถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยทิวเขา และสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว มีววิใหท้่านไดถ่้ายรูปสวย ๆ มากมายทีเดียว   

ก่อนกลบัเราแวะไปทาํบุญกนัหน่อยเพือ่เป็นสิริมงคลและเป็นกาํลงัใจในการกลบัไปทาํงานดว้ยสติ และจิตใจที่ 

ผอ่งใส ณ วดัถํ้าพหุวา้ ซ่ึงวดัน้ีถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องจงัหวดักาญจนบุรีเลยทีเดียว  และแน่นอน ตอ้งไม่ลืมแวะซ้ือ 

ของฝากคนที่บา้นดว้ยค่ะ.... อ่ิมใจ คลายเหน่ือย เที่ยวไปเร่ือย ๆ ดว้ยกนั....สกัคร้ังนะค่ะ 



 

กาํหนดการเดนิทาง 

วันแรก    วัดถ ํา้เสือ  -   มีนาคาเฟ่  -  วัดถ ํา้พุหว้า  -  ร้านคีรีมันตรา - The Campster River Kwai 

 06.30 น. คณะพร้อมกันที่  ......................................... 

 09.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดักาญจนบุรี เพือ่ไปยงั  วัดถํ้าเสือ  ( รับประทานอาหารเช้าบนรถ ) 

 วัดถํา้เสือ  ตั้งอยู ่อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  ส่ิงที่สะดุดสายตาของนกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวดั เพือ่กราบ

นมสัการพระธาตุ ก็คือ ความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั และพระพทุธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของ

จงัหวดักาญจนบุรี  ตวัองคพ์ระสวยงามประดบัดว้ยโมเสคสีทองทั้งองค ์ เม่ือเดินทางมาถึงดา้นบน ก็พบกบั

ความสดช่ืนของลมที่พดัเยน็ และมองไปดา้นล่างเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจี  นอกจากน้ียงัมีพระเจดียเ์กศแกว้

ปราสาท องคพ์ระเจดียเ์ป็นสีอิฐ ทั้งองคแ์บ่งเป็นชั้นต่างๆหลายชั้น แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ 

มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย และยงัมี

วหิารต่าง ๆ ให้เขา้ไปสกัการะพระพทุธรูปและช่ืนชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
 หมายเหตุ  :  การเดินทางขึ้นไปขา้งบน ทางวดัมีรถกระเชา้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. เดินทางถึง มีนาคาเฟ่  จังหวดักาญจนบุรี  คาเฟ่สุดชิค 

บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลังวดัถํ้ าเสือ ทาํให้สามารถ

มองเห็นวิวของวดัถํ้ าเสือไดจ้ากดา้นหน้าร้าน  แถมมีสะพาน

ทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลาย

มุม เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควร

พลาด มีนาคาเฟ่ มีแนวคิดการเปิดร้านกาแฟจากการที่เจา้ของ

ร้านเติบโตมาในครอบครัวชาวนาท่ีทาํนากนัมาเป็นเวลานาน

ตั้ งแต่เด็กก็จะใช้ชีวิตผูกพันกับการทํานามาโดยตลอด 

ประกอบกบัการที่ช่ืนชอบในการด่ืมกาแฟและมกัจะเดินทาง

ไปด่ืมกาแฟตามร้านต่างๆที่ขึ้ นช่ือว่ามีบรรยากาศดีและมี

รสชาติอร่อยเป็นประจาํ เม่ือทาํงานจนถึงจุดที่เร่ิมอ่ิมตวั จึงมี

ความคิดที่จะกลบัมาเปิดร้านกาแฟที่บา้นเกิด โดย 



 

เลือกสร้างร้านกาแฟบนที่นาจาํนวนสามไร่สองงาน ท่ีตนเอง 

ซ้ือเอาไว ้โดยตั้งใจ ใหเ้ป็นร้านกาแฟท่ีอยูท่่ามกลางทุ่งนาเขียว

ขจีสวยงาม จึงตดัสินใจสร้างร้านไวก้ลางทุ่งนา และทาํ 

สะพานไมเ้ป็นทางเดินให้ลูกคา้ไดเ้ดินเที่ยวชมความสวยงาม

ของทุ่งนาไดแ้บบ 360 องศา โดยมีโซนที่เปิดใหบ้ริการทั้ง 

แบบที่เป็นหอ้งแอร์ดา้นในร้านหรือโซนที่เป็นเปลนอนและ 

กระท่อมดา้นนอกร้าน  ช่วงที่เร่ิมสร้างร้านตอนแรก ชาวบา้น

ที่อยูใ่กลเ้คียงต่างตั้งขอ้สงสยัวา่ร้านกาแฟที่อยูก่ลางทุ่งนาแถม

อยู่ห่างจากถนนใหญ่ จะมีใครเขา้มาใช้บริการ แต่เม่ือสร้าง

ร้านและสะพานไมจ้นเสร็จและเร่ิมเปิดให้บริการ ปรากฏว่า 

ร้านมีนาคาเฟ่แห่งน้ี ไดผ้ลตอบรับที่ดี  จากบรรดานกัท่องเที่ยวและคอกาแฟที่ช่ืนชอบธรรมชาติ โดยเฉพาะ 

ในช่วงวนัหยดุจะ มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯและจากจงัหวดัต่างๆ ที่เห็นภาพของร้านมีนาคาเฟ่ที่ถูกแชร์

ในเฟซบุก๊ ต่างใหค้วามสนใจเดินทางมาใชบ้ริการท่ีร้าน พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกนัเป็นจาํนวนมาก  

11.15 น. ออกเดินทางต่อไปยงั  วัดถํา้พุหว้า  เป็นวดัพทุธที่อยูท่่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ที่มีพระอุโบสถเป็นถํ้าและ

พทุธศิลป์แบบหินทรายมีความสง่างาม  

11.30 น. นาํท่านชม วดัถํ้าพหุวา้ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์ของ จ.กาญจนบุรี ตวัวดัเป็นศิลปะแบบขอมประยกุตท์ี่สวยงาม 

เป็นวดัป่าอยูใ่นออ้มกอดของขนุเขา มีบรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะสาํหรับการเจริญสติวปัิสสนา

สาํหรับ ผูส้นใจศึกษาและปฏิบติัธรรม เดิมวดัแห่งน้ีมีถํ้าเป็นอุโบสถ โดยภายในถํ้ามีพระพทุธรูปปางสมาธิ

ประดิษฐานเป็นพระประธาน รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อญัเชิญ มาจากประเทศเมียนมา  

ใหน้กัท่องเที่ยวไดส้กัการบูชาดว้ย ภายหลงัไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ดว้ยการสร้างอุโบสถหินทราย ครอบ

ตวัถํ้าเอาไว ้ซ่ึงยงัคงความงดงามตามธรรมชาติของหินงอกหินยอ้ยไวด้ัง่เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. ออกเดินทางต่อเพือ่ไปยงั ครีีมันตรา ( Keeree  Mantra  ) 

ร้านคีรีมตัราเป็นร้านอาหารไทยที่อยูท่่ามกลางธรรมชาติ  
ในบรรยากาศววิเขาแบบพาโนรามา "เสน่ห์แห่งขนุเขา"  
หลบหลีกความวุน่วายในเมือง เป็นที่สุดของการพกัผอ่นและ 
รับประทานอาหาร สาํหรับครอบครัวและนกัท่องเที่ยว 

 



14.30 น.   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  The Campster  River  Kwai  ใหเ้วลาท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

นัง่สบายๆชิล ริมแม่นํ้ าแควนอ้ย 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ รีสอร์ทที่พกั 

 

วันท่ีสอง    ต้นจามจุรียกัษ์   -  Kan Machi Café -  สะพานข้ามแม่นํา้แคว   -  แวะร้านของฝาก 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทที่พกั 

09.00 น. นาํท่านเดินทางไปยงั กองการสตัว ์และเกษตรกรรมท่ี 1 (กองผสมสตัว)์ กรมการสตัวท์หารบก เพือ่ชมตน้

จามจุรียกัษ ์ซ่ึงมีอายกุวา่ 100 ปี ขนาด 10 คนโอบ 

09.30 น. นาํชม  ต้นจามจุรียักษ์ หรือต้นก้ามปูยักษ์ (Unseen Kanchanaburi) ตน้จามจุรียกัษ ์ เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจและไม่ไกลจากตวัเมืองกาญจนบุรีมากนัก เม่ือมาถึงจะต่ืนเตน้ และตะลึงในความใหญ่โตของ

ตน้ไม ้และก่ิงกา้นสาขาสวยงามร่มร่ืน ตน้จามจุรียกัษมี์อายมุากกวา่ 100 ปี ขนาด 10  คนโอบรัศมีทรงพุม่ 

เฉล่ีย 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลางร่มเงาประมาณ 51.75  เมตร ความสูงจากพื้นดินถึงยอด 20 เมตร มีพื้นที่

ของพุม่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 4 วา ซ่ึงปัจจุบนัหาชม ตน้ไมข้นาดใหญ่เช่นน้ีไดย้าก ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแล

ของสาํนกัพระราชวงั  

 

 

 

 

 

 

10.30 น.         พาคณะมานัง่ร้านกาแฟ  Kan Machi Café  คาเฟ่สไตลญ์ี่ปุ่น ร้านน่ารักๆ เลนมาร์คเมืองกาญ แรงบนัดาล 
                      เกิดจากการที่เจา้ของร้านทั้ง 2 ท่าน(แฟนกนั) เป็นคนที่ชอบเที่ยว ชอบกิน หลงใหลในร้านสไตลญ์ี่ปุ่ น จึงคิดคน้ 

                      ธุรกิจคาเฟ่ แนวญี่ปุ่ นที่ตวัเองช่ืนชอบใชเ้น้ือที่ของบา้นตวัเองที่คิดวา่จะสร้างบา้นอยูอ่าศยั  แต่สุดทา้ยกลายเป็น 

                      ร้านกาแฟใหทุ้กคนไดม้าสมัผสัความสวยงามในสวนของบา้นตวัเอง  ไดม้าถ่ายรูป เช็คอิน ทานเคร่ืองด่ืมต่างๆ 

                      ทานขนม  ที่ตั้งใจทาํเพือ่ใหทุ้กคนไดม้าลองกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.30 น. จากนั้น นาํท่านไปชม  พิพธิภัณฑ์สงคราม เป็นสถานที่ถูกจดั 
สร้างขึ้นโดยเอกชน สร้างจากความรัก และความผกูพนัดว้ยนํ้ าพกั 
 นํ้ าแรงของคนคนเดียว! เพือ่คนหลายลา้นคน  ช่วยต่อลมหายใจที่น่ี 
ใหเ้ป็นสถานที่ศึกษาประวติัศาสตร์ของบา้นเราใหลู้กหลานได ้
ศึกษาต่อไป มีหลากหลายมุมมองในที่น้ี ทั้งอาวธุยทุธโธปรากรณ์ 
 และเคร่ืองใช ้เส้ือผา้ ฯลฯ น่าสนใจทีเดียว 

12.30 น. เดินทางถึง คีรีธารา  คณะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านคีรีธารา  บรรยากาศร้านเหมาะกับการนั่ง        

พกัรับประทานอาหาร พร้อมดูววิทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติ ไดส้มัผสัไอเยน็จากนํ้ าในลาํนํ้ าแคว ยามเยน็เหมาะ 
 กบัการนัง่ชมพระอาทิตยต์ก  ร้านจะอยูห่่างจากสะพานขา้มแม่นํ้ าแควแค่เพียง 50 เมตร ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าแคว

ใหญ่ ภายในตกแต่งเป็นสไตลบ์าหลี ร้านมีพื้นที่กวา้งขวาง โต๊ะนั่งจดัไวเ้ป็นส่วนๆ ให้บรรยากาศที่แตกต่าง

กนัไป ส่วนหน่ึงอยูด่า้นบนภายในตวัอาคารร้าน อีกส่วนอยูใ่กลร่้มไมริ้มนํ้ า เห็นวิวแม่นํ้ า และสะพานขา้ม

แม่นํ้ าแควจากมุมสูง ส่วนไฮไลทข์องร้าน ที่ลูกคา้หลายคนนิยมจบัจองคือ ส่วนที่เป็นแพเปิดโล่ง ลอยอยูบ่น

ลาํนํ้ าแคว ได้รับลมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิได้เต็มปอด ใกล้ชิดลาํนํ้ าแควที่ไหลเช่ียวเยน็ฉํ่ า เห็นวิว

สะพานขา้มแม่นํ้ าแควไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
กบักบันัง่ชมพระอาทิตย์ตก  
 

 

 

 

14.00 น. อิสระใหท้่านไดเ้ดินไปถ่ายรูป สะพานข้ามแม่นํ้าแคว เดิมสร้างขึ้นโดยแรงงานของเชลยศึกฝ่ายสมัพนัธมิตร 

ภายใตก้ารควบคุมของกองทพัญี่ปุ่ น การก่อสร้างใชเ้วลาแลว้เสร็จเพียงหน่ึงปี ก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทาํลาย

จากกองบินสมัพนัธมิตรจนสะพานช่วงกลางพงัถล่มลงมา ต่อมาภายหลงัสงครามโลกยติุลง รัฐบาลไทยได้

ซ้ือทางรถไฟน้ีต่อจากองักฤษมาเป็นเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท แลว้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2489 

การซ่อมในคร้ังนั้นไดย้บุตอม่อกลาง แลว้สร้างเป็นสะพานเหล็ก 2 ช่วง แทนของเดิม กบัเปล่ียนช่วงสะพาน

ไมด้า้นปลายทางเป็นสะพานเหล็กแทนสะพานไม ้รวมความยาวของสะพานทั้งส้ิน 322.90 เมตร 

ปัจจุบนัสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์หน่ึง 
ที่สาํคญัของจงัหวดักาญจนบุรี ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น  
"สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพ"  เน้ือเร่ืองเก่ียวสะพานแห่งน้ียงัไดรั้บการ 
ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวดูเช่น เดอะบริดจอ์อนเดอะริเวอร์แคว  



ซ่ึงสร้างมาจากนิยายในช่ือเดียวกนั และภาพยนตร์เร่ือง " The Railway Man แคน้สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว" 

(พ.ศ. 2556) ซ่ึงสร้างมาจากชีวประวติัของเชลยศึก ผูร่้วมสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว นอกจากน้ี 
ทางจงัหวดักาญจนบุรีไดมี้การจดังานสปัดาห์สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ประจาํปีทุกปี ซ่ึงมีการแสดงสีเสียง 

ยอ้นราํลึกถึงสงครามโลกคร้ังที่ 2 
15.00 น. นาํคณะเดินทางกลบักรุงเทพฯ แวะซ้ือของฝากเมืองกาญจนบุรีระหวา่งทาง 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อัตราค่าบริการ  :      เดินทางจํานวน   7 - 8   ท่าน      

  ♥ ผูใ้หญ่    { พกัหอ้งคู่ }                            ท่านละ        4,200.-   บาท        

♥  ผูใ้หญ่    { พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิม }         ท่านละ        5,100.-   บาท         

อตัรานีร้วม 

 ค่าเช่ารถตู้  7 – 8 ที่น่ัง   รับ – ส่ง ตามเส้นทางในโปรแกรม  รวมค่าทางด่วน และค่าน้ํามัน   

 ค่าประกันอุบัติเหตหุมู่  ตลอดการเดินทาง 

 ค่าท่ีพกั The Campster River Kwai 

 ค่าอาหารกลางวนั / เยน็ 3  มือ้  

 ค่าของว่าง  /  นํา้ด่ืม  

 ค่าบริการนาํท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ค่าใช้จ่ายของวิทยากรนาํเท่ียว 

 ค่าทิปคนขบัรถ /  ผู้ช่วย  / วิทยากร 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าอาหาร, เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมเอง 

 ไม่รวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม  7 %  และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3%   

( เฉพาะท่านท่ีต้องการใบเสร็จกาํกับภาษีเท่านั้น) 

    การชําระเงิน   :      

1. ชําระค่ามัดจําทัวร์  ท่านละ  2,000.-  บาท / ท่าน   หลังจากสาํรองท่ีน่ังเดินทางกับทางบริษัท ฯ  

2. ส่งสลิบใบโอนเงินท่ีท่านโอนแล้ว พร้อมหน้าใบจองร่วมการเดินทาง และกรอกข้อมูลให้

เรียบร้อย มาให้ทางบริษัทฯ  ตามรายละเอียดในใบจอง 

 



กรุณาโอนเงินเขา้  ช่ือบญัชี  “  นางสุปรียา   บุณยเกตุ ”    บญัชีใดบญัชีหน่ึง 

ธนาคารกรุงเทพ         สาขา ซอยลาดพร้าว 99       บญัชีออมทรัพย ์         เลขท่ีบญัชี  181-4-56196-3 

ธนาคารกสิกรไทย      สาขา ลาดพร้าว 99              บญัชีออมทรัพย ์         เลขท่ีบญัชี  100-2-69617-3 

ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขายอ่ยซอย มหาดไทย    บญัชีออมทรัพย ์         เลขท่ีบญัชี  207-2-05875-6 

 

หมายเหตุ 

1. รายการท่องเท่ียวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพื่อความ

เหมาะสมกบัสภาพอากาศ และเวลา 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจาํไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งนาํเงิน  

ไปมดัจาํทาง ร้านอาหาร และจ่ายค่าเช่ารถบสั 

การยกเลิก  :  หากผู้เดนิทางแจ้งยกเลิกการเดนิทาง  จะต้องแจ้งบริษทัอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะน้ัน

ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทัง้หมด 

 

 

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม   กรุณาติดต่อ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  ทู  บาย  โฟ  แทรเวล    : คณุ แหม่ม  หรือ คณุอ้อ 

  โทร.  02 – 934 – 0833 – 4   //   โทรสาร.  02 –934 – 0380 

เบอร์มือถือ  แหม่ม     081 – 628 – 0872 

Email    :       mam@2by4travel.com 
ID. Line   :    mam2by4 
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