 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 ต.ค. 2018 15:04

แพค็ เกจทั วร์กาญจนบรุ ี เดอะ โฟลทเฮ้าส์ รเิ วอร์เเคว รสี อร์ท 2 วั น 1
คืน



ไฮไลท์ทริป
สุขสบายกั บการพั กผ่อน
ห้องพั กแบบแพลอยน้ำ
สนุกตื่นเต้น เพลิดเพลิน
ชมชอ่ งเขาขาด
ชมสุสานพั นธมิตร
นั ง่ รถไฟสายมรณะ
สิ่ง อำนวยความสะดวก
เดินทางไป-กลั บ กทม.-รีสอร์ท
นวดแผนดั้ งเดิม



ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

เดินทางตั้ งแต่ 2 คน
ราคาเด็ก 3 - 12 ปี ไมม่ ีเตียง
พั กเดี่ยวเพิ่ม

7,200.5,500.2,000.-



รายละเอียด

วั นที่ 1

กรงุ เทพฯ - กาญจนบรุ ี - สสุ านทหารพันธมิตร - สะพานแมน่ ้ ำแคว - รสี อร์ท
การเดินทาง

ช่วงเช้า
06.00 - 06.30 รถตู้ออกเดินทางรั บลูกค้าตามเส้นทางผา่ น สขุ มุ วิท 33 , ประตูน้ำ , สามเหลี่ยมดินแดง , ฟอร์จูนทาวน์
เมื่อลูกค้าครบแล้วเดินทางสู่เมืองกาญจนบุรี แวะชมสถานที่ท่องเที่ยว สุสานพั นธมิตร พิพิธภั ณฑ์รถไฟไทย-พม่า สะพานแม่น้ำแคว

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อสู่รสี อร์ท River Kwai Jungle Rafts เข้าเช็คอินที่พัก ทานอาหารกลางวั น ก่อนที่จะเดินทางชม เส้นทางเขาขาด
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
เยี่ยมชม สุสานทหารสั ม พั นธมิตรดอนรั ก เป็นสุสานของเชลยศึกสัมพั นธมิตรที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ
บริเวณสสุ านมีเนื้อที่กว้างขวางสวยงามและเงียบสงบ ชวนให้รำลึกถึงเหตกุ ารณ์การสู้รบ และที่นบี่ รรจศุ พทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลมุ

ชม พิพิธภั ณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า อยู่ตดิ กั บสุสานสัมพั นธมิตรดอนรั ก จั ดแสดงเรือ่ งราวเกี่ยวกั บประวั ติศาสตร์ทางรถไฟสายไทย-พ
หรือทางรถไฟสายมรณะ เริม่ ตั้ งแตก่ ารเข้ามาของกองทหารญปี่ ่นุ การออกแบบและการสร้างทางรถไฟ
สภาพชีวิตในค่ายเชลยศึกที่มีความโหดร้ายทารณุ การทิ้งระเบิดและการทำลายทางรถไฟ และเหตุการณ์หลั งจากสงครามโลกยุติลง

ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึง่ เปน็ 1 ในสถานทีท่ างประวั ตศิ าสตร์ทสี่ ำคั ญยิง่ สร้างขึ้นสมั ยสงครามโลกครั้ งที่
2 โดยกองทั พญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพั นธมิตรได้แก่ทหารอั งกฤษอเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลั นดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 6 หมื่น
และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พมา่ อินเดีย อีกจำนวนมากมากอ่ สร้างทางรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางผา่ นไปสู่ประเทศพมา่
ซึ่งทำให้เชลยศึกจำนวนมากต้องเสียชีวิตลง
12.00 ได้เวลาเดินทางสูย่ ั งรีสอร์ทที่พัก พร้อมทั้ งทำการเช็คอินและเก็บสัมภาระ พั กผอ่ นตามอั ธยาศัย
ช่วงบ่าย
14.45 นำทา่ นลงเรือหางยาว เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมหมูบ่ ้ านชาวมอญ และทำบุญไหว้พระ

บ้านชาวมอญ เยีย่ มชมวิถชี วี ติ ชาวมอญ ชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า ทีใ่ ช้ชวี ติ อย่าสงบสุข
ทา่ นจะได้สัมผั สวิถีชีวิตความเรียบงา่ ยของชาวมอญในหมูบ่ ้ านเล็กๆใกล้กับที่พัก รวมถึงวั ดมอญที่ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศูนย์รวมจิตใจขอ
ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นเอกลั ษณ์ของชาวมอญ
อาหาร

19.00 Dรั บประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารรีสอร์ท พร้อมชมการแสดงของชาวมอญประมาณ 45 นาที
มื้อกลางวั น
ห้องอาหารบนแพ
มื้อเย็น
ห้องอาหารบนแพ พร้อมชมการแสดงของชาวมอญประมาณ 45 นาที

ที่พัก

วั นที่ 2

The FloatHouse River Kwai

รสี อร์ท - อสิ ระตามอัธยาศัย - ชอ่ งเขาขาด - นัง่ รถไฟสายมรณะ - กรงุ เทพฯ

วั นที่ 2

รสี อร์ท - อสิ ระตามอัธยาศัย - ช่องเขาขาด - นัง่ รถไฟสายมรณะ - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลั งอาหารอิสระตามอั ธยาศัย จนได้เวลานั ดหมายลงเรือหางยาวไปยั งทา่ เรือพุตะเคียน แล้วตอ่ ด้วยรถสู่ชอ่ งเขาขาด
กอ่ นที่จะกลั บรีสอร์ทเพื่อทำการเช็คเอ้าท์
11.00 ทำการเช็คเอ้าท์ เพื่อเตรียมเดินทางกลั บ และทานอาหารกลางวั น
ช่วงบ่าย
หลั งทานอาหารกลางวั น นั ง่ รถไฟสายมรณะสัมผั สความหวาดเสียวของสะพานไม้เรียบหน้าผา โดยอีกด้านหนึง่ เป็นแมน่ ้ ำ
14.30 ออกเดินทางสู่กรงุ เทพฯ

18.00 เดินทางถึงกรงุ เทพฯโดยสวั สดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
08.30 นำลงเรือหางยาวเดินทางไปยั งท่าเทียบเรือ พุตะเคียน แล้วต่อด้วยรถเพื่อไปชมช่องเขาขาด
เส้นทาง ช่องเขาขาด เป็นการตั ดเส้นทางเพื่อให้รถไฟผ่านช่องเขาที่ขวางเส้นทางอยู่
จึงต้องใช้แรงงานทำการขุดเจาะเขาให้เป็นช่อง ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากในการสร้างเส้นทาง
จุดที่มีการเจาะชอ่ งเขานี้ถือวา่ มีความยากลำบากมาก
เพราะนอกจากจะเต็มไปด้วยป่าเขาแล้ว เครือ่ งมือในการทำงานยั งล้าสมั ย บริเวณนี้ยังมีแนวรางรถไฟที่เคยถูกสร้างไว้ มีเศษไม้หมอน
เศษโลหะ และโซ่ตรวน จั ดแสดงไว้ ให้ได้ระลึกถึงความโหดร้าย และความสูญเสียจากสงคราม
11.40 ทานอาหารกลางวั นที่ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย
รถไฟสายมรณะ ภายหลั งที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟให้เสร็จโดยเร็ว ได้มีแรงงานกว่า 13,000 คน ทั้ งไทย พม่า อินเดีย
มาเลเซียถูกเกณฑ์มาเพื่อทำการกอ่ สร้างในชว่ งแรก โดยทางรั ฐบาลไทยยอมให้แรงงานไทยเข้ารว่ มเพื่อลดปัญหาความขั ดแย้ง
โดยชาวไทยที่ถฏู นำมาใช้แรงงานมาจากกาญจนบรุ ี ราชบรุ ี นครปฐม และเพชรบรุ ี ภายหลั งได้มีการนำแรงงานชาวจีนกวา่ 36,000
คนมาช่วยภายใต้การช่วยเหลือของประเทศจีน
แรงงานทุกคนถูกใช้อยา่ งหนั กและบางสว่ นมีความต้องการที่จะเลิก แตท่ างญี่ปุ่นได้ใช้ยาเสพติดเปน็ การกระต้ นุ ให้ทำงาน กวา่ 80%
จึงติดสารเสพย์ติด
นำนั ่ง รถไฟสายมรณะ หนึง่ ในไฮไลต์ของทริปเยือนกาญจนบุรที ี่ไมค่ วรพลาด
คือการลองประสบการณ์นัง่ รถไฟสายมรณะที่ไม่เพียงพาชม
วิวทิวทั ศน์เหนือลำน้ำขณะรถไฟเคลื่อนผ่านบนสะพานข้ามแม่น้ำแควเท่านั้ น หากยั งทำให้ผ้ โดยสารท
ู
ุกคนรู้สึก
ตื่นเต้นขณะขบวนรถเคลื่อนผา่ นถ้ำกระแซหรือโค้งมรณะที่เลาะเลียบริมหน้าผาซึ่งเผยให้เห็นวิวแมน่ ้ ำแควน้อยนา่ ตื่นตาตื่นใจ
และที่สถานีถ้ำกระแซแหง่ นี้เองคือจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางทุกคนลงมาเดินเล่นบนรางรถไฟ
อาหาร

หลั งจากนั ง่ รถไฟผา่ นสะพานเลาะริมเขาแล้ว นำเดินทางกลั บกรงุ เทพฯ
มื้อเช้า
ห้องอาหารบนแพที่พัก
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร

Include:
1 night accommodation at the FloatHouse River Kwai
4 meals (Lunch, dinner, breakfast, lunch)
English-speaking guide
Joined up Transportation

Admission Fee to all places indicated in the program
Insurance
Exclude:
Optional tours or excursions not mentioned in the program
Other meals not mentioned in the program
Personal expenses such as drinks, snacks and tips
Important note:
Any rejection of meals or tour program is non-refundable
Deviations of the tour programs or time given may sometimes necessary depending on traffic
condition or uncontrollable circumstances. The journey back to Bangkok may be later than
6pm. Please make sure you leave ample of time when planning other trips / flights / trains
after the tour

หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรั กษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั ญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/kanchanaburi/868

