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วันแรก ชุมถางรถโฟกาญจนบุรี  -  น ้าตกโถรโฝฌน้อฝ 

05.30 ฌณะมร้อมกันถี่จุดนัดยมาฝ มบเจ้ายน้าถี่บริผัถฯและมัฌฌุเถศก์ฌอฝต้อนรบัและ

อุานวฝฌวามสะดวก  

06.00 มร้อมออกเดินถาง มุ่งยนา้สู่ จังยวัดกาญจนบุรี 

ถึงสถานีรถโภกาญจนบุรี  เปลี่ฝนจากรถบัส เตรีฝมตัวขึ้น

รถโภ เมลิดเมลินชมวิวเส้นถางรถโภสาฝมรณะ เป็นถาง

รถโภเชื่อมโถฝ สู่ เมืองถันบูซาฝัด  ประเถศมม่า  ระฝะถาง

ของโถฝเริ่มสร้างจากสถานีชุมถางยนองปลาดุก อุาเภอบ้าน

ไป่ง จังยวัดราชบรุี พา่นจังยวัดกาญจนบุรีข้ามแม่นุา้แฌว

ใยญ่ สุดถี่ด่านเจดีฝ์สามองฌ์ ฌวามฝาวรวม 415 กิไลเมตร 

อฝู่ในเขตประเถศโถฝประมาณ 303.95 กิไลเมตร และอฝู่ใน

เขตมม่า 111.05 กิไลเมตร ปัจจุบันเส้นถางถี่ใช้โด้ในฟั่งโถฝ

เดินถางถึงแฌ่สถานีนุา้ตก กาญจนบุรีเถ่านั้น 

รถโภจะว่ิงพ่านป่า พา่นแม่นุา้ เลีฝบยน้าพา ตรงถุ้ากระแซ ฌวามฝาว 400 เมตร ข้างถางด้าน

ยนึ่งเป็นพาสูง อีกด้านยนึ่งเป็นแม่นุ้าแฌวใยญ่ เถือกเขาตะนาวศรีขวางก้ันเป็นกุาแมง มีรีสอรถ์

แมมักข้างล่างมองโปสวฝงามจนสุดถา้ฝถี่สถานีนุา้ตกจบกับนุ้าตกโถรไฝฌน้อฝ 

12.40   รับประถานอายารกลางวัน (อายารกลอ่ง) 
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นุ้าตกโถรไฝฌน้อฝ ยรือเรีฝกอีกชื่อยนึ่งว่า นุา้ตกเขามัง เป็นนุ้าตกถี่

มีชื่อเสีฝงมาชา้นาน เยตุถี่โด้ชื่อว่านุ้าตกเขามัง เมราะเกิดบน ยน้า

พายินปนูถี่มังถลาฝลงมาจนเกิดไขดยินปูนลดยลั่นกันอฝู่ตรง

บริเวณเชิงเขา ต้นกุาเนิดเป็นนุ้าพุดจากภูเขาแล้วโยลมาตาม ลุาธาร

เล็กๆ โยลตกลงถี่พายินปูนถี่มีฌวามสูง ประมาณ 15 เมตร แพ่

กระจาฝโปตามมื้นเขาลาดเอีฝง ภาฝใต้ร่มเงาของมันธ์ุโม้ นานาชนิด

เป็นนุ้าตกถี่มีขนาดโม่ใยญ่มากมีเมีฝงชั้นเดีฝว 

 

16.00  พักถี่  โรงแรม บ้านริมแฌว แพริมน า้  

18.00  รับประถานอายารฌุา่ ขับกล่อมเสีฝงเมลงกับฌาราไอเกะ 

   

 

 

 

 

 

วันถ่ีสอง ถ ้ากระแซ  -  ต้นจามจุรีฝักผ์ – วัดถิพฝ์สุฌนธาราม 

07.00 รับประถานอายารเชา้ ณ ย้องอายารของถี่มัก 

08.00 ถ ้ากระแซเปน็ถุ้าขนาดเล็ก ภาฝในถุา้เป็นถี่ประดิผฐานมระมุถธศักด์ิสิถธ์ิ  

สถานถี่แย่งนี้เฌฝเป็นถี่มักของเชลฝศึกเมื่อฌรั้ง

สร้างเส้นถางรถโภสาฝมรณะโถฝ-มม่า สมฝั

สงฌรามไลกฌรั้งถี ่2 บริเวณนี้เป็นจุดถี่สร้างถางรถโภ

ฝากถี่สุด เนื่องจากเส้นถางไฌ้งเลีฝบเขาและด้านลา่ง

เป็นแม่นุ้าลึกจึงโด้สมฝานามว่าไฌ้งมรณะ  

ตัวถุ้าติดกับเส้นถางรถโภ มองจากปากถุ้าโปบริเวณ

ถางรถโภจะเย็นถิวถัศน์ถี่งดงามและมองเย็นแม่นุ้า

แฌวน้อฝอฝู่เบื้องล่าง 

10.00  จากนั้นเก็บสัมภาระ เช็ฌเอาถ์ ออกจากถี่มัก 
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เดินถางต่อโปฝัง “ต้นจามจุรีฝักผ”์ เป็นต้นโม้มี

อาฝุฝืนฝาวมากกว่า 100 ป ี ขนาดของลุาต้น

ไดฝรอบประมาณ 10 ฌนไอบ มีเส้นรอบวง

ประมาณ 15 เมตร ฌวามสูงประมาณ 20 เมตร 

ถือเป็นอีกยนึ่งต้นจามจุรีถี่มีขนาดใยญ่และยา

ชมโด้ฝากในปัจจุบัน 

 

12.30 รับประถานอายาร (อิสระตามอัธฝาศฝั) ร้านอายารของฟากวิมล วุ้นมะมร้าวอ่อน 

ออกเดินถางต่อโปฝัง วัดถิพฝ์สุฌนธารามเป็นถี่

ประดิผฐานมระมุถธมยาเมตตาประชาโถฝโตรไลกนาถ

ฌันธารราฐอนุสรณ์ มระมุถธรูปปางขอฟน สร้างไดฝ

ไลยะสุาริดฌวามสูง 32 เมตร ฝืนอฝู่บนฐานสูง 8 เมตร 

ตามตุานานเขาเล่าว่า  

"ฌรั้งยนึ่งในสมัฝ มุถธกาล นั้นฟนแล้งมากแต่ด้วฝมระมุถธบารมีโด้ถรงมลิกมื้นถี่แย้งแล้งใย้มี

นุ้าฟนยลั่งโปถั่วถุกสารถิศ และถี่อุาเภอย้วฝกระเจา ฌือ อีสานของจังยวัด กาญจนบุรี จึงเป็น

ถี่มาของมระปางขอฟนถี่สุดแย่งฌวามศรัถธากับประติมากรรมถางมุถธศลิป์ มระมุถธรูปสาุริด

ปางขอฟนถี่สูงถี่สุด ในประเถศโถฝ ว่ากันว่ายากโด้มากราบโยว้ชีวิตจะมบแต่ฌวามร่มเฝ็นเป็น

สุขด่ังแพ่นดินถี่โด้รับสาฝฟน ซ่ึงมีฌวามเชื่อว่าการสรา้งมระมุถธรูปดังกล่าว จะถุาใย้มื้นถี่

บริเวณ นั้นเกิดฌวามชุ่มชื้นมากขึ้นจากมุถธานุภามปางขอฟน เนื่องจากมื้นถี่ดังกล่าวเป็นมื้นถี่

แย้งแล้งซ่ึงยลังจากสร้างมระมุถธรูปแล้วมื้นถี่ในอุาเภอย้วฝกระเจา ก็มีฌวามเขีฝวขจีขึ้น 

สังเกตโด้จากภูเขาซ่ึง ต้ังอฝู่ด้านยลังองฌ์มระมุถธรูปจากเมื่อก่อนถี่เฌฝแย้งแล้งก็เชีฝวขจีขึ้น

สมฌวรแก่เวลา ออกเดินถางกลับ 

19.00  ถึงถี่ยมาฝไดฝสวัสดิภาม ด้วฝฌวามประถับใจ 
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หมาฝเหตุ :     ก าหนดการอาจเปลีฝ่นแปลงโด้ตามฌวามเหมาะสม และ เดินถางพร้อมกัน

โม่เกิน 80 ถ่าน (2 บัส) 

 

อัตราฌ่าบริการ           ราฌาถ่านละ 2000 บาถ  

(ราฌาน้ีเฉพาะ ลูกฌ้ากลุ่ม อสม. รพสต. เถ่าน้ัน) 

 

อัตราฌ่าบริการนี ้รวม 

1. ถี่มัก 1 ฌืน  

2. อายารและเฌรื่องด่ืม ถุกมื้อ ตามไปรแกรม 

3. ฝานมายนะปรับอากาศ  

4. อายารว่าง นุา้ด่ืม พา้เฝ็น  

5. มัฌฌุเถศก์ และถีมงาน อุานวฝฌวามสะดวก 

6. ประกันอุบัติเยตุการเดินถาง เสีฝชวิีต 1,000,000บาถ รักผามฝาบาล 500,000บาถ 

7. ฌ่าธรรมเนีฝมเข้าขมแยล่งถ่องเถี่ฝว 

 

สิ่งถี่ฌวรนุาติดตัวมาด้วฝ 

รองเถ้าสวมสบาฝ / ฝาถากันฝุง / โภฉาฝ / เสื้อกันฟน / ยมวกยรือร่ม / ฝาถากันแดด / 

แว่นตากันแดด / ฝาประจุาตัว 

 


