
เส้นทางท่องเท่ียว
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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สารบญั
เก่ี่�ยวกัี่บกี่าญจนบุรี่

ของขวญักี่าญจนบุรี่

สัญัลัักี่ษณ์์
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โซนปากี่เเพรีกี่

โซนสัสุัานทหารี 
สัมัพนัธมติรีดอนรีกัี่

โซนไทรีโยค

โซนสัะพานขา้มเเมน่ำ�าเเคว

โซนบอ่พลัอย

โซนท่ามว่ง

โซนศรีส่ัวสััดิ� 

โซนสังัขลัะบุรี่

ประตู้เม่องกาญจึนบ้ร ่
ย่านช่้มช่นปากแพื่รก 
โรงงานกระดาษไท่ยกาญจึนบ้ร ่
วัดไช่ยช่้มพื่ลช่นะส่งคราม
พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ส่งครามอักษะและเช่ลยศึก

พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ท่างรถไฟื้ไท่ย-พื่ม่า
ส่้ส่านท่ห่ารส่ัมพื่ันธมิต้รดอนรกั 
นิล จึากอนันต้พื่ลพื่ลอยกาญจึน ์
ศูนย์ฝึึกวิช่าช่พ่ื่การเจ่ึยระไนนิล

ถำากระแซ 
นำาต้กไท่รโยคน้อย 
อ้ท่ยานประวัติ้ศาส่ต้รเ์ม่องส่ิงห่์

ส่ะพื่านข้้ามแม่นำาแคว
ต้ลาดค่ายเช่ลยศึก
ต้ลาดพื่ลอย รเิวอรแ์ควปารค์

ส่วนส่ัต้ว์เปิด ซาฟื้าร ่ปารค์ แอนด์ แคมป์

วัดถำาเส่่อ 
ย่านช่้มช่นต้ลาดเก่าท่่าม่วง 
รา้นแก้วข้องฝึาก 
ว้้นเส่้นท่่าเรอ่

อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้เอราวัณ

ย่านช่้มช่นช่าวมอญ ส่ังข้ละบ้ร ่
ส่ะพื่านมอญ ส่ังข้ละบ้ร่

154 โซนทองผาภูมูิ
ช่้มช่นบ้านอ่ต่้อง  
ส่ินค้าท้่องถิ�นไท่ยและพื่ม่า ช่้มช่นบ้านอ่ต่้อง

กี่ารีเดินทาง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร

KANCHANABURI

192 ขอ้มูลัสัถานท่�

เสัน้ทางเเนะนำา184

สารบญั



เม่องแห่่งประวัติ้ศาส่ต้รห์่ลากห่ลายย้คส่มัยท่่�ม่การผัส่มผัส่านวิถ่ช่วิ่ต้ 
ความเป็นอยูแ่ละภาษา จึากทั่�งไท่ย มอญ และพื่ม่า ด้วยพื่่�นท่่�แนวช่ายแดน
ด้านทิ่ศต้ะวันต้กท่่�ตั้�งอยู่ติ้ดกับประเท่ศพื่ม่า นำาไปสู่เ่อกลักษณ์เฉพื่าะตั้ว
ข้องแต่้ละย่านท่่�มาพื่รอ้มธรรมช่าติ้อ้ดมส่มบูรณ์และส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
ท่่�นา่ส่นใจึ

กาญจึนบร้ไ่ด้ช่่�อว่าเป็นเม่องแห่ง่ประวัติ้ศาส่ต้ร ์โดยเฉพื่าะในประวัติ้ศาส่ต้ร ์
ส่มยัส่งครามโลกครั�งท่่� 2 เน่�องจึากเปน็ส่ถานท่่�ตั้�งข้องส่ะพื่านข้้ามแมน่ำาแคว 

ส่ะพื่านส่ายประวัติ้ศาส่ต้รห์่รอ่ท่่�เรย่กกันอ่กช่่�อว่า ‘เส่น้ท่างส่ายมรณะ’ จึาก
ช่วิ่ต้ข้องเช่ลยศึกนบัห่ม่�นท่่�ส่ญูเส่ย่ไป ระห่ว่างการส่รา้ง โดยปจัึจ้ึบนัมก่าร
ยกยอ่งให่ส้่ะพื่านข้า้มแมน่ำาแคว เปน็ส่ญัลักษณแ์ห่ง่ส่นัติ้ภาพื่ เพื่่�อระลึกถึง
ความเจ็ึบปวดและบท่เรย่นในอด่ต้

กาญจนบุรี

กาญจึนบร้ ่ตั้�งอยูห่่า่งจึากกร้งเท่พื่ฯ ประมาณ 129 กิโลเมต้ร เป็นจัึงห่วัด
ท่่�ม่พ่ื่� นท่่�ให่ญ่เป็นอันดับ 3 ข้องประเท่ศไท่ยและม่แม่นำาส่ำาคัญส่อง
ส่ายค่อ แม่นำาแควให่ญ่และแม่นำาแควน้อย ไห่ลมาบรรจึบรวมกันเป็น
แม่นำาแม่กลอง ส่ภาพื่ภูมิศาส่ต้รส์่่วนให่ญ่เป็นป่าไม้และท่่�ราบล้่มแม่นำา                            
ท่่�น่�จึึงเป็นดินแดนแห่่งธรรมช่าติ้ท่่�อ้ดมส่มบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศข้อง    
ผั่นป่า พื่รรณไม้ และนำาต้ก ส่ง่ผัลให่น้อกจึากจึะม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�บอก
เล่าเร่�องราวท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ล้ว ยังม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�
ส่วยงามและอด้มส่มบรูณท่์่�ส่ด้อ่กแห่ง่ห่นึ�งด้วย
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สญัลักษณ์
ขนสง่สาธารณะ

เคร่�องบิิน

รถประจำำาทาง

รถไฟ

รถสามล้อ

สญัลักษณ์
แผนท่ี

สญัลักษณ์
ในสถานท่ี

ตลาด

รา้นอาหาร รา้นอาหาร

อนุสาวรยี์์

สวนสาธารณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธรรมชาติ

ชุมชน

วัด

โบิสถ์

มัสย์ิด

สถานที�ราชการ

โรงละคร

กิจำกรรม

ถ่าย์ภัาพิ

ที�พิัก

ช็อปปิง
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รถทัวร/์รถบิัส

รถแท็กซี่ี�

รถจัำกรย์านย์นต์
รบัิจ้ำาง

รถต้้โดย์สาร รถสองแถว

สญั
ลัก

ษณ
์

ห้องนำ�า



มบ่รกิารจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

ม่เฉพื่าะบรกิารแท็่กซ่�แบบโท่รนัดห่มาย คิดราคาเห่มาต้าม
ส่ถานท่่�

ม่รถตู้้ให่้บริการไปยังส่้ดช่ายแดนไท่ยพื่ม่าส่ายด่านเจึด่ย ์
ส่ามองค์ และนำาพ้ื่รอ้น

ม่รถบัส่จึากส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัดกาญจึนบ้ร่ไปยังส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญส่ายส่ังข้ละบ้ร ่ ด่านเจึด่ย์ส่ามองค์ ด่านช่า้ง  
และปลายท่างกร้งเท่พื่ฯ

ม่รถส่องแถวให่้บรกิารในตั้วเม่องไปยังอำาเภอต่้างๆ รวมถึง
ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ ส่ด้ช่ายแดนไท่ย-พื่มา่ท่่�นำาพื่ร้อ้น และ
นำาต้กเอราวัณ

ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถาน่รถไฟื้กาญจึนบร้แ่ละนำาต้ก

รถไฟ

รถประจำำาทาง

รถต้้โดย์สาร

รถสองแถว

รถแท็กซี่ี�

รถจัำกรย์านย์นต์รบัิจ้ำาง

รถทัวร/์รถบิสั

รีถไฟ

เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคกลาง มายังส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัด
กาญจึนบร้่

เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภมูิภาคอ่�นๆ รวมถึงจัึงห่วัดในภาค
กลาง มายงัส่ถานข่้นส่ง่จัึงห่วัดกาญจึนบร้ ่ส่ามารถเดินถึงยา่น
กลางเมอ่งได้

ส่ถานร่ถไฟื้กาญจึนบร้แ่ละส่ถานน่ำาต้ก เส่น้ท่างรถไฟื้ส่ายมรณะ 
ห่รอ่ท่างรถไฟื้ส่ายพื่มา่

รีถตู้โดยสัารี

รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั

การเดินทางมา
กาญจนบุรี
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เเผนท่ีเเละสาย์รถขนสง่สาธารณะ

1

1

1

2

2

2

203

325

325

461

81

8170

8170

8172

8172

8203

8204

8252

8280

9918

ลาดหญ้้า-น้ำำ� าตกห้วยแม่่ขม้่� น้ำ

รถไฟน้ำำ� าตก-ธน้ำบุุรี
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ขอ้ม้ลรถโดย์สาร

สาย 1 (เล่ี่�ยงเมืือง)
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ผัูโ้ดยส่าร
จัึงห่วัดกาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: โรงเรย่นวัดท่่าล้อ

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้โดยส่าร 
กาญจึนบร้ ่      
0 3451 3530

สาย 203
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่ 
ปลายท่าง: ด่านเจึด่ยส์่ามองค์

เวลาเดินรถ: 07.00-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 185 บาท่
บจึ. เอเช่ย่ไท่รโยคเดินรถ       
0 3451 3151

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้โดยส่าร 
กาญจึนบร้ ่      
0 3451 3530

สาย 1 
ตลี่าด-วัดท่่าล้ี่อ
ต้้นท่าง: ต้ลาดโต้้ร้ง่
ปลายท่าง: วัดท่่าล้อ

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้โดยส่าร 
กาญจึนบร้ ่      
0 3451 3530

สาย 1 ศาลี่าสองแคว-
โรงเร่ยนวัดท่่าล้ี่อ
ต้้นท่าง: ศาลาส่องแคว
ปลายท่าง: โรงเรย่นวัดท่่าล้อ

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้โดยส่าร 
กาญจึนบร้ ่      
0 3451 3530

สาย 2 ตลี่าด-ท่่านำ�าตื�น
ต้้นท่าง: ต้ลาดโต้้ร้ง่ 
ปลายท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้โดยส่า 
รกาญจึนบร้ ่      
0 3451 3530

สาย 2 ศาลี่าสองแคว-
เชิิงสะพานแก่งเส่�ยน
ต้้นท่าง: ศาลาส่องแคว 
ปลายท่าง: เช่งิส่ะพื่านแก่งเส่่�ยน

เวลาเดินรถ: 08.15-16.30 
ค่ารถโดยส่าร: 75 บาท่
บจึ. ภาณ ้ข้นส่ง่

สาย 8170 (ศร่สวัสดิ�)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: ศรส่่วัส่ดิ�

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้โดยส่าร 
กาญจึนบร้ ่      
0 3451 3530

สาย 2 แยกแก่งเส่�ยน
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: แยกแก่งเส่่�ยน

เวลาเดินรถ: 08.00-17.20 
ค่ารถโดยส่าร: 50 บาท่
บจึ. ภาณ ้ข้นส่ง่

สาย 8170 (เอราวัณ)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: เอราวัณ

เวลาเดินรถ: 04.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 99 บาท่
บจึ. ข้นส่ง่       
0 2872 1777

สาย 81 (ปอ.1)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: กร้งเท่พื่ฯ

เวลาเดินรถ: 08.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 62 บาท่
บจึ. ส่ช้่าติ้พื่ฒันา
0 3454 1813

สาย 8172 กาญจนบุุร่-
ลี่ำาท่ราย-นำ�าพุร้อน
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: นำาพื่ร้อ้น

เวลาเดินรถ: 04.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 120 บาท่
บจึ. กาญจึนบร้ ่แฮปป้�    
0 3451 4438

สาย 81 (รถต้้)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: กร้งเท่พื่ฯ

เวลาเดินรถ: 07.00-16.00 
ค่ารถโดยส่าร: 33 บาท่
บจึ. ส่ช้่าติ้พื่ฒันา
0 3454 1813

สาย 8172 กาญจนบุุร่-
ห้่วยนำ�าขาว-นำ�าพุร้อน
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: นำาพื่ร้อ้น

เวลาเดินรถ: 08.15-16.30 
ค่ารถโดยส่าร: 75 บาท่
บจึ. ภาณ ้ข้นส่ง่     

สาย 325 (ด่านช้ิาง)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: ด่านช่า้ง

เวลาเดินรถ: 10.10-13.00 
ค่ารถโดยส่าร: 57 บาท่
บจึ. ภาณ ้ข้นส่ง่

สาย 325 (ห่นองปรือ)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้ ่
ปลายท่าง: ห่นองปรอ่

เวลาเดินรถ: 05.30-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 50 บาท่
ปรบัอากาศ 70 บาท่
บจึ. ส่ช้่าติ้พื่ฒันา
0 3454 1813

สาย 461
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: ราช่บร้่
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ค่ารถโดยส่าร: 29 บาท่
บจึ. ไท่รโยคพื่ฒันา

สาย 8204
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: บา้นล้่มส่้ม่

เวลาเดินรถ: 07.00-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 80 บาท่
บจึ. เอเช่ย่ไท่รโยคเดินรถ       
0 3451 3151

สาย 8203 กาญจนบุุร่-
สังขลี่ะบุุร่ (ท่องผาภู้มิื)
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: ส่งัข้ละบร้่

เวลาเดินรถ: 07.00-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 80 บาท่
บจึ. เอเช่ย่ไท่รโยคเดินรถ       
0 3451 3151

สาย 8252
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: อำาเภอท่องผัาภมู ิ

เวลาเดินรถ: 
10.30 / 11.30
12.30 / 13.00
ค่ารถโดยส่าร: 70 บาท่
ส่ห่กรณบ์รกิารเดินรถท่องผัาภมู ิ  
08 1361 3127

สาย 8280 
ท่องผาภู้มิื-อ่ต่อง
ต้้นท่าง: ต้ลาดท่องผัาภมูิ
ปลายท่าง: เห่มอ่งแรอ่่ต่้อง 

เวลาเดินรถ: 
กาญจึนบร้-่ด่านเจึด่ย์ส่ามองค์ 
07.30 / 11.30 / 12.30  
02.30 / 03.00 
ด่านเจึด่ยส์่ามองค์-กาญจึนบร้่
07.00 / 10.00 
13.30 / 14.30

สาย 9918
ต้้นท่าง: บข้ส่.กาญจึนบร้่
ปลายท่าง: ด่านเจึด่ยส์่ามองค์

เวลาเดินรถ: ข้าลงเริ�ม 06.00
ข้าข้ึ�นเริ�ม 12.00
เดินท่างประมาณ 4 ช่ั�วโมง 
ค่ารถโดยส่าร: 150 บาท่
08 6178 8467

สาย ลี่าดห่ญ้า-
นำ�าตกห้่วยแม่ืขมิื�น
ต้้นท่าง: วัดท่้่งลาดห่ญา้
ปลายท่าง: นำาต้กห่ว้ยแมข่้มิ�น

เวลาเดินรถ:  
เท่่�ยวไป 
ธนบร้ ่07.45 / 13.55
กาญจึนบร้ ่06.08 / 10.35 
/ 16.26 น.

เท่่�ยวกลับ
นำาต้ก 05.20 / 12.55 / 15.30 

ค่ารถโดยส่าร:
คนไท่ย 39 บาท่
ช่าวต่้างช่าติ้ 100 บาท่
การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690

สถาน่นำ�าตก-ธนบุุร่
ต้้นท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้ธนบร้่
ปลายท่าง: ส่ถานน่ำาต้ก
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ย่านถนนเก่าแก่กาญจึนบ้ร ่ ม่ช่้มช่นท่่�ม่ค้ณค่า
ท่างประวัติ้ศาส่ต้รก์ว่า 180 ป้ ถ่อเป็นช่้มช่น
เก่าแก่ท่่�ส่้ดข้องกาญจึนบ้ร่ท่่�ยังม่ศิลปะความ
ส่วยงามความโดดเด่นข้องส่ถาปัต้ยกรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ด้วยการผัส่มผัส่านตั้วอาคารรูปแบบ
ต้ะวันออกและต้ะวันต้กเข้้าด้วยกัน รวมไปถึง
ในย่านน่�ยังม่ความส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้รค่์อ
ประต้เูม่องกาญจึนบ้รแ่บบดั�งเดิมท่่�ห่ลงเห่ล่ออยู่
เพื่ย่งแห่ง่เด่ยวในจัึงห่วัดท่่�ยงัคงไว้จึนถึงปจัึจ้ึบนั

ประตูเูมอืังกาญจนบุุร ่

ยา่นชุมชนปากแพรก

โรงงานกระดาษไที่ยกาญจนบุุร่

1
2
3

20

โซนปากแพรก



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

ประตเูมอืง
กาญจนบุรี

1

Google Map

สาย 1 (เลี �ยงเม่อง)
สถาน้ำขน้ำส่งกาญ้

จน้ำบุรี-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 2 แยกแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 1 ตลาด-วัดท่าล้อ

สาย 8252 กาญ้
จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8170 (เอราวัณ
) กาญ้

จน้ำบุรี-เอราวัณ

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �) กาญ้
จน้ำบุรี-ศรีสวัสด้ �

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 



ประตูเูมือืงแบบด้ั้�งเดิั้มืท่ี่�หลง
เหลืออยูู่�เพียู่่งแห�งเด่ั้ยู่วในจัง้หวด้ั้
กาญจันบุร ่

ที่ำาบุญตู้กบาตูรหน้าประตูเูมือืง
กาญจันบุรใ่นช่�วงเช่า้ของที่กุวน้ 

*

*
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ประต้เูม่องกาญจึนบ้ร ่ ถูกส่รา้งข้ึ�นในส่มัยรชั่กาลท่่� 3 เม่�อป้ พื่.ศ. 2374 
ห่ลังจึากท่่�ย้ายเม่องกาญจึนบ้รม่าบรเิวณต้ำาบลปากแพื่รก โดยลักษณะ
ประตู้ถูกก่อด้วยอิฐถ่อปูนส่่ข้าว แต่้เดิมเคยม่ประตู้ทั่�งห่มด 8 ประต้ ู
ประกอบด้วยประตู้เม่อง 6 ประตู้ และประตู้ช่อ่งก้ด 2 ประตู้ ปัจึจ้ึบัน
คงเห่ล่อไว้เพ่ื่ยงประต้เูม่องด้านห่น้าและกำาแพื่งเม่องเก่าบางส่ว่นเท่่านั�น 
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ต่้อมาได้ส่รา้ง พื่ระบรมราช่านส้่าวรย์่พื่ระบาท่ส่มเด็จึพื่ระนั�งเกล้าเจ้ึาอยูห่่วั
(รชั่กาลท่่� 3) อยู่ด้านห่ลังและท่ำาการบูรณะประตู้เม่องเม่�อป้ พื่.ศ. 2549
โดยยังคงเห่ล่อรูปแบบประตู้ดั�งเดิมเอาไว้ เพื่่�ออน้รกัษ์ให่้เป็นส่ถานท่่�
ส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ห่ง่ห่นึ�งข้องจัึงห่วัดกาญจึนบร้่



ทุกุเช้า้ตรู่่�บรู่เิวณกำาแพงเมือืง จะมืพีรู่ะสงฆ์อ์อกมืา 
เดิินบณิฑบาตอยู่่�เป็น็ป็รู่ะจำา

หากใครู่อยู่ากมืปี็รู่ะสบการู่ณ์ใส�บาตรู่รู่มิืป็รู่ะตเ่มือืง
ในยู่ามืเช้า้สามืารู่ถแวะมืาทีุ�นี�ได้ิเลยู่ 

ทุกุวนัเสารู่ม์ืถีนนคนเดิินในช้�วง 18.00-21.00 น. 
นอกจากนี�บรู่เิวณรู่อบข้้างยู่ังมืีรู่า้นอาหารู่ตั�งอยู่่�
ตลอดิแนวแมื�นำ�าแควใหญ่� ทีุ�เป็ิดิให้นักทุ�องเทีุ�ยู่ว 
ได้ิมืาสมัืผัสักับวถีิช้วีติข้องช้าวกาญ่จนบุรู่อีีกด้ิวยู่
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TipsTips



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

09.00 - 17.00

ยา่นชุมชน
ปากแพรก

2

Google Map

สาย 1 (เลี �ยงเม่อง)
สถาน้ำขน้ำส่งกาญ้

จน้ำบุรี-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 1 ตลาด-วัดท่าล้อ

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย2 แยกแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 8252 กาญ้
จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �) 

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 



*

*

ช่มืยู่�านสถาปตัูยู่กรรมืเก�าแก�ท่ี่�สดุั้
แห�งหน่�งของกาญจันบุร่

เดิั้นเล�นท่ี่�ถนนคนเดิั้นเมือืงกาญจันบุร ่
ที่กุวน้เสารช์่�วงส่�โมืงเยู่น็ถ่งสามืทีุ่�มื
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ย่านปากแพื่รก เป็นย่านเม่องเก่าแก่ข้องกาญจึนบ้ร ่ท่่�เกิดข้ึ�นมาตั้�งแต่้
ส่มยัต้้นกร้งรตั้นโกส่นิท่ร ์โดยรชั่กาลท่่� 3 โปรดเกล้าฯ ให่ย้า้ยเมอ่งกาญจึนบร้่
จึากเดิมท่่� ตั้�งอยู่ท่่� ท่่าเส่าเข้าช่นไก่ มาตั้�งให่ม่ท่่�ปากแพื่รก เน่�องจึาก 
เปน็พ่ื่�นท่่�ท่่�ตั้�งอยู่ในจ้ึดท่่�แม่นำาแควน้อยและแควให่ญ่ไห่ลมาบรรจึบกัน 
เป็นแม่นำาแม่กลอง จึึงเป็นพื่่�นท่่�ท่่�ช่้ม่นำาและอ้ดมส่มบูรณ์เป็นอย่างยิ�ง
ย่านน่�จึึงกลายมาเป็นช่ม้ช่นเม่องแห่ง่แรกๆ และเป็นเส่ม่อนจ้ึดศนูย์กลาง
ข้องกาญจึนบร้ม่าตั้�งแต่้ในอด่ต้



34 35KANCHANABURI โซนปากแพรก

อาคารบ้านเรอ่นส่ว่นให่ญ่ส่รา้งด้วยส่ถาปัต้ยกรรมแบบต้ะวันต้กผัส่มจ่ึน 
ท่่�ม่ความคลาส่ส่ิกและงดงาม เช่น่ บ้านส่ิท่ธิส่ังข์้ โรงแรมกาญจึนบ้ร ่
โรงแรมส่มิ้ต้ราคาร และอาคารรา้นค้าต่้างๆ ท่่�ตั้�งอยูภ่ายในย่าน เปน็ต้้น 

โดยนอกจึากวิถ่ช่วิ่ต้ช่้มช่นเม่องเก่าแก่และส่ถาปัต้ยกรรมส่วยๆ แล้ว 
ในท่้กเย็นวันเส่ารเ์วลา 16.00-21.00 น. ท่่�น่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องถนนคนเดิน 
ปากแพื่รกท่่�คึกคักไปด้วยส่ินค้าห่ลากส่ไต้ล์อ่กด้วย
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โรงงานกระดาษไทย
กาญจนบุรี
ปิดวันพิฤหัสบิดีและวันอาทิตย์์
เข้าชมฟรี

06.00 - 19.00 * โรงงานแห�งแรกๆ ในประเที่ศไที่ยู่ 
ท่ี่�ผลิตูธนบตู้รไที่ยู่ด้ั้วยู่การใช่เ้ยู่ื�อไมืไ้ผ�

Google Map

3

สาย 1 (เลี �ยงเม่อง)
สถาน้ำขน้ำส่งกาญ้

จน้ำบุรี-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 1 ตลาด-วัดท่าล้อ

สาย 1 ศาลาสองแคว-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง)

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง)

สาย 81 (ปอ.1,รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)

สาย 8252 กาญ้
จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ล ำาท่ราย-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ
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โรงงานกระดาษไท่ยกาญจึนบร้ ่ส่รา้งข้ึ�นในส่มยัพื่ระยาพื่ห่ลพื่ลพื่ย้ห่เส่นา 
ช่ว่งป้ พื่.ศ. 2476 โดยถ่อเป็นโรงงานในรูปแบบส่มัยให่ม่แห่่งแรกๆ 
ข้องประเท่ศไท่ยเลยท่่เด่ยว เพื่ราะเป็นโรงงานแห่่งแรกๆ ท่่�ท่ำาการ
ผัลิต้ธนบัต้รไท่ยจึากเย่�อไม้ไผ่ัโดยการใช่เ้คร่�องจัึกร และดำาเนินกิจึการ 
ผัลิต้กระดาษมาต้ลอดก่อนจึะปดิตั้วลงด้วยวิกฤต้เศรษฐกิจึ

ปจัึจ้ึบนัท่่�น่�กลายเปน็โบราณส่ถานแห่ง่ห่นึ�งข้องกาญจึนบร้ ่และเปน็ส่ถานท่่�
ท่่องเท่่�ยวท่่�ผัู้คนนิยมเข้้ามาเดินเล่นและส่ำารวจึโดยรอบข้องโรงงาน
ซึ�งม่ประวัติ้ศาส่ต้รย์าวนานตั้�งแต่้ส่มัยส่งครามโลกครั�งท่่� 2 และยังคง
เอกลักษณข์้องโรงงานท่่�มส่่ถาปตั้ยกรรมต้ะวันต้กเอาไว้ได้เปน็อยา่งด่ 

Paper  
Factory
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ภายในโรงงานปจัึจ้ึบนัยงัคงมเ่คร่�องจัึกร อป้กรณ์ในการ
ท่ำางาน และข้้าวข้องเคร่�องใช่ต่้้างๆ กระจัึดกระจึายอยู่
ภายในไม่ต่้างจึากในส่มัยท่่�ยงัเปิดท่ำาการอยู ่แต่้ไมอ่นญ้าต้
ให่้เข้้าไปภายในตั้วอาคารเน่�องจึากข้้อกำาห่นดความ
ปลอดภัยอาคารเก่า โดยนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถเดิน
ช่มจึากรอบนอกและมองเข้้าไปภายในผั่านท่างช่อ่ง
ห่นา้ต่้างได้



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

 08.00 - 17.00

วดัไชยชุมพล
ชนะสงคราม

4

Google MapGoogle Map

สาย 1 (เลี �ยงเม่อง)
สถาน้ำขน้ำส่งกาญ้

จน้ำบุรี-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 1 ตลาด-วัดท่าล้อ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 1 ศาลาสองแคว-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 

สาย 325 (หน้ำองปร่อ)

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้

สาย 8252 กาญ้
จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ล ำาท่ราย-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ



*

*

เจัด่ั้ยู่์โบราณว้ดั้ไช่ยู่ชุ่มืพีลช่นะสงครามื 
หรอืจุัดั้ชุ่มืพีลเหล�าที่หารไที่ยู่ เพีื�อที่ำาพีิธ่
ที่างไสยู่ศาสตูรก์�อนไปรบแล้วช่นะที่กุคร้�ง

JEATH WAR MUSEUM สถานท่ี่�
จัำาลองความืเป็นอยูู่�ของเช่ลยู่ศ่กในสมืยู้่
สงครามืโลกคร้�งท่ี่� 2
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วัดไช่ยช่ม้พื่ลช่นะส่งคราม ห่รอ่วัดใต้้ เปน็พื่ระอารามห่ลวงเก่าแก่แห่ง่ห่นึ�ง 
ในกาญจึนบ้ร่ คาดว่าถูกส่ร้างข้ึ�นในส่มัยกร้งศร่อย้ธยาต้อนปลาย 
และเคยเป็นส่ถานท่่�ช่ม้น้มข้องเห่ล่าท่ห่ารไท่ย เพื่่�อท่ำาพื่ิธ่ตั้�งศาลเพื่่ยงต้า 
บวงส่รวงเท่พื่ารกัษ์ก่อนยกทั่พื่ไปออกรบกับข้้าศึก เม่�อได้รบัช่ยัช่นะ 
มาโดยต้ลอด จึึงได้กลับมาท่ำาการส่รา้งพื่ระเจึด่ย์ขึ้�นท่่�วัดแห่ง่น่�เพื่่�อเป็นการ
ฉลองช่ยัช่นะ และตั้�งช่่�อว่า ‘เจึด่ย์ไช่ยช่้มพื่ล’ แส่ดงถึงการส่รา้งเจึด่ย์น่� 
บนท่่�ช่ม้พื่ลและได้รบัช่ยัช่นะในศึกส่งคราม 
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ปัจึจ้ึบัน เจึด่ย์โบราณวัดไช่ยช่้มพื่ลช่นะส่งคราม ตั้�งอยู่ริมต้ลิ�งห่ลัง             
พื่ระอ้โบส่ถเก่า ถ่อเป็นโบราณส่ถานท่่�ส่ำาคัญข้องวัดใต้้ โดยอ่กห่นึ�งจ้ึด 
ท่่�โดดเด่นข้องท่่�น่�ค่อ เรอ่เท่วดาอันงดงาม ซึ�งส่รา้งข้ึ�นเพื่่�อใช่เ้ป็นเมร้
ส่ำาห่รบัตั้�งศพื่ข้องเจ้ึาอาวาส่องค์เก่าๆ ห่ลังจึากเส่รจ็ึส่ิ�นพื่ธิเ่รอ่ลำาน่�ก็กลาย
เป็นส่ิ�งก่อส่รา้งท่่�ดึงดูดใจึให่้นักท่่องเท่่�ยวแวะมาเย่�ยมเย่อนและส่ักการะ 
ส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�วัดอยู่เป็นประจึำา



เนื�องจากสถานทีุ�ทุ�องเทีุ�ยู่วเป็น็ศาสนสถาน 
จึงควรู่เดิินช้มืด้ิวยู่กิรู่ยิู่ามืารู่ยู่าทุทีุ�สำารู่วมื
และแต�งกายู่สภุาพ
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Tipsนอกจึากน่�บรเิวณด้านห่น้าวัดยังเป็นส่ถานท่่�ตั้�งข้องพิื่พื่ิธภัณฑ์์ส่งคราม
อักษะและเช่ลยศึกห่รอ่ JEATH War Museum ซึ�งถ่อเปน็พื่่�นท่่�ส่ว่นห่นึ�ง
ข้องวัดไช่ยช่้มพื่ลช่นะส่งครามอ่กด้วย



พพิธิภัณฑ์สงคราม
อักษะและเชลยศึก
เปิดทุกวัน
คนไทย์
คนต่างชาติ

08.30 - 16.30

10.-

30.-

Google Map

5

สาย 1 (เลี �ยงเม่อง)
สถาน้ำขน้ำส่งกาญ้

จน้ำบุรี-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 1 ตลาด-วัดท่าล้อ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 1 ศาลาสองแคว-โรงเรียน้ำวัดท่าล้อ

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 

สาย 325 (หน้ำองปร่อ)

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้

สาย 8252 กาญ้
จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ล ำาท่ราย-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ



พื่ิ พิื่ ธ ภั ณ ฑ์์ ส่ ง ค ร า ม อั ก ษ ะ แ ล ะ เ ช่ ล ย ศึ ก  ห่ ร่อ 
JEATH War Museum ถูกจัึดตั้�งข้ึ�นเพื่่�อให่้รำาลึกถึง 
และให่้เก่ยรติ้แก่เช่ลยศึกท่่�เส่่ยช่วิ่ต้จึากการก่อส่รา้ง
ท่างรถไฟื้ส่ายมรณะกว่า 16,000 ช่วิ่ต้ โดยเจ้ึาอาวาส่
วัดไช่ยช่ม้พื่ลช่นะส่งครามได้ก่อส่รา้งพื่ิพื่ิธภัณฑ์์แห่ง่น่� 
ข้ึ�นในบรเิวณพื่่�นท่่�ข้องวัด 

ภายในพิื่พื่ิธภัณฑ์์ม่การจัึดแส่ดงเร่�องราวเก่�ยวกับการ
ส่รา้งท่างรถไฟื้ส่ายมรณะในส่มยัส่งครามโลกครั�งท่่� 2
นอกจึากน่�อาคารจัึดแส่ดงยังถกูส่รา้งข้ึ�นโดยเล่ยนแบบ
กระท่่อมในค่ายเช่ลยศึกส่มัยส่งครามโลกครั�งท่่� 2 ค่อ
การขึ้�นโครงด้วยไม้ไผั่ ม้งห่ลังคาด้วยจึาก และยกพื่่�น
ข้ึ�นฝึ้าด้วยฟื้ากไม้ไผ่ั เพื่่� อให่้ผัู้มาเย่อนได้ซึมซับกับ
บรรยากาศท่่�ส่มจึรงิอยา่งเต็้มท่่�อ่กด้วย 
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ภายในเป็นพื่่�นท่่�รวบรวมภาพื่ถ่ายและภาพื่วาดช่วิ่ต้ความเป็นอยู่ข้อง 
เช่ลยศึก ภาพื่เช่ลยศึกท่่�รอดช่่วิต้จึากส่งคราม และม่การจัึดแส่ดง 
เคร่�องมอ่ เคร่�องใช่ไ้ปจึนถึงเศษซากระเบิดจึากในอด่ต้ 

ส่ว่นท่่�มาข้องช่่�อ JEATH นั�นมาจึากตั้วย่อข้องช่่�อประเท่ศท่่�ม่ส่ว่นเก่�ยวข้อ้ง
กับส่งครามโลกครั�งท่่� 2 ในไท่ย ได้แก่ ญ่�ป้น่ (Japan) อังกฤษ (England) 
ออส่เต้รเล่ย (Australia) ไท่ย (Thailand) และฮอลแลนด์ (Holland) 
ซึ�งถกูนำามารวมกันเปน็ช่่�อข้องพิื่พิื่ธภัณฑ์์เพ่ื่�อรำาลึกถึงเร่�องราวท่่�เกิดข้ึ�น
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ห้ามถ่ายภาพ
ภายในพพิธิภัณฑ์
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นลิ จากอันนัตูพลพลอัยกาญจน ์
ศูึนยฝึ์ึกวัชิาชพ่การเจย่ระไนนิล

3

KANCHANABURI

ยา่นท่่�เง่ยบส่งบเต็้มไปด้วยเร่�องราวประวัติ้ศาส่ต้ร ์
อันท่รงค้ณค่าท่่�แลกมาด้วยการเส่่ยส่ละกว่า
ห่ม่� นช่่วิต้ ถูกตั้�งเป็นส่้ส่านเพื่่� อระลึกให่้กับ 
เช่ลยศึกท่่�เส่่ยช่วิ่ต้ระห่ว่างการส่รา้งท่างรถไฟื้ 
ส่ายมรณะ รวมถึงการส่รา้งพื่พิื่ธิภัณฑ์์ท่่�อยูติ่้ดกับ 
ส่้ส่านส่ัมพัื่นธมิต้รดอนรกั โดยถ่อเป็นส่ถานท่่� 
ท่่�รวบรวมเร่�องราว ประวัติ้ศาส่ต้ร์การส่ร้าง
ท่างรถไฟื้ส่ายไท่ย-พื่มา่ นอกจึากน่� ยังเปน็ยา่น 
ท่่�ม่เคร่�องประดับอัญมณ่ท่่�ท่รงค้ณค่าส่ินค้า 
OTOP ระดับ 5 ดาว จึากศูนย์ฝึึกวิช่าช่่พื่ 
การเจ่ึยระไนนิล

พพิธิภััณฑ์์ที่างรถไฟไที่ย-พมา่

สสุานที่หารสมัพนัธมติูรดอันรกั 

1
2

60

โซนสสุานทหาร
สมัพนัธมติร
ดอนรกั



เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชมสำาหรบัิเด็ก 
(อายุ์ 7-12 ปี)
ผ้้ใหญ่

09.00 - 17.00

140.-

60.-

พพิธิภัณฑ์ทางรถไฟ
ไทย-พมา่ Google Map

1

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย2 แยกแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 
สาย 8252 กาญ้

จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ล ำาท่ราย-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 325 (หน้ำองปร่อ)

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ



พื่พิื่ธิภัณฑ์์ท่างรถไฟื้ไท่ย-พื่มา่ ตั้�งอยู่ด้านข้า้งข้องส่ส้่านท่ห่ารส่มัพัื่นธมติ้ร
ดอนรกั มลั่กษณะเปน็อาคารส่ข่้าวข้นาดให่ญ่ ภายในแบง่ออกเปน็ 8 โซน 
ซึ�งจัึดแส่ดงข้้อมูลเก่�ยวกับการออกแบบและก่อส่รา้งท่างรถไฟื้ส่ายมรณะ  
รวมถึงประวัติ้อ่�นๆ ท่่�เก่�ยวข้อ้งกับส่ภาพื่ความเป็นอยูข่้องเช่ลยศึก การทิ่�ง
ระเบิดและการท่ำาลายท่างรถไฟื้ โดยม่แผันท่่�อิเล็กท่รอนิกส่แ์ส่ดงให่เ้ห่น็
ถึงท่างรถไฟื้ทั่�งห่มด ตั้�งแต่้ในอด่ต้จึนกระทั่�งเร่�องราวห่ลังยติ้้ส่งครามแล้ว 

เน่�องจึากท่่�น่�เป็นพื่ิพื่ิธภัณฑ์์เอกช่น จึึงม่ค่าใช่จ่้ึายในการเข้้าช่มเพื่่�อเป็น 
ค่าบำาร้งรกัษาพิื่พื่ธิภัณฑ์์ แต่้รบัรองว่าจัึดแส่ดงท่่�ออกแบบส่่�อให่ท้่ก้คนได้ม่
ปฏิิส่มัพื่นัธกั์บเร่�องราวต่้างๆ ในประวัติ้ศาส่ต้รภ์ายในพื่พิื่ธิภัณฑ์์นั�นค้้มค่า
และเห่มาะส่ำาห่รบัผัูท่้่�ส่นใจึเร่�องราวข้องท่างรถไฟื้ส่ายมรณะเปน็อยา่งยิ�ง
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Death
Railway



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 17.00

Google Map

2

สสุานทหารพนัธมติรดอนรกั

สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย2 แยกแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 
สาย 8252 กาญ้

จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ล ำาท่ราย-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ

สาย 325 (หน้ำองปร่อ)

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ



ส่ส้่านท่่�ถกูข้นานนามว่า ‘ส่ส้่านท่ห่ารส่มัพื่ันธมิต้รดอนรกั’  ‘ส่ส้่านท่ห่าร
ส่ห่ประช่าช่าติ้’ ห่รอ่ ‘ป่าช่า้อังกฤษ’ แห่่งน่� ถูกส่รา้งต้ามความเช่่�อข้อง 
ศาส่นาครสิ่ต์้ เพื่่�อเป็นส่ถานท่่�แห่่งการไว้อาลัยให่้กับเช่ลยศึกท่่�เส่่ยช่วิ่ต้
ระห่ว่างการส่รา้งท่างรถไฟื้ส่ายมรณะถึง 6,982 ห่ลม้ ด้วยความรว่มมอ่
ข้องรฐับาลไท่ยและฝ่ึายส่มัพัื่นธมติ้รในป ้พื่.ศ. 2497

ภายในส่้ส่านรม่ร่�นและเง่ยบส่งบ ม่การวางผัังห่ล้มฝึังศพื่ข้องเช่ลยศึก
จึากช่าติ้ต่้างๆ อย่างเป็นระเบ่ยบส่วยงาม โดยเห่น่อห่ล้มฝึังศพื่ท่้กห่ล้ม
จึะม่แผั่นท่องเห่ล่องจึารกึ ช่่�อ อาย้ ประเท่ศข้องผัู้เส่่ยช่วิ่ต้ คำาไว้อาลัย 
เเละเปิดให่้ท่้กคนส่ามารถเข้้ามาไว้อาลัยพื่ร้อมศึกษาเร่�องราวท่าง
ประวัติ้ศาส่ต้รส์่มัยส่งครามโลกครั�งท่่� 2 ได้จึากส่้ส่านแห่่งน่�
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ในทีุ่กปีจะมว่ันัสำาคัญท่ี่�จัดขึ้ึ�นเพื�อัรำาลึก 
ถึงผูู้�เสย่ชว่ัติูจากประเที่ศึตู่างๆ

Anzac Day
ขึ้อังชาวัอัอัสเตูรเล่ยและนวิัซแ่ลนด์  
ที่กุวันัท่ี่� 25 เมษายน ขึ้อังที่กุปี

Armistice Day
ขึ้อังชาวัเนเธอัรแ์ลนด์ 
ที่กุวันัท่ี่� 5 พฤษภัาคม ขึ้อังที่กุปี

Remembrance Day 
ขึ้อังชาวัอัังกฤษ
ที่กุวันัท่ี่� 11 พฤศึจกิายน ขึ้อังที่กุปี
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ควรู่เข้้าเยู่ี�ยู่มืช้มืด้ิวยู่อาการู่สงบ เพื�อเป็็นการู่
เคารู่พต�อสถานทีุ�และผั่เ้สยีู่ช้วีติ

ไมื�ควรู่ถ�ายู่ภาพทีุ�ไมื�เหมืาะสมื หรู่อืทุำาทุ�าหยู่อกล้อ 
บรู่เิวณสสุาน

ไมื�ควรู่เดิินข้า้มืหลมุืศพ

ไมื�ควรู่ส�งเสยีู่งดัิง หรู่อืวิ�งเล�นในบรู่เิวณสสุาน

ไมื�อนุญ่าตให้นำาอาหารู่และเครู่ื�องดืิ�มืทุุกช้นิดิ
เข้า้ไป็รู่บัป็รู่ะทุาน

ไมื�อนุญ่าตให้จัดิกิจกรู่รู่มืทุุกป็รู่ะเภทุภายู่ใน
บรู่เิวณสสุาน
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TipsDon 
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นิล จากอนนัตพลพลอยกาญจน์ 
ศูนยฝึ์กวชิาชพีการเจียระไนนลิ
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

09.00 - 16.00

Google Map

3

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 
สาย 8170 (เอราวัณ

)
สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)

สาย 325 (หน้ำองปร่อ)

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ล ำาท่ราย-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ
สาย 8252 กาญ้

จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สาย 8204 กาญ้
จน้ำบุรี-ลุ่ม่สุ่ม่

สาย 8172 กาญ้
จน้ำบุรี-ห้วยน้ำ ำ �าขาว-น้ำ ำ �าพุ

ร้อน้ำ
สาย 2 ตลาด-ท่าน้ำ ำ �าต่ �น้ำ

สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 2 แยกแก่งเสี �ยน้ำ



นิล ห่รอ่ ห่ินส่่ดำาท่่�ใครห่ลายคนอาจึมองข้้ามได้ถูกเปล่�ยนให่้กลายเป็น
เคร่�องประดับร่วมส่มัยแส่นส่วยท่่�ม่ค้ณค่าและเอกลักษณ์ จึนได้รับ 
การยกย่องให่้เป็น ส่ินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวข้องจัึงห่วัดกาญจึนบ้ร่
โดยม่จ้ึดเด่นค่อเน่�อนิลส่่ดำาส่นิท่ท่่�ม่ความแวววาวส่วยงามกว่าท่่�ไห่นๆ  
ด้วยฝึม้อ่ช่า่งเจ่ึยระไนท่่�มป่ระส่บการณ์ยาวนานกว่า 30 ป้
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KANCHANABURI

ย่านท่่�ท่ำาให่้ระลึกย้อนความห่ลังถึงเร่�องราว 
ในอด่ต้ได้ เ ป็นอย่างด่  ผั่านส่ิ� ง ก่อส่ร้างท่่�                          
ตั้�งต้ระห่ง่านอย่างส่ะพื่านข้้ามแม่นำาแควห่รอ่จึะ
เป็นต้ลาดนัดรมิแม่นำาแคว ซึ�งจึำาลองรูปแบบ 
ให่้เห่ม่อนค่ายเช่ลยศึก ถ่อเป็นย่านท่่�เห่มาะแก่
การมาด่�มดำาไปกับบรรยากาศท่่�มค่วามส่วยงาม
และซึมซับเร่�องราวในอด่ต้ผ่ัานส่ถานท่่�ไม่ให่ ้
ล่มเล่อนและจึางห่ายไปกับกาลเวลา

สะพานขึ้�ามแมน่ำ�าแควั

ตูลาดค่ายเชลยศึึก

ตูลาดพลอัย รเิวัอัรแ์ควัปารค์

1
2

3
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สะพานขา้ม
แมน่้ำาแคว
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

Google Map

 สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ               รถไฟ

น้ำ ำ �าตก-ธน้ำบุรี

1



ส่ะพื่านข้้ามแม่นำาแคว ถูกส่รา้งข้ึ�นระห่ว่างส่งครามโลกครั�งท่่� 2 เพื่่�อ
ให่้รถไฟื้ข้้ามแม่นำาแควให่ญ่ได้ ในช่ว่งแรกถูกส่รา้งข้ึ�นด้วยไม้ก่อนจึะ
เปล่�ยนมาเป็นส่ะพื่านเห่ล็กถาวรในภายห่ลัง และกลายเป็นส่ว่นห่นึ�งข้อง 
เส่้นท่างรถไฟื้ส่ายมรณะท่่�ใช่ล้ำาเล่ยงอาว้ธและกำาลังพื่ลข้องท่ห่ารญ่�ป้่น 
จึากจัึงห่วัดราช่บ้ร่ท่อดยาวไปยังประเท่ศพื่ม่า เพื่่� อเต้ร่ยมโจึมต่้ 
ประเท่ศอ่�นๆ ต่้อไปต้ามแผันการข้องประเท่ศญ่�ป้น่
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ช่ว่งระห่ว่างส่งครามส่ะพื่านข้้ามแม่นำาแควได้ถกูท่ห่ารส่มัพื่ันธมิต้รโจึมต่้
ท่างอากาศด้วยการทิ่�งระเบิดอย่างแรงท่ำาให่้ส่ะพื่านห่ักกลาง จึนกระทั่�ง
ส่งครามโลกย้ติ้ รฐับาลไท่ยจึึงซ่�อท่างรถไฟื้น่�ต่้อมาจึากประเท่ศอังกฤษ 
เพ่ื่�อท่ำาการบรูณะซอ่มแซมให่ก้ลายเปน็ท่างรถไฟื้ท่่�ยงัคงใช่ง้านได้จึรงิอ่ก
ครั�ง รวมถึงกลายเปน็ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้รท่์่�ส่ำาคัญข้องไท่ย

ปัจึจ้ึบันนักท่่องเท่่�ยวและผัู้ท่่�ส่นใจึยังส่ามารถนั�งรถไฟื้บนเส่้นท่างรถไฟื้ 
ส่ายมรณะน่�ได้จึรงิ แต่้เส่น้ท่างจึะส่ิ�นส่ด้ลงเพ่ื่ยงแค่ท่่�ส่ถาน่ไท่รโยคนอ้ยเท่่านั�น 
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หากต้องการู่ภาพรู่ถไฟวิ�งผั�านสะพานแมื�นำ�าแคว 
ควรู่มืาใหทัุ้นรู่อบรู่ถไฟแต�ละเวลา ได้ิแก� 
วันธรรมดา: 06.18 | 07.17 |  11.08 |  15.41 | 16.44  

วันห่ยด้: 10.31 | 15.34 

หากลงเดิินบนรู่างรู่ถไฟ ควรู่ฟงัสญั่ญ่าณเตือน
รู่ถไฟมืาใหดี้ิทุกุครู่ั�ง เพื�อป็อ้งกันอุบติัเหต ุ

ช้�วงป็ลายู่เดืิอนพฤศจิกายู่น-ต้นเดืิอนธันัวาคมื
ข้องทุุกป็ีจะมืีงานสัป็ดิาห์สะพานข้้ามืแมื�นำ�าแคว
จดัิแสดิงแสงสเีสยีู่งจำาลองเหตกุารู่ณ ์ในป็รู่ะวติั- 
ศาสตรู่ ์เพื�อรู่ำาลึกถึงสมืยัู่สงครู่ามืโลก ครู่ั�งทีุ� 2
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Tips



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

09.00 - 19.00

ตลาดค่ายเชลยศึก

ต้ลาดนัดรมิแม่นำาแคว ซึ�งจึำาลองรูปแบบให่้เห่ม่อนค่ายเช่ลยศึกในส่มัย
ส่งครามโลกครั�งท่่� 2 ด้วยการออกแบบพ่ื่�นท่่�ข้องรา้นค้าแต่้ละรา้นให่ส้่รา้ง
ข้ึ�นด้วยไม้ไผั่ และม้งห่ลังคาด้วยจึาก พื่รอ้มจึำาห่น่ายส่ินค้าให่้เล่อกซ่�อ
มากมาย ทั่�งข้องกิน ข้องใช่ ้รวมไปถึงเส่่�อผัา้ห่ลากแนวห่ลายส่ไต้ล์

นอกจึากจึะม่ส่ินค้าให่้เล่อกซ่�อห่ลากห่ลายแล้ว ท่่�น่�ยังม่ห่อคอยช่มวิวซึ�ง 
นักท่่องเท่่�ยวส่ามารถขึ้�นไปช่มวิวแม่นำาแควจึากม้มสู่ง และยังม่พื่่�นท่่� 
ริมแม่นำาส่้ดช่ิลท่่� เห่มาะกับการแวะมาเก็บภาพื่บรรยากาศส่วยๆ 
และผั่อนคลายในยามเย็นเปน็ท่่�ส่ด้

2

91โซนสุะพานข้้ามแม่นำ�าแคว

Google Map

 สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ               

 รถไฟ
น้ำ ำ �าตก-ธน้ำบุรี
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 18.30

ตลาดพลอย 
รเิวอรแ์ควปารค์

ศูนย์รวมข้องฝึากข้องท่่�ระลึกขึ้�นช่่�อข้องเม่องกาญจึน์อย่าง อัญมณ่ ท่่�ม ่
ให่เ้ล่อกมากมายห่ลากห่ลายรูปแบบอยา่งครบวงจึร นอกจึากน่�ยงัม่ส่นิค้า
ประเภท่อ่�นๆ เช่น่ ข้นม ข้องฝึาก เส่่�อผ้ัา ให่เ้ล่อกซ่�อได้ในท่่�เด่ยวกัน นอกจึากน่� 
ท่่�น่�ยงัถ่อเปน็ต้ลาดท่่�ตั้�งอยูใ่กล้กับส่ะพื่านข้า้มแมน่ำาแควมากท่่�ส่ด้อ่กด้วย
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Google Map

 สาย 2 ศาลาสองแคว-เชื่งสะพ
าน้ำแก่งเสี �ยน้ำ               

 รถไฟ
น้ำ ำ �าตก-ธน้ำบุรี



ร�านแก�วัขึ้อังฝึาก 

วุั�นเส�นท่ี่าเรอืั

3
4

KANCHANABURI

ย่านท่่�ม่เส่น่ห่์ซ่อนตั้วอยู่ เอกลักษณ์ข้องย่าน
ต้ลาดเก่า 100 ปส้่ะท้่อนผัา่นส่ถาปตั้ยกรรมและ 
วิถ่ช่วิ่ต้ข้องคนในช่้มช่น รวมไปถึงศาส่นส่ถาน 
วัดถำาเส่่อท่่�ก่อส่รา้งไว้อย่างวิจิึต้รงดงาม และ
พื่ระพ้ื่ท่ธรูปท่่�ม่ข้นาดให่ญ่ท่่� ส่้ดในจัึงห่วัด
กาญจึนบร้่

วัดัถำ�าเสอืั 

ยา่นชุมชนตูลาดเก่าท่ี่ามว่ัง

1
2
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พีระพุีที่ธรูปปางประที่านพีร ขนาดั้ใหญ�
ท่ี่�สดุั้ในจัง้หวด้ั้กาญจันบุร่*

พีระเจัด่ั้ยู่เ์กศแก้วปราสาที่ เจัด่ั้ยู่ข์นาใหญ� 
ซึ่่�งเปน็ท่ี่�ประดิั้ษฐานของพีระบรมืสารร่กิธาตูุ
ท่ี่�อ้ญเช่ญิมืาจัากอินเด่ั้ยู่

*

จุัดั้ช่มืววิแมื�นำ�าแมื�กลองแบบ 360 องศา*

เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 17.00

วดัถ้ำาเสอื
1
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Google Map

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้



วัดถำาเส่่อ เป็นอ่กห่นึ�งโบราณส่ถานแห่่งความภูมิใจึข้องช่าวกาญจึนบ้ร ่ 
ท่่�ม่ความโดดเด่นด้วยองค์พื่ระพื่้ท่ธรูปปางประท่านพื่รท่่�ให่ญ่ท่่�ส่้ดใน
จัึงห่วัดกาญจึนบร้ ่ส่รา้งประดับด้วยโมเส่กส่ท่่องทั่�งองค์

นอกจึากน่�ท่่�น่�ยังเป็นตั้�งข้องพื่ระเจึด่ย์เกศแก้วปราส่าท่ องค์พื่ระเจึด่ย ์
ส่่อิฐท่่�ส่รา้งข้ึ�นอย่างวิจิึต้รงดงามโดยม่การประดิษฐานองค์พื่ระพื่้ท่ธรูป
มากมายในแต่้ละช่ั�น เร่�อยไปจึนถึงช่ั�นบนส่้ดซึ�งเป็นท่่�ประดิษฐานข้อง
พื่ระบรมส่ารร่กิธาต้ท่้่�อัญเช่ญิมาจึากประเท่ศอินเด่ย

นอกจึากการขึ้�นไปส่ักการะห่ลวงพื่่อช่นิประท่านพื่ร และพื่ระเจึด่ย์เกศ 
แก้วปราส่าท่แล้ว บรเิวณด้านบนยังถ่อเป็นไฮไลต์้ท่่�พื่ลาดไม่ได้ เพื่ราะ 
ท่่�น่�เป็นจ้ึดช่มวิวทิ่วทั่ศน์แบบ 360 องศาท่่�มองเห่็นลำานำาแม่กลองและ
ท้่องท่้่งนาส่เ่ข้ย่วข้จ่ึกว้างไกลส่ด้ลกูห่ลูกูต้าท่่�มค่วามส่วยงามเปน็อยา่งยิ�ง
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หากเดิินข้ึ�นบนัไดิ 157 ข้ั�น ไมื�ไหว สามืารู่ถ
ใช้บ้รู่กิารู่รู่ถรู่างได้ิ รู่าคาคนละ 10 บาทุ

สามืารู่ถแวะวดัิถำ�าเข้าน้อยู่
วดัิทีุ�มืสีถาป็ตัยู่กรู่รู่มืแบบจนีทีุ�สวยู่งามื
ซึ่ึ�งตั�งอยู่่�ข้า้งๆ วดัิถำ�าเสอืได้ิ
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Tips



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

05.00 - 10.00

ยา่นชุมชน
ตลาดเก่าท่ามว่ง Google Map

2

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้



ต้ลาดโบราณท่่�ตั้�งอยู่เค่ยงข้้างแม่นำาแม่กลองมานานกว่า 120 ป้ แห่ล่ง
ท่่องเท่่�ยวเช่ิงอน้รักษ์ท่่�ม่การผัส่มผัส่านระห่ว่างวิถ่ช่่วิต้แบบไท่ย-จ่ึน
เอาไว้ได้อยา่งลงตั้ว โดยต้ลาดเก่าท่่ามว่งนั�น มช่่่�อเดิมว่า ต้ลาดเก่านางลอย 

ภายในต้ลาดเต็้มไปด้วยข้องกินพื่่�นถิ�นอรอ่ยๆ ให่้เล่อกส่รร ทั่�งข้องคาว
และข้องห่วานครบรส่ ในบรรยากาศส่ด้คึกคัก นอกจึากน่�รอบๆ ต้ลาดยงัม่
เอกลักษณ์ท่่�โดดเด่นด้วยอาคารส่ถาปัต้ยกรรมโบราณท่่�ยังคงได้รบัการ
บำาร้งรกัษาเปน็อยา่งด่มาจึนถึงในปจัึจ้ึบันอ่กด้วย
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เปิดทุกวัน
เข้าฟรี

08.00 - 17.00

รา้นแก้วของฝาก

หากต้องการู่ช้มืบรู่รู่ยู่ากาศตลาดิเช้า้ ควรู่มืา
ก�อน 10 โมืงเช้า้ข้องทุกุวนั ทีุ�บรู่เิวณตลาดิสดิ
เทุศบาลทุ�ามื�วง

วนัเสารู่แ์ละวนัอาทิุตยู่จ์ะมืถีนนคนเดิินทุ�ามื�วง
บรู่เิวณตลาดินางลอยู่ 
ช้�วงเวลา 15.00-22.00 น.

3

Google Map
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Tips

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้



เปิดทุกวัน
เข้าฟรี

07.00 - 17.30

วุน้เสน้ท่าเรอื

แห่ล่งรวมความห่ลากห่ลายข้องข้นมอรอ่ยกว่า 1,000 รายการ 
ท่่�มค่รบท่ก้อย่างให่เ้ล่อกซ่�อไม่ว่าจึะเป็นข้องฝึากอันเล่�องช่่�อ อย่าง 
มะข้ามกวนแก้ว ท่องมว้นส่ด ท่องมว้นกรอบ นำามะข้ามส่ด ห่รอ่
ข้นมท่ำาส่ดให่มก่ลิ�นห่อมกร้น่ การนัต่้คณ้ภาพื่ความส่ด อรอ่ย ส่ะอาด 
รบัรองโดย เปิบพื่สิ่ดาร แมช่่อ้ยนางรำา มายาวนานกว่า 30 ป้

4
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Google Map

สาย 461 กาญ้
จน้ำบุรี-ราชื่บุรี

สาย 81 (ปอ.1, รถตู้) กรุงเท่พ
-กาญ้



ว้้นเส่น้ระดับต้ำานานท่่�การนัต่้ด้วยกำาลังการผัลิต้ทั่�ง 3 โรงงานและการเล่า
ข้านกว่า 60 ป ้ว้้นเส่น้คณ้ภาพื่ด่เส่น้ใส่ ไมข่้้น่ เห่นย่วน้ม่ ผัลิต้จึากถั�วเข้ย่ว
แท้่ 100% ท่ำาให่เ้กิดกระแส่บอกต่้อ ปากต่้อปาก จึนกลายมาเปน็อ่กห่นึ�ง
ผัลผัลิต้จึากเมอ่งกาญจึน์ท่่�แนะนำาให่ล้อง
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ย่านบ่อพื่ลอยเป็นย่านท่่�ม่การผัลิต้อัญมณ่
ข้ึ�นช่่�อข้องจัึงห่วัดกาญจึนบ้ร ่ ท่่�ม่พื่ลอยไพื่ลิน
นำางามโด่งดังไปถึงต่้างประเท่ศ อ่กทั่�งยังเป็น
โซนท่่�เปิดประส่บการณ์การเรย่นรูไ้ปกับการ 
ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ ณ ส่วนส่ตั้ว์เปิด ซาฟื้าร ่
ปารค์ แอนด์ แคมป์ ท่่�จึะท่ำาให่้ค้ณได้ใกล้ช่ดิ 
กับส่ตั้ว์ห่ลากห่ลายช่นดิ

สวันสตัูวัเ์ปดิ ซาฟาร ่
ปารค์ แอันด์ แคมป์

1
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สวนสตัวเ์ปิด ซาฟาร ี
ปารค์ แอนด์ แคมป์

เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชมชาวไทย์ 
เด็ก
ผ้้ใหญ ่   
ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 
เด็ก
ผ้้ใหญ่

09.00 - 17.00

100.-

350.-

200.-

550.-

Google Map

1

สาย 325 (ด่าน้ำชื่าง) 
สาย 325 (หน้ำองปร่อ)



ส่วนส่ตั้ว์เปดิ ซาฟื้าร ่ปารค์ แอนด์ แคมป ์เป็นพื่่�นท่่�เปดิส่ำาห่รบัการใกล้ช่ดิ
กับส่ัต้ว์ห่ลากห่ลายช่นิด เช่น่ เส่่อ ส่ิงโต้ กวาง ม้าลายและย่ราฟื้ เป็นต้้น
เปิดโอกาส่ให่้นักท่่องเท่่�ยวข้ับรถส่่วนตั้วเข้้าไปทั่กท่ายส่ัต้ว์ต่้างๆ ได้ด้วย
ต้นเอง ห่รอ่จึะเล่อกส่มัผัสั่บรรยากาศแบบซาฟื้ารแ่ท้่ๆ ด้วยการนั�งรถนำาเท่่�ยว
ข้องส่วนส่ตั้ว์เข้า้ไปก็ได้เช่น่กัน โดยการเท่่�ยวช่มจึะใช่เ้วลาประมาณ 30 นาท่่
ต่้อ 1 รอบ และส่ามารถให่อ้าห่ารส่ตั้ว์จึากในรถได้ด้วย

นอกจึากการนั�งรถช่มส่ตั้ว์แบบใกล้ช่ดิแล้ว ภายในส่วนส่ตั้ว์ยงัมก่ารแส่ดง
ช่า้งและจึระเข้ใ้ห่ช้่มเปน็รอบอ่กด้วย บรรยากาศโดยรวมข้องส่วนส่ตั้ว์นั�น 
ส่วยงามและเง่ยบส่งบ จึึงเห่มาะกับผัูม้าเย่�ยมช่มท่ก้เพื่ศท่ก้วัย
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ควัรจอังทัี่วัรส์ว่ันตัูวัผู้า่นที่าง
เพจ Facebook ขึ้อังสวันสตัูวั์

ไมร่บัุการจอังที่างโที่รศัึพท์ี่

120 KANCHANABURI 121โซนบ่่อพลอย

Tips



อุัที่ยานประวัติัูศึาสตูรเ์มอืังสงิห์

ถำ�ากระแซ 

นำ�าตูกไที่รโยคน�อัย

1
2
3

KANCHANABURI

แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างวัฒนธรรมท่่�มป่ระวัติ้ยาวนาน
มาตั้�งแต่้ส่มยัส่งครามโลกครั�งท่่� 2 และ ยงัมเ่มอ่ง
ย้อนย้คท่่�จึำาลองวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวส่ยามบรเิวณ
ล้่มแมน่ำาเจ้ึาพื่ระยา ท่ำาการค้าข้ายโดยให่พ้ื่อ่ค้า
แม่ข้ายแต่้งช่้ดไท่ยโบราณเพื่่�อให่้นักท่่องเท่่�ยว
ได้ซมึซบับรรยากาศเก่าๆ ในอด่ต้ ควบคู่ไปกับ
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�ม่ความส่วยงาม 
ซึ�งผัส่มผัส่านไปด้วยความห่ลากท่างวัฒนธรรม
จึากคนห่ลากห่ลายเช่่�อช่าติ้อยา่งลงตั้ว

122
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อุทยานประวติัศาสตร ์
เมอืงสงิห์

เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชมชาวไทย์
ค่าเข้าชมชาวต่างชาติ
รถจัำกรย์าน
รถจัำกรย์านย์นต์
รถสามล้อเคร่�อง
รถย์นต์

09.00 - 16.30

20.-

100.-

10.-

20.-

30.-

50.-

Google Map

สาย  8204  กาญ้
จน้ำบุรี - ลุ่ม่สุ่ม่ 

1



อท้่ยานประวัติ้ศาส่ต้รเ์มอ่งส่งิห่ ์ปราส่าท่ห่นิแบบข้อม
แห่่งเด่ยวในจัึงห่วัดกาญจึนบ้ร ่ ท่่�ม่อาย้กว่า 800 ป้ 
พ่ื่�นท่่�โดยรอบโอบล้อมไปด้วยภเูข้าเปน็แนวยาว

ภายในบรเิวณโบราณส่ถานม่ลักษณะเป็นกำาแพื่งและ 
คคัูนดินเปน็ช่ั�นๆ และมก่ารข้ด้พื่บประติ้มากรรมในศิลปะ
แบบข้อมส่มัยบายนห่ลากห่ลายรูปแบบ จึึงถ่อว่าเป็น 
โบราณส่ถานท่่�มค่ณ้ค่าท่างประวัติ้ศาส่ต้รเ์ปน็อยา่งยิ�ง  
โดยภายห่ลังกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้�นท่ะเบ่ยน
อท้่ยานประวัติ้ศาส่ต้รเ์มอ่งส่งิห่แ์ละปราส่าท่เม่องส่งิห่์
ให่เ้ปน็โบราณส่ถานแห่ง่ช่าติ้ในป ้พื่.ศ. 2478
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โบราณส่ถานภายในอท้่ยานประวัติ้ศาส่ต้รเ์มอ่งส่งิห่ ์ส่ามารถแบง่ได้ออก
เป็น 4 รูปแบบค่อ

โบุราณสถานห่มืายเลี่ข 1 
เป็นปราส่าท่ท่่�ม่ความโดดเด่นและส่มบูรณ์ห่ันห่น้าไปท่างทิ่ศต้ะวันออก
ประกอบด้วย ปรางค์ประธาน ระเบย่งคด โคปร้ะ บรรณศาลาห่รอ่บรรณาลัย
และกำาแพื่งแก้ว

โบุราณสถานห่มืายเลี่ข 2 
ม่ปรางค์ประธาน โคป้ระ 4 ด้าน ม่ลักษณะคล้ายคลึงกันกับห่มายเลข้ 1 
ก่อส่รา้งโดยใช่ศิ้ลาแลงเปน็วัส่ดห้่ลัก

โบุราณสถานห่มืายเลี่ข 3 
ตั้�งอยู่นอกกำาแพื่งแก้ว เป็นโบราณส่ถานข้นาดเล็ก ก่อด้วยศิลาแลง 
ส่ภาพื่ค่อนข้้างช่ำาร้ดเส่ย่ห่ายมากท่่�ส่ด้

โบุราณสถานห่มืายเลี่ข 4 
เป็นอาคารรูปท่รงส่่�เห่ล่�ยมผั่นผ้ัา ม่ฐานคล้ายห่อ้งแถว 4 ห่อ้ง ก่อส่รา้ง 
โดยใช่ศิ้ลาแลง ปจัึจ้ึบันเห่ล่อเพ่ื่ยงส่ว่นข้องฐานเท่่านั�น
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ถ้ำากระแซ
เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

2

Google Map

รถไฟ
น้ำ ำ �าตก - ธน้ำบุรี  สถาน้ำถ ำ �ากระแซ



ถำากระแซ เปน็ถำาโปรง่ซึ�งเคยใช่เ้ป็นท่่�พื่กัข้องเห่ล่าเช่ลย
ศึกในส่มัยส่งครามโลกครั�งท่่� 2 ผัูถ้กูเกณฑ์์มาเพื่่�อส่รา้ง
ท่างรถไฟื้ลำาเล่ยงอาวธ้และกำาลังพื่ลท่ห่ารญ่�ป่้นไปยัง
ประเท่ศพื่มา่
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ส่มยันั�นการส่รา้งท่างรถไฟื้แต่้ละช่ว่งถ่อว่ามค่วามยากลำาบากท่่�แต้กต่้างกัน 
ออกไป โดยในบรเิวณถำากระแซถ่อเปน็ช่ว่งห่นึ�งท่่�ยากมากท่่�ส่ด้ จึนถกูข้นาน
นามว่าเปน็ ‘โค้งมรณะ’ เพื่ราะเปน็จ้ึดท่่�อันต้รายท่่�ส่ด้ในการส่รา้งส่ะพื่านไม้
โค้งเล่ยบแมน่ำาแควนอ้ย ความยาวกว่า 400 เมต้ร ซึ�งเปน็ส่าเห่ต้ท่้่�ท่ำาให่ ้
เช่ลยศึกเส่ย่ช่วิ่ต้ระห่ว่างส่รา้งท่างรถไฟื้เป็นจึำานวนมาก ไม่ต่้างจึากคำากล่าว 
ท่่�ว่า ‘ห่นึ�งห่มอนไมน้ั�นเท่่ยบเท่่ากับห่นึ�งช่วิ่ต้ท่่�ส่ญูเส่ย่ไป’

โดยปัจึจ้ึบันห่ลังส่งครามย้ติ้ลง ถำาแห่่งน่�ได้กลายเป็นท่่�ประดิษฐาน 
ข้องพื่ระพื่ท้่ธรูปศักดิ�ส่ทิ่ธิ� และส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้รท่์่�ส่ำาคัญ
อ่กแห่ง่ห่นึ�งข้องกาญจึนบร้่
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

น้ำาตกไทรโยคน้อย

หากเดิินช้มืบรู่รู่ยู่ากาศและถ�ายู่รู่่ป็บนทุางรู่ถไฟ 
ควรู่เดิินอยู่�างรู่ะมืัดิรู่ะวัง เพรู่าะสะพานเป็็น
สะพานไมื้ มืีช้�องว�างรู่ะหว�างหมือนรู่ถไฟ 
ทีุ�ค�อนข้า้งกวา้ง 

บรู่ิเวณถำ�ากรู่ะแซึ่เป็็นอีกหนึ�งจุดิทีุ�สามืารู่ถ 
ซึ่ื�อข้องฝากกลับบา้นได้ิเช้�นกัน

3

Google Map
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Tips

สาย 203 กาญ้
จน้ำบุรี-ด่าน้ำเจดีย์สาม่องค์

สาย 8252 กาญ้
จน้ำบุรี-ท่องผาภูม่

สาย 8203 กาญ้
จน้ำบุรี-สังขละบุรี (ท่องผาภูม่)

สายน้ำ ำ �าตก - น้ำ ำ �าตกไท่รโยคน้ำอย



นำาต้กไท่รโยคน้อย ตั้�งอยู่ในเข้ต้อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ไท่รโยค และม่อ่ก 
ช่่�อเรย่กห่นึ�งว่า นำาต้กเข้าพื่ัง ซึ�งถูกเรย่กต้ามท่่�มาการเกิดนำาต้กจึาก 
การพื่ังท่ลายข้องห่น้าผัาห่ินปูนจึนเกิดเป็นโข้ดห่ินปูนลดห่ลั�นลงมาต้าม
เช่งิเข้า ก่อนท่่�ต้้นกำาเนิดข้องนำาจึากบนภเูข้าจึะไห่ลต้ามลำาธารแล้วต้กลง
มาท่่�บรเิวณนำาต้กเข้าพัื่งในปจัึจ้ึบัน 

ท่่�น่�เป็นนำาต้กท่่�ม่ลักษณะเป็นแอ่ง ไม่ลึกจึนเกินไป จึึงส่ามารถลงเล่นได้
ทั่�งเด็กและผัู้ให่ญ่ นอกจึากน่� นำาต้กไท่รโยคน้อยยังเป็นส่ถาน่ส่้ดท้่าย
ข้องเส่้นท่างรถไฟื้ในปัจึจ้ึบัน และเป็นพ่ื่�นท่่�จัึดแส่ดงห่ัวรถจัึกรไอนำา 
ส่มยัส่งครามโลกครั�งท่่� 2 เพ่ื่�อรำาลึกถึงการส่รา้งเส่น้ท่างรถไฟื้ส่ายมรณะ
อ่กด้วย
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ชว่ังท่ี่�นำ�าตูกมน่ำ�าเยอัะและสวัยท่ี่�สดุคือั
ชว่ังเดือันกันยายน-ตูลุาคม

มจุ่ดให�บุรกิารเชา่หว่ังยาง

ควัรเดินอัยา่งระมดัระวังั เพราะพื�น
สว่ันมากเปน็หนิซึ�งอัาจที่ำาให�ลื�นได�

งดนำาโฟมและพลาสติูกเขึ้�ามาในพื�นท่ี่�
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อุัที่ยานแหง่ชาติูเอัราวัณั1

แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�ม่ความส่ำาคัญ
ท่่�ส่้ดแห่่งห่นึ�งในไท่ยแฝึงไปด้วยความน่าค้นห่า
ข้องนำาต้กเอราวัณท่่�ม่ถึง 7 ช่ั�น พื่รอ้มทั่�งเส่น้ท่าง
ศึกษาธรรมช่าติ้ ส่มัผัสั่กับบรรยากาศป่าดิบเข้า 
จ้ึดช่มวิว ไม้ผัลัดใบ นับเป็นอ่กห่นึ�งยา่นท่่�มค่วาม
ส่วยงามและอด้มส่มบรูณม์ากท่่�ส่ด้
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อุทยานแห่งชาติ
เอราวณั

เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชมชาวไทย์
เด็ก
ผ้้ใหญ ่
ค่าเข้าชมชาวต่างชาติ  
เด็ก
ผ้้ใหญ ่

07.00 - 16.30

50.-

200.-

100.-

300.-

Google Map

1

สาย 8170 (เอราวัณ
)

สาย 8170 (ศรีสวัสด้ �)



นำาต้กเอราวัณ ห่นึ�งในนำาต้กท่่�ข้ึ�นช่่�อว่าส่วยงามเป็นอันดับต้้นๆ ข้อง
ประเท่ศไท่ย ซึ�งม่ลักษณะเป็นนำาต้กข้นาดให่ญ่ส่่ฟื้้าอมเข้่ยวใส่ส่ะอาด 
จึนมองเห่็นตั้วปลาแห่วกว่าย ในความยาวกว่า 1,500 เมต้ร ห่ร่อ 
สู่งทั่�งห่มด 7 ช่ั�น
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นำาต้กเอราวัณแต่้ละช่ั�นม่ลักษณะเป็นแอ่งนำา ส่ามารถลงเล่นนำาได้ 
อย่างปลอดภัย แต่้ห่ากต้้องการท่่องเท่่�ยวให่้ครบทั่�ง 7 ช่ั�น จึะใช่เ้วลา 
ข้ึ�นและลงรวมประมาณ 3 ช่ั�วโมง ห่รอ่ถ้าห่ากต้้องการเดินต้ามเส่้นท่าง 
ศึกษาธรรมช่าติ้ข้องท่างอท้่ยานแท่นก็ส่ามารถท่ำาได้เช่น่กัน โดยเส่น้ท่าง 
ศึกษาธรรมช่าติ้ข้องนำาต้กเอราวัณนั�นม่อยู่ 2 เส่้นท่างด้วยกันใช่เ้วลา
ประมาณเส่้นท่างละ 30 นาท่่ ตั้ดผั่านป่าดิบเข้าและป่าผัลัดใบท่่�ส่วยงาม

อ่กห่นึ�งกิจึกรรมส่ด้ท้่ายท่่�อยากแนะนำาก็ค่อการกางเต็้นท์่ท่่�ลานกลางเต็้นท์่ 
รมิแม่นำาแควให่ญ่ ท่่�อาจึจึะไม่ได้ส่ะดวกส่บายนัก แต่้ม่ความรม่ร่�นข้อง 
ต้้นไม้ให่ญ่ ความส่ดช่่�นจึากบรรยากาศรมิแม่นำาแคว และส่ายห่มอก 
ท่่�ลอยตั้วเห่น่อผัวินำาในยามเช่า้เป็นข้องแลกเปล่�ยน
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ชั�นสอังขึ้อังนำ�าตูกเอัราวัณัมช่ื�อัวัา่ 
วังัมจัฉา ชั�นน่�บุรรยากาศึด่ เหมาะ
กับุการนั�งพกัผู้อ่ันกับุครอับุครวัั

ควรหลีกเลี�ยง
การไปเที�ยว
นำ�าตกเอราวณัใน
ชว่งหน้าฝน
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

06.00 - 18.00

ชุมชนบา้นอีต่อง

ยา่นท่่องเท่่�ยวเช่งิวัฒนธรรมท่่�เต็้มไปด้วยบรรยากาศข้องผู้ัคนท่่�ใช่ช้่วิ่ต้กัน
แบบเรย่บง่ายแต่้ก็มก่ารปรบัตั้วให่เ้ข้า้กับย้คส่มยัเพื่่�อรองรบันักท่่องเท่่�ยว
ท่่�จึะเข้า้มาส่มัผัสั่วิถ่ช่วิ่ต้คนในช่ม้ช่น อ่กทั่�งยังเปน็ท่่�ตั้�งข้องเห่มอ่งปิล็อกท่่�
เคยร้ง่เรอ่งในอด่ต้ แมป้จัึจ้ึบนัจึะปดิตั้วลงไปแล้วแต่้ยงัคงห่ลงเห่ล่อเคร่�อง
มอ่และยานพื่าห่นะท่่�ถ่ายท่อดเร่�องราวในอด่ต้ได้เปน็อยา่งด่และเป็นยา่น
ท่่�เต็้มไปด้วยความงดงามข้องธรรมช่าติ้โดยรอบ

ชุมชนบุ�านอ่ัตู่อัง  

สนิค�าที่�อังถิ�นไที่ยและพมา่ ชุมชนบุ�านอ่ัตู่อัง

1
2

1

Google Map

สาย 8280 ท่องผาภูม่-อีต่อง
154 KANCHANABURI

โซนทองผาภมูิ



ห่มู่บ้านเล็กๆ ท่่�ซ่อนตั้วอยู่ภายใต้้ส่ายห่มอก ตั้�งอยู่ติ้ดกับช่ายแดน 
ไท่ย-พื่ม่า และม่อากาศเย็นต้ลอดเก่อบทั่�งป้ จึนนักท่่องเท่่�ยวห่ลายคน 
พื่ดูเป็นเส่ย่งเด่ยวกันว่าเห่มอ่นช่นบท่ในต่้างประเท่ศแบบส่ด้ๆ 

ปัจึจ้ึบันบ้านแท่บจึะท่้กห่ลังได้ผัันตั้วมาท่ำาโฮมส่เต้ย์ไว้บรกิารนักท่่อง
เท่่�ยว และมกิ่จึกรรมการเข่้ยนป้ายผูักไว้บนส่ะพื่านในห่มูบ้่าน เพื่่�อรำาลึกว่า 
เคยมาท่่�น่�จึนกลายเป็นเอกลักษณข์้องบา้นอ่ต่้อง
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บริเวณใกล้เค่ยงห่มู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมต้ร ยังม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยว 
ท่างธรรมช่าติ้อย่าง นำาต้กจ๊ึอกกระดิ�น ซึ�งส่ามารถลงเล่นนำาได้ 
และม่จ้ึดช่มวิวเนินช่า้งศึกท่่�มองเห่็นวิวข้้ามไปถึงฝึั� งพื่ม่า โดยก่อนกลับ
ส่ามารถซ่�อข้องฝึากในห่มู่บ้านได้เลย เพื่ราะม่ทั่�งส่ินค้าพื่่�นเม่องและ 
ส่นิค้าพื่มา่ให่เ้ล่อกซ่�อจึำานวนมาก
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เส้นทุางข้ึ�นไป็หม่ื�บ้านมืีความืคดิเคี�ยู่ว
ถึง 399 โค้ง ควรู่รู่บัป็รู่ะทุานยู่าแก้เมืารู่ถ 
ก�อนเพื�อป็อ้งกันการู่เมืารู่ถ

หากต้องการู่เดิินทุางไป็เนินช้้างศึก 
แนะนำาให้ใช้้บรู่ิการู่รู่ถสาธัารู่ณะข้อง
หม่ื�บา้น เพรู่าะทุางค�อนข้า้งอันตรู่ายู่
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เปิดทุกวัน
เข้าฟรี

08.00 - 17.00

สนิค้าท้องถ่ินไทยและ
พมา่ ชุมชนบา้นอีต่อง

ต้ลาดอ่ต่้อง ส่ถานท่่�ท่่�เต็้มไปด้วยส่ินค้าพื่่�นเม่องจึาก
ทั่�งท้่องถิ�นไท่ยและพื่ม่า ท่่�นักท่่องเท่่�ยวนิยมซ่�อกันเป็น
พื่เิศษก็ค่อส่นิค้าแบรนด์พื่มา่ช่นดิต่้างๆ เช่น่ แป้งท่านาคา 
ช่าพื่ม่า ข้นมถั�วตั้ด และข้นมเป้� ยะข้องช่าวพื่มา่ม่ลักษณะ
คล้ายซาลาเปาท่อด ข้า้งในส่อดไส้่ถั�วเห่ล่อง รส่ช่าติ้อรอ่ย 
ราคายอ่มเยานั�นเอง

Google Map
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สาย 8280 ท่องผาภูม่-อีต่อง



เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

08.00 - 17.00

ยา่นชุมชนชาวมอญ 
สงัขละบุรี

ส่งัข้ละบร้ ่เปน็พื่่�นท่่�ติ้ดกับประเท่ศพื่มา่ ซึ�งมค่วามส่วยงามข้องธรรมช่าติ้ 
และความห่ลากห่ลายด้านช่าติ้พื่ันธ้์ท่่�โดดเด่นข้องกาญจึนบ้ร ่ และเป็น
ย่านช่ม้ช่นท่่�ม่ช่าวมอญอาศัยอยู่จึำานวนมาก จึึงม่วัฒนธรรม ความเช่่�อท่่�
เป็นเอกลักษณ์เฉพื่าะตั้วข้องวิถ่ช่วิ่ต้ช่าวมอญแท้่ๆ อ่กทั่�งบรเิวณย่านน่�
ยงัมบ่รรยากาศท่่�ส่วยงามถกูล้อมด้วยข้น้เข้าและแมน่ำา ส่ามารถด่�มดำากับ
มา่นห่มอกยามเช่า้ทั่�งส่ามฤดแูละช่มวิวท่ะเลส่าบบนส่ะพื่านส่ายวัฒนธรรม
มอญ-ส่งัข้ละบร้่

ยา่นชุมชนชาวัมอัญ สงัขึ้ละบุุร่

สะพานมอัญ สงัขึ้ละบุุร่

1

2

1

Google Map
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โซนสงัขละบุรี

สาย 8280 ท่องผาภูม่-อีต่อง



เดิั้นช่มืสะพีานมือญและวถ่ิช่ว่ติูช่าวมือญ

ล�องเรอืช่มืเมือืงบาดั้าลท่ี่�จัมืหายู่ไป 
หล้งจัากการสรา้งเขื�อนวช่ริาลงกรณ์

*

*
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ส่งัข้ละบ้ร ่ พื่่�นท่่�ท่่�ม่ความส่วยงามข้องธรรมช่าติ้ และม่ความห่ลากห่ลาย
ท่างด้านช่าติ้พื่ันธ้์ท่่�โดดเด่นข้องกาญจึนบ้ร ่ เน่�องจึากเป็นอำาเภอท่่�ตั้�งอยู่
ติ้ดกับช่ายแดนประเท่ศพื่ม่า 

นอกจึากน่� ยังเป็นย่านช่้มช่นท่่�ม่ช่าวมอญอาศัยอยู่จึำานวนมากท่ำาให่ ้
เราได้เห่น็วัฒนธรรมท่่�เปน็เอกลักษณใ์นพื่่�นท่่�ได้ง่าย รวมถึงยงัมช่่าวไท่ย
และช่าวกะเห่ร่�ยงอาศัยอยูร่ว่มกันจึึงเกิดเป็นการผัส่มผัส่านท่างวัฒนธรรม
ท่่�มเ่ส่นห่่ไ์ม่เห่มอ่นท่่�ไห่นๆ

ท่้กเช่า้ท่่�บริเวณส่ะพื่านมอญจึะม่ตั้กบาต้ร และค้าข้ายส่ินค้าท้่องถิ�น 
อยู่ต้ลอดทั่�งวัน โดยภาพื่ข้องผัู้คนท่่�ส่วมใส่่ช่้ดประจึำาช่าติ้แบบช่าวมอญ 
และท่าห่นา้ด้วยแปง้ท่านาคานั�นเปน็ส่ิ�งท่่�เห่น็ได้จึนช่นิต้า
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ส่ถานท่่�ท่่�เป็นจ้ึดท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญค่อ ‘ส่ะพื่านมอญ’ ห่รอ่ ‘ส่ะพื่านไม้ 
อ้ต้ต้มาน้ส่รณ์’ ซึ�งถ่อว่าเป็นส่ะพื่านไม้ท่่�ยาวท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ย โดย
นักท่่องเท่่�ยวส่ามารถล่องเรอ่ช่มเม่องบาดาลไปยังจ้ึดต่้างๆ เช่น่ ‘วัดวังก์ 
วิเวการาม (เก่า)’ ห่รอ่ท่่�ห่ลายคนรูจั้ึกกันในนาม ‘วัดใต้้นำา’ ซึ�งตั้�งอยูใ่กล้ 
กับจ้ึดท่่�แมน่ำา 3 ส่าย ได้แก่ แมน่ำาซองกาเล่ย แม่นำารนัต่้ และแม่นำาบค่ล่� 
ไห่ลมารวมกันเปน็แมน่ำาแควนอ้ย 

โดยปัจึจ้ึบันวัดแห่่งน่�ได้จึมนำาไปห่ลังการส่รา้งเข้่�อนวช่ริาลงกรณ์และ 
ปล่อยนำาเข้้ามาในป้ พื่.ศ. 2527 ก่อนท่่�ห่ลวงพื่่ออ้ต้ต้มะ จึะส่รา้งวัด 
ขึ้�นมาให่ม่โดยใช่้ช่่�อเดิม และตั้�งอยู่บริเวณเนินเข้าด้านบนในปัจึจ้ึบัน 
ห่ากนั�งเรอ่ต่้อมาจึะพื่บกับ ‘วัดส่มเด็จึ (เก่า)’ ซึ�งไม่ได้จึมนำา แต่้ถูกทิ่�งรา้งไป 
ห่ลังจึากการส่รา้งเข่้�อนในครั�งนั�นเช่น่กัน 
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เปิดทุกวัน
เข้าชมฟรี

สะพานมอญ
สงัขละบุรี

เดิั้นช่มืสะพีานไมืท่้ี่�ยู่าวท่ี่�สดุั้ใน
ประเที่ศไที่ยู่และวถ่ิช่ว่ติูช่าวมือญ

การตู้กบาตูรยู่ามืเช่า้บนสะพีานมือญ 

*

*

‘ส่ะพื่านอต้้ต้มาน้ส่รณ์’ ห่รอ่ ‘ส่ะพื่านมอญ’ เปน็ ส่ะพื่านไม้ท่่�มค่วามยาว
ราว 1 กิโลเมต้ร ถ่อได้ว่ายาวท่่�ส่ด้ในประเท่ศไท่ย และยาวเป็นอันดับ 2 
ข้องโลกรองจึากส่ะพื่านไมอ้เูบ็งในประเท่ศพื่มา่

2
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Google Map

สาย 8280 ท่องผาภูม่-อีต่อง



ส่ะพื่านมอญ ถกูส่รา้งข้ึ�นเพื่่�อใช่ข้้้ามแม่นำาซองกาเล่ย เพื่่�อใช่ส้่ญัจึรไปมา
และเช่่�อมวัฒนธรรมระห่ว่างช่าวไท่ยกับช่าวมอญเข้า้ด้วยกัน โดยถึงแมว่้า
ในป ้พื่.ศ. 2556 จึะถกูนำาปา่ไห่ลเช่่�ยวพื่ดัจึนส่ะพื่านข้าดกลางแต่้ก็ได้รบั
การซอ่มแซมให่ก้ลับมาใช่ง้านได้ด่เห่มอ่นเดิมเปน็ท่่�เรย่บรอ้ยแล้ว

ปจัึจ้ึบันส่ะพื่านไม้แห่ง่น่�ข้ึ�นช่่�อในเร่�องข้องการมาช่มบรรยากาศม่านห่มอก
ในทั่�งส่ามฤด ูโดยนอกจึากท่่�น่�จึะเปน็จ้ึดช่มวิวท่ะเลส่าบเข้่�อนวช่ริาลงกรณ์
ท่่�ส่วยงามแล้ว ยังเป็นจ้ึดท่่�ท่ำาให่้ค้ณได้ส่ัมผััส่กับวิถ่ช่วิ่ต้ช่าวมอญแท้่ๆ  
ไม่ว่าจึะเป็นการใส่่บาต้รในยามเช่า้ห่รอ่ภาพื่ข้องเด็กๆ ท่่�กระโดดนำาเล่น 
ในยามบ่าย จึนท่ำาให่ส้่ะพื่านมอญกลายมาเปน็ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวยอดนิยม
อ่กแห่ง่ห่นึ�งข้องจัึงห่วัดกาญจึนบร้่

�MON
BRIDGE
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ของขวญักาญจนบุรี
KANCHANABURI

โรงงานว้้นเส่น้ท่่าเรอ่
ต้.วังศาลา 
อ.ท่่ามว่ง 

วุ้้�นเส้�นท่่าเรือื
1

รา้นแก้วข้องฝึาก
ต้.ท่่ามว่ง 
อ.ท่่ามว่ง 

มะขามกวุ้นแก�วุ้
2

อนนัต้พื่ลพื่ลอยกาญจึน์
ต้.บา้นใต้้ 
อ.เมอ่งกาญจึนบร้่

เครืื�องปรืะดัับนิล
3

ต้ลาดพื่ลอยรเิวอรแ์ควปารค์
ต้.ท่่ามะข้าม 
อ.เมอ่งกาญจึนบร้่

กำาไรืหิินส้ี
4

ต้ลาดอ่ต่้อง 
ต้.ปล็ิอก 
อ.ท่องผัาภมูิ

ท่านาคา
5

1

4

2

5

3
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1
เรย่นรูป้ระวัติ้ศาส่ต้รแ์ละความเป็นมาข้องการออกแบบ
และก่อส่รา้งท่างรถไฟื้ส่ายมรณะท่่� พิพิธภัูณฑ์์ท่างรถไฟ
ไท่ย-พม่ืา ซึ�งจัึดแส่ดงข้อ้มูลเก่�ยวกับการก่อส่รา้งไปจึนถึง 
ส่ภาพื่ความเป็นอยู่ข้องเช่ลยศึก เร่�องราวการทิ่�งระเบิดและ
การท่ำาลายท่างรถไฟื้ผัา่น 8 โซนนทิ่รรศการ โดยมแ่ผันท่่�
อิเล็กท่รอนิกส่แ์ส่ดงให่เ้ห่น็ถึงท่างรถไฟื้ทั่�งห่มดจึนกระทั่�ง
เร่�องราวห่ลังยติ้้ส่งคราม 

เดิินเท้้าต่่อมายังัสุสุุานท้หารสุมัพันัธมิต่รดิอนรกั
ระยะทางประมาณ 150 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 2 นาที

ส่ัมผััส่กับห่ลักฐานแห่่งความสู่ญเส่่ยท่่�ยิ�งให่ญ่อย่างเป็น
รูปธรรมยิ�งข้ึ�นท่่� สุสานท่ห่ารสัมืพันธมิืตรดอนรัก ห่รอ่ 
ส่้ส่านท่ห่ารส่ห่ประช่าช่าติ้ ท่่�ถูกส่รา้งข้ึ�นเพื่่�อเป็นส่ถานท่่� 
ไ ว้อาลัยให่้กับเช่ลยศึกท่่� เส่่ยช่่วิต้ระห่ว่างการส่ร้าง 
ท่างรถไฟื้ส่ายมรณะด้วยความร่วมม่อข้องรัฐบาลไท่ย 
และฝึา่ยส่มัพื่นัธมติ้รในป ้พื่.ศ. 2497

รบัประท่านอาห่ารกลางวันบรเิวณตั้วเมอ่งกาญจึนบ้ร ่ใกล้
ส่ส้่านท่ห่ารส่มัพื่นัธมติ้รดอนรกั

นั�งรถประจำำาท้างสุายั 325 สุายั 8170 สุายั 8203 หรอื 
สุายั 8252 จำากสุสุุานท้หารสุมัพันัธมิต่รดิอนรกั 
ไปยังั ปา้ยัสุถานีต่ำารวจำภูธูรเมืองกาญจำนบุรุ ี
ราคาประมาณ 50-80 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 4 นาที  
หรอืนั�งรถสุายั 2  หรอืสุายั 8172 จำากสุสุุานท้หารสุมัพันัธมิต่ร
ดิอนรกั ไปยังั ปา้ยัสุถานีต่ำารวจำภูธูรเมืองกาญจำนบุรุี

ตััวุ้เมืองกาญจนบ้รืี
day

บ่่าย

เช้้า

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

ราคาประมาณ 10-38 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 4 นาที 

เดิินเท้้าต่่อมายังัพิัพิัธภัูณฑ์์โรงงานกระดิาษไท้ยักาญจำนบุรุี
ระยะทางประมาณ 400 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5 นาที

เท่่�ยวช่ม พิพิธภัูณฑ์์โรงงานกระดาษไท่ยกาญจนบุุร่ อด่ต้
โรงงานท่่�ทั่นส่มัยท่่�ส่ด้แห่ง่ห่นึ�งข้องไท่ยซึ�งส่รา้งข้ึ�นในส่มัย
พื่ระยาพื่ห่ลพื่ลพื่ย้ห่เส่นา ห่รอ่ช่ว่งป้ พื่.ศ.2476 ปัจึจ้ึบัน 
เปดิเปน็ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวให่ผ้ัูค้นได้เข้้าไปเดินเล่นโดยรอบ
และส่ำารวจึโรงงานท่่�ยังคงเต็้มไปด้วยเคร่�องจัึกรและ
อ้ปกรณ์ต่้างๆ อยู่ครบถ้วนเห่ม่อนส่มัยท่่�ยังเปิดท่ำาการ 
นอกจึากน่�ตั้วอาคารยังม่ส่ถาปัต้ยกรรมรูปแบบต้ะวันต้ก
ท่่�ส่วยงามอ่กด้วย 

เดิินเท้้าต่่อมายังัวดัิไชยัชมุพัลชนะสุงคราม
ระยะทางประมาณ 500 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 6 นาที

ส่กัการะ วัดไชิยชุิมืพลี่ชินะสงครามื ห่รอ่วัดใต้้ พื่ระอาราม 
ห่ลวงเก่าแก่แห่่งกาญจึนบ้ร่ ท่่�ส่ร้างข้ึ�นในส่มัยกร้ง
ศร่อย้ธยาต้อนปลาย และเคยเป็นส่ถานท่่�ช่้มพื่ลเห่ล่า
ท่ห่ารข้องกองทั่พื่ไท่ย เพ่ื่�อท่ำาพื่ธิตั่้�งศาลเพื่ย่งต้าบวงส่รวง
เท่พื่ารกัษก่์อนยกทั่พื่ไปออกรบกับข้้าศึก จึนได้รบัช่ยัช่นะ 
มาโดยต้ลอด กลายเปน็ท่่�มาข้องช่่�อ ‘ไชิยชุิมืพลี่ชินะสงครามื’ 
โดยม่เร่อเท่วดาท่่�ส่วยงามซึ�งเคยถูกใช่้เป็นเมร้ส่ำาห่รับ 
ตั้�งศพื่ข้องเจ้ึาอาวาส่องค์ก่อนๆ เปน็ส่ิ�งปลกูส่รา้งท่่�นา่ส่นใจึ

325
8170
8203
8252

2
8172

3 DAYS 2 NIGHTS !
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นอกจึากน่� บรเิวณด้านห่น้าวัดยังเป็นท่่�ตั้�งข้องพื่ิพื่ิธภัณฑ์์
ส่งครามอักษะและเช่ลยศึก ท่่�น่าส่นใจึอ่กแห่่งห่นึ�งอย่าง 
JEATH War Museum พิื่พื่ธิภัณฑ์์เล็กๆ ท่่�จึำาลองความ
เป็นอยู่ข้องเช่ลยศึกในส่มัยส่งครามโลกครั�งท่่� 2 เอาไว้ให่้
เข้า้ช่มกันอ่กด้วย

เดิินเท้้าต่่อมายังัย่ัานชมุชนปากแพัรก
ระยะทางประมาณ  550 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 7 นาที

เท่่�ยวช่มวิถ่ช่่วิต้ท่่� เร่ยบง่ายในบรรยากาศส่้ดคลาส่ส่ิก
ข้อง ย่านชุิมืชินปากแพรก ย่านเก่าแก่ข้องกาญจึนบ้รท่่่�
เกิดข้ึ�นพื่รอ้มๆ กับการส่รา้งกร้งรตั้นโกส่นิท่ร ์ ซึ�งเคยเป็น
เส่ม่อนจ้ึดศูนย์กลางข้องเม่องกาญจึนบ้รใ่นอด่ต้ เพื่ราะ
ตั้�งอยู่ในจ้ึดท่่�แม่นำาแควน้อยและแควให่ญ่ไห่ลมาบรรจึบ
กัน ภายในช่้มช่นจึึงเต็้มไปด้วยอาคารบ้านเรอ่นเก่าแก่ใน
ส่ถาปตั้ยกรรมจ่ึนผัส่มต้ะวันต้กท่่�ส่วยงาม และยังมร่า้นค้า 
รา้นอาห่ารเจ้ึาเก่าแก่ให่เ้ล่อกท่านกันมากมาย

นอกจึากน่�ในท่้กวันเส่ารเ์วลา 18.00-22.00 น. ท่่�น่�ยังม่
การจัึด ถนนคนเดินปากแพรก เพื่่�อข้ายส่ินค้าทั่�งข้องใช่้
และอาห่ารคาวห่วานห่ลากห่ลายจึนบรรยากาศข้องย่าน
คึกคักเป็นอยา่งยิ�งอ่กด้วย ห่ลังเดินเท่่�ยวช่มเต็้มอิ�ม คณ้จึึง
ส่ามารถรบัประท่านอาห่ารเยน็ท่่�ยา่นช่ม้ช่นปากแพื่รกห่รอ่
ถนนคนเดินปากแพื่รกและพัื่กผัอ่นต้ามอัธยาศัยได้ท่่�น่�เลย

นั�งรถไฟจำากสุถานีกาญจำนบุุร ี ไปยััง สุถานีสุะพัานแควใหญ่ 
(มีเฉพัาะวนัเสุาร-์อาทิ้ต่ยั)์
ราคาประมาณ 50-120 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10 นาที  

หรอืนั�งรถสุายั 2  หรอืสุายั 8172 
จำากหนา้สุสุุานท้หารสุมัพัันธมติ่รดิอนรกั
ไปยังั ป้ายัสุะพัานแมน่ำาแคว
ราคาประมาณ 10-38 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 5 นาที  

นั�งรถไฟื้บนเส่้นท่างส่ายมรณะ และเท่่�ยวช่ม สะพาน
ข้ามืแม่ืนำ�าแคว ซึ�งเปรย่บเส่ม่อนส่ถานท่่�ประวัติ้ศาส่ต้ร์
แห่ง่กาญจึนบ้รท่่่�ถกูส่รา้งขึ้�นระห่ว่างส่งครามโลกครั�งท่่� 2  
เพื่่� อลำาเล่ยงอาว้ธและกำาลังพื่ลข้องท่ห่ารญ่� ป่้นผั่าน
ประเท่ศไท่ยไปยงัประเท่ศพื่มา่เพื่่�อเต้รย่มโจึมต่้ประเท่ศอ่�นๆ 
ต่้อไปต้ามแผันการข้องประเท่ศญ่�ป้น่

ต่้อด้วยการเร่ยนรู้ประวัติ้ศาส่ต้ร์ส่มัยส่งครามโลกท่่� 
ห่อศิลี่ป์แลี่ะพิพิธภัูณฑ์์สงครามืโลี่กครั�งท่่� 2 ซึ�งมก่ารจัึด
แส่ดงเร่�องราวประกอบกับข้้าวข้องต่้างๆ ท่่�เก่�ยวข้้องกับ
เห่ต้ก้ารณใ์นอด่ต้ เช่น่ ลกูระเบดิ เงินโบราณ ห่รอ่แมก้ระทั่�ง
ยานพื่าห่นะข้องช่าวญ่�ป้น่ เช่น่ รถยนต์้ จัึกรยานยนต์้ เรอ่ 
ห่วัจัึกรไอนำา ห่รอ่เคร่�องบิน

แล้วแวะช่็อปปิงและรับประท่านอาห่ารกลางวันท่่� 
ตลี่าดพลี่อยริเวอร์แควปาร์ค ศูนย์รวมข้องฝึากข้ึ�นช่่�อ 
ข้องเม่องกาญจึน์อย่างอัญมณ่ท่่�ม่ให่้เล่อกซ่�อห่ลากห่ลาย
ช่นิดแบบครบวงจึร นอกจึากน่�ยังม่ส่ินค้าประเภท่อ่�นๆ 
ให่้เล่อกช่มเล่อกซ่�ออ่กด้วย

2ท่างรืถไฟส้ายมรืณะ
day

เย็น เช้้า

2
8172

3 DAYS 2 NIGHTS !
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

บ่่าย

เย็น

8203
9918

8203

ส้ังขละบ้รืี
day 3

บ่่าย

เช้้า

8203
9918

8203

3 DAYS 2 NIGHTS !

ส่ัมผััส่แส่งแรกในเม่องแห่่งส่ายห่มอกพื่รอ้มใส่่บาต้รพื่ระ
ต้ามความเช่่�อมอญท่่� สะพานมือญ ส่งัข้ละบ้ร ่ ส่ะพื่านไม้
ข้้ามแม่นำาซองกาเล่ยความยาวกว่า 1 กิโลเมต้ร ซึ�งถ่อได้
ว่ายาวท่่�ส่ด้ในประเท่ศไท่ย และยาวเปน็อันดับส่องข้องโลก
รองจึากส่ะพื่านไม้อูเบ็งในประเท่ศพื่ม่า โดยส่ะพื่านมอญ
แห่่งน่�ขึ้�นช่่�อในเร่�องข้องการมาช่มบรรยากาศม่านห่มอก
ท่่�ม่ให่้เห่็นได้ทั่�งส่ามฤดูต้ลอดทั่�งป้ โดยนอกจึากน่�ยังเป็น 
จ้ึดช่มวิวเข่้�อนวช่ริาลงกรณท่์่�ส่วยงามอ่กด้วย

เดินเล่น เล่อกซ่�อส่นิค้าช่ม้ช่น และส่มัผัสั่กับวิถ่ช่วิ่ต้แบบช่าว
ไท่ย-มอญภายใน ชุิมืชินมือญ สังขลี่ะบุุร่ ก่อนจึะล่องเรอ่
ช่มเม่องบาดาลในจ้ึดต่้างๆ ท่่�น่าส่นใจึรอบบรเิวณท่่�แม่นำา  
3 ส่าย ได้แก่ แม่นำาซองกาเล่ย แมน่ำารนัต่้ และแมน่ำาบค่ล่�  
ไห่ลมาบรรจึบกันเป็นแม่นำาแควน้อย เช่น่ วัดวังก์วิเวการาม (เก่า) 
ห่รอ่ท่่�ใครรูจั้ึกในนาม วัดใต้นำ�า ท่่�ได้จึมลงใต้้แม่นำาห่ลังการ
ส่รา้งเข้่�อนวช่ริาลงกรณแ์ละปล่อยนำาเข้า้มาในป้ พื่.ศ. 2527 
แต่้ยงัเห่ล่อส่ว่นยอดให่พ้ื่บเห่น็ได้จึากกลางนำา

นั�งรถประจำำาท้างสุายั 8203  สุายั 9918 
หรอืรถตู่้ปรบัุอากาศสุายั 8203
กลับุไปยังั บุขสุ.กาญจำนบุุรี
ราคาประมาณ 80-250 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 4 ช้่�วโมง
 
รบัประท่านอาห่ารเยน็ 
และจึบท่รปิท่่�ตั้วเมอ่งโดยส่วัส่ดิภาพื่

นั�งรถไฟจำากสุถานีสุะพัานแควใหญ ่ไปยังั สุถานีนำาต่ก
(มีเฉพัาะวนัเสุาร-์อาทิ้ต่ยั)์
ราคาประมาณ 50-120 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 20 นาที  

ต่่อรถสุองแถวจำากสุถานีนำาต่ก ไปยังั นำาต่กไท้รโยัคน้อยั
ราคาประมาณ 20 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 5-7 นาที

คลายรอ้นท่่� นำาต้กไท่รโยคนอ้ย นำาต้กท่่�เกิดข้ึ�นจึากการพื่งั
ท่ลายข้องห่น้าผัาห่ินปูนจึนเกิดเป็นโข้ดห่ินปูนลดห่ลั�นลง
มาต้ามเช่งิเข้า จึึงม่ลักษณะไม่ลึกจึนเกินไป ส่ามารถเล่น
ได้ทั่�งเด็กและผู้ัให่ญ ่นอกจึากน่�ยงัเปน็พื่่�นท่่�ในการจัึดแส่ดง
ห่วัรถจัึกรไอนำาส่มยัส่งครามโลกครั�งท่่� 2 เพื่่�อรำาลึกถึงการ
ส่รา้งเส่น้ท่างรถไฟื้ส่ายมรณะอ่กด้วย

นั�งรถประจำำาท้างสุายั 8203, สุายั 9918 
หรอืรถตู่้ปรบัุอากาศสุายั 8203
จำากฝั่่� งต่รงขา้มนำาต่กไท้รโยัคน้อยั 
ไปยังั ชมุชนมอญ สุงัขละบุรุี
ราคาประมาณ 80-200 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง 

รบัประท่านอาห่ารเย็นและพื่ักผั่อนท่่ามกลางบรรยากาศ
ข้องส่ายห่มอกท่่� ช่ม้ช่นมอญ ส่งัข้ละบร้่
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ขอ้มูลสถานท่ี

192 KANCHANABURI

ประต้เมืืองกาญจนบุุร่
0 3451 1502

ย่านชุิมืชินปากแพรก
0 3451 1502

วัดไชิยชุิมืพลี่ชินะสงครามื
0 3462 0926

พิพิธภัูณฑ์์สงครามือักษะ
แลี่ะเชิลี่ยศึก
0 3451 5203
0 3451 1263

สุสานท่ห่ารสัมืพันธมิืตรดอนรัก
0 3451 1500

พิพิธภัูณฑ์์ท่างรถไฟไท่ย-พม่ืา
0 3451 2721

ตลี่าดค่ายเชิลี่ยศึก
06 2696 5914

นำ�าตกไท่รโยคน้อย
0 3468 6024

อุท่ยานประวัติศาสตร์เมืืองสิงห์่
0 3467 0264

สวนสัตว์เปิด ซาฟาร่ 
ปาร์ค แอนด์ แคมืป์
0 3467 8225

วัดถำ�าเสือ
0 3467 0264

ชุิมืชินบุ้านอ่ต่อง 
08 9515 3528

อนันตพลี่พลี่อยกาญจน์ 
ศ้นย์ฝึึกวิชิาช่ิพการเจ่ยระไนนิลี่
0 3451 2144
09 8782 3639

ร้านแก้วของฝึาก
09 8898 9978




