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ค าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี 

แคว้นโบราณด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ 
สะพานข้ามแม่น้้าแคว แหล่งแร่น้้าตก 

เมืองกาญจนบุร ี
   พื้นท่ีก่อสร้างเมืองกาญจนบุรีเป็นบริเวณท่ีล้าน้้าแควน้อยไหลมาบรรจบกับล้าน้้าแควใหญ่ เรียกกันว่า"
ปากแพรก  ซึ่งมีชัยภูมิอันเหมาะต่อการเป็นเส้นทางสัญจรและค้าขาย ตลอดจนการเป็นเมืองหน้้าด่านรับศึกพม่า 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองนี้ขึ้นเมือ พ.ศ.2374  กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่ง
ในภาคกลางท่ีมีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตท่ีน่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานท่ีต้ังของสะพานข้ามแม่น้้าแคว  ซึ่งเป็นสถานท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย
ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก   นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาล้าเนาไพร หรือน้้าตก  

กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นป่ามีท้ังป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้้าส้าคัญสองสายคือ แม่น้้าแควใหญ่และแม่น้้าแควน้อยซึ่งไหลมา
บรรจบรวมกันเป็นแม่น้้าแม่กลองท่ีบริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
   กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอเลาขวัญ  
อ้าเภอพนมทวน อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสด์ิ อ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอทองผา
ภูมิ อ้าเภอด่านมะขามเต้ีย อ้าเภอหนองปรือ และอ้าเภอห้วยกระเจา  พื้นท่ีกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นท่ีต้ัง จ.กาญจนบุรี 
ในปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมา ท่ีต่อเนื่อง และยาวนาน   ประวัติ หน้้าสุดท้ายของกาญจนบุรี ย้อนกลับไป
เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์หน้้าแรก ได้อย่างบังเอิญ เมื่อเชลยศึก ท่ีถูกเกณฑ์ มาสร้างทางรถไฟคนหนึ่ง ค้นพบ
เครื่องมือหิน ของมนุษย์ ก่อนประวัติศาสตร์ ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟ บริเวณ สถานีบ้านเก่า ต.จระเข้เผือก 
อ.เมือง ท้าให้เกิดการขุดค้นทางโบราณคดี และสามารถ ค้นพบหลักฐานของ มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์จ้านวน
มาก แม้จนถึงปัจจุบันยังขุดพบอยู่ในสมัยทวารวดี ซึ่งอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ ของ ประเทศไทย พบซาก 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ท่ี ต.ปรังเผล อ้าเภอสังขละบุรี (ปัจจุบัน เป็นพื้นท่ีอ่างเก็บน้้า เขื่อนเขาแหลม ) ซึ่ง
เป็นเจดีย์ ลักษณะเดียวกับ จุลประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม เจดีย์ ท่ีบ้านคูบัว จ.ราชบุรี และท่ีเมืองอู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี  นอกจากนี้ ยังพบฐาน เจดีย์ และพระพิมพ์ สมัยทวารดี จ้านวนมาก ท่ีบ้านท่าหวี ริมแม่น้้าแควใหญ่ 
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง อีกด้วย แสดงว่าในสมัยนั้น พื้นท่ี ริมแม่น้้าหลายแห่ง ซึ่งเป็นเส้นทาง คมนาคม ส้าคัญ มี
ชุมชนหรือ เมืองโบราณ ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับชุมชน โบราณ ใกล้เคียงกัน 
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ในสมัย พุทธศตวรรษ ท่ี 16-18 ขอม ได้แผ่อิทธิพล เข้ามาใน ประเทศไทย ซึ่งพบหลักฐานส้าคัญ   คือ 
ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีลักษณะเป็น ศิลปะขอม สมัยบายน มีอายุในช่วงสมัย พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ในพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานท่ีเป็นศิลปะขอม สมัยเดียวกัน ท่ีเมืองครุฑ และเมืองกลอนโด  อ.ไทร
โยค ในสมัย สุโขทัย พบหลักฐาน ในพงศาวดารเหนือว่า กาญจนบุรี ตกเป็นเมืองขึ้น ของสุพรรณบุรีตามท่ีกล่าวว่า 
พญากง ได้มาครองเมืองกาญจนบุรี แต่ก็ไม่มีหลักฐานอื่นมาสนับสนุน ต่อมาในสมัยอยุธยา กาญจนบุรี มีฐานะ
เป็นเมืองหน้้าด่านส้าคัญ โดยตัวเมือง ต้ังอยู่ท่ีบ้านท่าเสา ต.ลาดหญ้า ใกล้เขาชนไก่ และยังปรากฏหลักฐานเป็น
ซากโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ดังท่ีเห็นในปัจจุบัน 

กาญจนบุรี ยังคงเป็นเมืองหน้้าด่าน สืบเนื่องมาจนถึง สมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยในสมัย
รัชกาลท่ี 1 พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองกาญจนบุรี มาต้ังใหม่ท่ีบ้านปากแพรก เพื่อมาต้ังรับทัพพม่าท่ี
เดินทัพ ลงมาตามล้าน้้าแม่กลอง เพื่อเข้าตีกรุงเทพฯ ได้มีการสร้างก้าแพงล้อมรอบเมือง อย่างมั่นคง ในสมัย
รัชกาลท่ี 3 และให้มีเจ้าเมือง คือ พระประสิทธิสงคราม นอกจากนั้น ยังต้ังหัวเมืองเล็กๆ ตามรายทาง เป็นหน้้า
ด่านอีกเจ็ดแห่ง 
   สมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองประเทศใหม่ เป็นมณฑลเทศาภิบาล เมืองกาญจนบุรี 
ถูกโอนมาขึ้นกับมณฑล ราชบุรี และแบ่งการปกครองเป็นสามอ้าเภอ คือ อ.เมือง อ.เหนือ (ปัจจุบันคือ อ.ท่าม่วง) 
และ อ.ใต้ (ปัจจุบัน คือ อ.พนมทวน) และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้ต้ังอ้าเภอเพิ่มอีกสองแห่ง คือ อ.ท่ามะกาและ 
อ.ทองผาภูมิ กับกิ่ง อ.สังขละบุรี 
   ในช่วงสงคราม มหาเอเชียบูรพา  ญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างทางรถไฟ สาย ไทย - พม่า เช่ือมจากสถานีหนอง
ปลาดุก จ.ราชบุรี ผ่านกาญจนบุรี เลาะริมแม่น้้าแควน้อย ไปเช่ือมกับ ทางรถไฟ ท่ีสร้างมาจาก พม่าท่ีด่านเจดีย์
สามองค์ เป็นทางรถไฟ ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก และมีผู้คนจ้านวนมาก เดินทางมาเยี่ยมชม เพื่อคาราวะ ต่อดวง
วิญญาณ ผู้เสียชีวิต และร้าลึก ถึงความโหดร้าย ทารุณ ของสงคราม 
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สภาพพื้นที่และเขตติดต่อ 
กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานในอดีตเคยเป็นเมืองหน้าด่าน  การ

ท้าศึกสงครามกับสหภาพพม่า สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย ภูเขา ป่าไม้นานาพันธุ์มีพื้นท่ีใหญ่เป็นล้าดับท่ี 3 ของ
ประเทศ เนื้อท่ี 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นท่ีป่าไม้ประมาณ   7.4 ล้านไร่ 
เป็นพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 2.5 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่าระยะทาง  ประมาณ 370 
กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องทางเข้าออก ประมาณ 43 ช่องทาง จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศตะวันตก ระยะทาง 129 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม – บ้านโป่ง –กาญจนบุรี 
 
อาณาเขต 
    ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดตากและอุทัยธานี 
    ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดราชบุรี 
    ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม 
    ทิศตะวันตก ติดต่อ สหภาพพม่า 

เขตการปกครองและประชากร 
   - แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ้าเภอ 95 ต้าบล 959 หมู่บ้าน 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 
แห่งเทศบาลต้าบล 33 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 86 แห่ง 
   - ประชากร จ้านวน 885,112 คน แยกเป็นเพศชาย 445,113 คน ประชากรเพศหญิง 439,999 
คน ( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 ) 
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ระยะทางจากอ้าเภอเมืองไปยังอ้าเภอต่างๆ 
อ้าเภอเมือง -- กิโลเมตร 
อ้าเภอท่าม่วง 12 กิโลเมตร 
อ้าเภอพนมทวน 24 กิโลเมตร 
อ้าเภอท่ามะกา 30 กิโลเมตร 
อ้าเภอด่านมะขามเต้ีย 30 กิโลเมตร 
อ้าเภอบ่อพลอย 40 กิโลเมตร 
อ้าเภอไทรโยค 50 กิโลเมตร 
อ้าเภอห้วยกระเจา 64 กิโลเมตร 
อ้าเภอหนองปรือ 75 กิโลเมตร 
อ้าเภอเลาขวัญ 98 กิโลเมตร 
อ้าเภอศรีสวัสด์ิ 102 กิโลเมตร 
อ้าเภอทองผาภูมิ 145 กิโลเมตร 
อ้าเภอสังขละบุรี 230 กิโลเมตร 
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หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญ (รหัสทางไกล 034) 

งานข่าวสารการท่องเท่ียว ททท. 
ททท.ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี) 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

ต้ารวจท่องเท่ียว 

สภ.อ.เมืองกาญจนบุรี 
สภ.อ.ด่านมะขามเต้ีย 

สภ.ต.ด่านแม่แฉลบ 

สภ.อ.ทองผาภูม ิ

สภ.อ.ท่าม่วง 
สภ.อ.ท่ามะกา 

สภ.ต.ท่าเรือ 

สภ.อ.ไทรโยค 

สภ.อ.บ่อพลอย 

สภ.อ.พนมทวน 

สภ.ต.ลาดหญ้า 

สภ.ต.ลูกแก 

สภ.อ.เลาขวัญ 

สภ.อ.ศรีสวัสด์ิ 

สภ.อ.สังขละบุร ี
สภ.ต.หนองขาว 

สภ.อ.หนองปรือ 

สภ.อ.ห้วยกระเจา 
รพ.กาญจนบุรีเมมโมเรียล 

รพ.ชนะกาญจน์ 

รพ.พหลพลพยุหเสนา 

รพ.แสงชูโต 

รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 

รพ.ด่านมะขามเต้ีย 

02-694-1222 ต่อ 8 , 02-282-9773 

034-511-200 , 034-512-500 

034-512-410 , 034-514-756 

034-512-795 

034-621-040-2 

034-642-098 

034-597-067 

034-599-120 , 034-599-113 

034-611-888 , 611-020 

034-541-040 , 034-640-579 

034-561-030 

034-591-030 , 034-591-026 

034-581-244 

034-579-053 , 034-579-303-4 

034-589-244 

034-566-068 

034-576-119 , 034-576-331 

034-574-220 

034-595-300 

034-586-113 

034-645-234 

034-650-042 

034-624-189-93 

034-622-366 

034-511-233 , 034-622-999 

034-621-127 

034-630-409 

034-642-102-3 
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รพ.ท่ากระดาน 

รพ.ท่าม่วง 
รพ.ท่าเรือ 

รพ.ไทรโยค 

รพ.บ่อพลอย 

รพ.พระบารม ี

รพ.มะการักษ ์

รพ.เลาขวัญ 

รพ.สังขละบุรี 
ส้านักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
ท่ีว่าการอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
บริษัท ขนส่ง จ้ากัด 

สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 
สถานีรถไฟกาญจนบุรี 

034-516-535 
034-611-033 , 034-626-268-9 

034-561-084 , 034-561-335 

034-591-034 
034-581-139 , 034-581-160 

034-645-234 
034-542-031 , 034-542-035 

034-576-050 
034-595-058 
034-511-502-2 
034-511-040 , 034-622-952 

034-511-387 
034-511-182 
034-511-285 

งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ 

จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนท่ีบริเวณถนนสองแคว ริมน้้าหน้้าเมืองกาญจนบุรี  
ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหกรรมลูกทุ่ง นิทรรศการทางวิชาการ เกี่ยวกับการ อนุรักษ์
แม่น้้าล้าคลอง และการแข่งขันกีฬาทางน้้าประเภทต่างๆ อาทิ เรือยาว เรือเร็ว เจ็ตสกี เป็นต้น 

           เทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษ
มาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีการเล่น คือ ฝ่ายชายฝ่ายหญิงยืนล้อมวงกัน มีการร้อง
น้า ร้องแก้ และลูกคู่ ร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ ขณะร้องแก้นัน้ฝ่ายชายและฝายหญิงจะออกมาร่ายร้าทีละคู่
เปล่ียนกันไป มีกลองยาวหนึ่งวง การแต่งกาย ชายนุ่งโจงกระเบน ใส่เส้ือคอกลม ผ้าขาวม้าพาดไหล่ หญิงแต่งชุดไทย
ห่มสไบเฉียง ปัจจุบันนิยมเล่นกันในเขตท้องท่ีอ้าเภอพนมทวนเท่านั้น 

 

จังหวัดกาญจนบุรี :: เทศกาลงานประเพณี   ร าเหย่ย 

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้้าแคว 
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม บริเวณสะพานข้ามแมน่้้าแคว เพื่อร้าลึกถึงความส้าคัญของ

การสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้้าแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
มีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจ้าหน่ายสินค้าต่างๆ 
กิจกรรมบันเทิงและการแสดงแสงและเสียง 
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การเดินทางทางรถยนต์ 

ไปตามถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา  ท่าม่วง 
ถึงจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งช่ัวโมงครึ่ง หรือใช้ทางพิเศษ  เฉลิมมหา
นคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1543 

รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ 

ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ รถปรับอากาศช้ันหนึ่ง (วิ่งสายใหม่เส้นถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี)  ออก
ทุก 20 นาที ต้ังแต่เวลา 05.00-22.30 น. รถปรับอากาศช้ันสองออกทุก 20 นาที มีบริการ 2 เส้นทาง   คือ 
เส้นทางสายเก่า (ถนนเพชรเกษม-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี) และเส้นทางสายใหม่ (ถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) 
ต้ังแต่เวลา 05.10-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี กาญจนบุรี
ทัวร์ โทร. 0 2435 5012 หรือท่ีเว็บไซต์ http://www.transport.co.th/ 

รถไฟ 

ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ 2 เท่ียว เวลา 07.40 น. และ 13.50 น. แวะจอดท่ีสถานี
กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้้าแคว ท่ากิเลน สถานีน้้าตก ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมงครึ่ง สอบถาม  รายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ีสถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. 0 2411 3102   วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ มีรถไฟเท่ียว
พิเศษ น้้าเท่ียวไปกลับภายในวันเดียว  รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 
7010, 0 2223 7020 และ 1690  หรือท่ีเว็บไซต์ http://www.railway.co.th/ 

การเดินทางภายในจังหวัด 
สถานีขนส่งกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต มีบริการรถโดยสารภายในจังหวัดท่ีค่อนข้างสะดวก มีรถโดยสารไปยัง

อ้าเภอต่างๆ เช่น อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอหนองปรือ อ้าเภอทองผาภูมิ และอ้าเภอสังขละบุรี หรือเดินทางไปยัง
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เช่น น้้าตกเอราวัณ น้้าตกเขาพัง น้้าตกไทรโยคใหญ่ รายละเอียดสอบถามสถานีขนส่ง
กาญจนบุรี โทร. 0 3451 1182 

ระยะทางไปจงัหวัดใกล้เคียง 
จากสถานีขนส่งกาญจนบุรี มีบริการรถโดยสารไปยังจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 

งานวันอาบน้า้แร่แชน่้้าตก 
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน บริเวณพุน้้าร้อนหินดาด หมู่ 5 ต้าบลหินดาด อ้าเภอทองผาภูมิ ภายใน 

งานมีกิจกรรมออกร้านผลิตผล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิทรรศการการท่องเท่ียวของอ้าเภอทองผาภูมิ 
นักท่องเท่ียวยังจะได้อาบน้้าแร่ท่ีพุน้้าร้อนหนิดาด และเท่ียวชมความงามของน้้าตกผาดาด 
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สถานที่ท่องเที่ยว อ้าเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 

สะพานข้ามแม่น้้าแคว 

ต้ังอยู่ท่ีต้าบลท่ามะขาม เป็นสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ท่ีส้าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้ง 

ท่ี 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและ
นิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจ้านวนมาก มา
ก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้้า
แควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากล้าบาก ความ
ทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหารท้าให้เชลยศึกจ้านวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง 

ท่ีสะพานข้ามแม่น้้าแคว  มีบริการรถราง fairmong ทุกวัน โดยวันธรรมดาจะมีต้ังแต่   เวลา 08.00-09.30 น. , 
11.20-14.00 น., 15.00-16.00 น.และ18.00-18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-09.30 น. , 11.20-14.00 
น.และ 18.00-18.30 น. 

ทางรถไฟสายมรณะ 

ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้าม
แม่น้้าแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตก จนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางท่ีเมืองตันบูซายัด ประเทศพม่า 
รวมระยะทางในเขตประเทศไทย 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2485 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2486 เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า  หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูก
เลาะท้ิง บางส่วนจมอยู่ใต้ทะเลสาบเข่ือนเขาแหลม ทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสรณ์ให้ร้าลึกถึงเหตุการณ์สงคราม
ในครั้งนั้นจากน้้าพักน้้าแรงของการบุกเบิกก่อสร้างของทหารเชลยศึก  ฝ่ายสัมพันธมิตร ท่ีกองทัพญี่ป่นเกณฑ์มา 
ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณถ้้ากระแซ ท่ีเส้นทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไป
กับล้าน้้าแควน้อย ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางท่ีบ้านท่าเสาหรือสถานีน้้าตก การรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดบริการเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน และจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ-น้้าตก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ 
วันหยุด ราชการ 

หอศิลป์และพพิิธภัณฑ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 

ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้้าแคว เป็นสถานท่ีเก็บรักษาส่ิงท่ีเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 อันได้แก่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัย
นั้น นอกจากนี้บางส่วนยังจัดท้าเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมส่ิงของต่างๆ เช่น แสตมป์ไปรษณียบัตรโบราณ เพชร 
พลอย และเครื่องประดับ เปิดให้เข้าชมทุกวันต้ังแต่เวลา 08.00-18.00 น. 
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สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก 

ต้ังอยู่ริมถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข 323) ก่อนจะเข้าตัวเมือง สุสานแห่งนี้เป็นสุสานของเชลยศึก
สัมพันธมิตรท่ีเสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ บริเวณสุสานมีเนื้อท่ีกว้างขวางสวยงามและเงียบสงบ 
ชวนให้ร้าลึกถึงเหตุการณ์การสู้รบและผลลัพธ์ที่ตามมา สุสานแห่งนี้บรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลุม 

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า 

  ต้ังอยู่ใกล้กับสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายไทย-พม่า 
เริ่มต้ังแต่การเข้ามาของญี่ปุ่น การออกแบบและการสร้างทางรถไฟ สภาพภูมิศาสตร์ของทางรถไฟสภาพชีวิตในค่าย
เชลยศึก ด้านการแพทย์ ค่าของสงคราม การปฏิบัติการของทางรถไฟ การท้ิงระเบิดและการท้าลายทางรถไฟ และ
เหตุการณ์หลังจากสงครามยุติ พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันต้ังแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

วัดถ้ามังกรทอง 

อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร บนฝ่ังแม่น้้าแม่กลอง ต้ังอยู่เชิงเขา วัดนี้สร้างขึ้นในปี 2447 เหตุท่ี
ได้ช่ือว่าถ้้ามังกรทองก็เนื่องจากมีถ้าขนาดเล็กอยู่บนยอดเขา โดยราวบันไดขึ้นสู่ถ้าสร้างเป็นรูปมังกรสองตัวขนาด
ใหญ่ขนานกันไปจนสุดทางท่ีปากถ้้า มีบนัไดท้ังหมด 95 ข้ัน ท่ีตรงปากถ้้ามีหินใหญ่ท้าเป็นหน้าสิงโตดูน่าเกรงขาม วัด
ถ้้ามังกรทองยังมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายเกี่ยวกับการท้าสมาธิลอยตัวในน้้าท่ีเรียกกันว่า “แม่ชีลอยน้้า” 

ค่ายฝึกเขาชนไก่ 
ต้ังอยู่ท่ีต้าบลลาดหญ้า ห่างจากกรุงเทพฯ 150 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-เข่ือน

ศรีนครินทร์ )ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตรเป็นสถานท่ีฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาเสร็จส้ินการฝึกจะเปิดเป็นค่ายฝึกส้าหรับประชาชนท่ัวไปเข้าชม พร้อมสนุกกับกิจกรรม
ทดสอบก้าลังใจของทหาร อาทิเช่น การโดดหอสูง การยิงปืน การไต่เชือกข้ามล้าน้้า ชมพื้นท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ 
และยังมีท่ีพักไว้บริการ 

อ้าเภอไทรโยค 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์หรือ ท่ีนิยมเรียกกันว่า ปราสาทเมืองสิงห์ อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
บ้านเก่าประมาณ 7กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวง หมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตร
ท่ี 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก7 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานท่ีมีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอน
ปลาย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16-18 ผังเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีเนื้อท่ีประมาณ 800 กว่าไร่ก้าแพงเมืองก่อด้วย
ศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนา และวัฒนธรรม จากกัมพูชาตัวปราสาทล้อมรอบด้วย
ก้าแพงศิลาแลง คูน้้า และแนวคันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายน ตรง
กับสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ของประเทศกัมพูชาท่ีมีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เปิด
ให้เข้าชมทุกวัน ต้ังแต่เวลา 08.00-16.30 น. 
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หมู่บ้านช้างไทรโยค 

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านลุ่มผ้ึง ต้าบลลุ่มสุ่ม มีกิจกรรมล่องแพ นั่งช้างชมป่าธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ30 นาที มีการ
แสดงช้างทุกวัน ต้ังแต่เวลา 14.00-15.00 น. การเดินทาง จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามเส้นทางไทรโยค-ทองผาภูมิ 
ประมาณกิโลเมตรท่ี 45 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือ ทางรถไฟ ลงรถไฟท่ีสถานีวังโพธิ์ เปิดทุกวันเวลา 09.00-15.30 น. 

น้้าตกไทรโยคน้อย 

เดิมเรียก น้้าตกเขาพัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต้ังอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนสาย
กาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) กิโลเมตรท่ี 46 เป็นน้้าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณน้้าตกมี
สภาพธรรมชาติท่ีสวยงามร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้้ามากในอดีตเมื่อพ.ศ.
2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จประพาสบริเวณน้้าตกไทรโยค นอกจากนี้บริเวณ
น้้าตกไทรโยคน้อย ยังได้มีการน้้าหัวรถจักรไอน้้าสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มาต้ังไว้เพื่อร้าลึกถึงการสร้างทางรถไฟสาย
มรณะท่ีสร้างผ่านบริเวณหน้้าน้้าตกเข้าสู่ประเทศพม่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถไฟสายน้้าตก พา
นักท่องเท่ียวไปชมน้้าตกแห่งนี้ทุกวัน  เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน 

แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์เสือในจังหวัดกาญจนบุรีมีสัตว์ป่าและสัตว์เล้ียงนานาชนิดอยู่ด้วยกันอย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ เช่น เก้ง กวางหมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ นักท่องเท่ียวจะพบเห็นการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่า
นานาชนิดโดยสันติและเป็นเพื่อนท่ีดีต่อพระและผู้คนท่ัวไป ท่ีนี่เปิดทุกวันต้ังแต่เวลา 08.30 -17.00 น. (ต้ังแต่เวลา 
15.30 เปิดให้นักท่องเท่ียวทั่วไปชมเสือโคร่งได้) 
อ้าเภอทองผาภูมิ 

พุน้้าร้อนหินดาดเดิมเรียกว่า น้้าพุร้อนกุยมั่ง การเดินทางสามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 
กิโลเมตรท่ี 105–106 อยู่ห่างจากตัวเมือง กาญจนบุรี 130 กิโลเมตร พุน้้าร้อนหินดาดเป็นบ่อน้้าร้อนธรรมชาติริมล้า
ธาร อุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2และได้สร้างเป็นบ่อซีเมนต์
ขึ้น 2 บ่อ เช่ือกันว่าน้้าแร่จากบ่อน้้าร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้อ
อักเสบ นักท่องเท่ียวสามารถลงอาบน้้าในบ่อได้และยังมีล้าธารน้้าเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้้าร้อน 

ถ้้ากระแซ 

ห่างจากตัวเมืองประมาณ 55 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรท่ี 29–30 ถ้้านี้เป็นถ้้าท่ีเคย
เป็นท่ีพักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ตัวถ้้าติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี–
น้้าตก ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบันสินสุดท่ีสถานีรถไฟน้้าตก ภายในถ้้ามี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ มองจากปากถ้้ามาท่ีบริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ท่ีงดงามและมองเห็นแม่น้้าแคว
น้อยเบ้ืองล่าง บริเวณนี้เป็นจุดท่ีสร้างทางรถไฟยากท่ีสุดเนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขาและด้านล่างเป็นแม่น้้าแควน้อย 
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

มีพื้นท่ีอยู่ในเขตอ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็น 

ภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นท่ี เป็นต้นน้้าของล้าธารหลายสาย 

มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วยทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ 
เป็นจ้านวนมาก 

อ าเภอศรีสวัสด์ิ 

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

       เดิมมีช่ือว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ มีเนื้อที่ 343,735 ไร่ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เนื่องจากช้ันสูงสุดของน้าตกเป็นธรรมชาติท่ีมีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ คือน้้าตก
เอราวัณ อยู่ห่างจากตัวเมือง 65 กิโลเมตร เป็นน้้าตกท่ีใหญ่และสวยงาม บนฝ่ังแม่น้้าแควใหญ่ ต้นน้้าเกิดจากล้า
ห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตรน้้าตกเอราวัณมีความยาว 1,500 เมตร แบ่งเป็น 7 ช้ัน 
แต่ละช้ันมีลักษณะเป็นแอ่งน้้าสามารถเล่นน้้าได้ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ ระยะทาง 1,060 เมตร
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านป่าดิบเขา จุดชมวิวและป่าผลัดใบท่ีสวยงาม ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการ
ช่ืนชมธรรมชาติและได้ความรู้จากป่า ส่ือความหมายในบริเวณอุทยานฯ มีบ้านพักและสถานท่ีกางเต็นท์ส้าหรับ
นักท่องเท่ียว 

เขื่อนศรีนครินทร์ 

อยู่ห่างจากน้้าตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้้าแควใหญ่ เป็นเข่ือนหินถมแกนดิน
เหนียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยกั้นแม่น้้าแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ท่ีอ้านวยประโยชน์ท้ังในด้านการ
ชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้้าแม่กลอง รวมท้ังการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเข่ือนยังมี
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะส้าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เข่ือนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ70 กิโลเมตร 
บนทางหลวงสาย 319 อ้าเภอบ่อพลอย 

       บ่อพลอยอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 47 กิโลเมตร ในตัวอ้าเภอบ่อพลอยมีร้านขายพลอยอยู่
หลายร้าน พลอยท่ีได้จากการท้าเหมืองอุตสาหกรรมได้แก่ พลอยไพลิน นิล และบุษราคัม 

สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค 

ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3086 (กาญจนบุรี -บ่อพลอย) จนถึง
กิโลเมตรท่ี 21 จะเห็นป่าสวนสัตว์เปิดทางซ้ายมือ นับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของกาญจนบุรี ซึ่ง นักท่องเท่ียวจะ
ได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดเช่น กวาง หมี เสือ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ อย่างใกล้ชิด นักท่องเท่ียวสามารถขับรถ
เข้าไปเท่ียวชมได้ด้วยตนเอง หรือ ส้าหรับผู้ท่ีไม่ได้น้้ารถส่วนตัวมา ทางสวนสัตว์ ได้จัดรถไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว 
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 

  ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-ศรีสวัสด์ิ ประมาณ 27 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีอ้าเภอเมือง อ้าเภอบ่อ
พลอย อ้าเภอหนองปรือ อ้าเภอศรีสวัสด์ิ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และประกอบด้วยท่ีราบ
ระหว่างหุบเขา เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารท่ีส้าคัญของแม่น้้าแควใหญ่ ยอดเขาสูงท่ีสุด คือ เขาหัวโล้นสูงประมาณ 
1,170 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง จัดต้ังเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานท่ี
เหมาะส้าหรับการศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ 1.เส้นห้วยล้าอีซู 2.เส้นห้วยสะด่อง 3.
เส้นทุ่งสลักพระ และยังมีเส้นทางท่ีสามารถเดินไปชมทิวทัศน์ริมขอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนศรีนครินทร์ ห้วยแม่ละมุ่น 

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

- ดูดาว หอดูดาวเกิดแก้ว 

- เดินป่า 

- จักรยานภูเขา 

- ล่องแก่ง แคนู 

- ข่ีช้างชมธรรมชาติ 

- ดูนก 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บ้านหนองขาว 
เป็นช่ือต้าบลหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคง

ด้าเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในสังคมเกษตรกรรม สภาพบ้านเรือนแบบไทยสมัยก่อนยังมีให้เห็นอยู่ท่ัวไป วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมแบบโบราณยังคงได้รับการสืบทอดกันมาช้านาน 

โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก 

  บ้านเขาเหล็กเป็นหมู่บ้าน ชาวกะเหรี่ยงเล็ก ๆ อยู่ในต้าบลเขาโจด อ้าเภอศรีสวัสด์ิ เป็นหมู่บ้านอยู่ใจกลาง
หุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ มีธรรมชาติสวยงาม ชาวบ้าน ส่วนใหญ่มีอาชีพท้าไร่ และหาของป่า
มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ท่ียึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา 
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ไร่คุณมน 

  ต้ังอยู่ท่ีต้าบลหนองกุ่ม อ้าเภอบ่อพลอย ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นสวน
เกษตรแบบผสมผสาน สวนผักปลอดสารพิษและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นานาชนิด อาทิน้้านมข้าวโพดน้้าผัก 
กล้วย/ขนุนอบแห้ง กระยาสารทเคลือบน้้าผัก อาหารชีวจิตบนพื้นท่ี 150 ไร่ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย สร้าง
อาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้าชมสวนเกษตร ชมข้ันตอนการผลิตได้อย่างใกล้ชิดและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ต่างๆได้ 

สวนอรอนงค์ชวนชม 

ต้ังอยู่ตรงข้ามอนามัยตลาดเขต อ้าเภอพนมทวน ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร ไป
ตามถนนสายกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324) เป็นสวนเพาะพันธุ์ต้นชวนชมท่ีใหญ่ท่ีสุด  ใน
จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นท่ี 40 ไร่ มีชวนชมหลากหลายพันธุ์ให้ดอกชวนชมสีสันสดสวยงาม 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

เทศกาลงานประเพณี 
งานวันอาบน้้าแร่แช่น้้าตก 

จัดขึ้นบริเวณพุน้้าร้อนหินดาด หมู่ 5 ต้าบลหินดาด อ้าเภอทองผาภูมิ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ภายใน
งานมีกิจกรรมออกร้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิทรรศการการท่องเท่ียวของอ้าเภอทองผาภูมิ 
นักท่องเท่ียวยังจะได้อาบน้้าแร่ท่ีพุน้้าร้อนหินดาดและเท่ียวชมความงามของน้้าตกผาดาด 

งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ 

  จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ท่ีบริเวณถนนสองแคว ริมน้้าหน้าเมืองกาญจนบุรี 
ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหกรรมลูกทุ่ง นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
แมน่้้าล้าคลอง และการแข่งขันกีฬาทางน้้าประเภทต่างๆ อาทิ เรือยาว เรือเร็ว เจ็ตสกี  เป็นต้น 

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้้าแคว 

  จัดขึ้นทุกปีบริเวณสะพานข้ามแม่น้้าแคว ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อร้าลึก
ถึงความส้าคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้้าแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้าน
จ้าหน่ายสินค้าต่างๆ กิจกรรมบันเทิงและการแสดงแสงและเสียง 
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กาญจนบุรี เมืองสี่เขื่อน หนึ่งทางรถไฟ กับอีกหลายแพ 

  กาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวกันมาก กาญจนบุรีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานท่ีต้ังของสะพานข้ามแม่น้้าแควซึ่งเป็นสถานท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาล้าเนา
ไพร ถ้้า หรือน้้าตก สถานท่ีท่องเท่ียวโบราณสถาน สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และเท่ียวชมวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 

  กาญจนบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจได้แก่น้้าตกเอราวัณน้้าตกสวยท่ีไปเท่ียวชมได้
สะดวกสบายน้้าตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นน้้าตกสวยที่หลายคนอยากไปเยือน และยังมีน้้าตกนางครวญ น้้าตกหน้าถ้้าล้า
คลองงู ก็ล้วนมีความสวยงามแต่ต้องเดินป่าเข้าไปชม นอกจากน้้าตกแล้วกาญจนบุรียังมีถ้าเสาหินธรรมชาติท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกอีกด้วย ถ้้านกนางแอ่นก็อลังการน่าไปชม แต่ท่ีกล่าวมานี้จะต้องเข้าไปด้วยการเดินป่า ถ้าต้องการ
สบายก็ต้องน้้าตกไทรโยคน้อยท่ีสวยงาม เดินทางสะดวกสบาย ถ้าต้องการพักผ่อนสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติก็
ต้องนอนแพ กาญจนบุรีมีแพพักมากมายไว้บริการนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นท่ีอ่างเก็บน้้าเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ 
เข่ือนวชิราลงกรณ์ หรือจะเป็นแพในแม่น้้าแคว ถ้าต้องการเท่ียวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นแนะน้้าไปเท่ียว
ท่ีสังขละบุรี จะนอนรีสอร์ท นอนแพ ก็เลือกได้ตามใจชอบ แต่ถ้าชอบเท่ียวชมโบราณสถานก็ต้องไปท่ีปราสาท
เมืองสิงห์ โบราณสถานท่ีท้าให้เรารู้ว่าในอดีต ขอมได้แผ่อิทธิพลมาจนถึงย่านนี้ วัดต่างๆ ท่ีกาญจนบุรีก็ล้วนมี
ความสวยงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปไหว้ 
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น้้าตกเอราวัณ 

   เป็นน้้าตกท่ีใหญ่และสวยงามน้้าใสตลอดปีไม่เคยขุ่นถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝน ต้นน้้า เกิดจากล้าห้วยม่องไล่ 
ไหลผ่านลงมาจากยอดเขาและผาสูง ๒,๑๐๐ เมตรน้้าตกเอราวัณมีความยาว ๑,๕๐๐ เมตร แบ่งเป็น ๗ ช้ัน แต่ละช้ัน
มีลักษณะเป็นแอ่งน้้าสามารถเล่นน้้าได้ 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานท่ีมีศิลปะการ

ก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ผังเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ 

สังขละบุรี สะพานมอญ 

สะพานมอญ อยู่ในตัวอ้าเภอสังขละบุรี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ท่ียาวท่ีสุด
ในประเทศไทย มีความยาวถึง ๘๕๐ เมตร สร้างข้ามล้าน้้าซองกาเลียส้าหรับให้ประชาชนฝ่ังตัวอ้าเภอสังขละบุรีและ
ฝ่ังหมู่บ้าชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณท่ีสวยงาม
สามารถมองเห็นล้าห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคล่ี และรันตี ท่ีไหลมารวมกันเป็นสามประสบ 
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1. สถานที่ท่องเที่ยว อ. เมือง 

   1.1 สุสานทหารพันธมิตรดอนรัก 

   1.2 พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า 

   1.3 ประตูเมือง 
   1.4 พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก 

   1.5 สะพานข้ามแม่น้้าแคว 

   1.6 ทางรถไฟสายมรณะ 

   1.7 พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

1.8 วัดถ้้ามังกรทอง 
1.9 ต้นจามจุรียักษ์ 
1.10 วัดถ้้ามะเด่ือ 

1.11 สุสานทหารพันธมิตรช่องไก ่

1.12 วัดถ้้าเขาปูน 

1.13 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 
1.14 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า 

1.15 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุร ี
1.16 วัดถ้้าพุทธาวาส 

1.17 โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่า 

1.18 วัดถ้้าพุหว้า 
1.19 วัดป่าเลไลยก์ 
1.20 วัดขุนแผน 

1.21 วัดแม่หม้าย 

1.22 วัดถ้้ามังกรทอง 
1.23 วัดถาวรวราราม 

1.24 วัดราษฎร์ประชุมชนาราม ( วัดท่ามะขาม ) 
1.25 วัดเทวสังฆาราม ( วัดเหนือ ) 
1.26 วัดสิริกาญจนาราม 

1.27 วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ 

1.28 อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ 
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2. สถานที่ท่องเที่ยว อ. ท่าม่วง 

   2.1 วัดถ้้าเสือ 

   2.2 วัดถ้้าเขาน้อย 

   2.3 วัดถ้้าแฝด 

   2.4 วัดบ้านถ้้า 

   2.5 วัดบ้านถ้้า 

   2.6 วัดตะคร้้าเอน 

   2.7 เข่ือนแม่กลอง 

   2.8 ชมวิวอ่างเก็บน้้าเข่ือนแม่กลอง 

2.9 วัดวังขนายทายิการาม 

2.10 บ่อน้้าร้อนวัดวังขนาย 

3. สถานที่ท่องเที่ยว อ. ท่ามะกา 

   3.1 วัดพระแท่นดงรงั วรวิหาร 

   3.2 อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส 

   3.3 โบราณสถานพงตึก 

   3.4 วัดตะคร้้าเอน 

   3.5 วัดใหม่เจริญผล 

4. สถานที่ท่องเที่ยว อ. พนมทวน 

   4.1 โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ 
   4.2 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

   4.3 พระโพธิ์สัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ 

   4.4 เจดีย์สามองค์  ์กลางทุ่งดอนเจดีย์ 
   4.5 โบราณสถานวัดโบสถ์น้อย 
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5. สถานที่ท่องเที่ยว อ. ทองผาภูมิ 

   5.1 เข่ือนวชิราลงกรณ์ หรือเข่ือนเขาแหลม 

   5.2 อุทยานแห่งชาติล้าคลองงู 
   5.3 ถ้้าเสาหิน 

   5.4 ถ้้าเวิลด์คัพ 

   5.5 ถ้้านกนางแอ่น 

   5.6 น้้าตกทุ่งนางครวญ 

   5.7 ถ้้าน้้าตก 

   5.8 ถ้้าใหญ่ 
   5.9 น้้าตกผาสวรรค์ 

   5.10 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
   5.11 น้้าพุร้อนหินดาด 

   5.12 น้้าตกผาดาด 
5.13 เหมืองปิล็อก 

5.14 เขาช้างเผือก 

6. สถานที่ท่องเที่ยว อ. ไทรโยค 

   6.1 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
   6.2 หมู่บ้านช้างไทรโยค 

   6.3 ถ้้ากระแซ 

   6.4 น้้าตกไทยโยคน้อย 

   6.5 น้้าตกไทยโยคใหญ่ 
   6.6 ถ้้าวังบาดาล หรือถ้้าสวรรค์วังบาดาล 

   6.7 ถ้้าละว้า 

   6.8 ช่องเขาขาด 

   6.9 พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด 

   6.10 ถ้้าดาวดึงส์ 

   6.11 วัดสุนันทวนาราม 

   6.12 วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน 

   6.13 วัดถาศูนย์ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล 
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7. สถานท่ีท่องเท่ียว สังขละบุรรี 
   7.1 น้้าตกไดช่องถ่อง 
   7.2 น้้าตกเกริงกระเวีย 

   7.3 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 

   7.4 น้้าตกกะเต็งเจง 

   7.5 สะพานมอญ 

   7.6 เมืองบาดาล 

   7.7 วัดวังก์วิเวการาม 

   7.8 น้้าตกตะเคียนทอง 

   7.9 ถ้้าแก้วสวรรค์วังบาดาล 

   7.10 ด่านเจดีย์สามองค์ 

   7.11 น้้าตกคลีต้ี 

   7.12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

8. สถานท่ีท่องเท่ียว ศรีสวัสด์ิ 

   8.1 อุทยานแห่งชาติน้้าตกเอราวัณ 

   8.2 น้้าตกห้วยแม่ขมิ้น 

   8.3 เข่ือนศรีนครินทร์ 
   8.4 วัดพระธาตุ 

   8.5 อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
   8.6 ถ้้าสวรรค์ 

   8.7 ถ้้าเนรมิตร 

   8.8 ถ้้าน้้ามุด 

   8.9 ถ้้าพระปรางค์ 

   8.10 ถ้้าธารลอด 

   8.11 น้้าตกธารเงิน 

9. สถานท่ีท่องเท่ียว อ. หนองหญ้า 

   9.1 ส้านักสงฆ์โพธิสัตว์บรรพตนิมิต 


