
 

 

2TH131: เท่ียวกาญจน์ ล่องแพ แช่น ้าตก 2 วนั 1 คืน VAN 
รายละเอยีดการเดนิทาง : 
 
 
05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลกิดูแผนที)่  

น าท่านออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู ่จ.กาญจนบุร ี
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
  แวะใหท้่านรบัประทานอาหารเช้าตามอธัยาศยั ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง 
09.00 น. เดนิทางถงึ จ.กาญจนบรุ ี

น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าตกเอราวณั เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงของจงัหวดักาญจนบุรี ความ
พเิศษของน ้าตกเอราวณั คอื น ้าเป็นสฟ้ีาใสอมเขยีว อสิระเลน่น ้าตก ถ่ายภาพทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั 
น ้ ำตกเอรำวณั ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิอราวณั ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ีอยู่ห่างจาก
ทีท่ าการอุทยานประมาณ 500 เมตร มคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลตัง้แต่ 100 – 400 เมตร แบ่งเป็นชัน้ต่างๆ 7 ชัน้ มี
ระยะทางจากชัน้ล่างสุดขึ้นไปชัน้บนสุด 1,500 เมตร ล าน ้าเมือ่ตกลงมาแลว้จะไหลลงแม่น ้ าแควใหญ่บรเิวณทีท่ าการ
อุทยาน เดมิน ้าตกน้ีชาวบ้านเรยีกว่า น ้าตกสะด่องม่องลาย อนัเป็นชือ่ล าหว้ยม่องลายทีเ่ป็นต้นน ้า  โดยบรเิวณน ้าตกจะ
มนี ้าตลอดปีแต่จะมนี ้าน้อยในช่วงฤดแูลง้ราวเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนเมษายน 

  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ณ เลคเฮฟเว่นรีสอรท์ หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  หลงัอาหาร เชค็อนิเขา้ทีพ่กั เกบ็สมัภาระ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
บ่าย  อสิระใหท้่านสนุกสุดเหวีย่ง! กบัเครื่องเล่น Water Park อาท ิภูเขาจ าลองสูง 5 เมตร, สไลเดอรน์ ้า,  

จกัรยานน ้า, ขบัเจ๊ตสก ีและกจิกรรมทางน ้าอกีมากมายภายในรสีอรท์ทีพ่กัตามอธัยาศยั (คา่กจิกรรมไม่
รวมอยู่ในแพคเกจ) 

18.30 น. บริการอาหารเยน็ (2) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  หลงัอาหาร อสิระพกัผอ่น ท่ามกลางธรรมชาต ิสายน ้า และปา่เขา ฝนัด.ี..ราตรสีวสัดิ ์
 
 
 
07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  หลงัอาหาร เกบ็สมัภาระ เชค็เอา้ท ์เตรยีมพรอ้มออกเดนิทาง 
09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมลัลิกา ร.ศ. 124 ทีเ่ที่ยวแห่งใหมท่ีจ่ าลองเมอืงโบราณในชว่งยุคสมยัรชักาลที่ 5 

มาไวท้ีน่ี่ อกีทัง้ยงัมกีารใหน้กัท่องเทีย่วไดร้่วมแต่งกายชดุไทยเพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศโดยรอบอกีดว้ย 
อสิระใหท้่านเทีย่วชม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั (ไม่รวมบตัรเขา้ชม ค่าเปลีย่นชดุไทย และแลกเงนิ

วนัแรก  กรงุเทพฯ - กาญจนบุรี - น ้าตกเอราวณั - เลคเฮฟเว่นฯ 

วนัท่ีสอง เลคเฮฟเว่นฯ - เมืองมลัลิกา ร.ศ. 124 - สะพานข้ามแม่น ้าแคว - วดัถ า้เสือ - กรงุเทพฯ 
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ส าหรบัใชจ้่ายในเมอืงมลัลกิา รศ.124)  
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหารคีรีมนัตรา (อาหารเซท็โต๊ะ)  
  “คีรีมนัตรา” เป็นรา้นอาหารอรอ่ยหลกัรอ้ย แต่ววิหลกัลา้น!! ทานอาหารทา่มกลางเสน่หแ์ห่งขนุเขา 
บ่าย  น าท่านชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว ซึง่เป็นสถานทีท่างประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัยิง่แห่งหนึ่ง เป็นสะพานที ่

ส าคญัทีส่ดุของเสน้ทางรถไฟสายมรณะสรา้งขึน้สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 อสิระชอ้ปป้ิงของฝาก อาท ิอญั
มณทีีม่ชี ือ่เสยีงของกาญจนบุร ีคอื ไพลนิและนลิ หาซือ้ไดท้ีบ่รเิวณเชงิสะพานขา้มแม่น ้าแคว ซึ่งมสีนิคา้
จากพม่าจ าพวกเครื่องประดบั เครื่องแกว้ พลอยส ีเฟอรน์ิเจอร ์ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัถ า้เสือ เพือ่กราบนมสัการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั 
พระพุทธรูปปางประทานพรทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจงัหวดักาญจนบุรตีวัองค์ พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสี
ทองทัง้องค ์ เมื่อเดนิทางมาถงึดา้นบนกพ็บกบัความสดชืน่ของลมทีพ่ดัเยน็ และแรงทเีดยีว มองไป
ดา้นล่างเหน็เป็น ทุ่งนา เขยีวขจ ีสวยงามน่าประทบัใจสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบั แวะซื้อของ
ฝากจากเมอืงกาญฯ ณ รา้นของฝาก ระหวา่งทาง พรอ้มอสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

18.00 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึ กรงุเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
เดก็อายตุ า่กว่า 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

04-05 กรกฎาคม 2563 7,200 6,900 2,000 
05-06 กรกฎาคม 2563 7,200 6,900 2,000 
11-12 กรกฎาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
18-19 กรกฎาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
25-26 กรกฎาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
01-02 สงิหาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
08-09 สงิหาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
15-16 สงิหาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
22-23 สงิหาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
29-30 สงิหาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
05-06 กนัยายน 2563 6,900 6,500 1,500 
12-13 กนัยายน 2563 6,900 6,500 1,500 



 

 

19-20 กนัยายน 2563 6,900 6,500 1,500 
26-27 กนัยายน 2563 6,900 6,500 1,500 
02-03 ตุลาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
03-04 ตุลาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
10-11 ตุลาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
17-18 ตุลาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
23-24 ตุลาคม 2563 7,200 6,900 2,000 
24-25 ตุลาคม 2563 7,200 6,900 2,000 

31 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 6,900 6,500 1,500 
07-08 พฤศจกิายน 2563 6,900 6,500 1,500 
14-15 พฤศจกิายน 2563 6,900 6,500 1,500 
21-22 พฤศจกิายน 2563 6,900 6,500 1,500 
28-29 พฤศจกิายน 2563 6,900 6,500 1,500 

05-06 ธนัวาคม 2563 7,200 6,900 2,000 
12-13 ธนัวาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
19-20 ธนัวาคม 2563 6,900 6,500 1,500 
26-27 ธนัวาคม 2563 6,900 6,500 1,500 

31 ธนัวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 7,200 6,900 2,000 
02-03 มกราคม 2564 7,200 6,900 2,000 
09-10 มกราคม 2564 6,900 6,500 1,500 
16-17 มกราคม 2564 6,900 6,500 1,500 
23-24 มกราคม 2564 6,900 6,500 1,500 
30-31 มกราคม 2564 6,900 6,500 1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาทา่นละ 6,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ *อายุ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาทา่นละ  6,500 

เดก็ *อายุ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 6,500 

เดก็ *อายุ 4-11 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,500 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทีพ่กั 1 คนื หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 4 มือ้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครมีกนัแดด 



 

 

 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเชน่การถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไมต่ ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากวา่ 6 ทา่น 


