
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20194 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

โปรแกรมทวัรก์รงุเทพฯ – กาญจนบรุ ี2 วนั 1 คนื 

ซุปตาร.์..ไปล ัน้ลา กาญนะ !! 

ก าหนดการเดนิทาง กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

 29 – 30 กรกฎาคม 63  2,000 2,800 

3 – 4 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

5 – 6 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

10 – 11 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

12 – 13 สงิหาคม 63 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 2,788 3,588 

17 – 18 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

19 – 20 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

24 – 25 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

26 – 27 สงิหาคม 63 2,288 3,088 

31 สงิหาคม – 1 กนัยายน 63 2,288 3,088 

2 – 3 กนัยายน 63 2,288 3,088 

7 – 8 กนัยายน 63 2,000 2,800 

9 – 10 กนัยายน 63 2,288 3,088 

14 – 15 กนัยายน 63 2,288 3,088 

16 – 17 กนัยายน 63 2,288 3,088 

21 – 22 กนัยายน 63 2,288 3,088 

23 – 24 กนัยายน 63 2,288 3,088 

28 – 29 กนัยายน 63 2,288 3,088 

30 กนัยายน – 1 ตุลาคม 63 2,288 3,088 

5 – 6 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

7 – 8 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

12 – 13 ตลุาคม 63 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 2,788 3,588 

14 – 15 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

19 – 20 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

21 – 22 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

26 – 27 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

28 – 29 ตลุาคม 63 2,288 3,088 

2 – 3 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

4 – 5 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

9 – 10 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 



 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์200 บาท /ทรปิ  

ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น** 
 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ - ตน้จามจรุยีกัษ ์- วดัถ า้เสอื - The Village Farm to Cafe' - ไทรโยค

มนัตรา รสีอรท์ 

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ป้ัม ปตท. สาขาวภิาวดตีรงขา้ม มหาวทิยาลัยหอการคา้ 

08.00 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเทพมหานคร สูจั่งหวดักาญจนบรุ ี

 เยีย่มชมหนึง่ในแลนดม์าร์ค ส าคัญทางธรรมชาตขิองจังหวัดกาญจนบุรี ตน้จามจุรยีกัษ ์
อายกุวา่ 100 ปี ทีม่ลี าตน้กวา้งถงึ 10 คนโอบ ดว้ยขนาดทีใ่หญโ่ตนี้ท าใหก้ ิง่กา้นสาขาแยก
ออกไปปกคลมุท่ัวพืน้ที ่ใหค้วามรม่เย็นแกผู่ม้าเยีย่มชม อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเช็คอนิกับมรดก

11 – 12 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

16 – 17 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

18 – 19 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

23 – 24 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

25 – 26 พฤศจกิายน 63 2,288 3,088 

30 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

2 – 3 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

7 – 8 ธนัวาคม 63 (วนัหยดุชดเชยวนัพอ่แหง่ชาต)ิ 2,788 3,588 

9 – 10 ธนัวาคม 63 (วนัรฐัธรรมนูญ) 2,788 3,588 

14 – 15 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

16 – 17 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

21 – 22 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

23 – 24 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

28 – 29 ธนัวาคม 63 2,288 3,088 

30 – 31 ธนัวาคม 63 (วนัหยดุปีใหม)่ 2,788 3,588 



ส าคัญทางธรรมชาตแิหง่นี ้

 เยีย่มชม วดัถ า้เสอื ที่มพีระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพ่อชนิประทานพร 
ประดษิฐานอยู่ดา้นบนของภูเขา ท่านสามารถขึน้ชมไดส้องทางคอื เดนิขึน้บันได 157 ขัน้ 
หรอืใชบ้รกิาร รถรางโดยสาร (ไม่รวมราคารถรางโดยสาร 10 บาท ส าหรับชาวไทย, 20 
บาท ส าหรับชาวตา่งชาต)ิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านแวะเช็คอนิสถานทีท่่องเทีย่วสดุชวิ ทีเ่ป็นทีน่ยิมในยคุปัจจุบัน กับคาเฟ่ชือ่ดัง The 
Village Farm to Cafe' สมัผัสบรรยากาศเย็นๆรมิเขา อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และ
ถา่ยรปูเช็คอนิ ตามอัธยาศัย (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 

14.30 น. น าทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ ีพ่กั ไทรโยค มนัตรา รสีอรท์ รสีอรท์ท่ามกลางธรรมชาต ิสายน ้า
และขนุเขา อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

16.30 น. ท่านสามารถเขา้ร่วมกจิกรรม ล่องแพลอยคอ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการน่ังแพ
โดยสารขึน้ไปชมบรรยากาศธรรมชาตติน้น ้า ถงึจุดปล่อยตัว อสิระใหท้่านสวมเสือ้ชชูพีลง
เลน่น ้าไดต้ามอัธยาศัย เพือ่ลอยคอกลับมายังรสีอรท์   

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรสีอร ์



วนัที ่2      ไทรโยค มนัตรา รสีอรท์ - น า้ตกไทรโยคนอ้ย - สะพานขา้มแมน่ า้แคว – กรงุเทพฯ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

09.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่น า้ตกไทรโยคนอ้ย น ้าตกทีส่วยงามร่มรืน่อกีแหง่หนึง่ของจังหวัด
กาญจนบรุ ีอสิระใหท้า่นสดูอากาศและเทีย่วชม ถา่ยรปูกับธรรมชาตติามอัธยาศัย  

น าท่านเดนิทางต่อสู ่สะพานขา้มแมน่ า้แคว แลนดม์ารค์ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุร ีใน
เสน้ทางรถไฟสายมรณะ ความยาว 415 กโิลเมตร ระหวา่งอ าเภอบา้นโป่งประเทศไทย ถงึ
ทันบยซูายาท ประเทศพมา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรดญิีปุ่่ นเพือ่สนับสนุนกองทัพของพวกเขา
ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นแวะซือ้ของฝากถงึคนทางบา้น ณ รา้นขายสนิคา้ทอ้งถิน่ประจ าจังหวดักาญจนบรุ ี 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ และประทับใจ 

 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่รถตูไ้ป-กลับ พรอ้มน ้ามันและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทาง

บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
 
 



เง ือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ  : 

 

 ยนืยนัการจอง ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตใ่หส้ทิธใินการ

เลือ่นการเดนิทางไปยังพเีรยีดทีท่า่นสะดวกเดนิทาง โดยตอ้งเช็คทีว่า่งอกีครัง้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

  *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา : 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 การจัดโตะ๊อาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ 

 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

ขอ้จ ากดัในการเขา้พกั ณ ไทรโยค มนัตรา รสีอรท์ : 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 4 ทา่น  

2. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณี การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

6. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

7. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

8. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการ

ตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง  

9. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง TRIPLE ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 

โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

10. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาล หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางใน

บางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถโดยสารน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 


