กาญจนบุรี น้าตกเอราวัณ สะพานข้ามแม่น้าแคว
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

บริการเลือกทีพ่ กั

อาหารเช้า 4 มือ้

บริการไกด์นาเทีย่ ว

บริการรถท่องเทีย่ วส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมการเดิ นทาง
วันที่

เช้า

มือ้ อาหาร
กลางวัน

ค่า

-









-

เดินทาง

6 ท่าน

8 ท่าน

พักเดีย่ ว
เพิม่ /ท่าน

ราคา/ท่าน

4,900

4,400

2,000

โปรแกรมการเดินทาง

1

ปมั ๊ PTT วิภาวดีรงั สิต – กาญจนบุร ี – น้ าตกเอราวัณ – เข้าทีพ่ กั

2

ชมวิวเขือ่ นศรีนครินทร์ – สวนสัตว์เปิด ซาฟารี – สะพานข้ามแม่น้ าแคว – วัดถ้าเสือ้ – ซือ้ ของฝาก – กลับกรุงเทพฯ

เดินทาง กันยายน 2563 – มีนาคม 2564

Heaven Kwai Resort หรือเทียบเท่า 2 คืน

รถนาเทีย่ วส่วนตัว

**ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง
**อัตตราค่าบริ การทีแ่ จ้งยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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รายละเอียดสถานทื่ท่องเที่ยว
น้าตกเอราวัณ
เป็ นน้ าตกที่มชี ่อื เสียงมาก มีขนาดใหญ่
และสวยงามมาก ไหลผ่านลงมาจากยอด
เขาและผาสูง แบ่งเป็ น 7 ชัน้ แต่ละชัน้ มี
ลักษณะเป็ นแอ่งสามารถเล่นน้ าได้

Heaven Kwai Resort ห รื อ ร ะ ดั บ
เทียบเท่ากัน
อิ ส ระให้ ท่ า นสนุ ก สนานกั บ กิ จ กรรม
ภายในรีส อร์ ท ตามอัธ ยาศัย ที่น่ี ม ีท ัง้
กิจกรรมแบบฟรี และมีค่าใช้จา่ ย

ชมวิ วเขื่อนศรีนคริ นทร์
เป็ น เขื่อ นหิน ถมแกนดิน เหนี ย วที่ใ หญ่
ที่สุ ด ในประเทศไทยกัน้ แม่น้ า แควใหญ่
ไฮไลท์อยู่ทถ่ี นนสันเขื่อน เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามอย่างยิง่ ด้านหนึ่งเป็ นทะเลสาบ
กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

สวนสัตว์เปิ ด ซาฟารี
เป็ น สวนสัตว์เปิ ดแห่งแรกในกาญจนบุร ี
โ ด ย เ ป็ น ส ว น สั ต ว์ เ ปิ ด ที่ ม ี ล ั ก ษ ณ ะ
เหมือนกับซาฟารีเวิลด์ โดยแบ่งส่วนต่าง
ๆ ออกเป็ น 2 โครงการ

สะพานข้ามแม่น้าแคว
ไฮไลท์ในการมาเทีย่ วทีน่ ่ีกค็ อื การได้มา
เดิน บนรางรถไฟบนสะพานข้า มแม่น้ า
แคว ซึ่ง มีร ะยะทาง 300 เมตร เป็ น จุด
ถ่า ยรูป และเป็ น จุด ชมวิว แม่น้ า แควอีก
ด้วย

ซื้อของฝาก
แวะซื้อของฝากที่ข้นึ ชื่อของกาญจนบุร ี
ไม่ ว่ า จะเป็ น มะขามแปรรู ป ทัง้ หลาย
ก ล้ ว ย อบ ก รอบ พ า ย ม ะพ ร้ า ว อ่ อ น
ทองม้ ว นพั บ และทองม้ ว นกรอบใน
รสชาติต่างๆ

ตัวเลือกโรงแรมเพิ่ มเติ ม (Upgrade)

โรงแรม Lake Heaven Resort & Park หรื อเทียบเท่า
ชาระเพิ่ม 500/ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500/ท่าน

ตัวเลือกรถนาเที่ยว (Upgrade)

Hyundai H-1
6 ท่าน ชาระเพิ่ม 1000/ท่าน
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อัตรานี้ รวม:
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์นาเทีย่ วมากประสบการณ์
 ค่ารถนาเทีย่ วแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
 ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์
อัตรานี้ ไม่รวม:
 ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดืม่ และอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ข้อควรทราบ:
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั
 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้ งถิน่ พูดภาษาไทยให้บริการ
 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้ งถิน่ (Local Guide) เรือ่ งจุดขึน้ ลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพือ่ ป้องกันการคลาดเคลือ่ นกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชือ่ คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 สาหรับท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายก่อนทาการออกตั ๋ว ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดิ นทาง

 อัตราค่าบริการทีแ่ สดงข้างต้น ต้องมีผเู้ ดินทาง 6 ท่านขึน้ ไป กรณีจานวนผูเ้ ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพือ่ เสนอราคาอีกครัง้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
์
ธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ

 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหล บหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระมาแล้ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัยพิบตั ิท างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุ ทกภัย วาตภัย ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นัง่ และชาระเงิ น
 ยืนยันการสารองที่นัง่ กับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดิ นทาง
 ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การยืนยันการสารอง
 กรณีราคารวมตั ๋วเครือ่ งบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
 หลังจากสารองทีน่ ั ่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นทีแ่ จ้งไว้ในโปรแกรม เพือ่ ดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับ
ประเทศทีต่ อ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิ กทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครัง้ แรกไปแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา
์
 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง ห รือยกเลิกการ
เดินทางในภายหลังบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ และค่าตั ๋วเครือ่ งบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีต ั ๋วทีส่ ามารถทารีฟนั ด์ได้ผเู้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี
์
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ฟนั ด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านัน้ (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครัง้ จานวนเงินขึน้ อยู่กบั
เงือ่ นไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิด
ค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเครือ่ งบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ปราคาโปรโมชันตั
่ ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ เมือ่ ท่านตกลงจองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่ นการเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เมือ่ ออกตั ๋วไปแล้วในกรณีทท่ี ่านไม่
์
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
โรงแรมและห้องพัก

ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึน้ อยู่กบั การวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผรู้ ่วมเดินทางในคณะของท่าน
จองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต่ อ้ งการ

โดยทัวไป
่ โรงแรมอนุญาตให้มผี เู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากทีส่ ุด คือ 3 คนเท่านัน้
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิม่ เตียงเสริมให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มเี ตียงเสริมให้ ท่านจาเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดีย่ ว และต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วเพิม่ ด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนทีค่ ดิ ไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือ่ ความเหมาะสมของโปรแกรม
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