
 

 
 
 
 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

วนัแรก กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี – วดัถ า้เสือ – Dinner Party 
07.30 น.  พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย กรุงเทพฯ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
08.00 น.  ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ จ.กาญจนบุรี บริการอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอย 
 สูตรเด็ด By NANA] และเคร่ืองด่ืม (มื้อที ่1) โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP เชิญท่านพกัผอ่น 
 ตามอธัยาศยั หรือสนุกกบัมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีตลอดการเดินทาง 
10.30 น. น าท่านแวะชม วดัถ า้เสือ ตั้งอยู ่อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อกราบนมสัการพระธาตุ และพระพุทธรูปปาง

ประทานพรท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดักาญจนบุรี ตวัองคพ์ระสวยงามประดบัดว้ยโมเสคสีทองทั้งองค ์ เม่ือเดินทาง
มาถึงดา้นบนก็พบกบัความสดช่ืนของลมท่ีพดัเยน็ ดา้นล่างเป็นทุ่งนาเขียวขจี นอกจากน้ียงัมีพระเจดียเ์กศแกว้
ปราสาท องคพ์ระเจดียเ์ป็นสีอิฐทั้งองค ์แบ่งเป็นชั้นต่างๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ 
มากมาย ชั้นบนสุดเป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย และยงัมีวหิาร ให้
เขา้ไปสักการะพระพุทธรูปและช่ืนชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้านเรณู (มื้อที่ 2) สามารถเดินไปถ่ายรูปท่ี น า้ตกไทรโยคน้อย ได ้
16.00 น. Check-in และรับ Welcome Drink เขา้ท่ีพกั เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรี 

16.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในรีสอร์ท 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ พร้อม DINNER PARTY (มื้อที ่3) และ Soft Drink + โซดา (มื้อที ่4) พร้อมปาร์ต้ี 
 (MC โดยทีมงาน Siamtogo) และสนุกสนานกบัคาราโอเกะ โดยของรางวลั (ถา้มี) ลูกคา้ด าเนินการเอง 
21.00 น.      ราตรีสวสัด์ิ 



 

วนัที่สอง กาญจนบุรี – กจิกรรมทางน า้ – เข่ือนศรีนครินทร์ – เมืองมัลลกิา ร.ศ.124 – ชมการแสดง 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ม้ือที ่5)  
08.00 น. สนุกสนานกบั กจิกรรมทางน า้ที่รีสอร์ท ไม่ติดเคร่ืองยนต ์เช่น เรือคายคั,ห่วง Trampoline, Water park 
 และสไลดเ์ดอร์ตวัใหม่สูง 5 เมตร 
10.30 น. เดินทางไป เข่ือนศรีนครินทร์ เป็นเข่ือนอเนกประสงคแ์ห่งแรกของโครงการพฒันาลุ่มน ้าแม่กลอง สร้างข้ึนบน

แม่น ้าแควใหญ่ บริเวณบา้นเจา้เณร ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี กั้นแม่น ้าแควใหญ่นบัเป็น
เข่ือนแห่งท่ี 8 ใน 17 แห่ง ท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างข้ึนเพื่ออ านวยประโยชน์ทางดา้นต่างๆ 
ตลอดจนช่วยพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องราษฎร และส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี บ้านต้นน า้ (มื้อที ่6) 
14.00 น.  เดินทางไปยงั เมืองมัลลกิา ร.ศ.124 ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีจะพาคุณไปหวนยอ้นคืนอดีตอนัหอมหวานของเมืองไทย

ในยคุสมยัรัชกาลท่ี 5 จ  าลองบา้นเรือน ตลาดร้านคา้ พร้อมทั้งใหน้กัท่องเท่ียวร่วมแต่งกายชุดไทย 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (Dinner and Thai classical Shows) ท่ี เมืองมัลลกิา ร.ศ.124 (ม้ือที ่7) 
19.00 น. ชมการแสดง ทั้งหมด 8 ชุด ระยะเวลา 1 ชัว่โมง ไดแ้ก่ ร าซัดชาตรี, ฟ้อนแพน, ร ากนิรีร่อน, การแสดงเชิดหุ่นคน 
  ลาวกระทบไม้, กระบี่กระบอง, เพลงร าภิรมย์พชันี, โขน (ตอนยกรบ)  
 
 
 
 
   
21.30 น. เดินทางกลบัถึงท่ีพกั และราตรีสวสัด์ิ 

วนัที่สาม กาญจนบุรี – สะพานข้ามแม่น า้แคว - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ม้ือที ่8)  
08.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในรีสอร์ท กิจกรรมทางน ้าไม่ติดเคร่ืองยนต ์เช่น เรือคายคั, ห่วง Trampoline 
 Water park และสไลดเ์ดอร์ตวัใหม่สูง 5 เมตร 
10.00 น.  Check-out ออกจากท่ีพกั 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้านกานต์บุรี (มื้อที ่9) 
13.30 น. น าท่านสู่ สะพานข้ามแม่น า้แคว อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์คร้ังส าคญัของโลก เป็นส่วนหน่ึงของทาง

รถไฟสายมรณะท่ีสร้างข้ึนในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทพัญ่ีปุ่นไดเ้กณฑท์ั้งเชลยศึกฝ่ายสัมพนัธมิตร 
และกรรมกรเรือนหม่ืน เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายยทุธศาสตร์ไปสู่ประเทศพม่า ระยะทางยาวกวา่ 415 กิโลเมตร 
ฝ่าป่าดงดิบท่ีรกชฏั ทะลุผา่นภูเขาหิน เลียบเลาะริมหนา้ผาสูงชนัดว้ยความยากล าบาก ซ่ึงเส้นทางช่วงหน่ึงตอ้ง
สร้างขา้มแม่น ้าแควใหญ่ท่ีต าบลท่ามะขาม จึงเรียกวา่ "สะพานขา้มแม่น ้าแคว" ปัจจุบนัเส้นทางรถไฟสายน้ีไป
ส้ินสุดท่ีสถานีน ้าตก อ าเภอไทรโยค ซ่ึงการรถไฟแห่งประเทศไทย ไดเ้ปิดบริการเดินรถไฟเป็นประจ าทุกวนั 

15.00 น. อ าลากาญจนบุรี พาท่านแวะซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก 
18.00 น.    เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
*************************************************************************************************** 



 

โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ VIP 1 คนั จาก กรุงเทพฯ ถึง กาญจนบุรี (ไป-กลบั)                   
2. ค่าหอ้งพกั เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค 2 คืน (พกัคู่) 
3. ค่าอาหาร 9 ม้ือ (อาหาร 8 ม้ือ + Soft Drink 1 ม้ือ), อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
4. ค่าธรรมเนียมเยีย่มชมเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
5. ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพและเจา้หนา้ท่ี Siamtogo บริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจบ็แลว้เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
7. ค่าคาราโอเกะ 1 คร้ัง 
8. ค่ากิจกรรมทางน ้าท่ี เลค เฮฟเวน่ 
9. ค่าชมการแสดง 8 ชุด 1 คร้ัง 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อ่ืนๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
5. วงดนตรีสดพร้อมนกัร้อง 
6. ค่าชุดไทยเขา้เมืองมลัลิกา ร.ศ.124 
7. ประกนัภยัการคุม้ครองตามเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์อายผุูเ้ดินทางเกินอาย ุ76 ปี ข้ึนไป 
8. กิจกรรมนอกเหนือจากโปรแกรม เช่น Banana Boat, Jet ski 
9. กิจกรรมล่องแพเปียก 1 คร้ัง 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที 
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและ
ลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6. ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์, รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 25 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 – 4 


