(EV)

ร่ วมกับ
ขอนาเสนอ

Series : สุ ขใจพักกายตามสายนา้ @กาญจนบุรี
หากคุณเป็ นคนหนึ่งที่เบื่อความวุ่นวานของเมืองกรุ งและอยากหลบไปชาร์ ตพลังกายพลังใจ
สักที่แห่ งหนึ่ง เรามีคาตอบนั้นให้ คุณ กาญจนบุรี
-สุดฟิ นกับบรรยากาศเมฆหมอกยามเช้าที่หอ้ มล้อมไปด้วยป่ าเขา และแม่น้ าแควน้อย
-สุดสนุกกับกิจกรรมทางน้ า ลอยคอบนแม่น้ าแควน้อย
-ซึมซับวัฒนธรรมของชาวมอญ
-เป็ นหนึ่งกับธรรมชาติกบั ที่พกั ที่ถูกสร้างโดยคาหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมและให้กลมกลืมกับธรรมชาติมากที่สุด
-และนาท่านย้อนเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านสถานที่สาคัญ

*ออกเดินทางทุกวัน การันตรีเดินทางขั้นต่าเพียง 2 ท่ าน*
**ราคานีใ้ ช้ ได้ถึง 31 ตุลาคม 61 นี้ เท่ านั้น**

(EV)

Code :
JR102

จ ังเกิล ราฟท์
3 วัน 2 คืน
กำหนดกำรเดินทำง
โดยรถปรับอำกำศ

วันที่ 1
05.45 น.
06.00 น.
09.00 น.

กรุงเทพ-พิพิธภัณฑ์ ทางรถไฟไทย พม่ า – สุ สานทหารฯ – สะพานข้ ามแม่ น้าแคว - ช่ องเขาขาด
คณะพร้อมกันที่โรงแรมอินทรา ประตูน้า หรื อโรงแรมใหญ่ ในเขตกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
ชมพิพิธภัณฑ์ ทางรถไฟไทย-พม่ า พิพธิ ภัณฑ์เอกชน เป็ นอาคารปรับอากาศ ซึ่งจัดแสดงเรื่ องราวระหว่างการ
สร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น
พาท่านเข้าเยีย่ มชม ที่พกั พิงสุดท้ายของเชลยศึกผูส้ ร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุ สานทหารสั มพันธมิตรดอน
รัก ก่อนนาท่าน ชมสะพานข้ ามแม่ นา้ แควซึ่งโด่งดังไปทัว่ โลกจากภาพยนต์ฮอลลีวดู

12.00 น. นาท่านลงเรื อหางยาว สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแมกไม้เขียวชะอุ่มตลอดสองฝั่งแม่น้ าแควน้อย ถึงที่พกั
ริเวอร์ แคว จังเกิลราฟท์ ที่พกั โดดเด่ นด้วยการออกแบบที่คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อ มโดยรอบ ใช้วสั ดุ ธรรมชาติจาก
ท้อ งถิ่ นเป็ นหลักในการก่ อ สร้ าง คุ ณจึงสามารถสัม ผัสกับ ธรรมชาติไ ด้อ ย่า งเต็ม ที่ แม้จะอยู่ในห้อ งพัก ที่
เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกแขกผูเ้ ข้าพักทุกคนจะได้รับตะเกียงน้ ามันก๊าด สาหรับใช้ในเวลา
กลางคืน เนื่องจากที่รีสอร์ ทไม่ มีการใช้ ไฟฟ้า บริการอาหารกลางวัน(1)
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14.45 น. ลงเรื อ หางยาว และต่อด้วยรถยนต์ เพื่อ นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ ช่องเขาขาด ปั จจุบนั ที่แห่ งนี้ กลายเป็ นแหล่ ง
รวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่ องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาล
ออสเตรเลีย ได้จดั ตั้งพิพธิ ภัณฑ์ข้ นึ ได้อย่างเป็ นระเบียบสวยงาม ก่อนกลับสู่ที่พกั

บริการอาหารคา่ เลิศรส(2) จากนั้นนาชมศิลปะการแสดงรามอญ ที่หาชมได้ยากยิง่ ในปั จจุบนั แล้วพักผ่อนใน
19.00 น บริการอาหารคา่ เลิศรส(2) จากนั้นนาชมศิลปะการแสดงรามอญ ที่หาชมได้ยากยิง่ ในปั จจุบนั แล้วพักผ่อนใน
ยามราตรี

วันที่ 2 หมู่บ้านมอญ – เล่ นน้าตามอัธยาศัย
07.00 น. รับอรุ ณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้ าหอมกรุ่น(3)
08.30 น. นาท่านเดินชมหมู่บ้านมอญ ถา้ พระ ผาเอน บนพืน้ ที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริ สุทธิ์และโดดเด่น ด้วย
วัฒนธรรมของชาวมอญ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4)
13.00 น. จากนั้นสนุกสนานกับการว่ ายน้า พายเรือแคนู,ล่ องแพเปี ยก หรื อผ่อนคลายกับการนวดแผนไทย (มีค่าใช้จ่าย)
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19.00 น
วันที่ 3
07.00 น.
11.00 น
12.00 น
13.00 น.

รับประทานอาหารคา่ เลิศรส(5) แล้วพักผ่อนในยามราตรี
นั่งรถไฟสายมรณะ – กรุงเทพ
รับอรุ ณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้ าหอมกรุ่น(6)
เตรี ยมเก็บสัมภาระลงเรื อเดินทางสู่ท่าเรื อ
บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร
ขึ้นรถไฟสายมรณะไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ ากระแซ และแม่น้ าแควน้อย

14.30 น. รถรอรับที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีนาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

อัตราค่าบริ การสาหรับคนไทย
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ(ไม่ มีเตียงเสริม)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

ราคา (บาท)

6,000
4,800
1,400

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร(7 มื้อ ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ข้ ึนไป
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการชาระเงิน
หากแจ้ งภายหลังการชาระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 1,000.- บาทพร้อมสาเนาบัตรประชาชนสาหรับผูเ้ ดินทาง
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่ งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ, ชุดสุ ภาพสาหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 2 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง,
การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

