โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เขื่อนศรีนครินทร์ กำญจนบุรี
ไฮไลท์โปรแกรม







วัดถ้ำเสือ ชมพระพุทธรูปปำงประทำนพรขนำดใหญ่อยู่บนยอดเขำที่มีลักษณะสวยงำมมำก
ล่องแพชมวิวเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ชมทัศนียภำพและธรรมชำติ พร้อมให้อำหำรหมูป่ำ
สนุกสนำนกับกิจกรรมล่องแพเปียก
ถ่ำยรูปชมวิวสันเขื่อนศรีนครินทร์
วัดถ้ำพุหว้ำ ถ้ำมหัศจรรย์เมืองกำญจนบุรี
สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว แลนด์มำร์กที่ส้ำคัญที่สุดของจังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 1

กรุงเทพ – กำญจนบุรี – วัดถ้ำเสือ – ล่องแพเขือ่ นศรีนครินทร์

06.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ศูนย์บริกำรลูกค้ำสมบัติทัวร์วิภำวดี

07.00 น.

ล้อหมุน...ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ (1) (ข้าวกล่อง)

09.30 น.

เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ ชมพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาที่มีลักษณะสวยงามมาก

10.30 น.

เดินทางมุ่งหน้าสู่ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

11.30 น.

Check in เข้าสู่บ้านเคียงดาว รีสอร์ท กาญจนบุรี จำกนันเตรียมน้ำท่ำนเดินทำงไปยังจุดลงแพ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (2) บนแพบ้ำนเคียงดำว ณ กลางทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

ช่วงบ่ำย

จากนั้นพร้อมสนุกกับกิจกรรมล่องแพ ชมวิวเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ให้อำหำรหมูป่ำ คำรำโอเกะ
และกิจกรรมทางน้า อาทิ ล่องแพเปียก เล่นน้า

17.00 น.

น้ำท่ำนขึนฝั่ง ท้ำภำรกิจส่วนตัว ณ รีสอร์ท

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท สนุกสนานกับกิจกรรมร้องคาราโอเกะและกิจกรรม
นันทนาการจากทีมงาน

23.00 น.

ราตรีสวัสดิ์ ส่งท่านเข้านอน ณ รีสอร์ทท่ามกลางขุนเขา

วันที่ 2

ชมวิวสันเขือ่ นศรีนครินทร์ – วัดถ้ำพุหว้ำ - สะพำนข้ำมแม่น้ำแคว – กรุงเทพ

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ท่ามกลางขุนเขา ณ บ้านเคียงดาว รีสอร์ท

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

08.00 น.

Check out จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังสันเขื่อนศรีนครินทร์

08.30 น.

นาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนสัน เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
ถือเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้าแควใหญ่

10.00 น.

จากนั้นเที่ยวชม วัดถ้ำพุหว้ำ วัดป่าในขุนเขา แต่เดิมมีถ้าเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้
สวยงามอลังการ โดยการสร้างอุโบสถหินทรายครอบตัวถ้าเอาไว้ ภายในถ้ามีหินงอกหินย้อย สวยงาม
ตามธรรมชาติ และมีพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนม่าร์ ประดิษฐานไว้ให้สักการะ

11.00 น.

ออกเดินทางต่อไปยังยังสะพำนข้ำมแม่น้ำแคว แลนด์มำร์กที่ส้ำคัญที่สุดของจังหวัดกำญจนบุรี

11.30 น.

นาท่านเที่ยวชมถ่ายรูปบริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก

14.00 น.

นาคณะท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

16.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพ

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน กำญจนบุรี ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์ รำคำเพียง ท่ำนละ 3,200 บำท
โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 10%
 สาหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป
 สาหรับลูกค้า ซื้อทริปกาญจนบุรีและซื้อตั๋วเดินทาง รับทันทีส่วนลดค่าตั๋วโดยสารสมบัติทัวร์
10% (เงื่อนไขซื้อทริป+ซื้อตั๋ว)
อัตรำนีรวม
 ค่าอาหาร 5 มือ้ ตามระบุในรายการ
 ค่ารถบัส ปรับอากาศ / รถตูป้ รับอากาศ VIP น้ามันพร้อมคนขับนาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าทีพ่ ัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้าอุ่น
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 มัคคุเทศก์ และ Staff อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ายานพาหนะท้องถิน่
 ค่ารถรางขึ้นวัดถ้าเสือ

อัตรำนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดืม่ นอกเหนือที่ระบุไว้
 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่ เติมตามการจ่ายจริง
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ / Staff /คนขับรถ

สิ่งที่ควรน้ำไปด้วย
 ยาประจาตัว
 ของใช้ส่วนตัว
 หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด
 กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขกำรจองและส้ำรองที่นั่ง
• ชาระเงินมัดจา ภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 1,000 บาท
• ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
• หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้

เงื่อนไขกำรเดินทำง
• โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษทั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเทีย่ วได้ตาม
เวลาหรือสถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการในส่วนนัน้ คืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใดๆทีอ่ าจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสยั เช่น ภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติ การจราจรและอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่าง
ประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษทั ฯ
• กรณีทมี่ ีการจองต่ากว่า 12 คน บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินทีล่ กู ค้าได้
ชาระไว้แล้วทัง้ หมด

กำรยกเลิกกำรเดินทำง
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจา ในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(กรณีโอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด ในทุกกรณี

