
 

 

เที่ยวกาญจน์ สัมผสัมัลดีฟส์เมืองไทย  
@เลคเฮฟเว่น 2 วัน 1 คืน VAN 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง : 
 
 
05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลกิดูแผนที่)  

น าท่านออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.กาญจนบุรี 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
  แวะให้ท่าน 
จากนั้น   อิสระอาหารเช้าตามอธัยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดนิทาง 
09.00 น. เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี 

น าท่านเดินทางไปยงั น ้าตกเอราวัณ เป็น
น ้าตกขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงของจงัหวดั
กาญจนบุรี ความพิเศษของน ้าตกเอราวณั คือ 
น ้าเป็นสีฟ้าใสอมเขียว อิสระเล่นน ้าตก 
ถ่ายภาพที่ระลึก ตามอธัยาศยั 
น ้ำตกเอรำวัณ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
อยู่ห่างจากท่ีท าการอุทยานประมาณ 500 เมตร มี
ความสูงจากระดับน า้ทะเลตั้งแต่ 100 – 400 เมตร 
แบ่งเป็นช้ันต่างๆ 7 ช้ัน มีระยะทางจากช้ันล่างสุดขึน้ไปช้ันบนสุด 1,500 เมตร ล าน า้เม่ือตกลงมาแล้วจะไหลลงแม่น า้แคว
ใหญ่บริเวณท่ีท าการอุทยาน เดิมน า้ตกนีช้าวบ้านเรียกว่า น า้ตกสะด่องม่องลาย อันเป็นช่ือล าห้วยม่องลายท่ีเป็นต้นน า้  โดย
บริเวณน า้ตกจะมีน า้ตลอดปีแต่จะมีน า้น้อยในช่วงฤดูแล้งราวเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน 

 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ณ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
  หลงัอาหาร เช็คอินเขา้ที่พกั เก็บสัมภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
บ่าย  อิสระให้ท่านสนุกสุดเหว่ียง! กบัเคร่ืองเล่น Water Park อาทิ ภูเขาจ าลองสูง 5 เมตร, สไลเดอร์น ้า,  

จกัรยานน ้า, ขบัเจ๊ตสกี และกิจกรรมทางน ้าอีกมากมายภายในรีสอร์ทที่พกัตามอธัยาศยั  
(ค่ากิจกรรมไม่รวมอยูใ่นแพคเกจ) 

วันแรก  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - น ้าตกเอราวัณ - เลคเฮฟเว่นฯ 
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18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
  หลงัอาหาร อิสระพกัผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ สายน ้า และป่าเขา ฝันดี...ราตรีสวสัด์ิ 
 
 
07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั 
  หลงัอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท ์เตรียมพร้อมออกเดินทาง 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จ าลองเมืองโบราณในช่วงยคุสมยัรัชกาลที่ 5 มาไว้

ที่น่ี อีกทั้งยงัมีการให้นกัท่องเที่ยวไดร่้วมแต่งกายชุดไทยเพ่ือให้เขา้กบับรรยากาศโดยรอบอีกดว้ย อิสระให้
ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
(ไม่รวมบตัรเขา้ชม ค่าเปลี่ยนชุดไทย และแลกเงินส าหรับใช้จ่ายในเมืองมลัลิกา รศ.124)  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารคีรีมันตรา (อาหารเซ็ทโต๊ะ)  
  “คีรีมันตรา” เป็นร้านอาหารอร่อยหลกัร้อย แต่วิวหลกัลา้น!! ทานอาหารท่ามกลางเสน่ห์แห่งขุนเขา 
 

วันที่สอง เลคเฮฟเว่นฯ - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - สะพานข้ามแม่น ้าแคว - วัดถ า้เสือ - กรุงเทพฯ 



 

 

 
บ่าย  น าท่านชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว ซ่ึงเป็นสถานทีท่างประวติัศาสตร์ที่ส าคญัย่ิงแห่งหน่ึง เป็นสะพานที่ 

ส าคญัที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 อิสระชอ้ปป้ิงของฝาก อาทิ อญั
มณีที่มีช่ือเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซ้ือไดท้ี่บริเวณเชิงสะพานขา้มแม่น ้าแคว ซ่ึงมีสินคา้จาก
พม่าจ าพวกเคร่ืองประดบั เคร่ืองแกว้ พลอยสี เฟอร์นิเจอร์ ไมแ้กะสลกั ผา้ทอ ฯลฯ  
น าท่านออกเดินทางไปยงั วัดถ า้เสือ เพื่อกราบนมสัการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกวา้งขวางของวดั 
พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจงัหวดักาญจนบุรีตวัองค์ พระสวยงามประดบั ดว้ยโมเสคสี
ทองทั้งองค ์ เมื่อเดินทางมาถึงดา้นบนก็พบกบัความสดช่ืนของลมที่พดัเยน็ และแรงทีเดียว มองไปดา้นล่าง
เห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทบัใจสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั แวะซ้ือของฝากจากเมือง
กาญฯ ณ ร้านของฝาก ระหว่างทาง พร้อมอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

18.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการให้บริการ 
***************************************************************************  

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุต ่ากว่า 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

12-13 กนัยายน 2563 5,200 4,900 1,800 
19-20 กนัยายน 2563 5,200 4,900 1,800 
26-27 กนัยายน 2563 5,200 4,900 1,800 
02-03 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,800 
03-04 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,800 
10-11 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,800 
17-18 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,800 
23-24 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 2,000 

24-25 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 2,000 
31 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 1,800 

07-08 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 1,800 
14-15 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 1,800 
21-22 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 1,800 
28-29 พฤศจิกายน 2563 5,200 4,900 1,800 

05-06 ธันวาคม 2563 5,500 5,200 2,000 
12-13 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,800 
19-20 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,800 
26-27 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,800 

31 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 5,500 5,200 2,000 

02-03 มกราคม 2564 5,500 5,200 2,000 
09-10 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,800 
16-17 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,800 
23-24 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,800 
30-31 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,800 

 
 
 



 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 5,200 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  4,900 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,900 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 4,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,800 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรานี้รวม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
• ค่าที่พกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น ้าอุ่น พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 



 

 

ส่ิงที่ควรน าไป 

▪ หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
▪ ของใชส่้วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถา่ยรูป 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที่
ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นดว้ยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที่ยวบินภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้
 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้9 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากว่า 8 ท่าน 


