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1) พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
ชม วัดถาเสือ กราบนมัสการพระธาตุและพระพุทธรูปปางประทานพรทีใ่ หญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี องค์พระสวยงามมาก
ประดับด้วยโมเสคสีทองทังองค์ และเมื่อขึนถึงด้านบนโดยรถรางแล้วมองไปด้านล่างเห็นเป็นทุ่งนาสุดสายตา
อาหารกลางวันที่ …
ชม ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นปราสาทที่สร้างขึนเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายานมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม จากการขุดค้นตกแต่งของ
กรมศิลปากรพบศิลปกรรมทีส่ าคัญยิ่งคือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา และยังพบรูป
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับทีพ่ บในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้นาไปเก็บรักษาที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคงเหลือแต่องค์จาลองไว้ให้ชม จากนันไปสัมผัสความชุ่มฉ่ากันที่ นาตกไทรโยคน้อย และ
เลือกซือของฝาก อาทิ ไส้อั่ว เผือกฉาบ มันฉาบ เป็นต้น จากนันนาท่านเดินทางสู่ อาเภอศรีสวัสดิ์
ที่พัก ...รายาบุรีรีสอร์ท (พัก 2 คืน)
อาหารค่าที่รีสอร์ท.
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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2) ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

เขื่อนศรีนครินทร์ - นาตกห้วยแม่ขมิน

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
นาชมเขื่อนศรีนครินทร์(เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มนาแม่กลอง สร้างขึนบนแม่นา
แควใหญ่บริเวณบ้านเจ้าเณร ตาบลท่ากระดาน อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กันแม่นาแควใหญ่ เป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ใน
จานวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึนเพื่ออานวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วย
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
อาหารกลางวันที่
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ นาตกห้วยแม่ขมิน ซึ่งตังอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์และไหลลงสู่
อ่างเก็บนาเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นนาตกที่สวยงามมีนาไหลตลอดทังปมี 7 ชัน และมีชื่อเรียกแตกต่างกันสาหรับชันที่สวยที่สุด
คือชันที่ 4 มีชื่อเรียกว่าฉัตรแก้วอยู่ระดับเดียวกับที่จอดรถ เดินชมธรรมชาติทิวทัศน์ความสวยงามของนาตกแต่ละชันหรือจะ
แวะพักนั่งแช่เท้าสัมผัสความเย็นชุ่มฉ่าหรือจะกระโดดกระโจนลงสู่แอ่งนาได้ตามอัธยาศัย (นาเสือผ้าไปไว้เปลี่ยนด้วยนะค่ะ)
สมควรแก่เวลารถวนลงไปรับสมาชิกทุกท่านด้านล่างเพื่อเดินทางกลับที่พัก
อาหารค่าที่รีสอร์ท
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3) เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
ชม อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม 9 ทัพ นับเป็นสงครามครังสาคัญใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อปกป้องการรุกราน จากพม่าในสมัยของพระเจ้าปดุง ราวป พ.ศ.
2328 ชัยชนะในครังนีทาให้ไทยรักษาเอกราช และดารงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน
อาหารกลางวันที่ ร้านคีรีมันตรา
นาท่านชมหรือเลือกซือเครื่องประดับที่ทาจากพลอยและนิล อัญมณีสาคัญของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีศูนย์จาหน่ายที่บริเวณ
ใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่นาแคว จากนันซือขนมของฝากที่ ร้านแม่บัวคา ก่อนเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
18.30 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@

ห้องรายาเลควิว

ท่านละ

@

ห้องรายาไอสแลนด์สูท

ท่านละ

@

พักเดี่ยวห้องรายาเลควิว

เพิ่ม

@

พักเดี่ยวห้องรายาไอสแลนด์สูท

เพิ่ม

10,500.11,700.2,500.3,150.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีรวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถโค้ชปรับอากาศและรถตู้ ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลียง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ป หรือ อายุ 75-85 ป ความคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย

7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง

หลังวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หักค่าบริการ 30 %

2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน หักค่าบริการ 100 %
ติดต่อ :

ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด
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