เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)
J.TRAVEL SERVICE
87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-513455 แฟกซ์ 034-513455 มือถือ. 081-4513581
E-Mail : J.travelservice@gmaill.com
Website: www.tourmuangkan.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 13/529

ย่าต๊อก ที..ปิล๊อก
สูดกลินอายของความสดชืน พร้อมสูดลมหายใจแบบเต็มปอดที บ้านไร่วิมานดิน
ชมความงามศิลปะพม่าสุดชายแดนตะวันตกที วัดเหมืองปิล๊อก แวะเนินเสาธงมองทิวทัศน์ฝั่งเพือน
บ้าน สูดกลินอายวัฒนธรรมเยียมชมวิถีชีวิตของผู้คนใน ตลาดบ้านอีต่อง หมู่บ้านของชาวไทยเชือ
สายพม่าล่นน่าใสไหลเย็นที น่าตกจ๊อกกระดิน บุก เนินช้างศึกชมวิวทีเห็นทิวทัศน์ได้ รอบตัวแบบ
360 องศาพร้อมอิมบุญที วัดถ่าเสือ

บ้านไร่วิมานดิน







ปลูกกล้วยให้ช้าง
ล่องแก่ง
ตามหาน่าพุร้อน
ตามรอยเท้าสัตว์
เทียวป่าศึกษาธรรมชาติ
จิบชาลางจืด

3 วัน 2 คืน

วันแรก :
07.00 น.

09.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

14.40 น.

15.00 น.
18.00 น.
21.00 น.

กรุงเทพฯ – บ้านไร่วิมานดิน (กาญจนบุร)ี
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ทีมงานจาก บริษัท เจ .ทราเวล ให้การต้อนรับและดูแลสัมภาระ
จัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระของทุกท่าน ดูแลเรื่องที่นั่งให้ทุกท่านจนเป็นที่เรียบร้อย พร้อม
บริการเสิร์ฟ อาหารว่าง แบบ Box Set
เที่ยวชม วัดถ้้าเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ ความใหญ่โต
กว้างขวางของวัด และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดกาญจนบุรี องค์พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสี
ทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น มองไป
ด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
เดินทางถึง เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม สัญลักษณ์
ของอ้าเภอทองผาภูมิ ชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบน
สันเขื่อน ซึ่งสันเขื่อนด้านหนึ่งจะติดกับเขาที่เป็นหินผาสูงชัน
มักมีลิงเจ้าถิ่นมาวิ่งเล่นให้ถ่ายรูปด้วย วิวเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บ
น้้าขนาดใหญ่ มีน้าสีเขียวมรกต สามารถชมวิวอ่างเก็บน้้าหรือ ทิวทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้้ามี
ความเป็นธรรมชาติทั้งภูเขาและต้นไม้ ในน้้ามีต้นไม้ยืนตายต้นโผล่พ้นน้้าให้เห็นอยู่บ้าง บาง
แห่งมีลักษณะเหมือนเกาะเล็กๆ อยู่กลางอ่างเก็บน้้า
เช็คอินเข้าที่พักกับที่พักสไตล์คันทรี่ บ้านไร่วิมานดิน ที่พักสุดชิคที่มีกลิ่นอายของความเป็น
ธรรมชาติ เหมาะส้าหรับผู้ที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านจะได้
พักผ่อนและดื่มด่้ากับสรรพส้าเนียงแห่งธรรมชาติ ฟังเสียงนกร้อง
ลมพัด เสียงกระซิบจากใบไม้ไหว น้้าเซาะทราย หรือแม้กระทั่ง
เสียงกระซิบร้าพันของคนที่คุณรักโดยปราศจากเสียงจราจรใดๆมา
รบกวน
ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดฟินไปกับแมกไม้ธรรมชาติ ที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ต้อนรับทุก
ท่าน กับกิจกรรมล่องแก่งสุดหวาดเสียว
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อมคาราโอเกะ
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง :
06.00 น.

09.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

16.00 น.

17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
วันที่สาม :
06.00 น.
08.30 น.

น้้าตกจ๊อกกระดิ่น – ตลาดบ้านอีต่อง
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดใส รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
พร้อมพาลูกทัวร์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านพร้อมชม
พระอาทิตย์ขึ้น
สูดลมหายใจเข้าปอดกันแบบเต็มที่กับกิจกรรมชมสวน
ดื่มด่้ากับสรรพส้าเนียงแห่ง
ธรรมชาติ
เก็บสัมภาระเตรียมพร้อมเช็คเอ้าท์
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
พบกับความสนุกในการเดินทางสุดชิคส้าหรับสไตล์คนชอบลุย พร้อมผ่อนคลายไปกับการ
เล่นน้้าที่ น้้าตกจ๊อกกระดิ่น น้้าตกที่มีความโดดเด่นสวยงามแปลกตา เป็นน้้าตกอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ยังเป็นน้้าตกที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เหมาะแก่การเล่นน้้า
แวะละลายทรัพย์พร้อมสูดกลิ่นอายวัฒนธรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตของผู้คนใน
ตลาดบ้านอีต่อง หมู่บ้านของชาวไทยเชือ้ สายพม่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงมีวิถีชีวิตอัน
งดงาม จากหมู่บ้านมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขาช้างเผือกซึ่งเป็นยอดเขา ที่สูงที่สุด
ของ อ. ทองผาภูมิ
เช็คอินเข้าที่พักสุดชิคสไตล์โฮมสเตย์
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดีราตรีสวัสดิ์
เนินช้างศึก – ร้านของฝากของที่ระลึก – วัดถ้้าเสือ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดใส รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
ตักบาตรตอนเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
เดินทางถึง เนินช้างศึก จุดชมวิวบนยอดเขา ในเขตพรมแดน
ไทย-พม่า แวะชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ได้รอบตัวแบบ 360 องศา
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว มีหมอกปกคลุมตามยอดเขา จึงเป็นจุด
ชมวิวที่สวยงาม

12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
เที่ยวชม วัดถ้้าเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ ความใหญ่โตกว้างขวางของวัด และ
พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
กาญจนบุรี องค์พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้ง
องค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลม
ที่พัดเย็น มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี จากนั้น
เดินทางกลับอ้าลาเมืองกาญจน์
พาทุกท่านแวะละลายทรัพย์ ณ ร้านของฝากเมืองกาญจน์ เพื่อเลือกชมสินค้า ของที่ละลึก
ของฝากเพื่อคนที่ท่านรัก
น้าทุกท่านถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพและประทับใจตลอดการเดินทางมิรู้ลืม
************************************

หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ
โปรแกรมทัวร์ เส้นทางที่ 5 กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ -ปิล๊อก

ราคาต่อท่าน ส้าหรับ Join Group
ผู้ใหญ่
5,900 บาท
เด็ก 3-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
5,900 บาท
เด็ก 3-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
มีเตียงเสริม
3,900 บาท
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)
1,000 บาท
โปรแกรมจะเดินทางเมือ่ มีลูกค้าจองครบ 8 ท่าน

ราคาต่อท่าน ส้าหรับ กรุ๊ปเหมา / Private (ไม่มีราคาเด็ก)
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 4-5 ท่าน
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 6-7 ท่าน
คณะเดินทาง ผู้ใหญ่ 8-9 ท่าน
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

8,900
7,900
6,500
5,900
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้้ามันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้้าในตัว ทีวี แอร์ เครื่องท้าน้้าอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการน้าเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก้ากับภาษี)
4. ค่าชุดตักบาตรเช้าส้าหรับท่านที่ตื่นเช้า หรือ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

เงื่อนไขการจองและส้ารองที่นั่ง :
1. วางเงินมัดจ้า ณ วันที่ท้าการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องช้าระเต็มจ้านวน 100%
4. หากไม่ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจ้าคืนได้

ช้าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี นางปิยวดี ยอดด้าเนิน / นายสาธิต ยอดด้าเนิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา โลตัสกาญจนบุรี เลขที่บัญชี 975 200 1241
**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง เบอร์แฟกซ์.034-513455 หรือ อีเมล์ j.travelservice@gmail.com
พร้อมเขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจ้าเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง :
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่
ก้าหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิก
หรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยูนอกเหนื
่
อการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจ้า ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจ้านวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัน / เวลา ท้าการ
: วันจันทร์-วันศุกร์
: เวลา 08.30 น.-18.00 น.
: วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดท้าการ
เบอร์ส้านักงาน : 034-513455
มือถือ : 086-307-9030 , 081-451-3581 , 081-8580228 (กรณีเร่งด่วน 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ : j.travelservice@gmail.com
**หากไม่มีผู้รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด กรุณาฝากรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทางอีเมล์
*************************************************************

