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กาญจนบรีุ 3วนั2คืน 
  
 

 
เดินทางวนัท่ี   

วนัแรก กทม  – กาญจนบุรี – วดัถ า้เส้ือ – สะพานข้ามแม่น า้แคว –ล่องแพเปียก   

06.00 น. พร้อมกนัท่ี จุดนดัพอ เจา้หนา้ท่ี บริษทั เทวา ทราเวล  แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความ สะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่บนรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระหวา่งทางพกัผอ่นอิสระ  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่
1) บริการอาหารว่างบนรถ 

10.00 น. เดินทางถึง จ.กาญจนบุรีน าทุกท่านสู่วัดถ ้าเสือ นมสัการ พระศรีอาริยะเมตไตรองค์ใหญ่และสามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ตวัเมืองบนมุมสูง  จากนั้นน าท่านสู่ สะพานข้ามแม่น ้าแคว อนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บช ้ า
ของมวลมนุษยชาติจากผลของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพอาหารครัวชุกโดน (มื้อที2่) 
13.00 น. เดินทางสู่  ท่ีพกั สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนดส์ปา กาญจนบุรี  
15.30 น. ล่องแพเปียกลอยคอ 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั (มื้อที3่) 
20.00 น. พกัผ่อนตามอัธยาสัย  ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนดส์ปา กาญจนบุรี 
 

วนัทีส่อง สัมมนา – CSR- กจิกรรมสานสัมพนัธ์ - ปาร์ตี ้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั (มื้อที4่) 
09.30 น. สัมมนาบริษทัฯ 
12.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท (มื้อที5่) 
บ่าย กิจกรรมCSR ณ ปางชา้งไทรโยคเล้ียงชา้งปลูกกลว้ย หลงัจากนั้นท ากิจกรรมสานสัมพนัธ์ 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่าปาร์ต้ีคาราโอเกะ  ณ ห้องอาหารของทีพ่กั (มื้อที6่) 
22.00 น. พกัผ่อนตามอัธยาสัย  ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนดส์ปา กาญจนบุรี 
 
18.00 น.   
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วนัทีส่าม ถ า้กระแช –สะพานข้ามแม่น า้แคว 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั (มื้อที่7) 
09.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ท ากระแช หลงัจากนั้นเดินทางสู่สะพานข้ามแม่น ้าแคว อนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บช ้ า

ของมวลมนุษยชาติจากผลของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ร้านแพอาหารโฟลทติง้ (ม้ือที8่) 
บ่าย  แวะซ้ือของฝากน าทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

17.00 น.  เดินทางกลบัถึงจุดหมายโดยสวสัดิภาพ 

   
อัตราน้ีรวม                                                            

* ค่ารถโคช้ปรับอากาศ      

* ค่าท่ีพกั      

* ค่าอาหาร 8 ม้ือ        
* ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว  
*หอ้งสัมมนา  

 *คาราโอเกะ ซอฟดร่ิง      
* มคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวก 
*ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา
ประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวน
เงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคุม้ครอง)  
อัตราน้ีไม่รวม 

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

* ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกรายการ 
เงือนใขการช าระเงิน 
*เกบ็มัดจ า 50 % เพ่ือยืนยนัการจอง 
*ส่วนทีเ่หลือช าระ ก่อนเดินทาง 10 วนั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัว 
* ยารักษาโรคประจ าตวั รองเทา้สวมสบาย เส้ือกนัหนาว กลอ้ง  
รองเทา้ผา้ใบ 
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หมายเหตุ  

รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการล่าชา้ท่ีเกิดจาก 
การจลาจล ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติ ความล่าชา้ของผูเ้ดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
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