


ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 มิถุนายน 64 05, 12, 19, 26 

กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 

กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 ตุลาคม 64 02, 16, 23, 30 

พฤศจิกายน  64 06, 13, 20, 27 ธันวาคม  64 04, 11, 18, 25 

Café Day Trip กำญจนบุรี EP#1

เทีย่วเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล์  ไหว้พระวดัดัง ขอพร เสริมบำรมี
วนัเสำร์  กรุงเทพฯ – กำญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

Z2 Kanchanaburi – วดัถ า้เสือ – มนีาคาเฟ่  
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท พระราม 2 เลยหมู่บา้นชิชา) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับพ 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
09.00 น. เดินทางถึงจงัหวดักาญจนบุรี  

น าคณะสู่ Z2 Kanchanaburi  คาเฟ่เมืองกาญ มาในธีมนัง่ชิลชมแม่น ้า ฟิลล่ิงทะเล ้ทะเล! ตกแต่งดว้ยตน้มะพร้าว
คลา้ยกบัริมทะเล มาแลว้ตอ้งอพัรูปลงรัวๆ (ไม่รวมค่าอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืม)  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู่วดัถ า้เสือ วดัน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ท่ีอ าเภอท่าม่วง มีช่ือเสียงเล่ืองลือในความ
สวยงามของพระรูปองคใ์หญ่ ‘หลวงพอ่ชินน์ประทานพร’ ตวัองคพ์ระประดบัดว้ยโมเสคสีทองทั้งองค ์ และ “พระ
เจดียเ์กษุแกว้มหาปราสาท” เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สีส้มอิฐ สูง 9 ชั้น ตรงกลางมีบนัไดเวยีนสามารถเดินข้ึนไปถึง
ชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั รวมถึงพระพุทธรูปต่างๆ มากมายใหก้ราบไหว ้ ไปจนถึงชั้นบนสุด ซ่ึง



เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย หากมองลงมาจากดา้นบน จะเห็นวิวภูเขา 
นาขา้ว เข่ือนวชิราลงกรณ์ เป็นมุมกวา้งไกลยาวสุดลูกตา ยิง่ช่วงท่ีนาขา้วโตเตม็ท่ี จะสวยงามมากมาก (รวมค่าข้ึน

รถรางสู่วดัถ ้าเสือ)       
ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทาง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านมีนา คาเฟ่  
บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวโอ่งแบบพเิศษ ท่านละ 1 ชาม 

 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นใหท้่านไดใ้ชเ้วลาเตม็ท่ี แชะรูปกนัไดทุ้กมุม ณ ร้าน มีนาคาเฟ่ (กาแฟหลกัสิบ ววิหลกัล้าน) ตวัร้านจะออก

แนวโมเดิร์นปูนเปลือย มีดาดฟ้าใหน้ัง่ชมววิ แบบพาโนราม่า มองเห็นววิทุ่งนาอนักวา้งใหญ่และมองเห็นววิวดัถ ้า
เสือท่ีโดดเด่นสวยงาม ทั้งยงัมีมุมพกัผอ่นแบบชิลล์ๆ  ทั้งในหอ้งแอร์และโซนเอาทด์อร์ใหไ้ดเ้ลือกจุดนัง่ด่ืมกาแฟ
พร้อมชมววิไปในตวั หากไดไ้ปแลว้จะเอ่ยวา่ กาแฟหลกัสิบ ววิหลกัลา้น 

 พเิศษ! บริการเคร่ืองด่ืมเยน็ท่านละ 1 แกว้ (ไม่รวมค่าขนม) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
Z2 Kanchanaburi https://www.facebook.com/Z2-Float-Kanchanaburi-347912322744504 
มีนาคาเฟ่  https://www.facebook.com/meenacafe2017 

 

https://www.facebook.com/Z2-Float-Kanchanaburi-347912322744504
https://www.facebook.com/meenacafe2017


ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอ
ดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
 
 



หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ
และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก ากบั 
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ
ยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 



http://www.thaifly.com/ทัวร์ไทย-แพคเกจทัวร์ไทย-Thailand-Tour
http://www.thaifly.com/

