
โปรแกรม 1 วนั Café Day Trip กาญจนบรุี

เที่ยวเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล์ ไหวพ้ระดงั ขอพร เสรมิบารมี

EP.1 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 64)

รหสัทวัร ์ : JNL 01
 ขอพรพระวดัดงั หลวงพอ่ชินนป์ระทานพร แหง่วดัถํา้เสอื

 เช็คอนิคาเฟ่เมืองกาญ นัง่ชิลชมแม่น้ําฟิลทะเล Z2 Kanchanaburi
 แชะแชร ์ คาเฟ่กลางทุ่งนา มีนาคาเฟ่ กาแฟหลกัสบิ ววิหลกัลา้น อิม่ฟร!ี กว๋ยเตีย๋วโอง่พรอ้มเครื่องดื่ม



กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 ตลุาคม 64 02, 16, 23, 30

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27

กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 ธนัวาคม 64 04, 11, 18, 25

วนัเสาร ์ กรงุเทพฯ - กาญจนบรุี - กรงุเทพฯ

Z2 Kanchanaburi - วดัถ ํา้เสือ - มีนาคาเฟ่
06.00น.คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ ปัม๊น้ํามนัปตท พระราม 2 เลยหมูบ่า้นชชิา)

โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั

06.30น.ออกเดนิทางสู่ จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และ น้ําดืม่บนรถ

09.00น.เดนิทางถงึจงัหวดักาญจนบุรี

นําคณะสู่ Z2 Kanchanaburi คาเฟ่เมอืงกาญ มาในธมีนัง่ชลิชมแม่น้ํา ฟิลลิง่ทะเล้ ทะเล! ตกแต่ง

ดว้ยต้นมะพรา้วคลา้ยกบัรมิทะเล มาแลว้ต้องอพัรูปลงรวัๆ (ไม่รวมค่าอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม)

ได้เวลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางสู่วดัถํ้าเสอื วดัน้ีตัง้อยู่บนเนินเขา ที่อําเภอท่าม่วง มชีื่อเสยีง

เลื่องลือในความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ ‘หลวงพ่อชินน์ประทานพร’ ตัวองค์พระประดบั

ดว้ยโมเสคสทีองทัง้องค์ และ “พระเจดยีเ์กษุแกว้มหาปราสาท” เป็นเจดยีท์รงแปดเหลีย่ม สสีม้อฐิ

สูง 9 ชัน้ ตรงกลางมบีนัไดเวยีนสามารถเดนิขึน้ไปถงึชัน้บนสุด แต่ละชัน้มภีาพจติรกรรมฝาผนัง

รวมถงึพระพทุธรปูต่างๆ มากมายใหก้ราบไหว้ ไปจนถงึชัน้บนสดุ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของพระบรม

สารรีกิธาตุที่อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย หากมองลงมาจากด้านบน จะเห็นวิวภูเขา นาข้าว

เขื่อนวชริาลงกรณ์ เป็นมุมกว้างไกลยาวสุดลูกตา ยิง่ช่วงที่นาขา้วโตเต็มที่ จะสวยงามมากมาก

(รวมคา่ขึน้รถรางสูว่ดัถํ้าเสอื)



ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดนิทาง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นมนีา คาเฟ่

บรกิารเมนูก๋วยเตีย๋วโอ่งแบบพเิศษ ทา่นละ 1 ชาม

บ่าย จากนัน้ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาเตม็ที่ แชะรปูกนัไดทุ้กมมุ ณ รา้น มนีาคาเฟ่ (กาแฟหลกัสบิ ววิหลกัลา้น)

ตวั รา้นจะออกแนวโมเดริน์ปนูเปลอืย มดีาดฟ้าใหน้ัง่ชมววิ แบบพาโนราม่า มองเหน็ววิทุ่งนาอนักวา้ง

ใหญ่ และ มองเหน็ววิวดัถํ้าเสอืที่โดดเด่นสวยงาม ทัง้ยงัมมีุมพกัผ่อนแบบชลิล์ๆ ทัง้ในห้องแอร์

และ โซนเอาท์ดอรใ์หไ้ดเ้ลอืกจุดนัง่ดื่มกาแฟ พรอ้มชมววิไปในตวัหากไดไ้ปแลว้จะเอ่ยว่า กาแฟ

หลกัสบิ ววิหลกัลา้น

พิเศษ! บรกิารเครือ่งดืม่เยน็ทา่นละ 1 แกว้ (ไมร่วมคา่ขนม)

ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ

20.00น.เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยว และ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

สิ่งที่ควรนําติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

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

มนีาคาเฟ่ https://www.facebook.com/meenacafe2017

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


ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง

2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่อาหาร และ เครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ

75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายตุํา่กวา่ 1 ปี หรอื อายเุกนิ 85 ปี ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวั

การถกูฆาตกรรม หรอื ถกูทาํรา้ย)

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หาก

แจง้ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม)

อตัราค่าบริการน้ีไม ่รวม

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน

กรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอื เชา่จกัรยาน เป็นตน้

2. คา่ทปิทมีงาน ทา่นละ 100 บาท

วิธีการจอง

1. กรุณาแจง้รายละเอยีดวนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้องพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ ช่องทางตดิต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบรูณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ให้

ลูกคา้ท่านอื่นที่ รออยู่ การชําระไม่ครบถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง

1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุ

สดุวสิยั อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทาง

ในโปรแกรมนัน้ๆได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ



หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 8 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทเิชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ และ ผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกทําร้าย

ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ

การก่อจลาจล การปฎวิตัิ และ อืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื ทางออ้ม

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร ลง

นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง

ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยี

ความรูส้กึ และ คา่ใชจ่้ายทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผู้จดัเหน็ว่าผู้เดนิทางประพฤตตินที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรพัย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จ ัดอาจใช้มาตรการตามที่

เหน็สมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าวดําเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธ

ใหบ้รกิาร




