สิงหาคม63 15, 22, 29

กันยายน63 5, 12, 19, 26
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Café Day Trip เที่ยวเก๋ 2คาเฟ่ 2สไตล์
ไหว้ พระวัดดัง ขอพร เสริมบารมี
วันเสาร์ ......

จุดนัดหมาย – Z2 Kanchanaburi – วัดถา้ เสื อ – มีนาคาเฟ่ – กรุงเทพฯ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ ามันปตท พระราม 2 เลยหมู่บา้ นชิชา)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน้าดื่มบนรถ
09.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี
นาคณะสู่ Z2 Kanchanaburi คาเฟ่ เมืองกาญ มาในธีมนัง่ ชิลชมแม่น้ า ฟิ ลลิ่งทะเล้ ทะเล! ตกแต่งด้วยต้นมะพร้าวคล้าย
กับริ มทะเล มาแล้วต้องอัพรู ปลงรัวๆ (ไม่รวมค่าอาหาร ขนมและเครื่ องดื่ม)

ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางสู่ วัดถา้ เสื อ วัดนี้ต้ งั อยู่บนเนินเขา ที่อาเภอท่าม่วง มีชื่อเสี ยงเลื่องลือในความสวยงาม
ของพระรู ปองค์ใหญ่ ‘หลวงพ่อชินน์ประทานพร’ ตัวองค์พระประดับด้วยโมเสคสี ทองทั้งองค์ และ “พระเจดียเ์ กษุแก้ว
มหาปราสาท” เป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม สี ส้มอิฐ สู ง 9 ชั้น ตรงกลางมีบนั ไดเวียนสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุ ด แต่ละชั้น
มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงพระพุทธรู ปต่างๆ มากมายให้กราบไหว้ ไปจนถึงชั้นบนสุ ด ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของพระ
บรมสารี ริกธาตุที่อญั เชิญมาจากประเทศอินเดีย หากมองลงมาจากด้านบน จะเห็นวิวภูเขา นาข้าว เขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็ น
มุมกว้างไกลยาวสุ ดลูกตา ยิง่ ช่วงที่นาข้าวโตเต็มที่ จะสวยงามมากมาก (รวมค่าขึ้นรถรางสู่ วดั ถ้ าเสื อ)

วัดถ้ าเสื อ
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ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทาง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านมีนา คาเฟ่
บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวโอ่ งแบบพิเศษ ท่านละ 1 ชาม

บ่าย

จากนั้นให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ แชะรู ปกันได้ทุกมุม ณ ร้าน มีนาคาเฟ่ (กาแฟหลักสิ บ วิวหลักล้าน) ตัวร้านจะออกแนว
โมเดิร์นปูนเปลือย มีดาดฟ้าให้นงั่ ชมวิว แบบพาโนราม่า มองเห็นวิวทุ่งนาอันกว้างใหญ่และมองเห็นวิววัดถ้ าเสื อที่โดดเด่น
สวยงาม ทั้งยังมีมุมพักผ่อนแบบชิลล์ๆ ทั้งในห้องแอร์ และโซนเอาท์ดอร์ให้ได้เลือกจุดนัง่ ดื่มกาแฟพร้อมชมวิวไปในตัว
หากได้ไปแล้วจะเอ่ยว่า กาแฟหลักสิ บ วิวหลักล้าน
พิเศษ! บริ การเครื่ องดื่มเย็นท่านละ 1 แก้ว (ไม่รวมค่าขนม)

ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
20.00 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. บริ การถ่ายรู ปตลอดทริ ป (รู ปถ่าย เจ้าหน้าที่จดั ส่งในช่องทางที่เหมาะสม)
3. ค่าขึ้นรถรางที่วดั ถ้ าเสื อ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
5. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ าย)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการ
ชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และช่ างภาพ คนละ 100 บาท
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล์) ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคาร
ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผู ้
จัด จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
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2. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ
สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
3. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั
กากับ
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
5. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทาง
อื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู ้
จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธ
ให้บริ การ
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