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Café Day Trip กาญจนบุรี EP#1 

เที่ยวเก๋ 2คำเฟ่ 2สไตล์  ไหว้พระวัดดัง ขอพร เสริมบารมี 

วันเสาร์  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

Z2 Kanchanaburi – วัดถ ำ้เสือ – มีนำคำเฟ่  
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท พระราม 2 เลยหมู่บา้นชิชา)  

โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยให้การตอ้นรับ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดักาญจนบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อมบริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ  
09.00 น. เดินทางถึงจงัหวดักาญจนบุรี  

น าคณะสู่ Z2 Kanchanaburi  คาเฟ่เมืองกาญ มาในธีมนัง่ชิลชมแม่น ้า ฟิลลิ่งทะเล ้ทะเล! ตกแต่งดว้ยตน้
มะพร้าวคลา้ยกบัริมทะเล มาแลว้ตอ้งอพัรูปลงรัวๆ (ไม่รวมค่าอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืม)  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู่วัดถ ำ้เสือ วดัน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ที่อ  าเภอท่าม่วง มีช่ือเสียงเลื่องลือในความ
สวยงามของพระรูปองคใ์หญ่ ‘หลวงพ่อชินน์ประทานพร’ ตวัองคพ์ระประดบัดว้ยโมเสคสีทองทั้งองค ์และ “พระ
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เจดียเ์กษุแกว้มหาปราสาท” เป็นเจดียท์รงแปดเหลี่ยม สีส้มอิฐ สูง 9 ชั้น ตรงกลางมีบนัไดเวียนสามารถเดินขึ้นไป
ถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั รวมถึงพระพุทธรูปต่างๆ มากมายให้กราบไหว ้ไปจนถึงชั้นบนสุด 
ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย หากมองลงมาจากดา้นบน จะเห็นวิว
ภูเขา นาขา้ว เขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นมุมกวา้งไกลยาวสุดลูกตา ย่ิงช่วงที่นาขา้วโตเต็มที่ จะสวยงามมากมาก (รวม
ค่าขึ้นรถรางสู่วดัถ ้าเสือ)        

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทาง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนมีนำ คำเฟ่  
บริกำรเมนูก๋วยเต๋ียวโอ่งแบบพิเศษ ท่ำนละ 1 ชำม 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นให้ท่านไดใ้ชเ้วลาเต็มที่ แชะรูปกนัไดทุ้กมุม ณ ร้าน มีนำคำเฟ่ (กำแฟหลักสิบ วิวหลักล้ำน) ตวัร้านจะ
ออกแนวโมเดิร์นปูนเปลือย มีดาดฟ้าให้นัง่ชมวิว แบบพาโนราม่า มองเห็นวิวทุ่งนาอนักวา้งใหญ่และมองเห็นวิว
วดัถ ้าเสือที่โดดเด่นสวยงาม ทั้งยงัมีมุมพกัผ่อนแบบชิลล์ๆ  ทั้งในห้องแอร์และโซนเอาทด์อร์ให้ไดเ้ลือกจุดนัง่ด่ืม
กาแฟพร้อมชมวิวไปในตวั หากไดไ้ปแลว้จะเอ่ยว่า กาแฟหลกัสิบ วิวหลกัลา้น 

 พิเศษ! บริการเคร่ืองด่ืมเยน็ท่านละ 1 แกว้ (ไม่รวมค่าขนม) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

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

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

 

ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

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

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

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
4. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  

ฟรี!! บริกำรถ่ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ำย เจ้ำหน้ำที่จัดส่งในช่องทำงที่เหมำะสม) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท 
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วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถอื/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไมช่ าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก 

 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

หมำยเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ



 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD18-03 van  

เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


