กำหนดวันเดินทำง
กุมภำพันธ์ 64

มีนำคม64

เมษำยน64

06, 13, 20, 27

06, 13, 20, 27

03, 10, 18, 24

Café Day Trip กาญจนบุรี EP#1

เที่ยวเก๋ 2คำเฟ่ 2สไตล์ ไหว้พระวัดดัง ขอพร เสริมบารมี

วันเสาร์

กรุ งเทพฯ – กาญจนบุรี – กรุ งเทพฯ
Z2 Kanchanaburi – วัดถำ้ เสื อ – มีนำคำเฟ่

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊ มน้ ามันปตท พระราม 2 เลยหมู่บา้ นชิชา)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อมบริกำรอำหำรว่ ำง และน้ำดื่มบนรถ
09.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี

นาคณะสู่ Z2 Kanchanaburi คาเฟ่ เมืองกาญ มาในธีมนัง่ ชิลชมแม่น้ า ฟิ ลลิ่งทะเล้ ทะเล! ตกแต่งด้วยต้น
มะพร้าวคล้ายกับริ มทะเล มาแล้วต้องอัพรู ปลงรัวๆ (ไม่รวมค่าอาหาร ขนมและเครื่ องดื่ม)

ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางสู่วัดถำ้ เสื อ วัดนี้ต้งั อยูบ่ นเนินเขา ที่อาเภอท่าม่วง มีชื่อเสียงเลื่องลือในความ
สวยงามของพระรู ปองค์ใหญ่ ‘หลวงพ่อชินน์ประทานพร’ ตัวองค์พระประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ และ “พระ
เจดียเ์ กษุแก้วมหาปราสาท” เป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม สีสม้ อิฐ สูง 9 ชั้น ตรงกลางมีบนั ไดเวียนสามารถเดินขึ้นไป
ถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงพระพุทธรู ปต่างๆ มากมายให้กราบไหว้ ไปจนถึงชั้นบนสุด
ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของพระบรมสารี ริกธาตุที่อญ
ั เชิญมาจากประเทศอินเดีย หากมองลงมาจากด้านบน จะเห็นวิว
ภูเขา นาข้าว เขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็ นมุมกว้างไกลยาวสุดลูกตา ยิง่ ช่วงที่นาข้าวโตเต็มที่ จะสวยงามมากมาก (รวม
ค่าขึ้นรถรางสู่วดั ถ้ าเสือ)

ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทาง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนมีนำ คำเฟ่
บริกำรเมนูก๋วยเตี๋ยวโอ่ งแบบพิเศษ ท่ ำนละ 1 ชำม

จากนั้นให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ แชะรู ปกันได้ทุกมุม ณ ร้าน มีนำคำเฟ่ (กำแฟหลักสิ บ วิวหลักล้ำน) ตัวร้านจะ
ออกแนวโมเดิร์นปูนเปลือย มีดาดฟ้าให้นงั่ ชมวิว แบบพาโนราม่า มองเห็นวิวทุ่งนาอันกว้างใหญ่และมองเห็นวิว
วัดถ้ าเสือที่โดดเด่นสวยงาม ทั้งยังมีมุมพักผ่อนแบบชิลล์ๆ ทั้งในห้องแอร์และโซนเอาท์ดอร์ให้ได้เลือกจุดนัง่ ดื่ม
กาแฟพร้อมชมวิวไปในตัว หากได้ไปแล้วจะเอ่ยว่า กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้าน
พิเศษ! บริ การเครื่ องดื่มเย็นท่านละ 1 แก้ว (ไม่รวมค่าขนม)
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
20.00 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
บ่าย

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

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งทีค่ วรนำติดตัวไปด้ วย - กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้ าใจ จากแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิ งด้ านล่ าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิ ญชวนคนไทยเที่ยวไทย
เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ

Z2 Kanchanaburi https://www.facebook.com/Z2-Float-Kanchanaburi-347912322744504
มีนาคาเฟ่ https://www.facebook.com/meenacafe2017
ข้ อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )

ฟรี!! บริกำรถ่ ำยรูปตลอดทริป (รู ปถ่ ำย เจ้ ำหน้ ำที่จัดส่ งในช่ องทำงที่เหมำะสม)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ ำนละ 100 บำท
วิธีกำรจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพือ่ ยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชำระค่ำทัวร์ เต็มจำนวน เพือ่ เป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่

ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวติ ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพือ่ ป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

