
 

 

 

 

ราชบรุ ี1วนั 2 อาํเภอ  

เพือ่เธอคนเดยีว 



มาตราการดแูลปองกัน การติดเชือ้โควิด-19  
- ตรวจวดัอณุหภูมกิอนการเดนิทาง  
- ฉดีพนฆาเชื้อภายในยานพาหนะ กอนใหบรกิารทุกครัง้ 

- โตะอาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวนระยะหาง ใชชอนกลาง (Social 

Distancing)  
- บรกิารหนากากอนามยัชนดิผา ทานละ 1 อนั  
- จดุบรกิาร แอลกอฮอลลางมือประจาํรถบัส ตลาดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการปองกนั COVID-19 ของกระทรวงการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ) ปม ปตท. กม 25–วัดคงคาราม-ถ้ําเขาบิน-อุทยานหินเขางู-Tara Coffee-ตลาดเกา

เจ็ดเสมียน (-/L/-) 

06.30น.คณะพรอมกัน ณ ปมปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กทม. (google map: 
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเพือ่รบัหนากากอนามยัแบบผา บรกิารจดุเชค็อณุหภูมิ
รางกายกอนการเดนิทาง และมคัคเุทศกคอยใหคาํแนะนํามาตราการ
การปองกนั COVID-19 กอนออกเดนิทาง(พนฆาเชือ้ยานพาหนะ 
และตรวจเช็คอณุหภูมิพนกังานคบขบัรถกอนการเดนิทาง ) 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก
เดนิทางตามเวลา หากทานมาไมทนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
ไมคนืคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 



Google map: ปม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 

 
09.00 น.เดินทางถึงวัดคงคารามจังหวัด ราชบุรี ซึ่งท่ีวัดแหงนี้ มีช่ือเสียงในดาน 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีเกาแกและมีอายุมากกวา 250 ป เปนภาพพุทธประวัติตอน
มารผจญ ภาพสวรรคช้ันตางๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจา ท่ีประทับบนบัลลังก 
ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือ
ละเอียดออน  สวยปราณีตฝมือชางช้ันสูง  หาชมไดยากในปจจุบัน  เหลา
บรรดาผูศึกษาในจิตรกรรม จะตองมาศึกษา คัดลอก ตนฉบับท่ีนี่เปนอันดับ
แรกๆ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑพื้นบานวัดคงคาราม เปนแบบ
เรือนไมทรงไทย ในพิพิธภัณฑมีกุฎิ ๙ หอง เปนเรือนไทย ไมสักบานประตู 
และหนาตางแกะสลักอยางงดงาม เปนท่ีรวบรวมวัตถุโบราณเกาแกท่ีเก่ียวกับ
ทองถ่ิน เปนส่ือการสอนใหเยาวชนรุนหลังไดมาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดทุก
วันมีพระครูสัตยาภิรัต เปนเจาอาวาสและเปนผูดูแลพิพิธภัณฑนอกจาก
พิพิธภัณฑพ้ืนบานภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามเปนวัดมอญ 
สรางข้ึนโดยพระยามอญ มีอายุกวา ๒๐๐ ป มีศิลปท่ีเปนผลงานของชาวไทย 
เช้ือสายมอญ คุณคา และไดอนุรักษไวใหเยาวชนไดศึกษากันดวย เรื่องราว
พุทธประวัติ และวิถีชีวิตชุมชนมอญ ผานภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ฝมือชาว
ไทยเช้ือสายมอญ ภายในพระอุโบสถวัดอีกดวย  



 
10.30น. หลังจากนั้น นําทุกทานเดินทางสู ถ้ําเขาบิน เปนแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ภายในถํ้าเต็มไปดวย
หินงอกหินยอยท่ีมีความสวยงามในป 2530 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
ไดมอบหมายใหสํานักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถํ้าเขาบิน มีการ
ติดต้ังไฟฟา  แสง  สี  เพ่ือเนนความสวยงามของถํ้า อิสระใหทุกทาน ถายรูป
ภายในถํ้า ตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ร้านอาหาร  
13.00น. นําทุกทานเดินทางสู อุทยานหินเขางูแตเดิมเปนแหลงระเบิดและยอยหิน

ท่ีสําคัญของไทยต้ังแตสมัยตนรัตนโกสินทร เนื่องจากเปนปูนท่ีมีคุณภาพดี 
ตอมาท้ังภาครัฐและประชาชนไดเล็งเห็นถึงความเส่ือมโทรมของสภาพภูมิ
ประเทศ และวิวทิวทัศน อีกท้ังท่ีเขางูนี้ยังเปนศาสนสถานอันเกาแก จึงไดมี
การยกเลิกสัมปทานการระเบิดและยอยหินท่ีบริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิก
สัมปทาน เขางูกลายเปนเหมืองราง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได
พัฒนาเขางูใหเปนสวนสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียว ทางโบราณคดี ได
สรางพระพุทธรูปหินขนาดใหญ เต็มพ้ืนท่ีหนาผา สรางจากการยิงแสงเลเซอร
ลงหนาผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแหงนี้ มีสถานท่ีทองเท่ียวทางโบราณคดี
อยูหลายแหง ซึ่งจะเปนถํ้าท่ีอยูบนภูเขามีถํ้าฤๅษี ถํ้าฝาโถและถํ้าจีน-จาม แต
ละถํ้าอยูไมไกลกัน แตตองเดินข้ึนบันไดไตเขาไปคอนขางสูง บริเวณรอบๆก็
จะมีฝูงลิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 



 
หลังจากนั้นTara Coffee สถานท่ีพักผอนสุดชิลริมแมน้ําแมกลอง จ.ราชบุรี 
บริการ ท้ังรานกาแฟ รานอาหาร สปาแบบครบวงจร และหองพักรายวัน ทาน
จะไดสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแมน้ําท่ีสวยท่ีสุด นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดผอนคลาย เชน พายเรือคายัค และใหอาหารปลา   

 
15.00 น.  อิสระใหทุกทานแวะชอปปง ตลาดเกาเจ็ดเสมียนเปนตลาดเกาแกอายุมา
กวา 100 ป แตเรียกติดปากกันมาวา “ตลาดเกา 119 ป เจ็ดเสมียน” เจ็ดเสมียนและท่ี
หามพลาดเด็ดขาดของดีเจ็ดเสมียน คือ ไชโปว มีท้ังเค็ม หวาน 

19.00 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  

 

 

 

 

 



อัตราคาบริการ  
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใหญ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 
26 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 
27 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 
28 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
2 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
8 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
9 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

12 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัพุธ/วนัชนม
พระชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
16 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
22 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
23 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
29 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
30 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
5 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
6 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

12 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
13 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
19 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
20 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
26 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
27 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

3 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
4 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

10 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
11 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
13 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัองัคาร/วนั

คลายวนัสวรรคต) 
17 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
18 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 



23 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัศกุร/วนัปย
มหาราช) 

24 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
25 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
31 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
7 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
8 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

14 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
15 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
21 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
22 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
28 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
29 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร/วนัพอ) 
6 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัพฤหัสบด/ีวนั
รฐัธรรมนญู) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
13 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
19 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
20 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

 
หมายเหตุ 
**ไมมีราคาเด็ก ราคานี้ไมรวมคาทิป** 
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใชสําหรับการทําประกันการเดินทาง 
***** รบกวนสงพรอมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ขอสาํคญั 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ 200 บาท  
- ถาหากมีผูเดินทางตํ่ากวา 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง  



- กรณีกรุปท่ีออกเดินทางไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถ
บัสปรับอากาศ เปน รถตูปรับอากาศโดยจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอน
การเดินทาง 

 

 
 
 



 
อัตราคาบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตูปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  
- คาเขาชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทองเท่ียว 
- มัคคุเทศกนําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม คารักษาพยาบาลวงเงินทานละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  ตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมรวมประกนัสขุภาพ 

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 

- คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารสําหรับทานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- คาธรรมเนียมการเขาชมสถานท่ีของชาวตางชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจายจริง 
- VAT7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ 200 บาท 

 
เงื่อนไขการจอง 

- สาํหรบัโปรแกรมนี�  ชาํระเตม็จาํนวนหลังจากสงเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน 
เชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. มิ
เชนนั้นจะถือวาทานไดทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ี
นั่งจํากัด 

- ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทานั้น 

 
 

 



เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกกอนการเดินทางต้ังแต 30 วันข้ึนไป คืนเงินคาทัวรโดยหักคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคาชําระมา และ

เก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร โดยไมใชความผิดของบริษัททัวร คืนเงินคาทัวรโดยหัก
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถามี) 

*คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน ค่ามดัจาํรา้นอาหาร รถบสัปรบัอากาศและคาใชจายจําเปนอ่ืนๆ 
 
หมายเหตุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีทองเท่ียว
ปดใหบริการ เปนตน โดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยสวนนี้ทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจาย
เพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากยานพาหนะการ
ลาชาของการจราจรภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทวง คําส่ังของ
เจาหนาท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการใดบริการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรองคาบริการคืนได 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให
คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯกํากับเทานั้นกรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน
เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี
เรียดวันอ่ืนๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือทํา
การยืนยันทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 



- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุก
ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน 
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น  

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณา
แจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ตองใชวีลแชร 

(Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ต้ังแตท่ีทานเริ่มจองทัวร  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 
รานอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรานอาหาร
ปดทําการช่ัวคราว  

 

**เมือ่ทานชาํระเงนิคาทวัรใหกบัทางบรษิัทฯแลวทางบรษิทัฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ทีม่อบความไววางใจ ใหเราบรกิาร * 


