
 

 

 

 

 

 

 

ราชบรุ ี1วนั 2 อ าเภอ เพือ่

เธอคนเดยีว 



 

 

 

มาตราการดแูลปอ้งกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจาํรถบสั ตลาดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการปอ้งกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม 25 –วัดคงคาราม-ถ้ําเขาบิน-อุทยานหินเขางู- Tara 

Coffee-ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (-/L/-) 

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขต

สายไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบั อาํนวยความสะดวกในการ

ลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเชค็อณุหภมูิ

รา่งกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคเุทศกค์อยใหค้าํแนะนาํมาตราการ

การปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ 

และตรวจเชค็อณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการเดนิทาง )  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก

เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 

   



 

 

 

 

 

 

   

 

Google map: ปัม้ ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 
 

 

 

 

 

09.00 น.เดินทางถึง วัดคงคาราม จังหวัด ราชบุรี ซึ่งที่วัดแห่งนี้ มีช่ือเสียงในด้าน 

จิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่และมีอายุมากกว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธประวัติตอน

มารผจญ ภาพสวรรค์ช้ันต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ 

ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ

ละเอียดอ่อน  สวยปราณีตฝีมือช่างช้ันสูง  หาชมได้ยากในปัจจุบัน  เหล่า

บรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรม จะต้องมาศึกษา คัดลอก ต้นฉบับที่นี่เป็นอันดับ

แรกๆ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม เป็นแบบ

เรือนไม้ทรงไทย ในพิพิธภัณฑ์มีกุฎิ ๙ ห้อง เป็นเรือนไทย ไม้สักบานประตู 

และหน้าต่างแกะสลักอย่างงดงาม เป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณเก่าแก่ที่เกี่ยวกับ



ท้องถิ่น เป็นส่ือการสอนให้เยาวชนรุ่นหลังไดม้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ทุก

วันมีพระครูสัตยาภิรัต เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นอกจาก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามเป็นวัดมอญ 

สร้างข้ึนโดยพระยามอญ มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี มีศิลปที่เป็นผลงานของชาวไทย 

เช้ือสายมอญ คุณค่า และได้อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนได้ศึกษากันด้วย เรื่องราว

พุทธประวัติ และวิถีชีวิตชุมชนมอญ ผ่านภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือชาว

ไทยเช้ือสายมอญ ภายในพระอุโบสถวัดอีกด้วย  

 
10.30น. หลังจากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ําเขาบิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ําเต็มไปด้วย

หินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ได้มอบหมายให้สํานักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ําเขาบิน มีการ

ติดตั้งไฟฟ้า  แสง  สี  เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ํา อิสระให้ทุกท่าน ถ่ายรูป

ภายในถ้ํา ตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  



 
13.00น.  นําทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานหินเขางู แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อย

หินที่สําคัญของไทยตัง้แตส่มัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี 

ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเส่ือมโทรมของสภาพภูมิ

ประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มี

การยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิก

สัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรจึีงได้

พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี ได้

สร้างพระพุทธรปูหนิขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์

ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี

อยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ําที่อยู่บนภูเขามีถ้ําฤๅษี ถ้ําฝาโถและถ้ําจีน-จาม แต่

ละถ้ําอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินข้ึนบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็

จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก 



  

 

 

 

หลังจากนั้น Tara Coffee สถานที่พักผ่อนสุดชิลริมแม่น้ําแม่กลอง จ.ราชบุรี 

บริการ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร สปาแบบครบวงจร และห้องพักรายวัน ท่าน

จะได้สัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแม่น้ําที่สวยที่สุด นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้ผ่อนคลาย เช่น พายเรือคายัค และให้อาหารปลา   

  
15.00 น.  อิสระให้ทุกทา่นแวะช้อปปิง้ ตลาดเกา่เจด็เสมียน เป็นตลาดเก่าแก่อายุมา

กว่า 100 ปี แต่เรียกติดปากกันมาวา่ “ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน” เจ็ดเสมียนและที่

ห้ามพลาดเด็ดขาดของดีเจ็ดเสมียน คือ ไชโป้ว มีทั้งเค็ม หวาน  

19.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

อัตราค่าบริการ  

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

27 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 



28 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

2 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

8 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

9 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

12 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัพธุ/วนัชนม

พระชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

16 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

22 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

29 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

30 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

5 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

6 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

12 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

19 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

26 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

27 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

3 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

4 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

10 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

11 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

13 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัองัคาร/วนั

คลา้ยวนัสวรรคต) 

17 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

18 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัศกุร/์วนัปยิ

มหาราช) 

24 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

25 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

31 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 



7 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

8 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

14 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

15 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

21 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

22 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

28 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

29 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร/์วนัพอ่) 

6 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัพฤหสับด/ีวนั

รฐัธรรมนญู) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

19 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเดก็ (วนัอาทติย)์ 

 

หมายเหตุ  

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรบัการทําประกนัการเดินทาง 

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ขอ้สาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกท์่านละ 200 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ํากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เปลี่ยนจากรถ

บัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน

การเดินทาง  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง 

- ส าหรบัโปรแกรมน้ี ช าระเต็มจ านวน  หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 

วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับ

ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรยีดมทีี่

นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จํานวน เท่านั้น  

 



เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และ

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ ารา้นอาหาร รถบสัปรบัอากาศ และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ทอ่งเที่ยว

ปิดให้บริการ เปน็ต้น โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนีท้างบรษิัทจะ

คํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ล่าช้าของการจราจร  ภัยธรรมชาต ิการเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของ

เจ้าหน้าทีร่ัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ทา่นงดใช้บริการใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบรกิารคืนได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนกังาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้

คําสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษทัฯกํากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนั

เดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนนิการต่างๆ ที่

เกิดข้ึนจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

- -ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อกีครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟริม์ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพือ่ทํา

การยืนยันทกุครั้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 



- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ 

, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุก

ครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบนิ 

โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของท่าอากาศยานเปน็สําคัญเท่านัน้  

- กรณีทีท่่านเปน็อิสลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา

แจ้งเจ้าหน้าที่เปน็กรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วลีแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอื

ตั้งแตท่ี่ท่านเริ่มจองทัวร์  

- รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอทีต่้องไดร้ับการยืนยันจากบริษทัฯอกีครั้งหนึง่ 

ร้านอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหาร

ปิดทําการช่ัวคราว  

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร * 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


