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มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยว

แหง่ประเทศไทย 

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

Coffee-ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (-/L/-) 

06.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท. กม.25 โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การ

ต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า

มาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

07.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (พ่นฆ่าเชื้อ

ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง ) 
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09.00 น.เดินทางถึง วัดคงคาราม จังหวัด ราชบุรี ซึ่งท่ีวัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงในด้าน 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธประวัติตอน

มารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ท่ีประทับบนบัลลังก์ 

ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ

ละเอียดอ่อน  สวยปราณีตฝีมือช่างชั้นสูง  หาชมได้ยากในปัจจุบัน  เหล่า

บรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรม จะต้องมาศึกษา คัดลอก ต้นฉบับท่ีนี่เป็นอันดับ

แรกๆ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม เป็นแบบ

เรือนไม้ทรงไทย ในพิพิธภัณฑ์มีกุฎิ ๙ ห้อง เป็นเรือนไทย ไม้สักบานประตู 

และหน้าต่างแกะสลักอย่างงดงาม เป็นท่ีรวบรวมวัตถุโบราณเก่าแก่ท่ีเกี่ยวกับ

ท้องถิ่น เป็นสื่อการสอนให้เยาวชนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ทุก

วันมีพระครูสัตยาภิรัต เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นอกจาก

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามเป็นวัดมอญ 

สร้างขึ้นโดยพระยามอญ มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี มีศิลปท่ีเป็นผลงานของชาวไทย 

เชื้อสายมอญ คุณค่า และได้อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนได้ศึกษากันด้วย เรื่องราว

พุทธประวัติ และวิถีชีวิตชุมชนมอญ ผ่านภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือชาว

ไทยเช้ือสายมอญ ภายในพระอุโบสถวัดอีกด้วย  
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10.30น. หลังจากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ าเขาบิน เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ าเต็มไปด้วย

หินงอกหินย้อยท่ีมีความสวยงามในปี 2530 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ได้มอบหมายให้ส านักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ าเขาบิน มีการ

ติดต้ังไฟฟ้า  แสง  สี  เพ่ือเน้นความสวยงามของถ้ า อิสระให้ทุกท่าน ถ่ายรูป

ภายในถ้ า ตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวลุงเล็ก หรือเทียบเท่า  

 
13.00น.  น าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานหินเขางู แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อย

หินที่ส าคัญของไทยต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนท่ีมีคุณภาพดี 

ต่อมาท้ังภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิ

ประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกท้ังท่ีเขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มี

การยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินท่ีบริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิก

สัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้

พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียว ทางโบราณคดี ได้

สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เต็มพ้ืนท่ีหน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์

ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางโบราณคดี

อยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ าท่ีอยู่บนภูเขามีถ้ าฤๅษี ถ้ าฝาโถและถ้ าจีน-จาม แต่

ละถ้ าอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็

จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
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หลังจากนั้น Tara Coffee สถานท่ีพักผ่อนสุดชิลริมแม่น้ าแม่กลอง จ.ราชบุรี 

บริการ ท้ังร้านกาแฟ ร้านอาหาร สปาแบบครบวงจร และห้องพักรายวัน ท่าน

จะได้สัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแม่น้ าท่ีสวยท่ีสุด นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมอ่ืนๆให้ท่านได้ผ่อนคลาย เช่น พายเรือคายัค และให้อาหารปลา   

  
15.00 น.  อิสระให้ทุกท่านแวะช้อปปิ้ง ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน เป็นตลาดเก่าแก่อายุมา

กว่า 100 ปี แต่เรียกติดปากกันมาว่า “ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน” เจ็ดเสมียนและท่ี

ห้ามพลาดเด็ดขาดของดีเจ็ดเสมียน คือ ไชโป้ว มีท้ังเค็ม หวาน  

19.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

  



 
GTHA02 ราชบุรี 1วนั 2 อ าเภอ เพือ่เธอคนเดยีว  กค-ธค63 หน้า 6 จาก 11 

 

อัตราค่าบริการ  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

2 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

8 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

9 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

12 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัพุธ/วนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

16 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

22 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

29 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

30 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

5 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

6 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

12 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

19 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

26 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

27 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

3 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

4 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

10 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

11 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 
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13 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัองัคาร/วนั

คลา้ยวนัสวรรคต) 

17 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

18 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัศกุร/์วนัปยิ

มหาราช) 

24 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

25 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

31 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

7 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

8 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

14 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

15 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

21 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

22 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

28 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

29 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร/์วนัพอ่) 

6 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัพฤหัสบด/ีวนั

รฐัธรรมนญู) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

19 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

 

หมายเหตุ  

1.กรณีกรุ๊ปที่จะออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถ

บัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ  
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2.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
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มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยว

แหง่ประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 

บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท  
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เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆที่ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 เน่ืองจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ช าระราคาเต็ม หลังจากท่านตอบรับบริการ ภายใน 24 

ชั่วโมงเท่านั้น 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

หักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวน

ครั้งที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ก่อน

คอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัว

รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร

ภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิ

กาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่าน้ัน สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณา

แจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัท

ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 

ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่

ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่

จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน 

หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่



 
GTHA02 ราชบุรี 1วนั 2 อ าเภอ เพือ่เธอคนเดยีว  กค-ธค63 หน้า 11 จาก 11 

 

ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย

แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าของการจราจร , , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง 

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของ

ไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 


