
 

 

 

 

 

 

  

THA02 ราชบุร ี1วนั 2 อ าเภอ 

เพื่อเธอคนเดยีว 



มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจาํรถบัส ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยว

แหง่ประเทศไทย 

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

Coffee-ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (-/L/-) 

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

ต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํา

มาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

07.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (พ่นฆ่าเชื้อ

ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง ) 

 

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  

 
10.30น. หลังจากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ําเขาบิน เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ําเต็มไปด้วย

หินงอกหินย้อยท่ีมีความสวยงามในปี 2530 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ได้มอบหมายให้สํานักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ําเขาบิน มีการ

ติดต้ังไฟฟ้า  แสง  สี  เพ่ือเน้นความสวยงามของถ้ํา อิสระให้ทุกท่าน ถ่ายรูป

ภายในถ้ํา ตามอัธยาศัย  



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวลุงเล็ก หรือเทียบเท่า  

 
13.00น.  นําทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานหินเขางู แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อย

หินที่สําคัญของไทยต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนท่ีมีคุณภาพดี 

ต่อมาท้ังภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิ

ประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกท้ังท่ีเขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มี

การยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินท่ีบริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิก

สัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้

พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียว ทางโบราณคดี ได้

สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เต็มพ้ืนท่ีหน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์

ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางโบราณคดี

อยู่หลายแห่ง ซึ่งจะเป็นถ้ําท่ีอยู่บนภูเขามีถ้ําฤๅษี ถ้ําฝาโถและถ้ําจีน-จาม แต่

ละถ้ําอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆก็

จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก 



  

 

 

 

หลังจากนั้น Tara Coffee สถานท่ีพักผ่อนสุดชิลริมแม่น้ําแม่กลอง จ.ราชบุรี 

บริการ ท้ังร้านกาแฟ ร้านอาหาร สปาแบบครบวงจร และห้องพักรายวัน ท่าน

จะได้สัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแม่น้ําท่ีสวยท่ีสุด 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  

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) 

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  

2.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 



 

 

 

 

 

มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  



- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจาํรถบัส ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยว

แหง่ประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- 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  

 

เงือ่นไขสาํคญัอืน่ๆที่ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ชําระราคาเต็ม หลังจากท่านตอบรับ

บริการ ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวาง



แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

ใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา

แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่าน

เริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสาย

การบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทาง

บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ

ขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการ

ได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ 



ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและ

ถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้า

ของการจราจร , , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัย

ธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัด

ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 


