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เดินทาง สิงหาคม – ตลุาคม 2563 
พระปฐมเจดยี ์l พระที่นัง่สนามจนัทร(์พระต าหนกัร. 6) l สะพานขา้มแมน่ า้แคว l 

 ลอ่งแพ l โรงงานกระดาษ l วดัตะคร า้เอน l วดัถ า้เสือ 

 
 
 
   
 
 

เสน้ทางการเดินทาง 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ-นครปฐม-พระปฐมเจดยี-์พระทีน่ัง่สนามจนัทร(์พระต าหนกัร.6)- 

สะพานขา้มแมน่ า้แคว-ลอ่งแพ 

วนัที่ 2 

 

กาญจนบรีุ-โรงงานกระดาษ-วัดตะคร า้เอน-วดัถ า้เสอื-กรงุเทพฯ 

 

สวรรคต์ะวนัตก มรดกเมืองกาญ  
ลอ่งแพ 2 วนั 1คืน 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

กาญจนบรุ ี
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-นครปฐม-พระปฐมเจดีย-์พระท่ีนัง่สนามจนัทร(์พระต าหนกัร. 6)-

สะพานขา้มแม่น ้าแคว-ลอ่งแพ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บน

รถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสูจ่งัหวัดกาญจนบรุแีวะผา่นจงัหวดันครปฐม โดยรถบสัปรบัอากาศ 

 น าท่านนมสัการพระปฐมเจดีย ์ปูชนยีสถานส าคญัของประเทศไทย ท่ีโดดเด่นเป็นสงา่อยู่ใจกลางเมือง

นครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตขุององคพ์ระโคตมพทุธเจา้ 

 

 
 น าท่านเขา้ชมพระท่ีนั่งสนามจันทร(์พระต าหนกัร. 6) โบราณสถานงดงาม มรดกตกทอดจาก 

"พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว" ทรงมีพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ยก

พระราชวังสนามจนัทรใ์หเ้ป็นสถานท่ีตัง้ "โรงเรียนนายรอ้ยทหารบก"ตอ่มา กรมศิลปากร ไดป้ระกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา ใหพ้ระราชวังสนามจนัทรเ์ป็น โบราณสถาน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดักาญจนบรุ ีน าท่านแวะชม สะพานขา้มแม่น ้าแคว 
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 น าท่าน ลอ่งแพ สมัผสัธรรมชาตอินังดงามริมสองฝัง่ล าน า้แคว 

 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

 
 

Day 

2 

 

กาญจนบรุ ี

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 2 กาญจนบรุ-ีโรงงานกระดาษ-วดัตะคร า้เอน-วดัถ ้าเสือ-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสูแ่ลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกาญจนบรีุ โรงงานกระดาษไทย เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศ

ไทยท่ีผลิตธนบัตรไทยโดยการใชเ้ย่ือไมไ้ผ่ ดภูายนอกอาจจะเหมือนโรงงานรา้ง แตต่อนนีไ้ดก้ลบัมามี

ชีวิตอีกครัง้ 
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 น าท่านเขา้ชม วดัตะคร า้เอน น าท่านการบขอพร หลวงพ่อด า พระพทุธรปูศักดิสิ์ทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มือง

กาญจนบรีุ พระพทุธรปูปางมารวิชยั ศิลปะอู่ทองประยกุต ์

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 น าท่าน วดัถ ้าเสือ ลอ้มรอบดว้ยทุ่งนาและประดิษฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทาน

พร 

 

 
15.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

18.30 น. ถึงกรงุเทพฯ โดยประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ 

สิงหาคม 2020 : 01-02,08-09, 15-16, 29-30, 

กนัยายน 2020 : 05-06, 12-13 , 26-27 

ตลุาคม 2020 : 03-04, 10-11 , 17-18 , 24-25   

2,999 บาท 
 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 800 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทกุ

กรณี 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
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