
โปรแกรม 1 วนั One Day Trip ล ่องแก่ง นครนายก

EP.1 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 64)

รหสัทวัร ์ : JNL 06
 ชมอุโมงคป่์าไผ่ ณ วดัจฬุาภรณ์วนาราม

 เชค็อนิคาเฟ่สไตลม์นรกัลกูทุง่ - ลิม้ลอง ก๋วยเตีย๋วเรอืกะลาลุงเผา่ ฟรี!

 ผจญภยัเหนือสายน้ํา ลอ่งแก่งแพยาง - ถ่ายรปูววิเขือ่น - เขือ่นขนุดา่นปราการชล



กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 ตลุาคม 64 02, 09, 16, 23, 30

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27

กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 ธนัวาคม 64 04, 11, 18, 25

One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง @นครนายก EP#1

เม ืองในฝันใกล้กรงุ ชมสะพานทุ่งนาน้อย ล่องแก่งแพยาง
วนัเสาร ์ กรงุเทพฯ - นครนายก - กรงุเทพฯ

อโุมงคป่์าไผ่ - สะพานทุ่งนาน้อย - ล ่องแก่งแพยาง - เขื่อนขนุด่านปราการชล

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุจอดรถ ปัม๊น้ํามนัปตท ดนิแดง-วภิาวดรีงัสติ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบั

07.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดันครนายก โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บรกิารอาหารวา่ง และ น้ําดืม่บนรถ

08.30น.เดนิทางถงึจงัหวดันครนายก นําทา่นเดนิทางไปยงั อโุมงคป่์าไผ่ วดัจฬุาภรณ์วนาราม

ทางเขา้วดัเป็นอุโมงค์ไผ่ เขยีวขจี โค้งงอเขา้หากนั ซึ่งซุ้มป่าไผ่วดัจุฬาภรณ์วนาราม แห่งน้ีเกดิ

ขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินมีความยาว

ประมาณ 800 เมตร สองขา้งทางจะเป็นตน้ไมไ้ผส่งู ยาว จนโคง้กลายเป็นอุโมงคท์างเดนิสดุรม่รืน่

และเกิดเป็นอุโมงค์ไผ่สีเขยีวขจีที่สวยงาม โดยเฉพาะใครที่ไปในช่วงแดดร่ม ลมตก จะเห็น

แสงแดดของดวงอาทติย์ ลอดผ่านต้นไผ่ลงมาคล้ายกบัแสงแฟร์ ทําให้ถ่ายรูปได้สวยงามอกีแบบ

หน่ึง เรยีกได้ว่า อุโมงค์ไม้ไผ่ ที่ วดัจุฬาภรณ์วนาราม กลายเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยว ยอด

นิยมอกีแห่งหนึ่งในจงัหวดันครนายก มกัจะมาถ่ายภาพเพื่อความสวยงาม เพราะนอกเหนือจะได้

ภาพสวยๆ กลบัไปแลว้ ยงัได้ ไหวพ้ระเพือ่ความสงบของจติใจอกีดว้ย

mailto:คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก


สะพานทุ่งนาน้อย คาเฟ่สไตลม์นตร์กัลกูทุง่ ววินาเขาพุง่ ถ่ายรปูสวย สะพานทุง่นาน้อยเขาหลน่

คาเฟ่บา้นๆ มเีครือ่งดืม่ กาแฟโบราณ ไอตมิ ขา้ว ผดัไท ขนมจนี สม้ตาํ อาหารจานเดยีวราคาเบาๆ

ใหท้า่นชมววิทุง่ ทีน่ี่ไอเดยีการเสริฟ์อาหารไมเ่หมอืนใคร โทรสัง่เมนูทีใ่ช่ เขาจะใสอ่าหารมาในป่ินโต

ใช้รถสบิล้อไต่สลงิไปเสริ์ฟกนัถงึกลางทุ่ง ไม่ต้องเดนิให้เมื่อย ชอบมากเก๋กู๊ดดไปเลยยย สะพาน

ทุ่งนาน้อย ไดเ้ปรยีบเรือ่งบรรยากาศเงยีบสงบ ทุ่งนาเขยีวขจี ตดักบัภเูขา สะพานไมท้อดยาวกวา้ง

ขวา้ง มทีีน่ัง่หลายจดุ หน้าฝนไดฟิ้นหมอกสวยๆ ฟุ้งอยูบ่นยอดเขา (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่)

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ก๋วยเตี๋ยวเร ือกะลาล ุงเผ่า บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ รอบๆรา้น

จะมทีัง้โต๊ะแบบนัง่กนิทีพ่ ืน้ นัง่หอ้ยขา ดูปลาในลําน้ํา หรอืจะนัง่บนโต๊ะในศาลาไมไ้ผ่ บริการเมนู

กว๋ยเตี๋ยวเรือกะลาแบบพิเศษ ท่านละ 1 ชาม

บ่าย พาท่านลงเรือยางผจญภยัเหนือสายนํ้า ชมธรรมชาตสิองฝัง่ลําน้ํานครนายกเพือ่เตรยีมตวั

ไป ล่องแก่งแพยาง พบกบัความสนุกบนสายน้ํากบัการล่องแก่งเรอืยาง กระแสน้ํามลีกัษณะ

ไหลลดหลัน่กนัลงมาคลา้ยขัน้บนัได เป็นแก่งทีส่รา้งความตื่นเตน้เรา้ใจไดพ้อสมควร พบกบัแก่งเลก็

แก่งใหญ่ ท้าทายบนเส้นทางแม่น้ํา นครนายก-วังตะไคร้ พร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดเพื่อความ

ปลอดภยั ระดบัน้ํา ของแก่งทีน่ี่อยูใ่นระดบั 2-3 เป็นระดบัเบือ้งตน้ จงึเป็นกจิกรรมเหมาะกบัทุกเพศ

ทกุวยั

ส่ิงที่ควรเตรียม: เสือ้ผา้ใสส่บาย กางเกงขาสัน้ อุปกรณ์กนัแดด รองเทา้แตะ ผา้ขนหนู สาํหรบัลอ่งแก่ง



เขื่อนขนุด่านปราการชล เขือ่นทีก่่อสรา้งขึน้ตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิ

ทรมหาภูมพิลอดุลยเดชเพื่อวตัถุประสงค์ในการกกัเก็บน้ําเอาไว้ในช่วงฤดูฝน ป้องกนัไม่ให้เกดิ

เหตุการณ์น้ําท่วมเรอืกสวนไรน่าและพืน้ทีก่ารเกษตรอื่นๆ ของราษฎรในยามน้ําหลาก แลว้จงึคอ่ยๆ

ทยอยปล่อยระบายน้ําออกมาในช่วงฤดูแลง้ ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึทําใหค้ลองท่าด่านซึ่งเป็นส่วนตน้

ของแม่น้ํานครนายกยงัคงมีน้ําไหลเวียนผ่านเกือบตลอดทัง้ปี และทําให้สามารถจัดกิจกรรม

“ลอ่งแก่งนครนายก” ไดเ้กอืบทกุๆ วนัเสาร์ - อาทติยไ์มว่า่จะอยูใ่นชว่งฤดกูาลใด

ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ และแวะซือ้ของฝากก่อนกลบั

19.00น.เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ

---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยว และ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย

ชดุลอ่งแก่ง, กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

สะพานทุง่นาน้อย https://www.facebook.com/สะพานทุง่นาน้อยเขาหลน่

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

https://www.facebook.com/สะพานทุ่งนาน้อยเขาหล่น


อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง

2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ

75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายตุํา่กวา่ 1 ปี หรอื อายเุกนิ 85 ปี ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวั

การถกูฆาตกรรม หรอื ถกูทาํรา้ย)

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หาก

แจง้ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รปูถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางที่เหมาะสม)

อตัราค่าบริการน้ีไม ่รวม

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหาร และ เครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล

(ในกรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอื เชา่จกัรยาน เป็นตน้

2. คา่ทปิทมีงาน ทา่นละ 100 บาท

วิธีการจอง

1. กรณุาแจง้รายละเอยีดวนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้องพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบรูณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ให้

ลูกคา้ท่านอื่นที่ รออยู่ การชําระไม่ครบถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง

1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุ

สดุวสิยั อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทาง

ในโปรแกรมนัน้ๆได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ



หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทเิชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ และ ผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกทําร้าย

ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ

การก่อจลาจล การปฎวิตัิ และ อืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื ทางออ้ม

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร ลง

นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนสง่

ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณใีดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยี

ความรูส้กึ และ คา่ใชจ่้ายทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผู้จดัเหน็ว่าผู้เดนิทางประพฤตตินที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรพัย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จ ัดอาจใช้มาตรการตามที่

เหน็สมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าวดําเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธ

ใหบ้รกิาร




