
โปรแกรม 2 วนั 1 คืน ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบรุ ี

ล่องแก่งหินเพิง - ชมทุ่งหญ้าสีครีม - อทุยานพญานาค

The Verona at Tublan - พทุธอทุยานหลวงปู่ สด วงัพญานาค 4 ตระกลู

รหสัทวัร ์ : JNL-E85



วนัแรก กรงุเทพฯ - จ. ปราจีนบรุ ี - ล ่องแก่งหินเพิง และ กิจกรรมภายในรีสอรท์

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (ปัม๊น้ํามนั ปตท.ดนิแดง - วภิาวดี ตรงขา้ม ม.หอการคา้)

เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั

07.15 น. ออกเดนิทางสู่ จ.ปราจนีบุรี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) โดยรถตูป้รบัอากาศ

พร้อมบริการอาหารว่าง และนํ้าดื่มบนรถ

10.30 น. ถงึทีพ่กั เชค็อนิเขา้ทีพ่กั ณ ศกัดิส์ภุา รสีอรท์ (หรอืเทยีบเทา่) ใหท้า่นมเีวลาเปลีย่นเครือ่ง

แต่งกายลาํลอง แบบสบาย สบาย พรอ้มลยุกจิกรรมลอ่งแก่งหนิเพงิ

(การแต่งกาย: ควรเป็นกางเกงขาส ัน้ และรองเท้าแตะรดัส้น)

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ม ือ้อร่อย ณ รีสอรท์

หลงัอาหาร ฟังคาํแนะนําและเทคนิคต่าง ๆ จากวทิยากรผูช้าํนาญ ก่อนเดนิทางไปผจญภยั

กจิกรรมล่องแก่งหนิเพงิ ตัง้อยู่ที ่ หน่วยพทิกัษ์ป่า ขญ.9 อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี ถือกําเนิด เกิดจากลําน้ําใสใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สิ้นสุด

ทีป่ลายน้ํา ณ ตําบล สะพานหนิ อําเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรแีละไหลลงสู่แม่น้ําปราจนีบุรี

และบรรจบกับแม่น้ํานครนายกไหลรวมเป็นแม่น้ําบางปะกง ตัวแก่งหินเพิงมีลักษณะ

เป็นลานหนิหกัเทลืน่ลงมาจนเกดิเป็นกระแสน้ําวนและเชีย่วกราก สรา้งความตืน่เต้นเรา้ใจ

ไดพ้อสมควร

13.00 น. นําคณะเดนิทางออกจากรสีอร์ท ไปยงัหน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9)

จากนัน้ทุกท่านจะต้องเดินเท้าเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนถึงแก่งหินเพิง

ด้วยระยะทาง 2.5 กม.พาทุกท่านเริ่มต้นความมนัส์กบัการล่องแก่งหินเพิง ท้าทาย

ในบรรยากาศตื่น เต้นเร ้าใจ เพชรเมด็งามแห่งผืนป่าตะวนัออกส่วนหน่ึงของ

อ ุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสลําน้ําใสใหญ่ (ต้นน้ําบางประกง) น้ําใส

สมดงัชือ่และบรรยากาศธรรมชาติ

นับถอยหลงั....ความมนัสก์บัการล่องแก่งหนิเพงิ แก่งทีม่คีวามยิง่ใหญ่ งดงาม สมคํารํ่าลอื

ดว้ยความยากระดบั 4-5 ผา่น แก่งวงัผกัหนามลอ้ม เขา้สู่ “ แก่งลกูเสอื “ แก่งทีม่คีวามสนุก

และยากรองมาจากแก่งหนิเพงิ หลงัจากช่วยกนัฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแลว้ ผอ่นคลายกบัการ

ลอยคอเล่นน้ําล่องแก่งด้วยชูชพีที่ “ แก่งวงัยาว “ งานน้ีเขาบอกมาว่าสะใจจรงิๆ จากนัน้

ไปลุยต่อดว้ยความโหด แบบทีส่นุกไมแ่พใ้ครมฉีายานามว่า “แก่งวงัไทร” แก่งทีม่คีวามยาว

ทีสุ่ดและเป็นแก่งทีม่คีวามคดเคีย้วและตอ้งใชท้กัษะการพายสงู แก่งวงัไทร แก่งทีม่คีวาม

คดเคี้ยวและต้องใช้ทกัษะการพายสูง หลงัจากผ่านพ้นแก่งต่าง ๆ ด้วยความปลอดภยั

แวะพกัเหนื่อยเตมิพลงักบัอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่เยน็ๆ



กจิกรรมล่องแก่งหนิเพงิ รวมอะไรบา้ง!!!
 ทมีงานทีม่คีวามชาํนาญ 2 ทา่น

 เครือ่งดืม่และอาหารวา่งหลงัลอ่งแก่ง

 ทมีงานพรอ้มรถ รบั-สง่ (รสีอรท์ - ลอ่งแก่ง)

 อุปกรณ์การลอ่งแก่งดว้ยเรอืยางมาตรฐานและปลอดภยั

16.00 น. เสรจ็ภารกจิในการลอ่งแก่ง กลบัถงึรสีอรท์ พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอื เลอืกเลน่กจิกรรม

ต่างๆ ของทางรสีอรท์ เชน่ โรยตวัขา้มแมน้ํ่า พายเรอืแคนู และเดนิสะพานเชอืก

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ม ือ้อร่อย ณ รีสอรท์ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั

(หลงัอาหารทา่นสามารถรว่มสนุกกบักจิกรรมหลากหลายของรสีอรท์ อาทิ เชน่

รอ้งคาราโอเกะ จกัรยาน เปตอง ฟร!ี!!)

วนัที่สอง The Verona at Tublan

พทุธอทุยานหลวงปู่ สด วงัพญานาค 4 ตระกลู - กรงุเทพฯ

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

09.30 น. เริม่ตน้ความตืน่เตน้เรา้ใจ ทีท่า่นจะประทบัใจมริูล้มื กบัการเดินบนัไดเชือกและการ

โรยตวัจากหอสงู

ในความดแูลของทมีงานทีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดพีรอ้มอุปกรณ์นําเขา้มาตรฐาน

จากอเมรกิา รบัประกนัว่ามนัสะใจปลอดภยั 100% (การแต่งกาย: ควรเป็นกางเกงขาส ัน้

และรองเท้าแตะรดัส้น)

ห รือ ท่ า น ส า ม า ร ถซื้ อ กิ จ ก ร ร ม อื่ น เ พ่ิม เติ ม เช่ น เพ้น บ อ ล หรือ ข ับ ร ถ ATV

กิจกรรมละ 300 บาท/ท่าน ไดเ้วลาอนัสมควรคนืหอ้งพกั



11.00 น. ออกเดนิทางจากรสีอรท์สู่ เดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน (The Verona at Tublan)

ย้อนรอยตาํนานแห่งรกัสไตลอ์ิตาลี ภายใต้แนวคิด “ ดินแดนแห่งรกั อาณาจกัร

แห่งการพกัผอ่น”

สถานที่พกัผ่อนได้แรงบนัดาลใจมาจากเมอืงเวโรน่า แห่งแคว้นเวเนตโต้ ประเทศอติาลี

ต้นกําเนิดนวนิยายโรมิโอ&จูเลียต อันเลื่องชื่อของโลก จึงก่อกําเนิดดินแดนแห่งรัก

ในเมอืงไทย กบัเดอะเวโรน่าแอททบัลาน ท่ามกลางบรรยากาศขนุเขา ทีม่อีากาศบรสิุทธิ ์

อนัดบั 7 ของโลก ใหค้วามรูส้กึโรแมนตกิแบบสุดๆ พรอ้มสถาปัตยกรรมทีจ่ําลองสะพาน

Castelvecchio ทะเลสาบ Garda ลานกลางแจ้งแบบ Arena หอคอย Lamberti
หอนาฬกิา หอระฆงัจตุัรสัเออรเ์บทีใ่หไ้ดเ้ขา้ถงึความเป็นเวโรน่าแบบสุดๆ พรอ้มภายใน

ยงัมกีจิกรรมล่องเรอืคอนโดล่า ชมตาํนานรกัแห่งบา้นจเูลยีต นัง่รถมา้สไตลอ์ติาลพีรอ้มชม

ฟาร์มสไตล์คนัทรี ได้ไกล้ชิดและให้อาหารสตัว์นานาชนิด สนุกไปกบัเครื่องเล่น และ

สันทนาการต่างๆมากมาย พร้อมบริการรถ ATV ให้ได้ Adventure แบบมันส์ๆ ที่น่ี

ยงัมสีนิคา้ใหค้ณุได้ ชม ชมิ ช๊อป แชะ พรอ้มความสนุกอกีมากมาย ทีร่อคณุไปสมัผสัเพยีง

แคอ่ยูเ่มอืงไทยกเ็หมอืนไดไ้ปอติาลี

พิเศษ! ชมทุ่งหญ้าสีครีมสดุอลงัการ ถ่ายมมุไหนกด็ดู ีไปหมด ไม่ม ีเบือ่

ไมร่วมคา่กจิกรรม Adventure & Cowboy Town
โหนสลงิ, ATV, ปีนหน้าผา, โรยตวั, ฐานเชอืก, สไลดเ์ดอร,์ พายเรอืคายคั, ถบีเรอืเป็ด,

ลอ่งเรอืกอนโดลา่, ขีม้า้, นัง่รถมา้, ยงิธนู, ยงิปืน (กรณุาสอบถาม)

และอิสระอาหารกลางวนั ภายในเดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน (The Verona at Tublan)



บ่ายบ่าย สกัการะหลวงปู่ สด และ พญานาค 4 ตระกลู ณ อทุยานพญานาค (พทุธอทุยาน

หลวงปู่ สด วงัพญานาค 4 ตระกลู)

อุทยานแห่งใหม่ในปราจนีบุรี ซึง่ถูกกล่าวขานว่าเป็น “คาํชะโนด 3” สาํหรบัผูท้ ีม่คีวามเชื่อ

บูชาพญานาค จะมากราบสักการะขอพรหลวงปู่ สดที่ประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ํา และ

พญานาคทัง้ 4 ตระกูล เพื่อความเป็นสริมิงคล ซึ่งเป็นการปั้นตามนิมติของช่างเอ๋ ช่างปั้น

งานศลิปะฝีมอืดี และต่อมากไ็ดส้รา้งพญานาคอกี 4 ตวั อยู่ตรงบรเิวณรมิบงึน้ําตามทีนิ่มติ

อกีเชน่เดยีวกนั

ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ และแวะซือ้ของฝากก่อนกลบั

20.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญั

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, ชดุลอ่งแก่งเรอืยา,

รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคน

ไทยเทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

แก่งหนิเพงิ http://park.dnp.go.th

เดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน https://www.facebook.com/veronaattublan

อุทยานพญานาค (พทุธอุทยานหลวงปู่ สด วงัพญานาค 4 ตระกลู) https://prachinburi.mots.go.th

https://www.facebook.com/pages/พทุธอุทยานหลวงปู่ สด%20วงัพญานาค%204%20ตระกลู

/107453379904742/



ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการ และ เงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบรุ ี 2 วนั 1 คืน

ชมทุ่งหญ้าสีครีม อทุยานพญานาค พญานาค 4 ตระกลู

ออกเดินทางทุกวนัเสาร ์ เดือนกรกฎาคม - ตลุาคม 2564

อตัราค่าบริการน้ีรวม
1. คา่กจิกรรมล่องแก่ง ตามรายการทีร่ะบุ

2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

4. คา่ทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 - 3 ทา่น)

5. คา่รถตูป้รบัอากาศ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

6. คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ (ในกรณีต้องการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชําระเงนิ

หากแจง้ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

8. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื

อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุตํา่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรค

ประจาํตกัารถกูฆาตกรรมหรอืถกูทาํรา้ย)

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม
1. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท

2. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล

(ในกรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอืเชา่จกัรยาน คา่กจิกรรมผจญภยัต่างๆ เป็นตน้

ราคาท่านละ (บาท) พกัเดี่ยว เพ่ิม

3,599.- 1,500.-



วิธ ีการจอง
1. กรณุาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบรูณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ให้

ลกูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การชาํระไมค่รบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุ

สดุวสิยั อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางใน

โปรแกรมนัน้ๆ ได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ

หมายเหตุ

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 8 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง

2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย

ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ สูญหายในทรพัย์สนิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อ

จลาจล

การปฎวิตัิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากบรษิัทขนส่ง

ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยี

ความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จดัเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน)

หรอืไมป่ฏบิตัติามคาํชีแ้จงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ป้องกนั

ไมใ่หค้วามประพฤตดิงักลา่วดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร
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