


ก ำหนดกำรเดินทำง 
พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 

มิถุนายน 64 05, 12, 19, 26 ตุลาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 

กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27 

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 ธันวาคม 64 04, 11, 18, 25 

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

เมืองในฝันใกล้กรุง ชมสะพานทุ่งนาน้อย ล่องแก่งแพยาง  
วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – นครนายก - กรุงเทพฯ 

อุโมงค์ป่าไผ่ – สะพานทุ่งนาน้อย – ล่องแก่งแพยาง – เข่ือนขุนด่านปราการชล 

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วิภำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
07.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดันครนำยก โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  

08.30 น. เดินทำงถึงจงัหวดันครนำยก น ำท่ำนเดินทำงไปยงั อุโมงค์ป่ำไผ่ วัดจุฬำภรณ์วนำรำม  ทำงเขำ้วดัเป็นอุโมงค ์
ไผ่ เขียวขจี โคง้งอเข้ำหำกัน ซ่ึงซุ้มป่ำไผ่วดัจุฬำภรณ์วนำรำม แห่งน้ี เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ  ท่ีเกิดขึ้นตำม
ธรรมชำติ ท่ีเอียงเขำ้หำกนัระหวำ่งทำงเดินมีควำมยำวประมำณ 800 เมตร สองขำ้งทำงจะเป็นตน้ไมไ้ผสู่ง ยำว จน
โคง้กลำยเป็นอุโมงคท์ำงเดินสุดร่มร่ืน และเกิดเป็นอุโมงคไ์ผ่สีเขียวขจี ท่ีสวยงำม โดยเฉพำะใครท่ีไปในช่วงแดด
ร่ม ลมตก จะเห็นแสงแดดของดวงอำทิตย ์ลอดผ่ำนตน้ไผ่ลงมำ คลำ้นกบัแสงแฟร์ ท ำให้ ถ่ำยรูปไดส้วยงำมอีก
แบบหน่ึง เรียกไดว้่ำ อุโมงคไ์มไ้ผ่ ท่ี วดัจุฬำภรณ์วนำรำม กลำยเป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียว ยอดนิยม อีกแห่ง
หน่ึงในจงัหวดันครนำยก มกัจะมำถ่ำยภำพเพื่อควำมสวยงำม เพรำะนอกเหนือจะไดภ้ำพสวยๆกลบัไปแลว้ ยงัได ้
ไหวพ้ระเพื่อควำมสงบของจิตใจอีกดว้ย 

mailto:คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก


สะพำนทุ่งนำน้อย คำเฟ่สไตลม์นตรั์กลูกทุ่ง วิวนำเขำพุ่ง ถ่ำยรูปสวย สะพำนทุ่งนำนอ้ยเขำหล่น คำเฟ่บำ้นๆ มี
เคร่ืองด่ืม กำแฟโบรำณ ไอติม ขำ้ว ผดัไท ขนมจีน ส้มต ำ อำหำรจำนเดียวรำคำเบำๆ ให้ทำนชมวิวทุ่ง ท่ีน่ีไอเดีย
กำรเสิร์ฟอำหำรไม่เหมือนใคร โทรสั่งเมนูท่ีใช่ เขำจะใส่อำหำรมำในป่ินโต ใช้รถสิบลอ้ไต่สลิงไปเสิร์ฟกนัถึง
กลำงทุ่ง ไม่ตอ้งเดินให้เม่ือย ชอบมำกเก๋กู๊ดดไปเลยยย สะพำนทุ่งนำน้อย ไดเ้ปรียบเร่ืองบรรยำกำศเงียบสงบ  ทุ่ง
นำเขียวขจี ตดักบัภูเขำ สะพำนไมท้อดยำวกวำ้งขวำ้ง มีท่ีนัง่หลำยจุด หนำ้ฝนไดฟิ้นหมอกสวยๆ ฟุ้งอยูบ่นยอดเขำ 
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า บรรยำกำศร่มร่ืน สบำยๆ รอบๆร้ำน จะมีทั้งโต๊ะแบบนัง่
กินท่ีพื้น นัง่ห้อยขำ ดูปลำในล ำน ้ำ หรือจะนัง่บนโต๊ะในศำลำไมไ้ผ ่บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาแบบพเิศษ ท่าน
ละ 1 ชาม 

บ่ำย พำท่ำนลงเรือยำงผจญภัยเหนือสำยน ้ำ ชมธรรมชำติสองฝ่ังล ำน ้ ำนครนำยกเพื่อเตรียมตวัไป ล่องแก่งแพ
ยำง พบกบัควำมสนุกบนสำยน ้ำกบักำรล่องแก่งเรือยำง กระแสน ้ ำมีลกัษณะไหลลดหลัน่กนัลงมำคลำ้ยขั้นบนัได 
เป็นแก่งท่ีสร้ำงควำมต่ืนเตำ้เร้ำใจไดพ้อสมควร พบกบัแก่งเล็กแก่งใหญ่ ทำ้ทำยบนเส้นทำงแม่น ้ ำ นครนำยก-วงั
ตะไคร้ พร้อมกบัอุปกรณ์ครบชุดเพื่อควำมปลอดภยั ระดบัน ้ ำ ของแก่งท่ีน่ีอยู่ในระดบั 2-3 เป็นระดบัเบ้ืองตน้ จึง
เป็นกิจกรรมเหมำะกบัทุกเพศทุกวยั 

ส่ิงที่ควรเตรียม: เส้ือผำ้ใส่สบำย กำงเกงขำสั้น อุปกรณ์กนัแดด รองเทำ้แตะ ผำ้ขนหนู ส ำหรับล่องแก่ง



เข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชล เขื่อนท่ีก่อสร้ำงขึ้นตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ 
ภูมิพลอดุลยเดชเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรกกัเก็บน ้ำเอำไวใ้นช่วงฤดูฝน ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุกำรณ์น ้ำท่วม
เรือกสวนไร่นำและพื้นท่ีกำรเกษตรอ่ืนๆ ของรำษฎรในยำมน ้ำหลำก แลว้จึงค่อยๆ ทยอยปล่อยระบำยน ้ำออกมำ
ในช่วงฤดูแลง้ ดว้ยเหตุดงักล่ำวจึงท ำใหค้ลองท่ำด่ำนซ่ึงเป็นส่วนตน้ของแม่น ้ำนครนำยกยงัคงมีน ้ำไหลเวียนผำ่น
เกือบตลอดทั้งปี และท ำใหส้ำมำรถจดักิจกรรม “ล่องแก่งนครนำยก” ไดเ้กือบทุกๆ วนัเสำร์ – อำทิตยไ์ม่วำ่จะอยู่
ในช่วงฤดูกำลใด 
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝำกก่อนกลบั 

19.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ...พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย - ชุดล่องแก่ง, กลอ้งถ่ำยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
สะพำนทุ่งนำนอ้ย https://www.facebook.com/สะพำนทุ่งนำนอ้ยเขำหล่น 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ ตลอดกำรเดินทำง
2. ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ
3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ

https://www.facebook.com/สะพานทุ่งนาน้อยเขาหล่น


4. ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ในกรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรช ำระเงิน หำกแจง้ภำยหลงักำร
ช ำระเงิน ทำงบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำก
กำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน เป็นตน้ 
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท

วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด
3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรจองจึงจะถือวำ่ไดท้ ำกำรส ำรองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง
ธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ 
ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำร
ยกเลิก 

การยกเลกิการเดินทาง 
1. ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เน่ืองจำกเป็นแพคเก็จรำคำพิเศษ หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อำทิ สภำพ
อำกำศ กำรนดัหยดุงำน กำรปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคำ้สำมำรถปรับเปล่ียนวนัเดินทำงในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ

หมายเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดขึ้นได ้ ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ให้ดีท่ีสุด 



3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวิต ร่ำงกำย กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุ
ต่ำงๆ  สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้น
ทำงตรงหรือทำงออ้ม  
4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 
5. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่
สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทั
จ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อ
ผูเ้ดินทำงอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของ
เจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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