
Code JNL06-โปรแกรม ล่องแก่งนครนายก One Day Trip เดินทางตุลาคม-ธนัวาคม63   ห น้ า |  1 

 
 
 
 

 
รหสัโปรแกรม : 20758 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Code JNL06-โปรแกรม ล่องแก่งนครนายก One Day Trip เดินทางตุลาคม-ธนัวาคม63   ห น้ า |  2 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  
 

 

03, 10, 17, 24, 31 ตุลาคม 63 
 

07, 14, 21, 28 พฤศจกิายน 63 
 

05, 12, 19, 26 ธันวาคม 63 

 

One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก 

เมืองในฝันใกล้กรุง ชมสะพานทุ่งนาน้อย ล่องแก่งแพยาง  
วนัเสาร์ ............ กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย – นครนายก  

อุโมงค์ป่าไผ่ – สะพานทุ่งนาน้อย – ล่องแก่งแพยาง – เข่ือนขุนด่านปราการชล 
06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท วภิาวดีรังสิต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครนายก โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  

08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดันครนายก น าท่านเดินทางไปยงั อโุมงค์ป่ำไผ่ วดัจุฬำภรณ์วนำรำม  ทางเขา้วดัเป็นอุโมงคไ์ผ ่เขียว 
ขจี โคง้งอเขา้หากนั ซ่ึงซุ้มป่าไผว่ดัจุฬาภรณ์วนาราม แห่งน้ี เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ท่ีเอียงเขา้หา
กนัระหวา่งทางเดินมีความยาวประมาณ 800 เมตร สองขา้งทางจะเป็นตน้ไมไ้ผสู่ง ยาว จนโคง้กลายเป็นอุโมงคท์างเดินสุด
ร่มร่ืน และเกิดเป็นอุโมงคไ์ผสี่เขียวขจี ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะใครท่ีไปในช่วงแดดร่ม ลมตก จะเห็นแสงแดดของดวงอาทิตย ์
ลอดผา่นตน้ไผล่งมา คลา้นกบัแสงแฟร์ ท าให้ ถ่ายรูปไดส้วยงามอีกแบบหน่ึง เรียกไดว้า่ อุโมงคไ์มไ้ผ ่ท่ี วดัจุฬาภรณ์วนา
ราม กลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว ยอดนิยม อีกแห่งหน่ึงในจงัหวดันครนายก มกัจะมาถ่ายภาพเพื่อความสวยงาม 
เพราะนอกเหนือจะไดภ้าพสวยๆกลบัไปแลว้ ยงัได ้ไหวพ้ระเพื่อความสงบของจิตใจอีกดว้ย 
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สะพำนทุ่งนำน้อย คาเฟ่สไตล์มนตรั์กลูกทุ่ง วิวนาเขาพุ่ง ถ่ายรูปสวย สะพานทุ่งนานอ้ยเขาหล่น คาเฟ่บา้นๆ มีเคร่ืองด่ืม 
กาแฟโบราณ ไอติม ขา้ว ผดัไท ขนมจีน ส้มต า อาหารจานเดียวราคาเบาๆ ให้ทานชมวิวทุ่ง ท่ีน่ีไอเดียการเสิร์ฟอาหารไม่
เหมือนใคร โทรสั่งเมนูท่ีใช่ เขาจะใส่อาหารมาในป่ินโต ใช้รถสิบลอ้ไต่สลิงไปเสิร์ฟกนัถึงกลางทุ่ง ไม่ตอ้งเดินให้เม่ือย 
ชอบมากเก๋กู๊ดดไปเลยยย สะพานทุ่งนานอ้ย ไดเ้ปรียบเร่ืองบรรยากาศเงียบสงบ  ทุ่งนาเขียวขจี ตดักบัภูเขา สะพานไมท้อด
ยาวกวา้งขวา้ง มีท่ีนัง่หลายจุด หนา้ฝนไดฟิ้นหมอกสวยๆ ฟุ้งอยูบ่นยอดเขา (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า บรรยากาศร่มร่ืน สบายๆ รอบๆร้าน จะมีทั้งโตะ๊แบบนัง่กินท่ีพื้น 
นัง่หอ้ยขา ดูปลาในล าน ้า หรือจะนัง่บนโตะ๊ในศาลาไมไ้ผ ่บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาแบบพเิศษ ท่านละ 1 ชาม 

 
บ่าย พำท่ำนลงเรือยำงผจญภัยเหนือสำยน ้ำ ชมธรรมชาติสองฝ่ังล าน ้ านครนายกเพื่อเตรียมตวัไป ล่องแก่งแพยำง พบกบั

ความสนุกบนสายน ้ากบัการล่องแก่งเรือยาง กระแสน ้ามีลกัษณะไหลลดหลัน่กนัลงมาคลา้ยขั้นบนัได เป็นแก่งท่ีสร้างความ
ต่ืนเตา้เร้าใจไดพ้อสมควร พบกบัแก่งเล็กแก่งใหญ่ ทา้ทายบนเส้นทางแม่น ้า นครนายก-วงัตะไคร้ พร้อมกบัอุปกรณ์ครบชุด
เพื่อความปลอดภยั ระดบัน ้า ของแก่งท่ีน่ีอยูใ่นระดบั 2-3 เป็นระดบัเบ้ืองตน้ จึงเป็นกิจกรรมเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั 
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เข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชล เข่ือนท่ีก่อสร้างข้ึนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชเพื่อวตัถุประสงคใ์นการกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้นช่วงฤดูฝน ป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมเรือกสวนไร่นา
และพื้นท่ีการเกษตรอ่ืนๆ ของราษฎรในยามน ้ าหลาก แลว้จึงค่อยๆ ทยอยปล่อยระบายน ้ าออกมาในช่วงฤดูแลง้ ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวจึงท าให้คลองท่าด่านซ่ึงเป็นส่วนต้นของแม่น ้ านครนายกยงัคงมีน ้ าไหลเวียนผ่านเกือบตลอดทั้งปี และท าให้
สามารถจดักิจกรรม “ล่องแก่งนครนายก” ไดเ้กือบทุกๆ วนัเสาร์ – อาทิตยไ์ม่วา่จะอยูใ่นช่วงฤดูกาลใด 

16.30 น. ไดเ้วลาสมควร แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือฝากคนท่ีบา้น  
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าตดิตวัไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ชุดล่องแก่ง, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจา้หนา้ท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
3. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
5. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการ
ช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
3. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 100 บาท 
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคาร
ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะ
ด าเนินการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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