
 

 



วนัแรก กรุงเทพ - เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ - Unseen รถไฟลอยน า้ – ไร่ทรัพย์ประยูร - บ้านกล้วย & ไข่ - ทุ่งทานตะวนั  
06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัล าโพง) พร้อม บริการอาหารว่าง(1)  

หมายเหตุ: ท่านสามารถรอข้ึนท่ีสถานีอ่ืนๆไดด้งัน้ี  
1. สามเสน ขบวนรถออก เวลา 07.25 
2. บางซ่ือ ขบวนรถออก เวลา 07.34 
3. บางเขน ขบวนรถออก เวลา  07.45 
4. หลกัส่ี ขบวนรถออก เวลา 07.53 
5. ดอนเมือง ขบวนรถออก เวลา 08.01 
6. รังสิต ขบวนรถออก เวลา 08.12 

07.10 น. ออกเดินทางสู่ เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  เป็นเข่ือนดินกักเก็บน ้ าท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือ ป้องกันปัญหาน ้ าท่วม เร่ิมด าเนินการก่อสร้างในวนัท่ี2 ธันวาคมพ.ศ. 2537โดยกรม
ชลประทานเป็นผูรั้บผิดชอบ นอกจากเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จะท าการกกัเก็บน ้ าแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดั
ลพบุรี เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นเข่ือนดินกกัเก็บน ้ าท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดั
ลพบุรี ท่ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายจุดใหไ้ดช้ม โดยรถไฟน าเท่ียว ขบวนท่ี 921 ชั้น 2 นัง่ปรับอากาศ 
    

  10.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านลงถ่ายรูปกบัจุด Unseen รถไฟลอยน ้า ขบวนรถพิเศษน าเท่ียว พานั่งรถไฟลอยน ้ าตอ้นรับฤดูกาลท่องเท่ียว เส้นทาง 
กรุงเทพ – เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ท่านจะไดน้ั่งรถไฟท่ีทอดยาวขา้มไปบนอ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือน เพ่ือชมความสวยงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ และขบวนรถจะหยุดกลางสนัเขือ่น มเีวลาใหน้กัท่องเทีย่วไดช้ื่นชมดื่มด ่ากบัความงดงาม ตื่นตาตื่นใจ
ประมาณ 30 นาท ี

   

Code : 

EZDCT_189 



11.00 น. น าท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  ณ สถานีโคกสลุง เพ่ือท าการเปล่ียนหวัจกัรและแวะซ้ือของกิน ของฝาก โดยมีพอ่คา้และ
แม่คา้มาตั้งแผงขายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมายหลากหลาย 
 
 
 

 
 
 

11.30 น.  เดินทางกลบัสู่สถานีเข่ือนป่าสักฯ น าท่านโดยสารรถตูท้อ้งถ่ิน (join trip) เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียงเข่ือนป่าสักฯ
บริการอาหารกลางวนั(2) แบบกนัเอง ท่านจะไดท้านเมนูข้ึนช่ือของทางร้าน คือเห็ดทอด ย  าหมูยอ และท่านสามารถเลือกเมนู
หลกัท่านละ 1 อย่าง  ก๋วยเต๋ียวเรือหรือผดัไทย (1 set ส าหรับ2ท่าน)  ณ  ไร่ทรัพย์ประยูร แหล่งปลูกเฟิร์นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อ าเภอพฒันานิคม ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ โดยทางสวนไดเ้ปิดคาเฟ่ให้บริการเคร่ืองด่ืม ท่ีรายลอ้มดว้ยสวนสวย
ดว้ยไมป้ระดบัและเฟิร์นสีเขียวขนาดใหญ่หอ้ย  
 
 
 
 
 

    

 จากนั้นพาทุกท่านชม บ้านกล้วย & ไข่ เป็นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้ต่างรีววิวา่อร่อย  ราคาไม่แพง ทางดา้นหนา้ร้านมี
มุมถ่ายรูปคู่กบัผลไมย้กัษห์ลากหลายชนิด และทางดา้นหลงัของร้านมีพืชผลทางการเกษตรจากภายในไร่ ซ่ึงท าการเกษตร
แบบผสมผสาน รวมถึง มีกิจกรรมใหทุ้กท่านสามารถป้อนนมลูกหมูป่า  และท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดอี้กดว้ย 
 
 
 
 



 หากมีเวลาน าทุกท่านชม ทุ่งทานตะวัน  ” จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟเข่ือนป่าสักฯ เพ่ือรอโดยสารกลบัขบวนรถน าเท่ียว 
กลบัสู่กรุงเทพฯ 
***โปรแกรมอาจปรับไดต้ามความเหมาะสม โดยอิงจากก าหนดการของขบวนรถเป็นหลกั*** 
 

15.30 น. ไดเ้วลาสมควรกลบัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ณ สถานีรถไฟเข่ือนป่าสกัฯ โดยรถไฟน าเท่ียว ขบวนท่ี 926 ชั้น 2 นัง่ปรับอากาศ 
หมายเหตุ: ท่านสามารถรอขึน้ทีส่ถานีอื่นๆไดด้งันี้ 

1. รังสิต ขบวนรถถึง เวลา  17.49 
2. ดอนเมือง ขบวนรถถึง เวลา  18.01 
3. หลกัส่ี ขบวนรถถึง เวลา  18.09 
4. บางเขน ขบวนรถถึง เวลา  18.17 
5. บางซ่ือ ขบวนรถถึง เวลา   18.28 
6. สามเสน ขบวนรถถึง เวลา  18.36 

18.50 น. เดินทางถึงสถานีกรุงเทพพร้อมความประทบัใจ 

 

******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่ / เดก็ ราคาท่านละ 1,290.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (2 ม้ือ)  
      ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน    
 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  
 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืม – ค่าซกัรีด – ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระ เตม็จ านวน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 

 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 500 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 



หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  25  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, 
การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา
เล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจอง... 

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

     .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

     .  หรือโทร 02-234-5936 

 

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

