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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
กรกฎาคม 64 03-04, 10-11, 17-18, 24-25, 25-

26, 31-01ส.ค. 
สิงหาคม 64 

07-08, 14-15, 21-22, 28-29 

กนัยายน 64 
04-05, 11-12, 18-19, 25-26 

ตุลาคม 64 02-03, 09-10, 16-17, 23-24, 
24-25, 30-31 

พษิณุโลก 2 วนั 1 คืน  
เที่ยวเมืองรอง ล่องแก่งล ำน ำ้เขก็ ภูหินร่องกล้ำ  

วนัแรก   กรุงเทพฯ –  ทรัพย์ไพรวลัย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้ำง – กจิกรรม และล่องแก่งล ำน ำ้เขก็ 
 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ณ ป๊ัมปตท. ดินแดง-วภิาวดี โดยมีเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศน์ ใหก้ารตอ้นรับ  
05.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัพิษณุโลก โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.)   

บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ 

11.00 น. เดินทางถึง ทรัพย์ไพรวลัย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้ำง เป็นรีสอร์ทแนว Eco-Adventure ท่ีโอบลอ้มดว้ย 
ทศันียภาพของภูเขาทางภาคเหนือตอนล่าง และความสวยงามของล าน ้าเขก็ บนเน้ือท่ีมากถึง 920 ไร่ ไดค้วามร่ม
ร่ืนจากธรรมชาติมากๆ ภายในยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งซาวน่า สระวา่ยน ้า หอ้งฟิตเนส พร้อมกิจกรรม
ครบครัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารไทยชุดโตะ๊ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 
บ่าย กจิกรรม Tram Adventure  

น าท่านนัง่รถรางตะลุยอาณาจกัรช้างแบบสนุกๆ พร้อมเรียนรู้วิถีการเล้ียงชา้งแบบธรรมชาติ วิธีการท าอาหารให้
คุณยายช้าง และให้อาหารน้องหมูป่าสุดน่านัก จากนั้ นพาท่านถ่ายรูปสวยๆ กับบรรดารูปป้ันไดโนเสาร์
หลากหลายสายพนัธ์ุ  
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15.00 น. เตรียมพร้อมกบักจิกรรมสุดมนัส์ "ล่องแก่งล ำน ำ้เขก็" หน่ึงในล่องแก่งท่ีมนัส์ท่ีสุดในเมืองไทย ท่ีถูก 
ธรรมชาติออกแบบมาให้ล าน ้ าเข็กค่อยๆไต่ระดบัความทา้ทายจากง่ายไปยาก ตั้งแต่ระดบั 1 ไปจนถึงระดบั 5 
(ข้ึนกบัปริมาณน ้า) ท าใหมี้เวลาซอ้มฝีพาย และต่ืนเตน้ทา้ทายตลอดเส้นทาง 
เจ้าหน้าท่ีแนะน าอุปกรณ์วิธีการใช้งาน พร้อมตรวจสอบการแต่งกาย ฟังค าอธิบาย การบังคับแพยางและศึกษา
ลักษณะของล าน า้เขก็ ฝึกการปฏิบัติตัวเพ่ือความปลอดภัยก่อนลงแก่งจริง และซ้อมบนบกก่อนลงน า้จริง 
จากนั้นเร่ิมเส้นทางล่องเรือยางพิชิตแก่งมีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง (ข้ึนอยูก่บั
กระแสน ้า) โดยเรือจะล่องไปยงับริเวณตอนบนของน ้าตกแก่งซอง ผจญฝ่าแก่งต่างๆ และมีความแรงของ
กระแสน ้าครบสูตรในการล่องแก่งจากน ้าน่ิงไปจนถึงน ้าไหลเช่ียวกราก 

กจิกรรมล่องแก่งล ำน ำ้เข็ก รวมอะไรบ้ำง!  
-ทีมงานพร้อมรถ รับ-ส่ง (รีสอร์ท-ล่องแก่ง) 
-ผูช้  านาญการคุมเรือ 2 ท่าน 
-อุปกรณ์ความปลอดภยัและประกนัภยั 
-เคร่ืองด่ืมระหวา่งและหลงัล่องแก่ง 

 
 หลงัจากกิจกรรมใหท้่านกลบัท่ีพกั อาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ท่ีพกัทรัพยไ์พรวลัย ์รีสอร์ท  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าเมนูอาหารไทยชุดโตะ๊ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 
 จากนั้นราตรีสวสัด์ิ พกัผอ่นพร้อมลุยในวดัถดัไป 
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วนัทีส่อง   ทรัพย์ไพรวลัย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้ำง - อทุยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ – วดัพระศรีรัตนม

หำธำตุวรมหำวหิำร (พระพทุธชินรำช) - วดันำงพญำ - กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ท พร้อมคืนหอ้งพกั 
ย้อนอดตีสมรภูม ิณ อทุยำนแห่งชำตภูิหินร่องกล้ำ  
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูบ่นรอยต่อของสามจงัหวดั คือ อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย อ าเภอ
นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามไปดว้ย
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย ทั้ง ป่าไม ้น ้าตก ภูผา และลานหินรูปร่างแปลกตา 
ท่ีน่ีในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นฐานท่ีมัน่ส าคญัของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท) เม่ือราวๆ 40ปีท่ีแลว้ ท่ีน่ี
จึงมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบั พคท. แลว้ก็ยงัมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีมีความสวยงามแปลกตา จุด
ชมวิวไฮไลท์คือ "ลำนหินปุ่ม" อยู่ห่างจากท่ีท าการอุทยานฯ ประมาณ 4 กม. เป็นลานหินริมหน้าผา ท่ีมีรอบ
ตะปุ่มตะป ่ าของหินท่ีผุดข้ึนมาเต็มไปหมด สันนิษฐานวา่เกิดจากการโก่งตวัของเปลือกโลก แลว้เกิดการสึกกร่อน
พร้อมถูกลมฝนกระท าขดัเกลา จนเกิดเป็นลานหินปุ่มข้ึน และเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึง “ผำชูธง” ท่ี
มีความสูง 1,304 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท่ีน่ีเราสามารถชมววิธรรมชาติไดแ้บบ 360 องศา ลมพดัเยน็สบาย และมี
อากาศบริสุทธ์ิใหสู้ดจนเตม็ปอด, ลานหินแตก, ท่ีท าการส านกัอ านาจรัฐ และอ่ืนๆ 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินในอุทยานฯ 

บ่าย ไหว้พระพทุธชินรำช พระพทุธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของพษิณุโลก 
วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ หรือ วดัพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ท่ีประดิษฐาน ในวิหารคือ 
“พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก 
ชนิดวรมหาวิหาร  เป็นวดัท่ีมีประวติัยาวนานมาตั้ งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ
ประติมากรรมท่ีงดงามยิ่ง ถือไดว้า่เป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัล ้ าค่าของเมืองพิษณุโลก และเป็นศูนยร์วม
ทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ 
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ย้อนต ำนำน พระนำงพญำ ณ วดันำงพญำ  
สันนิษฐานว่า ผูส้ร้างพระนางพญาคือ พระวิสุทธิกษตัรีย ์พระ มเหสีของพระมหาธรรมราชา และทรงเป็นพระ
ราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงสร้างพระนางพญาข้ึนในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วดัราช
บูรณะ ราวปี พ.ศ. 2090 – 2100 ขณะนั้น พื้นท่ีติดกบัวดั พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) โดยมีถนนจ่า
การบุญคัน่กลาง นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จพระราชด าเนินยงัวดันางพญาเม่ือ 
16 ตุลาคม ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)      

 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากและ อิสระอาหารเย็น ณ 
ร้านอาหาร ระหวา่งเดินทางกลบั    

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, ยา
ทากนัยงุ, ยาประจ าตวั 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ทรัพยไ์พรวลัย ์รีสอร์ท และกิจกรรม www.sappraiwan.com , www.facebook.com/Sappraiwanelephantresort 
ล่องแก่งล าน ้าเขก็ www.sappraiwan.com , www.facebook.com/Sappraiwanelephantresort 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้  http://park.dnp.go.th/visitor 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) พระพุทธชินราช https://www.phitsanulokhotnews.com 
วดันางพญา www.tourismthailand.org 
 
 

อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

พษิณุโลก 2 วนั 1 คืน  

เที่ยวเมืองรอง ล่องแก่งล าน า้เข็ก ภูหินร่องกล้า  
ออกเดนิทางได้ทุกวนัเสาร์ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
2. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (2-3 ท่านต่อหอ้ง) 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ และกิจกรรม ตามรายการท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
 
 
 

ราคาท่านละ (บาท)  พกัเดี่ยว เพิม่ 

4,900.- 1,500.- 

http://www.sappraiwan.com/
http://www.sappraiwan.com/
http://www.facebook.com/Sappraiwanelephantresort
https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/08/30/42420
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการ เป็นตน้ 
2. ค่ำทปิของทมีงำน ท่ำนละ 300 บำท 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 
 

วธีิกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆสูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
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5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

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

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

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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