กำหนดวันเดินทำง
กุมภาพันธ์ 64

มีนาคม 64

เมษายน 64

06, 13, 20, 27

06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24

One Day Trip

คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก EP#1

เมืองในฝันใกล้ กรุ ง ชมสะพานทุ่งนาน้ อย ล่ องแก่ งแพยาง
วันเสาร์

กรุ งเทพฯ – นครนายก - กรุงเทพฯ
อุโมงค์ ป่าไผ่ – สะพานทุ่งนาน้ อย – ล่ องแก่ งแพยาง – เขื่อนขุนด่ านปราการชล

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊ มน้ ำมันปตท ดินแดง-วิภำวดีรังสิต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยให้กำรต้อนรับ
07.00 น. ออกเดินทำงสู่ จังหวัดนครนำยก โดยรถตูป้ รับอำกำศ พร้อม บริการอาหารว่ าง และน้าดื่มบนรถ

08.30 น. เดินทำงถึงจังหวัดนครนำยก นำท่ำนเดินทำงไปยัง อุโมงค์ ป่ำไผ่ วัดจุฬำภรณ์ วนำรำม ทำงเข้ำวัดเป็ นอุโมงค์
ไผ่ เขียวขจี โค้งงอเข้ำหำกัน ซึ่ งซุ้มป่ ำไผ่วดั จุฬำภรณ์ วนำรำม แห่ งนี้ เกิ ดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ที่เกิ ดขึ้นตำม
ธรรมชำติ ที่เอียงเข้ำหำกันระหว่ำงทำงเดินมีควำมยำวประมำณ 800 เมตร สองข้ำงทำงจะเป็ นต้นไม้ไผ่สูง ยำว จน
โค้งกลำยเป็ นอุโมงค์ทำงเดินสุ ดร่ มรื่ น และเกิดเป็ นอุโมงค์ไผ่สีเขียวขจี ที่สวยงำม โดยเฉพำะใครที่ไปในช่วงแดด
ร่ ม ลมตก จะเห็นแสงแดดของดวงอำทิตย์ ลอดผ่ำนต้นไผ่ลงมำ คล้ำนกับแสงแฟร์ ทำให้ ถ่ำยรู ปได้สวยงำมอีก
แบบหนึ่ ง เรี ยกได้ว่ำ อุโมงค์ไม้ไผ่ ที่ วัดจุฬำภรณ์วนำรำม กลำยเป็ นอีกหนึ่ งสถำนที่ท่องเที่ยว ยอดนิ ยม อีกแห่ ง
หนึ่งในจังหวัดนครนำยก มักจะมำถ่ำยภำพเพือ่ ควำมสวยงำม เพรำะนอกเหนือจะได้ภำพสวยๆกลับไปแล้ว ยังได้
ไหว้พระเพือ่ ควำมสงบของจิตใจอีกด้วย

สะพำนทุ่งนำน้ อย คำเฟ่ สไตล์มนต์รักลูกทุ่ง วิวนำเขำพุง่ ถ่ำยรู ปสวย สะพำนทุ่งนำน้อยเขำหล่น คำเฟ่ บ้ำนๆ มี
เครื่ องดื่ม กำแฟโบรำณ ไอติม ข้ำว ผัดไท ขนมจีน ส้มตำ อำหำรจำนเดียวรำคำเบำๆ ให้ทำนชมวิวทุ่ง ที่นี่ไอเดีย
กำรเสิ ร์ฟอำหำรไม่เหมือนใคร โทรสั่งเมนู ที่ใช่ เขำจะใส่ อำหำรมำในปิ่ นโต ใช้รถสิ บล้อไต่สลิงไปเสิ ร์ฟกันถึ ง

กลำงทุ่ง ไม่ตอ้ งเดินให้เมื่อย ชอบมำกเก๋ กู๊ดดไปเลยยย สะพำนทุ่งนำน้อย ได้เปรี ยบเรื่ องบรรยำกำศเงียบสงบ ทุ่ง
นำเขียวขจี ตัดกับภูเขำ สะพำนไม้ทอดยำวกว้ำงขว้ำง มีที่นงั่ หลำยจุด หน้ำฝนได้ฟินหมอกสวยๆ ฟุ้งอยูบ่ นยอดเขำ
(ไม่ รวมค่ าอาหารและเครื่ องดื่ม)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ก๋ วยเตี๋ยวเรื อกะลาลุงเผ่ า บรรยำกำศร่ มรื่ น สบำยๆ รอบๆร้ำน จะมีท้งั โต๊ะแบบนัง่
กินที่พ้นื นัง่ ห้อยขำ ดูปลำในลำน้ ำ หรื อจะนัง่ บนโต๊ะในศำลำไม้ไผ่ บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาแบบพิเศษ ท่ าน
ละ 1 ชาม

บ่ำย

พำท่ ำนลงเรื อยำงผจญภัยเหนื อสำยน้ำ ชมธรรมชำติสองฝั่งลำน้ ำนครนำยกเพื่อเตรี ยมตัวไป ล่ องแก่ งแพ
ยำง พบกับควำมสนุกบนสำยน้ ำกับกำรล่องแก่งเรื อยำง กระแสน้ ำมีลกั ษณะไหลลดหลัน่ กันลงมำคล้ำยขั้นบันได
เป็ นแก่งที่สร้ำงควำมตื่นเต้ำเร้ำใจได้พอสมควร พบกับแก่งเล็กแก่งใหญ่ ท้ำทำยบนเส้นทำงแม่น้ ำ นครนำยก-วัง
ตะไคร้ พร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดเพื่อควำมปลอดภัย ระดับน้ ำ ของแก่งที่นี่อยูใ่ นระดับ 2-3 เป็ นระดับเบื้องต้น จึง
เป็ นกิจกรรมเหมำะกับทุกเพศทุกวัย

สิ่ งทีค่ วรเตรียม: เสื้อผ้ำใส่สบำย กำงเกงขำสั้น อุปกรณ์กนั แดด รองเท้ำแตะ ผ้ำขนหนู สำหรับล่องแก่ง

เขื่อนขุนด่ ำนปรำกำรชล เขื่อนที่ก่อสร้ำงขึ้นตำมแนวพระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดชเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรกักเก็บน้ ำเอำไว้ในช่วงฤดูฝน
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วม
เรื อกสวนไร่ นำและพืน้ ที่กำรเกษตรอื่นๆ ของรำษฎรในยำมน้ ำหลำก แล้วจึงค่อยๆ ทยอยปล่อยระบำยน้ ำออกมำ

ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยเหตุดงั กล่ำวจึงทำให้คลองท่ำด่ำนซึ่งเป็ นส่วนต้นของแม่น้ ำนครนำยกยังคงมีน้ ำไหลเวียนผ่ำน
เกือบตลอดทั้งปี และทำให้สำมำรถจัดกิจกรรม “ล่องแก่งนครนำยก” ได้เกือบทุกๆ วันเสำร์ – อำทิตย์ไม่วำ่ จะอยู่
ในช่วงฤดูกำลใด
ได้เวลำอันสมควรนำคณะเดินทำงกลับสู่กรุ งเทพฯ และแวะซื้อของฝำกก่อนกลับ
19.00 น. เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ...พร้อมควำมประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญ

สิ่ งทีค่ วรนาติดตัวไปด้ วย - ชุดล่องแก่ง, กล้องถ่ำยรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, รองเท้ำสวมใส่ สบำย, ยำประจำตัว
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้ าใจ จากแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิ งด้ านล่ าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิ ญชวนคนไทยเที่ยวไทย
เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
สะพำนทุ่งนำน้อย
https://www.facebook.com/สะพำนทุ่งนำน้อยเขำหล่น
ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิด 19
*สมำชิกต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรเดินทำง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทำงบริ ษทั จะมีมำตรกำร วัดไข้ และล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ำรถตูป้ รับอำกำศ ตลอดกำรเดินทำง
2. ค่ำเข้ำสถำนที่ท่องเที่ยว ตำมรำยกำรที่ระบุ
3. ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ม ตำมรำยกำรที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตำมกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ (ในกรณี ตอ้ งกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรชำระเงิน หำกแจ้งภำยหลังกำร
ชำระเงิน ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )

ฟรี!! บริการถ่ ายรูปตลอดทริป (รู ปถ่ าย เจ้ าหน้ าที่จัดส่ งในช่ องทางที่เหมาะสม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรำยกำรทัวร์ที่ระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณี ที่เกิดจำก
กำรเจ็บป่ วยด้วยโรคประจำตัว) หรื อเช่ำจักรยำน เป็ นต้น
2. ค่าทิปทีมงาน ท่ านละ 100 บาท
วิธีการจอง
1. กรุ ณำแจ้งรำยละเอียด วันที่เดินทำง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมำยังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพือ่ ยืนยันกำรจอง พร้อมรำยละเอียด
3.ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เพือ่ เป็ นกำรยืนยันกำรจองจึงจะถือว่ำได้ทำกำรสำรองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเข้ำทำง
ธนำคำรของบริ ษทั ฯ ดังรำยละเอียด หำกไม่ชำระตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้ำท่ำนอื่นที่รออยู่ กำรชำระไม่ครบ
ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข ทำงผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินตำมเงื่อนไขกำร
ยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิทธิ์กำรยกเลิก เนื่องจำกเป็ นแพคเก็จรำคำพิเศษ หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อำทิ สภำพ
อำกำศ กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้ำสำมำรถปรับเปลี่ยนวันเดินทำงในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทำงผูจ้ ดั จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริ กำรทั้งหมดไม่วำ่ กรณี ใดๆ
หมายเหตุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 6 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน ดังกล่ำวทำงบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรื อเลื่อนกำรเดินทำงหรื อยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อำจเกิดขึ้นได้ ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดำเนิ นกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดกับชีวติ ร่ ำงกำย กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย ควำมตำย อุบตั ิเหตุ
ต่ำงๆ สูญหำยในทรัพย์สินหรื ออย่ำงอื่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม
4. พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ี
อำนำจของผูจ้ ดั กำกับ

5. กรณี เกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำกบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถ
เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู ้สึก และค่ำใช้จ่ำยที่บริ ษทั จ่ำยไป
แล้ว เป็ นต้น
6. ขอควำมร่ วมมือในเรื่ องควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ ดั เห็นว่ำผูเ้ ดินทำงประพฤติตนที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
ผูเ้ ดินทำงอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวำงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมคำชี้แจงของ
เจ้ำหน้ำที่ (ตัวแทน) ทำงผูจ้ ดั อำจใช้มำตรกำรตำมที่เห็นสมควรเพือ่ ป้องกันไม่ให้ควำมประพฤติดงั กล่ำวดำเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงกำรยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ กำร

