
 
 
 
 
 
 
 

รหัส AD18-01 โปรแกรม ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี 2 วนั 1 คืน 

รหสัทวัร ์AD18-01 

 

ล่องแก่งหินเพงิ ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน 

ชมทุ่งหญ้าสีครีม อุทยานพญานาค พญานาค 4 ตระกูล 



 
 
 
 
 
 
 

รหัส AD18-01 โปรแกรม ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี 2 วนั 1 คืน 

วันแรก   กรุงเทพฯ – จ. ปราจีนบุรี – ล่องแก่งหินเพิงและกิจกรรมภายในรีสอร์ท 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (ป๊ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงขา้ม ม.หอการคา้)   
เจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับ 

07.15 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปราจีนบุรี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) โดยรถตูป้รับอากาศ  
พร้อมบริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 

 10.30 น.  ถึงที่พกั เช็คอินเขา้ที่พกั ณ ศกัด์ิสุภา รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) ให้ท่านมีเวลาเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายล าลอง แบบ
สบาย สบาย พร้อมลุยกิจกรรมล่องแก่งหินเพิง (การแต่งกาย: ควรเป็นกางเกงขาส้ัน และรองเท้าแตะรัดส้น) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน มือ้อร่อย ณ รีสอร์ท 

หลงัอาหาร  ฟังค าแนะน าและเทคนิคต่าง ๆ จากวิทยากรผูช้ านาญ ก่อนเดินทางไปผจญภยั.. 
กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง ตั้งอยู่ที่ หน่วยพิทักษ์ป่า ขญ.9 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ถือก าเนิด 
เกิดจากล าน า้ใสใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส้ินสุดที่ปลายน า้ ณ ต าบลสะพานหิน อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรีและไหลลงสู่แม่น า้ปราจีนบุรี และบรรจบ กับแม่น า้นครนายกไหลรวมเป็นแม่น า้บางปะกง ตัวแก่งหิน
เพิงมีลักษณะเป็นลานหินหักเทล่ืนลงมาจนเกิดเป็นกระแสน า้วนและเช่ียวกราก สร้างความต่ืนเต้นเร้าใจได้
พอสมควร 

13.00 น. น าคณะเดินทางออกจากรีสอร์ท ไปยงัหน่วยพิทกัษอ์ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9) จากนั้นทุกทา่นจะตอ้ง
เดินเทา้เขา้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนถึงแก่งหินเพิง ดว้ยระยะทาง 2.5 กม.   
พาทุกท่านเร่ิมตน้ความมนัส์กบัการล่องแก่งหินเพิง ท้าทายในบรรยากาศต่ืนเต้นเร้าใจ เพชรเม็ดงามแห่งผืน
ป่าตะวันออกส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่านจะไดสั้มผสัล าน ้าใสใหญ่ (ตน้น ้าบางประกง) น ้าใน
สมดงัช่ือและบรรยากาศธรรมชาติ  
นบัถอยหลงั....ความมนัส์กบัการลอ่งแก่งหินเพิง แก่งที่มีความย่ิงใหญ่ งดงาม สมค าร ่าลือ ดว้ยความยากระดบั 4-5 
ผ่าน แก่งวงัผกัหนามลอ้ม เขา้สู่ “ แก่งลกูเสือ “ แก่งที่มีความสนุกและยากรองมาจากแก่งหินเพิง  หลงัจากช่วยกนั
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแลว้  ผ่อนคลายกบัการลอยคอเล่นน ้าล่องแก่งดว้ยชูชีพที ่ “ แก่งวงัยาว “ งานน้ีเขาบอกมาว่า
สะใจจริงๆ  จากนั้นไปลุยต่อดว้ยความโหด  แบบที่สนุกไม่แพใ้ครมีฉายานามว่า “แก่งวงัไทร” แก่งที่มีความยาว
ที่สุดและเป็นแก่งที่มีความคดเคี้ยวและตอ้งใชท้กัษะการพายสูง  แก่งวงัไทร แก่งที่มีความคดเคี้ยวและตอ้งใช้
ทกัษะการพายสูง   
หลงัจากผ่านพน้แก่งต่าง ๆ ดว้ยความปลอดภยั แวะพกัเหน่ือยเติมพลงักบัอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ  
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กิจกรรมล่องแก่งหนิเพิง รวมอะไรบ้าง!  
-ทีมงานพร้อมรถ รับ-ส่ง (รีสอร์ท-ล่องแก่ง) 
-ทีมงานที่มคีวามช านาญ 2 ท่าน 
-อุปกรณ์การล่องแก่งดว้ยเรือยางมาตรฐานและปลอดภยั 
-เคร่ืองด่ืมและอาหารว่างหลงัล่องแก่ง 

 

16.00 น. เสร็จภารกิจในการล่องแก่ง กลบัถึงรีสอร์ท พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท  
เช่น โรยตวัขา้มแม่น ้า พายเรือแคนู และเดินสะพานเชือก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มือ้อร่อย ณ รีสอร์ท และพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
(หลงัอาหารท่านสามารถร่วมสนุกกบักิจกรรมหลากหลายของรีสอร์ท อาทิ เช่น ร้องคาราโอเกะ  จกัรยาน  เปตอง ฟรี!) 

 

วันที่สอง   The Verona at Tublan – พุทธอุทยานหลวงปู่ สด วังพญานาค 4 ตระกูล – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
09.30 น. เร่ิมตน้ความต่ืนเตน้เร้าใจ ที่ท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม กบัการเดินบันไดเชือกและการโรยตัวจากหอสูง 

ในความดูแลของทีมงานที่ไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดีพร้อมอุปกรณน์ าเขา้มาตรฐานจากอเมริกา รับประกนัว่า
มนัสะใจปลอดภยั 100% (การแต่งกาย: ควรเป็นกางเกงขาส้ัน และรองเท้าแตะรัดส้น) 

หรือท่านสามารถซ้ือกิจกรรมอืน่เพิ่มเติม เช่น เพ้นบอล หรือขับรถ ATV  กิจกรรมละ 300บาท/ท่าน 

ไดเ้วลาอนัสมควร คืนห้องพกั 

11.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ท สู่ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan)   
ย้อนรอยต านานแห่งรักสไตล์อิตาลี ภายใต้แนวคิด“ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพักผ่อน”  
สถานที่พกัผ่อนไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองเวโรน่า แห่งแควน้เวเนตโต ้ ประเทศอิตาลี ตน้ก าเนิดนวนิยายโรมิ
โอ&จูเลียต อนัเลื่องช่ือของโลก จึงก่อก าเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทย กบัเดอะเวโรน่าแอททบัลาน ท่ามกลาง
บรรยากาศขุนเขา ที่มีอากาศ บริสุทธ์ิอนัดบั 7 ของโลก ให้ความรู้สึกโรแมนติกแบบสุดๆ พร้อมสถาปัตยกรรมที่
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จ าลองสะพาน Castelvecchio ทะเลสาบ Garda ลานกลางแจง้แบบ Arena หอคอย Lamberti หอนาฬิกา หอระฆงั  
จตัุรัสเออร์เบที่ให้ไดเ้ขา้ถึงความ เป็นเวโรน่าแบบสุดๆ พร้อมภายในยงัมีกิจกรรมล่องเรือคอนโดล่า ชมต านานรัก
แห่งบา้นจูเลียต นัง่รถมา้สไตลอ์ิตาลีพร้อมชมฟาร์มสไตลค์นัทรี ไดไ้กลชิ้ดและให้อาหารสัตวน์านาชนิด สนุกไป
กบัเคร่ืองเล่น และสันทนาการต่างๆมากมาย พร้อมบริการรถ ATV ให้ได ้Adventure แบบมนัส์ๆ ที่น่ียงัมีสินคา้
ให้คุณได ้ ชม ชิม ช๊อป แชะ พร้อมความสนุกอกีมากมาย ที่รอคุณไปสัมผสั เพียงแค่อยูเ่มืองไทยก็เหมือนไดไ้ป
อิตาลี  

พิเศษ! ชมทุ่งหญ้าสีครีมสุดอลังการ ถ่ายมุมไหนก็ดูดีไปหมด ไม่มีเบ่ือ 

ไม่รวมค่ากิจกรรม Adventure & Cowboy Town 

โหนสลิง, ATV, ปีนหนา้ผา, โรยตวั, ฐานเชือก, สไลดเ์ดอร์, พายเรือคายคั, ถีบเรือเป็ด, ล่องเรือกอนโดล่า, ขี้มา้, 
นัง่รถมา้, ยิงธนู, ยิงปืน (กรุณาสอบถาม) 

และอิสระอาหารกลางวัน ภายในเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan) 

 

บ่ายบ่าย  สักการะหลวงปู่ สด และ พญานาค 4 ตระกลู ณ อุทยานพญานาค (พุทธอุทยานหลวงปู่ สด วังพญานาค 4 
ตระกลู) 
อุทยานแห่งใหม่ในปราจีนบุรี ซ่ึงถูกกล่าวขานวา่เป็น “ค าชะโนด 3” ส าหรับผูท้ี่มีความเช่ือบูชาพญานาค จะมา
กราบสักการะขอพรหลวงปู่ สดที่ประดิษฐานอยูก่ลางบึงน ้า และพญานาคทั้ง 4 ตระกูล เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซ่ึง
เป็นการป้ันตามนิมิตของช่างเอ๋ ช่างป้ันงานศิลปะฝีมือดี และต่อมากไ็ดส้ร้างพญานาคอีก 4 ตวั อยูต่รงบริเวณริม
บึงน ้าตามที่นิมิตอีกเช่นเดียวกนั 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากกอ่นกลบั 
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

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

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตา, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, ยา
ทากนัยงุ, ยาประจ าตวั 

 

ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

แก่งหินเพิง http://park.dnp.go.th  

เดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน https://www.facebook.com/veronaattublan 

อุทยานพญานาค (พุทธอุทยานหลวงปู่ สด วงัพญานาค 4 ตระกูล)  https://prachinburi.mots.go.th   
https://www.facebook.com/pages/พุทธอุทยานหลวงปู่ สด%20วงัพญานาค%204%20ตระกูล/107453379904742/ 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รหัส AD18-01 โปรแกรม ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี 2 วนั 1 คืน 

 

อัตราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ล่องแก่งหินเพงิ ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน  

ชมทุ่งหญ้าสีครีม อุทยานพญานาค พญานาค 4 ตระกูล 
ออกเดินทางทุกวันเสาร์ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 

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 

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

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

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่ากิจกรรมล่องแก่ง ตามรายการที่ระบ ุ

4. ค่าที่พกัตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อห้อง) 
5. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
6. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
7. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์(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 าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 

ราคาท่านละ (บาท)  พักเดี่ยว เพ่ิม 

3,599.- 1,500.- 
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8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  
 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 300 บาท 

 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถอื/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก 

 

 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 
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3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
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