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เทีย่วยกกว๊น  ชวนลอ่งแกง่หนิเพงิ 
ผจญภยั 7 แก่ง สุดมนัส.์.......สุดทา้ทายกบัพชัรทีวัรแ์ละแพนอ้งโดโด ้   

ทา้ทกุทา่นทดสอบความกลา้กบัลอ่งแกง่หนิเพงิ  สนกุสดุมนัส-์ตืน่เตน้-ระทกึ-เรา้ใจ กบั
การผจญภยั 7 แกง่ ความรนุแรงระดบั 5  ชว่งเดอืน มถินุายน – ตลุาคมของปีนี ้ พรอ้ม
แพ็คเก็จทีพ่กัและโปรแกรมสนกุ ๆ หลากหลายสไตลส์ดุคุม้...จากพชัรทีวัรฯ์  
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                  ชว่งหนา้ฝนนีเ้ชือ่กันวา่หลายคนตอ้งคดิวา่คงไมเ่หมาะกับการทอ่งเทีย่วเทา่ไหร ่เพราะพอเห็นทอ้งฟ้า 
   มดืครึม้พรอ้มเมฆด าทะมนึทกุคนก็จะพากันวิง่หลบฝนแลว้     แตห่นา้นีแ้หละทีเ่หมาะกับกจิกรรมมันส ์ๆ อยา่งการ  

   “ลอ่งแกง่” เป็นทีส่ดุ 

 

                ทา่นใครทีก่ าลังแสวงหาความตืน่เตน้เรา้ใจแตย่ังไมรู่ว้า่จะเริม่ตน้ตามกระแสเชีย่วกรากทีไ่หนด ี เรา... 

   พชัรทีวัรแ์ละและแพนอ้งโดโด ้  ขอน าทา่นไปรว่มกจิกรรมกับเราที ่ “แกง่หนิเพงิ” จดุลอ่งแกง่ยอดนยิมของ                          

   จังหวดัปราจนีบรุ ีกัน   ซึง่จะเริม่เลน่ตัง้แต ่   

 

 

 

                 ยอ้นกลับไปเมือ่ประมาณ พ.ศ.2540 จดุก าเนดิความเป็นมาของกจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิเกดิจากการ 
เริม่ตน้ของผูว้า่ราชการจังหวดัปราจนีบรุใีนสมัยนัน้ “นายสจุรติ นมิติกลุ” ไดเ้ดนิทางไปส ารวจเสน้ทางลอ่งแกง่ของ       

ล าน ้าใสใหญ ่ โดยทดลองใหม้กีารลอ่งแกง่โดยใชเ้รอืยางเป็นพาหนะ      ผลปรากฏวา่สามารถใชเ้รอืยางลอ่งแกง่          ไดอ้ยา่งสนุกสนานและปลอดภัย    ท า

ใหห้น่วยงานราชการในจังหวดัปราจนีบรุสีนับสนุนใหม้กีารจัด “เทศกาลลอ่งแกง่หนิเพงิ” ในชว่งฤดฝูนของทกุ ๆ  

ปีนับตัง้แตนั่น้จนถงึทกุวนันี้ 

 

                                                                                               
        

                                                         

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

             

                  แกง่หนิเพงิ เป็นเสน้ทางลอ่งแกง่ทีม่รีะดับความยากงา่ยอยูท่ี ่ 3-5 ใหท้า่นไดต้ะลยุผา่นสายน ้า 

เชีย่วกรากสเีขยีวออ่น ใส สวยงาม กับระยะทางกวา่ 4.5 กโิลเมตรใชเ้วลาผจญภัยอยูบ่นสายน ้าทัง้หมด 7 แกง่  

ประมาณ 2 ชัว่โมง เริม่ตน้ความตืน่เตน้กันทีแ่กง่แรก   “แกง่หนิเพงิ”  ผา่นแกง่วงับอน  มลีานหนิทีเ่ทตัวลงมา 

ท าใหเ้กดิเป็นวงัวนไหลเชีย่วผา่นแกง่หนิตา่ง ๆ ทัง้หมด คอื แกง่หนิเพงิ, แกง่ผักหนามลอ้ม, แกง่วงับอน, แกง่- 

ลกูเสอื, แกง่วงัยาว, แกง่วงัไทร และแกง่งเูหา่  

 

 

 

 

   ระดบั 1    งา่ยมาก มแีกง่เล็กนอ้ย น ้าจะไหลไปเรือ่ยๆ  ไมอ่ันตราย 

   ระดบั 2    ธรรมดา น ้าไหลแรงขึน้ เริม่มแีกง่บา้ง                                       

   ระดบั 3    ปานกลาง มแีกง่ทีน่่าตืน่เตน้มากขึน้ 

   ระดบั 4    ยาก มแีกง่มาก หรอืน ้าอาจจะแรง และมโีขดหนิทีข่วางล าน ้า 

   ระดบั 5    อันตรายมาก ไมเ่หมาะกับการลอ่งแกง่ อาจเกดิอบุตัเิหตไุด ้                     

 

 

 

ระดบัความยากง่ายของการลอ่งแกง่หนิเพงิ 

เดือนมิถุนายนน้ีจนถึงเดือนตลุาคม  
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  ภาพบางส่วนกบัความสนุก.......ตื่นเต้น......สุดมันส์ที่รอคุณมาสัมผัสกับแอดเวนเจอร์ครัง้นีจ้าก "ทัวร์ล่องแก่งหินเพิง" ในช่วงฤดูฝน 

 

               ดว้ยระยะทางลอ่งแกง่ทีย่าวกวา่ 4.5 กม. ใชเ้วลาในการลอ่งแกง่ราว 2 ชม.  ผา่นแกง่ซึง่มคีวามยาก 

    ในระดับตัง้แต ่2 – 5  รวมทัง้หมด 7 แกง่ ท าให ้กจิกรรมทวัรล์อ่งแกง่หนิเพงิ จ.ปราจนีบรุ ี สามารถสรา้ง 

    ความตืน่เตน้ หวาดเสยีว เรา้ใจ ทา้ทาย สนุกสนานไดอ้ยา่งครบรส.........เป็นอกีหนึง่โปรแกรมทัวรล์อ่งแกง่ที ่

    “พชัรทีวัรแ์ละแพนอ้งโดโด”้  ใครข่อน าเสนอทกุทา่นนะคะ่ 

 

 

 

 

  1.แกง่หนิเพงิ 

  2.แกง่ผักหนามลอ้ม 

  3.แกง่วงัยาว                                       

  4.แกง่ลกูเสอื 

  5.แกง่วงับอน 

  6.แกง่วงัไทร      

  7.แกง่งเูหา่ 

               เริม่ตน้ความตืน่เตน้กันทีแ่กง่แรก “แกง่หนิเพงิ” ลักษณะเป็นลานหนิ 

ใหญ ่กวา้งราว 120 เมตร ยาวประมาณ 220 เมตร      เป็นแกง่ขนาดใหญท่ีส่ดุบน         
เสน้ทางลอ่งแกง่ล าน ้าใสใหญ ่    ทีไ่ดช้ือ่วา่ “แกง่หนิเพงิ” เพราะวา่ลักษณะของ 

กอ้นหนิใหญ ่ๆ  รมิน ้าตอนทา้ยแกง่ซึง่วางเรยีงซอ้นทับกัน ดคูลา้ย ๆ กับ “หลงัคา”  
หรอื “เพงิ”  ชาวบา้นในทอ้งถิน่ละแวกใกลเ้คยีงจงึเรยีกชือ่แกง่นีว้า่ “แกง่หนิเพงิ”  
น่ันเอง    ลอ่งเรอืมาไมน่านนักก็จะพบกับ “แกง่ผกัหนามลอ้ม” ลักษณะของแกง่ 

เป็นวงัน ้าวนขนาดใหญท่ีต่อ้งใชทั้กษะในการบังคับเรอืใหแ้ลน่ไปตรงทางน ้าไหล  หากระดับน ้าสงูมากเพยีงพอ  
นักทอ่งเทยีวจะมโีอกาสปลอ่ยกายปลอ่ยใจลอยละลิว่ไปพรอ้ม ๆ  กระแสน ้าของ “แกง่สไลเดอร”์ เป็นระยะทาง 

ประมาณ 50-100 เมตร  

 

แกง่ตา่ง ๆ ในแกง่หนิเพงิ ทีนั่กทอ่งเทีย่ว 
จะมโีอกาสไดล้อ่งผา่น ไดแ้ก ่
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                               หลังจากนัน้นายทา้ยเรอืก็จะฉุดนักทอ่งเทยีวขึน้จากน ้ามาน่ังบนเรอืเพือ่เตรยีมตัวลอ่งแกง่ 

                                ถัดไป ถอืวา่เป็นแกง่ทีย่ากอกีแกง่หนึง่  จากนัน้จะถงึ “แกง่วงัยาว” กระแสน ้าไม ่รนุแรง 

                                มากนัก นักทอ่งเทยีวจงึจะผอ่นคลายความรูส้กึลุน้จนตัวโกง่ไดบ้า้ง จะมเีพยีงระลอกคลืน่ 

                                เล็ก ๆ ใหไ้ดส้นุกตืน่เตน้เป็นระยะ ๆ เทา่นัน้     กอ่นทีจ่ะกลับเขา้สูโ่หมดตืน่เตน้อกีครัง้ที ่ 

                                  “แกง่ลกูเสอื” แกง่สัน้ๆ มแีนวหนิกลางน ้าเล็ก ๆ กวา้งราว 15 เมตร แตม่กีระแสน ้าเชีย่ว 
กรากรนุแรงไมแ่พก้ับแกง่หนิเพงิ   แตต่อ้งระมดัระวงักิง่ไมต้า่ง ๆ ซึง่ยืน่ล ้าเขา้ใน 

แนวรอ่งน ้าบางชว่ง ตามตดิๆ ดว้ย “แกง่วงับอน”  แกง่ทีเ่ต็มไปดว้ยโขดหนิสงู ๆ  

ต า่ ๆ เรยีงตัวลดหลั่นกันเป็นระดับเกดิเป็นสายน ้าตกเล็ก ๆ อยูก่ลางแมน่ ้า กระแส 

น ้าภายในแกง่นีม้คีวามรนุแรงนอ้ย     “แกง่วงัไทร” แกง่หนิทีย่าวถงึ 150 เมตร  

และกวา้งกวา่ 50-60 เมตร    ตัวแกง่ลาดชนัถงึ 30 องศา น่าตืน่เตน้และทา้ทาย 

ดว้ยกระแสน ้าทีเ่กดิมว้นตวักลายเป็นเกลยีวคลืน่ มตีน้ไมใ้หญย่นืตน้ขวางอยูก่ลาง 

แนวล าน ้า  ไมน่านก็ถงึแกง่สดุทา้ย “แกง่งเูหา่”  ในเวลาทีฝ่นตกหนัก ๆ  กลุม่โขดหนิในบรเิวณนี้ จะจมอยูใ่ตน้ ้า 

แกง่นีจ้ะดไูมน่่ากลัวเหมอืนกับชือ่  

 

                   ครัน้เมือ่เรอืยางลอ่งผา่นพน้จาก แกง่งเูหา่ แลว้   นักทอ่งเทยีวทีใ่ชบ้รกิารทัวรล์อ่งแกง่หนิเพงิ  
ทกุ ๆ คนก็จะตอ้งขึน้จากเรอืยาง ณ ทา่เทยีบเรอืของ หนว่ยพทิกัษอ์ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่ขญ.9 (ใสใหญ)่ 

 

       
 

                    แกง่หนิเพงิ ตัง้อยูท่ีต่ าบลสะพานหนิ อ าเภอนาด ีในความดแูลของหน่วยพทัิกษ์อทุยานแหง่ชาตเิขา- 

ใหญท่ี ่ 9 (ใสใหญ)่ หรอื ขญ.9   เป็นหนึง่ในสถานที ่ๆ จัดกจิกรรมลอ่งแกง่ซึง่ไดรั้บความนยิมเป็นอันดับตน้ ๆ ของ 
ประเทศไทย  หา่งจากกรงุเทพฯเพยีงแคร่าว 200 กโิลเมตร  เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่หมาะแกก่ารลอ่งเรอื 
ยาง ทีท่า้ทายและสนุกสนาน เป็นแกง่หนิตอนปลายสดุของแมน่ ้าใสใหญ ่ลักษณะเป็นชัน้หนิทราย ในชว่งฤดฝูนราว 
เดอืนมถินุายนถงึพฤศจกิายนเป้นชว่งทีม่ปีรมิาณน ้าหลากอยา่งรนุแรง    จนท าใหเ้กดิเกาะแกง่ตา่งๆมากมาย เหมาะ 
ส าหรับการลอ่งแกง่หนิเพงิ  แกง่หนิเพงิ คอืแกง่ทีส่วยทีส่ดุและไดรั้บความนยิมทสีดุส าหรับนักทอ่งเทยีวผูช้นืชอบ 
การทา้ทาย   หากพน้ฤดฝูนไปแลว้แกง่หนิเพงิจะกลายเป็นลานโขดหนิทีก่วา้งใหญ่ 
 

                   กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ   เป็นกจิกรรมทีส่ามารถเลน่ไดเ้ฉพาะแคใ่นชว่งฤดฝูน ประมาณตัง้แตต่น้ 

เดอืนมถินุายนถงึตน้เดอืนพฤศจกิายนของทกุๆ ปีเทา่นัน้   การลอ่งแกง่ของทีน่ีต่อ้งอาศัยแพยางทีน่ั่งได ้8-10 ทา่น 

ตอ่ล า นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งใชทั้กษะและความช านาญในการพายสงู  ไไไลตอ์ยูท่ี ่“แกง่สไลเดอร”์ ทีนั่กทอ่งเทยีว 

สามารถลงไปนอนเลน่ในน ้าไดโ้ดยปลอ่ยตัวลอยขนานไปกับสา่ยน ้าไหลไป ซึง่จะพาทกุทา่นไหลไปเหมอืนกับการ 

เลน่สไลเดอร ์สรา้งความสนุกสนานและเรยีกเสยีงกริ๊ดไดม้ากมายทเีดยีว 
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 >แบบที ่1      ลกูคา้เดนิทางเองดว้ยรถสว่นตัว (รับอยา่งต า่ 4 ทา่น-Private) 
                       1.1 กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ+อาหารกลางวนั 

                           1.2 กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ+ทีพั่กทีเ่ราเลอืกสรรใหค้ณะทา่นหลายรปูแบบ   

 

 >>แบบที ่2   ทรปิเดนิทางดว้ยรถตู ้ (รับอยา่งต า่ 4 ทา่น) เป็นกรุ๊ปสว่นตัว (Private) 

                    2.1 แบบรถตู ้One Day Tour หรอืเชา้ไปเย็นกลบั                        
                         2.1.1 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปลอ่งแกง่หนิเพงิเทา่นัน้ 

                           2.1.2 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปลอ่งแกง่หนิเพงิ+เยอืนเมอืงทวาราวด ีซติีทั้วร ์เมอืงปราจนีบรุ ี

                               2.1.3 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปลอ่งแกง่หนิเพงิ+เทีย่วนครนายก รร.จปร.กับแอดเวนเจอรเ์บา ๆ 

                                       ชมทุง่นามุย้ วดัหลวงพอ่ปากแดง รถรางชมเขือ่นขนุดา่นปราการชล ขบั ATV สดุมันส ์  

                                          หรอื เทีย่วชลิๆ กับเสน้ทางชมิกาแฟ ชมสวนดอกไม ้ฟารม์เอเดน ทุง่นามุย้ ขบั ATV 

                               2.1.4 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปลอ่งแกง่หนิเพงิ+ไหวพ้ระทีฉ่ะเชงิเทรา เทีย่วตลาดน ้าบางคลา้ 

                               2.1.5 เดนิทางดว้ยรถตูเ้ทีย่วเวโรน่าทับลาน+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

                                        *****ทกุโปรแกรมขา้งบนนีจ้ะลอ่งแกง่หนิเพงิประมาณ 14.00 น.   

                         2.2 แบบรถตู ้2 วัน 1 คนื                        
                         2.2.1 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปลอ่งแกง่หนิเพงิเทา่นัน้ 

                             2.2.2 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปเทีย่วเมอืงทวาราวด ีซติีท้วัร ์รอบเมอืงปราจนี วดัแกว้พจิติร 

                                     พพิธิภณัฑต์ะเกยีง+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

                             2.2.3 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปเทีย่วนครนายก+ลอ่งแกง่หนิเพงิ รร.จปร.แอดเวนเจอรส์นุก  

                                      ซุม้ป่าไผ ่เอเดนฟารม์ ทุง่นามุย้ วัดหลวงพอ่ปากแดง รถรางชมเขือ่นขนุดา่น 

                         2.2.4 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปไหวพ้ระทีฉ่ะเชงิเทรา เทีย่วตลาดน ้าบางคลา้ พระพณิเนศร ์ 

                                     3 ปางงดงาม+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

                             2.2.5 เดนิทางดว้ยรถตูเ้ทีย่วเวโรน่าทบัลาน วงัน ้าเขยีว สวนลงุไกร+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

น.       

 >>>แบบที ่3 ทรปิเดนิทางดว้ยรถไฟ (รับอยา่งต ่า 4 ทา่น จอยทัวรไ์ด)้  

                       3.1 ทัวรร์ถไฟแบบ One Day Tour หรอืเชา้ไปเย็นกลบั                        
                         3.1.1 เดนิทางไป-กลับดว้ยรถไฟไปลอ่งแกง่หนิเพงิเทา่นัน้ 

                             3.1.2 เดนิทางไปรถไฟ-กลับรถตู ้วดัแกว้พจิติร รพ.เจา้พระยาอภยัฯ+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

                         3.2 ทัวรร์ถไฟแบบ 2 วัน 1 คนื        

                       3.2.1 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปลอ่งแกง่หนิเพงิเทา่นัน้ 

                             3.2.2 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปเทีย่วเมอืงทวาราวด ีซติีท้วัร ์รอบเมอืงปราจนี วดัแกว้พจิติร 

                                     พพิธิภณัฑต์ะเกยีง+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

                         3.2.3 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปเทีย่วนครนายก+ลอ่งแกง่หนิเพงิ รร.จปร.แอดเวนเจอรส์นุก  

                                     ซุม้ป่าไผ ่เอเดนฟารม์ ทุง่นามุย้ วดัหลวงพอ่ปากแดง รถรางชมเขือ่นขนุดา่น 

                             3.2.4 เดนิทางดว้ยรถตูไ้ปไหวพ้ระทีฉ่ะเชงิเทรา เทีย่วตลาดน ้าบางคลา้ พระพณิเนศร ์ 

                                     3 ปางงดงาม+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 

                             3.2.5 เดนิทางดว้ยรถตูเ้ทีย่วเวโรน่าทบัลาน วงัน ้าเขยีว สวนลงุไกร+ลอ่งแกง่หนิเพงิ 
 

 

 

พัชรทีัวรใ์ครข่อน าเสนอกจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิในฤดฝูนปี 2563 
เริม่ตัง้แตเ่ดอืนนีเ้ป็นตน้ไป โดยน าเสนอทา่นหลายรปูแบบ ดงัตอ่ไปนี้ : 



 

 
                                                              หนา้  6/ 14 

 

 

 

 >>>แบบที ่1  ลกูคา้เดนิทางมาเองดว้ยรถสว่นตวั (รับอยา่งต า่ 4 ทา่น) 

 

A :กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ อยา่งเดยีว 750 บาท/ทา่น อยา่งต า่ 4 ทา่น 

    อัตรานีร้วม: 
      -อาหารว่าง  

      -ค่าบริการล่องแก่ง  

      -ค่าประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล  

      -ค่ารถท้องถ่ิน 

      -และค่าธรรมเนียมเข้าอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่  
 

 B:กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ + แอดเวนเจอร+์ อาหารกลางวนั 1 มือ้ 

    อัตรานีร้วม:   
     -อาหารกลางวนั 1 มือ้ + อาหารว่าง  

     -ค่าบริการล่องแก่ง  

     -ค่าประกนัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล  

     - ค่ารถท้องถ่ิน 

     -กิจกรรมโรยตวั  

     -และค่าธรรมเนียมเข้าอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดของแพ็คเก็จแบบลกูคา้เดนิทางมาเองดว้ยรถสว่นตัว (รับอยา่งต า่ 4 ทา่น) 

รบัอยา่งต า่ 6 ทา่นพรอ้ม
อาหาร 1 มือ้+ 

 

ทา่นละ 750 บาท 

 
 

รบัอยา่งต า่ 4 ทา่นๆ ละ 750 บาท 

รบัอยา่งต า่ 6 ทา่นๆ ละ 500 บาท 

 

แอดเวนเจอร์    

 โรยตวั  

ล่องได้ทุกวนั  
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      10.00    น.        -คณะพรอ้มกนั ณ สวนศกัด์ิสุภารีสอรท์ ใหทุ้ก      

   ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  พรอ้มเปล่ียนเส้ือผา้ (แต่งสบาย ๆ กางเกง 

   ขาสั้น, รองเทา้แตะรดัสน้)  

                              -บริการอาหารกลางวนั 

    บ่าย              น าทุกท่าน ออกเดินทางจากรีสอรท์สู่ หน่วยพิทกัษ์อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ท่ี 

                            9 (ขญ.9) ระยะทาง 8 กม. 

                            -ใหท่้านไดฟั้งการบรรยายและสวมใส่เสือชชีูพ, อุปกรณเ์พื่อความปลอดภยั  

                            -จากน้ันเร่ิม เดินเทา้ เขา้เขตอุทยาน เร่ิมจากแก่งวงัไทรผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ  

                                  ระยะทาง 2.5 กม. จะถึง แก่งหินเพิง ใหทุ้กท่าน 

                                  ไดพ้กัผ่อน, ผ่อนคลายอิริยาบถ เล่นน ้า ฯลฯ                                                                               

S]                         -หลงัพกัผ่อนเหน่ือยแลว้  เร่ิมตน้ความมนัสก์บัการ 

                                 ล่องแก่งหินเพิง แก่งท่ีมีความยิง่ใหญ่ งดงาม สมค า 

  ร า่ลือ ดว้ยความยากล าบากระดบั 3-5 ผ่านแก่งวงัหนามลอ้ม เขา้สู่ แก่ง 

  ลกูเสือ แก่งท่ีมีความสนุกและยากรองจากแก่งหินเพิง  หลงัจากช่วยกนัฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  มา 

  แลว้มาทดลองลอยคอล่องแก่งดว้ยเส้ือชชีูพท่ี แก่งวงับอน  งานน้ีเขาบอกวา่จะสะใจจริง ๆ กลบัข้ึน 

  เรือเตรียมพรอ้มลุยกบั แก่งวงัไทร แก่งท่ีมีความคดเคี้ ยวและตอ้งใชท้กัษะการพายสงู  

              

            

  รายละเอยีดแพ็คเก็จโปรแกรมและขัน้ตอนการเตรยีมตวัไปลอ่งแกง่หนิเพงิ  
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     น าสมาชิกขึ้ นฝัง่ แวะพกัเหน่ือยเติมพลงักบัอาหารวา่ง พรอ้มเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ                                                        

   จากน้ันน าทุกท่านเดินทางถึงรีสอรท์ เชิญสนุกทา้ใจ กบักิจกรรมจากหอสงู   

                             34 ฟุตและกิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น เพ็นทบ์อล,  

                             ยงิปืนบีบีกนั (มีค่าบริการ) 

                             คณะอ าลา แก่งหินเพิง ดว้ยความประทบัใจ  

                              เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ สวสัดี  
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>>>แบบที ่2  ลกูคา้เดนิทางมาเองดว้ยรถสว่นตวั (รับอยา่งต า่ 4 ทา่น เหมาเรอื Private) 
 B :กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ + แอดเวนเจอรส์นุก ๆ + อาหารกลางวนั 1 มือ้ + ทีพั่กใหเ้ลอืกดงันี ้ 

 1.แพ็คเกจ็พักทวาราวดรีสีอรท์ เริม่ทีท่า่นละ 1,550 บาท (อยา่งต า่ 4 ทา่น) 

รายละเอยีดแพ็คเก็จ-พักทวาราวดรีสีอรท์ 
จ านวนคณะตอ่แพ็คเก็จทัวรล์อ่งแกง่หนิเพงิ 

   4 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 10-12 ทา่น 

1.หอ้งพัก 1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

2.อาหาร 2 มือ้                                                      

   วันแรก กลางวนั     วนัทีส่อง เชา้ ABF ที ่รร. 

3.กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ    

   -Private เหมาเรอื-ลอ่งเรอืไดท้กุวนั 

   -รวมอาหารวา่ง+ประกันลอ่งแกง่+คา่ธรรมเนยีม- 

    เขา้อทุยาน ขญ.9+รถรับสง่  

1,550.- 1,350.- 1,550.- 1,390.- 

 

          

                       

                               

รายละเอยีดของแพ็คเก็จแบบลกูคา้เดนิทางมาเองดว้ยรถสว่นตัว (รับอยา่งต า่ 4 ทา่น) 

พรอ้มทีพั่กทีเ่ราเลอืกสรรใหค้ณะหลายรปูแบบ 
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2.แพ็คเก็จพักเวโรน่าทับลาน  เริม่ทีท่า่นละ 1,800 บาท (อยา่งต า่ 4 ทา่น) 

รายละเอยีดแพ็คเก็จ-พักเวโรน่า ทบัลาน 
จ านวนคณะตอ่แพ็คเก็จทัวรล์อ่งแกง่หนิเพงิ 

   4 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 10-12 ทา่น 

1.หอ้งพัก 1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

2.อาหาร 2 มือ้                                                      

   วันแรก กลางวนั     วนัทีส่อง เชา้ ABF ที ่รร. 

3.กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ    

   -Private เหมาเรอื-ลอ่งเรอืไดท้กุวนั 

   -รวมอาหารวา่ง+ประกันลอ่งแกง่+คา่ธรรมเนยีม- 

    เขา้อทุยาน ขญ.9+รถรับสง่ 

1,800.- 1,550.- 1,800.- 1,650.- 

กจิกรรมแอดเวนเจอรส์นุก ๆ ในเวโรน่ารสีอรท์ราคาพเิศษสดุ เลอืก 3 กจิกรรม 

1.Flying Fox          โหนสลงิ ยาว 150 เมตร โหน 2 รอบ               2.The Tower   โรยตวัหนา้ผาจ าลอง สงู 10 เมตร 

3.Rock Climbing    ปีนหนา้ผาจ าลอง สงู 12 เมตร                       4.Swing Rope   สวงิแกวง่กลางอากาศ 

5.Roller Ball          ลกูบอลยักษ์ กลืง้จากความสงู 6 เมตร  ระยะทาง 60 เมตร 
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3.แพ็คเก็จพักเซเรนติี ้โไเทล แอนด ์สปา ออนเซน็ เริม่ทีท่า่นละ 1,650 บาท (อยา่งต า่ 4 ทา่น) 

รายละเอยีดแพ็คเก็จ-พักเซเรนติี ้โไเทล 
จ านวนคณะตอ่แพ็คเก็จทัวรล์อ่งแกง่หนิเพงิ 

   4 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 10-12 ทา่น 

1.หอ้งพัก 1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

2.อาหาร 2 มือ้                                                      

   วันแรก กลางวนั     วนัทีส่อง เชา้ ABF ที ่รร. 

3.กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ    

   -Private เหมาเรอื-ลอ่งเรอืไดท้กุวนั 

   -รวมอาหารวา่ง+ประกันลอ่งแกง่+คา่ธรรมเนยีม- 

    เขา้อทุยาน ขญ.9+รถรับสง่ 

1,650.- 1,400.- 1,650.- 1,500.- 
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3.แพ็คเก็จพักศกัดิส์ภุารสีอรท์ ทา่นละ 1,800 บาท (อยา่งต า่ 2 ทา่น)                         

รายละเอยีดแพ็คเก็จ-พักศกัดิส์ภุารสีอรท์ กจิกรรมในรสีอรท์ 

1.หอ้งพัก 1 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.อาหาร 3 มือ้                                                      

   วันแรก กลางวนั, เย็น   วนัทีส่อง เชา้ ABF ทีร่สีอรท์ 

3.กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ    

   -Private เหมาเรอื-ลอ่งเรอืไดท้กุวนั 

   -รวมอาหารวา่ง+ประกันลอ่งแกง่+คา่เขา้อทุยาน+รถรบสง่  

โรยตัว รอ้งเพลงคาราโอเกะ  จักรยาน, 

ปิงปอง, ปาเป้า, เปตอง ฟร ี 

ยกเวน้  

เพ็นทบ์อล ทา่นละ 350 บาท 

ขีร่ถ ATV   คันละ 550 บาท (30 นาท)ี 
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3.แพ็คเก็จพักโรงแรมระดบั 2 ดาว  เริม่ตน้ทีท่า่นละ 1,300 บาท อยา่งต า่ 4 ทา่น   

รายละเอยีดแพ็คเก็จ-พักโรงแรมระดบั 2 ดาว 
จ านวนคณะตอ่แพ็คเก็จทัวรล์อ่งแกง่หนิเพงิ 

   4 ทา่น 6-7 ทา่น 8-9 ทา่น 10-12 ทา่น 

1.หอ้งพัก 1 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

2.อาหาร 2 มือ้                                                      

   วันแรก กลางวนั     วนัทีส่อง เชา้ ที ่รร. 

3.กจิกรรมลอ่งแกง่หนิเพงิ    

   -Private เหมาเรอื-ลอ่งเรอืไดท้กุวนั 

   -รวมอาหารวา่ง+ประกันลอ่งแกง่+คา่ธรรมเนยีม- 

    เขา้อทุยาน ขญ.9+รถรับสง่ 

1,300.- 1,200.- 1,200.- 1,150.- 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

           

                      

 

  

  



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


