
 

นัง่รถไฟลอยน ำ้ เทีย่วเขือ่นป่ำสักชลสิทธิ ์

 
 

พิเศษ!  เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม 2564 / 23 มกราคม 2565   

เดินทางโดย : รถไฟนั่งปรับอากาศ และ รถตูป้รับอากาศ 

ราคาเพียง  1,790 บาท/ ท่าน   

เส้นทาง: สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ – จุดชมวิวรถไฟลอย

น้ำ – สถานีโคกสลุง – ชมทุ่งทานตะวัน - รับประทานอาหาร

กลางวัน – ชมสวนเฟิร์นขนาดใหญ่ - เช็คอินคาเฟ่สุดชิค ณ ไร่

ทรัพย์ประยูร พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว - สถานีรถไฟชุมทางบาง

ซ่ือ 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรม 

• นั่งรถไฟลอยนำ้ ชมทิวทัศนเ์ขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
อย่างใกล้ชิด 

• สนุกสนาน ถา่ยภาพรัวๆ กบั วิวกลางเขื่อนป่าสักฯ
แสนกว้างใหญ่ สุดประทบัใจ 

• ชม ทุ่งดอกทานตะวัน กว้างใหญ่สุดสายตา 

• รับประทานอาหารกลางวนัเมนูเด็ด 

• เช็คอินคาเฟ่ท่ามกลางสวนเฟิร์น ขนาดใหญ่ พร้อม
เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ 1 แก้ว 



 

รายละเอียดการเดินทาง “นั่งรถไฟลอยน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ไปเช้า-เย็นกลับ 
สถานีรถไฟชุมทางบางซ่ือ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – จุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” - โคกสลุง - ทุ่งทานตะวัน - สวนเฟิร์น  

ไร่ทรัพย์ประยูร - สถานีรถไฟชุมทางบางซ่ือ 

นำท่านเดินทางโดยรถไฟ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 921 (ไป) - 926 (กลับ) 

 
05.00 น. พร้อมกัน ณ จดุนดัพบ สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เจ้าหน้าท่ี 

Getaway Holidays คอยให้บรกิารต้อนรับท่าน 

 อภินันทนาการ อาหารตอนเช้า แซนวิชทูน่า หรือแซนวิชแฮม

ไก่ พร้อมเคร่ืองด่ืม กาแฟกระป๋อง หรือน้ำผลไม้ 

06.24 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ 

09.25 น. ขบวนรถไฟหยุด ณ จุดชมววิบน เส้นทางรถไฟลอยน้ำ 

ประมาณ 30 นาที นี่คือรางรถไฟเส้นใหม่ที่ถูกสร้างทดแทนราง

เดิมที่จมน้ำ หลังมีการปล่อยน้ำเขา้มาเตม็พื้นท่ีเขื่อน เมื่อปี 2542 

โดยรางถูกยกตัวให้สูงข้ึนเหนือระดับน้ำในเขื่อน ช่วงเวลาแล่น

ผ่านเหมือนว่า รถไฟลอยน้ำไดอ้ย่างไงอย่างง้ัน ในด้านการ

คมนาคมเส้นทางนี้คือส่วนหนึ่งของเส้นทางไปยังภาคตะวันออก

เฉียงหนือ ผ่านท้ัง ลพบุรี สระบรุ ี นครราชสมีา โดยการวางราง

ใหม่นี้จะอิงตามขอบอ่างเก็บน้ำ ลัดเลาะไปมา เป็นทางโค้งท่ี

สวยงาม และกลายเป็นภาพ Unseen อีกภาพไปเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบันรถไฟเที่ยวเขื่อนป่าสักนี้จะเปิดวิ่งเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น 

และจะวิ่งเพียงเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น 

09.50 น. ขบวนรถไฟแล่นต่อไปตามรางจนไปถึง สถานีโคกสลุง ที่สถานีน้ี

จะมีตลาดนดั จำหนา่ยอาหารจากกลุ่มชุมชนท้องถิ่น จากนั้น

บริษัทฯนำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวต่อโดยรถตู้ปรับอากาศ  

10.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปชมความงดงามของ ทุ่งดอก

ทานตะวัน ท่ามกลางธรรมชาติกวา้งไกลสดุลูกหลููกตา ให้ทุก

ท่านดื่มด่ำความงดงาม สดูอากาศบริสุทธ์ิพร้อมดอกทานตะวันที่

จะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามรอต้อนรับเพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ

กันอย่างสวยงาม  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ “ครัวกุ้งหลวง”   

13.45 น. เดินทางถึง “ไร่ทรัพย์ประยูร” ชมสวนเฟิร์นขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

ภายในไร่จะมีพืชพรรณไม้นานาชนิดสำหรับเดินถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ที่น่ีมีมุมถ่ายภาพน่ารักๆท่ามกลางสวน



 

เฟิร์นมากมาย ภายในสวนยังเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟตกแต่งสวยงามอีกด้วย (พร้อมเคร่ืองด่ืมเมนูซิกเนเจอร์จาก

ทางร้าน 1 แก้ว) 

   
 

14.30 น. ออกเดินทางจากไร่ทรัพย์ประยูร ไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

14.45 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานี เขื่อนป่าสกัชลสิทธิ์ เพื่อข้ึนรถไฟกลับกรุงเทพฯ 

15.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานเีขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

 เจ้าหน้าท่ีเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินระหว่างเดินทางกลับ 

18.50 น. ถึง สถานีรถไฟชุมทางบางซ่ือ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

----จบรายการ ----- 
 

หมายเหตุ 

• รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนงึถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รายการดังกลา่วไม่รวมค่าทปิ และเดินทางเปน็หมู่คณะ 

• เด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ และมีส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม. นั่งตักผู้ใหญ่ บริษัทฯไม่คิดค่าใชจ้า่ย 

• สำหรับเด็กทีใ่ช้ที่นั่งตามปกติเหมือนผู้ใหญ่ บริษทัฯคิดค่าใชจ้่ายเท่ากับราคาผู้ใหญ ่
 

อัตราค่าเดินทางนี้รวม 

 รถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยวแบบ รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ไป-กลบั เส้นทาง สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ – สถานี

เข่ือนป่าสักชลสิทธิ ์

 รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จงัหวัดลพบุรีตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเปน็อย่างดี 

 อภินันทนาการ อาหารตอนเชา้ แซนวิชทนู่าหรือแซนวิชแฮมไก่ พร้อมเครื่องดื่ม กาแฟกระป๋องหรือน้ำผลไม ้

 อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ 

 บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด 

 ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หนา้กากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 



 

 ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน   70  

ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 

500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดนิทางมาทีจุ่ดนัดพบ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก

การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) 

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 ค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และเจา้หนา้ที่ที่ค่อยใหบ้รกิารท่านตลอดการเดินทาง 
 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

กรุณาชำระคา่เดินทางเต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังทำการจอง 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่  7 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าทัวร์  100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
2. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี

ใดๆ 
3. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำคา่ที่พกัและ

ยานพาหนะทนัที ดงันัน้จากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 

• กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง 

• กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหนา้ที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

• บริษัทสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่บริษัทกำหนดรายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ 
จะคำนงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญทีส่ดุ 

• บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมดัจำหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

 
 

 



 

 


