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            ลองแพเขื่อนศรีนครินทร กับ แพส�ราญเขื่อนศรีฯ 
   ลองแพ กิจกรมแพเปยก เลนน้ํา สนุกกับคาราโอเกะ 
                 โปรแกรม 2 วนั 1 คนื เดนิทางไดท้กุวนั แพสว่นตวั 

11.00 น.เป็นตน้ไป จดุนัดพบทา่เรอืนแพทา่กระดาน ยนิดตีอ้นรับสู ่แพสําราญเขือ่นศรนีครนิทร ์เช็คอนิเขา้ที่
พักแพสําราญเขือ่นศรฯี นําสมัภาระเขา้หอ้งพัก และรับบรกิารอารหารกลางวนัสไตลบ์ฟุเฟ่ มือ้ที1่. 1. สม้ตําบฟุ
เฟ่ตําเองอรอ่ยเอง   2. ไกล่ยุไฟ   3. ลาบหม/ูไก ่ 4. ตม้ซปุผักกาดดอง   5. ผัดหมีฮ่อ่งเต ้  6. ขา้ว   7. น้ํา
ดืม่   8. น้ําแข็ง จากนัน้แพสําราญเคลือ่นสูท่ะเลสาปเขือ่นศรนีครนิทร ์ชมทัศนยีภาพทีง่ดงาม ผา่นเกาะหมปู่า 
เขากระทะ จนถงึจดุจอดแพสําราญ พักผอ่นหรอืรอ้งเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย มกีาแฟ โอวลัตนิ และขนม
ขบเคีย้วเป็นออเดฟิ มน้ํีาแข็ง น้ําดืม่ บรกิารตลอดทรปิ(เครือ่งดืม่ประเภทแอลกอฮอลท์า่นสามารถนํามาไดเ้ลย
คะ)ลงเลน่น้ํา แชน้ํ่าใหชุ้ม่ฉ่ํา จนไดเ้วลาแดดรม่ลมตก สนุกสนานกับการลากแพเปียกในชว่งแดดรม่ลมตก ชว่ง
อาทติยล์ับเหลีย่มเขาทีง่ดงามถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ปฏบิัตภิารกจิสว่นตัวตามอัธยาศัย 
18.30 น. พรอ้มกันทีห่อ้งอาหาร รับประทานอาหารคํา่บฟุเฟ่ มือ้ที2่ 1. ตม้ยําพน้ไฟ  2. ปลาเขือ่นทอด
กระเทยีม  3. ผัดเผ็ดหน่อไมไ้ก ่  4. ไขล่กูเขย  5. ผัดกะหลํา่ทอดน้ําปลา  6. ขา้วเปลา่  7. ผลไม ้ 8. น้ํา
ดืม่  9. น้ําแข็ง (ฟร!ี เตาป้ิงยา่ง น้ําจิม้ พรอ้มเนือ้หมัก จัดใหพ้รอ้ม ยา่งกันเองนะคะ)  รว่มรอ้งเพลง สนุกสนาน
กับกจิกรรมรอ้งเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัยในธรรมชาตยิามคํา่คนื 
21.30 น. บรกิารขา้วตม้ไกท่รงเครือ่ง รอบดกึ มือ้ที3่ เตรยีมใวส้ําหรับอุน่ทอ้งกอ่นนอนคะ 
23.00 น. หลังจากเวลาทางแพสําราญตอ้งขอปิดเครือ่งเสยีงตามกฎกตกิาของทกุแพ แตท่า่นสามารถนัง้รับ
บรรยากาศพรอ้มจบิเครือ่งดืม่ไดต้ามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

07.00 น. รับอรณุวนัใหม ่พรอ้มกาแฟ โอวลัตนิ  มือ้ที ่4 ขา้วตม้ปลาทรงเครือ่ง ขนมปังชบุไข(่สไตลช์บุแป้ง
และไขไ่มอ่มน้ํามันแทนปาทอ่งโกไ๋ดเ้ลยพรอ้ม กาแฟ โอวลัตนิ คอยบรกิารทกุทา่นสไตลบ์ฟุเฟ่ นําคณะลอ่งแพ
สูเ่กาะหมปู่า เป็นเกาะทีม่หีมปู่ามากมาย วันธรรมดาไมม่นัีกทอ่งเทีย่วก็หากนิรากไมต้า่งๆ แตพ่อไดย้นิ
เสยีงเพลงตามแพทีเ่ปิดมาเทยีบทีเ่กาะ หมปู่าก็รบีเขา้มาใหไ้ดเ้ห็นหนา้กันจะจะ จนเชือ่งไมด่รุา้ยและมาขอ
อาหารจากนักทอ่งเทีย่วกนัเสมอ  ถา่ยรปูคูห่มปู่า จนไดเ้วลาเดนิทางกลับสูท่เ่รอืนแพสําราญ 
10.00 น. ถงึทา่เรอืนแพโดยสวสัดภิาพพรอ้มกับความสขุความสนุกสนานของการทอ่งเทีย่วในทรปินี ้

   
 

 

วันแรกของการเดนิทาง จดุนัดพบ – ทา่เรอืนแพสําราญ ตําบลทา่กระดาน - ลอ่งแพสําราญ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง เกาะหมปู่า – ทา่เรอืนแพสําราญ 



                         

                           แพสําราญเขือ่นศรนีครนิทร ์                 
                      275 ตําบลทา่กระดานซอย14 อําเภอศรสีวสัด ิ ์  จงัหวดักาญจนบุร ี
                              106/169 ถ.นวมนิทรซ์.59 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กทม 
                              TEL 092-5629962, 084-7567468,  

 

โปรสุดพิเศษ... ฟรกีบัเมนป้ิูงยา่ง เลอืกกนัเลยพรอ้มน้ําจิม้รสเด็ด มใีหเ้ลอืก
ในชว่งคํา่คนืนี ้1. สนคอหมู 2. เนื้อวัว  3. เนื้อเกง  4. เนือ้กวาง เลอืกไดอยาง
ใดอยางหนึง่  10 ทานตอ 1 กิโล  อตัราคาบริการ โปรแกรมA01 
จํานวน  15-50  ทา่น    ราคาทา่นละ               980 บาท  
จํานวน 5-6  ทา่น           ราคาทา่นละ         1,800 บาท 
จํานวน 7-10 ทา่น           ราคาทา่นละ         1,500 บาท 
จํานวน 11-12  ทา่น           ราคาทา่นละ         1,300 บาท 
จํานวน 13-14  ทา่น          ราคาทา่นละ         1,100 บาท 
จํานวน 51-150  ทา่น         ราคาทา่นละ              890 บาท 
101 ทา่นขึน้ไป          ราคาทา่นละ               790 บา  
อตัรานีร้วม - แพสว่นตวัสาํหรบัคณะ    - เครือ่งเสยีงคาราโอเกะ    - อาหาร4มือ้    
    - เจา้หนา้ทีค่อยดแูล   - กจิกรรมแพเปียก  - ลากลอ่งแพไปกลบั   
  - เครือ่งดืม่ กาแฟ โอวลัตนิ นํา้ นํา้แข็ง ตลอดการเดนิทาง   - ลอ่งชมเกาะหมปู่า    
   - เส ือ้ชูชพีเลน่นํา้ในเขือ่นศรฯี   - ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท  
* ประกันเริม่คุม้ครองเมือ่ทา่นเริม่เดนิทางจากบา้นของทา่นจนวนักลับ ใชส้ทิธิใ์หคุ้ม้ สง่ชือ่พรอ้ม
นามสกลุ กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 4-7 วนั 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวสิยัและสภาวะอากาศ แตจ่ะคอยดแูลใหล้กูคา้ไดรั้บ
ประโยชนส์งูสดุ 
เงื่อนไขการช�ระเงิน 
1. ยนืยันการจอง มัดจํา 50 เปอรเ์ซ็น 
2. สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมดเมือ่เดนิทางมาถงึทา่เรอืนแพ 
3. การชําระเงนิแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ แตส่ามารถทดแทนใหท้า่นอืน่ได ้
ตดิตอ่สอบถาม: 092-5629962, 084-7567468   
ID Line: tour-d หรอื สแกนควิอาโคท๊ 
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ทา่นทีส่นใจรถนําเทีย่ว รบัจากกรงุเทพฯและปรมิณฑล-เขือ่นศรฯี 
รถตูป้รบัอากาศ    ขนาด  10 ทา่น  2 วนัรวมนํา้มนั  5,500 บาท 3 วนั  7,300 บาท 
รถพดัลม    ขนาด  50 ทา่น  ราคาวนัละ     7,000 บาท 
รถทวัรช์ ัน้เดยีว  ขนาด  42 ทา่น  ราคาวนัละ           10,000 บาท 
รถทวัรส์องช ัน้ปรบัอากาศ          ขนาด  50 ทา่น  ราคาวนัละ          12,000 บาท 

       

  

หมายเหต:ุ คนขบัรถชํานาญเสน้ทาง และทา่นแวะเทีย่วตามเสน้ทางได ้


