
 

      A.02  ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์กับแพสำราญ    
โปรแกรมการเดนิทาง 3 วนั 2 คืน พักบนแพส าราญ 2 คืน 

วนัแรก  ทา่เรอืทา่กระดาน – ลอ่งแพ 

11.30 : พร้อมกันจุดนัดหมายท่าเรือ เช็คอิน เข้าห้องพัก มีบริการกาแฟ-โอวัลติล-น  าแข็ง-น  าเปล่าตลอดการเดินทาง 

     รับประทานอาหารเท่ียงบุฟเฟ่ มื อที่ 1   1.ส้มต าบุฟเฟ่ต าเองอร่อยเอง  2. ไก่ทอด  3. ต้มซุปผักกาดดอง  

             4.ข้าว  5.น  าดื่ม 6.น  าแข็ง ขบวนแพเคลื่อนสู่ทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ชมความงดงามตามธรรมชาตเิข่ือนศรี 

     นครินทร์สนุกสนานกับคาราโอเกะหรือเปิดเธคได้ตามอัธยาศัย  

   

   

 

 

บ่าย :       ถึงจุดพักแพ เตรียมล่องแพเปียกกับความสนุกสนานกันให้จุใจ เก็บความสุขกันให้เต็มอิ่ม 

18.30:      บริการอาหารค่ าบุฟเฟ ่มื อที่2.  1.แกงปา่ไก ่  2. ปลาเข่ือนทอดกระเทียม  3. ผัดกะหล่ าทอดน  าปลา    

             4. ลาบหมู/ไก่   5.ไข่เจียวหอมใหญ่   6.ผลไม้  7.ข้าวเปล่า  8. น  าดื่ม  9. น  าแข็ง 

             พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ าคืนนี เตรียปาร์ตี กับเธคหรือคาราโอเกะ 

 

 

 

 

 

21.00    -อุ่นท้องด้วยข้าวต้มรอบดึก มื อที่3 

 

 



 

วนัทีส่อง ลอ่งแพรอบเกาะอกมา้ – สนัเขือ่นศรฯี – พกั เกาะอกมา้ 1 คนื 

07.00 : บริการอาหารเช้า มื อที่4. ข้าวต้มปลาทรงเครื่อง ขนมปังชุบไข่ กาแฟ โอวัลติน 

10.00       ล่องแพลากลอ่งเทีย่วรอบเกาะอกมา้ ชมสนัเขือ่นศรีนครินทร์ และชมทัศนียภาพของเข่ือนศรีนครินทร์  

11.30      : ชมทัศนียภาพของเกาะแกต่างๆ กับบรรยากาศที่สดชื่น จอดเล่นน  า พักผ่อน  

12.00   : รับประทานอาหารกลางวัน มื อที่ 5  1. ขนมจีน+น  ายาป่า  2. ส้มต าอีกรอบกับอาหารประจ าถิ่นต ากันเอง 

              3. หมู/ไก่ผัดพริกหยวก    4. ไข่เจียว    5. ข้าวเปล่า น  าดื่ม น  าแข็ง 

14.00     : บริการอาหารวา่ง มื อที่6  เส้นใหญ่/เส้นหมี่ ราดหน้า (ร้องเพลง เล่นแพเปียก หรือเปิดคาราโอเกะ) 

              คืนนี เราพักกันอีกจุดหน่ึงของเข่ือนศรีนครินทร์ 

18.00     : บริการอาหารเย็น มื อที่ 7 1. ผัดเผ็ดหมูป่า/ไก่    2. ต้มย าปลาเข่ือน    3. ปลานึ่งมะนาว    

              4. ผัดผักบุ้งไทยหมูชิ น  5. ย าวุ้นเส้น  6. ผลไม้  7.ข้าวเปล่า น  าดื่ม น  าแข็ง 

          สนกุสนานกนัอกีครั งกบัค่ าคนืนี  เธค คาราโอเกะ หรอืจะดืม่ด่ ากบับรรยากาศชวิๆ                                                         

วนัทีส่าม  เกาะหมปูา่ – ทา่เรอื 

07.00    :บริการอาหารเช้า มื อที่8.  ขนมปังทอด ไข่ดาว ผัดซีอิ๊ว ข้าวผัดไข่ กาแฟ โอวัลติน  

     น าคณะชม หมูป่านับสิบๆตัวที่ เกาะหมูป่า ให้อาหารหมูป่าและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

10.00  ถึงท่าเทียบแพ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

อตัราคา่บรกิาร  จ านวน9-40ท่าน  พักห้องพัดลม ท่านละ 1,980 บาท พักห้องแอร์ ท่านละ 2,200 บาท  

                  4-5 ทา่น           ราคาแพพดัลมทา่นละ   2,690  บาท พกัแอร ์2,900 บาท 

                  6-8 ทา่น     ราคาแพพดัลมทา่นละ   2,500  บาท พกัแอร ์2,700  บาท 

                  9-40 ทา่น          ราคาแพพดัลมทา่นละ   1,980  บาท พกัแอร ์2,200  บาท 

                  41-100 ทา่น       ราคาแพพดัลมทา่นละ   1,800  บาท (ฟรแีพแอร ์2 หอ้งนอน 50ทา่นชึ นไป)      

                  101ทา่นขึ นไป       ราคาแพพดัลมทา่นละ  1,700  บาท (ฟรีแพแอร ์2 หอ้งนอน)  

ราคานี รวม –แพสว่นตวัส าหรบัคณะ 2 คนื     –เครื่องเสียงคาราโอเกะ -อาหาร8มื อ - ล่องแพชมเข่ือนศรีฯ 

      -อุปกรณ์เล่นน  ากิจกรรมแพเปียก  -เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน น  า น  าแข็ง ตลอดการเดินทาง -เท่ียวเกาะหมูป่า  



 

      -ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท(เริ่มคุ้มครองเมื่อท่านเริ่มเดินทางจนวันกลับ ใช้สิทธิ์ให้คุ้ม)     

       ส่งรายชื่อ+นามสกุล เพื่อท าประกันก่อนเดินทาง 2-3 วัน 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยและสภาวะอากาศ แตจ่ะพยายามให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

*ท่านที่น ารถส่วนตัวมา เรามีบริการรับฝากรถในท่ีปลอดภัยของรีสอร์ทใกล้แพส าราญ ในราคา 50 บาท 

*ช่วงโควิด19 กรุณาใส่หน้ากาก ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนขึ นแพ  

 

 

 

 

* สนใจโปรแกรมลอ่งเรอืเท่ียว น  าตกหว้ยแมข่มิ น   จ านวน 25-70 ทา่นชึ นไป ทา่นละ 550 บาท 

                                                      จ านวน 15-24 ทา่น       ทา่นละ 750 บาท 

                                                      จ านวน 10-15 ทา่น        ทา่นละ 900 บาท 

เงื่อนไขการช าระเงนิ ยืนยันการจอง มัดจ า 50 เปอร์เซ็น  ส่วนท่ีเหลือช าระที่แพ 

โอนเงนิเขา้บญัชี บริษัทมารีน่าทัวร์ เซ็นเตอร์ (เจ้าของและบริหารงาน) ใบอนญุาตท่องเท่ียวเลขที1่2-02940 

 

สนใจเชา่รถจากกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รบั-สง่ เท่ียวตามเสน้ทาง ถึงแพ โดยคนขบัรถช านาญเส้นทางรบัส่งประจ า 

รถปรบัอากาศ ชั นเดยีว ขนาดจ ุ40 ทา่น   ราคา  20000 บาท   

สองชั นปรบัอากาศและชั นครึง่  42-52 ทา่น ราคา 24000  บาท 

รถพดัลม  ขนาดจ ุ60 ทา่น                 ราคา  18,000 บาท   


