
 

A02. ล่องแพเขือ่นศรีนครินทร์กับแพส ำรำญ    

 
โปรสุดพิเศษ…ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 64 ฟรี ปิ้งย่ำง 

1. สันคอหมู 2. เนื้อวัว  3. เนื้อเก้ง  4. เนื้อกวาง  5.เนื้อไก่ เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
10 ท่ำนต่อ 1 กิโล  กาแฟ โอวัลตินบุฟเฟ่ น้้า น้้าแข็ง ฟรีตลอดทริปล่องแพ 

โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน  
ฟรีประกันอุบัติเหตสุ ำหรับคณะ 1 ล้ำนบำทต่อท่ำน 

 

วันแรก  ท่ำเรือท่ำกระดำน – ล่องแพ 
11:00 น. : พร้อมกันจุดนัดหมายท่าเรือ เช็คอิน เข้าห้องพัก มีบริการกาแฟ-โอวัลติล-น้้าแข็ง-น้้าเปล่ามีให้ตลอดการ 
             เดินทาง  รับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ มื้อที่1 1. ส้มต้าบุฟเฟ่ต้าเองอร่อยเอง   2. ไก่ลุยไฟ   
              3. ลาบหม/ูไก่  4. ต้มซุปผักกาดดอง   5. ผัดหมี่ฮ่องเต้   6. ข้าว   7. น้้าดื่ม   8. น้้าแข็ง  
 

 

 

 

 

 

      ขบวนแพเคลื่อนสู่ทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ชมความงดงามตามธรรมชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 
           สนุกสนานกับคาราโอเกะได้ตามอัธยาศัย 

 ช่วงบ่าย : แพลากล่องชมวิวถึงจุดพักแพ เตรียมตัวสนุกกับกิจกรรมทางน้้าล่องแพเปียกกับความสนุกสนานกันให้จุใจ    
             เก็บความสุขกันให้เต็มอ่ิม กับบรรยากาศท่ีเป็นใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
18.30 น. : บริการอาหารค่้าบุฟเฟ่ มื้อที่2. 1. ต้มย้าพ้นไฟ  2. ปลาเขื่อนทอดกระเทียม  3. ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่   
              4. ไข่ลูกเขย  5. ผัดกะหล่้าทอดน้้าปลา  6. ข้าว  7. ผลไม้  8. น้้าดื่ม  9. น้้าแข็ง  
      (ฟรี! เตาปิ้งย่าง น้้าจิ้ม พร้อมเนื้อหมัก จัดให้พร้อม ย่างกันเองนะคะ) พักผ่อนตามอัธยาศัย ส้าหรับค่้าคืนนี้ 
              เตรียมเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับปาร์ตี้กับคาราโอเกะ  
21.00 น.  : อุ่นท้องด้วยข้าวต้มรอบดึก มื้อที่3 
 

วันที่สอง ล่องแพชมวิว เกำะอกม้ำ - สันเขื่อนศรีนครินทร์  
07.00 น.  : บริการอาหารเช้า มื้อที่4. ข้าวต้มปลาทรงเครื่อง ขนมปังชุบไข่ กาแฟ โอวัลติน  

 10.00 น.  : ล่องแพลำกล่องเที่ยวรอบเกำะอกม้ำ ชมสันเขื่อนศรีนครินทร์ และชมทัศนียภาพของเขื่อนศรีนครินทร์
 11.30 น.  : ชมทัศนียภาพของเกาะต่าง ๆ กับบรรยากาศที่สดชื่น จอดเล่นน้้า พักผ่อน  
 12.00 น.  : รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่5  1. ขนมจีน+น้้ายาป่า  2. ส้มต้าอีกรอบกับอาหารประจ้าถิ่นต้ากันเอง 
                     3. หมู/ไก่ผัดพริกหยวก  4. ไข่เจียว   5. ข้าว  6. น้้าดืม่ 4. น้้าแข็ง 
          14.00  น.  : บริการอาหารว่าง มื้อที่6  เส้นใหญ่/เส้นหมี่ ราดหน้า (ร้องเพลง เล่นแพเปียก หรือเปิดคาราโอเกะ) 
                          คืนนี้เราพักกันอีกจุดหนึ่งของเขื่อนศรีนครินทร์ 
          18.00 น.  : บริการอาหารเย็น มื้อที่7  1. ผัดเผ็ดหมูป่า/ไก่    2. ต้มจืดชูโรง    3. ปลานึ่งมะนาว    
                          4. ผัดผกับุ้งไทยหมูชิ้น  5. ย้าวุ้นเส้น  6. ผลไม้  7. ข้าวเปล่า  8. น้า้ดื่ม  9. น้้าแข็ง 
                      สนุกสนำนกันอีกครั้งกับค่ ำคืนนี้ เพลิดเพลินกับคำรำโอเกะ หรือจะดื่มด่ ำกับบรรยำกำศชิวๆ      

วันที่สำม  เกำะหมูป่ำ – ท่ำเรือ 
07.00 น.  : บริการอาหารเช้า มื้อที่8  ขนมปังทอด ไข่ดาว ผัดซีอิ๊ว ข้าวผัดไข่ กาแฟ โอวัลติน รายการนี้พลาดไม่ได้กับ 
             การล่องแพไปชมน้องหมูป่า ที่เกาะหมูป่า แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีหมูป่าตัวเป็นๆมาให้เห็นกัน  
               เมื่อแพเทียบเกาะสามารถให้อาหารหมูป่า พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก...  

 

 
 
 
 
 

 
10.00 น. : ถึงท่ำเทียบแพ โดยสวัสดิภำพ 

 
                  *************************************************************************** 

 



 

อัตรำค่ำบริกำร กับแพส่วนตัว 
             พักห้องแอร์ +200 บำท/คน 

       4-5 ท่าน    ราคาท่านละ  2,690 บาท 
      6-8 ท่าน     ราคาท่านละ  2,500 บาท 
           9-40 ท่าน      ราคาท่านละ     1,980 บาท 

       41-100 ท่าน    ราคาท่านละ     1,800 บาท 
     101 ท่านขึ้นไป     ราคาท่านละ      1,700 บาท 

 
รำคำนี้รวม   - แพส่วนตัวส ำหรับคณะ   - เครื่องเสียงคาราโอเกะ        - อาหาร8มื้อ - เจ้าหน้าท่ีบริการ     
         - เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน น้้า น้า้แข็ง ตลอดการเดินทาง  - ลากแพล่องไป-กลับและกิจกรรมทางน้้าแพเปียก           
                   - ล่องแพเที่ยวเกาะหมูป่า   - เสื้อชูชีพเล่นน้้าในเขื่อนศรีฯ   - ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท เริ่มคุม้ครองเมื่อ
ท่านเริ่มเดนิทางจนวันกลับ ใช้สิทธิ์ให้คุ้ม ส่งชื่อพร้อมนามสกุล ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4-7 วัน 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเหตสุุดวสิัยและสภาวะอากาศ แต่จะคอยดูแลใหลู้กค้าไดร้ับประโยชน์สูงสุด 
* มีบริกำรรับฝำกรถในที่ปลอดภัย รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ คนัละ 100บาท  , รถบัส คันละ 200 บาท  

************************************************************************************* 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน ยืนยันการจอง โดย มัดจ้า 50 เปอร์เซ็น 

โอนเงินเข้าบัญชีส่วนท่ีเหลือช้าระที่แพเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี  
หมายเหตุ...ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ้า หากมีการยกเลิกการจอง 

ยืนยันจ้านวนคนภายใน 1 อาทิตย์ และต้องช้าระตามจ้านวนท่ียืนยันมาเมื่อเดินทางมาถึงแพ 
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัทมารีน่าทัวร์ เซ็นเตอร์ (เจ้าของและบริหารงาน)     

           ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขท่ี12-02940 

 
 


