
 

B01.  ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์กับแพสำราญ    
โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน พกั รสีอรท์ 1 คืน แพส ำรำญ 1 คืน 

วนัแรก  ยนิดีตอ้นรบัสู ่ท่ากระดานวลัเล่ย ์
13.00-15.00 น.  ยินดีต้อนรับสู่ ท่ากระดานวลัเล่ย์รสีอร์ท  
16.00 น.  นำท่านเข้าชมถ ้าพุกุ้ง ณ วดัถ ้าพุกุ้ง เพียง 2 กิโลกว่า  ใกล้รีสอรท์ ท่าน 
     ใดสนใจเดินออกกำลังกาย หรือจะเอารถส่วนตัวไป หรือจะปั่นจักรยานของ 
       รีสอร์ทไปตามอัธยาศัย มีเจ้าหน้าที่นำคณะสัมผัสความงดงามของ 
       พระพุทธรูปที่งดงาม  

 

 

 

 

 
    กับความสวยงามภายในถ ้า  นำคณะชมบารมีองค์พระใหญ่บนเขาใกล้ที่ 
     เสร็จสมบูรณ์ สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัที่พัก  เล่นน ้าในสระหรือจะนั่ง 
      ฟังเพลงจปิเบาเบาที่ห้องอาหารของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.30 น.  พร้อมกันที่ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการอาหารค ่าแบบเซ็ทโต๊ะม้ือที่1  
       1. ปลาเขื่อนนึง่มะนาวดอง  2. แกงส้มปลาเขื่อน 3. ยำวุ้นเส้นท่าเรือหมูสัป   
       4. ผัดผักรวม  5. ไข่เจียว  6. ผลไม้    7. ข้าวเปล่า  น ้าดื่ม  น ้าแขง็     
     สนุกสนานกับคาราโอเกะ ณ ห้องอาหารีรสอร์ท หรือคณะใดต้องการ 
       ส่วนตัว เราจัดให้ครับ เพ่ิมค่าห้องส่วนตัว ห้องละ 1,000 บาท 
23.00 น.  ราตรีสวัสดิ ์

 

 



 

วนัสองของการเดินทาง  รสีอรท์ – ล่องแพสำราญเขือ่นศรฯี   

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า สไตล์โรงแรมแบบบุฟเฟ่ มื้อที่2 เก็บสัมภาระออกเดินทางสู่แพส าราญ 

            เข่ือนศรีนครินทร์ เพียง 3 กิโลถึงท่าจอดแพ น าคณะลงแพตามขนาดของจ านวนคน เป็นส่วนตัว 

11.30   บริการอาหารสไตล์บุฟเฟ่มื้อที่ 3  ส้มต าป ูปลาร้า ไทย เลือกต ากันเอง อร่อยอยู่ที่ฝีมือท่าน  ไก่ทอด  

            ตม้ซุปซีโ่คลงหมู ผักกาดดองสไตล์บ้านนอก ข้าวเปล่า น้ าดื่ม น้ าแข็ง มีกาแฟ โอวัลติน บริการตลอดทั้งวัน 

            ส าหรับคอกาแฟ  ขบวนแพเคลื่อนสู่ทะเลสาบเข่ือนศรีนครินทร์ ชมความงดงามตามธรรมชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 

14.00  ถึงเกาะกลางทะเลสาบ แพจอดเล่นน้ า สนุกสนานกับแพเปียก กับบรรยากาศและสดชื่นกลางทะเลสาบ 

  

  

 

 

 

 

18.30  : บริการอาหารค่ าบุฟเฟ่ มื้อที่4  1.แกงปา่ไก ่  2. ปลาเขื่อนทอดกระเทียม  3. ผัดกะหล่ าทอด 

       น้ าปลา   4. ลาบหมู/ไก่   5.ไข่เจียวหอมใหญ่   6.ผลไม้  7.ข้าวเปล่า  8. น้ าดืม่  9. น้ าแข็ง 

          พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ าคืนน้ีเตรียปาร์ตี้กับเครื่องเสียงคาราโอเกะ 

21.00    -อุ่นท้องด้วยข้าวต้มรอบดึก มื้อที่5 

วนัทีส่าม ลอ่งแพ – เกาะหมปูา่ – ทา่เรอื 

07.00 : บริการอาหารเช้ามื้อที่6 ข้าวต้มปลาทรงเครื่อง ขนมปังชุบไข่ กาแฟ โอวัลติน 

             ล่องแพสู่ เกาะหมปูา่ แหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งที่มีหมูป่าตัวเป็นๆมาให้เห็นกัน 

             แพเทียบเกาะให้อาหารหมูป่ากัน  

10.30 : ล่องกลับถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ 

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

 



 

อตัราคา่บรกิาร   

                  จ านวน 9-40 ท่าน  พักรีสอร์ท ห้อง 2 ท่าน ราคาท่านละ     2,500 บาท 

                                        พักรีสอร์ท ห้อง 3 ท่าน ราคาท่านละ     2,400 บาท 

                    พักรีสอร์ท ห้องละ 4 ท่าน ราคาท่านละ  2,280  บาท 

                            * ส่วนแพพักตามห้อง จัดเข้าพักแต่ละห้องตามอัธยาศัย 

รวม –พักรีสอร์ท 1 คืน แพ 1 คืน     -อาหาร6มื้อ -อุปกรณ์เล่นน้ า  - เจ้าหน้าที่ 

     -เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน น้ า น้ าแข็ง ตลอดการเดินทาง -ลากแพไป-กลับ  

     -เท่ียวเกาะหมูป่า               -กิจกรรมเล่นแพเปียก เล่นน้ าในเขื่อนศรีฯ  

    -ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท(เริ่มคุ้มครองเมื่อท่านเริ่มเดินทางจนวันกลับ ใช้สิทธิ์ให้คุ้ม)    

      สง่ชือ่พรอ้มนามสกลุ กอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 2-7 วนั 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยและสภาวะอากาศ แต่จะพยายามให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

          *ท่านที่น ารถส่วนตัวมา เรามีบริการรับฝากรถในท่ีปลอดภัย รถยนต์100บาท รถมอเตอร์ไซด์50บาท  

เงื่อนไขการช าระเงนิ ยืนยันการจอง มัดจ า 50 เปอร์เซ็น ช าระที่แพส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ีเหลือช าระที่แพ 

โอนเงนิเขา้บญัชี บริษัทมารีน่าทัวร์ เซ็นเตอร์ (เจ้าของและบริหารงาน) ใบอนญุาตท่องเท่ียวเลขที1่2-02940  

                    
    
สนใจเชา่รถจากกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รบั-สง่ เท่ียวตามเสน้ทาง ถึงแพ โดยคนขบัรถช านาญเส้นทางรบัส่งประจ า 

รถปรบัอากาศ ชั้นเดยีว ขนาดจ ุ40 ทา่น   ราคา  20000 บาท   

สองชัน้ปรบัอากาศและชัน้ครึง่  42-52 ทา่น ราคา 24000  บาท 

รถพดัลม  ขนาดจ ุ60 ทา่น                 ราคา  18,000 บาท   


