
 

B02.     ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์  

       ล่องเรือเที่ยวน ้ำตกห้วยแม่ขมิ้น    
โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน พกั แพ 1 คืน รสีอรท์ 1 คืน  

วนัแรก  ยนิดีตอ้นรบัสู ่แพสำรำญเขือ่นศรนีครนิทร ์
11.30 น.  น ำคณะลงแพตำมขนำดของจ ำนวนคน เป็นส่วนตัว 

   บริกำรอำหำรสไตล์บุฟเฟ่มื้อที่ 1  ส้มต ำป ูปลำร้ำ ไทย เลือกต ำกันเอง อร่อยอยู่ที่ฝีมือท่ำน  ไก่ทอด  

            ตม้ซุปซีโ่คลงหมู ผักกำดดองสไตล์บ้ำนนอก ข้ำวเปล่ำ น้ ำดื่ม น้ ำแข็ง มีกำแฟ โอวัลติน บริกำรตลอดทั้งวัน 

            ส ำหรับคอกำแฟ  ขบวนแพเคลื่อนสู่ทะเลสำบเข่ือนศรีนครินทร์ ชมควำมงดงำมตำมธรรมชำติเข่ือนศรีนครินทร์ 

14.00  ถึงเกำะกลำงทะเลสำบ แพจอดเล่นน้ ำ สนุกสนำนกับแพเปียก กับบรรยำกำศและสดชื่นกลำงทะเลสำบ 

 

 

 

 

18.30  : บริกำรอำหำรค่ ำบุฟเฟ่ มื้อที่2  1.แกงปำ่ไก ่  2. ปลำเข่ือนทอดกระเทียม  3. ผัดกะหล่ ำทอด 

       น้ ำปลำ   4. ลำบหมู/ไก่   5.ไข่เจียวหอมใหญ่   6.ผลไม้  7.ข้ำวเปล่ำ  8. น้ ำดืม่  9. น้ ำแข็ง 

         พักผ่อนตำมอัธยำศัย ค่ ำคืนน้ีเตรียปำร์ตี้กับเครื่องเสียงคำรำโอเกะ 

21.00    -อุ่นท้องด้วยข้ำวต้มรอบดึก มื้อที่3 

 วนัสอง เกำะหมปูำ่-ล่องเรอืเท่ียวน ำ้ตกหว้ยแมข่มิน้-รสีอรท์ 

07.00    บริกำรอำหำรเช้ำ มื้อที่4 พร้อมให้อำหำรหมูป่ำตัวเป็นๆที่เกำะ หลังอำหำรเตรียมลงเรือท่องเท่ียว น้ ำตกห้วยแม่

ขมิ้น ที่สวยที่สุดของกำญจนบุรี 

 

 

 



 

09.00    เรือท่องเที่ยวรับคณะพร้อมออกเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกห้วยแม่ขมิ้น 

    สัมผัสบรรยำกำศของทะเลสำบเข่ือนศรีนครินทร์ เดินทำงไปทำงทิศเหนือ ผ่ำนเกำะแก่งในบรรยำกำศของ 

    ทะเลสำบที่เวิ้งว้ำง กว้ำงใหญ่ สุดลูกหูลูกตำ   

11.30  ถึงท่ำจอดเรือ น้ ำตกห้วยแม่ขมิ้น น ำคณะลงเดินเข้ำอุทยำนแห่งชำติ น ำคณะชมควำมงดงำมของน้ ำตก  

            ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งจนถึงชั้นท่ีห้ำ กับควำมงดงำมที่แตกต่ำงกัน เล่นน้ ำกันให้จุใจ 

    พร้อมรับประทำนอำหำรกลำงวัน มื้อที่5 

14.00 ออกเดินทำงกลับ ด้วยควำมสนุกสนำนและควำมประทับใจมิรู้ลืม 

16.00  ถึงท่ำเรือ น ำคณะเข้ำที่พักรีสอร์ทท่ำกระดำนวัลเล่ย์รีสอร์ท เพียง 2 กิโลเมตร 

            เล่นน้ ำสระ พักผอ่น ปั่นจักรยำน หรือ ร้องเพลงคำรำโอเกะในห้องอำหำรตำมอัธยำศัย 

         

  

 

 

 

 

18.00 พร้อมกันที่ห้องอำหำรของรีสอร์ท  บริกำรอำหำรค่ ำแบบเซ็ทโต๊ะมื้อที่ 6 

       1. ปลำเขื่อนนึ่งมะนำวดอง  2. แกงส้มปลำเข่ือน 3. ย ำวุ้นเส้นท่ำเรือหมูสับ   

       4. ผัดผักรวม  5. ไข่เจียว  6. ผลไม้    7. ข้ำวเปล่ำ  น้ ำดื่ม  น้ ำแข็ง     

        สนุกสนำนกับคำรำโอเกะ ณ ห้องอำหำรรีสอร์ท หรือคณะใดต้องกำรส่วนตัว เรำจัดให้ครับ เพิ่มค่ำห้องส่วนตัว ห้อง 

        ละ 1,000 บำท 

21.00    -อุ่นท้องด้วยข้ำวต้มรอบดึก มื้อที่5 

 

 



 

วนัสำม พักผอ่นตำมอัธยำศัย เชค็เอ๊ำ 11.30 น. 
07.00           บริกำรอำหำรเช้ำ ห้องอำหำรของรีสอร์ท  พักผ่อนตำมอัธยำศัย เช็คเอ๊ำ 11.30 น. 

อตัรำคำ่บรกิำร  จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป พักแพ 1 คืน พักรีสอร์ท1คืน ห้อง 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ     3,100 บำท 

                                         พักแพ 1 คืน พักรีสอร์ท1คืน  ห้อง 3 ท่ำน รำคำท่ำนละ     2,900 บำท 

                    พักรีสอร์ท ห้องละ 4 ท่ำน รำคำท่ำนละ     2,700  บำท 

                            * ส่วนแพพักตำมห้อง จัดเข้ำพักแต่ละห้องตำมอัธยำศัย 

รวม –พักรีสอร์ท 1 คืน แพ 1 คืน     -อำหำร6มื้อ -อุปกรณ์เล่นน้ ำ  - เจ้ำหน้ำที่ 

     -เครื่องดื่ม กำแฟ โอวัลติน น้ ำ น้ ำแข็ง ตลอดกำรเดินทำง -ลำกแพไป-กลับ  - เท่ียวน้ ำตกห้วยแม่ขมิ้น  

     -เท่ียวเกำะหมูป่ำ               -กิจกรรมเล่นแพเปียก เล่นน้ ำในเขื่อนศรีฯ  

    -ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้ำนบำท(เริ่มคุ้มครองเมื่อท่ำนเริ่มเดินทำงจนวันกลับ ใช้สิทธิ์ให้คุ้ม)    

      สง่ชือ่พรอ้มนำมสกลุ กอ่นกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 2-7 วนั 

หมำยเหตุ* โปรแกรมอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงจำกเหตุสุดวิสัยและสภำวะอำกำศ แต่จะพยำยำมให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

          *ท่ำนที่น ำรถส่วนตัวมำ เรำมีบริกำรรับฝำกรถในที่ปลอดภัย รถยนต์ 50บำท  

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ ยืนยันกำรจอง มัดจ ำ 50 เปอร์เซ็น ช ำระที่แพส่วนที่เหลือ ส่วนท่ีเหลือช ำระที่แพ 

โอนเงนิเขำ้บญัชี บริษัทมำรีน่ำทัวร์ เซ็นเตอร์ (เจ้ำของและบริหำรงำน) ใบอนญุำตท่องเท่ียวเลขที1่2-02940  

                    
    
สนใจเชำ่รถจำกกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รบั-สง่ เท่ียวตำมเสน้ทำง ถึงแพ โดยคนขบัรถช ำนำญเส้นทำงรบัส่งประจ ำ 

รถปรบัอำกำศ ชั้นเดยีว ขนำดจ ุ40 ทำ่น   รำคำ  20000 บำท   

สองชัน้ปรบัอำกำศและชัน้ครึง่  42-52 ทำ่น รำคำ 24000  บำท 

รถพดัลม  ขนำดจ ุ60 ทำ่น                 รำคำ  18,000 บำท   


