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 ลองแพเขื่อนศรีนครินทร กับ แพส�ราญเขื่อนศรีฯ  
   ลองแพ เทีย่วรอบเกาะ กิจกรมแพเปยก  สนุกกับคาราโอเกะ 

        ลอ่งเรอืเทีย่วนํา้ตก หว้ยแมข่มิน้ นํา้ตกทีส่วยทีส่ดุของจงัหวดักาญจนบรุ ี
           โปรแกรม 3 วนั 2 คนื พกัแพ 2 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  บรกิารอาหารเชา้มือ้ที4่ กาแฟ โอวลัตนิ ขา้วตม้ปลาทรงเครือ่ง ขนมปังชปุไข ่
09.00  เรอืนําเทีย่วมารับคณะทีแ่พสําราญ ลงเรอืทอ่งทะเลสาบเขือ่นศรฯี ชมทัศนยีภาพของทะเลสาบกวา้ง
ใหญส่ดุลกูหลูกูตาเสมอืนอยูก่ลางทะเล ผา่นเกาะแกง่ตา่งๆ น่ังเรอืชมทวิทัศน ์ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.ครงี 

    
11.30  ถงึน้ําตกหว้ยแมข่มิน้ นําคณะเดนิขึน้ชมน้ําตกในแตล่ะชัน่ทีง่ดงาม 
13.00  พรอ้มกันอกีครัง้ทีท่า่จอดเรอื รับประทานอาหารเทีย่งบนเรอื มือ้ที5่.  1. ไกท่อด  2. ผัดกระเพาไก ่  
3. ตม้จดืฟัก  4.ไขด่าว  5.ขา้วเปลา่  6.น้ําดืม่ น้ําแข็ง  พรอ้มลอ่งเรอืกลับทีพั่กเรอืนแพ 
 

วันแรกของการเดนิทาง ทา่เรอืนแพสําราญ-เขากระทะ-ลอ่งแพเปียก-พกัเรอืนแพ1คนื 

วนัทีส่องของการเดนิทาง ลอ่งเรอืเทีย่วน้ําตกหว้ยแมข่มิน้-เรอืนแพ 
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15.00  ถงึเรอืนแพ พักผอ่นตามอัธยาศัย  เลน่น้ํา รอ้งเพลง แชน้ํ่ากันตอ่หรอืจะพักเราไมว่า่กัน  
18.30 น. บรกิารอาหารเย็น มือ้ที6่  1. ผัดเผ็ดหมปู่า/ไก ่   2. ตม้จดืชโูรง    3. ปลานึง่มะนาว    
4. ผัดผักบุง้ไทยหมชู ิน้  5. ยําวุน้เสน้  6. ผลไม ้ 7. ขา้วเปลา่  8. น้ําดืม่  9. น้ําแข็ง 
สนุกสนานกันอกีครัง้กับคํา่คนืนี ้เพลดิเพลนิสนุกสนานกับคาราโอเกะ พรอ้มเก็บความสขุบันทกึภาพความทรง
จํากันใหจ้ใุจ จนไดเ้วลา 5 ทุม่ ปิดเครือ่งเสยีงน่ังกันตอ่ตามอัธยาศัย 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  เกาะหมปู่า – ทา่เรอืนแพ 
 

 

07.00 น.  อรณุสวสัดิย์ามเชา้กับอากาศทีส่ดชืน่ รับบรกิารอาหารเชา้มือ้ที7่ ไขด่าว ขนมปัง ไสก้รอก ขา้วผัดไข ่
 กาแฟ โอวลัตนิ สนุกสนานกับการถา่ยรปูและใหอ้าหารหมปู่า จนไดเ้วลาเดนิทางกลับสูท่า่เทยีบแพ 
10.00 น.  ถงึทา่เทยีบแพโดยสวสัดภิาพ 

    

โปรสุดพิเศษ...  
ฟรกีบัเมนป้ิูงยา่ง เลอืกกนัเลยพรอ้มน้ําจิม้รสเด็ด มใีหเ้ลอืกในชว่งคํา่คนืนี ้1. สนคอหมู 2. 
เนื้อวัว  3. เนื้อเกง  4. เนื้อกวาง เลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง  10 ทานตอ 1 กิโล   
อัตราคาบริการ   จำนวน 20-30 ทาน   ทานละ 2,580 บาท  
              จำนวน 31-40 ทาน       ทานละ 2,480 บาท 
              จำนวน 41 ทานขึ้นไป  ทานละ 2,380 บาท  
ราคานีร้วม        - แพสว่นตัวสําหรับคณะ   - เรอืนําเทีย่วนําตกหว้ยแมข่มิน้ – เครือ่งเสยีงคาราโอเกะ 
- อาหาร6มือ้    - เจา้หนา้ทีบ่รกิาร    - เครือ่งดืม่ กาแฟ โอวลัตนิ น้ํา น้ําแข็ง ตลอดการเดนิทาง      - ลากแพ
ลอ่งไป-กลับและกจิกรรมทางน้ําแพเปียก    - ลอ่งแพเทีย่วเกาะหมปู่า    
- เสือ้ชชูพีเลน่น้ําในเขือ่นศรฯี   - ประกันอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท เริม่คุม้ครองเมือ่ทา่นเริม่เดนิทางจนวนั
กลับ ใชส้ทิธิใ์หคุ้ม้ สง่ชือ่พรอ้มนามสกลุ กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 4-7 วนั หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวสิยัและสภาวะอากาศ แตจ่ะคอยดแูลใหล้กูคา้ไดรั้บประโยชนส์งูสดุ 
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เงื่อนไขการช�ระเงิน 
1. ยนืยันการจอง มัดจํา 50 เปอรเ์ซ็น 
2. ชําระสว่นทีเ่หลอื เมือ่เดนิทางถงึทา่เรอืนแพ 
3. การชําระเงนิแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ แตส่ามารถทดแทนใหท้า่นอืน่ได ้
ตดิตอ่สอบถาม: 092-5629962, 084-7567468   
ID Line: tour-d หรอื สแกนควิอาโคท๊ 

ทา่นทีส่นใจรถนําเทีย่ว รบัจากกรงุเทพฯและปรมิณฑล 
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             9,000 บาท 
รถทวัรส์องช ัน้ปรบัอากาศ          ขนาด  50 ทา่น  ราคาวนัละ          12,000 บาท 

       

  


