
B01 โปรแกรมการเดินทาง 3 วนั 2 คืน+เที�ยวนํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น

ยนิดีใหบ้ริการทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเขื#อนศรีนครินทร์ สัมผสัความงดงามของทะเลสาบ กบัเทือกเขาลอ้มรอบ

สลบัซบัซอ้น ในบรรยากาศเยน็สบายกลางหุบ  ทั*งความบนัเทิงดว้ยคาราโอเก๊ะแล

สนุกสนาน และความประทบัใจอยา่งมิรู้ลืม

 

 

 

 

            แพสาํราญเขื#อนศรีฯ VIP 25 ท่าน                   
 

วนัแรก  ท่าเรือหม่องกระแทะ – ล่องแพ – เกาะกลางทะเลสาบ

11.30 เจา้หนา้ที#รอรับคณะที#ท่าเรือแพ บริการอาหารเที#ยง

 1.ส้มตาํ  2. ลาบหมู/ไก่ 3.ไก่ทอดกระเทียม

4. ผดัผกัคะนา้หมูกรอบ 5.ตม้ซุปกระดูกหมู

นาํคณะขึ*น แพสาํราญสองชั*นเคลื#อนตวัสู่ เกาะกลางทะเลสาบศรีนครินทร์

สลบัซบัซอ้น ดว้ยกระแสนํ*านิ#งที#ใสสะอาด ชวนใหล้งเล่นนํ*า 

ใชเ้วลา 40 นาทีถึงเกาะกลางทะเลสาบ ในบริเวณอ่าวที#เงียบสงบดว้ยนํ*าใสสะอาด

       
            

เที�ยวนํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น  พกัแพใหญ่สองชั�นส่วนตัว  

ยนิดีใหบ้ริการทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเขื#อนศรีนครินทร์ สัมผสัความงดงามของทะเลสาบ กบัเทือกเขาลอ้มรอบ

สลบัซบัซอ้น ในบรรยากาศเยน็สบายกลางหุบ  ทั*งความบนัเทิงดว้ยคาราโอเก๊ะและเธคพร้อมอุปกรณ์ทางนํ*าสาํหรับความ

สนุกสนาน และความประทบัใจอยา่งมิรู้ลืม 

        บรรยากาศล่องแพสาํราญเขื#อนศรีฯ                    แพสาํราญเขื#อนศรีฯ 

เกาะกลางทะเลสาบ - กจิกรรม 

เจา้หนา้ที#รอรับคณะที#ท่าเรือแพ บริการอาหารเที#ยง 

ไก่ทอดกระเทียม   

ตม้ซุปกระดูกหม ู 6. ขา้วเปล่า นํ*า+นํ*าแขง็) 

นาํคณะขึ*น แพสาํราญสองชั*นเคลื#อนตวัสู่ เกาะกลางทะเลสาบศรีนครินทร์ ชมทศันียภาพเหนือเขื#อนศรีฯมีภูเขา

สลบัซบัซอ้น ดว้ยกระแสนํ*านิ#งที#ใสสะอาด ชวนใหล้งเล่นนํ*า (มีเสื*อชูชีพใหทุ้กท่านสาํหรับความปลอดภยั

นาทีถึงเกาะกลางทะเลสาบ ในบริเวณอ่าวที#เงียบสงบดว้ยนํ*าใสสะอาด 

   

 

ยนิดีใหบ้ริการทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเขื#อนศรีนครินทร์ สัมผสัความงดงามของทะเลสาบ กบัเทือกเขาลอ้มรอบ

ะเธคพร้อมอุปกรณ์ทางนํ*าสาํหรับความ

แพสาํราญเขื#อนศรีฯ VIP 52 ท่าน 

ชมทศันียภาพเหนือเขื#อนศรีฯมีภูเขา

มีเสื*อชูชีพใหทุ้กท่านสาํหรับความปลอดภยั) 

  



กบัความลงตวัของธรรมชาติระหวา่งล่องแพ  ถึงที#จอดแพ เตรียมสนุกกบักิจกรรมทางนํ*า มี เสื*อชูชีพ แพเปียกนํ*า 

สาํหรับพายเล่น ห่วงยาง  เล่นนํ*าตามอธัยาศยั 

     
18.00 บริการอาหารคํ#าพื*นเมืองอนัรสเลิศ 1.ตม้ยาํไก่       2.ผดัเผด็หมูป่า/ไก่บา้น    3.ผดักวางตุง้นํ*ามนัหอย   

4. ปลาเผา 5.ยาํลูกชิ*นปลาท่าเรือ   6.นํ*าพริก+ผกัแนม  7.ขา้วเปล่า   8.นํ*า+นํ*าแขง็)   

พร้อมคาราโอเกะและเธคกบัดีเจหนุ่มใจดี  

22.00 อุ่นทอ้งดว้ยขา้วตม้รอบดึก (ขา้วตม้ไก่) 

วนัที�สอง  เกาะกลางทะเลสาบ – นํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น – เกาะหมูป่า-แพสําราญ 

07.00     จิบกาแฟร้อน พร้อมบริการอาหารเชา้ (กาแฟ โอวลัติน + ขนมปังพาย+ขา้วตม้ปลา) 

09.00 เรือนาํเที#ยวรับคณะที#แพเพื#อพาเที#ยวเขื#อนฯ และนํ*าตกห้วยแม่ขมิ*น เป็นนํ*าตกที#สวยที#สุดของเขื#อนศรี                  

    
11.00   ถึงนํ*าตก นาํคณะเดินชมเขื#อนพร้อมแจกอาหารกล่องพร้อมนํ*าดื#ม(ผดักะเพาหมู+ไข่ดาว/หมูผดักระเทียม+ไข่ดาว) 

12.30   ลงเรือเดินทางสู่ เกาะหมูป่า เกาะที#มีหมูป่าอยูม่ากมาย เมื#อเรือเทียบหมูป่าจะมารอขออาหาร     

16.00   กลบัถึงที#พกั เรือนแพของเรา บริการอาหารวา่ง ผดัซีอิ-ว เล่นนํ*าหนา้เรือนแพตามอธัยาศยั 

18.00 บริการอาหารคํ#า  1. ปลาทอดกระเทียม   2. แกงป่าไก่  3. ผดัวุน้เส้นท่าเรือ  4. นํ*าตกหมู 

5. ผดัผกัรวม  6. หมูยา่ง  7. ขา้วเปล่า ผลไม ้  8. นํ*าดื#มและนํ*าแขง็  

วนัที�สาม  เคลื�อนแพเดินทางกลบั 

07.00  อาหารเชา้ กาแฟ โอวลัติน ไข่ดาว ใส้กรอก แฮม ขา้วผดั  

10.00     ถึงท่าเรือ โดยสวสัดิภาพ      



  อตัราค่าบริการแพสําราญสองชั�น เหมาลาํ

ราคาพกัแพ 2 คืน ต่อท่าน  

จํานวน 5-6 ท่าน   

จํานวน7-10 ท่าน 

จํานวน 11-14 ท่าน 

จํานวน 15-20 ท่าน 

จํานวน 21-30 ท่าน 

จํานวน 31-60 ท่าน 
 

โปรแกรมนี*  อาจมีการเปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

B01.ใช้เรือนแพสําราญVIPเขื�อนศรีฯล่องแพไปนํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น

จํานวน 25-30 ท่าน ราคาท่านละ 3,450  บาท

จํานวน 31-52 ท่าน ราคาท่านละ  2,890 บาท

 
          เรือนแพสําราญเขื�อนศรีฯ ขนาดจุ 52 

          มีบริการห้องอาหาร ร้านค้า ห้องดีเจ สนุกสนานกบักจิกรรมทางนํ�า การลากแพเปียก เล่นห่วงยาง

 

 

อตัราค่าบริการแพสําราญสองชั�น เหมาลาํ B01. 

ราคาท่านละ            3,900  บาท 

ราคาท่านละ            3,600  บาท 

ราคาท่านละ            3,300  บาท 

ราคาท่านละ            2,890 บาท/ท่าน 

ราคาท่านละ            2600   บาท/ท่าน   

ราคาท่านละ            2590   บาท/ท่าน  

โปรแกรมนี*  อาจมีการเปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ*นอยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัของท่าน

ล่องแพไปนํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น 

บาท/ท่าน  

บาท/ท่าน  

 
52 ท่าน ห้อง 4 ท่าน 9 ห้อง ห้อง 8 ท่าน 2 ห้อง รวม 11 

 
มีบริการห้องอาหาร ร้านค้า ห้องดีเจ สนุกสนานกบักจิกรรมทางนํ�า การลากแพเปียก เล่นห่วงยาง

ขึ*นอยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัของท่าน 

  
11 ห้องพกัพดัลม 

 
มีบริการห้องอาหาร ร้านค้า ห้องดีเจ สนุกสนานกบักจิกรรมทางนํ�า การลากแพเปียก เล่นห่วงยาง 



    
      พระอาทติย์ขึ�นที�เกาะหินกลม              เรือนแพเคลื�อนสู่นํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น        เรือนแพจอดใกล้นํ�าตกห้วยแม่ขมิ�น 
 

ราคานี�รวม   - ล่องแพสองชั*น 2 ชั*นส่วนตวั (อุปกรณ์แพ เสื*อชูชีพ ห่วงยาง แพเปียกนํ*า)  - ค่าอาหาร 7 มื*อ  

- พกัแพ 2 คืน  - ค่าเครื#องเสียงคาราโอเกะ+เธค บนแพ     - ค่าลากแพไปนํ*าตกหว้ยแม่ขมิ*น   

- เครื#องดื#ม(นํ*าดื#ม + นํ*าแขง็)    - ไกดท์อ้งถิ#น     - ประกนัอุบติัเหตุ วงเงิน 500,000 บาท 

                ยกเวน้...ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานหว้ยแม่ขมิ*น  

            (กรุณาส่งรายชื#อเกินการเดินทางอยา่งนอ้ย 3 วนั พร้อมระบุวนัคุม้ครองวนัเดินทางทั*งวนัไป-วนักลบั) 

* การส่งรายชื#อถือเป็นการยืนยนัจาํนวนคนที#แน่นอน เมื#อเดินทางมาถึงไม่สามารถแจง้ลดจาํนวนคนได ้  

การชําระเงิน - มัดจํา 50 เปอร์เซ็น เมื�อยนืยนัการจอง(ทางแพขอสงวนสิทธิFการจองหากไม่มีการมัดจํา) 

- โอนเงินเข้าบัญชี ชื�อ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ์   

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ  เลขที� 775-2-11079-9  ประเภทออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพานิช สาขารัชดาภิเษก 2    เลขที� 075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย์ 

  - หลงัจากทาํการโอนมัดจําแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมระบุชื�อ วนัเดินทาง ให้ชัดเจน 

                             ทางเจ้าหน้าที� ส่งFaxหรือEmail และแผนที�การเดินทาง เพื�อยนืยนัการรับเงินจึงจะสมบูรณ์ 

  - ส่วนที�เหลอืชําระเป็นเงินสด เมื�อเดินทางมาถึง 

หมายเหตุ  เด็ก 1-3 ขวบฟรี 4-10 ขวบ ลด 50 เปอร์เซ็น (การนับจํานวน เด็ก 2 คน เท่ากับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

 

 

 


