
 

 

 

 

 

  

Pro1 โปรแกรมล่องแพสาํราญVIP  2 วนั 1 คืน  พกัแพใหญ่สองชั�นส่วนตัว                                     

          

                          

แพสําราญศรีนครินทร์    หนึ� งเดียวในเขื�อนศรีฯ ดว้ยความปลอดภยัมากมาย  กวา้ง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ใชทุ้่นเหล็ก

จาํนวน 5 ทุ่นแบ่งซอยทุ่นละ 3 หอ้ง ความปลอดภยัสูง ชั5นบนมีหอ้งพกั 10 ห้องนอน ห้องละ 4 ท่าน พร้อมเตียงสองชั5น (พดั

ลม) จาํนวน 8 ห้อง ส่วนห้องใหญ่ 8 ท่าน(พดัลม) จาํนวน 2 หอ้ง สาํหรับชั5นล่าง มีหอ้งนอน 1 หอ้งพดัลม ห้องละ 4 ท่าน รวม 

52 ท่านมีหอ้งครัวและห้องอาหารนั�งชมวิว บริการเครื�องดื�มฟรี (กาแฟ โอวลัติน นํ5าเปล่า นํ5าแขง็ ตลอดทริป)  สนุกสนานกบั

การบริการเสื5อชูชีพ ห่วงยาง เรือพาย  แพเปียก ระหวา่งทางจอดชม เกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะหมูป่า เกาะอกมา้  หาดสวรรค ์

    

 

 

 



   ทีมงานยนิดีใหบ้ริการทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเขื�อนศรีนครินทร์ ในออ้มกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรีสลบัซบัซอ้นและ

งดงามในธรรมชาติของป่าสมบูรณ์  ผสมผสานกบัทะเลสาบสีครามในพื5นที�กวา้งสุดสายตา มีเกาะแก่งและ อ่าวที�โคง้เวา้

งดงาม เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลานํ5าจืดที�สมบูรณ์ พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวกของเรือนแพล่องสองชั5นนาํพาคณะสู่ความสุข

และความงดงามของธรรมชาติ ตลอดถึงกิจกรรมทางนํ5า ล่องแพ ตกปลา สนุกสนานกบัคาราโอเกะ พร้อมอาหารอนัรสเลิศ 

ดว้ยความเป็นส่วนตวัและความอบอุ่นอยา่งลงตวั... 

            
 

วนัแรกของการเดินทาง  ท่าเรือท่ากระดาน – ล่องแพ – สันเขื&อน – เกาะอกม้า – อ่าวเดียวดาย – เกาะตากะยาย 

   
11.30  พร้อมกนัที�ท่าเรือนแพสาํราญ ล่องแพกาญจนบุรี เขื�อนศรีนครินทร์  

    นาํคณะเช็คอินเขา้ที�พกัชั5นสองของเรือนแพ 

12.00  รับประทานอาหารกลางวนั สไตลบุ์ฟเฟ่ พร้อมเคลื�อนแพสู่เวิ5งอ่าวทะเลสาบเขื�อนศรีฯ  

   ชมทิวทศัน์สองขา้งทาง  รายการอาหาร  1. ชุดส้มตาํ(ตาํกนัเอง)     2. ตม้ซุปผกักาดดอง    3. ปลาทอดราดเตา้เจี5ยว   

 4. ผดัคะนา้นํ5ามนัหอย   5. ลาบหมู    6. ไก่ทอดเกลือ   7. ผลไม ้  8. ขา้ว   9.ขนมจีน    10. นํ5าแขง็ นํ5าดื�ม นํ5าอดัลม 

                    
13.00  เคลื�อนเรือนแพสู่ เกาะหมูป่า ใชเ้วลาประมาณครึ� งชั�วโมง ก่อนเดินทางสู่ปากอ่าวทะเลสาปเขื�อนศรีนครินทร์  

 

 

 



 

             
14.00   เตรียมเคลื�อนสู่ เกาะอกมา้ นาํคณะล่องชมทศันียภาพรอบเกาะ ชมสันเขื�อนศรีนครินทร์ แวะจอดที�  อ่าวเดียวดาย 

           เกาะอกมา้ นาํคณะเล่นนํ5า ลากแพเปียก  ล่องห่วงยาง สนุกสนานกนัใหเ้ตม็อิ�ม 

15.30   รับบริการอาหารวา่ง เส้นหมี�ผดัซีอิGว ของขบเคี5ยว นํ5าดื�ม นํ5าอดัลม กาแฟ โอวลัติน  

เรือนแพเคลื�อนสู่ เกาะตากะยาย มีชายหาด ในใส เล่นนํ5าไดค้รับ พกัผอ่น และชมพระอาทิตยรั์บขอบฟ้า  

18.00   ร่วมรับประทานอาหารกนัอีกครั5 ง ณ ห้องอาหาร สไตลบุ์ฟเฟ่   

          1. ปลานึ�งมะนาว      2. ปลาทอดกระเทียม      3. ตม้ยาํปลาคงั      4. ปลาราดพริก 

          5. ผดัวุน้เส้นท่าเรือ  6. ผดักวางตุง้นํ5ามนัหอย   7. ไข่เจียว            8. ผลไม ้ 

          9. ขา้วเปล่า นํ5า นํ5าแขง็ นํ5าอดัลม    สนุกสนานกบั คาราโอเกะ และ ผบัเล็กๆ  

20.30 เตรียมขยบักบั จงัหวะมนัๆ ในสไตลผ์บั พร้อมขา้วตม้รอบดึก 

24.00  พกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านใดดื�มต่อเราไม่วา่กนักบับรรยากาศที�เป็นใจ  ราตรีสวสัดิH  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วนัสองของการเดินทาง  เกาะตากะยาย – ท่าเรือท่ากระดาน 

   
06.30  รับอรุณยามเขา้ อาหารเชา้สไตลอ์เมริกนั ขนมปัง ไข่ดาว โบโรน่า ไส้กรอก ขา้วผดัไข่ กาแฟ โอวลัติน 

08.30  เคลื�อนเรือนแพกลบัสู่ท่าเรือท่ากระดาน 

10.00  กลบัถึงท่าเรือท่ากระดาน โดยสวสัดิภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการ Pro 01. กรุ๊ปเหมาแพส่วนตัว  

จํานวน 25-30 ท่าน ราคาท่านละ 2,200 บาท (1,900) 

จํานวน 31-40 ท่าน ราคาท่านละ 1,800 บาท (1,500) 

จํานวน 41-52 ท่าน ราคาท่านละ 1,500 บาท (1,200) 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

    - ค่าล่องแพเรือนแพสําราญ - ค่าอาหาร 4 มื�อ+อาหารว่าง -ค่าเครื&องดื&ม(นํ�าอดัลม) 

    - ค่าล่องแพนําเที&ยวตามเกาะ - ค่าประกนัอุบัติเหตุ วงเงิน 5 แสนบาท 

    - ค่าห้องพกัในเรือนแพ 1 คืน 

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

 

 

 

 

 

 



การทาํประกนั    ส่งรายชื�อพร้อมนามสกุลทาํประกนัก่อนการเดินทาง 3 วนั ยนืยนัจาํนวนคนที�แน่นอน ไม่สามารถลดจาํนวน

ไดแ้ต่เพิ�มได ้ทางทีมงานจะส่งประกนัทนัทีพร้อมระบุวนัคุม้ครองเริ�มวนัที�คุณเดินทางจนถึงวนักลบั)   

การชําระเงิน - มัดจํา 50 เปอร์เซ็น เมื&อยนืยนัการจอง(ทางแพขอสงวนสิทธิ@การจองหากไม่มีการมัดจํา) 

- โอนเงินเข้าบัญชี เจ้าของแพ ชื&อ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ์   

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

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

  - กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื&อ เบอร์ติดต่อ วนัเดินทาง และแฟกซ์มาที& 02-3751174 หรือ 

                             E-mail: marinatourcenter@hotmail.com  

  - เจ้าหน้าที&จะทาํการส่งเอกสารการรับเงิน พร้อมส่งแผนที&การเดินทาง และชื&อติดต่อสําหรับเจ้าหน้าที&ไปให้ 

       จึงจะสมบูรณ 

สําหรับคณะที&ต้องการรถทวัร์หรือรถตู้รวมนํ�ามันและคนขับจากกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี เขื&อนศรีฯ แวะเที&ยวระหว่างทาง 

รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ 2 วนั 1 คืน หลงั 3 แถว ไป-กลบั แวะเที&ยวระหว่างทาง ราคา 5,500   บาท 

รถทวัร์ปรับอากาศ           2 วัน 1 คืน  ชั�นเดียว 36 ท่าน   ราคา 20.000 บาท 

     ขนาดชั�นครึ&ง 44 ท่าน       ราคา  22,000 บาท 

        ขนาดสองชั�น  50 ท่าน      ราคา  24,000 บาท 

รถพดัลม ขนาด 55-60 ท่าน 2 วนั 1 คืน      ราคา  17,000 บาท 

 

 

 

 

 


