
 

  

Pro.04 โปรแกรมล่องแพเที่ยวน้้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 3 วัน 2 คืน 
      แพส้ำรำญศรีนครินทร ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ ทะเลสำบเขื่อนศรีนครินทร์ ในอ้อมกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรี 
สลับซับซ้อนและงดงามในธรรมชาติของป่าเขาที่สมบูรณ์  ผสมผสานกับทะเลสาบสีครามในพื้นที่กว้างสุดสายตา มีเกาะแก่งและ 
อ่าวที่โค้งเว้างดงาม ด้วยสายน้้าที่ใสสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้้า และพักผ่อน ผ่อนคลายกับธรรมชาติบ้าบัด พร้อมเสียงเพลงอัน
ไพเราะคอยขับกล่อม สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้้า พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกของเรือนแพที่ออกแบบในสไตล์ของการพักผ่อน
ห้องพักบนแพและการล่องแพ ตลอดถึงความสนุกสนานภายในแพ  อาทิ คาราโอเกะ หรือ เธคในสไตล์ส่วนตัว พร้อมอาหารอัน
เลิศรสทั้งพื้นบ้านและพื้นเมืองกับครัวบ้านๆของเรา ขึ้นโต๊ะในสไตล์บุฟเฟ่ พร้อมโต๊ะอาหารในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร... 
วันแรก  ท่ำเรือแพส้ำรำญ – ล่องแพสู่ เส้นทำงน้้ำตกห้วยแม่ขมิ้น – เกำะหินกลม - กิจกรรมทำงน้้ำ  
11.00 น.   แพส้าราญเขื่อนศรีฯ และเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับคณะสู่ทะเลสาบเขื่อนศรีฯ เช็คอินเข้าที่พัก  
       เจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการทุกท่าน พร้อมอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆ และการล่องแพชมธรรมชาติ 
    แพส้าราญสองชั้นเคลื่อนตัวสู่ เกาะกลางทะเลสาบ พร้อมบริการอาหารมื้อกลางวันสไตล์บุฟเฟ่ มื้อที่1 
              1. ปลาราดเต้าเจี้ยว   2. ไก่ทอดเกลือ        3. ลาบหมู/ไก่  4. ผัดคะน้าน้้ามันหอย     
              5. ชุดส้มต้า(ต้ากันเอง)+ขนมจีน   6. ต้มซุปซี่โครงหมู    7. ข้าว      8. น้้าดื่ม+น้้าอัดลม 9. น้้าแข็ง 
                ( พิเศษ! เราเข้าใจในคอกาแฟ แพส้าราญมีบริการกาแฟ โอวัลติน เรามีบริการตลอดเวลาเลยครับ ) 

              
                      ห้องอาหาร                         ใครมีฝีมือเชิญนะครับ                      ทานกันบนโต๊ะ 
11.30 น. น้าคณะลอ่งแพสู่ เกาะหินกลม ใช้เวลาล่องแพชมธรรมชาติ 2-3 ชม. สนุกสนานกันให้เต็มอิ่มกับการล่องแพ 
    ชมธรรมชาติของเขื่อนศรีนครินทร์  
15.00 น. ถึงเกาะหินกลม เป็นเกาะที่มีหาดทรายและหินก้อนกลม เหมะเล่นน้้าและขึ้นชมจุดชมวิว ล่องแพเปียก 
      ลงเล่นน้้ากันให้จุใจ หรือ จะถ่ายรูปขึ้นบนเกาะเราไม่ว่ากัน หามุมสวยของจุดชมวิว ส่วนท่านใดที่ชอบร่้าสุรา ฟัง 
     เพลง ร้องคาราโอเกะ หรือจะเปิดเธคเชิญตามอัธยาศัยนะครับ  บริการอาหารว่างเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วครับ 

      
             แพส้าราญเทียบที่ เกาะหินกลม        เล่นน้้า หรือขึ้นชมตามอัธยาศัย                     เกาะหินกลม 
 



 

  

16.00 น. ได้เวลาสนุกสนานกับการล่องแพเปียก เตรียมตัวเลยครับ ชูชีพพร้อม เจ้าหน้าที่พร้อม ลงแพเปียกเลยครับ 
                  ทุกท่านต้องใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย น้าคณะลงแพเปียกลากแพชมวิวทิวทัศน์ เล่นน้้ากันให้จุใจ 

              

               
17.30 น.  กลับถึงแพ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว พร้อมสนุกสนานกับดินเนอร์ปาร์ตี้ค้่าคืนนี้ครับ 
18.30 น. บริการอาหารค้่า มื้อที่ 2 พร้อมคาราโอเก๊ะและเธคกับดีเจหนุ่มใจดี  รายการอาหารส้าหรับค้่าคืนนี้ 

1. ต้มย้าปลาคัง     2. ปลาเขื่อนทอดน้้าปลา  3. ปลานึ่งมะนาว   4. ปลาราดพริก 
         5. ผัดกวางตุ้งน้้ามันหอย  6. น้้าพริกมอญผักแนมท่ากระดาน   7. ผัดวุ้นเส้นท่าเรือ   
   8. ข้าว  9. น้้าดื่ม+น้้าอัดลม  10. น้้าแข็ง 11. ผลไม้ตามฤดูกาล      

22.00  อุ่นท้องด้วยข้าวต้มไก่ร้อนๆ รอบดึก มื้อที่ 3   
วันที่สอง       เกำะหินกลม  - ท่ำเทียบเรือน้้ำตกห้วยแม่ขมิ้น – เล่นน้้ำตก – ล่องเรือสู่ เกำะไวกิ้ง  
07.00      จิบกาแฟร้อน พร้อมบริการอาหารเช้า (กาแฟ โอวัลติน + ขนมปัง+ข้าวต้มปลา) 
09.00  เรือนแพส้าราญ น้าคณะเทียบท่า น้้าตกห้วยแม่ขมิ้น น้้าคณะเดินชมน้้าตกซ่ึงเป็นน้้าตกทีส่วยที่สุดของเขื่อนศรีฯ                  

    
11.30  พร้อมกันอีกครั้ง ณ เรือนแพส้าราญเขื่อนศรีฯ บริการอาหารกลางวัน พร้อมเคลื่อนขบวนสู่ เกาะไวกิ้ง 
      เมนูอาหารกลางวัน  1. ผัดกระเพาหมู  2. ต้มฟักซี่โครงหมู  3. ผัดกะหล่้าปลี    4. ย้าลูกชิ้นปลา 
      5. ข้าวปล่า   6. น้้าดื่ม+น้้าอัดลม+น้้าแข็ง 
    เรือนแพเตรียมเคลื่อนตัวสู่ เกาะไวกิ้ง เป็นเกาะที่งดงามในอีกรูปแบบหนึ่ง 
15.00  ถึง เกาะไกกิ้ง จอดแพเตรียมขึ้นชมความงดงามของจุดชมวิว และสร้างเจดีย์หินกาบ เพื่อเป็นสิริมงคล  
18.00  บริการอาหารค้่า  1. ปลาทอดราดน้้าปลา   2. แกงป่าไก่ 3. ปลาทอดผัดคึ่นช่าย    4. ผัดเผ็ดหมูป่า 
     5. ผัดผักรวม     6. ย้าหมูย่าง  7. ไข่เจียว       8. ปลาเผา(วางตามโต๊ะๆละ 6-8ท่าน) 
                 9. ข้าวปล่า           10. ผลไม้           11. น้้าดื่ม น้้าอัดลม น้้าแข็ง 



 

  

           
วันที่สำม  เคลื่อนแพเดินทำงกลับ 

07.00   อาหารเช้า กาแฟ โอวัลติน ไข่ดาว ใส้กรอก แฮม ข้าวผัด เคลื่อนขบวนแพสู่ เกาะหมูป่า 
      แวะชมเกาะหมูป่า ให้อาหารหมูป่า จนได้เวลาออกเดินทางสู่ท่าเรือนแพ 
10.00      ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ      
*************************************************************************  

โปรแกรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของท่าน 

อัตรำค่ำบริกำรแพส้ำรำญสองชั้น เหมำล้ำ Pro04. 
          จ้านวน 25-30 ท่าน    ราคาท่านละ  3,850 บาท  
   จ้านวน 31-40 ท่าน   ราคาท่านละ  3,590 บาท 
   จ้านวน 41     ท่านขึ้นไป  ราคาท่านละ  3,250 บาท         
 เด็ก 1-3 ขวบฟรี 4-10 ขวบ ครึ่งรำคำ 11 ขวบขึ้นไปคิดเท่ำผู้ใหญ่ 
หมำยเหตุ  1. มีเตำปิ้งย่ำง+ถ่ำน บริกำรฟรี (ซื้อของสดมำปิ้งย่ำงเอง)  
รำคำนี้รวม   - ล่องแพสองชั้น 2 ชั้นส่วนตัว2คืน (อุปกรณ์แพ เสื้อชูชีพ ห่วงยาง แพเปียกน้้า) - ค่าอาหาร 8 มื้อ
  - ค่าเครื่องเสียงคาราโอเกะ/เธค บนแพ    - เครื่องดื่ม(น้้าดื่ม + น้้าแข็ง)     - การ์ดน้้า+แม่ครัว+
เจ้าหน้าที่  - เรือด่วนดูแลคณะทั้งคืน  -ไฟฟ้าปั้นตลอดทั้งคืน  - ประกันวงเงิน 5 แสนบาททุกท่าน          
    - บริการ คอกาแฟ โอวัลติน ตลอดทริป   -ค่าเรือไปน้้าตก(ยกเว้นค่าธรรมเนียมอุทยานฯ) 
           (ส่งรายชื่อพร้อมนามสกุลท้าประกันก่อนการเดินทาง 3 วัน ระบุวันคุ้มครองเริ่มวันที่คุณเดินทางจนถึงวันกลับ) 
        *   กำรส่งชื่อประกัน ถือเป็นกำรยืนยันจ้ำนวนคน ก่อนเดินทาง 3 วัน ที่แน่นอน หากจ้านวนคนลดลงหลังจากส่งชื่อ
ประกัน ทางแพส้าราญขอสงวนสิทธิ์การนับจ้านวนคนตามชื่อประกันครั้งเดียวเท่านั้น *            
กำรช้ำระเงิน - มัดจ้ำ 50 เปอร์เซ็น เมื่อยืนยันกำรจอง(ทำงแพขอสงวนสิทธิ์กำรจองหำกไม่มีกำรมัดจ้ำ) 

- โอนเงินเข้ำบัญชี เจ้ำของแพ ชื่อ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ์   
  ธนำคำรกสิกรไทย สำขำโลตัส บำงกะปิ  เลขที่ 775-2-11079-9  ประเภทออมทรัพย์ 
  ธนำคำรไทยพำนิช สำขำรัชดำภิเษก 2    เลขที่ 075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย ์

  - กรุณำส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อผู้จอง  เบอร์ติดต่อ วันเดินทำง  จ้ำนวนคน ส่งมำที่                              
                        1. E-mail: marinatourcenter@hotmail.com 2. ทำงแฟกซ์ 02-3751174  
  - กำรจองสมบูรณ์ต่อเมื่อ คุณได้รับใบเสร็จรับเงินมัดจ้ำเป็นส้ำคัญ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เรือนแพส้ำรำญเขื่อนศรีฯ 1 จุ 52 ท่ำน มี 11 ห้องนอน 6 ห้องน้้ำ พร้อมห้องอำหำร ลำนกิจกรรม  
  * จ้ำนวน 35-39 ท่ำน คิดท่ำนละ 2,790 บำท (จ้ำนวน 40 ท่ำนขึ้นไป 2590 บำท) * 

     

   
     เรือนแพส้ำรำญเขื่อนศรีฯ 2 จุ 32 ท่ำน มี 5 ห้องนอน 3 ห้องน้้ำ ชั้นล่ำง ห้องอำหำร ลำนกิจกรรม 

   
 
 
 
 
 
 
 

ส้ำหรับคณะที่ต้องกำรรถทัวร์หรือรถตู้รวมน้้ำมันและคนขับจำกกรุงเทพฯ-กำญจนบุรี เขื่อนศรีฯ แวะเที่ยวระหว่ำงทำง 
รถตู้ปรับอำกำศรุ่นใหม่ 3 วัน 2 คืน หลัง 3 แถว ไป-กลับ แวะเที่ยวระหว่ำงทำง  รำคำ    9,000   บำท 
รถทัวร์ปรับอำกำศ       3 วัน 2 คืน  ชั้นเดียว 40 ท่ำน            รำคำ   27.000  บำท 
             ขนำดสองชั้น  48 ท่ำน              รำคำ   30,000  บำท 
รถพัดลม                3 วัน 2 คืน  ขนำด 55-60 ท่ำน           รำคำ   22,000  บำท 



 

  

                                             

 
       รำคำ 20,000 บำท                                             รำคำ 24,000 บำท 

   
                 รำคำ 17,000 บำท 


