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ั้ ว่ นต ัว 1 คืน
A.01 โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน พ ัก แพใหญ่สองชนส

แพสำรำญศรีนครินทร์

ยินดีให้บริ การทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเขื่อนศรี นคริ นทร์ ในอ้อมกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรี
สลับซับซ้อนและงดงามในธรรมชาติของป่ าสมบูรณ์ ผสมผสานกับทะเลสาบสี ครามในพื้นที่กว้างสุ ดสายตา มีเกาะแก่งและ
อ่าวที่โค้งเว้างดงาม เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดที่สมบูรณ์ พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกของเรื อนแพล่องสองชั้นนาพาคณะสู่
ความสุ ขและความงดงามของธรรมชาติ ตลอดถึงกิจกรรมทางน้ า ล่องแพ ตกปลา สนุกสนานกับคาราโอเกะ พร้อมอาหารอันรส
เลิศ ด้วยความเป็ นส่ วนตัวและความอบอุ่นอย่างลงตัว...

ั เขือ
ทิวทัศน์สน
่ นศรีฯ

ล่องแพขนาด 35 ท่าน

ล่องแพขนาด 28 ท่าน

ล่องแพ 450 ท่าน

ล่องแพขนาด 250 ท่าน

ล่องแพขนาด 60 ท่าน

ล่องแพเธค ขนาด 60 ท่าน

ล่องแพขนาด 22 ท่าน

ล่องแพขนาด 80 ท่าน

วันแรก ท่ำเรือหม่ องกระแทะ – ล่องแพ – เกำะกลำงทะเลสำบ - กิจกรรม
11.00-12.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ต.ท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี ตามแผนที่ เจ้าหน้าที่รอรับคณะ
แพสาราญสองชั้นเคลื่อนตัวสู่ เกาะกลางทะเลสาบ พร้อมบริ การอาหารมื้อกลางวันสไตล์บุฟเฟ่ มื้อที่1
1. ต้มซุปผักกาดดองซี่โครงหมู
2. ไก่ทอด
3. ลาบหมู/ไก่ 4. ส้มตา(ตากันเอง)
5. ผัดคะน้าน้ ามันหอย
6. ข้าว
7. น้ าดื่ม
8. น้ าแข็ง
เข้าห้องพักบนแพ ตามอัธยาศัย ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนศรี ฯมีภูเขาสลับซับซ้อน ด้วย
กระแสน้ านิ่งที่ใสสะอาด ชวนให้ลงเล่นน้ า (มีเสื้ อชูชีพให้ทุกท่านสาหรับความปลอดภัย)ใช้เวลา 40 นาที

106/169 ถนนนวมินทร์ ซอย59 แขวงบึงกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพฯ 10310
ฝ่ ายขายกรุงเทพฯโทร. 0 23751557 โทรสาร. 0 23751174 มือถือ 0813028782
ใบอนุญาตนาเทีย
่ วเลขที่ 42/00145
http://www.trangmarina.com
E-mail : marinatourcenter@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บ่าย

ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ในบริ เวณอ่าวที่เงียบสงบด้วยน้ าใสสะอาด กับความลงตัวของธรรมชาติที่เป็ นใจ
ชมธรรมชาติในบรรยากาศของเทือกเขายาวสลับซับซ้อน หลังจอดแพแล้ว นาคณะสนุ กสนานกับกิจกรรมทางน้ า
สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ า อาทิ เล่นน้ า ล่องแพเปี ยก เล่นห่วงยาง ใครไม่ชอบเล่นน้ า ก็ร้องคาราโอเกะบนแพกันไป

18.00 บริ การอาหารค่า มื้อที่ 2 พร้อมคาราโอเก๊ะและเธคกับดีเจหนุ่มใจดี
1. ต้มยาไก่
2. ปลาเขื่อนทอดน้ าปลา
3. ผัดกวางตุง้ น้ ามันหอย 4. น้ าพริ กบ้านท่ากระดาน ผักแนม
5. ยาวุน้ เส้น 6. ผัดเผ็ดหมูป่าหรื อไก่บา้ น
7. ข้าว
8. น้ าดื่ม
9. น้ าแข็ง
10. ผลไม้

22.00 อุ่นท้องด้วยข้าวต้มไก่ร้อนๆ รอบดึก มื้อที่ 3
วันทีส่ อง เกำะกลำงทะเลสำบ - ท่ำเรือ
07.00 อาหารเช้า มื้อที่ 4 กาแฟ หรื อ โอวัลติน และข้าวต้มปลา
09.30 ขบวนแพเคลื่อนตัวกลับสู่ ท่าเรื อ
10.00 ขบวนแพกลับสู่ ถึงท่าเรื อ โดยสวัสดิภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตรำค่ ำบริกำร
จำนวน 5-6 ท่ำน
จำนวน 9-10 ท่ำน
จำนวน 13-14 ท่ำน
จำนวน 70-150 ท่ำน
จำนวน 301 ท่ำนขึน้ ไป

รำคำท่ำนละ 2,200 บำท
จำนวน 7-8 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,800 บำท
รำคำท่ำนละ 1,600 บำท
จำนวน 11-12 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,400 บำท
รำคำท่ำนละ 1,200 บำท
จำนวน 15 - 69 ท่ำน รำคำท่ำนละ 980 บำท
รำคำท่ำนละ 890 บำท
จำนวน 150-300 ท่ำน รำคำท่ำนละ 790 บำท
รำคำท่ำนละ 690 บำท เด็ก 1-3 ขวบฟรี 4-10 ขวบ ครึ่งรำคำ 11 ขวบขึน้ ไปคิดเท่ ำผู้ใหญ่
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เรือนแพสำรำญเขื่อนศรีฯ ขนำดจุ 52 ท่ ำน ห้ อง 4 ท่ ำน 9 ห้ อง ห้ อง 8 ท่ ำน 2 ห้ อง รวม 11 ห้ องพักพัดลม

มีบริกำรห้ องอำหำร ร้ ำนค้ ำ ห้ องดีเจ สนุกสนำนกับกิจกรรมทำงนำ้ กำรลำกแพเปี ยก เล่นห่ วงยำง
ใช้ บริกำรเรือนแพสำรำญเขื่อนศรีฯ 35-52 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,200 บำท ลดพิเศษ 10-31มี.ค.58 รำคำ 1,080 บำท
หมำยเหตุ 1. มีเตำปิ้ งย่ำง+ถ่ ำน บริกำรฟรี (ซื้อของสดมำปิ้ งย่ำงเอง 2. มีทรี่ ับฝำกรถ คันละ 50 บำท/คืน
รำคำนีร้ วม
- ล่องแพสองชั้น 2 ชั้นส่ วนตัว (อุปกรณ์แพ เสื้ อชูชีพ ห่วงยาง แพเปี ยกน้ า) - ค่าอาหาร 4 มื้อ
- ค่าเครื่ องเสี ยงคาราโอเกะ/เธค บนแพ - เครื่ องดื่ม(น้ าดื่ม + น้ าแข็ง)
- การ์ ดน้ า+แม่ครัว+เจ้าหน้าที่
- เรื อด่วนดูแลคณะทั้งคืน
-ไฟฟ้ าปั้ นตลอดทั้งคืน
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
- บริ การ คอกาแฟ โอวัลติน ตลอดทริ ป
(ส่ งรายชื่อพร้อมนามสกุลทาประกันก่อนการเดินทาง 3 วัน ระบุวนั คุม้ ครองเริ่ มวันที่คุณเดินทางจนถึงวันกลับ)
* กำรส่ งชื่อประกัน ถือเป็ นกำรยืนยันจำนวนคน ก่อนเดินทาง 3 วัน ที่แน่นอน หากจานวนคนลดลงหลังจากส่ งชื่อ
ประกัน ทางแพสาราญขอสงวนสิ ทธิ์ การนับจานวนคนตามชื่อประกันครั้งเดียวเท่านั้น *
กำรชำระเงิน - มัดจำ 50 เปอร์ เซ็น เมื่อยืนยันกำรจอง(ทำงแพขอสงวนสิ ทธิ์กำรจองหำกไม่ มีกำรมัดจำ)
- โอนเงินเข้ ำบัญชี เจ้ ำของแพ ชื่ อ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ์
ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำโลตัส บำงกะปิ เลขที่ 775-2-11079-9 ประเภทออมทรัพย์
ธนำคำรไทยพำนิช สำขำรัชดำภิเษก 2 เลขที่ 075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย์
- กรุ ณำส่ งใบโอนเงิน พร้ อมเขียนชื่อผู้จอง เบอร์ ติดต่ อ วันเดินทำง จำนวนคน ส่ งมำที่
1. E-mail: marinatourcenter@hotmail.com 2. ทำงแฟกซ์ 02-3751174
- กำรจองสมบูรณ์ ต่อเมื่อ คุณได้ รับใบเสร็จรับเงินมัดจำเป็ นสำคัญ
หมำยเหตุ สำหรับคณะทีต่ ้ องกำรไปชม นำ้ ตกห้ วยแม่ ขมิน้ นำ้ ตกทีส่ วยทีส่ ุ ดของภำคกลำง มีนำ้ ตลอดทั้งปี
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จำนวน 5-6 ท่ำน ท่ำนละ 1,200บำท
จำนวน 7-8 ท่ำน ท่ำนละ 800 บำท
จำนวน 9 - 10 ท่ำน ท่ำนละ 650 บำท
จำนวน 11- 12 ท่ำน ท่ำนละ 600 บำท
จำนวน 13-20 ท่ำน ท่ำนละ 550 บำท
จำนวน 21-40 ท่ำน ท่ำนละ 500 บำท
จำนวน 41-150ท่ำน ท่ำนละ 480 บำท
(รวม เรื อ อาหารเที่ยงปิ กนิก ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม ใช้เวลาตั้งแต่ 09.00 – 14.00 น.ถึงท่าเรื อ)
สำหรับคณะทีต่ ้ องกำรรถทัวร์ หรือรถตู้รวมนำ้ มันและคนขับจำกกรุ งเทพฯ-กำญจนบุรี เขื่อนศรีฯ แวะเทีย่ วระหว่ ำงทำง
รถตู้ปรับอำกำศรุ่ นใหม่ 2 วัน 1 คืน หลัง 3 แถว ไป-กลับ แวะเทีย่ วระหว่ำงทำง รำคำ 5,500 บำท
รถทัวร์ ปรับอำกำศ
2 วัน 1 คืน
ชั้นเดียว 40 ท่ำน
รำคำ 20.000 บำท
ขนำดสองชั้น 48 ท่ำน
รำคำ 24,000 บำท
รถพัดลม ขนำด 55-60 ท่ำน 2 วัน 1 คืน
รำคำ 17,000 บำท

