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A.01 โปรแกรมการเดนิทาง  2 วนั 1 คนื  พกั แพใหญส่องช ัน้สว่นตวั 1 คนื 

แพส ำรำญศรีนครินทร์         ยนิดีใหบ้ริการทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเข่ือนศรีนครินทร์ ในออ้มกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรี 
สลบัซบัซอ้นและงดงามในธรรมชาติของป่าสมบูรณ์  ผสมผสานกบัทะเลสาบสีครามในพื้นท่ีกวา้งสุดสายตา มีเกาะแก่งและ 
อ่าวท่ีโคง้เวา้งดงาม เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาน ้าจืดท่ีสมบูรณ์ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกของเรือนแพล่องสองชั้นน าพาคณะสู่
ความสุขและความงดงามของธรรมชาติ ตลอดถึงกิจกรรมทางน ้า ล่องแพ ตกปลา สนุกสนานกบัคาราโอเกะ พร้อมอาหารอนัรส
เลิศ ดว้ยความเป็นส่วนตวัและความอบอุ่นอยา่งลงตวั... 

            
              ทวิทศัน์สนัเขือ่นศรฯี                     ลอ่งแพ 450 ทา่น                                      ลอ่งแพขนาด 250 ทา่น 

            
        ลอ่งแพขนาด 35 ทา่น                 ลอ่งแพขนาด 60 ทา่น                           ลอ่งแพเธค ขนาด 60 ทา่น 

            
          ลอ่งแพขนาด 28 ทา่น                         ลอ่งแพขนาด 22 ทา่น             ลอ่งแพขนาด 80 ทา่น 

วนัแรก  ท่ำเรือหม่องกระแทะ – ล่องแพ – เกำะกลำงทะเลสำบ - กจิกรรม 

11.00-12.00 น.  พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ ต.ท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี ตามแผนท่ี เจา้หนา้ท่ีรอรับคณะ 
   แพส าราญสองชั้นเคล่ือนตวัสู่ เกาะกลางทะเลสาบ พร้อมบริการอาหารม้ือกลางวนัสไตลบุ์ฟเฟ่ ม้ือท่ี1 
             1. ตม้ซุปผกักาดดองซ่ีโครงหมู  2. ไก่ทอด 3. ลาบหมู/ไก่ 4. ส้มต า(ต ากนัเอง)     
             5. ผดัคะนา้น ้ามนัหอย          6. ขา้ว       7. น ้าด่ืม  8. น ้าแขง็ 
           เขา้หอ้งพกับนแพ  ตามอธัยาศยั ชมทศันียภาพเหนือเข่ือนศรีฯมีภูเขาสลบัซบัซอ้น ดว้ย    
   กระแสน ้าน่ิงท่ีใสสะอาด ชวนใหล้งเล่นน ้า (มีเส้ือชูชีพให้ทุกท่านส าหรับความปลอดภยั)ใชเ้วลา 40 นาที 
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 ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ในบริเวณอ่าวท่ีเงียบสงบดว้ยน ้าใสสะอาด กบัความลงตวัของธรรมชาติท่ีเป็นใจ 
           ชมธรรมชาติในบรรยากาศของเทือกเขายาวสลบัซบัซอ้น หลงัจอดแพแลว้ น าคณะสนุกสนานกบักิจกรรมทางน ้า 
บ่าย สนุกสนานกบักิจกรรมทางน ้ า อาทิ เล่นน ้า ล่องแพเปียก เล่นห่วงยาง ใครไม่ชอบเล่นน ้ า ก็ร้องคาราโอเกะบนแพกนัไป 

              
18.00 บริการอาหารค ่า ม้ือท่ี 2 พร้อมคาราโอเก๊ะและเธคกบัดีเจหนุ่มใจดี 

1. ตม้ย  าไก่     2. ปลาเข่ือนทอดน ้าปลา  3. ผดักวางตุง้น ้ามนัหอย 4. น ้าพริกบา้นท่ากระดาน ผกัแนม  
5. ย  าวุน้เส้น 6. ผดัเผด็หมูป่าหรือไก่บา้น 7. ขา้ว  8. น ้าด่ืม  9. น ้าแขง็ 10. ผลไม ้ 

         
22.00 อุ่นทอ้งดว้ยขา้วตม้ไก่ร้อนๆ รอบดึก ม้ือท่ี 3   

วนัทีส่อง  เกำะกลำงทะเลสำบ  - ท่ำเรือ 

07.00     อาหารเชา้ ม้ือท่ี 4  กาแฟ หรือ โอวลัติน และขา้วตม้ปลา 
09.30    ขบวนแพเคล่ือนตวักลบัสู่ท่าเรือ 
10.00 ขบวนแพกลบัสู่ถึงท่าเรือ โดยสวสัดิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อตัรำค่ำบริกำร    
จ ำนวน        5-6 ท่ำน  รำคำท่ำนละ   2,200 บำท   จ ำนวน        7-8 ท่ำน  รำคำท่ำนละ  1,800 บำท   
จ ำนวน      9-10 ท่ำน  รำคำท่ำนละ  1,600 บำท จ ำนวน    11-12 ท่ำน รำคำท่ำนละ  1,400 บำท 
จ ำนวน    13-14 ท่ำน รำคำท่ำนละ   1,200 บำท จ ำนวน    15 - 69 ท่ำน   รำคำท่ำนละ     980  บำท 
จ ำนวน  70-150 ท่ำน   รำคำท่ำนละ    890 บำท  จ ำนวน 150-300 ท่ำน  รำคำท่ำนละ     790  บำท           
จ ำนวน 301 ท่ำนขึน้ไป  รำคำท่ำนละ    690 บำท  เด็ก 1-3 ขวบฟรี 4-10 ขวบ คร่ึงรำคำ 11 ขวบขึน้ไปคิดเท่ำผู้ใหญ่ 
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          เรือนแพส ำรำญเขื่อนศรีฯ ขนำดจุ 52 ท่ำน ห้อง 4 ท่ำน 9 ห้อง ห้อง 8 ท่ำน 2 ห้อง รวม 11 ห้องพกัพดัลม 

  
          มีบริกำรห้องอำหำร ร้ำนค้ำ ห้องดีเจ สนุกสนำนกบักจิกรรมทำงน ำ้ กำรลำกแพเปียก เล่นห่วงยำง  
ใช้บริกำรเรือนแพส ำรำญเขื่อนศรีฯ 35-52 ท่ำน รำคำท่ำนละ  1,200 บำท ลดพเิศษ 10-31มี.ค.58 รำคำ 1,080 บำท 
หมำยเหตุ  1. มีเตำป้ิงย่ำง+ถ่ำน บริกำรฟรี (ซ้ือของสดมำป้ิงย่ำงเอง  2. มีทีรั่บฝำกรถ คันละ 50 บำท/คืน 
รำคำนีร้วม   - ล่องแพสองชั้น 2 ชั้นส่วนตวั (อุปกรณ์แพ เส้ือชูชีพ ห่วงยาง แพเปียกน ้า)  - ค่าอาหาร 4 ม้ือ  

- ค่าเคร่ืองเสียงคาราโอเกะ/เธค บนแพ        - เคร่ืองด่ืม(น ้าด่ืม + น ้าแขง็)    - การ์ดน ้า+แม่ครัว+เจา้หนา้ท่ี 
 - เรือด่วนดูแลคณะทั้งคืน  -ไฟฟ้าป้ันตลอดทั้งคืน           - ประกนัอุบติัเหตุ วงเงิน 500,000 บาท 
             - บริการ คอกาแฟ โอวลัติน ตลอดทริป  

           (ส่งรายช่ือพร้อมนามสกุลท าประกนัก่อนการเดินทาง 3 วนั ระบุวนัคุม้ครองเร่ิมวนัท่ีคุณเดินทางจนถึงวนักลบั) 
        *   กำรส่งช่ือประกนั ถือเป็นกำรยนืยันจ ำนวนคน ก่อนเดินทาง 3 วนั ท่ีแน่นอน หากจ านวนคนลดลงหลงัจากส่งช่ือ
ประกนั ทางแพส าราญขอสงวนสิทธ์ิการนบัจ านวนคนตามช่ือประกนัคร้ังเดียวเท่านั้น *            
กำรช ำระเงิน - มัดจ ำ 50 เปอร์เซ็น เมื่อยนืยนักำรจอง(ทำงแพขอสงวนสิทธ์ิกำรจองหำกไม่มีกำรมัดจ ำ) 

- โอนเงินเข้ำบัญชี เจ้ำของแพ ช่ือ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ์   
  ธนำคำรกสิกรไทย สำขำโลตัส บำงกะปิ  เลขที ่775-2-11079-9  ประเภทออมทรัพย์ 
  ธนำคำรไทยพำนิช สำขำรัชดำภิเษก 2    เลขที ่075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย์ 

  - กรุณำส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียนช่ือผู้จอง  เบอร์ติดต่อ วนัเดินทำง  จ ำนวนคน ส่งมำที ่                             

                        1. E-mail: marinatourcenter@hotmail.com 2. ทำงแฟกซ์ 02-3751174  

  - กำรจองสมบูรณ์ต่อเมื่อ คุณได้รับใบเสร็จรับเงินมัดจ ำเป็นส ำคัญ 

หมำยเหตุ  ส ำหรับคณะทีต้่องกำรไปชม น ำ้ตกห้วยแม่ขมิน้ น ำ้ตกทีส่วยทีสุ่ดของภำคกลำง มีน ำ้ตลอดทั้งปี  

     

mailto:marinatourcenter@hotmail.com
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จ ำนวน       5-6 ท่ำน ท่ำนละ 1,200บำท  จ ำนวน 7-8 ท่ำน         ท่ำนละ  800  บำท  
จ ำนวน   9 - 10 ท่ำน ท่ำนละ 650  บำท     จ ำนวน 11- 12 ท่ำน    ท่ำนละ 600 บำท      
จ ำนวน 13-20 ท่ำน  ท่ำนละ  550 บำท  จ ำนวน  21-40 ท่ำน ท่ำนละ  500 บำท       
จ ำนวน 41-150ท่ำน   ท่ำนละ 480 บำท  
 (รวม เรือ อาหารเท่ียงปิกนิก ยกเวน้ค่าธรรมเนียมเขา้ชม ใชเ้วลาตั้งแต่ 09.00 – 14.00 น.ถึงท่าเรือ) 

ส ำหรับคณะทีต้่องกำรรถทวัร์หรือรถตู้รวมน ำ้มันและคนขับจำกกรุงเทพฯ-กำญจนบุรี เข่ือนศรีฯ แวะเทีย่วระหว่ำงทำง 

รถตู้ปรับอำกำศรุ่นใหม่ 2 วนั 1 คืน หลงั 3 แถว ไป-กลบั แวะเทีย่วระหว่ำงทำง รำคำ 5,500   บำท 

รถทวัร์ปรับอำกำศ           2 วัน 1 คืน  ช้ันเดียว 40 ท่ำน   รำคำ 20.000 บำท 

                 ขนำดสองช้ัน  48 ท่ำน      รำคำ  24,000 บำท 

รถพดัลม ขนำด 55-60 ท่ำน 2 วนั 1 คืน      รำคำ  17,000 บำท 

                                                      


