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                    โปรแกรมการเดนิทาง  Pro 01. 2 วัน 1 คนื พกั เรอืนแพส าราญ 1 คนื 
                                             

            
               

          
                                    

แพส ำรำญศรีนครินทร์    หน่ึงเดียวในเข่ือนศรีฯ ดว้ยความปลอดภยัมากมาย  กวา้ง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ใชทุ่้น
เหลก็จ านวน 5 ทุ่นแบ่งซอยทุ่นละ 3 หอ้ง ความปลอดภยัสูง ชั้นบนมีหอ้งพกั 10 หอ้งนอน หอ้งละ 4 ท่าน พร้อม
เตียงสองชั้น (พดัลม) จ  านวน 8 หอ้ง ส่วนหอ้งใหญ่ 8 ท่าน(พดัลม) จ านวน 2 หอ้ง ส าหรับชั้นล่าง มีหอ้งนอน 1 
หอ้งพดัลม หอ้งละ 4 ท่าน รวม 52 ท่าน 
มีหอ้งครัวและหอ้งอาหารนัง่ชมววิ บริการเคร่ืองด่ืมฟรี (กาแฟ โอวลัติน น ้าเปล่า น ้าแขง็ ตลอดทริป)  สนุกสนาน
กบัการบริการเส้ือชูชีพ ห่วงยาง เรือพาย  แพเปียก ระหวา่งทางจอดชม เกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะหมูป่า เกาะอกมา้  
หาดสวรรค ์
      ทีมงานยนิดีใหบ้ริการทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเข่ือนศรีนครินทร์ ในออ้มกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรีสลบัซบัซอ้น
และงดงามในธรรมชาติของป่าสมบูรณ์  ผสมผสานกบัทะเลสาบสีครามในพื้นท่ีกวา้งสุดสายตา มีเกาะแก่งและ 
อ่าวท่ีโคง้เวา้งดงาม เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาน ้าจืดท่ีสมบูรณ์ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกของเรือนแพล่องสอง
ชั้นน าพาคณะสู่ความสุขและความงดงามของธรรมชาติ ตลอดถึงกิจกรรมทางน ้า ล่องแพ ตกปลา สนุกสนานกบั
คาราโอเกะ พร้อมอาหารอนัรสเลิศ ดว้ยความเป็นส่วนตวัและความอบอุ่นอยา่งลงตวั... 
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              ทิวทศันส์ันเข่ือนศรี                 

วนัแรกของกำรเดินทำง  ท่ำเรือท่ำกระดำน – ล่องแพ – สันเขือ่น – เกำะอกม้ำ – อ่ำวเดียวดำย – เกำะตำกะยำย 

   
11.30  พร้อมกนัท่ีท่าเรือนแพส าราญ ล่องแพกาญจนบุรี เข่ือนศรีนครินทร์  
    น าคณะเช็คอินเขา้ท่ีพกัชั้นสองของเรือนแพ 
12.00  รับประทานอาหารกลางวนั สไตลบุ์ฟเฟ่ พร้อมเคล่ือนแพสู่เวิง้อ่าวทะเลสาบเข่ือนศรีฯ  
   ชมทิวทศันส์องขา้งทาง  รายการอาหาร  1. ชุดส้มต า(ต ากนัเอง)     2. ตม้ซุปผกักาดดอง  
     3. ปลาทอดราดเตา้เจ้ียว    4. ผดัคะนา้น ้ามนัหอย           5. ลาบหมู  
       6. ไก่ทอดเกลือ   7. ผลไม ้   8. ขา้ว        9.ขนมจีน     10. น ้าแขง็ น ้าด่ืม น ้าอดัลม 

   
13.00 เคล่ือนเรือนแพสู่ เกาะหมูป่า ใชเ้วลาประมาณคร่ึงชัว่โมง ใหอ้าหารหมูป่า ก่อนเดินทางสู่ปากอ่าว
ทะเลสาปเข่ือนศรีนครินทร์  

  
14.00  จากนั้นเตรียมเคล่ือนสู่ เกาะอกมา้ น าคณะล่องชมทศันียภาพรอบเกาะ  
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     ชมสันเข่ือนศรีนครินทร์ แวะจอดท่ี  อ่าวเดียวดาย 
           เกาะอกมา้ น าคณะเล่นน ้า ลากแพเปียก  ล่องห่วงยาง สนุกสนานกนัใหเ้ตม็อ่ิม 
15.30  รับบริการอาหารวา่ง เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิว ของขบเค้ียว น ้าด่ืม น ้าอดัลม กาแฟ โอวลัติน   
           เรือนแพเคล่ือนสู่ เกาะตากะยาย มีชายหาด ในใส เล่นน ้าไดค้รับ พกัผอ่น  

     และชมพระอาทิตยรั์บขอบฟ้า  
18.00  ร่วมรับประทานอาหารกนัอีกคร้ัง ณ หอ้งอาหาร สไตลบุ์ฟเฟ่   
         1. ปลาน่ึงมะนาว      2. ปลาทอดกระเทียม      3. ตม้ย  าปลาคงั      4. ปลาราดพริก 
         5. ผดัวุน้เส้นท่าเรือ  6. ผดักวางตุง้น ้ามนัหอย   7. ไข่เจียว            8. ผลไม ้ 
         9. ขา้วเปล่า น ้า น ้าแขง็ น ้าอดัลม    
         สนุกสนานกบั คาราโอเกะ และ ผบัเลก็ๆ  
20.30 เตรียมขยบักบั จงัหวะมนัๆ ในสไตลผ์บั พร้อมขา้วตม้รอบดึก 
24.00  สมควรแก่เวลา พกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านใดด่ืมต่อเราไม่วา่กนักบับรรยากาศท่ีเป็นใจ 
          ราตรีสวสัด์ิ 

         
วนัสองของกำรเดินทำง  เกำะตำกะยำย – ท่ำเรือท่ำกระดำน 

   
06.30  รับอรุณยามเขา้ อาหารเชา้สไตลอ์เมริกนั ขนมปัง ไข่ดาว โบโรน่า ไส้กรอก ขา้วผดัไข่ กาแฟ โอวลัติน 
08.30  เคล่ือนเรือนแพกลบัสู่ท่าเรือท่ากระดาน 
10.00  กลบัถึงท่าเรือท่ากระดาน โดยสวสัดิภาพ 
***************************************************************************************** 
ลดพเิศษ ต้อนรับปิดภำคเรียนฤดูร้อน ลดจำกรำคำ ท่ำนละ 300 บำท 
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หมำยเหตุ ช่วงระหว่ำงวนัที ่10 มนีำคม - 31 มนีำคม 58  
อตัรำค่ำบริกำร กรุ๊ปเหมำแพส่วนตัว  

จ ำนวน 25-30 ท่ำน รำคำท่ำนละ 2,200 บำท (1,900) 
จ ำนวน 31-40 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,800 บำท (1,500) 
จ ำนวน 41-52 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,500 บำท (1,200) 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
    - ค่ำล่องแพเรือนแพส ำรำญ - ค่ำอำหำร 4 มือ้+อำหำรว่ำง -ค่ำเคร่ืองดื่ม(น ำ้อดัลม) 
    - ค่ำล่องแพน ำเทีย่วตำมเกำะ - ค่ำประกนัอบัุติเหตุ วงเงิน 5 แสนบำท 
    - ค่ำห้องพกัในเรือนแพ 1 คนื 
******************************************************************** 
การท าประกนั    ส่งรายช่ือพร้อมนามสกุลท าประกนัก่อนการเดินทาง 3 วนั ยนืยนัจ านวนคนท่ีแน่นอน ไม่สามารถลดจ านวน
ไดแ้ต่เพิ่มได ้ทางทีมงานจะส่งประกนัทนัทีพร้อมระบุวนัคุม้ครองเร่ิมวนัท่ีคุณเดินทางจนถึงวนักลบั)   
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 พร้อมเขียนช่ือ เบอร์ติดต่อ วนัเดินทำง และแฟกซ์มำที ่02-3751174 หรือ 

                             E-mail: marinatourcenter@hotmail.com  

  - เจ้ำหน้ำทีจ่ะท ำกำรส่งเอกสำรกำรรับเงิน พร้อมส่งแผนที่กำรเดินทำง และช่ือติดต่อส ำหรับเจ้ำหน้ำทีไ่ปให้ 

       จึงจะสมบูรณ์ 

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 36 ท่ำน   รำคำ 20.000 บำท 

     ขนำดช้ันคร่ึง 44 ท่ำน       รำคำ  22,000 บำท 

        ขนำดสองช้ัน  50 ท่ำน      รำคำ  24,000 บำท 

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