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โปรแกรมการเดินทาง Pro 01. 2 วัน 1 คืน พ ัก เรือนแพสาราญ 1 คืน

แพสำรำญศรีนครินทร์ หนึ่งเดียวในเขื่อนศรี ฯ ด้วยความปลอดภัยมากมาย กว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ใช้ทุ่น
เหล็กจานวน 5 ทุ่นแบ่งซอยทุ่นละ 3 ห้อง ความปลอดภัยสู ง ชั้นบนมีหอ้ งพัก 10 ห้องนอน ห้องละ 4 ท่าน พร้อม
เตียงสองชั้น (พัดลม) จานวน 8 ห้อง ส่ วนห้องใหญ่ 8 ท่าน(พัดลม) จานวน 2 ห้อง สาหรับชั้นล่าง มีหอ้ งนอน 1
ห้องพัดลม ห้องละ 4 ท่าน รวม 52 ท่าน
มีหอ้ งครัวและห้องอาหารนัง่ ชมวิว บริ การเครื่ องดื่มฟรี (กาแฟ โอวัลติน น้ าเปล่า น้ าแข็ง ตลอดทริ ป) สนุกสนาน
กับการบริ การเสื้ อชูชีพ ห่วงยาง เรื อพาย แพเปี ยก ระหว่างทางจอดชม เกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะหมูป่า เกาะอกม้า
หาดสวรรค์
ทีมงานยินดีให้บริ การทุกท่าน สู่ ทะเลสาบเขื่อนศรี นคริ นทร์ ในอ้อมกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรี สลับซับซ้อน
และงดงามในธรรมชาติของป่ าสมบูรณ์ ผสมผสานกับทะเลสาบสี ครามในพื้นที่กว้างสุ ดสายตา มีเกาะแก่งและ
อ่าวที่โค้งเว้างดงาม เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดที่สมบูรณ์ พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกของเรื อนแพล่องสอง
ชั้นนาพาคณะสู่ ความสุ ขและความงดงามของธรรมชาติ ตลอดถึงกิจกรรมทางน้ า ล่องแพ ตกปลา สนุกสนานกับ
คาราโอเกะ พร้อมอาหารอันรสเลิศ ด้วยความเป็ นส่ วนตัวและความอบอุ่นอย่างลงตัว...
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ทิวทัศน์สันเขื่อนศรี
วันแรกของกำรเดินทำง ท่ ำเรือท่ ำกระดำน – ล่องแพ – สั นเขือ่ น – เกำะอกม้ ำ – อ่ำวเดียวดำย – เกำะตำกะยำย

11.30 พร้อมกันที่ท่าเรื อนแพสาราญ ล่องแพกาญจนบุรี เขื่อนศรี นคริ นทร์
นาคณะเช็คอินเข้าที่พกั ชั้นสองของเรื อนแพ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์บุฟเฟ่ พร้อมเคลื่อนแพสู่ เวิง้ อ่าวทะเลสาบเขื่อนศรี ฯ
ชมทิวทัศน์สองข้างทาง รายการอาหาร 1. ชุดส้มตา(ตากันเอง) 2. ต้มซุปผักกาดดอง
3. ปลาทอดราดเต้าเจี้ยว
4. ผัดคะน้าน้ ามันหอย
5. ลาบหมู
6. ไก่ทอดเกลือ
7. ผลไม้
8. ข้าว
9.ขนมจีน 10. น้ าแข็ง น้ าดื่ม น้ าอัดลม

13.00 เคลื่อนเรื อนแพสู่ เกาะหมูป่า ใช้เวลาประมาณครึ่ งชัว่ โมง ให้อาหารหมูป่า ก่อนเดินทางสู่ ปากอ่าว
ทะเลสาปเขื่อนศรี นคริ นทร์

14.00 จากนั้นเตรี ยมเคลื่อนสู่ เกาะอกม้า นาคณะล่องชมทัศนียภาพรอบเกาะ
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ชมสันเขื่อนศรี นคริ นทร์ แวะจอดที่ อ่าวเดียวดาย
เกาะอกม้า นาคณะเล่นน้ า ลากแพเปี ยก ล่องห่วงยาง สนุกสนานกันให้เต็มอิ่ม
15.30 รับบริ การอาหารว่าง เส้นหมี่ผดั ซีอิ๊ว ของขบเคี้ยว น้ าดื่ม น้ าอัดลม กาแฟ โอวัลติน
เรื อนแพเคลื่อนสู่ เกาะตากะยาย มีชายหาด ในใส เล่นน้ าได้ครับ พักผ่อน
และชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้ า
18.00 ร่ วมรับประทานอาหารกันอีกครั้ง ณ ห้องอาหาร สไตล์บุฟเฟ่
1. ปลานึ่งมะนาว 2. ปลาทอดกระเทียม 3. ต้มยาปลาคัง 4. ปลาราดพริ ก
5. ผัดวุน้ เส้นท่าเรื อ 6. ผัดกวางตุง้ น้ ามันหอย 7. ไข่เจียว
8. ผลไม้
9. ข้าวเปล่า น้ า น้ าแข็ง น้ าอัดลม
สนุกสนานกับ คาราโอเกะ และ ผับเล็กๆ
20.30 เตรี ยมขยับกับ จังหวะมันๆ ในสไตล์ผบั พร้อมข้าวต้มรอบดึก
24.00 สมควรแก่เวลา พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านใดดื่มต่อเราไม่วา่ กันกับบรรยากาศที่เป็ นใจ
ราตรี สวัสดิ์

วันสองของกำรเดินทำง เกำะตำกะยำย – ท่ ำเรือท่ ำกระดำน

06.30 รับอรุ ณยามเข้า อาหารเช้าสไตล์อเมริ กนั ขนมปัง ไข่ดาว โบโรน่า ไส้กรอก ข้าวผัดไข่ กาแฟ โอวัลติน
08.30 เคลื่อนเรื อนแพกลับสู่ ท่าเรื อท่ากระดาน
10.00 กลับถึงท่าเรื อท่ากระดาน โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************************************
ลดพิเศษ ต้ อนรับปิ ดภำคเรียนฤดูร้อน ลดจำกรำคำ ท่ ำนละ 300 บำท
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หมำยเหตุ ช่ วงระหว่ ำงวันที่ 10 มีนำคม - 31 มีนำคม 58
อัตรำค่ ำบริกำร กรุ๊ปเหมำแพส่ วนตัว
จำนวน 25-30 ท่ ำน รำคำท่ ำนละ 2,200 บำท (1,900)
จำนวน 31-40 ท่ ำน รำคำท่ ำนละ 1,800 บำท (1,500)
จำนวน 41-52 ท่ ำน รำคำท่ ำนละ 1,500 บำท (1,200)
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่ ำล่องแพเรือนแพสำรำญ - ค่ ำอำหำร 4 มือ้ +อำหำรว่ ำง -ค่ ำเครื่องดื่ม(นำ้ อัดลม)
- ค่ ำล่องแพนำเทีย่ วตำมเกำะ - ค่ ำประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 5 แสนบำท
- ค่ ำห้ องพักในเรือนแพ 1 คืน
********************************************************************
การทาประกัน ส่ งรายชื่อพร้อมนามสกุลทาประกันก่อนการเดินทาง 3 วัน ยืนยันจานวนคนที่แน่นอน ไม่สามารถลดจานวน
ได้แต่เพิ่มได้ ทางทีมงานจะส่ งประกันทันทีพร้อมระบุวนั คุม้ ครองเริ่ มวันที่คุณเดินทางจนถึงวันกลับ)
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 อมเขียนชื่อ เบอร์ ติดต่ อ วันเดินทำง และแฟกซ์ มำที่ 02-3751174 หรือ
E-mail: marinatourcenter@hotmail.com
- เจ้ ำหน้ ำทีจ่ ะทำกำรส่ งเอกสำรกำรรับเงิน พร้ อมส่ งแผนที่กำรเดินทำง และชื่อติดต่ อสำหรับเจ้ ำหน้ ำทีไ่ ปให้
จึงจะสมบูรณ์
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 36 ท่ำน
รำคำ 20.000 บำท
ขนำดชั้นครึ่ง 44 ท่ำน
รำคำ 22,000 บำท
ขนำดสองชั้น 50 ท่ำน
รำคำ 24,000 บำท
รถพัดลม ขนำด 55-60 ท่ำน 2 วัน 1 คืน
รำคำ 17,000 บำท

