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      โปรแกรมการเดนิทาง  Pro 04. 3 วนั 2 คนื ลอ่งแพน ้าตกหว้ยแมข่มิน้ พกั เรอืนแพส าราญ 2 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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วนัแรกของกำรเดินทำง  ท่ำเรือท่ำกระดำน ผ่ำนเวิง้อ่ำว เกำะหินกลม (ใกล้น ำ้ตกห้วยแม่ขมิน้)              พกัเกำะหินกลม1คืน 
11.30 พร้อมกนัท่ีท่าเรือนแพส าราญ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัด์ิ ทางเขา้ รพ.ท่ากระดาน (ตั้งจีพีเอส) 
   เช็คอินเขา้ท่ีพกั จากนั้นเคล่ือนเรือนแพส าราญสู่ เวิง้ทะเลสาปท่ีกวา้งใหญ่ ดว้ยภูผาเทือกเขาและเกาะแก่งต่างๆ ท่ีงดงาม      
   ตามธรรมชาติอยา่งลงตวั พร้อมบริการอาหารกลางวนัสไตลบุ์ฟเฟ่  
    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 
12.30 ระหวา่งทานอาหาร ล่องแพชมธรรมชาติ ผา่นเวิง้อ่าว ทะเลสาปท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา 
    สนุกสนานกบัการร้องเพลงคาราโอเกะ นัง่ชมทิวทศัน์อนังดงามเหมือนอยูใ่นอีกโลกหน่ึง 
   ดว้ยระยะเวลาการเดินทาง เพียงสองชัว่โมงคร่ึงเท่านั้น เรือนแพอนัแสนสุขของเราก็มาถึง 
   เกาะหินกลม เป็นเกาะท่ีมีชายหาด น ้าใส เล่นน ้า ลากแพเปียก ตามอธัยาศยั  

              

15.30 สนุกสนานกบัการเล่นน ้า ห่วงยาง ลากแพเปียก  
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18.30  พร้อมกนัอีกคร้ัง ณ หอ้งอาหารเรือนแพ รับประทานอาหารค ่า พร้อมฟังเพลงขบักล่อม กลางทะเลสาบ 
           เข่ือนศรีนครินทร์  เมนูอำหำรชุดพเิศษ  1. ปลาน่ึงมะนาว       2. ปลาทอดกระเทียม      3. ตม้ย  าปลาคงั  
       4. ผดัเผด็หมูป่า  5. ผดัวุน้เส้นท่าเรือ   6. ผดักวางตุง้น ้ามนัหอย 7. ไข่เจียว   8. ผลไม ้ 
     9. ขา้วเปล่า     10. น ้า น ้าแขง็ น ้าอดัลม  
20.30   สนุกสนานกบัการร้องเพลงคาราโอเกะ พร้อมเตรียมโยกยา้ยส่ายสะโพกกบัเพลงมนัๆ 
   บริการอาหาร ดว้ยขา้วตม้รอบดึก ขา้วตม้เคร่ือง  
24.30 พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัทีส่องของกำรเดินทำง เกำะหินกลม น ำ้ตกห้วยแม่ขมิน้   เกำะไวกิง้                                                          พกัเกำะไวกิง้ 1 คืน  

   

06.00  ต่ืนเชา้รับแสงแรกของวนัใหม่ ถ่ายรูปบนัทึกความงดงามของเข่ือนศรีนครินทรยามเชา้ 
      บริการอาหารเชา้ ขา้วตม้ปลา ขนมปัง กาแฟ โอวลัติน 
07.00  เรือนแพเคล่ือนสู่ ท่าเทียบน ้าตกหว้ยแม่ขมิ้น น าคณะเดินชมน ้าตกทั้ง 7 ชั้น มีน ้าตลอดปีครับ 

   

   

10.30 สมควรแก่เวลา น าคณะลงแพออกเดินทางสู่ เกาะไวก้ิง 
12.00 รับประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งล่องแพ   1. ผดักระเพาหมู/ไก่ 2. ตม้ผกักาดดองซ่ีโครง 3. ไข่ดาว 
          4. ขนมจีนน ้ายา      5. ขา้วเปล่า      6. ขนมจีน      7. น ้าด่ืม น ้าแขง็ น ้าอดัลม 
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14.00  ถึงเกาะไวก้ิง เป็นเกาะท่ีมีความงดงามโดยธรรมชาติ โคง้ เวา้ สวยงาม น ้าใส เหมาะเล่นน ้า 
    เตรียมลากแพเปียกรอบเกาะ เพื่อชมความงดงาม 
15.00  บริการอาหารวา่ง  ผดัซีอ๊ิว  เดินข้ึนชมจุดชมวิว และเรียงหินเพื่อเป็นสิริมงคล 

   

18.00  ปาร์ต้ีคืนน้ีกบัอาหารรสเลิศ พร้อมเธค คาราโอเกะ ร่วมสนุกสนานกนัอีกคร้ัง 
   1. ปลาทอดราดน ้าปลา  2. ย  าหมูยา่ง  3. ไก่ผดัซีอ๊ิว 4. แกงป่าไก่ 
    5. ผดัคะนา้น ้ามนัหอย  6. ผดัเผด็เกง้-กวางหรือผดัฉ่าปลาเข่ือน  
7. บาบิคิวยา่ง (ปลา หมู เน้ือเกง้ ไก่) 8. ขา้วเปล่า  
9. น ้า น ้าแขง็ น ้าอดัลม 
วนัท่ีสามของการเดินทาง เกาะไวก้ิง เกาะหมูป่า ท่าเรือ 
06.30 รับอรุณยามเชา้ พร้อมรับบริการ อาหารเชา้ สไตล์อเมริกนั กาแฟ โอวลัติน 
07.30 เคลือนเรือนแพสู่ เกาะหมูป่า ใหอ้าหารหมูป่าและถ่ายรูปกนัหน่อย 

  

10.00 ถึงท่าเรือโดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************** 
ลดพิเศษ ตอ้นรับซมัเมอร์คลายร้อน  ลดจากราคา ท่านละ 300 บาท 
หมายเหตุ ส าหรับช่วงระหวา่งวนัท่ี 10 มีนาคม - 31 มีนาคม 58  
อตัราค่าบริการ กรุ๊ปเหมาแพส่วนตวั ล่องแพไปน ้าตกหว้ยแม่ขมิ้น  
   จ านวน 25-30 ท่าน   ราคาท่านละ  3,850 บาท (คงเหลือ 3,550 บาท) 
  จ านวน 31-35 ท่าน  ราคาท่านละ  3,590 บาท (คงเหลือ 3,250 บาท) 
  จ านวน 36-52 ท่าน  ราคาท่านละ  3,250 บาท (คงเหลือ 2,890 บาท) 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าล่องแพเรือนแพส าราญ  - ค่าอาหาร 7  ม้ือ+อาหารวา่ง  -ค่าเคร่ืองด่ืม(น ้าอดัลม) 
- ค่าล่องแพน าเท่ียวตามเกาะ  - ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงิน 5 แสนบาท 
- ค่าหอ้งพกัในเรือนแพ 2 คืน - ล่องแพไปน ้าตกห้วยแม่ขมิ้นกำรท ำประกนั    ส่งรำยช่ือพร้อมนำมสกุลท ำประกนัก่อนกำร
เดินทาง 3 วนั ยนืยนัจ านวนคนท่ีแน่นอน ไม่สามารถลดจ านวนไดแ้ต่เพิ่มไดท้  าประกนัไม่ได ้ทางทีมงานจะส่งประกนัทนัที
พร้อมระบุวนัคุม้ครองเร่ิมวนัท่ีคุณเดินทางจนถึงวนักลบั)   
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 3 วนั 2 คืน หลงั 3 แถว ไป-กลบั แวะเทีย่วระหว่ำงทำง รำคำ 7,000   บำท 

รถทวัร์ปรับอำกำศ           3 วัน 2 คืน  ช้ันเดียว 36 ท่ำน   รำคำ 25,000 บำท 

        ขนำดสองช้ัน  50 ท่ำน      รำคำ  28,000 บำท 

รถพดัลม ขนำด 55-60 ท่ำน 3 วนั 2 คืน      รำคำ  22,000 บำท 
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