
 

 B01. ลอ่งแพเขื่อนศรนีครินทร์กับแพส ำรำญ    

 
โปรสุดพิเศษ…ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 64 ฟรี ปิ้งย่ำง 

1. สันคอหมู 2. เนื้อวัว  3. เนื้อเก้ง  4. เนื้อกวาง  5.เนื้อไก่ เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
10 ท่ำนต่อ 1 กิโล  กาแฟ โอวัลตินบุฟเฟ่ น้้า น้้าแข็ง ฟรีตลอดทริปล่องแพ 

โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน (รีสอร์ท +แพ) 
ฟรีประกันอุบัติเหตสุ ำหรับคณะ 1 ล้ำนบำทต่อท่ำน 

 

วันแรก  ยินดีต้อนรับสู่รีสอร์ท 
14.00 น. :  ยินดีต้อนรับสู่รีสอร์ท  
16.00 น. : น้าท่านเข้าชมถ้้าพุกุ้ง ณ วัดถ้้าพุกุ้ง เพียง 2 กิโลกว่า  ใกล้รีสอร์ท ท่าน (น้ารถส่วนตัวไปตามอัธยาศัย) 
            มีเจ้าหน้าที่น้าคณะสัมผัสความงดงามของพระพุทธรูปที่งดงาม กับความสวยงามภายในถ้้า น้าคณะชมบารมี 
              องค์พระใหญ่บนเขาใกล้ที่เสร็จสมบูรณ์ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พักรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. : พร้อมกันที่ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการอาหารค่้าแบบเซ็ทโต๊ะ มื้อที่1 1. ปลาเขื่อนนึ่งมะนาวดอง   
              2. แกงส้มปลาเขื่อน 3. ย้าวุ้นเส้นท่าเรือหมูสับ  4. ผัดผักรวม  5. ไข่เจียว  6. ผลไม้    7. ข้าวเปล่า   
              8. น้้าดื่ม  9. น้้าแข็ง   สนุกสนานกับคาราโอเกะ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท  

           23.00 น. : รำตรีสวสัดิ์ 
 

 

 
 

 



 

 วันสองของกำรเดินทำง  รีสอร์ท – ล่องแพส ำรำญเขื่อนศรีฯ   

07.00-10.00 น. : รับประทานอาหารเช้า สไตล์โรงแรมแบบบุฟเฟ่ มื้อที่2 เตรียมเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่แพส้าราญ 
              เขื่อนศรีนครินทร์ เพียง 3 กิโลถึงท่าจอดแพ น้าคณะลงแพตามขนาดของจ้านวนคน เป็นส่วนตัว 
11.30 น. : บริการอาหารสไตล์บุฟเฟ่ มื้อที่ 3  1. ส้มต้าบุฟเฟ่ต้าเองอร่อยเอง   2. ไก่ลุยไฟ  3. ลาบหม/ูไก่   
              4. ต้มซุปผักกาดดอง   5. ผัดหมี่ฮ่องเต้   6. ข้าว   7. น้้าดื่ม   8. น้้าแข็ง และมีกาแฟ โอวัลติน บริการฟรี 
           ตลอดทั้งวันส้าหรับคอกาแฟ  ขบวนแพเคลื่อนสู่ทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ชมความงดงามตามธรรมชาติ 
              เขื่อนศรีนครินทร์ 
14.00 น. : ถึงเกาะกลางทะเลสาบ แพจอดเล่นน้้า สนุกสนานกับแพเปียก กับบรรยากาศและสดชื่นกลางทะเลสาบ 
  
 
 
 
 
 
  
 
18.30 น. : บริการอาหารค่้าบุฟเฟ่ มื้อที่4  1. ต้มย้าพ้นไฟ  2. ปลาเขื่อนทอดกระเทียม  3. ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่   
              4. ไข่ลูกเขย  5. ผัดกะหล่้าทอดน้้าปลา  6. ข้าวเปล่า  7. ผลไม้  8. น้้าดื่ม  9. น้้าแข็ง  
              (ฟรี! เตาปิ้งย่าง น้้าจิ้ม พร้อมเนื้อหมัก จัดให้พร้อม ย่างกันเองนะคะ) พักผ่อนตามอัธยาศัย ส้าหรับค่้าคืนนี้ 
              เตรียมเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับปาร์ตี้กับคาราโอเกะ  
21.00 น. : อุ่นท้องด้วยข้าวต้มรอบดึก มื้อที่5 

 

วันที่สำม ล่องแพ – เกำะหมูป่ำ – ท่ำเรือ 
07.00 น. : บริการอาหารเช้ามื้อที่6 ข้าวต้มปลาทรงเครื่อง ขนมปังชุบไข่ กาแฟ โอวัลติน 
             ล่องแพสู่ เกำะหมูป่ำ แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีหมูป่าตัวเป็นๆมาให้เห็นกัน 
             แพเทียบเกาะให้อาหารหมูป่ากัน  
10.30 น. : ล่องกลับถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ 

 
               *************************************************************************** 
 



 

อัตรำค่ำบริกำร กับแพส่วนตัว 
จ ำนวน 9-40 ท่ำน 

      พักรสีอร์ท ห้อง 2 ท่าน  ราคาท่านละ   2,500 บาท 
               พักรีสอรท์ ห้อง 3 ท่าน  ราคาท่านละ   2,400 บาท 
               พักรีสอรท์ ห้อง 4 ท่าน  ราคาท่านละ   2,280 บาท 
                    * ส่วนแพพักตำมห้อง จัดเข้ำพักแต่ละห้องตำมอัธยำศัยตำมรูปแบบแพ 
 
รำคำนี้รวม   - แพส่วนตัวส ำหรับคณะ   - เครื่องเสียงคาราโอเกะ        - อาหาร6มื้อ - เจ้าหน้าท่ีบริการ     
         - เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน น้้า น้า้แข็ง ตลอดการเดินทาง  - ลากแพล่องไป-กลับและกิจกรรมทางน้้าแพเปียก           
                   - ล่องแพเที่ยวเกาะหมูป่า   - เสื้อชูชีพเล่นน้้าในเขื่อนศรีฯ   - ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท เริ่มคุม้ครองเมื่อ
ท่านเริ่มเดินทางจนวันกลับ ใช้สิทธิ์ให้คุ้ม ส่งชื่อพร้อมนามสกุล ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4-7 วัน 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเหตสุุดวสิัยและสภาวะอากาศ แต่จะคอยดูแลให้ลูกค้าไดร้ับประโยชน์สูงสุด 
* มีบริกำรรับฝำกรถในที่ปลอดภัย รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ คนัละ 50บาท  , รถบัส คันละ 100 บาท  

************************************************************************************* 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน ยืนยันการจอง โดย มัดจ้า 50 เปอร์เซ็น 

โอนเงินเข้าบัญชีส่วนท่ีเหลือช้าระที่แพเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี  
หมายเหตุ...ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ้า หากมีการยกเลิกการจอง 

ยืนยันจ้านวนคนภายใน 1 อาทิตย์ และต้องช้าระตามจ้านวนท่ียืนยันมาเมื่อเดินทางมาถึงแพ  
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัทมารีน่าทัวร์ เซ็นเตอร์ (เจ้าของและบริหารงาน)     

           ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขท่ี12-02940 

 
 


