Pro1 โปรแกรมล่องแพสำรำญVIP 2 วัน
แพสำรำญศรีนครินทร์ หนึ่งเดียวในเขื่อนศรีฯ ด้วยควำมปลอดภัยมำกมำย กว้ำง 9 เมตร ยำว 19 เมตร
ใช้ทุ่นเหล็กจำนวน 5 ทุ่นแบ่งซอยทุ่นละ 3 ห้อง ควำมปลอดภัยสูง ชั้นบนมีห้องพัก 10 ห้องนอน ห้องละ 4 ท่ำน
พร้อมเตียงสองชั้น (พัดลม) จำนวน 8 ห้อง ส่วนห้องใหญ่ 8 ท่ำน(พัดลม) จำนวน 2 ห้อง บริกำรเครื่องดื่มฟรี
(กำแฟ โอวัลติน น้ำเปล่ำ น้ำแข็ง ตลอดทริป) สนุกสนำนกับกำรบริกำรเสื้อชูชีพ ห่วงยำง เรือพำย แพเปียก
ระหว่ำงทำงจอดชม เกำะแก่งต่ำงๆ อำทิ เกำะหมูป่ำ เกำะอกม้ำ หำดสวรรค์
ทีมงำนยินดีให้บริกำรทุกท่ำน สู่ ทะเลสำบเขื่อนศรีนครินทร์ ในอ้อมกอดแห่งเทือกเขำตะนำวศรี
สลับซับซ้อนและงดงำมในธรรมชำติของป่ำสมบูรณ์ ผสมผสำนกับทะเลสำบสีครำมในพื้นที่กว้ำงสุดสำยตำ มีเกำะ
แก่งและ อ่ำวที่โค้งเว้ำงดงำม เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำน้ำจืดที่สมบูรณ์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเรือนแพ
ล่องสองชั้นนำพำคณะสูและควำมงดงำมของธรรมชำติ ตลอดถึงกิจกรรมทำงน้ำ ล่องแพ ตกปลำ สนุกสนำนกับคำ
รำโอเกะ พร้อมอำหำรอันรสเลิศ ด้วยควำมเป็นส่วนตัวและควำมอบอุ่นอย่ำงลงตัว...

11.30 พร้อมกันที่ท่ำเรือนแพสำรำญ ล่องแพกำญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ นำคณะเช็คอินเข้ำที่พักชั้นสองของเรือนแพ
12.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน สไตล์บุฟเฟ่ พร้อมเคลื่อนแพสู่เวิ้งอ่ำวทะเลสำบเขื่อนศรีฯ ชมทิวทัศน์สองข้ำงทำง
รำยกำรอำหำร
1. ชุดส้มตำ(ตำกันเอง) 2. ต้มซุปผักกำดดอง 3. ปลำทอดรำดเต้ำเจี้ยว
4. ผัดคะน้ำน้ำมันหอย 5. ลำบหมู
6. ไก่ทอดเกลือ
7. ผลไม้
8. ข้ำว
9.ขนมจีน
10. น้ำแข็ง น้ำดื่ม น้ำอัดลม

13.00
14.00
15.30

18.00

20.30
24.00

เคลื่อนเรือนแพสู่ เกำะหมูป่ำ ก่อนเดินทำงสู่ปำกอ่ำวทะเลสำบเขื่อนศรีนครินทร์
เตรียมเคลื่อนสู่ เกำะอกม้ำ นำคณะล่องชมทัศนียภำพรอบเกำะ ชมสันเขื่อนศรีนครินทร์ แวะจอดที่
อ่ำวเดียวดำย เกำะอกม้ำ นำคณะเล่นน้ำ ลำกแพเปียก ล่องห่วงยำง สนุกสนำนกันให้เต็มอิ่ม
รับบริกำรอำหำรว่ำง เส้นหมี่ผัดซีอิ๊ว ของขบเคี้ยว น้ำดื่ม น้ำอัดลม กำแฟ โอวัลติน เรือนแพเคลื่อนสู่
เกำะตำกะยำย มีชำยหำด ในใส เล่นน้ำได้ครับ พักผ่อน และชมพระอำทิตย์รับขอบฟ้ำ

ร่วมรับประทำนอำหำรกันอีกครั้ง ณ ห้องอำหำร สไตล์บุฟเฟ่
1. ปลำนึ่งมะนำว
2. ปลำทอดกระเทียม
3. ต้มยำปลำคัง
4. ปลำรำดพริก
5. ผัดวุ้นเส้นท่ำเรือ 6. ผัดกวำงตุ้งน้ำมันหอย 7. ไข่เจียว
8. ผลไม้
9. ข้ำวเปล่ำ น้ำ น้ำแข็ง น้ำอัดลม สนุกสนำนกับ คำรำโอเกะ และ ผับเล็กๆ
เตรียมขยับกับ จังหวะมันๆ ในสไตล์ผับ พร้อมข้ำวต้มรอบดึก
พักผ่อนตำมอัธยำศัย ท่ำนใดดื่มต่อเรำไม่ว่ำกันกับบรรยำกำศที่เป็นใจ รำตรีสวัสดิ์

06.30
08.30
10.00

รับอรุณยำมเข้ำ อำหำรเช้ำสไตล์อเมริกัน ขนมปัง ไข่ดำว โบโรน่ำ ไส้กรอก ข้ำวผัดไข่ กำแฟ โอวัลติน
เคลื่อนเรือนแพกลับสู่ท่ำเรือท่ำกระดำน
กลับถึงท่ำเรือท่ำกระดำน โดยสวัสดิภำพ

บริกำรเสริมรถนำเที่ยว สำหรับคณะทีต่ ้องกำรรถทัวร์หรือรถตู้รวมน้ำมันและคนขับ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
จำกกรุงเทพฯ-กำญจนบุรี เขื่อนศรีฯ แวะเที่ยวระหว่ำงทำง
รถตู้ปรับอำกำศรุ่นใหม่
รำคำ 5,500 บำท
รถทัวร์ปรับอำกำศ
ชั้นเดียว 40 ท่ำน
รำคำ 20.000 บำท
สองชั้น 48 ท่ำน
รำคำ 24,000 บำท
รถพัดลม
ขนำด 55-60 ท่ำน
รำคำ 17,000 บำท

ทางเจ้ าหน้ าที่ ส่ งFaxหรือEmail และแผนทีก่ ารเดินทาง เพือ่ ยืนยันการรับเงินจึงจะสมบ

อัตรำค่ำบริกำรแพสำรำญสองชัน้ เหมำลำ Pro1 แพVIP
จำนวน 25-30 ท่ำน รำคำท่ำนละ 2,200 บำท
จำนวน 31-40 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,800 บำท
จำนวน 41-52 ท่ำน รำคำท่ำนละ 1,500 บำท

โปรแกรมนี้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศและควำมปลอดภัยของท่ำน

รำคำนี้รวม - ล่องแพสองชั้น 2 ชั้นส่วนตัว
- ค่ำเครื่องเสียงคำรำโอเกะ/เธค บนแพ
- อำหำรว่ำง
- เครื่องดื่ม(น้ำดื่ม + น้ำแข็ง+น้ำอัดลม)
- กำร์ดน้ำ+แม่ครัว+เจ้ำหน้ำที่
- ไฟฟ้ำปั้นตลอดทั้งคืน

- อุปกรณ์แพ เสื้อชูชีพ ห่วงยำง แพเปียกน้ำ
- ค่ำอำหำร 4 มื้อ
- ค่ำนำเที่ยวตำมเกำะ
- บริกำร คอกำแฟ โอวัลติน ตลอดทริป
- เรือด่วนดูแลคณะทั้งคืน
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บำท

(ส่งรำยชื่อพร้อมนำมสกุลทำประกันก่อนกำรเดินทำง 7 วัน ระบุวันคุ้มครองเริม่ วันที่คุณเดินทำงจนถึงวันกลับ)
*กำรส่งชื่อประกัน ถือเป็นกำรยืนยันจำนวนคน ก่อนเดินทำงที่แน่นอน หำกจำนวนคนลดลงหลังจำกส่งชื่อประกัน
ทำงแพสำรำญขอสงวนสิทธิ์กำรนับจำนวนคนตำมชื่อประกันครัง้ เดียวเท่ำนั้น *

** หมำยเหตุ ** 1. มีเตำปิ้งย่ำง+ถ่ำน บริกำรฟรี (ซื้อของสดมำปิ้งย่ำงเอง) 2. มีที่รับฝำกรถ คันละ 50 บำท/คืน
3. มีผ้ำเช็ดตัวและเครื่องใช้ส่วนตัว อำทิ สบู่ แชมพู ยำสีฟัน แปรงสีฟัน ต้องเตรียมมำเอง

กำรชำระเงิน
- มัดจำ 50 เปอร์เซ็น เมื่อยืนยันกำรจอง(ทำงแพขอสงวนสิทธิ์กำรจองหำกไม่มีกำรมัดจำ)
- โอนเงินเข้ำบัญชี เจ้ำของแพ ชื่อ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ์
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำโลตัส บำงกะปิ เลขที่ 775-2-11079-9 ประเภทออมทรัพย์
ธนำคำรไทยพำนิช สำขำรัชดำภิเษก 2 เลขที่ 075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย์
- กรุณำส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อผู้จอง เบอร์ติดต่อ วันเดินทำง จำนวนคน ส่งมำที่
1. E-mail: marinatourcenter@hotmail.com
2. ทำงแฟกซ์ 02-3751174
- กำรจองสมบูรณ์ต่อเมื่อ คุณได้รับใบเสร็จรับเงินมัดจำเป็นสำคัญ

