 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
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แพค็ เกจแกง่ กระจาน 2 วัน 1 คืน พักท่ี แอดเวนเจอร์ พอยท์
รสี อร์ท



ไฮไลท์ทริป

ลกู ค้าเดินทางเองถึงรสี อร์ท
ที่พัก
มีที่พักให้เลือกพักหลายแบบท่ามกลางความรม่ รืน่ ของธรรมชาติ
สนุกสนานกั บ
การล่องแพยาง
สไลเดอร์ลงแมน่ ้ ำเพชร

โหนสลิง




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทางตั้ งแต่ 6 คน

1,799

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - แกง่ กระจาน - ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทด้วยตัวเอง
กำหนดการ
เดินทางสูร่ สี อร์ทด้วยตั วเอง
11.30 เดินทางถึ งแก่งกระจาน แอดเวนเจอร์ พอยท์ เข้าเช็คอินบ้านพั ก ก่อนรั บประทานอาหารกลางวั น
13.00 ล่องแก่งเรือยาง ความยาว 8 ก.ม
14.30 ขีร่ ถ ATV
15.00 สไลด์เดอร์ สัมผั สกิจกรรมสุดเสียว
16.00 นั ่งเรือยนต์ชมวิวในเขื ่อนแกง่ กระจาน
17.00 Water Ball (วอเตอร์ บอล)

กิจกรรม
ล่องแก่งเรือยาง ความยาว 8 ก.ม สัมผั สกั บวิถีชีวติ ธรรมชาติของสองฟากฝั่งแมน่ ้ ำเพชรบุรตี อนล่าง
ขีร่ ถ ATV กิจกรรมผจญภั ยอีกรูปแบบบนมอเตอร์ไซด์ 4 ล้อ ในสนามระยะทาง 2 กม.
สไลด์เดอร์ สัมผั สกิจกรรมสุดเสียว ด้วยเครือ่ งเล่นสไลด์เดอร์ใหญ่
นั ่งเรือยนต์ชมวิวในเขื ่อนแกง่ กระจาน
Water Ball (วอเตอร์ บอล) เป็นกีฬาอีกหนึ ่งประเภททีร่ วมความสนุก สุขภาพรา่ งกายแข็งแรง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - แกง่ กระจาน - ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทด้วยตัวเอง
อาหาร
12.00 รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ห้องอาหาร (เมนูเซท 5 อย่าง)
18.00 รั บประทานอาหารคำ่ (เมนูเซท 5 อยา่ ง)

วันที่ 2

รสี อร์ท - เดินทางกลับภูลำเนา
กำหนดการ
09.00 หลั งอาหาร สัมผั สกิจกรรมผจญภั ย ภายในรีสอร์ท
11.00 เตรียมเก็บสัมภาระเพื ่อเช็คเอ้าท์ออกจากทีพ่ ั ก
11.30 เช็คเอาท์ออกเดินทางกลั บแวะซื้ อของฝากเมืองเพชร

กิจกรรม
สัมผั สกิจกรรมผจญภั ย ตืน่ เต้นเร้าใจ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในแก่งจานและแห่งเดียวของภาคกลาง ด้วยกิจกรรม ปีนผา Climbing โรยตั วจากหน้าผา
Abseling กั บหน้าผาจำลองความสูง 7 เมตร อุปกรณ์มาตราฐาน ความปลอดภั ยในทีส่ ูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการฝึกอบรมอยา่ งมืออาชีพ

อาหาร
07.00 - 08.00 รั บประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ โอวั ลติน ปาทอ่ งโก๋

ราคานี้รวม
คา่ ทีพ่ ั ก 1 คืน พั ก 2 คน / ห้อง
คา่ อาหาร กลางวั น เย็นและเช้าวั นที่ 2
คา่ ล่องแพยาง
ประกั นอุบัตเิ หตุเงิน 1,000,000
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
เมนูเซท 5 อยา่ ง(ชุดละ 6 ทา่ น เทีย่ ง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปลานิลสามรส (1 กก.up)
ยำผั กกรูด ผั กกรูดเป็นทีน่ ิยมของลูกค้าทีม่ าเยื อนแก่งกระจานมีเฉพาะป่าต้นน้ำ
ไขเ่ จียวโบราณ
แกงจื ดเต้าหู้หมูสับ
น้ำพริกผั กจิ้ม สูตร แอดเวนเจอร์ พอยท์ รีสอร์ท
ผลไม้ หรือขนมหวานเมืองเพชรบุรี
ข้าว น้ำ
น้ำแข็ง ไมร่ วมซอฟท์ดริ้งค์

เมนูเซท 5 อย่าง(ชุดละ 6 ทา่ น เย็น)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปลานิลทอดกระเทียม (1 กก.up)
ผั ดผั กกรูด ผั กกรูดเป็นทีน่ ิยมของลูกค้าทีม่ าเยื อนแกง่ กระจานมีเฉพาะป่าต้นน้ำ
ต้มยำ
แกงส้มชะอมทอด
ปีกไก่ทอดน้ำปลา
ผลไม้ หรือขนมหวานเมืองเพชรบุรี
ข้าว น้ำ น้ำแข็ง ไมร่ วมซอฟท์ดริ้งค์

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/kaengkrachan/1084

