 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 มิ.ย. 2018 11:02

แพค็ เกจทัวร์กาญจนบรุ ี อมาดาด รสี อร์ท 2 วัน 1 คืน



ไฮไลท์ทริป

ลูกค้าเดินทางเองถึงรสี อร์ท
สุขสบายบนผืนน้ำ
ทา่ มกลางสายหมอกยามเช้า
สนุกเพลิดเพลินกั บกิจกรรม
พายเรอื คายัค ว่ายน้ำ
ดูนกบนเกาะตา่ งๆ ตกปลา
กีฬาทางน้ำ นำมาเอง
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เช่าเรอื เอง

ขึ้นเขาชมวิว
คาราโอเกะ
ชมไรอ่ งนุ่ ระหวา่ งกุมภาพันธ์-มีนาคม


ราคา
ห้องพัก / จำนวนคนพัก

ราคา : คน

ห้องพัก 2 คน
ห้องพัก 3 คน
ห้องพัก 4 คน
เด็ก 3 - 10 ขวบ พักกับผ้ ใหญ
ู ่

2,450.1,950.1,850.940.-

หมายเหตุ..
เป็นราคาการพักวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
กรณเี ดินทางวันธรรมดา ต้องเป็นกร๊ ปุ 30 คนขึ้นไป



รายละเอียด

วันที่ 1 - 2

รายละเอยี ดในการเลน่ เครือ่ งเลน่ ตา่ งๆ / ลกู ค้าเดินทางถึงรสี อร์ทและกลับด้วยตัวเอง

วันที่ 1 - 2

รายละเอยี ดในการเล่นเครือ่ งเล่นต่างๆ / ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทและกลับด้วยตัวเอง
เกี่ย วกั บรีสอร์ท +
การเดินทาง

เกี่ย วกั บรีสอร์ท
จากสายน้ำน้ำน้อยใหญท่ ั้ งหลาย เชน่ แควใหญ่ ลำน้ำโจน ผนวกกับลำห้วย
ธารน้ำจากภูเขาสูงรายรอบ ไหลรวมกันลงสู่
ทะเลสาบเหนอื เขื่อนศรนี ครนิ ทร์ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญท่ ี่สุดของไทย ณ ที่แหง่ นี้
คือบ้านเกิดของ อมาดาด ดินแดนแหง่ ความสงบ ท่ามกลางสายหมอกยามเช้า
รายล้อมด้วย ขุนเขา สายน้ำ

การเดินทาง
อมาดาด ตั้ งอยู่ ณ บ้านปลายดินสอ ต.แมก่ ระบงุ อ.ศรสี วัสด์ ิ ในเขตอทุ ยานแหง่ ชาติ
เขื่อนศรนี ครนิ ทร์ ไมส่ ามารถไปถึงด้วยทางรถยนต์ นักทอ่ งเที่ยวต้องเดินทางมา
พร้อมกันที่จดุ นัดพบ หมบู่ ้ านหมอ่ งกระแทะ ตามเวลาที่กำหนด
ซึ่งบรเิ วณทา่ เรอื มีสถานที่รับฝากรถ สะดวก ปลอดภัย โดยลงเรอื เรอื ดว่ นขนาดใหญ่
ของรสี อร์ท โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
ฟรีเครื่องเล่น
พายเรอื คายัค คาราโอเกะ เลน่ น้ำ ตกปลา ดูนก ตามอัธยาศัย
กีฬาทางน้ำ
จัดเตรยี มอปุ กรณ์มาเองเชน่ เจทสกี สปีดโบ้ท เรอื ใบ วินเซิร์ฟ สกีน้ำ เว็บบอร์ด
เรอื บังคับวิทยุ
รายละเอีย ดแพ็ค เกจ วั นที่ห นึ่ง
ลูกค้าเดินทางเองถึงรสี อร์ท เข้าเช็คอินเก็บสัมภาระ อิสระตามอัธยาศัย
พร้อมรับทานของวา่ งมื้ อบา่ ย ออร์เดิฟประเภทป้ งิ ยา่ งกอ่ นอาหารมื้อเย็น อาหารเย็น และ
อาหารคำ่ สำหรับทา่ นที่นอนดึก
วั นท่ีสอง
อาหารเช้าแบบอเมรกิ ั นเสรฟิ พร้อมกับข้าวต้มเครือ่ ง อาหารเที่ยงแบบไทยอีสาน
เครือ่ งดื่มประเภท ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำเปล่า น้ำแข็ง
มีบรกิ ารให้ทา่ นฟรตี ลอดเฉพาะจดุ บรกิ าร
สำหรับทา่ นที่มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารเฉพาะอยา่ ง กรณุ าแจ้งให้ทราบลว่ งหน้า
ราคานี้รวม
เรอื รับส่ง ระหว่าง ท่าเรอื บ้านหม่องกระแทะ - อมาดาด
อาหาร 5 มื้ อ

เครือ่ งดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม ตลอดรายการ
อุปกรณ์เครือ่ งเล่น เรอื คายัค ไม่จำกัดเวลาการเล่น
นำเที่ยวไรอ่ งนุ่ ไร้เมล็ดหมบู่ ้ านปลายดินสอในฤดูเก็บเกี่ยวระหวา่ ง ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง
กลางเดือนเมษายน
หมายเหตุ
บรษิ ั ท ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/kanchanaburi/776

