 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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แพค็ เกจทัวร์กาญจนบรุ ี The River Kwai Paradise 2 วัน 1 คืน



ไฮไลท์ทริป

ลกู ค้าเดินทางเองถึงรสี อร์ท
สุขสบายบนผืนน้ำ
ทา่ มกลางสายหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ลับขอบน้ำยามเย็น
สนุกเพลิดเพลินกั บกิจกรรม
ลอ่ งแพชมธรรมชาติ
เล่นน้ำตกไทรโยคใหญ่

อาหารเย็นที่แสนอรอ่ ยกับธรรมชาติบนแพ
สนกุ สุดเหวี่ยงกับคาราโอเกะ


ราคา
เฉพาะวันเสาร์ และวันหยดุ ตอ่ เนือ่ ง

ราคา/คน

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน เดินทาง 2 คนขึ้นไป

1,100.-

ราคานี้ รวม
- ห้องพัก พักห้องละ 2 - 4 ทา่ น
- อาหาร 2 มื้อ เย็น เช้า
- กิจกรรมลอ่ งแพชมธรรมชาติ
- จอดแพเทียบเลน่ น้ำตกไทรโยคใหญ่ 15.00 น.
- ลูกค้าเดินทางเองถึงท่าเรอื ลงแพเอง
- พักเดี่ยวจ่ายเพ่มิ ท่านละ 400.หมายเหตุ:
เด็กอายุ 1-5 ขวบฟรี
เด็กอายุ 6-9 ปี ครึง่ ราคา
เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป ราคาผ้ ใู หญ่
กรณตี า่ งชาติเพิ่มอีกทา่ นละ 200.-บาท

เฉพาะวันอาทิตย์ และวันธรรมดา

ราคา/คน

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน เดินทาง 12 คนขึ้นไป

950

ราคานี้ รวม
- ห้องพัก พักห้องละ 2 - 4 ทา่ น
- อาหาร 2 มื้อ เย็น เช้า
- กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ
หมายเหต:ุ
เด็กอายุ 1-5 ขวบฟรี

เด็กอายุ 6-9 ปี ครึง่ ราคา
เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป ราคาผ้ ใู หญ่
กรณตี ่างชาติเพิ่มอีกท่านละ 200.-บาท

ราคาเฉพาะห้องพัก /เฉพาะวันอาทิตย์ และวันธรรมดา

ราคา/ห้อง

ห้องนอน 2 คน
ห้องนอน 3 คน
ห้องนอน 4 คน

1,200.1,600.2,000.-

ราคานี้ รวม
- คา่ ที่พัก + อาหารเช้า


รายละเอียด

วันที่ 1 - 2

รายละเอยี ด / ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทและกลับด้วยตัวเอง
เก่ีย วกั บรีสอร์ท +
การเดินทาง

เกี่ยวกั บรีสอร์ท
The River Kwai Paradise เป็นหนึง่ แพพักที่นา่ สนใจเป็นพิเศษ
ทั้ งนี้เป็นเพราะวา่ ตั้ งอยทู่ า่ มกลางของขุนเขา สายน้ำ ไกล้อุทยานไทรโยคใหญ่
และเป็นจุดที่ดีที่สุดจุดหนึง่ ในการพักผอ่ น
ทางรสี อร์ทมีเครือ่ งอำนวยความสะดวกครบครันไมว่ า่ จะเป็น
สระวา่ ยน้ำ ﬂoating bar สปา อาหารที่แสนอรอ่ ย
ที่สำคัญไกล้กับสถานที่ทอ่ งเที่ยว
หมายเหตุ: ห้ามนำสัตว์เล้ ยี งทุกชนิดเข้ารีสอร์ท

กิจกรรม

การเดินทาง
The River Kwai Paradise ตั้ งอยทู่ ี่ 49 / 1 หมู่ 2 ไทรโยค กาญจนบรุ ี
เขตอทุ ยานแหง่ ชาติศรนี ครนิ ทร์ อยเู่ ชิงสะพานดาวดึงส์
กอ่ นที่จะเดินทางข้ามสะพานสถู่ ้ ำดาวดึงส์ GPS 14.484958N c และ
98.844880E
ลอ่ งแพชมธรรมชาติ จอดแพเทียบเลน่ น้ำตกไทรโยคใหญ่ WIFI
ฟรบี รเิ วณรเี ซฟชั่นห้องอาหาร

วันที่ 1 - 2

รายละเอยี ด / ลูกค้าเดินทางถึงรสี อร์ทและกลับด้วยตัวเอง
สิ่ง อำนวยความสะดวก ในกรณเี ดินทางเป็นกร๊ ปุ เรามี ห้องประชุม เบรคระหวา่ งประชุม
เครือ่ งดื่มในการจัดเลี้ยง อาหารสำหรับปาร์ต้ สี ว่ นตัว
เครือ่ งดื่มนำมาเองได้ไมม่ ีชาร์จ คาราโอเกะ (มีคา่ ใช้จา่ ย)
รายละเอีย ดแพ็ค เกจ วั นที่ห นึ่ง
14.00 ลูกค้าเดินทางเองถึงรสี อร์ท เข้าเช็คอินเก็บสัมภาระ
อิสระตามอัธยาศัย
15.00 ลอ่ งแพชมธรรมชาติ เลน่ น้ำไทรโยคใหญ่ บรกิ ารเสื้อชูชีพฟรี
18.00 กลับถึงรสี อร์ท พักผอ่ นตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารเย็นในแพด้านลา่ งรมิ น้ำ เป็นอาหารไทย 6
อยา่ ง แบบบฟุ เฟต์ เติมให้ตลอด ลูกค้าเลือกรับประทานได้
23.00 ราตรสี วัสด์ ิ
วั นที่สอง
06.30 - 09.30 อาหารเช้าแบบบุปเฟต์
12.00 เก็บสัมภาระ และเช็คเอ้าท์

หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/kanchanaburi/874

