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แพค็เกจกาญจนบรุ ี2 วัน 1 คืน พักที่ เฮฟเว่น เบย์ รสีอร์ท

 ไฮไลท์ทริป

ลูกค้าเดินทางเองถึงรสีอร์ท...เป็นแพพักแบบพัดลม

สุขสบายบนผืนน้ำ

แพท่ีพัก ห้องกว้างพักสบาย สไตล์พัดลม

สนุกสุดเหว่ียง!กับเครื่องเล่น Water Park 

ภูเขาจำลองสูง 5 เมตร
สไลเดอร์น้ำ
จักรยานน้ำ



กิจกรรมทางน้ำอีกมากมาย

 ราคา

แพพัดลม   
  ราคา/คน
  วันธรรมดา/วันหยุด

 

ศรชีงโค S พัก 2 คน     1,200 / 1,400

ศรชีงโค L พัก 4 คน     1,200 / 1,400

ตันหยง 1 พัก 16 คน    1,150 / 1,350

ตันหยง 2 พัก 16 คน     1,150 / 1,350

ตันหยง 3 พัก 6 คน     1,150 / 1,350

ลัดดาวัลย์ (เหมา) 26 คน      29,900 / 35,100

ทีน่อนเสรมิผู้ใหญ่     1,050 / 1,250

 รายละเอียด

วันท่ี 1 - 2
รายละเอียด / ลูกค้าเดินทางถึงรีสอร์ทด้วยตัวเอง



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B
2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B
8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E
0%B8%A7+Maenamkwai+Road,+Tha+Ma+Kham,+Mueang+Kanchanaburi+District,+Kanc
hanaburi/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%8
8%E0%B8%99+%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%A3%E0
%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+
(Heaven+Bay+Resort)+Tha+Kradan,+Si+Sawat+District,+Kanchanaburi/@14.1482968,99.1
43916,10.5z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30e374f9c8d7e553:0xe2921b384e
94db1c!2m2!1d99.5037304!2d14.0409331!1m5!1m1!1s0x30e475c74d5645ed:0xd75efe441
befff4e!2m2!1d99.115308!2d14.4263696?hl=en

การเดินทาง เฮฟเวน่ เบย์ รสีอร์ท 

เฮฟเว่น เบย์ รสีอร์ท แพพักกลางน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ ติดภูเขา ในวิวสุดสวย
โดยเฉพาะบรรยากาศยามค่ำคืน
ท่ีเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างย่ิง แพพักมีระเบียงด้านหน้าสามารถมานอนชิลๆรั
บลม มองผืนน้ำท่ีกว้างไกลและดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้า

Google Map

เฮฟเว่น เบย์ รสีอร์ท

วันท่ี 1 - 2
รายละเอียด / ลูกค้าเดินทางถึงรีสอร์ทด้วยตัวเอง

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7+Maenamkwai+Road,+Tha+Ma+Kham,+Mueang+Kanchanaburi+District,+Kanchanaburi/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597+(Heaven+Bay+Resort)+Tha+Kradan,+Si+Sawat+District,+Kanchanaburi/@14.1482968,99.143916,10.5z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30e374f9c8d7e553:0xe2921b384e94db1c!2m2!1d99.5037304!2d14.0409331!1m5!1m1!1s0x30e475c74d5645ed:0xd75efe441befff4e!2m2!1d99.115308!2d14.4263696?hl=en
https://www.google.co.th/maps/dir//%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597+(Heaven+Bay+Resort)+Tha+Kradan,+Si+Sawat+District,+Kanchanaburi/@14.1842134,99.1779332,11z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x30e475c74d5645ed:0xd75efe441befff4e!2m2!1d99.115308!2d14.4263696?hl=en


กิจกรรมต่าง
ๆ

ฟรเีครือ่งเล่น

พายเรอืคายัค, หว่ง Thampoline, ม้าโยกนัำ, สไลด์เดอร์ ตลอดเวลาท่ีพักรสีอร์ท
ล่องแพเปียกท่านละ 1 รอบ

สถานทีจ่อดรถ

จอดท่ี Lake Heaven ระหว่างรอหากต้องการเล่นกิจกรรมท่ี Lake Heaven ก็ได้  

การรับส่งทีจ่อดรถ - รสีอร์ท

นัง่เรอืเข้าท่ีพักจาก เลคเฮฟเว่น ใช้เวลา 5 นาที 

เรือรับ-ส่ง ตามเวลารสีอร์ท

ขาไป  ช่วงเวลา   14:00 - 16:00
ขากลับ ช่วงเวลา  10:00 - 12:00

เวลาเข้าพัก

Check In :    14:00 
Check Out :  12:00

ข้อห้ามระหวา่งเข้าพัก

ห้าม นำอาหาร เครือ่งดื่มทุกชนดิ สัตว์เลี้ ยง เข้ารสีอร์ท
งดใช้เสียงดังหลังเวลา 22:00

ราคาเด็ก
เด็กส่วนสูง          131 ซม.  ข้ึนไปคิดผู้ ใหญ่
เด็กส่วนสูงไม่เกิน  130 ซม.  ครึง่ราคา

วันท่ี 1 - 2
รายละเอียด / ลูกค้าเดินทางถึงรีสอร์ทด้วยตัวเอง



ค่าเช่าเคร ื่องเ
ล่น

 ราคาคา่เช่ากิจกรรมตา่งๆ

Jet Ski            2,400 บาท/ชั่วโมง   
Karaoke          1,500-3,500 บาท/ห้อง
เรอืหางยาว       ไปน้ำตกห้วยขม้ิน รอบละ 5,000 บาท/15 ท่าน  
เรอืหางยาว       ชมวิวรอบละ 1,000 บาท 30 นาที/10 -15 ท่าน  
Speed Boat      ลำเล็ก รอบเกาะ 3,000 บาท
Speed Boat      ไปน้ำตกห้วยขม้ิน ครึง่วัน 9,000/8 ท่าน         
Speed Boat      ลำใหญ่ รอบเกาะ 5,000 บาท
Speed Boat      ไปน้ำตกห้วยขม้ิน ครึง่วัน 18,000 บาท/15 ท่าน

วันท่ี 1 - 2
รายละเอียด / ลูกค้าเดินทางถึงรีสอร์ทด้วยตัวเอง

ราคาน้ีรวม

แพกลางน้ำห้องพัดลม + อาหาร 3 ม้ือ เซ็ทโต๊ะ (ม้ือเทีย่ง-ม้ือเย็น-ม้ือเช้า)

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/kanchanaburi/970

https://www.atsiamtour.com/kanchanaburi/970
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