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หนา้ 1 
 

 ใบเสนอราคา 

ช่ือผูติ้ดต่อ ……………………………………………......  เลขท่ีบตัรประชาชน ………………………………...…………….. 
บริษทั/องคก์ร ………………………………………………...………………...……………………………………………...... 
ท่ีอยู ่…………………………………………………………...………………...……………………………………………..... 
โทรศพัท ์………………………………………....…………...   แฟกซ์ ……………………………………………………...... 
E-mail ……………………………………………… 
 

No รายการ จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
1. แพค็เกจ@วิมานน ้ารีสอร์ท  2 วนั 1 คืน 

- ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,370 บาท 
- ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,600 บาท           บา้นชมสวน/ชมเขา 
- ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,650 บาท 

 
…………… 
…………… 
…………… 

 
.…………………. 
.…………………. 
.…………………. 

2. 
 

- ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,730 บาท 
- ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,900 บาท           บา้นริมน ้า 
- ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,870 บาท 

…………… 
…………… 
…………… 

.…………………. 

.…………………. 

.…………………. 
3. - เดก็ ท่านละ 900 บาท …………… .…………………. 
4. 
 

- รวมอาหาร 4 ม้ือ (เท่ียง, เยน็, เชา้, เท่ียง) 
- กิจกรรม : พายเรือคายคั, เล่นน ้า, ป่ันจกัรยาน, คาราโอเกะ, 
                   ใหอ้าหารปลาหนา้รีสอร์ท 
- จ านวนหอ้งพกั ……….. หอ้ง 
- วนัท่ีเขา้พกั …………… วนัท่ีเดินทางกลบั ……………   

รวมทั้งส้ิน  

หมายเหตุ 
 เดก็อายตุ ่ากวา่ 4 ขวบ (เดก็อุม้) ฟรี  
 เดก็อาย ุ4-10 ขวบ คิดอตัราเดก็  
 เดก็อายตุั้งแต่ 11 ปีข้ึนไปถือเป็นผูใ้หญ่  
 จ านวนท่ีจอง 6 ท่านข้ึนไป  
 ราคาน้ีไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  
 สามารถเลือกหรือเปล่ียนแปลง Package นอกเหนือจาก Package ปกติได ้
 ราคาข้ึนอยูก่บัจ านวนคนท่ีเขา้พกัจริง 
 รายการอาหารมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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หนา้ 2 
 

แพค็เกจ@วมิานน า้รีสอร์ท 2 วนั 1 คนื 

โปรแกรมท่องเทีย่ว 
 

กจิกรรมวนัแรกที่แสนสนุก 
12.00 น.  เดินทางถึงวิมานน ้ารีสอร์ท รับประทานเคร่ืองดืม่ Welcome Drink  รับประทานอาหารกลางวนั 

แลว้เช็คอินเขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.00 น.  พายเรือคายคัหน้ารีสอร์ท เพ่ือชมความงามของสองฝากฝ่ังล าน ้าเพชร ดูนก สมัผสัธรรมชาติหรือ 

เพลิดเพลินกบัการเล่นน ้า สนุกไดโ้ดยใหใ้ส่เส้ือชูชีพทุกท่าน หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็เลศิรส อ่ิมอร่อยกบัแม่ครัวฝีมือเยี่ยม ในบรรยากาศท่ีสุดแสนธรรมชาติ 
20.00 น.  เป็นตน้ไปส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการร้องเพลง เรามีคาราโอเกะไวค้อยบริการฟรี จนถึง 22.00น. 
22.00 น.  พกัผอ่นตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ี 
 

กจิกรรมวนัที่สองที่น่าตื่นเต้น 
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น.  เล่นน า้ ให้อาหารปลาหน้ารีสอร์ท ป่ันจกัรยานไดเ้ตม็ท่ีหรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
11.00 น.  อาบน ้าให้สดช่ืน เกบ็สมัภาระใหเ้รียบร้อย 
11.40 น.  รับประทานอาหารกลางวนั เป็นม้ือกลางวนัท่ีอร่อยท่ีสุดอีกม้ือ อ่ิมใหเ้ต็มท่ีก่อนเดินทางกลบั 
12.00 น. Check Out เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
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หนา้ 3 
 

รายการอาหาร 
     รายการอาหารเที่ยง (วนัแรก)      รายการอาหารเยน็ (วนัแรก) 

     1. ปลานิลเข่ือนทอด (น ้าจ้ิมซีฟู๊ ด) 
     2. ทอดมนัปลากราย (เน้ือลว้นๆ) 
     3. แกงเขียวหวานไก่ 
     4. ผดัเตา้หูท้รงเคร่ือง 
     5. ผดัผกัรวมมิตร 
     6. ขา้ว 
     7. น ้าด่ืม 
     8. น ้าแขง็ 
     9. ผลไม ้หรือ ขนมหวาน 

     1. แกงสม้ชะอมไข่ใส่กุง้ 
     2. ย  าหมนุู่ม 
     3. ตม้จืดเตา้หูห้มสูับ 
     4. ผดัเผด็หมปู่า 
     5. ผดัวุน้เสน้ใส่ไข่ 
     6. ขา้ว 
     7. น ้าด่ืม 
     8. น ้าแขง็ 
     9. ผลไม ้

 

     รายการอาหารเช้า (วนัที่สอง)      รายการอาหารเที่ยง (วนัที่สอง) 

     1. ไสก้รอก 
     2. ไข่ดาว 
     3. ขนมปัง 
     4. ขา้วตม้ 
     5. กาแฟ 
     6. โอวลัติน 
     7. น ้าด่ืม 

     1. ขา้วคลุกกะปิหมูหวาน 
     2. ผดัเสน้หม่ีผกัในสวน 
     3. ไก่ทอด 
     4. สม้ต า 
     5. ผลไม ้หรือ ขนมหวาน 
     6. น ้าด่ืม 
     7. น ้าแขง็ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทรศพัท ์081-358-0057, 081-616-7098, 02-402-6118 หรือท่ี E-Mail : yaewaluk@prosoft.co.th 
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