วิมานนา้ รีสอร์ ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร. 081-358-0057, 081-616-7098, 02-402-6118 (จันทร์ - ศุกร์)
แฟกซ์ 02-739-5910 เว็บไซต์ www.vimannamresort.com อีเมล์ vimannamresort@gmail.com

ใบเสนอราคา
ชื่อผูต้ ิดต่อ ………………………………………...... เลขที่บตั รประชาชน ……………………………………………………
บริ ษทั /องค์กร ……………………………...………………...……………………………………………………………….....
ที่อยู่ ………………………………………...………………...……………………………………………...………………….
โทรศัพท์ ………………………………………………....... แฟกซ์ ……………………………………………....………….
E-mail ………………………………………………
No
รายการ
1. แพ็คเกจพายเรื อคายัค 2 วัน 1 คืน
- ผูใ้ หญ่ ท่านละ 1,150 บาท
- ผูใ้ หญ่ ท่านละ 1,380 บาท
บ้านชมสวน/ชมเขา
- ผูใ้ หญ่ ท่านละ 2,400 บาท
2. - ผูใ้ หญ่ ท่านละ 1,510 บาท
- ผูใ้ หญ่ ท่านละ 1,680 บาท
บ้านริ มน้ า
- ผูใ้ หญ่ ท่านละ 2,650 บาท
3. - เด็ก ท่านละ 700 บาท
4. - รวมอาหาร 3 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า)
- กิจกรรม : พายเรื อคายัค, เล่นน้ า, ปั่นจักรยาน, คาราโอเกะ,
ให้อาหารปลาหน้ารี สอร์ท
- จานวนห้องพัก ……….. ห้อง
- วันที่เข้าพัก …………… วันที่เดินทางกลับ ……………

จานวน (คน) จานวนเงิน (บาท)
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

.………………….
.………………….
.………………….
.………………….
.………………….
.………………….
.………………….

รวมทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 เด็กอายุต่ากว่า 4 ขวบ (เด็กอุม้ ) ฟรี
 เด็กอายุ 4-10 ขวบ คิดอัตราเด็ก
 เด็กอายุต้ งั แต่ 11 ปี ขึ้นไปถือเป็ นผูใ้ หญ่
 จานวนที่จอง 6 ท่านขึ้นไป
 ราคานี้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
 สามารถเลือกหรื อเปลี่ยนแปลง Package นอกเหนื อจาก Package ปกติได้
 ราคาขึ้นอยูก่ บั จานวนคนที่เข้าพักจริ ง
 รายการอาหารมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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แพ็คเกจพายเรือคายัค 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมท่ องเทีย่ ว
กิจกรรมวันแรกที่แสนสนุก
12.00 น.
เดินทางถึงวิมานน้ ารี สอร์ท รับประทานเครื่องดืม่ Welcome Drink รับประทานอาหารกลางวัน
แล้วเช็คอินเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.
พายเรือคายัคหน้ ารีสอร์ ท เพื่อชมความงามของสองฝากฝั่งลาน้ าเพชร ดูนก สัมผัสธรรมชาติหรื อ
เพลิดเพลินกับการเล่นน้ า สนุกได้โดยให้ใส่ เสื้ อชูชีพทุกท่าน หรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นเลิศรส อิ่มอร่ อยกับแม่ครัวฝี มือเยี่ยม ในบรรยากาศที่สุดแสนธรรมชาติ
20.00 น.
เป็ นต้นไปสาหรับท่านที่ชื่นชอบการร้ องเพลง เรามีคาราโอเกะไว้คอยบริ การฟรี จนถึง 22.00น.
22.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี
กิจกรรมวันที่สองที่น่าตื่นเต้ น
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้ า
08.30 น.
เล่ นนา้ ให้ อาหารปลาหน้ ารี สอร์ ท ปั่นจักรยานได้เต็มที่หรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น.
อาบน้าให้ สดชื่น เก็บสัมภาระให้เรี ยบร้อย
12.00 น.
Check Out เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายการอาหาร
รายการอาหารเที่ยง (วันแรก)

รายการอาหารเย็น (วันแรก)

รายการอาหารเช้ า (วันที่สอง)

1. ปลานิลเขื่อนทอด (น้ าจิ้มซี ฟด)
ู๊
2. ทอดมันปลากราย (เนื้อล้วนๆ)
3. แกงเขียวหวานไก่
4. ผัดเต้าหูท้ รงเครื่ อง
5. ผัดผักรวมมิตร
6. ข้าว
7. น้ าดื่ม
8. น้ าแข็ง
9. ผลไม้ หรื อ ขนมหวาน

1. แกงส้มชะอมไข่ใส่ กงุ้
2. ยาหมูนุ่ม
3. ต้มจืดเต้าหูห้ มูสบั
4. ผัดเผ็ดหมูป่า
5. ผัดวุน้ เส้นใส่ ไข่
6. ข้าว
7. น้ าดื่ม
8. น้ าแข็ง
9. ผลไม้

1. ไส้กรอก
2. ไข่ดาว
3. ขนมปัง
4. ข้าวต้ม
5. กาแฟ
6. โอวัลติน
7. น้ าดื่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-358-0057, 081-616-7098, 02-402-6118 หรื อที่ E-Mail : yaewaluk@prosoft.co.th
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