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ราคา
อัตราคาบริการ เฉพาะหองพัก ( ไมรวม VAT 7 % และ คาอาหาร )
2,500- บาท ชุด แพพักปรับอากาศ แสตนดารด A-5 - 20 แพละ 2 หองนอน เตียงเดียว พรอมหองน้ํา และ เครื่องทําน้ําอุน
ตอหลัง ภายในตัวทุกหอง มีระเบียงดานหนา พรอมโทรทัศน ตูเย็น และ เกาอี้ผาใบ ชมวิว พักหองละ 2 ทาน
พัก
เกินคิดเพิ่มทานละ 200 บาท แตพักไมเกิน 3 ทาน ตอหอง
5,000- บาท แพพุทธรักษา 1-4 แพพักปรับอากาศขนาด 4 หองนอน เตียงเดี่ยว พรอมหองน้ําภายในตัว เครื่องทําน้ําอุนทุกหอง
ตอหลัง มีระเบียงดานหนาพรอม โทรทัศน ตูเย็น พรอมเตียงผาใบ และ โตะเกาอี้ พักหองละ 2 ทาน หรือ
ไมเกิน
10 ทาน ตอหลัง ถาเกิน 10 ทาน คิดเพิ่มทานละ 200.- บาท แตไมเกิน 3 ทาน ตอหอง
1,700- บาท ชุด วีไอพี 1- 6 เปนเรือเอี้ยมจุนปรับอากาศ วีไอพี ลําละ 2 หองนอน เตียงเดี่ยว พรอมโทรทัศน ตูเย็น หองน้ํา
ตอหอง ภายในหอง และ เครื่องทําน้ําอุนในตัวทุกหอง มีระเบียง และ เกาอี้ผาใบ ทั้งหัวเรือ และ ทายเรือ พักหองละ 2
ทาน ถาพักเกิน 3 ทาน เพิ่มทานละ 200.- บาท พักไมเกิน 3 ทาน ตอหอง
2,300- บาท ชุด สูท เปนเรือเอี้ยมจุนปรับอากาศ เรือทั้งลําทําเปน หองพักหองเดียว เตียงใหญ 1 เตียง เตียงเล็ก1 เตียง พรอม
ตอหอง โทรทัศน ตูเย็น หองน้ําภายในหอง และ เครื่องทําน้ําอุน มีระเบียง และ เกาอี้ผาใบ ทั้งหัวเรือ และ ทายเรือ พัก
หองละ 3 ทาน พักเกิน 3 ทาน เพิ่มทานละ 200.- บาท ไมเกิน 4 ทาน ตอหอง
1,700- บาท ชุด เรือนชัยพฤกษ 1- 6 เปนหองพักปรับอากาศเชิงเขา พรอมระเบียงชมวิวทะเลสาบ เตียงคู พรอม โทรทัศน
ตอหอง ตูเย็น พรอมหองน้ําภายในหอง และ เครื่องทําน้ําอุน ทุกหอง พักหองละ 2 ทาน ถาเกิน 2 ทาน
เพิ่ม
ทานละ 200.-บาท ไมเกิน 3 ทาน ตอหอง
1,700- บาท ชุด เรือนดอกหญา 1-2 เปนบานพักบนดิน หองพักปรับอากาศ เตียงใหญ 1 เตียง เตียงเล็ก 1 เตียง ระเบียงหนา
ตอหอง พรอม โทรทัศน ตูเย็น พรอมหองน้ําภายในหอง และ เครื่องทําน้ําอุน พักหองละ 3 ทาน
พักเกิน 3 ทาน เพิ่มทานละ 200 บาท พักไมเกิน 4 ทาน ตอหอง
4,000- บาท แพแคทรียา เปนแพพักปรับอากาศขนาด 3 หองแอร เตียงเดียว 1 หองโถงใหญ กรุมุงลวดทั้งหลัง ปูที่นอนได
ตอหลัง ติดพัดลมเพดาน พรอมโทรทัศน ตูเย็น พรอมหองน้ํา 1 หอง และ เครื่องทําน้ําอุน ภายในแพ พรอมระเบียง
เตียงผาใบชมวิวหนาแพ พักหองละ 3 ทาน หรือไมเกิน 10 ทาน ตอหลัง ถาเกิน 10 ทาน
ขอมูลการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ถึง อ. เมือง กาญจนบุรี ( 130 กิโลเมตร ) ตรงไปสู น้ําตกเอราวัณ - เขื่อนศรีนครินทร ( 60 ก.ม. )

จาก ทางแยกเขาเขื่อนศรีนครินทรฯ ใหเขาแยก ขวามือ ขึ้นเขา " ตับเตา " ไป อ. ศรีสวัสดิ์ ( 10 กิโลเมตร )
เมื่อลงเขา ฯ ถึง ดานปาไม เลยดาน ฯ ไป ประมาณ 50 เมตร จะพบทางเขารีสอรท
อยูซายมือ มีปาย เกรท เลค รีสอรทขนาดใหญ อีก 100 เมตร รถจอดถึงรีสอรท ไมตองตอเรือ
ระยะทางจาก อ. เมือง กาญจน ถึง เกรท เลค รีสอรท ประมาณ 70 กิโลเมตร
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4,000- บาท แพมะลิวัลย แพพักปรับอากาศ ขนาด 3 หองแอร เตียงเดียว หองโถงหนาเปดโลง ติดพัดลมเพดานพรอม
ตอหลัง โทรทัศน ตูเย็น โตะ และ เกาอี้ หองน้ําภายในแพ 1 หอง พรอมเครื่องทําน้ําอุน และ หองครัว พรอมอุปกรณ
สามารถประกอบอาหารได พักหลังละ 10 ทาน ถาเกิน 10 ทาน คิดเพิ่มทานละ 100.- บาท แตไมเกิน 15 ทาน ตอ
หลัง
8,000- บาท แพชบาไพร แพพักปรับอากาศ ขนาด 4 หองแอร ขนาดใหญ หองโถงหนาเปดโลงใหญ ติดพัดลมเพดาน
ตอหลัง พรอมโทรทัศน ตูเย็น และ โตะ เกาอี้ ผาใบ หองน้ําภายในแพ 3 หอง หองครัว พรอมอุปกรณสามารถประกอบ
อาหารในแพได เหมาะสําหรับ พักรวมเปนหมูคณะ พักไดไมเกิน 20 ทาน ตอหลัง
ถาเกิน 20 ทาน คิดเพิ่มทานละ 100.- บาท แตไมเกิน 30 ทาน / หลัง
3,200- บาท แพแววมยุรา เปนแพสัมผัสธรรมชาติ ชั้นเดียว เปนแพเคลื่อนที่ได มีหองภายใน 1 หองนอน พัดลม พรอมเครื่อง
ตอหลัง นอน และ หองน้ําภายในแพ 1 หอง หองครัว พรอมอุปกรณ สามารถประกอบอาหารในแพได เหมาะสําหรับ
พักรวมเปนหมูขณะ พักไดไมเกิน 10 ทาน ตอหลัง ถาเกิน 10 ทาน
คิด
เพิ่มทานละ 100.- บาท แตไมเกิน 15 ทาน ตอหลัง
ถาตองการลากแพชมทะเลสาบ หรือ ลากแพผูกเกาะพักดานนอก เพิ่มคาบริการ 1,000.-บาท
3,500- บาท แพการเวก เปนแพสัมผัสธรรมชาติ 2 ชั้น เปนแพเคลื่อนที่ได มีหองภายใน 1 หองนอน พัดลม ชั้นบนเปดโลง จัด
ตอหลัง ที่นอนได ติดพัดลมเพดาน พรอมเครื่องนอน และ หองน้ําภายในแพ 2 หอง หองครัว พรอมอุปกรณ สามารถ
ประกอบอาหารในแพได เหมาะสําหรับ พักรวมเปนหมูคณะ
พักไดไมเกิน 15 ทาน ตอหลัง ถาเกิน 15 ทาน คิดเพิ่มทานละ 100.- บาท แตไมเกิน 20 ทาน ตอหลัง
10,000-บาท แพชวนชม เปนแพสัมผัสธรรมชาติขนาดใหญ 2 ชั้น เปนแพเคลื่อนที่ได ชั้นบนจัดที่นอน 1 หองนอน ขนาดใหญ
ตอหลัง ติดพัดลมเพดาน พรอมเครื่องนอน และ หองน้ําภายในแพ 3 หอง หองครัว พรอมอุปกรณ สามารถประกอบ
อาหารในแพได เหมาะสําหรับ พักรวมเปนหมูคณะ พักไดไมเกิน 30 ทาน ตอหลัง ถาเกิน 30 ทาน คิดเพิ่มทานละ
100.- บาท แตไมเกิน 40 ทาน ตอหลัง
*** ถาตองการลากแพผูกเกาะพักดานนอก เพิ่มคาบริการ 2,000.-บาท
*** ถาตองการลากแพผูกเกาะ พรอมกับ ไปน้ําตกหวยแมขมิ้น เพิ่มคาบริการ 6,000.-บาท
*** แพพักมี คอมคาราโอเกะ เพิ่มคาบริการ 2,500 บาท ตอวัน
หมายเหตุ แพพักนอกรีสอรท ใชเครื่องปนไฟ เครื่องปดบริการ เวลา 24.00 น.
หมายเหตุ : หนาเทศกาล หรือ วันหยุดติดตอกันระยะยาว เพิ่มรายการละ 200.- บาท
พิเศษ* รับจัดรายการแพ็คเกจ ทัวร เปนหมูคณะ 10 ทานขึ้นไป บริการหองพัก พรอมอาหารทุกมื้อ

