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บ้านพัก : ห้องพักปรับอากาศ หรื อ ห้องพัดลม
รองรับจานวนผูเ้ ข้าพักได้กว่า 300 ท่าน
ร่ มรื่ น ปลอดภัย และเป็ นส่ วนตัว

ลักษณะ

:

รี สอร์ทมีพ้ืนที่กว่า 100 ไร่ มีธรรมชาติสวยงามทุกเวลา รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่
รวบรวมไว้จานวนมาก ทาให้ร่มรื่ น เย็นสบาย ในอ้อมกอดของธรรมชาติแห่งขุนเขา

ห้องประชุม

:

ลานกิจกรรม

:

อาหารและเครื่ องดื่ม

ห้องปรับอากาศ หรื อ พัดลม
พร้อมอุปกรณ์สัมมนาครบครัน
ในอาคาร / กลางแจ้ง พร้อมรองรับ
กิจกรรมในหลายๆรู ปแบบ

:

อิ่มอร่ อยกับเมนูพ้ืนบ้านรสชาติเยีย่ ม ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาลคุณภาพดีตลอดปี จาก
สวนผลไม้ เช่น ทุเรี ยน มังคุด เงาะ มะยงชิด สับปะรด ลาไย ลิ้นจี่ มัลเบอรี่ ฯลฯ

อัตราค่าบริการ (สาหรับการจัดค่ายเพือ
่ การศึกษา จานวนครัง้ ละ 100 คน ขึน
้ ไป)
บริการ
รายละเอียด
อัตราค่าบริการ
บ้านพักปรับ
อากาศ
ห้องพักพัด
ลม
อาหารและ
เครื่องดื่ม

1 คืน

พัก 4 คน ขึ้นไป

400.-บาท/คน

1 คืน

นอนรวม

200.-บาท/คน

เช้า
เบรก

ขนม + เครื่องดื่มร้อน หรือเย็น

40.-บาท/คน

เทีย
่ ง

60.-บาท/คน

เที่ยง

อาหารกล่องปิกนิก หรือ ข้าวห่อนายพราน +
น้าดื่ม
อาหาร 4 รายการ + ผลไม้ + น้าดื่ม

140.-บาท/คน

เย็น

อาหาร 4 รายการ + ผลไม้ + น้าดื่ม

160.-บาท/คน

รอบดึก

30.-บาท/คน

รอบดึก

นมกล่อง / โอวัลตินร้อน / นมถัว
่ เหลือง / น้า
เผือก
ข้าวต้มทรงเครื่อง + น้าดื่ม

รอบดึก

กระเพาะปลา หรือ ก๋วยเตี๋ยว + น้าดื่ม

40.-บาท/คน

ห้องสุพรรณิการ์ ขนาด 70-100 คน
ห้องป่ารักษ์น้า ขนาด 120-200 คน

50.-บาท/วัน
(8ชม)

ลานต้นซุง

30.-บาท/วัน
(8ชม)
ครั้งละ 1,000.บาท/วัน

ขนาด 1 x 4 เมตร

500.-บาท

รายละเอียดกิจกรรม :
-เดินเท้าศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พช
ื
ชมวีดท
ิ ัศน์ห้วยขาแข้ง
-ศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ

300.-บาท/คน
(3วัน)
200.-บาท/คน
(2วัน)

ห้องประชุม
(ปรับอากาศ)
ห้องประชุม
(พัดลม)
อุปกรณ์
projecter
ป้ายไวนิล
ค่าวิทยากร
และกิจกรรม

120.-บาท/คน

3 วัน
2 คืน
2 วัน
1 คืน

-ศึกษา สิ่งมีชว
ี ิตค้นพบใหม่ของโลก พบได้ที่
ประเทศเดียวในโลก
-วางพวงหรีด อนุสาวรีย์วรี บุรุษแห่งการ

40.-บาท/คน

อนุรักษ์สืบนาคะเสถียร
-สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ด้วยโป่งเทียม
-สร้างฝายธรรมชาติชะลอน้าเพิ่มความชุ่มชืน
่
ให้ดินหรือแนวกันไฟป่า
-ศึกษา ป่าครอบครัว : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ...
เพื่อการพึ่งพาตนเอง
-ศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มี
เหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน….เพื่อการพึ่งพาตนเอง
-กิจกรรม เผาข้าวหลาม / ทาขนมไทย
โบราณ
-กิจกรรมผ้ามัดย้อม สีจากวัสดุธรรมชาติ
-ศึกษา พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปผลผลิต
เกษตรระบบเรือนกระจก

ค่าธรรมเนียม

บริการอืน
่ ๆ
ยานพาหนะ

ประกันภัย
ยืนยันค่าบริการ
เงื่อนไข

-ศึกษาเรียนรูว
้ ิถช
ี ีวิตและจิตวิญญาณชาวนา
ไทย
เข้าศึกษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศ ห้วยขาแข้ง และ
หุบป่าตาด

1.รถบัสปรับ
อากาศ

(รวมน้ามัน)

(ไม่รวมน้ามัน)
2.รถตู้ปรับ
อากาศ
ประกันชีวต
ิ 1,000,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ
50,000 บาท
1 ปี
ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในรีสอร์ท

ขอความ
อนุเคราะห์เพื่อ
ละเว้น
ค่าธรรมเนียม
ได้

อัตราตาม
ระยะทาง
อัตราตาม
ระยะทาง
คนละ 50 บาท

***ชาระค่าบริการ 50% ของค่าบริการทั้งหมด เพื่อยืนยันการ
จอง
กสิกรไทย อุทย
ั ธานี 007-8-45257-9 ลัดดาวัลย์ ลิ่มอรุณ
ทหารไทย อุทย
ั ธานี 373-2-13005-3 ลัดดาวัลย์ ลิ่มอรุณ

***ชาระส่วนที่เหลือ ในวันเข้ารับบริการ check in

ลัดดาวัลย์ ลิม
่ อรุณ
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท 102 หมู่ 8 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
Mobile 081 976 5199, 081 867 4967, 081 973 1213 Fax.056 514 770
Id LINE.0819765199
Email : hkk.cthrs@gmail.com
www.countryhomeresort.com
facebook : ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อุทัยธานี

