
  

 

                                                                            
  

 ค่ายเพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ... ณ ห้วยขาแข้ง คนัทรีโฮม รีสอร์ท อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
 

ติดต่อ :   ลดัดาวลัย ์ ล่ิมอรุณ / แหม่ม  
      โทรศพัท ์: 081 976 5199, 081 867-4967 
                              Email : hkk.cthrs@gmail.com       
                              ID Line : 0819765199 
 

สถานท่ีตั้ง : 102 หมู่ 8 ต.คอกควาย อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 61140 
       www.countryhomeresort. com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา้นพกั : หอ้งพกัปรับอากาศ หรือ หอ้งพดัลม  
                                                                                                         รองรับจ านวนผูเ้ขา้พกัไดก้วา่ 300 ท่าน 

                                                             ร่มร่ืน ปลอดภยั และเป็นส่วนตวั 
 
 

mailto:hkk.cthrs@gmail.com
http://www.countryhomeresort.com/


  

 

 

 ลกัษณะ : รีสอร์ทมีพื้นท่ีกวา่ 100 ไร่  มีธรรมชาติสวยงามทุกเวลา รายลอ้มดว้ยแมกไมน้านาพนัธ์ุท่ี 
                                         รวบรวมไวจ้  านวนมาก   ท าให้ร่มร่ืน เยน็สบาย  ในออ้มกอดของธรรมชาติแห่งขนุเขา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              หอ้งประชุม : หอ้งปรับอากาศ หรือ พดัลม 
     พร้อมอุปกรณ์สัมมนาครบครัน  

ลานกิจกรรม  : ในอาคาร / กลางแจง้ พร้อมรองรับ 
   กิจกรรมในหลายๆรูปแบบ 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารและเคร่ืองด่ืม  : อ่ิมอร่อยกบัเมนูพื้นบา้นรสชาติเยีย่ม ผกั ผลไม ้ตามฤดูกาลคุณภาพดีตลอดปีจาก 

สวนผลไม ้เช่น ทุเรียน มงัคุด เงาะ มะยงชิด สับปะรด ล าไย ล้ินจ่ี มลัเบอร่ี ฯลฯ 



  

 

        อตัราคา่บรกิาร  (ส าหรบัการจดัคา่ยเพือ่การศกึษา จ านวนครัง้ละ 100 คน ขึน้ไป) 

บรกิาร  รายละเอยีด 

 

อตัราคา่บรกิาร 

บ้านพักปรับ

อากาศ 

1 คืน พัก 4 คน ขึ้นไป 400.-บาท/คน 

ห้องพักพัด

ลม 

1 คืน นอนรวม 200.-บาท/คน 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

เช้า  120.-บาท/คน 

 เบรก ขนม + เครื่องดื่มร้อน หรือเย็น 40.-บาท/คน 

 เท่ียง อาหารกล่องปิกนกิ หรือ ข้าวห่อนายพราน + 

น้ าดื่ม 
60.-บาท/คน 

 เท่ียง อาหาร 4 รายการ + ผลไม้ + น้ าดื่ม 140.-บาท/คน 

 เย็น อาหาร 4 รายการ + ผลไม้ + น้ าดื่ม 160.-บาท/คน 

 รอบดึก นมกล่อง / โอวัลตินร้อน / นมถัว่เหลือง / น้ า

เผือก 

30.-บาท/คน 

 รอบดึก ข้าวตม้ทรงเครื่อง + น้ าดื่ม 40.-บาท/คน 

 รอบดึก กระเพาะปลา หรือ กว๋ยเตี๋ยว + น้ าดื่ม 40.-บาท/คน 

ห้องประชุม 

(ปรับอากาศ) 

 ห้องสุพรรณกิาร ์ขนาด 70-100 คน 50.-บาท/วัน

(8ชม) 

 

 ห้องป่ารักษ์น้ า ขนาด 120-200 คน 

ห้องประชุม 

(พัดลม) 

 ลานต้นซุง 30.-บาท/วัน

(8ชม) 

อุปกรณ ์

projecter 

  ครั้งละ 1,000.-

บาท/วัน 

ป้ายไวนลิ  ขนาด 1 x 4 เมตร 500.-บาท 

ค่าวิทยากร 

และกิจกรรม 

3 วัน  

2 คืน 
รายละเอียดกิจกรรม : 

-เดินเท้าศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ สตัว์

ป่าและพันธุ์พืช  

ชมวีดทิัศน์ห้วยขาแขง้ 

-ศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิ

-ศึกษา สิ่งมีชวีิตค้นพบใหม่ของโลก พบไดท้ี่

ประเทศเดียวในโลก 

-วางพวงหรดี อนุสาวรีย์วรีบรุุษแห่งการ

300.-บาท/คน 

(3วัน) 

2 วัน  

1 คืน 

200.-บาท/คน 

(2วัน) 



  

 

อนุรักษ์สืบนาคะเสถียร 

-สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ด้วยโป่งเทียม 

-สร้างฝายธรรมชาตชิะลอน้ าเพิ่มความชุ่มชืน่

ให้ดินหรือแนวกันไฟป่า 

-ศึกษา ป่าครอบครัว : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ...

เพ่ือการพึ่งพาตนเอง 

-ศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มี

เหตุมีผล มภีูมิคุ้มกัน….เพ่ือการพึ่งพาตนเอง 

-กิจกรรม เผาข้าวหลาม / ท าขนมไทย

โบราณ 

-กิจกรรมผ้ามดัย้อม สจีากวัสดุธรรมชาติ 

-ศึกษา พลังงานแสงอาทิตย ์แปรรูปผลผลิต

เกษตรระบบเรือนกระจก 

-ศึกษาเรยีนรูว้ิถชีีวิตและจิตวิญญาณชาวนา

ไทย 

ค่าธรรมเนียม  เข้าศึกษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศ ห้วยขาแข้ง และ 

หุบป่าตาด  

ขอความ

อนุเคราะห์เพ่ือ

ละเว้น

ค่าธรรมเนียม

ได ้

 

 

           บรกิารอืน่ๆ 

ยานพาหนะ 1.รถบัสปรบั

อากาศ 

(รวมน้ ามัน) อัตราตาม

ระยะทาง 

2.รถตู้ปรับ

อากาศ 

(ไม่รวมน้ ามัน) อัตราตาม

ระยะทาง 

ประกันภัย ประกันชีวติ 1,000,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 

50,000 บาท 

คนละ 50 บาท 

ยืนยันค่าบริการ 1 ป ี

เง่ือนไข ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในรีสอรท์ 

***ช าระค่าบรกิาร 50% ของค่าบรกิารทั้งหมด เพ่ือยืนยันการ

จอง 

      กสกิรไทย อุทยัธานี 007-8-45257-9 ลัดดาวัลย์ ลิ่มอรุณ 

      ทหารไทย อุทยัธานี 373-2-13005-3 ลัดดาวัลย์ ลิ่มอรุณ 



  

 

***ช าระสว่นที่เหลือ ในวันเข้ารับบริการ check in 

 

 

         

  ลัดดาวัลย์  ลิม่อรณุ 

 

ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท   102 หมู่ 8 คอกควาย บ้านไร ่อทุัยธานี 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 อุทัยธาน ี  
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