รหัสโปรแกรม : 20402 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

Private Retreat | Khao Yai, Pak Chong

THE X10 PRI VATE POOL VI LLA & RESORT KHAO YAI
The x10 resort are located in heart of Khao Yai Valley, perfect for a getaway with family
and friends. All villa feature a range of accommodation options including Private pool and
self contained villa

MODERN JAPAN 2BEDROOMS Villa 1 Original Japan (Japan 5)
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

(2 Bedrooms) สาหรับ 2 ท่าน (ไม่มอี า่ งน้าญี่ปนุ่ และสไลด์เดอร์)
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 3-6 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
2,890.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
3,190.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
3,490.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 6 ท่าน
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 3-6 / ท่าน Extra เด็ก 3 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
10,700.1,200.600.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 4 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน
Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
5,490.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
6,090.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

MODERN JAPAN 2BEDROOMS Villa 1 Signature Japan (Japan 2,4)
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

(2 Bedrooms) สาหรับ 4 ท่าน (มีอา่ งน้าญี่ปนุ่ )
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
5,190.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
5,790.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
3,490.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 6 ท่าน
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน Extra เด็ก 3 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
11,200.1,200.600.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 4 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน
Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
5,990.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
6,690.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

MODERN JAPAN 2BEDROOMS Villa 1 Special Japan (Japan 1,3)
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

(2 Bedrooms) สาหรับ 4 ท่าน (มีอา่ งน้าญี่ปนุ่ และสไลด์เดอร์)
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
5,690.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
6,290.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
6,890.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 6 ท่าน
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน Extra เด็ก 3 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
11,700.1,200.600.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 4 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน
Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
6,490.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
7,090.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

TUSCANY 2BEDROOMS PANORAMA VIEW
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

Villa 2 (2 Bedrooms) สาหรับ 6 ท่าน
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
7,090.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
7,790.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
8,790.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 8 ท่าน
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน Extra เด็ก 3 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
14,500.1,200.600.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 6 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 5-6 / ท่าน
Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
8,890.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
9,790.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

MODERN ITALIAN 3 BEDROOMS VALLEYVIEW
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

Villa 3 (3 Bedrooms) สาหรับ 6 ท่าน
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
7,090.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
7,790.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
8,790.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 10 ท่าน
อาหาร
ราคา
รับอาหารเช้า-เย็น
16,500.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 6 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
8,890.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
9,790.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

MODERN ITALIAN 3 BEDROOMS PANORAMA VIEW
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

Villa 4 (3 Bedrooms) สาหรับ 6 ท่าน
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
8,090.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
8,790.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
9,790.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 10 ท่าน
อาหาร
ราคา
รับอาหารเช้า-เย็น
17,900.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น/6 ท่าน 9,590.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ/6 ท่าน
10,490.1,200.600.รับอาหารเช้า-เย็น/8 ท่าน 11,590.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ/8 ท่าน
12,490.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

FAMILY ITALIAN 4 BEDROOMS WITH VALLEY VIEW
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

Villa 5 (4 Bedrooms) สาหรับ 8 ท่าน
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
9,490.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
10,590.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
11,790.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 10 ท่าน
อาหาร
ราคา
รับอาหารเช้า-เย็น
17,400.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 6 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
10,790.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
11,990.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

FAMILY ITALIAN 4 BEDROOMS WITH PANORAMA VIEW
The rooms in the resort are equipped with air conditioning a seating area, a flat-screen TV with satellite
channels, a kitchen, a dining area and a private bathroom with a hairdryer, a bidet and a shower.

Villa 6 (4 Bedrooms) สาหรับ 8 ท่าน
**จองแบบไม่ระบุวันได้ ใช้ได้ถึงกันยายนปี 65
ราคา วันจันทร์ ถึง พฤหัส // วันศุกร์ และ อาทิตย์ +เพิม่ 1,000 ต่อหลัง
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 4 - 11 ปี /ท่าน
รับอาหารเช้า
10,290.900.400.รับอาหารเช้า-เย็น
11,390.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
12,590.1,200.600.ราคา วันเสาร์/วันหยุดพิเศษ สาหรับ 10 ท่าน
อาหาร
ราคา
รับอาหารเช้า-เย็น
18,900.ราคา เดือนธันวาคม 2564,มกราคม,เมษายน และ พฤษภาคม 2565 สาหรับ 6 ท่าน
ยกเว้น 10,11,25-31 ธันวาคม 2564, 1-3 มกราคม และ 13-16 เมษายน 2565
อาหาร
ราคา
Extra ท่านที่ 7-10 / ท่าน Extra เด็ก 3-11 ปี/ท่าน
รับอาหารเช้า-เย็น
12,190.1,050.500.รับอาหาร 3 มื้อ
13,390.1,200.600.หมายเหตุ
**เด็ก 0-3 ปี พักฟรี (ไม่มีอาหาร)
**จองตรงกับ วันศุกร์ และ อาทิตย์ เพิ่ม 1,000 บาท/หลัง

รายละเอียดเพิม่ เติม
1. เด็ก 0-3 ขวบ พักฟรี
2. วันศุกร์และอาทิตย์ / 11, 25 กุมภาพันธ์ / 5,6 เมษายน / 4,10,26 พฤษภาคม / 3 มิถุนายน /
28 กรกฎาคม / 12 สิงหาคม / 23 กันยายน / 21,25 ตุลาคม เพิ่มหลังละ 1,000 บาท

Breakfast & Dinner
👉Weekday
Breakfast เลือกได้ 1 set
✅ Set 1 : โจ๊กฮ่องกง+ผลไม้ตามฤดูกาล+น้า้ ผลไม้
✅ Set 2: American breakfast+ผลไม้ตามฤดูกาล+น้้าผลไม้
Dinner เลือกได้ 1 set
➖ส้าหรับ 2-4 ท่าน
Set 1 : กับแกล้ม : ไก่ทอดเกลือ,เฟรนฟรายน์,ข้าวเกรียบ (3-4 ท่าน เพิ่ม หมูมะนาว)
Set 2 : Main Course : ข้าวผัดหมู,ต้มแซ่บกระดูกอ่อน,ไข่เจียวหมูสับ (3-4 ท่าน เพิม่ ผัดผัก)
➖ส้าหรับ 5 ท่านขึ้นไป
Set 1 : หมูกระทะและบาบีคิว
Set 2 : กับแกล้ม (ไก่ทอดเกลือ,เฟรนฟรายน์,ข้าวเกียบ,ย้าวุน้ เส้นหมูสบั ,หมูมะนาว)
Set 3 : Main Course : ข้าวผัดหมู,ต้มแซ่บกระดูกอ่อน,ไก่ทอดเกลือ,ไข่เจียวหมูสับ (7 ท่านขึน้ ไป เพิ่ม ผัด
ผัก) *เมนูอาหารขึ้นอยู่กับจ้านวนคนเข้าพักค่ะ

👉weekend /Festival
**แจ้งเลือกเซ็ตเมนูอาหารก่อนวันเข้าพักอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เพื่อเตรียมวัตถุดิบจ้า**
Breakfast เลือกได้บา้ นละ 1 set
✅ Set 1 : อาหารญีป่ ุ่น
✅ Set 2: อาหารไทย-จีน
Dinner เลือกได้บา้ นละ 1 set
Set 1 : หมูกระทะ+บาบีคิว
Set 2 : กับแกล้ม : ไก่ทอดเกลือ,เฟรนฟรายน์,ข้าวเกรียบ,หมูมะนาว (8ท่านขึ้นไป เพิ่มย้าวุ้นเส้นหมูสับ)
Set 3 : Main Course สุดคุ้ม : ข้าวผัดหมู,ต้มย้ากุ้ง,ไข่เจียวกุ้งสับ,ไก่ทอดเกลือ
(6ท่านขึ้นไป เพิ่ม ย้าวุน้ เส้น ,10 ท่านขึ้นไป เพิ่ม ผัดผัก)
*เมนูอาหารขึ้นอยู่กับจ้านวนคนเข้าพักค่ะ

👉ราคาเหมา ๆ ส้าหรับวันเสาร์ โปรดี มีอาหาร2มือ้ เฉพาะวันเสาร์/วันหยุด/นักขัตฤกษ์
Villa 1 ส้าหรับ 6 ท่าน 🍚 10,700 รวมอาหารเช้านานาชาติ+มื้อเย็น
Villa 2 ส้าหรับ 8 ท่าน 🍚 12,900 รวมอาหารเช้านานาชาติ+มื้อเย็น
Villa 3 ส้าหรับ 10 ท่าน 🍚 16,400 รวมอาหารเช้านานาชาติ+มื้อเย็น
Villa 4 ส้าหรับ 10 ท่าน 🍚 16,900 รวมอาหารเช้านานาชาติ+มื้อเย็น
Villa 5 ส้าหรับ 10 ท่าน 🍚 17,400 รวมอาหารเช้านานาชาติ+มื้อเย็น
Villa 6 ส้าหรับ 10 ท่าน 🍚 17,900 รวมอาหารเช้านานาชาติ+มื้อเย็น

🛌 Extra**เพิม่ ท่านต่อไป
👦เด็ก 0-1 ขวบ เข้าฟรี
👦เด็ก 2-11 ปี เพิ่มท่านละ 500 บาท รวมอาหารเช้า+เย็น
👨12ปี-ผู้ใหญ่ เพิ่มท่านละ 900 บาท รวมอาหารเช้า+เย็น

Breakfast & Dinner Set
🍱 Breakfast เลือกได้ 1 set
✅Set 1: อาหารญีป่ ุ่น

✅Set 2: ไทย-จีน

🍜 Dinner เลือกได้ 1 set
Set 1: หมูกระทะ+บาบีคิว
Set2: กับแกล้ม (ไก่ทอดเกลือ, ย้าเม็ดมะม่วง, เฟรนฟรายน์, ข้าวเกรียบ)
Set3: Main Course สุดคุ้ม (ข้าวผัดทะเล, ต้มย้ากุ้ง, ไก่ทอดเกลือ)

