
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

ราคาบ้านพัก 
 

ราคา / หลัง / คืน 
เข้าพัก 

วันธรรมดา 

เข้าพัก 

วันศุกร์ , อาทิตย์ 
เข้าพัก 

วันเสาร ์
จำนวนผู้เข้าพัก 

Ripple Kwai 

Tower (ติดน้ำ) 
4,499 

ลดจาก 5,599 
4,899 

ลดจาก 5,999 
5,999 

ลดจาก 6,999 
ราคาสำหรับ 2 ท่าน 

เสริมท่านละ 950 รับสูงสุด 4 ท่าน 

Mountain Touch 
Tower 

3,599 
ลดจาก 4,599 

3,999 
ลดจาก 4,999 

4,599 
ลดจาก 5,999 

ราคาสำหรับ 2 ท่าน 

เสริมท่านละ 950 รับสูงสุด 4 ท่าน 

Splendid River 

Camp (ติดน้ำ) 
3,399 

ลดจาก 4,599 
3,899 

ลดจาก 4,999 
4,399 

ลดจาก 5,999 
ราคาสำหรับ 2 ท่าน 

เสริมท่านละ 950 รับสูงสุด 4 ท่าน 

Secret Garden 
Camp 

2,999 
ลดจาก 4,599 

3,699 
ลดจาก 4,999 

3,999 
ลดจาก 5,999 

ราคาสำหรับ 2 ท่าน 

เสริมท่านละ 950 รับสูงสุด 4 ท่าน 

เหมา Resort 10,999 
ลดจาก 14,999 

14,999 
ลดจาก 16,999 

16,999 
ลดจาก 19,999 

ราคาสำหรับ 8 ท่าน 

เสริมท่านละ 750 รับสูงสุด 20 ท่าน 

ปีใหม่-สงกรานต์ 

(เหมา) 
18,999.- 

*บังคับพัก 2 คืน 

ราคาสำหรับ 8 ท่าน 

เสริมท่านละ 750 รับสูงสุด 20 ท่าน 

ปีใหม่-สงกรานต์ 

(แยก) 

Tower จ่ายเพิ่ม 1,500.- /คืน/หลัง 
ราคาสำหรับ 2 ท่าน 

เสริมท่านละ 950 รับสูงสุด 4 ท่าน 

Camp จ่ายเพิ่ม 1,500.-/คืน/หลัง 
ราคาสำหรับ 2 ท่าน 

เสริมท่านละ 950 รับสูงสุด 4 ท่าน 
 

หมายเหตุ : วันปีใหม่ - สงกรานต์ ต้องพัก 2 คืนข้ึนไปเท่าน้ัน 

ลูกค้าพัก 2 คืนติด แถมฟรี.. อาหารเท่ียง 1 ม้ือ & Floating Breakfast 1 ชุด (เฉพาะเหมา) 

- จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันน้ี – 25 ธันวาคม 2565 

- อาหารเช้าเป็น American Breakfast เสิร์ฟท่ีห้องก็ได้ ถ้าต้องการ 

- มีบริการแชมพู ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว  ไดร์เป่าผม 

 
 



 

- ไม่อนุญาติให้พาท่านอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้ามา หากไม่แจ้งล่วงหน้า และมาได้สูงสุด 4 ท่าน
เท่าน้ัน หากมาเกินน้ันจะคิดค่าใช้จ่าย 750.- / ท่าน และมาพร้อมกันได้สูงสุดไม่เกิน 25 
ท่าน 

- สำหรับจองแยกหลัง* ค่าประกันความเสียหายบ้านพัก 1,500.-  

- สำหรับเหมา Resort*  ค่าประกันความเสียหายบ้านพัก 7,000 (หากไม่ได้ทำอะไร
เสียหาย คืนให้วัน Check Out หลังตรวจบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว) มัดจำ 5,000.- / คืน 
*จ่ายส่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนเดินทาง 

- จองเป็นหลัง* ต้องจ่ายเต็มจำนวน 

- ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ในสระน้ำ สามารถนำข้ึนมาทานได้บริเวณด้านข้าง
ของสระน้ำ เท่าน้ัน 
 

**ราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเล่ือนการเดินทางได้** 
หากเลื่อนก่อนถึงวันเข้าพัก.. 

แบบเหมาท้ังรีสอร์ท 
1 เดือน คิดค่าเลื่อน 1,000.- 

15 วัน คิดค่าเลื่อน 1,500.- 

10 วัน คิดค่าเลื่อน 2,000.- 

น้อยกว่า 10 วัน 3,000.- 

แบบแยกหลัง 
น้อยกว่า 7 ไม่คืน 

15 วัน 1,000 

10 วัน 1,500 

น้อยกว่า 10 วัน 50%จากยอดซ้ือ.. 
**หากเลื่อนน้อยกว่า 7 วัน ไม่คืนเงิน 

*กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากปัญหา Covid-19 เช่น 
Lockdown กรณีท่ีห้ามเดินทาง เลื่อนเข้าพักฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 

 

🎥VDO เสนทางไปบานตนไม ช่วงก่อนถึงราว 5 Km->   

 

https://bit.ly/3TwXd16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากสนใจสอบถาม / จอง 
Add Line •กด-> https://lin.ee/Os2xlUM 
Google Map Location :  

https://goo.gl/maps/Tt6Sw8jJaSpUWiEH8 
เบอร์โทร : 095-789-6356 , 064-289-9365 

 


