แพ็คเกจพิเศษ
ั มนา 2วัน1คืน
ท่องเทีย
่ ว อบรม สม
จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอพิเศษ แพ็คเกจเริม
่ ต้น จ่ายเพียง

2,999 บาท/คน เท่านนั้

ั
แพ็คเกจท่องเทีย
่ วประจาปี จ ัดอบรม สมมนานอกสถานที
่
Team Building, Walk Rally, Ice Breaking, Sport Company, Entertainment

แพ็คเกจพิเศษ สมนาคุณ ฟรี !!
ป้ ายไวนิล สาหรับถ่ายภาพหมู่
้ ทีมพร ้อมสกรีน พร ้อมบริการแท็กติดกระเป๋ า
เสือ
บริการช่างถ่ายภาพและวีดโี อ ตลอดการเดินทาง
กิจกรรมเสริม In door เต็มรูปแบบ มูลค่า 7,900 บาท (แถมฟรี สาหับกลุม
่ 40 ท่านขึน
้ ไป)
กิจกรรมเสริม Out door เต็มรูปแบบ มูลค่า 14,900 บาท (แถมฟรี สาหรับกลุม
่ 90 ท่านขึน
้ ไป)

้
บริการอาหาร:เชา,กลางวั
น, เย็น

วันแรก

กรุงเทพฯ - ราชบุรี - ภูผาผึง้ รีสอร์ท / โรงแรมทีพ
่ ัก

เช ้า

พร ้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ ต ้อนรับและอานวยความสะดวก
เรือ
่ งกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ
่ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี โดยรถโค ้ชปรับอากาศ 2ชัน
้ นา
ออกเดินทางสูอ
่ าเภอสวนผึง้ จ ังหว ัดราชบุร ี
ท่านเดินทางสูอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมทีพ
่ ัก หรือ ร้านอาหาร
่ ร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ
พร ้อมกันที่ห ้องประชุม ลงทะเบียน รับป้ ายชือ
่ วชาญ กิจกรรมสร ้างทีมเวิร์ค และความสัมพันธ์ใน
จากทีมงานวิทยากรณ์ผู ้เชีย
องค์กร
้ บริการแพ็คเกจเสริมสาหรับกิจกรรมเต็มรูปแบบ อาทิ Walk Rally, Ice Breaker, Team Building
(ท่านสามารถเลือกซือ
Sport Company หรือกิจกรรมอืน
่ ๆ อีกมากมายในรีสอร์ท)
สมควรแก่เวลา เช็คอินเข ้าห ้องพัก อิสระให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รั บ ประทานอาหารเย็ น ณ ห้อ งจ ด
ั เลีย
้ งของโรงแรม บรรยากาศงานเลี้ยง
สังสรรค์ พร ้อมเครือ
่ งดืม
่ ซอฟดริง้ ท์ เพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนานมากมาย
อาทิเช่น ประกาศรางวัลกิจกรรมสร ้างทีม กิจกรรมการแสดง ประกวดร ้องเพลง
ประกวดเครือ
่ งแต่งกาย พร ้อมดนตรีคาราโอเกะยามค่าคืน
สมควรแก่เวลา ให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เทีย
่ ง
บ่าย

เย็น

22.00

ว ันทีส
่ อง ภูผาผึง้ รีสอร์ท / โรงแรมทีพ
่ ัก - CORO FIELD - กรุงเทพฯ
เช ้า

เทีย
่ ง
บ่าย
17.00

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา เช็คเอาท์ออกจากที่พัก มุ่งหน ้าสู่ CORO FIELD สวนผึ้ง
ฟาร์มออแกนิกซ์ต ้นแบบของประเทศญีป
่ นแห่
ุ่
งแรกในประเทศไทย ตกแต่ง
ด ้วยสไตล์ม น
ิ ิม อล ให ้บรรยากาศที่สงบ อบอุ่น เหมาะแก่ก ารพั ก ผ่ อ นใน
้
วันหยุด อิสระให ้ท่านเดินชมบรรยากาศ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และเลือกซือ
ของฝากของที่ ร ะลึก อาทิเ มลอนเปลื อ กสี ท อง , มะเขื อ เทศสายพั น ธุ ์
เนเธอร์แ ลนด์, มั น ญี่ปุ่ น และน้ า สลั ด แบบฉบั บ ของโคโรฟิ ลด์ สมควรแก่
เวลา นาท่านเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหาร
นาท่านเดินทางกลับสู่จั งหวัด กรุง เทพมหานคร ระหว่างทานให ้ท่านแวะ
้ ของฝากของทีร่ ะลึก
ซือ
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ

บริการอาหาร: เชา้ , กลางว ัน

แพ็คเกจเสริม
1. อัพเกรดกิจกรรมเสริม Team Building, Walk Rally, Ice Breaker, Entertainment, Sport Game, Activities
- Indoor ราคา 7,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
- Outdoor ราคา 14,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
- กิจกรรมเสริมภายในรีสอร์ท อาทิ ขับรถATV, Paint ball, ล่องแก่งแพยาง,
ล่องแก่งแพไม ้ไผ่ เริม
่ ต ้น199 บาท/ท่าน
2. อัพเกรด Night Party พร ้อมดนตรีสด Folk Song 4ชั่วโมง เริม
่ ต ้น 9,900 บาท
3. อัพเกรด Night Party พร ้อมวงดนตรี Full Band 4ชั่วโมง เริม
่ ต ้น 19,900 บาท
4. อัพเกรดห ้องพัก เริม
่ ต ้น 499 บาท/ท่าน
5. อัพเกรดอาหารกลางวัน เริม
่ ต ้น 99 บาท/ท่าน/มือ
้
6. อัพเกรดซุ ้มอาหารเย็น เริม
่ ต ้น 2,999 บาท/ซุ ้ม

ื่ โรงแรม
รายชอ
โรงแรมภูผาผึง้ รีสอร์ท

http://www.phuphaphung.com

โรงแรม Western Grand Hotel

http://westerngrandhotel.com/index.html

โรงแรมไม ้แก ้วรีสอร์ท

http://www.maikaew.com/Maikaew/

เรือนสาราญรีสอร์ท

http://rsresort.com/

อ ัตราค่าบริการรวม
1. โรงแรมทีพ
่ ัก 1 คืน พร ้อมอาหารเช ้า
2. อาหารกลางวัน 2 มือ
้
3. อาหารเย็น 1 มือ
้ พร ้อมบริการเครือ
่ งดืม
่ ซอฟดริง้ ท์
4. คาราโอเกะ ในค่าคืนปาร์ต ี้ 4 ชั่วโมง
5. Coffee Break 1มือ
้ ระหว่างทากิจกรรม
6. ห ้องประชุม สาหรับอบรม สัมมนา และหรือกิจกรรม Indoor พร ้อมอุปกรณ์ (1ชั่วโมง30นาที)
7. ยานพาหนะทีใ่ ช ้เดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ปลายทาง
8. บริการน้ าดืม
่ บนรถโค ้ช 1ขวด/ท่าน/วัน
9. ของรางวัลแจกระหว่างเล่มเกมส์และกิจกรรม
10. มัคคุเทศก์และเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
11. วิทยากรมืออาชีพ มากด ้วยประสบการณ์สาหรับอบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ
12. MC Night Party พิธก
ี รดาเนินกิจกรรมในค่าคืนปาร์ต ี้
13. ป้ ายไวนิล สาหรับถ่ายภาพหมู่
้ ทีมพร ้อมสกรีน
14. เสือ
15. บริการช่างถ่ายภาพและวีดโี อ ตลอดการเดินทาง
16. ประกันอุบัตเิ หตุอบ
ุ ัตเิ หตุตามกรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาลโดยความคุ ้มครองเป็ นไปตามเงือ
่ นไข
ของบริษัทฯประกันภัยทีบ
่ ริษัททาไว ้ (ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
2. เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ และค่าอาหารทีน
่ อกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
3. ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ อาทิเช่น ยิงธนู, ปั่ นจักรยาน, ATV, Paint ball (ถ ้ามี)
4. ค่าภาษีทุกรายการ คิดจากยอดบริการ
5. ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว (ถ ้ามี)
6. ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
7. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม
9. ค่าอุปกรณ์เครือ
่ งเสียงและดนตรีทอ
ี่ ยู่นอกเหนือจากรายการ
เงือ
่ นไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจา 50% และชาระเงินส่วนทีเ่ หลือล่วงหน ้า ก่อนเดินทางอย่างน ้อย 15วัน
(กรณีไม่ชาระเงินมัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายเงิน ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯผู ้จัดรายการ
ิ ธิย
มีสท
์ กเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทางทันที)
2. กรุณาจัดส่งสาเนาบัตรประชาชนผู ้เดินทาง ก่อนเดินทางอย่างน ้อย 15วัน
3. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น เมือ
่ ได ้ทาการตกลงยืนยันการจอง พร ้อมชาระเงินมัดจา หรือเงินค่าบริการทัง้ หมดเรียบร ้อยแล ้ว
บริษัทฯ ผู ้จัดขอสงวนในการยกเลิกหรือเลือ
่ นการเดินทาง และขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินทุกกรณี

เมือ
่ ได ้ทาการโอนเงินเรียบร ้อยแล ้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการชาระเงินทาง Line: @bondstreettour หรือ จัดส่งทาง
Email: sales@bondstreettour.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์

