บ้ านสวนแม่ กลอง www.bannsuanmaeklong.com
1041/29 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel: 081-4381522 , 081-8405388 Fax: 034-736677

เรื่ อง ใบเสนอราคาที่พักกิจกรรมและอาหาร
บ้ านสวนแม่กลอง มีความยินดีที่จะเสนอรายการต่าง ๆ ของแพ็คเกจที่ทา่ นจะได้ รับจากทางรี สอร์ ทของเรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

Package สัมมนา 2 2 วัน 1 คืน (สัมมนา 1 วัน + ล่องเรือเที่ยวอัมพวา) จานวน 20 ท่านขึ ้นไป
ราคาพิเศษ
ห้ องประชุมใหญ่ ท่านละ 1,600 บาท หรื อ
ห้ องประชุมเล็ก ท่านละ 1,400 บาท
- ห้ องพักปรับอากาศ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
- ห้ องประชุมใหญ่ หรือ เล็ก +อุปกรณ์ทนั สมัยครบครัน+ป้ายไวนิล(เฉพาะห้ องใหญ่)
- เรื อนาเที่ยว ไหว้ พระคูบ่ ้ านคูเ่ มือง ตลาดน ้าอัมพวา ดูหิ่งห้ อย
- อาหารเช้ า (ข้ าวต้ มปลาทะเล ตาหรับบ้ านสวนแม่กลอง กาแฟ โอวัลติน ปาท๋องโก๋ น ้าดื่ม)
- อาหารกลางวัน (อาหารทะเลจัดชุดละ 7-8 ท่าน อาหาร 5 อย่าง +ข้ าวสวย+น ้า +ผลไม้
- อาหารว่างและเครื่ องดื่ม (Coffee Break)
- ชุดอาหารใส่บาตรพระสงฆ์ (ชุดอาหารแห้ ง)
- Welcome drink
หมายเหตุ

จานวน 1 คืน
จานวน 1 วัน
จานวน 1 ลา
จานวน 1 มื ้อ
จานวน 1 มื ้อ
จานวน 2 มื ้อ
จานวน 1 ชุด

- กรณีที่ท่านต้ องการนอนเดี่ยว ทางรี สอร์ ทขอคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม

การชาระเงิน
1.หลังจากจอง Package แล้ วภายใน 3 วัน กรุณายืนยันการจอง และชาระเงินล่วงหน้ า 50% ของค่าใช้ จา่ ยโดย
โอนเงิน บัญชีช่ ือ คุณธรรมนูญ ศิริพานิช ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่ อย เดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี
751-2-154721 และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Fax 034-736677
2.ค่าใช้ จา่ ยส่วนที่เหลือ ชาระเป็ นเงินสดก่อน Check out
3.หลังจากลงนามผู้จองแล้ ว กรุณา Fax หรื อ E-mail เอกสารฉบับนี ้กลับมายังรี สอร์ ท
ทางรีสอร์ ทกราบขอบพระคุณท่ าน ที่ไว้ วางใจเลือกใช้ บริการ จากบ้ านสวนแม่ กลอง
ยืนยันการจอง
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................) ผู้จอง
คุณวรรณศิริ ศิริพานิช ผู้จดั การบ้ านสวนแม่กลอง
ตาแหน่ง.................................. วันที่ .......................
081-4381522

โปรแกรม สัมมนา 2
“ประชุม-สัมมนา 1 วัน ล่ องเรื อชมลานา้ ไหว้ พระคู่บ้านคู่เมือง
เที่ยวตลาดนา้ อัมพวา พาชมหิ่งห้ อย”
วันที่ 1
12.45 น. รับประทานอาหารว่าง + welcome drink จากบ้ านสวนแม่กลอง (Check in
เก็บสัมภาระเข้ าห้ องพัก)
13.00 น. ลงทะเบียนเข้ าห้ องประชุม-สัมมนา ช่วงบ่าย
16.00 น. ล่องเรื อชมบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตริมแม่น ้าแม่กลอง
นมัสการหลวงพ่อบ้ านแหลม พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม
17.00 น. เที่ยวตลาดน ้ายามเย็นอัมพวา เลือกชื ้ออาหาร ขนมพื ้นเมือง และช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
19.30 น. ล่องเรื อชมหิ่งห้ อย ทอแสงระยิบระยับยามค่าคืน
20.30 น. เดินทางถึงที่พกั ดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืนแสนประทับใจ ณ ริ มแม่น ้าแม่กลอง
วันที่ 2
05.45-06.30 น. ทาบุญใส่บาตรยามเช้ า บริเวณท่าน ้าหน้ ารี สอร์ ท
โดยมีพระรับบิณฑบาตร ทางน ้า จานวน 2 รูป
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้ าปาท่องโก๋, กาแฟ, โอวัลติน
ข้ าวต้ มปลาทะเลสด แสนอร่อย ตาหรับบ้ านสวนแม่กลอง
08.30 น. เข้ าห้ องประชุม ในช่วงเช้ าวันที่ 2
10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง (Check out เก็บสัมภาระออกจากห้ องพัก)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จัดในสวนส่วนตัว
13.00 น. ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

