“ชีวิตที่ดีล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก” เวลาที่ใช้ใน

ป่าสัก ฮิลไซด์รีสอร์ทจะเป็นการผ่อนคลาย น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจและเติมพลัง เป็นประสบการณ์
ที่เหมาะกับทุกคน อยู่ในป่าสักฮิลไซด์รีสอร์ทเป็นมากกว่าประสบการณ์ของวันหยุดพิเศษ
เป็นโอกาสของชีวิต

ของขวัญ

สำหรับ 2 ท่าน

พัก 1 คืน ห้องเดอลักส์
พร้อมอาหารเช้า (ABF)
“A good life surrounded by natural beauty, complete with full amenities.”
Time spent at Pasak Hillside Resort is relaxing, exciting, inspiring and invigorating, with experiences to
suit everyone. Staying in Pasak Hillside Resort is more than just an extraordinary vacation experience...
It’s an opportunity of a lifetime.

Your gift

		

For 2 persons

1 night-stay in Deluxe Room
including American breakfast
Getting there
From Bangkok. By Highway 1 Bangkok - Saraburi,
Saraburi, turn right on Highway 21 Phetchabun.
About 2 hours drive (180 km.)
Validity: October 31, 2011 - not valid for public
holidays and long weekend.
Reservation 30 days in advance

Facilities
Cable TV, hot water, bathroom/shower,
telephone, air-con, fridge

Near by
Srithep Historical Park, Lopburi Ancient City,
Wang Kan Lueng Waterfall, Sunflower Field,
Hin Ngam Forest, Krajeo Field and other.

ฟรีเตียงเสริมสำหรับ 1 ท่านพร้อม
อาหารเช้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
เคเบิลทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำ โทรศัพท์
แอร์ ตู้เย็น

บริเวณใกล้เคียง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระปรางค์สามยอด
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ น้ำตกวังก้านเหลือง
ทุ่งดอกทานตะวัน
การเดินทาง
เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยทางหลวงหมายเลข 1
กรุงเทพฯ - สระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวง หมายเลข 21
สระบุรี - เพชรบูรณ์ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง
ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

Opening days and hours
All year round
Pasak Hillside Resort
11 Moo 1, Nikom Lumnarai, Chaibadal,
Lop Buri 15130
Tel. 036 792 441 Fax. 036 779 442

X สิทธิพิเศษ X

บริการอื่นๆ
รอกข้ามทะเลสาบ ตาข่ายใยแมงมุม
สะพานเชือกข้ามทะเลสาบ จักรยานเสือภูเขา
ล่องเรือแคนนู - แพริมน้ำ ดูนก ดูดาว หรือ
แคมป์ปิ้งริมทะเลสาบ คลับเฮ้าส์ และห้องอาหาร

X Bonus X
FREE 1 extra bed including breakfast

On-site
Flying Fox, Spiderman, Climbing Bear, mountain
biking, canoeing, rafting, bird watching, stargazing, lake camping, club house and restaurant
and swimming pool

Lopburi

Pasak Hillside Resort
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ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
11 หมู่ 1 ต. ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130
โทร 036 792 441 แฟกซ์ 036 779 442

วัน เวลาเปิด-ปิด
ทุกวันตลอดปี
หมดเขต 31 ตุลาคม 2011
ไม่สามารถใช้บริการช่วงเทศกาลและ
วันหยุดต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป
กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า 30 วัน

