ไม้ แก้ วดำเนิน รีสอร์ ท
“รี สอร์ ท แห่ ง ศิลปะและวัฒนธรรมท้ องถิ่น”
ตั้งอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติริมคลองดาเนิ นสะดวก ติดตลาดน้ าดาเนินสะดวก แหล่งที่เที่ยวติดอันดับของประเทศไทย
ไม้แก้วดาเนิ น รี สอร์ ท เป็ นศูนย์กลางของตลาดน้ าที่ให้บริ การในระดับมาตรฐานสากล ห้องพักสะอาด สะดวกสบาย ร่ มรื่ น
และสวยงาม สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนในวันหยุดสุ ดสัปดาห์กบั ครอบครัว คู่รัก เพื่อนๆ ท่ามกลางบรรยากาศริ มคลอง
ไม้แก้วดาเนิ น รี สอร์ทบริ การอาหารและกาแฟสดที่มีคุณภาพ พร้อมจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงสังสรรค์

รู ปแบบห้ องพักมี 4 แบบให้ เลือกสรร

บ้ ำนทรงไทย (จานวน 4 หลัง)

โคโคนัท วิลเลจ (จานวน 10 หลัง /20 ห้อง)

ดำเนิน วิลเลจ (จานวน 11 หลัง/11 ห้อง)

ห้ องดีลกั ซ์ (จานวน 30 ห้อง)

กำรจัดประชุมสั มมนำ งำนเลีย้ ง งำนแต่ งงำน
 รับจัดประชุมสัมมนาตั้งแต่ 10-300 ท่านพร้อมอุปกรณ์ครบวงจร
 บริ การห้องประชุม 5 หลัง แต่ละหลังแยกจากกันโดยอิสระ เป็ นส่ วนตัว มีววิ ริ มคลองและบรรยากาศธรรมชาติ
 รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน พร้อมอาหารไทยและสากล
 บริ การสถานที่เพื่อถ่ายภาพงานวันสาคัญ อาทิเช่น Pre-wedding
 มัน่ ใจได้ในความสะอาดเพราะเรามีมาตรฐานตรวจเช็คตามแผนอย่างชัดเจน

1. ห้ องบัวสวรรค์
ขนาดห้อง : กว้าง 10 เมตร x ยาว 15 เมตร x สู ง 3.7 เมตร
รองรับการจัดประชุม-สัมมนา : 50 – 250 ท่าน
จุดเด่น : ห้องประชุมขนาดใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบ สะดวกสบาย

2. ห้ องพิกุล

3. ห้ องประดู่แดง

ขนาดห้อง : กว้าง 10 เมตร x ยาว 12 เมตร x สู ง 4 เมตร

ขนาดห้อง : กว้าง 8 เมตร x ยาว 8.7 เมตร x สู ง 3 เมตร

รองรับการจัดประชุม-สัมมนา : 40 – 200 ท่าน

รองรับการจัดประชุม-สัมมนา : 10 – 40 ท่าน

จุดเด่น :ห้องประชุมขนาดกลาง มีสวนหย่อม และระเบียง
ใหญ่ริมคลอง

จุดเด่น : ห้องประชุมขนาดเล็กมีระเบียงและห้องน้ า อยู่
ภายในอาคารเดียวกัน

4. ห้ องจำมจุรี
ขนาดห้อง: กว้าง 6 เมตร x ยาว 7 เมตร x สู ง 2.8 เมตร
รองรับการจัดประชุมสัมมนา/ งานจัดเลี้ยงสังสรรค์: 10-30 ท่าน
จุดเด่น: ห้องประชุมขนาดกะทัดรัด ร่ มรื่ น เป็ นส่ วนตัว

5. ห้ องประชุ มหอศิลป์
ขนาดห้อง: กว้าง 8 เมตร x ยาว 15 เมตร x สู ง 3.8 เมตร
รองรับการจัดประชุมสัมมนา/ งานจัดเลี้ยงสังสรรค์: 30-150 ท่าน
จุดเด่น: ห้องประชุมขนาดกลาง ที่มีพ้นื ที่รอบหอประชุมอย่างกว้างขวาง

สิ่ งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรต่ ำงๆ
 ที่จอดรถกว้างขวางสาหรับรถยนต์และรถทัวร์
 สระว่ายน้ าระบบเกลือพร้อมจากุซซี่ มี 2 สระให้เลือกตามอัธยาศัย ( สระในร่ ม และ สระกลางแจ้งขนาดใหญ่ )
 ร้านอาหารไม้แก้วบริ การอาหารไทย&สากล
 ร้านกาแฟไม้แก้วบริ การกาแฟสดคุณภาพ และของที่ระลึก
 จักรยานสาหรับเที่ยวชมบริ เวณรี สอร์ท และสถานที่ใกล้เคียง
 บริ การนวดแผนไทยและซาวน่า
 ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เปิ ดให้ผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชม และมีผกั ไทย, เทศปลอดสาร สด สะอาดให้เลือกซื้ อได้ทุกวัน
 ฟาร์ มนกยูงและไก่ฟ้าฝั่งศาลาไทยดาเนินสะดวกของรี สอร์ ทเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าเยีย่ มชมฟรี ทุกวัน

ติดต่ อเรำ :
ไม้ แก้วดำเนิน รีสอร์ ท
333 หมู่ 9 ตลาดน้ าดาเนินสะดวก อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์ 032-245120-1 แฟ็ กซ์ 032-245120-1 ต่อ 98
E-mail: info@maikaew.com
Website: www.maikaew.com
Facebook page: facebook.com/maikaewdamnoen
Line ID: maikaewdamnoen

