
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20154 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

Unithai ชวนไปเที่ยวหัวหิน...ลุยกันเลย!! 

สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสวนน้ํา Vananava (ราคารวมตั๋วสวนน้ําแล้ว) 



 

 

 

 ที่พัก 4 ดาว และ อาหารจัดเต็ม 3 มื้อ 
จัดเต็ม 2 วัน 1 คืน (อยากอยู่ต่ออีกคืน +144/ท่าน) 

ชวนเพื่อนมาครบ 10 คน ได้ราคานี้ไปเลย 1,144 / ท่าน 

*หากต้องการจองแต่ทีพ่ักก็ได้ 144/ท่าน/คืน (โรงแรมเท่านั้น) 
*เดินทางมาหัวหินด้วยตนเอง 

***กรณีที่ลูกค้าจองห้องพัก Triper จะต้องชําระเพิ่ม 200 ต่อ/ห้อง/คืน 
****กรณีจองติดวันหยุดนขัตฤกษ์ อาจมคี่าบริการเพิ่มจากทางโรงแรม 

 

วันแรก สนุกลืมโลกที่สวนน้ํา Vana Nava 

.......... รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ําแห่งความสนุก Vana Nava    (โปรด
แสดง voucherกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องจําหน่ายบัตร)  

 

 



 

 

 

 อัตราคา่บรกิารเสรมิราคาพเิศษเมือ่ทาํการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 
VR Slide  

เล่นได้ 1ครั้ง 
VR Slide  

เล่นได้ไม่จํากัด 
Beach Hut  

(สําหรับ 2-4 ท่าน) 
Cabana  

(สําหรับ 5-8 ท่าน) 
Locker  
ฝากของ 

ผ้าเช็ดตัว 

30 บาท/ท่าน 130 บาท/ท่าน 250 บาท/หลัง 1,000 บาท/หลัง 120 บาท 120 บาท 
ปกติ 100.- ปกติ 200.- ปกติ 300.- ปกติ 1,050.- ปกติ 200.- ปกติ 150.- 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในสวนน้ํา Vana Nava 

 

 

 

 



 

 

16.00 น. เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่ โรงแรม Wora Wana 4* (เขา
ตะเกียบ) http5//www.worawana.com/ (โปรดแสดง voucher 
แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม) 

หรือที่โรงแรมชมววิ หัวหนิ 3*++(ติดชายหาด) https5//chomviewhotel.com/th/ 

http://www.worawana.com/
https://chomviewhotel.com/th/


 

 

  หรือที่โรงแรม หัวหินไวท์วิลล่า 3* http://www.huahinwhitevilla.com/ 

12.00 น. บริการอาหารเย็นที่ นาวภีิรมย์ สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่
โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

อาหารเย็นที่ นาวาภิรมย์  

มีห้องคาราโอเกะ สามารถจองเพิ่มเติมได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการ 

(สอบถามเพิ่มเติมกับเซล) 

http://www.huahinwhitevilla.com/


 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

วันที่สอง ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ําปราณ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 02.00-
10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

09.00 น. ชาวประมงชุมชนหมูบ่า้นคลองเกา่ยินดีตอ้นรับและนําท่านล่องเรอื
ชมวิถชีมุชนชาวประมงปากน้าํปราณ ชมปา่โกงกางอายรุ้อยปี 
อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมกึไข่แดดเดยีว” ให้ท่านได้ลอง
ลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน (โปรดตรวจสอบรอบการ
ล่องเรือใน voucher ของท่านซึ่งจะมีตั้งแต่รอบ 04.00-15.00 น.)  

12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกิน
กําหนดเวลา อาจทําให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 



 

 

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง  
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
โรงแรมจะมี 2 แบบ 

4 ดาวไม่ติดทะเล 

3 ดาวแต่ติดทะเล ราคาเดียวกัน 

อัตราค่าบริการ (สําหรับคณะเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป) 

จํานวน       
ผู้เดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก (2 - 3 ท่าน/
ห้อง) 

ท่านละ (บาท) 

ห้อง 
Triple 

ท่านที่ 3 

เด็กอายุ 2 - 12 พักกับ
ผู้ใหญ่  

ห้องละ 1 ท่าน : ชําระเพิ่ม
ท่านละ (บาท) 

พักเดี่ยวชําระ
เพิ่มท่านละ 

(บาท) 

พักต่อ 
(ห้อง/
คืน) 

เสริมเตียง ไม่เสริม
เตียง 

10 ท่าน 1,199.- 1,394.- 
ชําระเท่ากับ
ราคาผู้ใหญ่   
โดยอ้างอิง
จากราคา
จํานวนผู้
เดินทาง 

300.- 600.- 1100.- 

4 ท่าน 1,219.- 1,419.- 
3 ท่าน 1,319.- 1,519.- 
2 ท่าน 1,319.- 1,519.- 
1 ท่าน 1,419.- 1,119.- 
5 ท่าน 1,444.- 1,149.- 
4 ท่าน 1,149.- 1,899.- 

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ 

***กรณีที่ลูกค้าจองห้องพัก Triper จะต้องชําระเพิ่ม 200 ต่อ/ห้อง/คืน 
****กรณีจองติดวันหยุดนขัตฤกษ์ อาจมีค่าบริการเพิ่มจากทางโรงแรม 

จองและพักได้ถึง 31 ต.ค. 14 
 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการ   
2.ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ 
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเข้าสวนน้ําพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความ
สมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 5  
1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อน
การเดินทาง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการเลื่อนวัน 
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนที่เดินทางไปสวนน้ํา Vana Nava แผนที่เดินทางไปโรงแรม Wora Wana 

  
แผนที่เดินทางไปร้านอาหารนาวีภิรมย์ แผนที่เดินทางไปชุมชนบ้านคลองเก่า 

  
แผนที่เดินทางไปโรงแรม ชมวิว หัวหิน แผนที่เดินทางไปโรงแรม หัวหินไวท์วิลล่า 

  
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


