
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20265 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
สนุกสดุเหวีย่งกบัการเลน่สวนน ้า Vana Nava  

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 1 ช ัน้ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

ยนิดตีอ้นรบั นกัรบเสือ้กาวน ์และ อาสาสมคัร สาธารณสขุ ท ัว่ประเทศ 



 

ใหท้ะเลซบัเหงือ่เมือ่ทา่นเหนือ่ย 

ประเทศไทยมสีาธารณสขุตดิอนัดบัตน้ๆ ไดใ้นโลก เพราะ  พวกคณุ
เหนือ่ยมาหลายเดอืนแลว้ ถงึเวลาตอบแทนพระคณุทกุทา่น 

ในเวลาทีอ่อ่นลา้ การไดไ้ปถา่ยรปู เลน่น า้ทะเล ดืม่ด า่กบัไอทะเล  

และ ลิม้ชมิรสอาหารทะเลสดๆ เป็นการเยยีวยาความเหนือ่ยลา้ทีด่ที ีส่ดุ 

ยนูไิทยทรปิ ภมูใิจ น าเสนอ รายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่หมาะกบั 

นกัรบเสือ้กาวน ์และ อาสาสมคัร สาธารณสขุ ภาคเหนอื และ อสีาน 

 

พกัโรงแรม 4 ดาว โรงแรม สวย ใหม ่สะอาด มาตรฐานหรหูรา มรีสนยิม 

ชวนเพือ่นมาครบ 10 คน ไดร้าคานีไ้ปเลย 2,299 / ทา่น 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

15-16 สงิหาคม 63 2299 

ไมม่รีาคาเด็ก 799 

30 

29-30 สงิหาคม 63 2299 30 

12-13 กนัยายน 63 2299 30 

26-27 กนัยายน 63 2299 30 

    3-4 ตลุาคม 63 2299 30 

10-11 ตลุาคม 63 2299 30 

24-25 ตลุาคม 63 2299 30 



 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปัม้น า้มนั วภิาวด ีปตท. - สวนน า้ Vana Nava – หอ้งอาหารภายในสวนน า้ 

                    - โรงแรม Wora Wana 4 ดาว – มือ้เย็นที ่นาวภีริมย ์  -/เทีย่ง /เย็น 

 

06.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั้มน า้มนั วภิาวด ีปตท. (หาก อสม จงัหวดัใดตอ้งการรวม

กรุป และใหเ้ราจดัรถรบั สง่ จากจงัหวดัของทา่น เรายนิดอี านวยความสะดวกให้

ได)้ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่า

เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจล

แอลกอฮอล ์ 

 

สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดัชลบรุ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่น

พักผอ่นบนรถตามอธัยาศัยบนรถบสั 

 

ป๊ัม ปตท. 181 ถนนวภิาวดรัีงสติ 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.00 สนุกลมืโลกทีส่วนน า้ Vana Nava 

.......... ตอ้นรับทกุทา่นสูส่วนน ้าแหง่ความสนุก Vana Nava  

 



 

  อตัราคา่บรกิารเสรมิราคาพเิศษเมือ่ท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

VR Slide  
เลน่ได ้1ครัง้ 

VR Slide  
เลน่ไดไ้มจ่ ากัด 

Beach Hut  
(ส าหรับ 2-4 ทา่น) 

Cabana  
(ส าหรับ 5-8 ทา่น) 

Locker ฝากของ ผา้เช็ดตัว 

80 บาท/ทา่น 180 บาท/ทา่น 750 บาท/หลัง 1,000 บาท/หลัง 170 บาท 120 บาท 

ปกต ิ100.- ปกต ิ200.- ปกต ิ800.- ปกต ิ1,050.- ปกต ิ200.- ปกต ิ150.- 

 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหารภายในสวนน ้า Vana Nava 

 

16.00 น. เชญิทา่นเช็คอนิเพือ่เขา้พักที ่โรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกยีบ) 

http://www.worawana.com/ (โปรดแสดง voucher แกเ่จา้หนา้ทีโ่รงแรม) 

http://www.worawana.com/


 

17.00 น. บรกิารอาหารเย็นที ่นาวภีริมย ์สมควรแกเ่วลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรม

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

อาหารเย็นที ่นาวภีริมย ์ 

มหีอ้งคาราโอเกะ สามารถจองเพิม่เตมิได ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่หากตอ้งการ 

(สอบถามเพิม่เตมิกบัเซล) 



 

 



 

 

 

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่ววถิชีมุชนชาวประมงปากน ้าปราณ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย 

09.00 น.  ชาวประมงชุมชนหมูบ่า้นคลองเกา่ยนิดตีอ้นรับและน าทา่นลอ่งเรอืชมวถิ ี

ชุมชน   ชาวประมงปากน า้ปราณ ชมป่าโกงกางอายรุอ้ยปี อดุหนุนสนิคา้

ของฝากจากทะเล “หมกึไขแ่ดดเดยีว” ใหท้า่นไดล้องลิม้ชมิรสและซือ้เป็นของ

ฝากคนทางบา้น 

 

 

 



 

 

 

 

(โปรดตรวจสอบรอบการลอ่งเรอืใน voucher ของทา่นซึง่จะมตีัง้แตร่อบ 09.00-15.00 น.) 

 

12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ (การเช็คเอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้า่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

โรงแรมจะม ี2 แบบ 

4 ดาวไมต่ดิทะเล 

3 ดาวแตต่ดิทะเล ราคาเดยีวกัน 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่อาหาร 3 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  2.คา่หอ้งพัก (2-3ทา่น/หอ้ง)ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่รถโคช้/เรอืรับ-สง่ตามทีร่ะบใุนรายการ 4.คา่เขา้สวนน ้าพรอ้มอาหารกลางวนัทีว่านานาวา 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไมใ่ชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักทอ่งเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 



 

เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางเริม่ตน้จากกรงุเทพ หาก อสม จังหวดัอืน่ๆตอ้งการใหจ้ัดเดนิทาง
เริม่ตน้จากจังหวัดไหน สามารถจัดใหไ้ด ้ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 1คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ

บรษัิทฯประกันภัยที่บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน
ขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 250 บาท **ช าระพรอ้มตอนจอง 
 ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมใ่ชค่ณะ อสม มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกู
ระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

 ราคาโปรโมชัน่จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป 
 ส าหรับคณะ อสม ทีอ่ยูต่ามจังหวัดต่างๆ สามารถรวบรวมคณะสอบถามเพิม่เตมิ เพือ่เริม่เดนิทาง

จากทางจังหวัดของทา่นได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ข
ได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้
ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนอื 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาท
และคา่น ้ามนัทีไ่มค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ 
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



 

 

แผนทีเ่ดนิทางไปสวนน ้า Vana Nava แผนทีเ่ดนิทางไปโรงแรม Wora Wana 

 
 

 
 

แผนทีเ่ดนิทางไปรา้นอาหารนาวภีริมย ์ แผนทีเ่ดนิทางไปชมุชนบา้นคลองเกา่ 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 


