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รหัสโปรแกรม : 20404 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

แพคเก็จหวัหนิฟินทกุวนั 
2 วนั 1 คืน 
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วนัแรก สนกุลืมโลกทีส่วนน้า้ Vana Nava FREE!!!! เครือ่งเลน่ VR Slide 

Promotion มา 2 ท่านก็ราคานี้นะ จะมาเปน็สิบก็ได ้ 
(หากมาครบ 10 ท่าน และอาหาร 3 มื้อ โดยจะมมีือ้ที่นาวาภริมณ ์โดยจะเปน็โปรแกรม

นีแ้ทน  https://bit.ly/315szCX       

ไมร่วม FREE!!! เครือ่งเลน่ VR Slide 1 รอบ ) 

..........       รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้้าแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง 
voucher กบัเจา้หนา้ที ่ทีห่อ้งจา้หนา่ยบตัร) FREE!!! เครื่องเลน่ VR Slide 1 
รอบ  

อตัราคา่บรกิารเสรมิราคาพเิศษเมือ่ทา้การจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 
VR Slide  

เล่นได้ 1ครั้ง 
VR Slide  

เล่นได้ไม่จ้ากัด 
Beach Hut  
(ส้าหรับ 2-4 ท่าน) 

Cabana  
(ส้าหรับ 5-8 ท่าน) 

Locker 
ฝากของ 

ผ้าเช็ดตัว 

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

https://bit.ly/315szCX
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16.00 น. เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรมตามท่ีท่านได้ท้าการจองหรือตามที่
ระบุไว้ใน Voucher ของท่าน (โปรดแสดง Voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม) 

โรงแรม Sala@Huahin http://www.salahuahin.com/?pid=1 

http://www.salahuahin.com/?pid=1
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หรือ โรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกียบ) http5//www.worawana.com/  

http://www.worawana.com/
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หรือท่ีโรงแรมชมววิ หวัหนิ 3*++(ติดชายหาด) https5//chomviewhotel.com/th/ 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chomviewhotel.com/th/
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13.00 น. บริการอาหารเย็นชุด “ไก่อบตะไคร”้ หากมาครบ 10 คน จะเป็น Set 
อาหารเต็มโต๊ะทานที่สวนน้้าเลย (location ที่ทานไก่กบตะไคร้ ร้าน
ส้มต้านายทองก้อน  
https://goo.gl/maps/WMqBPXesHkfVCDaR4) ณ ร้านส้มต้านาย
ทองก้อน สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
*หมายเหต*ุ      หากมาครบ 10 ท่าน จะพาลูกค้ามาทานอาหารเย็นใหท้ี่ นาวีภิรมณ์ 

แบบโปรแกรมรหัส 20514 หรือ  
                        Click ดูได้ที่นี-่> https://bit.ly/315szCX 
   
วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่ววถิชีมุชนชาวประมงปากน้า้ปราณ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                   (เปิดให้บรกิาร 02.00-10.00) 
  จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย  

https://goo.gl/maps/WMqBPXesHkfVCDaR9
https://bit.ly/315szCX
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10.00 น. เก็บสัมภาระเช็คเอาท์จากโรงแรมทีพ่ัก 

11.00 น. ชาวประมงชุมชนหมูบ่า้นคลองเกา่ยินดีต้อนรบัและน้าท่านล่องเรอืชมวถิี
ชมุชนชาวประมงปากน้า้ปราณ ชมปา่โกงกางอายรุอ้ยปี อุดหนุนสินค้า
ของฝากจากทะเล “หมกึไขแ่ดดเดยีว” ให้ท่านได้ลองล้ิมชิมรสและซื้อเป็น
ของฝากคนทางบ้าน หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเปน็สา้คญั 
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อตัราคา่บรกิาร (เดนิทางไดท้กุวัน) 

ผูใ้หญพ่กั  
(2 - 3 ทา่น/หอ้ง) 

ทา่นละ (บาท) 

หอ้ง Triple 
ทา่นที่ 3 

เดก็อาย ุ2 - 12 พกักบัผูใ้หญ ่ 
หอ้งละ 1 ทา่น : ช้าระเพิม่ทา่นละ 

(บาท) 

พกัเดีย่วช้าระ
เพิม่ทา่นละ 

(บาท) 

พกัตอ่ 
(หอ้ง/คนื) 

เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 
1,234.- 1,489.- 1,234.- 400.- 600.- 1100.- 

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ 

****กรณจีองตดิวนัหยดุนขตัฤกษ ์อาจมคีา่บรกิารเพิม่จากทางโรงแรม 
จองและพกัไดถ้งึ 31 ตลุาคม 14 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
1. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
2. ค่าห้องพัก (2ท่าน/หอ้ง)ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าเข้าสวนน้้าวานานาวา ฟรีเครื่องเล่น VR Slide (1 รอบ) 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง รายละเอียดตามระบุในกรมธรรม์ 
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไมใ่ช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมด ถือเป็นความสมัครใจ
ของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 5  
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนการ
เดินทาง  
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณ ี
 
เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โปรดดาวน์โหลดแผนทีใ่นการเดนิทาง

ไปยงัสถานที่ตา่งๆ 
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