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วนัแรก หวัหนิ - สนกุลมืโลกที่สวนน ำ้ Vana Nava + บฟุเฟต่ไ์มอ่ัน้ที่ The Grove 

11.00 น. ต้อนรับทุกท่ำนสู่ สวนน ้ำแห่งควำมสนุก Vana Nava 

อตัรำคำ่บรกิำรเสรมิรำคำพิเศษเมื่อท ำกำรจองลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำง 

VR Slide  

เล่นได้ 1ครั้ง 

VR Slide  

เล่นได้ไม่จ ำกัด 

Beach Hut  

(ส ำหรับ 2-4 ท่ำน) 

Cabana  

(ส ำหรับ 5-8 ท่ำน) 

Locker ฝำก

ของ 

ผ้ำเช็ดตัว 

100 บำท/ท่ำน 200 บำท/ท่ำน 750 บำท/หลัง 1,000 บำท/หลัง 200 บำท 100 บำท 

 

หวิเมื่อไหรก่แ็วะมำ บริกำรอำหำรกลำงวันบุฟเฟต่์ ณ ห้องอำหำร The Grove (อยู่

ภำยในสวนน ้ำ)  หลงัอำหำรให้ทุกท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรเล่นน ้ำ

ภำยในสวนน ้ำตำมอัธยำศัย 

 

16.00 น. เช็คอนิเพ่ือเข้ำพักที่โรงแรมชมววิ หวัหนิ ตดิชำยหำด ให้ทำ่นและ

ครอบครัวได้เพลิดเพลินกับหำดทรำยชำยทะเล และยังอยู่ใกล้กับ

ตลำดจักจ่ัน และตำดตน้มะขำมซึ่งเปิดให้บริกำรในวันศุกร์-เสำร์-

อำทิตย์ ที่มกีิจกรรมสนุกสนำนพร้อมขนมและของฝำกในบรรยำกำศสบำยๆ สไตลห์ัวหิน 
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โรงแรม ชมววิหวัหนิ  http://www.worabura.com/  

 

17.00 น. บริกำรอำหำรเย็นสบำยๆ ริมชำยหำด ที่ นำวภีริมย์  

 *เมนูส ำหรับ 2-3 ท่ำน : กุ้งซอสมะขำม, น ้ำพริกกะปิ+ผักสด, ต้มย ำกุ้งน ้ำข้น, ผลไม,้ ข้ำวสวย และน ้ำดื่ม 

**เมนูส ำหรับ 4-5 ท่ำน : กุ้งซอสมะขำม, น ้ำพริกกะปิ+ผักสด, ต้มย ำกุ้งน ้ำข้น, ปลำทูรำดน ้ำปลำ, ผลไม,้ 

ข้ำวสวย และน ้ำดื่ม 

***เมนูส ำหรับ 6-7 ท่ำน : กุง้ซอสมะขำม, น ้ำพริกกะปิ+ผักสด, ต้มย ำกุ้งน ้ำข้น, ไข่เจียวทรงเคร่ือง, ปลำทู

รำดน ้ำปลำ, ผลไม,้ ข้ำวสวย และน ้ำดื่ม 

****เมนูส ำหรับ 8-10 ท่ำน : ปลำทูทอดน ้ำปลำ, ไข่เจียวทรงเคร่ือง, เต้ำหู้ทรงเคร่ือง, ผัดโป้ยเซียน, กุ้ง

ซอสมะขำม, ตม้ย ำไก่, ผลไม้, ข้ำวสวย และน ้ำดื่ม 

 

สมควรแก่เวลำ เดนิทำงกลบัสูโ่รงแรมที่พักเพ่ือให้ทุกท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

 

วนัที่สอง พันธส์ขุ ฟูด้แอนดฟ์ำรม์ 

08.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (เปิดใหบ้ริกำร 07.00-10.00) จำกนั้น

ให้ท่ำนได้เช็คเอำท ์(กำรเชค็เอำท์เกินกว่ำ 12.00 น. อำจท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้) 

 พร้อมแล้วออกเดินทำงมุง่หน้ำสู่อ ำเภอชะอ ำ 

 

 

 อสิระใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมฟำรม์แกะ ที่ “พันธส์ขุ ฟูด้แอนดฟ์ำรม์” (โปรดตดิต่อและแสดง 

voucher ทีห่้องจ ำหน่ำยบัตร)  

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ หอ้งอำหำรพันธ์สขุ (Set Menu : โปรดแจ้งเมนูที่ท่ำนต้องกำร

ล่วงหน้ำ 1.สปำเก็ตตี้คำโบนำร่ำไข่กุ้ง, 2.สปำเก็ตตี้เส้นด ำหอยเชลล์, 3.สปำเก็ตตีค้ำโบนำร่ำ

แฮมต ้ำย ำไข่เย้ม, 4.ไก่ย่ำงสไปซี่และไส้กรอก, 5.ปลำดอลลีชุ่บแป้งทอดพร้อมมันบดและเฟ

รนช์ฟรำยด์, 6.สเตก็ไก่พริกไทยด ำ, 7.สเต็กหมูพริกไทยด ำ) 

http://www.worabura.com/
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จำกนั้นให้ชอ้ปป้ิงเลือกซื้อของฝำกอิสระตำมอธัยำศัย สมควรแก่เวลำให้ทุกท่ำนได้เดินทำงกลับภูมิล ำเนำ

โดยสวัสดิภำพ 

 

ส ำหรบัหมูค่ณะตัง้แต ่10 ทำ่นขึน้ไป สำมำรถเปลีย่นเป็นโปรแกรมลอ่งเรอืส ำเภำใบแดง พรอ้มอำหำรกลำงวนั

แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื โดยเพ่ิมคำ่ใชจ้ำ่ยเพียงทำ่นละ 500 บำทเทำ่นัน้ (แจง้และท ำกำรจองลว่งหนำ้เทำ่นัน้) 

 

โปรดเตรียม  : กำงเกงขำสัน้ รองเทำ้แตะ ชดุว่ำยน ้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้ำเชด็ตัว หมวก ร่ม สำย

ชำร์ต ยำประจ ำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จ ำเป็น  

 
08.30 น. พร้อมแล้วท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บ้ำนชำวประมงชมุชนหมูบ่ำ้นคลองเกำ่ 

09.00 น. ยินดีตอ้นรับและน ำท่ำนลอ่งเรอืส ำเภำ ที่มเีอกลกัษณโ์ดดเดน่ดว้ยใบเรอืสแีดง ชมวถิชีมุชน

ชำวประมงปำกน ำ้ปรำณ ชมป่ำโกงกำงอำยรุอ้ยปี กัปตันจะหำจุดจอดเรือที่เหมำะสมเพ่ือให้ท่ำนได้สนกุสนำนกับ

กำรเล่นน ้ำ 

 
12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบฟุเฟต่บ์นเรอืส ำเภำ 

13.30 น. เดินทำงกลับท่ำเรือ โบกมืออ ำลำปรำณบุรี จำกนั้นเดินทำงมุ่งหน้ำสู่อ ำเภอชะอ ำ 

 

 

 

ร้ำนอำหำร-รำยกำรอำหำรและกำรเดนิทำง  

อำจมกีำรปรบัเปลี่ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ทัง้นี้เพ่ือประโยชนแ์ละเพ่ือควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเปน็ส ำคญั 
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อตัรำคำ่บรกิำร  

1. เดินทำงได้ทุกวันส ำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้นไป 

2. รำคำโปรโมชั่นนี้ส ำหรับจองภำยใน 30 เมษำยน 2566 (เดินทำงเข้ำพักได้ถงึ 31 ตุลำคม 2566) 

3. ช่วงวันหยุดเทศกำลสงกรำนต์ 12-16 เมษำยน 2566 รำคำเพ่ิมจำกตำรำงอีกท่ำนละ 700 บำท 

โรงแรมชมวิวหัวหนิ   

ประเภทห้องพัก 
พักห้องละ  

2 ท่ำนๆ ละ 

พักห้องละ  

3 ท่ำนๆ ละ 

เดก็ 3-8 ปี 

(2 ผู้ใหญ่+1 เด็ก) 

ไม่เสริมเตยีง 

พักเดี่ยวเพ่ิม

ท่ำนละ 

พักต่อ 

(หอ้ง/คืน) 

Pool View 

Superior 

2,390.- 2,590.- 1,990.- 900.- 1,800.- 

Balcony Pool superior 2,490.- 2,690.- 2,090.- 1,000.- 2,000.- 

One Bedroom 

Duplex 

2,690.- 2,890.- 2,190.- 1,200.- 2,400.- 

Garden View Duplex ห้องส ำหรับ 4 ท่ำนๆ ละ 2,490.- - - 2,900.- 

Family duplex ห้องส ำหรับ 4 ท่ำนๆ ละ 2,590.- - - 3,000.- 

Ocean View Duplex ห้องส ำหรับ 4 ท่ำนๆ ละ 2,790.- - - 3,100.- 

น้องอำยุไม่เกิน 3 ขวบ ไม่เสียค่ำบริกำร / น้องอำยุมำกกว่ำ 8 ขวบ ค่ำบริกำรเท่ำกับผู้ใหญ่ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนี้รวม 

1.ค่ำห้องพักตำมที่ระบุในรำยกำร (พัก 2 ท่ำน/หอ้ง) 2.ค่ำท่องเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร 

3.ค่ำเข้ำสวนน ้ำพร้อมอำหำรกลำงวันที่วำนำนำวำ 4.ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนี้ไมร่วม :  

1.ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 

2.ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

 

กำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.สำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

2.กรณียกเลิกกำรเดินทำงจะไม่สำมำรถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

