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วนัแรก หวัหนิ - สนุกลมืโลกทีส่วนน ำ้ Vana Nava - ซฟู้ีดยำ่งเนยวรบรุะ 

12.00 น. ตอ้นรับทกุทา่นสู ่สวนน ้าแหง่ความสนุก Vana Nava 

อตัรำคำ่บรกิำรเสรมิรำคำพเิศษเมือ่ท ำกำรจองลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำง 
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 150 บาท 100 บาท 
ปกต ิ100.- ปกต ิ200.- ปกต ิ800.- ปกต ิ1,050.- ปกต ิ200.- ปกต ิ150.- 

 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวันบฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหาร The Grove (อยูภ่ายในสวนน ้า)  

หลังอาหารใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่น ้าภายในสวนน ้าตามอัธยาศัย 

 

16.00 น. เช็คอนิเพือ่เขา้พักทีโ่รงแรม Wora Bura Hua Hin หรหูราระดับ 5 ดาว ตดิ

ชายหาด อยูใ่กลก้บัตลาดจักจั่น และตาดตน้มะขามซึง่เปิดใหบ้รกิารในวันศกุร-์

เสาร-์อาทติย ์

โรงแรม Wora Bura Hua Hin http://www.worabura.com/  

 

17.00 น. บรกิารอาหารเย็น “ซฟู้ีดยำ่งเนย” ณ บรเิวณรมิหาดในบรรยากาศยามเย็น และ

เพือ่ควำมม ัน่ใจในกำรรบัประทำนอำหำรอยำ่งหำ่งไกลโควดิ ทางโรงแรม

ไดจ้ัดอาหารเป็นชดุสว่นตัวส าหรับ 2 หรอื 4 หรอื 6 ทา่น ขึน้อยูก่บัจ านวน

สมาชกิในกลุม่ของทา่น หลังอาหารใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง ลอ่งเรอืส ำเภำวถิชุีมชนชำวประมง - พนัธส์ขุ ฟู้ดแอนดฟ์ำรม์ 

http://www.worabura.com/
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07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 

ใหท้กุทา่นไดเ้ช็คเอาทเ์กบ็สมัภาระ 

โปรดเตรยีม  : กำงเกงขำส ัน้ รองเทำ้แตะ ชดุวา่ยน ้า แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เช็ดตัว 

หมวก รม่ สายชารต์ ยาประจ าตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น  

 
08.30 น. พรอ้มแลว้ทา่นออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวประมงชุมชนหมูบ่ำ้นคลองเกำ่ 

09.00 น. ยนิดตีอ้นรับและน าทา่นลอ่งเรอืส ำเภำ ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่ดว้ยใบเรอืสี

แดง ชมวถิชุีมชนชำวประมงปำกน ำ้ปรำณ ชมป่ำโกงกำงอำยรุอ้ยปี กปัตัน

จะหาจดุจอดเรอืทีเ่หมาะสมเพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่น ้า 

 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอืส ำเภำ 

13.30 น. เดนิทางกลับทา่เรอื โบกมอือ าลาปราณบรุ ีจากนัน้เดนิทางมุง่หนา้สูอ่ าเภอชะอ า 

 

 
 อสิระใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมฟำรม์แกะ ที ่“พนัธส์ขุ ฟู้ ดแอนดฟ์ำรม์” (โปรด

ตดิตอ่และแสดง voucher ทีห่อ้งจ าหน่ายบัตร) จากนัน้ใหช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของ

ฝากและรับประทานอาหารอสิระตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาใหท้กุทา่นได ้

เดนิทางกลับภมูลิ าเนาโดยสวัสดภิาพ 

 

รำ้นอำหำร-รำยกำรอำหำรและกำรเดนิทำง  

อำจมกีำรปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

1. เดนิทางไดท้กุวันส าหรับหมูค่ณะ ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

2. ราคาโปรโมชัน่น้ีส าหรับจองและเดนิทางสิน้สดุภายใน 31 ตลุำม 2565 



 

Package หวัหนิฟินเวอร ์หวัหนิดตีอ่ใจ#2 SEP-OCT 2022 

3. ชว่งวันหยดุเทศกาลและวันหยดุพเิศษ โปรดสอบถามอกีครัง้ 

 

 

WORA BURA HUA HIN   

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ทา่นๆ ละ 

เดก็ 3-8 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

เดนิทาง 9-10 ทา่น 2,990.- 3,350.-  

(ผูใ้หญ่ 2+เด็ก1) 

*ไมเ่สรมิเตยีง* 

1,990.- 

 

1,500.- 

 

2,900.- เดนิทาง 7-8 ทา่น 3,190.- 3,550.- 

เดนิทาง 5-6 ทา่น 3,390.- 3,750.- 

นอ้งอายไุมเ่กนิ 3 ขวบ ไมเ่สยีคา่บรกิาร / นอ้งอายมุากกวา่ 8 ขวบ คา่บรกิารเทา่กบัผูใ้หญ ่

 

 

MAVEN HUA HIN   

จ านวนผูเ้ดนิทาง พักหอ้งละ  

2 ทา่นๆ ละ 

พักหอ้งละ  

3 ทา่นๆ ละ 

เดก็ 3-8 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่

พักเดีย่วเพิม่

ทา่นละ 

พักตอ่ 

(หอ้ง/คนื) 

เดนิทาง 9-10 ทา่น 2,590.- 2,950.-  

(ผูใ้หญ่ 2+เด็ก1) 

*ไมเ่สรมิเตยีง* 

1,190.- 

 

900.- 

 

1,800.- เดนิทาง 7-8 ทา่น 2,790.- 3,150.- 

เดนิทาง 5-6 ทา่น 2,990.- 3,350.- 

นอ้งอายไุมเ่กนิ 3 ขวบ ไมเ่สยีคา่บรกิาร / นอ้งอายมุากกวา่ 8 ขวบ คา่บรกิารเทา่กบัผูใ้หญ ่

 
กรณีพกัทีโ่รงแรม Maven Hua Hin จะบรกิารอาหารเย็นวันแรกทีร่ำ้นอำหำรนำวภิริมย ์(Dee Lek Bistro) 

(เมนูส าหรับ 8-10 ท่าน : กุง้ซอสมะขาม, น ้าพรกิกะปิ-ผักสด, ตม้ย าไก,่ ปลาทูทอดน ้าปลา, ไขเ่จยีวทรงเครือ่ง, 

เตา้หูท้รงเครือ่ง, ผัดโป้ยเซยีน) 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่หอ้งพักตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) 2.คา่เรอืทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้สวนน ้าพรอ้มอาหารกลางวันทีว่านานาวา 4.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 

2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 

กำรเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 
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