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วันแรก  สนุกลืมโลกที่สวนน ้ำ Vana Nava 
..........  รอตอ้นรบัทกุท่านที่ สวนน า้แห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง E.voucher กบัเจา้หนา้ที่ ที่หอ้งจ าหน่ายบตัร) 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั บุฟเฟ่ต ์ใหค้ณุอ่ิมไดไ้ม่จ ากดั ที่หอ้งอาหาร The Grove ภายในสวนน า้วานา นาวา 
16.00 น. เชิญท่านเช็คอินเพื่อเขา้พกัที่ โรงแรม Maven Hua Hin หรูหราระดบั 4 ดาว สะดวกสบายใจกลางเมืองหวัหิน  

พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั ทัง้สระว่ายน า้, หอ้งออกก าลงักาย, หอ้งส าหรบัสนัทนาการส าหรบัเด็ก ฯลฯ 
โรงแรม Maven Huahin https://www.mavenhuahin.com/  

 
 
 
 
 
17.00 น. บรกิารอาหารเย็นสบายๆ รมิชายหาดแบบ Thai Set ที่ นำวีภริมย ์เพื่อใหท้่านไดอ่ิ้มอรอ่ยอย่างปลอดภยัห่างไกลโค

วิด ดว้ยชุดอาหารส่วนตวัที่รบัประทานเฉพาะท่านกบัสมาชิกที่เดินทางรว่มกบัท่านเท่านัน้ (ทกุชดุอาหารบริการพรอ้ม
ขา้วสวย ผลไมห้รือของหวาน และน า้ดืม่) 

อัตรำค่ำบริกำรเสริมรำคำพิเศษ เมื่อท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำง (ไม่รวมในค่ำทัวร)์ 
VR Slide  
เลน่ได ้1ครัง้ 

VR Slide  
เลน่ไดไ้ม่จ ากดั 

Beach Hut  
(ส าหรบั 2-4 

ท่าน) 

Cabana  
(ส าหรบั 5-8 ท่าน) 

Locker ฝาก
ของ 

ผา้เช็ดตวั 

80 บาท/ท่าน 180 บาท/ท่าน 750 บาท/หลงั 1,000 บาท/หลงั 150 บาท 100 บาท 
ปกติ 100.- ปกติ 200.- ปกติ 800.- ปกติ 1,050.- ปกติ 200.- ปกติ 150.- 

https://www.mavenhuahin.com/
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(เมนูส าหรบั 2-3 ท่าน : กุง้ซอสมะขาม, น ้าพริกกะปิ-ผกัสด, ตม้ย ากุง้น า้ขน้) 
(เมนูส าหรบั 4-5 ท่าน : กุง้ซอสมะขาม, น ้าพริกกะปิ-ผกัสด, ตม้ย ากุง้น า้ขน้, ปลาทูทอดราดน ้าปลา) 
(เมนูส าหรบั 6-7 ท่าน : กุง้ซอสมะขาม, น ้าพริกกะปิ-ผกัสด, ตม้ย ากุง้น า้ขน้, ปลาทูทอดราดน ้าปลา,  
ไข่เจียวทรงเครื่อง,  
(เมนูส าหรบั 8-10 ท่าน : กุง้ซอสมะขาม, น ้าพริกกะปิ-ผกัสด, ตม้ย าไก่, ปลาทูทอดน ้าปลา, ไข่เจียวทรงเครือ่ง, 
เตา้หูท้รงเครือ่ง, ผดัโป้ยเซียน)  

 
  
 
 
  
วันทีส่อง ล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชนชำวประมง-ปำกน ้ำปรำณ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) จากนัน้ ใหท้่านไดเ้ช็คเอาท ์แลว้ออก

เดินทางสูห่มู่บา้นชมุชนคลองเก่า 
09.00 น. ชาวประมง ชุมชนหมู่บ้ำนคลองเก่ำ ยินดีตอ้นรบัและน าท่าน ล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชนชำวประมง

ปำกน ้ำปรำณ ชมป่ำโกงกำงอำยุร้อยปี  
 
 
 
 
 
12.00 น. กลบัถึงท่าเรือ ใหท้่านไดเ้ดินทางกลบัภมูิล  าเนาโดยสวสัดิภาพ  
 

ร้ำนอำหำร-รำยกำรอำหำรและกำรเดินทำง  
อำจมีกำรปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนแ์ละเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
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อัตรำค่ำบริกำร  
1. เดินทางไดทุ้กวนัเสาร ์ตัง้แต่ 2 ท่านขึน้ไป 

2. เดินทางไดทุ้กวนัส าหรบัหมู่คณะ ตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป 

3. ราคาโปรโมชั่นนีส้  าหรบัจองและเดินทางสิน้สดุภายใน 23 ธันวำคม 2564 

4. ช่วงวนัหยุดเทศกาลและวนัหยดุพิเศษ โปรดสอบถามอีกครัง้ 

 

โรงแรม Maven Hua Hin 

ผูใ้หญ่ท่านละ 

(พกั 2 ท่าน/หอ้ง) 

เด็กอาย ุ3-8 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (2+1) พกัเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

พกัต่อ 

(หอ้ง/คืน) ไม่เสรมิเตียง เสรมิเตียง 

1,780 บำท 990 บำท 1,790 บำท 800 บำท 1,600 บำท 

เด็กอำยุไม่เกิน 3 ขวบไม่เสียค่ำบริกำร, อำยุเกินกว่ำ 8 ปีใช้รำคำเดียวกับผู้ใหญ่ 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1.ค่าหอ้งพกัตามที่ระบใุนรายการ (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
2.ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
3.ค่าเขา้สวนน า้พรอ้มอาหารกลางวนัที่วานานาวา   
4.ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม :  
1.ภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
2.ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 
กำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นทกุกรณี 
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