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วนัแรก เช็คอนิลงทะเบยีน - หวัหนิ - สนุกลมืโลกทีส่วนนํา้ Vana Nava 

08.00 น. ทมีงาน “หวัหนิฟินเวอร”์ รอตอ้นรับทกุทา่นทีจ่ดุนัดพบ หา้ง Max Value 
สาขา CDC (เลยีบดว่น) ทมีงานใหคํ้าแนะนําเสน้ทางในการขบัรถ พรอ้มบรกิาร
ทา่นดว้ย “เฮงจังขา้วเหนยีวหมทูอด” พรอ้มน้ําดืม่และของวา่งใหท้า่นได ้
รับประทานระหวา่งทาง 

12.00 น. มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหก้ารตอ้นรับทกุทา่นสู ่สวนน้ําแหง่ความสนุก Vana Nava 

อตัราคา่บรกิารเสรมิราคาพเิศษเมือ่ทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 
VR Slide  

เลน่ได ้1ครัง้ 
VR Slide  

เลน่ไดไ้มจํ่ากดั 
Beach Hut  

(สําหรับ 2-4 ทา่น) 
Cabana  

(สําหรับ 5-8 ทา่น) 
Locker ฝากของ ผา้เชด็ตัว 

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 

(อยูภ่ายในสวนน้ํา)  หลังอาหารใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบั
การเลน่น้ําภายในสวนน้ําตามอธัยาศัย 

 
16.00 น. มัคคเุทศกอํ์านวยความสะดวกใหท้า่นไดเ้ชค็อนิเพือ่เขา้พัก

ทีโ่รงแรม Wora Bura Hua Hin หรหูราระดบั 5 ดาว ตดิ
ชายหาด อยูใ่กลก้บัตลาดจักจ่ัน และตาดตน้มะขามซึง่เปิด
ใหบ้รกิารในวันศกุร-์เสาร-์อาทติย ์

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

 

17.00 น. บรกิารอาหารเย็น “ซฟีู้ ดยา่งเนย” ณ บรเิวณรมิหาดในบรรยากาศยามเย็น และ
เพือ่ความม ัน่ใจในการรบัประทานอาหารอยา่งหา่งไกลโควดิ ทางโรงแรม
ไดจั้ดอาหารเป็นชดุสว่นตัวสําหรับ 2 หรอื 4 หรอื 6 ทา่น ขึน้อยูก่บัจํานวน
สมาชกิในกลุม่ของทา่น หลังอาหารใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอสิระตามอธัยาศัย 
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วนัทีส่อง (มรีถตู ้VIP บรกิาร) ลอ่งเรอืสําเภาวถิชีุมชนชาวประมง-ปากนํา้ปราณ  

07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 
โปรดเตรยีม  : กางเกงขาส ัน้ รองเทา้แตะ ชดุวา่ยน้ํา แวน่กนัแดด ครมีกนัแดด ผา้เชด็ตัว 

หมวก รม่ สายชารต์ ยาประจําตัว ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจํ่าเป็น  

 
08.30 น. มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแลว้นําทา่นออกเดนิทางดว้ยรถตู ้VIP 

เพือ่เดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวประมงชุมชนหมูบ่า้นคลองเกา่ 
09.00 ยนิดตีอ้นรับและนําทา่นลอ่งเรอืสําเภา ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่ดว้ยใบเรอืสี

แดง ชมวถิชีุมชนชาวประมงปากนํา้ปราณ ชมป่าโกงกางอายรุอ้ยปี กปัตัน
จะหาจดุจอดเรอืทีเ่หมาะสมเพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่น้ํา 

 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอืสําเภา 

13.30 น. มคัคเุทศกนํ์าทา่นเดนิทางโดยรถตู ้VIP เดนิทางกลับสูโ่รงแรม Wora Bura 
Hua Hin ใหท้า่นไดอ้าบน้ําเปลีย่นเสือ้ผา้และพักผอ่นตามอัธยาศัย  

16.30 น. มัคคเุทศกนํ์าทา่นเดนิทางโดยรถตู ้VIP มุง่หนา้สู ่“นาวภีริมย”์ รา้นอาหาร
บรรยากาศดรีมิทะเล 

17.00 น. บรกิารอาหารเย็นสบายๆ รมิชายหาดแบบ Thai Set ที ่นาวภีริมย ์สมควรแก่
เวลาใหท้า่นไดเ้ดนิทางกลับสูโ่รงแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย (ทกุชดุอาหารบรกิาร
พรอ้มขา้วสวย ผลไมห้รอืของหวาน และน้ําดืม่) 

(เมนูสําหรับ 2-3 ทา่น : กุง้ซอสมะขาม, น้ําพรกิกะปิ-ผักสด, ตม้ยํากุง้น้ําขน้) 
(เมนูสําหรับ 4-5 ทา่น : กุง้ซอสมะขาม, น้ําพรกิกะปิ-ผักสด, ตม้ยํากุง้น้ําขน้, ปลาททูอดราดน้ําปลา) 
(เมนูสําหรับ 6-7 ทา่น : กุง้ซอสมะขาม, น้ําพรกิกะปิ-ผักสด, ตม้ยํากุง้น้ําขน้, ปลาททูอดราดน้ําปลา,  
ไขเ่จยีวทรงเครือ่ง,  
(เมนูสําหรับ 8-10 ทา่น : กุง้ซอสมะขาม, น้ําพรกิกะปิ-ผักสด, ตม้ยําไก,่ ปลาททูอดน้ําปลา, ไขเ่จยีวทรงเครือ่ง, 
เตา้หูท้รงเครือ่ง, ผดัโป้ยเซยีน) 
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18.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กัโดยรถตู ้VIP เพือ่ใหท้กุทา่นไดพ้ักผอ่น

ตามอธัยาศัย 
   
วนัทีส่าม หวัหนิ – เดนิทางกลบัสูภ่มูลิําเนา  

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เปิดใหบ้รกิาร 07.00-10.00) 
จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ชค็เอาท ์เดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนาโดยสวัสดภิาพ (การ
เชค็เอาทเ์กนิกวา่ 12.00 น. อาจทําใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได)้ 

 
รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร  

1. เดนิทางไดท้กุวันศกุร/์เสาร ์ตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป 
2. เดนิทางไดท้กุวันสําหรับหมูค่ณะ ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 
3. ราคาโปรโมชัน่นีส้ําหรับจองและเดนิทางสิน้สดุภายใน 31 มกราคม 2565 
4. ชว่งวันหยดุเทศกาลและวันหยดุพเิศษ โปรดสอบถามอกีครัง้ 

 
โรงแรม Wora Bura Hua Hin  

ผูใ้หญท่า่นละ 
(พัก 2 ทา่น/หอ้ง) 

เด็กอาย ุ3-8 ปี พักกบัผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) ไมเ่สรมิเตยีง เสรมิเตยีง 

4,690 บาท 2,690 บาท 4,690 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 
เด็กอายไุมเ่กนิ 3 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร, เด็กอายเุกนิ 8 ขวบ ราคาเดยีวกบัผูใ้หญ ่

 
โรงแรม Maven Hua Hin 

ผูใ้หญท่า่นละ 
(พัก 2 ทา่น/หอ้ง) 

เด็กอาย ุ3-8 ปี พักกบัผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

พักตอ่ 
(หอ้ง/คนื) ไมเ่สรมิเตยีง เสรมิเตยีง 

4,190 บาท 2,190 บาท 4,190 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 
เด็กอายไุมเ่กนิ 3 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร, เด็กอายเุกนิ 8 ขว ราคาเดยีวกบัผูใ้หญ ่

กรณีพกัทีโ่รงแรม Maven Hua Hin จะบรกิารอาหารเย็นวันแรกทีห่อ้งอาหาร Manta Ray ภายในโรงแรม  
Maven ดว้ยชดุอาหาร Western Set ใหท้า่นไดเ้ลอืกอิม่อรอ่ย 1 ทา่นตอ่ 1 ชดุ ประกอบดว้ยชดุสเต็ก (สเต็ก+ 
สลัด+ครมีซปุ+ผลไม+้น้ําดืม่) หรอืชดุสปาเก็ตตีพ้อรค์บอล (สปาเก็ตตี+้สลัด+ครมีซปุ+ผลไม+้น้ําดืม่) 

 



Package หวัหนิฟินเวอร ์No.5+  3D2N สิน้สดุ 31 มกราคม 2565 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.คา่หอ้งพักตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) 2.คา่เรอืทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้สวนน้ําพรอ้มอาหารกลางวันทีว่านานาวา 4.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
5.คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง (รายละเอยีดความคุม้ครองเป็นไปทีต่ามระบใุนกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  
1.ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 
2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 
การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณ ี
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


