
หััวหัินพููลวิลล่า เดิินทางไดิ้ทุกวัน หััวหัินพููลวิลล่า เดิินทางไดิ้ทุกวัน 
• หัมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
• ราคาโปรโมชั่นนี้ส�าหัรับจองภายใน 31 มีค.64
• เดิินทางภายใน 31 พูค.64 เท่านั้น



DAY 1  สนุกลืมโลกที่สวนน�้า Vana Nava

รอต้้อนรับทุุกทุ่านทุ่�สวนนำ�าแห่่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง 
voucher กับเจ้้าห่น้าทุ่� ทุ่�ห่้องจ้ำาห่น่ายบัต้ร) 



12.00 น.

16.00 น.

บริการอาห่ารกลางวันทุ่�ห่้องอาห่ารภายในสวนนำ�า Vana Nava

เชิิญทุ่านเชิ็คอินเพื่่�อเข้้าพื่ักทุ่�บ้านพื่ักแบบ Pool Villa ต้ามทุ่�ทุ่านได้จ้องไว้ 
พื่ร้อมสิ�งอำานวยความสะดวกต้่างๆ เชิ่น สระว่ายนำ�าส่วนต้ัว, เต้าป้�งย่าง, 
ทุำาอาห่ารได้ อุปกรณ์์ครัวครบ, ฟรี wifi, คาราโอเกะ, ไฟเธค 
*อุปกรณ์์และสิ�งข้องอำานวยความสะดวกอาจ้แต้กต้่างกันไปในบ้านพื่ัก
แต้่ละห่ลัง
*บ้านพื่ักทุุกห่ลังจ้ะม่ข้้อกำาห่นดและระเบ่ยบในการเข้้าพื่ักแต้กต้่างกันไป ผู้้้
เข้้าพื่ักต้้องศึึกษารายละเอ่ยดและปฏิิบัต้ิต้ามโดยเคร่งครัด

อัตราค่าบริการเสริมราคาพูิเศษเมื่อท�าการจองล่วงหัน้าก่อนเดิินทาง

VR Slide 
เล่นได้ 1ครั�ง

VR Slide 
เล่นได้ไม่จ้ำากัด

Beach Hut 
(สำาห่รับ 2-4 

ทุ่าน)

Cabana 
(สำาห่รับ 5-8 

ทุ่าน)

Locker 
ฝากข้อง

ผู้้าเชิ็ดต้ัว

80 บาทุ/ทุ่าน
180 บาทุ/

ทุ่าน
750 บาทุ/

ห่ลัง
1,000 บาทุ/

ห่ลัง
150 บาทุ 100 บาทุ

ปกต้ิ 100.- ปกต้ิ 200.- ปกต้ิ 800.- ปกต้ิ 1,050.- ปกต้ิ 200.- ปกต้ิ 150.-



12.00 น. เชิ็คเอ้าทุ์ ให่้ทุ่านได้เดินทุางกลับโดยสวัสดิภาพื่ (การเชิ็คเอ้าทุ์เกินกำาห่นด
เวลา อาจ้ทุำาให่้ทุ่านม่ค่าใชิ้จ้่ายเพื่ิ�มเต้ิม)

ร้านอาห่าร-รายการอาห่ารและการเดินทุาง 
อาจ้ม่การปรับเปล่�ยนได้โดยไม่ต้้องแจ้้งให่้ทุราบล่วงห่น้า

ทุั�งน่�เพื่่�อประโยชิน์และเพื่่�อความปลอดภัยข้องผู้้้เดินทุางเป็นสำาคัญ

DAY 2  ท่องเที่ยววิถีีชุมชนชาวประมงปากน�้าปราณ 

เช้า 
09.00 น.

พื่ักผู้่อนอิสระต้ามอัธยาศึัย
ชิาวประมงชิุมชินห่ม้่บ้านคลองเก่ายินด่ต้้อนรับและนำาทุ่านล่องเรือชิมวิถี่
ชิุมชินชิาวประมงปากนำ�าปราณ์ ชิมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดห่นุนสินค้า
ข้องฝากจ้ากทุะเล “ห่มึกไข้่แดดเด่ยว” ให่้ทุ่านได้ลองลิ�มชิิมรสและซื้่�อเป็น
ข้องฝากคนทุางบ้าน (โปรดต้รวจ้สอบรอบการล่องเรือใน voucher ข้อง
ทุ่านซื้ึ�งจ้ะม่ต้ั�งแต้่รอบ 09.00-15.00 น.)



อัตราค่าบริการ
1. เดินทุางได้ทุุกวัน สำาห่รับห่ม้่คณ์ะ 10 ทุ่านข้้�นไป
2. ราคาโปรโมชิั�นน่�สำาห่รับจ้องภายใน 31 ม่.ค.64 และเดินทุางภายใน 31 พื่.ค.64 เทุ่านั�น

บ้านพูักแบบพููลวิลล่า 1 หัลัง ส�าหัรับ 10 ท่าน ราคาท่านละ พูักต่อท่านละ

เข้้าพื่ักวันอาทุิต้ย์ – พื่ฤห่ัสฯ 1,199 บาทุ 450 บาทุ

เข้้าพื่ักวันศึุกร์ / เสาร์ 1,399 บาทุ 650 บาทุ

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

การเลื่อนการเดิินทางหัรือยกเลิกการเดิินทาง

  1. ค่าเข้้าสวนนำ�าพื่ร้อมอาห่ารกลางวัน  
  2. ค่าทุ่�พื่ักแบบพื่้ลวิลล่า 1 ค่น
  3. ค่าเรือรับ/ส่งต้ามทุ่�ระบุในรายการ
  
 *กรณีีที่ี�นัักที่่องเที่ี�ยวไม่่ใช้้บริการส่่วนัหนั่�งส่่วนัใดหรือที่ั�งหม่ด ถืือเป็็นัความ่ส่ม่ัครใจ 
 ของนัักที่่องเที่ี�ยวเอง ผู้้้จัดขอส่งวนัส่ิที่ธิ์ิ�ในัการคืนัเงินัทีุ่กกรณีี

 หัมายเหัตุ : กรณ์่ม่ผู้้้เดินทุางไม่ถีึง 10 ทุ่าน ม่ค่าใชิ้จ้่ายเพื่ิ�มเต้ิม (วันอาทุิต้ย์-พื่ฤห่ัส 
 /ศึุกร์-เสาร์)
 9 ทุ่านเพื่ิ�มทุ่านละ 100/150 บาทุ,  8 ทุ่านเพื่ิ�มทุ่านละ 250/350 บาทุ 
 7 ทุ่านเพื่ิ�มทุ่านละ 450/550 บาทุ,  6 ทุ่านเพื่ิ�มทุ่านละ 600/800 บาทุ 

 1.  ภาษ่ม้ลค่าเพื่ิ�ม และภาษ่ห่ัก ณ์ ทุ่�จ้่าย
 2.  ค่าใชิ้จ้่ายอ่�นใดทุ่�ไม่ได้ระบุไว้ ในรายการ

*เม่ื�อจองและช้ำาระเงินัแล้ว ไม่่ส่าม่ารถืเลื�อนัหรือยกเลิกการเข้าพัักได้ทีุ่กกรณีี (ไม่่คืนัเงินั)



• สระว่ายนำ�าข้นาด 4X6 เมต้ร อุปกรณ์์ครัวครบ ทุำาอาห่ารได้ ป้�งย่างได้ ม่ฟร่ WIFI 
คาราโอเกะ ไฟเธค เส่ยงดังได้ พื่ักได้ส้งสุด 12 คน

• กรณ์่เข้้าพื่ักเกินกว่าจ้ำานวนทุ่�แจ้้งไว้ จ้่ายห่น้าบ้านคิดเพื่ิ�มจ้ากราคาปกต้ิอ่ก 500 บาทุ/
คน ห่รือเกินกว่าจ้ำานวนทุ่�ระบุไว้ ใน VOUCHERจ้ะถี้กยกเลิกการเข้้าพื่ักทุันทุ่และไม่ค่นเงิน

• จ้ำากัดการใชิ้ไฟ 100 ย้นิต้ ผู้้้เข้้าพื่ักต้้องนำาข้องใชิ้ส่วนต้ัวมาเอง
• ชิำาระเงินค่าประกัน 2,000 บาทุในวันเชิ็คอิน และรับเงินค่นในวันเชิ็คเอาทุ์ ห่ากไม่ม่อะไร

เส่ยห่ายรับเงินค่นเต้็มจ้ำานวน ห่ากม่ข้องชิำารุดเส่ยห่ายอันเกิดมาจ้ากผู้้้เข้้าพื่ัก ต้้องรับ
ผู้ิดชิอบค่าเส่ยห่ายต้ามจ้ริง

• ห่้ามส้บบุห่ร่�ในบ้านเด็ดข้าด ฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาทุ
• เชิ็คอินได้ห่ลัง 14.00 น. เชิ็คเอาทุ์ไม่เกิน 11.30 น. โปรดโทุร.แจ้้งผู้้้ด้แลบ้านล่วงห่น้า 30 

นาทุ่ก่อนทุำาการเชิ็คเอาทุ์ เพื่่�อต้รวจ้รับมอบบ้านและค่นเงินประกัน ห่ากเชิ็คเอาทุ์เกินกว่า
เวลาทุ่�กำาห่นด คิดค่าปรับชิั�วโมงละ 1,000 บาทุ

• ห่้ามนำาสัต้ว์เล่�ยงเข้้า ห่ากฝ่าฝืนปรับต้ัวละ 3,000 บาทุ/ค่น
• ต้้องล้างทุำาความสะอาด จ้าน ชิาม เคร่�องครัว ก่อนเชิ็คเอาทุ์ ห่ากไม่สะดวกสามารถีจ้้าง

บริการได้ ครั�งละ 500 บาทุ
• ต้้องเก็บข้ยะใส่ถีุงดำาให่้เร่ยบร้อยก่อนทุำาการเชิ็คเอาทุ์ ห่ากไม่เก็บปรับ 500 บาทุ

บ้านพูักพููลวิลล่า 








