
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



 

 

 

โปรฯ ใหม่สุดคุ้ม  A-ONE Super Deal ห้องพักพร้อมอาหารเช้า ที่ A-One The Royal 

Cruise Hotel  ห้องพักที่เหมาะกับท่านที่ต้องการพักผ่อน ติดทะเล เพียงแค่ข้ามถนน มา

พร้อมกับคาเฟ ่สุดชิค มุมถ่ายรูปเยอะมาก มาแล้วไม่ต้องออกไปไหนเลย เพราะที่นี่มีพร้อม

ทุกอย่าง ต้องจองแล้ว 

 ชำระเพียง 60%  พร้อมคูปอง 600 บาท เริ่มต้น 1,254 บาท  

 

จองห้องพักในราคาพิเศษ พรอ้มอ่างอาบน้ำทุกห้อง โดยรายละเอียดดังนี้ 

ห้องพัก เราเที่ยวด้วยกัน" ชำระเพียง 60% 

Package  A ห้องดีลกัซ ์

รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน 

1,254 บาท/ห้อง 

Package  B ห้องซีววิ มินิ สวีท 

รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน 

1,794 บาท/ห้อง 

Package  C ห้องแฟมมิลี่ 

รวมอาหารเช้า สำหรับ 3 ท่าน  

2,394 บาท/ห้อง 

Package  D ห้องโอเชี่ยน ฟร้อน สวีท 

รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน 

2,994 บาท/ห้อง 

Package  E ห้องพาโนรามิค โอเชี่ยน วิว สวที 

รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (การันตีวิวทะเล) 

4,494 บาท/ห้อง 

• จองได้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 

• เข้าพักได้ตัง้แต่ 8 กรกฏาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 

• ราคาข้างต้นเป็นราคาหลังหักส่วนลดโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว 40% 

• หากใช้สิทธิโ์ครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องทำการจองล่วงหน้า 7 วัน 

 

 

 

โปร " A-ONE Super Deal " 

 



 

 

 

 

 

 

แพ็คเกจ A-ONE Experience เลือกจองแพ็คเกจสดุคุ้ม ห้องพักพร้อมอาหารเช้าและซีฟูด้บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ  

 

แพ็กเกจ ราคาเราเที่ยวด้วยกัน 

แพ็กเกจ A 

ห้องดีลักซ์ รวมอาหารเช้า และซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์มือ้ค่ำ สำหรบั 2 ท่าน 

2,754 บาท/ห้อง 

แพ็กเกจ B 

ห้องซีวิว มินิ สวีท รวมอาหารเช้า และซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์มือ้ค่ำ สำหรับ 2 ท่าน 

3,354 บาท/ห้อง 

แพ็กเกจ C 

ห้องแฟมมิลี่ รวมอาหารเช้า และซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์มือ้ค่ำ สำหรับ 3 ท่าน 

4,494 บาท/ห้อง 

แพ็กเกจ D 

ห้องโอเชี่ยน ฟร้อน สวที รวมอาหารเช้า 2 ท่าน รวมอาหารเช้า และซีฟู้ดบุฟ

เฟ่ต์มือ้ค่ำ สำหรับ 2 ท่าน 

4,194 บาท/ห้อง 

แพ็กเกจ E 

ห้องพาโนรามิค โอเชี่ยน วิว สวีท รวมอาหารเช้า และซีฟูด้บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ 

สำหรับ 2 ท่าน 

5,394 บาท/ห้อง 

 

 

 

• จองได้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 

• เข้าพักได้ตัง้แต่ 8 กรกฏาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 

• ราคาข้างต้นเป็นราคาหลังหักส่วนลดโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว 40% 

• หากใช้สิทธิโ์ครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องทำการจองล่วงหน้า 7 วัน 

• Seafood Buffet Dinner  เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 

 

 

 

โปร CRUISE Experience 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seafood Buffet Dinner   



 

 

 

  ห้องดีลักซ์ 

  ห้องซีวิว มินิ สวีท 



 

 

 

  ห้องแฟมิลี่ 

  ห้องโอเชี่ยน ฟร้อน สวีท 



 

 

 

 

  ห้องพาโนรามิค โอเชี่ยน วิว สวีท 



 

 

 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


