
 
 
 
 
 
 
 

Package หวัหนิพูลวลิลา่ APD01-09 

รหสัทวัร ์APD01-09  

 

 
 

วนัแรก สนุกลมืโลกทีส่วนน า้ Vana Nava 

.......... รอตอ้นรบัทุกท่านทีส่วนน ้าแหง่ความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucher

กับเจา้หนา้ที ่ทีห่อ้งจ าหน่ายบัตร)   

อตัราคา่บรกิารเสรมิราคาพเิศษเมือ่ท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 
VR Slide  

เล่นได ้1ครัง้ 

VR Slide  

เล่นไดไ้ม่จ ากัด 

Beach Hut  

(ส าหรับ 2-4 ท่าน) 

Cabana  

(ส าหรับ 5-8 ท่าน) 

Locker ฝากของ ผา้เช็ดตัว 

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

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหารภายในสวนน ้า Vana Nava 

 
16.00 น. เชญิท่านเช็คอนิเพือ่เขา้พักทีบ่า้นพักแบบ Pool Villa ตามทีท่่านไดจ้องไว ้พรอ้ม

สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ สระวา่ยน ้าสว่นตัว, เตาป้ิงย่าง, ท าอาหารได ้

อปุกรณ์ครัวครบ, ฟร ีwifi, คาราโอเกะ, ไฟเธค 

 *อปุกรณ์และสิง่ของอ านวยความสะดวกอาจแตกตา่งกนัไปในบา้นพักแตล่ะหลัง 
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 *บา้นพักทุกหลังจะมขีอ้ก าหนดและระเบยีบในการเขา้พักแตกตา่งกันไป ผูเ้ขา้

พักตอ้งศกึษารายละเอยีดและปฏบิัตติามโดยเคร่งครัด 

   

วนัทีส่อง ทอ่งเทีย่ววถิชีุมชนชาวประมงปากน า้ปราณ  

เชา้  พักผ่อนอสิระตามอัธยาศัย 

09.00 น. ชาวประมงชุมชนหมูบ่า้นคลองเกา่ยนิดตีอ้นรับและน าท่านลอ่งเรอืชมวถิ ี

ชุมชนชาวประมงปากน า้ปราณ ชมป่าโกงกางอายุรอ้ยปี อดุหนุนสนิคา้ของ

ฝากจากทะเล “หมกึไขแ่ดดเดยีว” ใหท้่านไดล้องลิม้ชมิรสและซือ้เป็นของ

ฝากคนทางบา้น (โปรดตรวจสอบรอบการลอ่งเรอืใน voucher ของท่านซึง่จะมี

ตัง้แตร่อบ 09.00-15.00 น.) 

 
12.00 น. เช็คเอา้ท ์ใหท้่านไดเ้ดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (การเช็คเอา้ทเ์กนิก าหนดเวลา 

อาจท าใหท้่านมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

รา้นอาหาร-รายการอาหารและการเดนิทาง  

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร  

1. เดนิทางไดท้กุวัน ส าหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึน้ไป 

2. ราคาโปรโมชัน่นี้ส าหรับจองภายใน 31 มคี.64 และเดนิทางภายใน 31 พค.64 เท่านัน้ 

บา้นพักแบบพูลวลิลา่ 1 หลงั ส าหรับ 10 ทา่น ราคาท่านละ พักตอ่ท่านละ 

เขา้พักวันอาทติย ์– พฤหัสฯ 1,199 บาท 450 บาท 

เขา้พักวันศกุร ์/ เสาร ์ 1,399 บาท 650 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่เขา้สวนน ้าพรอ้มอาหารกลางวัน  2.คา่ทีพั่กแบบพูลวลิลา่ 1 คนื 

3.คา่เรอืรับ/สง่ตามทีร่ะบใุนรายการ   

 

*กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วไม่ใชบ้รกิารสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด ถอืเป็นความสมัครใจของ

นักท่องเทีย่วเอง ผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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หมายเหต ุ: กรณีมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ (วันอาทติย-์พฤหัส/ศกุร-์เสาร)์ 

9 ท่านเพิม่ท่านละ 100/150 บาท,  8 ท่านเพิม่ท่านละ 250/350 บาท  

7 ท่านเพิม่ท่านละ 450/550 บาท,  6 ท่านเพิม่ท่านละ 600/800 บาท  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

1.ภาษีมูลคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

2.คา่ใชจ่้ายอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 

การเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

*เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถเลือ่นหรอืยกเลกิการเขา้พักไดท้กุกรณี (ไม่คนืเงนิ) 
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บา้นพกัพูลวลิลา่ (ไมร่บัสตัวเ์ล ีย้งทุกกรณี) 

 
- สระว่ายน ้าขนาด 4x6 เมตร อปุกรณ์ครวัครบ ท าอาหารได ้ป้ิงย่างได ้มฟีรี wifi คาราโอเกะ 

ไฟเธค เสยีงดังได ้พักไดส้งูสดุ 12 คน 

- กรณีเขา้พักเกนิกวา่จ านวนทีแ่จง้ไว ้จา่ยหนา้บา้นคดิเพิม่จากราคาปกตอิกี 500 บาท/คน หรอื

เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบไุวใ้น voucher จะถูกยกเลกิการเขา้พักทันทแีละไมค่นืเงนิ 

- จ ากัดการใชไ้ฟ 100 ยูนติ ผูเ้ขา้พักตอ้งน าของใชส้ว่นตัวมาเอง 

- ช าระเงนิคา่ประกนั 2,000 บาทในวนัเช็คอนิ และรับเงนิคนืในวันเช็คเอาท ์หากไม่มอีะไรเสยีหาย

รับเงนิคนืเต็มจ านวน หากมขีองช ารดุเสยีหายอนัเกดิมาจากผูเ้ขา้พัก ตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหาย

ตามจรงิ 

- หา้มสบูบหุรีใ่นบา้นเดด็ขาด ฝ่าฝืนปรับ 3,000 บาท 

- เช็คอนิไดห้ลัง 14.00 น. เช็คเอาทไ์ม่เกนิ 11.30 น. โปรดโทร.แจง้ผูด้แูลบา้นลว่งหนา้ 30 นาที

กอ่นท าการเช็คเอาท ์เพือ่ตรวจรับมอบบา้นและคนืเงนิประกัน หากเช็คเอาทเ์กนิกว่าเวลาที่

ก าหนด คดิคา่ปรับช่ัวโมงละ 1,000 บาท 

- หา้มน าสัตวเ์ลีย้งเขา้ หากฝ่าฝืนปรับตัวละ 3,000 บาท/คนื 

- ตอ้งลา้งท าความสะอาด จาน ชาม เครือ่งครัว กอ่นเช็คเอาท ์หากไม่สะดวกสามารถจา้งบรกิาร

ได ้ครัง้ละ 500 บาท 

- ตอ้งเก็บขยะใสถุ่งด าใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นท าการเช็คเอาท ์หากไม่เก็บปรับ 500 บาท 

 


