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หัวหิน – ชะอำ 3วัน 2คืน
วันแรก :

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหัวหิน - ชะอา/หัวหิน

10.05 น.
เที่ยง

เหินฟ้า จากสนามบินเชียงใหม่-สนามบินหัวหินโดย
รถตู้รอรับท่านที่สนามบินหัวหิน – พาคณะเดินทางไปยังร้านอาหาร
แนะนา: ร้าน ปลาทู เรสเตอรองท์ ชะอา-หัวหิน
Check in เข้าที่
เล่นนาพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นนาทะเล หน้าที่พัก

บ่าย

(-/-/-)

เย็น

นาท่านไป ตลาดโต้รงุ้ หัวหิน

วันที่สอง :

วนอุทยานปราณบุรี - 1d+ Day Artist ค่าเฟ่ - อุทยานราชภักดิ์ – เขาตะเกียบ - ตลาดซิเคด้า
(B/-/-)

มาร์เก็ต
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (1)
วนอุทยานปราณบุร,ี 1d+ Day Artist ค่าเฟ่

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
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บ่าย

อุทยานราชภักดิ,์ เขาตะเกียบ

เย็น

ตลาดซิเคด้า มาร์เก็ต (เปิด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

วันที่สาม :

ซือของฝาก –เดินทางกลับ – สนามบินหัวหิน - เชียงใหม่

07.00 น.
10.00 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)
Check out ซือของฝาก ตลาดชะอา
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางถึง สนามบินหัวหิน
เดินทางกลับเที่ยวบิน สนามบินหัวหิน-สนามบินเชียงใหม่

(B/-/-)
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อัตราค่าบริการแพ็คเกจรวม ไม่ตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมภาษี
แพ็คเกจ 3วัน 2คืน
Centra by Centara Cha-Am Beach Resort Hua Hin (หาด หัวหิน-ชะอา)
เที่ยวด้วยกัน รัฐออกให้ 40% (ค่าที่พัก)

ราคาเต็ม
บาท/ท่าน

วันเดินทาง

บาท/ท่าน

2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน

2 ท่าน

4 ท่าน

6 ท่าน

วันธรรมดา (อาทิตย์ - ศุกร์)

8,490

5,890

4,990

7,690

5,090

4,190

วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์)

9,200

6,600

5,700

8,150

5,550

4,650

วันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์

10,890 8,290

7,390

9,190

6,590

5,690

โครงการเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท/วัน/ห้อง เมื่อ Check-in โรงแรมสาเร็จ
ราคาทัวร์รวม :
 รถตู้ 1คัน นาเที่ยวตามรายละเอียดในโปรแกรม ( รถตู้พาคณะเที่ยว )
 ที่พัก 2 คืน + อาหารเช้า (พัก 2ท่าน/ห้อง)
 ประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง*ไม่ใช่ประกันสุขภาพ* ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาล 500,000บ./คน กรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน
ราคาทัวร์ไม่รวม :
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม่-หัวหิน
 เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ นอกเหนือที่แจ้งไว้ และค่าเปิดขวด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการอาหารมินบิ าร์
 ค่าทิปพนักงานขับรถ

