บูธ J 50

!
ี
ร
ฟ

าวา
น
า
น
า
ว
หอง หอง
ก
า
จ
ด
ร
อัพเก โอเชี่ยนวิวทุก
เปนหอง

หองพัก ราคาเริ่มตนที่
บาท

2,799 !!!

จองห อ งพั ก เข า สวนน้ ำ
เด็ก เขาพักและทานอาหาร

ฟรี!

ขอเสนอสุดพิเศษสำหรับงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 56 ราคาสุดคุมที่คุณไมควรพลาด!!
หองพักราคาพิเศษ รวมอาหารเชา

พรอมสิทธิพิเศษเขาสวนน้ำไมจำกัดจำนวนครั้งตลอดการเขาพัก และรับเครดิตสปามูลคา 500 บาทตอหอง ตอวันฟรี!
ประเภทหองพัก
ราคาหองพัก
ราคาหองพัก
สำหรับเขาพักคืนวันอาทิตย – วันศุกร

สำหรับเขาพักคืนวันเสาร

หองวานา นาวา

ราคา 2,799 บาทสุทธิ

ราคา 4,099 บาทสุทธิ

หองโอเชี่ยนสวีท

ราคา 6,000 บาทสุทธิ

ราคา 7,500 บาทสุทธิ

หองคิดสสวีท

ราคา 6,300 บาทสุทธิ

ราคา 8,000 บาทสุทธิ

(Vana Nava Room)
(Ocean Suite)
(KidSuites®)

หองพักราคาพิเศษ รวมเซ็ทเมนูอาหารเย็น

พรอมอาหารเชา สิทธิพเิ ศษเขาสวนน้ำไมจำกัดจำนวนครัง้ ตลอดการเขาพัก และรับเครดิตสปามูลคา 500 บาทตอหอง ตอวันฟรี!
แพ็คเกจ
ราคาแพ็คเกจ
ราคาแพ็คเกจ
หองวานา นาวา (Vana Nava Room)

พรอมเซ็ทเมนูอาหารเย็น ณ หองอาหารประมง
หองวานา นาวา (Vana Nava Room)
พรอมเซ็ทค็อกเทลและแพลทเตอร
ณ วานา นาวา สกาย
หองคิดสสวีท (KidSuites®)
พรอมเซ็ทเมนูอาหารเย็น ณ หองอาหารประมง

สำหรับเขาพักคืนวันอาทิตย – วันศุกร

สำหรับเขาพักคืนวันเสาร

ราคา 3,399 บาทสุทธิ

ราคา 4,799 บาทสุทธิ

ราคา 3,499 บาทสุทธิ

ราคา 5,199 บาทสุทธิ

ราคา 6,900 บาทสุทธิิ

ราคา 8,800 บาทสุทธิ

ชวงเวลาเขาพัก : 1 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
ชวงวันหยุดตอเนื่อง : 4 – 7 กันยายน 2563 / 10 – 13 ตุลาคม 2563 / 23 – 24 ตุลาคม 2563 / 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2563 /
4 – 6 ธันวาคม 2563 / 26 – 28 กุมภาพันธ 2564
ชวงวันทีไ่ มสามารถใชบตั รหองพักได : 30 – 31 ธั น วาคม 2563 / 1 – 3 มกราคม 2564 / 12 – 14 กุ ม ภาพั น ธ 2564
*โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการใชบัตรหองพักหากมีวันหยุดจากรัฐบาลเพิ่มเติม และโปรดดูเงื่อนไขการใชบัตรหองพักดานหลังเพิ่มเติม
www.vananavahuahin.holidayinnresorts.com
Holidayinnvananavahuahin

+66 (0) 32 809 999

Holidayinnvananava

@holidayinnhuahi
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ขอกำหนดและเงื่อนไขในการเขาพัก

• ราคาดังกลาวเปนราคาสุทธิตอ หอง ตอคืน รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน และเขาสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน ไดฟรีตลอดการเขาพัก
• สำหรับการเขาพักในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตอเนื่องตองชำระเพิ่ม 1,500 บาท ตอหอง ตอคืน
• คาบริการเตียงเสริมราคา 1,500 บาทสุทธิ ตอหอง ตอคืน รวมอาหารเชาและเขาสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน ไดฟรีตลอดการเขาพัก
• เครดิตสปามูลคา 500 บาทตอหอง ตอวันจะสามารถใชไดกบั เมนูสปาอะลาคารทเทานัน้ ซึง่ ไมสามารถสะสมไปใชวนั อืน่ และไมสามารถ
ใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได
• การเขาพักและทานอาหารฟรี สำหรับเด็กไมเกิน 2 ทาน ตอหอง และอายุต่ำกวา 12 ปเทานั้น
• สำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วันที่เบอร 032 809 999 หรืออีเมล hihh.rsvn@ihg.com
• เงื่อนไขและขอกำหนดเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด

สุดคุมตอเนื่องกับแพ็กเกจสปา บุฟเฟตดินเนอรและวานา นาวา สกาย!
พบกับแพ็กเกจสปาใหคุณไดผอนคลายในราคาสุดพิเศษที่ ที ทรี สปา
สามารถใชไดทุกวันตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
• แพ็กเกจสปา 60 นาที ในราคาเพียง 699 บาท ตอทาน สำหรับการนวดไทย นวดอโรมา หรือ นวดเทา จากราคาปกติ 1,600 บาท
• แพ็กเกจสปา 90 นาที ในราคาเพียง 999 บาท สำหรับการสครับผิว 30 นาที และนวดแบบสวีดิช 60 นาที ตอทาน จากราคา
ปกติ 2,400 บาท

อรอยไปกับ Fisherman Village Seafood Market บุฟเฟตดินเนอร ณ หองอาหารประมง ซึ่ง
มีใหทานไดเลือกหลากหลายเมนู ไมวาจะเปนเมนูอาหารทะเล บารบีคิว และอื่นๆอีกมากมาย
ทุกวันเสารตั้งแตวันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563 ในราคาสุดพิเศษ
• ราคา 999 บาทตอทาน ซื้อ 2 ใบ แถมเลยทันที 1 ใบ!

ตืน่ ตาไปกับวิวระฟาแบบ 180 องศา บนจุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ดุ ในหัวหิน ผานระเบียงกระจกใสสุดอลังการ
บนชั้น 27 ที่ วานา นาวา สกาย พรอมแพ็คเกจพิเศษ สามารถใชไดทุกวัน
ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 (ยกเวนวันหยุดยาวและวันหยุดราชการ)
• แพ็คเกจค็อกเทล 2 แกวที่คุณเลือกสรรเองไดจากเมนูพิเศษ ในราคาพิเศษเพียง 499 บาท ตอทาน พรอมสวนลด 20%
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
www.vananavahuahin.holidayinnresorts.com
Holidayinnvananavahuahin

+66 (0) 32 809 999

Holidayinnvananava

@holidayinnhuahi

Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
129/129 Petchkasem Road, NongGae, Hua Hin, Prachuabkirikhan 77110, Thailand

