ค้ นพบและสัมผัสกับเสน่ห์แห่งหมูบ่ ้ านท้ องถิ่นมัลดีฟส์แบบดังเดิ
้ ม ท่ามกลางสวนสวยหลากสีสนั บนเกาะ
Kuda Huraa แห่งนี ้ พร้ อมหาดทรายสีขาวบริ สทุ ธิ์และลากูนน ้าทะเลสีฟ้าสว่างสดใส เพียง 25 นาที จาก
สนามบินนานาชาติมาเล่ ด้ วยเรื อสปี ดโบ้ ท
ห้ องพักหลังคามุงจากที่ Kuda Huraa ทังบนชายหาดและกลางน
้
้า จานวนทังสิ
้ ้น 96 หลัง ถูกสร้ างขึ ้นโดย
ช่างฝี มือท้ องถิ่น โดยใช้ วสั ดุและเทคนิคพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เพื่อสะท้ อนความอารมณ์ความเป็ นมัลดีฟส์ที่
แท้ จริง

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทาง ว ันนี้ – 26 Jul 19 / 26 Aug – 30 Sep 19
**รวมอาหารเชา้ เท่านน**
ั้
2 NIGHTS PER
PERSON ON BED &
BREAKFAST

3 NIGHTS PER
PERSON
ON BED & BREAKFAST

4 NIGHTS PER PERSON
ON BED & BREAKFAST

DBL

DBL

DBL

Beach Pavilion with pool

45,000

63,000

80,000

Sunrise Beach Bungalow
with Pool

57,000

80,000

103,000

Sunset Beach Bungalow
with Pool

68,000

97,000

125,000

Sunrise Water villa with
Pool

80,000

114,000

148,000

Sunset Water villa with
Pool

83,000

120,000

156,000

Family Beach Bungalow
with pool (4pax)

49,000

69,000

88,000

Sunrise Family Water Villa
with pool (4pax)

47,000

66,000

84,000

Two Bedroom Water suite
with Pool (4pax)

116,000

169,000

221,000

Two Bedroom Water suite
with Pool (6pax)

113,000

165,000

216,000

Two Bedroom Royal Beach
Villa (4pax)

213,000

314,000

415,000

ประเภทห้องพ ัก

เดินทาง 27 Jul – 25 Aug 19 / 01 Oct – 20 Dec 19
**รวมอาหารเชา้ เท่านน**
ั้
2 NIGHTS PER
PERSON ON BED &
BREAKFAST

3 NIGHTS PER
PERSON
ON BED & BREAKFAST

4 NIGHTS PER PERSON
ON BED & BREAKFAST

DBL

DBL

DBL

Beach Pavilion with pool

53,000

74,000

95,000

Sunrise Beach Bungalow
with Pool

68,000

97,000

125,000

Sunset Beach Bungalow
with Pool

80,000

114,000

148,000

Sunrise Water villa with
Pool

84,000

120,000

156,000

Sunset Water villa with
Pool

91,000

131,000

171,000

Family Beach Bungalow
with pool (4pax)

53,000

75,000

96,000

Sunrise Family Water Villa
with pool (4pax)

59,000

84,000

108,000

Two Bedroom Water suite
with Pool (4pax)

136,000

199,000

262,000

Two Bedroom Water suite
with Pool (6pax)

128,000

186,000

244,000

Two Bedroom Royal Beach
Villa (4pax)

213,000

314,000

415,000

ประเภทห้องพ ัก

อัพเกรดมือ้ อาหาร
Meal plan
ผู้ใหญ่
เด็ก อายุ 6-12 ปี
เด็ก อายุ 5-0 ปี

Half Board
5,500 /ท่าน/คืน
2,750 /ท่าน/คืน

Full Board
6,800 /ท่าน/คืน
3,400 /ท่าน/คืน
ฟรี

ราคาแพคเกจรวม
 ห้ องพักตามที่ท่านเลือก เริ่มต้ น 2 คืน
 เรื อสปี ดโบ้ ท บริการรับส่ง สนามบิน-รี สอร์ ท-สนามบิน
 บุฟต์อาหารเช้ า
 พนักงานต้ อนรับและอานวยความสะดวกที่สนามบิน
 Welcome drink
 ฟรี กิจกรรมทางน ้าที่ไม่ใช้ เครื่ องยนต์ อาทิ เรื อคายัค Stand up Paddle Board วินเซิฟด์
 ฟรี กิจกรรมที่ Marine Discovery Centre
 ฟรี อุปกรณ์ดาน ้า
 ฟรี เข้ าใช้ บริการยิมตลอด 24 ชม.
 ฟรี เข้ าใช้ บริการสนามเทนนิสพร้ อมอุปกรณ์
 ฟรี Wi-Fi บริเวณรี สอร์ ทและภายในห้ องพัก
 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

สิทธิพเิ ศษ สาหรั บคู่ฮันนีมูน
 ของงที่ระลึกจากรีสอร์ ท
 ผลไม้ สดในวันเข้ าพัก
 แชมเปญ
 ฮันนีมนู เค้ ก

ราคาแพคเกจไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ เส้ นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 mini-bar, private dining, special events or in-villa dining All restaurants offer a la
carte dining experiences
 ค่ากิจกรรมอื่นๆ ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้ จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจางวดแรกภายในระยะเวลาที่กาหนด
(กรณีจองมากกว่า 30 วัน)
 ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30-40 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกน้ อยกว่า 45 – 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 25%
 ยกเลิกน้ อยกว่า 30 – 20 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 50%
 ยกเลิกน้ อยกว่า 20 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 100%
 No show: Cancellation charge 100%

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
เช้ า

กรุ งเทพฯ – มัลดีฟส์

(-/-/-)

ทาการเช็คอินด้ วยตนเอง ณ สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ
(ควรถึงสนามบิน 2 – 3 ชม. ก่ อนการเดินทาง)
***สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ ของสายการบินปิ ดก่อนเครื่ องขึ ้น 50 นาที****

xx.xx น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
หลังทาการผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ให้ ท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ รีสอร์ ทที่ท่านไปพัก ใน
ระหว่างนี ้จะมีพนักงานคอยให้ บริการและนาท่านสู่รีสอร์ ท โดย Speed Boat
บ่าย
เช็คอินเข้ าสู่ที่พกั ห้ องพักตามที่ท่านเลือก...
(มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมหากแพ็คเกจที่ท่านเลือกเป็ นอาหารมือ้ เช้ าเท่ านัน้ )
จากนันให้
้ ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อเล่นกิจกรรมทางรี สอร์ ท เช่น ศูนย์ออกกาลัง
กาย,สนามแบดมินตัน,ห้ องเล่นเกมส์ (ปาเป้า,ปิ งปอง)
เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร
(มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมหากแพ็คเกจที่ท่านเลือกเป็ นอาหารมือ้ เช้ าเท่ านัน้ )

วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย

(เช้า/-/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
อิสระให้ ท่านได้ เลือกทากิจกรรมสนุกสนานกับทางรี สอร์ ท เช่น บริการอุปกรณ์ดาน ้าตื ้น,
กิจกรรมทางน ้า (ซึง่ อาจจะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่อสอบถามกับทางรี สอร์ ทที่ท่าน
พัก)หรื อ เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน
(มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมหากแพ็คเกจที่ท่านเลือกเป็ นอาหารมือ้ เช้ าเท่ านัน้

เย็น

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร
(มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมหากแพ็คเกจที่ท่านเลือกเป็ นอาหารมือ้ เช้ าเท่ านัน้ )

วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ – กรุ งเทพฯ
เช้ า

(เช้า/ -- / --)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท
* เก็บสัมภาระเพื่อทาการ Check Out ออกจากรี สอร์ ท*
“สาหรับเวลากลับ ในการนัดเรื อขึ ้นอยู่กบั ทางรี สอร์ ทจะทาการนัดในคืนสุดท้ ายของการเข้ าพัก”
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่............
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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หมายเหตุ














เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้ หนังสื อเดินทางที่ เหลื ออายุการใช้ งาน ไม่ ต่ า กว่ า 6
เดือน นับจากวันเดินทาง
ราคานี ้ใช้ สาหรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย 2 ท่านขึ ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านัน้
คาอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
Bed & Breakfast อาหารเช้ า เท่านัน้
Half Board
อาหารเช้ า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
Full Board
อาหารเช้ า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม
All Inclusive
อาหารทุกมื ้อ และ รวมเครื่ องดื่มตามรายการ
อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้
ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่เดินทาง
หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วย
เหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั ้งหมด
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้ า
เมืองให้ กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้ าว ที่พานักอยู่ในประเทศไทย อานาจสิทธิ์ขาดเป็ น
ของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น
การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย
การจลาจลหรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่ เกิดเหนื ออานาจการควบคุม ของ
บริษัทฯ







บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากโรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่ง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญ
หายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนถื อว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริการได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ ต่ า งๆทัง้ นี ้ ทางบริ ษั ท ฯ จะยึด ถื อ และค านึง ถึ ง ความปลอดภัย รวมถึ ง
ผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

