เดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 62
รี สอร์ ตสุดหนูระดับ 5 ดาว ตังอยู
้ ่ไกลออกไปใน Baa Atoll เขตสงวนชีวมณฑลระดับโลก ขององค์การ
ยูเนสโก(UNESCO) ตื่นตาตื่นใจไปกับวิวทิวทัศน์และความงดงามของธรรมชาติทางทะเลอันสมบูรณ์แบบ
ในเขตอนุรักษ์ เตรี ยมสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนอย่างเหนือระดับ ณ เกาะส่วนตัวขนาด 44 เอเคอร์
ที่งดงามดัง่ สวรรค์ โอบล้ อมด้ วยน ้าทะเลสีฟ้าสว่างสดใสในลากูนรัศมี 2 กิโลเมตร กลางมหาสมุทรที่งดงาม
ตระการตา จุดหมายในฝันของนักดาน ้าและนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก
ตื่นตาตื่นใจไปกับการว่ายน ้าเล่นกับฝูงกระเบนราหูและฉลามวาฬ ณ จุดดาน ้าระดับโลกที่อยู่ใกล้ รรี สอร์ ต
ตามฤดูกาลสารวจแนวปะการังที่อดุ มสมบูรณ์ที่สดุ ในโลกกับ PADI ศูนย์ฝึกสอนการดาน ้าระดับ 5 ดาว
และร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของการสารวจกระเบนราหู การขยายพันธุ์เต่าทะเล เพาะพันธุ์ปลา และโครงการ
ฟื น้ ฟูแนวปะการัง ในศูนย์การสารวจทางทะเลเต็มรูปแบบ

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทาง ว ันนี้ – 26 กรกฎาคม 2562
**รวมอาหารเชา้ เท่านน**
ั้
2 NIGHTS PERPERSON
ON BED & BREAKFAST

3 NIGHTS PER PERSON
ON BED & BREAKFAST

4 NIGHTS PER PERSON
ON BED & BREAKFAST

DBL

DBL

DBL

Oceanfront Bungalow with
Pool

73,000

93,900

117,500

Beach Villa with Pool

84,300

115,000

145,700

Sunrise Water Villa

76,700

103,600

130,000

Sunset Water Villa

82,900

113,000

142,500

Sunrise Water Villa with Pool

86,600

118,500

149,300

Sunset Water Villa with Pool

89,100

122,200

155,300

Family Beach Villa with
Pool(4pax)

63,500

83,800

104,100

Two Bedroom Oceanfront
Bungalow with Pool(4pax)

70,600

94,400

118,200

ประเภทห้องพ ัก

เดินทาง 27 กรกฎาคม – 25 สงิ หาคม 2562
**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

Oceanfront Bungalow with
Pool

81,300

110,500

139,600

Beach Villa with Pool

101,800

141,200

180,600

Sunrise Water Villa

81,500

110,800

140,000

Sunset Water Villa

87,700

120,200

152,100

Sunrise Water Villa with Pool

92,900

127,800

161,800

Sunset Water Villa with Pool

98,600

136,400

174,200

Family Beach Villa with
Pool(4pax)

73,800

99,200

124,600

Two Bedroom Oceanfront
Bungalow with Pool(4pax)

86,300

118,000

149,700

ประเภทห้องพ ัก

เดินทาง 26 สงิ หาคม – 30 ก ันยายน 2562
**รวมอาหารเชา้ เท่านน
ั้ **
2 NIGHTS PERPERSON
ON BED & BREAKFAST

3 NIGHTS PER PERSON
ON BED & BREAKFAST

4 NIGHTS PER PERSON
ON BED & BREAKFAST

DBL

DBL

DBL

Oceanfront Bungalow with
Pool

73,000

93,900

117,500

Beach Villa with Pool

84,300

115,000

145,700

Sunrise Water Villa

76,700

103,600

130,000

Sunset Water Villa

82,900

113,000

142,500

Sunrise Water Villa with Pool

86,600

118,500

149,300

Sunset Water Villa with Pool

89,100

122,200

155,300

Family Beach Villa with
Pool(4pax)

63,500

83,800

104,100

Two Bedroom Oceanfront
Bungalow with Pool(4pax)

70,600

94,400

118,200

ประเภทห้องพ ัก

เดินทาง 1 ตุลาคม – 20 ธ ันวาคม 2562
**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

Oceanfront Bungalow with
Pool

81,300

110,500

139,600

Beach Villa with Pool

101,800

141,200

180,600

Sunrise Water Villa

81,500

110,800

140,000

Sunset Water Villa

87,700

120,200

152,100

Sunrise Water Villa with Pool

92,900

127,800

161,800

Sunset Water Villa with Pool

98,600

136,400

174,200

Family Beach Villa with
Pool(4pax)

73,800

99,200

124,600

Two Bedroom Oceanfront
Bungalow with Pool(4pax)

86,300

118,000

149,700

ประเภทห้องพ ัก

ราคาแพคเกจรวม
 ห้ องพักตามที่ท่านเลือก เริ่มต้ น 2 คืน
 เครื่ องบินน ้า (Seaplane) 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

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

สิทธิพเิ ศษ สาหรับคู่ฮันนีมูน
 ของงที่ระลึกจากรีสอร์ ท
 ผลไม้ สดในวันเข้ าพัก
 แชมเปญ
 ฮันนีมนู เค้ ก

แพกเกจเสริม Rest & Transfer ที่ Four Season Kuda Huraa
แพกเกจนี ้เหมาะสาหรับผู้เดินทางที่เดินทางถึงสนามบินมัลดีฟส์ในช่วงเย็น ซึง่ Seaplane ไม่
สามารถให้ บริการได้ ทางรี สอร์ ทจึงมีแพกเกจพิเศษเพื่อให้ ทกุ ท่านได้ พกั ผ่อนก่อนเข้ าพักที่ Landaa
Giraavaru (ช่วง 11 มกราคม – 20 ธันวาคม 2019)
สาหรับเที่ยวบินที่มาถึงมาเล่ในเวลาลางคืน เพิม่ ท่านละ 15,000 บาท พร้ อมรายละเอียดด้ านล่าง
– พนักงานต้ อนรับ ณ สนามบินมาเล่
– บริการรับส่งจากสนามบิน ถึง รี สอร์ ท Four Season at Kuda Huraa ด้ วย Speedboat
– ห้ องพักสารอง Beach Pavilion 1 คืน
– อาหารเช้ า ก่อนออกเดินทาง
สาหรับเที่ยวบินที่ออกจากมาเล่ในเวลาลางคืน เพิ่มท่านละ 7,000 บาท พร้ อมรายละเอียดด้ านล่าง
– บริการรับส่งจากรี สอร์ ท Landaa Giraavaru ถึง รี สอร์ ท Four Season at Kuda Huraa ด้ วย
Seaplane
– บริการรับส่งจากรี สอร์ ท Four Season at Kuda Huraa ถึง สนามบิน ด้ วย Speedboat
– อาหารเย็นพร้ อมเครื่ องดื่ม ก่อนออกเดินทาง

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
 ค่ากิจกรรมอื่นร ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้ จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้ 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%

หมายเหตุ






















เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้ หนัง สื อเดินทางที่ เหลื ออายุการใช้ งาน ไม่ ต่ า กว่ า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง
ราคานี ้ใช้ สาหรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย 2 ท่านขึ ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
ข้ อกาหนดสาหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋ าเดินทางเช็คอิน มีน ้าหนักได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อคน
หากน ้าหนักเกินกาหนดจะต้ องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่สายการบิน
การเดินทางสูร่ ี สอร์ ทนี ้ต้ องเดินทางด้ วยเครื่ องบิน Seaplane (หยุดให้ บริการหลังเวลา 16.00 น.)
คาอธิบายรายการอาหารแบบต่างร
Bed & Breakfast
อาหารเช้ า เท่านัน้
Half Board
อาหารเช้ า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
Full Board
อาหารเช้ า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
All Inclusive
อาหารทุกมื ้อ และ รวมเครื่ องดื่มตามรายการ
อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยน ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลง
ราคาในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่เดินทาง
หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันร
้ ปฏิเสธการเข้ า -ออกเมือง ด้ วยเหตุผล ใดร ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
เงินบางส่วนหรื อทังหมด
้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กั บชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดร ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อ
ล่าช้ าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด งาย การจลาจลหรื อสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ตา่ งรที่เกิดเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากโรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่อ งเที่ ยวนี ้ หากท่านไม่ใ ช้ บริ การใดร ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริการได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างรทังนี
้ ้
ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.

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 Seaplane

บ่าย

เช็คอินเข้ าสู่ที่พกั ห้ องพักตามที่ท่านเลือก...
(มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมหากแพ็คเกจที่ท่านเลือกเป็ นอาหารมือ้ เช้ าเท่ านัน้ )

เย็น

จากนันให้
้ ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อเล่นกิจกรรมทางรี สอร์ ท เช่น ศูนย์ออกกาลัง
กาย,สนามแบดมินตัน,ห้ องเล่นเกมส์ (ปาเป้า,ปิ งปอง)
 บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร
(มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมหากแพ็คเกจที่ท่านเลือกเป็ นอาหารมือ้ เช้ าเท่ านัน้ )

วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย
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

(เช้า/-/-)

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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