แพคเกจห้ องพักเริ่มต้ น 4วัน 3คืน
เดินทาง กันยายน – พฤษภาคม 63
Speedboat 90 min + Full Board or All inc.
*อัพเกรดนั่ง Seaplane ได้ (เพิ่มท่านละ 6,000 บาท)*
ที่ตงั ้ : เกาะ Kandhu, นอร์ ธ อรี อะตอล, ประเทศมัลดีฟส์
การเดินทาง: เพียง 30 นาที จากสนามบินนานาชาติมาเล่ ด้ วยเครื่องบิน Seaplane
Kuramathi รีสอร์ ตสุดหรู ระดับ 5 ดาว ในเครื อ Universal Resorts การันตีความดีงาม รี สอร์ ตตังอยู
้ ใ่ น หมูเ่ กาะ Rusdhoo บนเกาะส่วนตัวที่
อุดมสมบูรณ์และมีความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตร ร่มรื่ นไปด้ วยพืชพรรณธรรมชาติ ให้ ความรู้สกึ สดชื่น สบายตา รายล้ อมด้ วยน ้าทะเลสีฟ้าสดใส
หาดทรายสีขาวบริ สทุ ธิ์
เดินทางเข้ าถึงรี สอร์ ตได้ โดยเครื่ องบิน Seaplane ตื่นตาตื่นใจไปกับวิวทิวทัศน์มมุ สูงของหมูเ่ กาะต่างๆในทะเลมัลดีฟส์ พิเศษกับเลาน์จรับรอง VIP
ที่สนามบิน Seaplane มีบริ การเครื่ องดื่มและอินเตอร์ เน็ตฟรี ภายในเลาน์จ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ ความช่วยเหลือ
Kuramathi ยังได้ รับรางวัลทางด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ด้ วยคอนเซ็ปท์ของรี สอร์ ตทีม่ าในแนวรักษ์ โลก มีสวนผักออแกนิกปลอดสารพิษไว้
ทาอาหารภายในรี สอร์ ต และศูนย์อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางทะเล และอานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

อัตราค่าบริการ/ท่าน
เดินทาง 20 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ประเภทห้องพัก

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

27,500

34,500

32,500

41,000

Deluxe Water Villa

34,000

43,500

39,500

50,500

Water Villa with Pool

37,500

48,000

43,000

55,000

Pool Villa

38,500

49,000

43,500

56,000

Superior Beach Villa with
Jacuzzi

ราคาพักเสริม (ผูใ
้ หญ่)
เดินทาง 20 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ประเภทห้องพัก

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

16,500

21,000

20,000

26,000

Deluxe Water Villa

21,500

27,500

25,000

32,500

Water Villa with Pool

24,000

31,000

27,500

35,500

Pool Villa

24,500

31,500

28,000

36,500

Superior Beach Villa with
Jacuzzi

ราคาพักเสริม (เด็ก อายุ 2-12 ปี)
เดินทาง 20 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ประเภทห้องพัก

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

12,500

15,500

15,000

19,000

Deluxe Water Villa

16,000

20,000

18,500

23,500

Water Villa with Pool

17,500

22,500

20,000

26,000

Pool Villa

18,000

23,000

20,500

26,500

Superior Beach Villa with
Jacuzzi

เด็ก 0-2 ปี เข้าพักฟรี ชาระ Green Tax 200/คืน

อัตราค่าบริการ/ท่าน
เดินทาง 1 พฤศจิกายน 2562 – 23 ธันวาคม 2562
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ประเภทห้องพัก

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

32,500

41,500

37,500

48,000

Deluxe Water Villa

40,500

52,000

45,500

58,500

Water Villa with Pool

42,500

55,000

48,000

62,000

Pool Villa

43,500

56,000

49,000

63,000

Superior Beach Villa with
Jacuzzi

ราคาพักเสริม
เดินทาง 1 พฤศจิกายน 2562 – 23 ธันวาคม 2562
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ทุกประเภทห้องพัก
ผูใ
้ หญ่ อายุ 12 ปีขน
ึ้ ไป
เด็ก อายุ 2-12 ปี
เด็ก 0-2 ปี

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

20,000

26,000

25,500

33,000

15,000

19,000

17,500

22,500

เข้าพักฟรี ชาระ Green Tax 200/คืน

อัตราค่าบริการ/ท่าน
เดินทาง 4 มกราคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ประเภทห้องพัก

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

34,000

43,500

39,500

50,000

Deluxe Water Villa

42,000

54,500

47,500

61,000

Water Villa with Pool

45,000

57,500

50,000

64,500

Pool Villa

45,500

58,500

51,000

65,500

Superior Beach Villa with
Jacuzzi

ราคาพักเสริม
เดินทาง 4 มกราคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563
FULL BOARD (อาหารเช้า+

ประเภทห้องพัก

กลางวัน+เย็น ไม่รวมเครือ
่ งดื่ม)

Basic All Inclusive
(รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวม
เครื่องดื่ม)

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

ผูใ
้ หญ่ อายุ 12 ปีขน
ึ้ ไป

20,000

26,000

25,500

33,000

เด็ก อายุ 2-12 ปี

15,000

19,000

17,500

22,500

เด็ก 0-2 ปี เข้าพักฟรี ชาระ Green Tax 200/คืน

ราคาแพคเกจรวม
 ห้ องพักตามแพกเกจที่เลือก
 แพกเกจมื ้ออาหารตามที่เลือก Full Board (อาหารเช้ า กลางวัน เย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม) หรื อ
Basic All Inclusive (อาหารเช้ า กลางวัน เย็น รวมเครื่ องดื่ม)
 บริการรับส่งสนามบินโดย Speedboat
 สามารถอัพเกรดการเดินทางเป็ น Seaplane ได้ | ผู้ใหญ่ เพิ่มท่ านละ 6,000 บาท
และเด็กไม่ เกิน 12 ปี เพิ่มท่ านละ 4,000 บาท (Seaplane ให้ บริการ 06.00 – 16.00
น.)
 บริการ VIP Lounge พร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่มสาหรับ Seaplane
 พนักงานต้ อนรับสนามบิน
 WiFi
 สิทธิ์การเข้ า Kids Club และฟิ ตเนส
 ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax

สิทธิพเิ ศษสาหรับ Basic All Inclusive
 อาหารเช้ า กลางวัน เย็นที่ห้องอาหาร Haruge Malaafaiy หรื อ Farivalhu (ตามประเภท
ห้ องพักเท่านัน)
้
 เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และแบบไม่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้ น พรี เมี่ยมแบรนด์)
 ฟรี อุปกรณ์ดาน ้าตื ้นตลอดการเข้ าพัก
 ฟรี มินิบาร์ ภายในห้ องพัก รวมเครื่ องดื่ม Soft Drinks
 เลือกกิจกรรมเยี่ยมชมเกาะ Rasdhoo และ ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตก 1 ครัง้ /ท่าน/การเข้ า
พัก

แพคเกจนีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 การรั บประทานอาหารภายในวิลล่า / การรั บประทานอาหารมื ้อพิเศษหรื อเมนู
พิเศษ
 ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดานา้ ลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยก
กระเป๋ า ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรื อค่า
เครื่ องดื่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงือ่ นไขการชาระเงิน




ชำระเงินมัดจำ 50% ทันทีที่ทำกำรจอง
ชำระเงินมัดจำอีก 50% 30 วันก่อนกำรเดินทำง
ชำระเงิน 100% หำกทำกำรจองน้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง

เงือ่ นไขการยกเลิก
 ยกเลิกน้อยกว่ำ 45 – 30 วัน ก่อนเดินทำง Cancellation charge 25%
 ยกเลิกน้อยกว่ำ 30 – 20 วัน ก่อนเดินทำง Cancellation charge 50%
 ยกเลิกน้อยกว่ำ 20 วัน ก่อนเดินทำง Cancellation charge 100%
 No show: Cancellation charge 100%

หมายเหตุ
 เอกสำรประกอบกำรเดินทำง ใช้หนังสื อเดินทำงที่เหลืออำยุกำรใช้งำน ไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
 รำคำนี้ใช้สำหรับผูเ้ ดินทำงพร้อมกันอย่ำงน้อย 2 ท่ำนขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
 ข้อกำหนดสำหรับกำรเดินทำงโดย Seaplane กระเป๋ ำเดินทำงเช็คอิน มีน้ ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อคน
หำกน้ ำหนักเกินกำหนดจะต้องเสี ยค่ำระวำงเพิ่มโดยตรงกับเจ้ำหน้ำที่สำยกำรบิน
 กำรเดินทำงสู่รีสอร์ทนี้ตอ้ งเดินทำงด้วยเครื่ องบิน Seaplane (หยุดให้บริ กำรหลังเวลำ 16.00 น.)
 คำอธิ บำยรำยกำรอำหำรแบบต่ำงๆ
Bed & Breakfast อำหำรเช้ำ เท่ำนั้น
Half Board
อำหำรเช้ำ, อำหำรเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
Full Board
อำหำรเช้ำ, อำหำรกลำงวัน, อำหำรเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
All Inclusive อำหำรทุกมื้อ และ รวมเครื่ องดื่มตำมรำยกำร
 อัตรำค่ำบริ กำรคิดคำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใน
กรณี ที่มีกำรประกำศลดค่ำเงินบำท หรื ออัตรำแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่เดินทำง
 หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตำมถือ
เป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิน
บำงส่ วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ
หรื อ คนต่ำงด้ำว ที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย อำนำจสิ ทธิ์ ขำดเป็ นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น กำรยกเลิกหรื อล่ำช้ำ
ของสำยกำรบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำย กำรจลำจลหรื อสิ่ งของสู ญหำยตำมสถำนที่
ต่ำงๆที่เกิดเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้องค่ำชดใช้จำกโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิดกำรสูญหำยของ
สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยดังกล่ำว
 ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริ กำรใดๆ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่
สำมำรถเรี ยกร้องขอคืนค่ำบริ กำรได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆทั้งนี้ ทำง
บริ ษทั ฯ จะยึดถือและคำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้ำเป็ นสำคัญ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

( - / - / เย็น )

xx.xx น.

ผู้โดยสารทาการเช็คอินด้ วยตนเอง ณ สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ เคาเตอร์ สายการบิน.......... (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ
เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม
ณ ประตูข้ึนเครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออก 30 นาที
xx.xx น. ออกเดินทางสูเ่ มืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน......
(ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่ โมง)
xx.xx น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาเล่ ประเทศมัลดีฟ หลังทาการผ่านขันตอนตรวจคนเข้
้
าเมือง
และรับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้ องถิ่นประเทศมัลดีฟส์ ช้ ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) ให้

ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่รีสอร์ ทที่ทา่ นไปพัก ในระหว่างนี ้มีพนักงานคอยให้ บริการ และนาท่านไป
เช็คอิน ณ เคาเตอร์ Seaplane เข้ าสูท่ ี่พกั เช็คอินและให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร
วันที่สอง(สาม) สนุกสนามกับกิจกรรมมากมาย
(เช้ า / กลางวัน / เย็น )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร (บุฟเฟ่ ต์ )
หลังจากรับประทานอาหารเช้ า....จากนันให้
้ ทา่ นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อร่วมกิจกรรมทางรี
สอร์ ท เช่น ฟิ ตเนส, กิจกรรมดาน ้า, สนามแบดมินตัน, เรื อคายัค ฯลฯ
บ่ าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร
วันที่สาม(สี่) มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ
(เช้ า / - / - )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร (บุฟเฟ่ ต์ )
เก็บสัมภาระเพื่อทาการ Check Out ออกจากรี สอร์ ท ทางโรงแรมจะทาการแจ้ งเวลานัดหมาย
xx.xx น.

การเดินทางไปสนามบินให้ ผ้ โู ดยสารทราบล่วงหน้ า ในคืนสุดท้ ายของการเข้ าพัก
ได้ เวลานัดหมาย ออกเดินทางสูส่ นามบินมาเล่ เพื่อทาการเช็คอินตัว๋ เครื่ องบินและสัมภาระ

xx.xx น.
xx.xx น.

เหิรฟ้า สูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน........ เที่ยวบิน........
เดินทางถึง สนามบินสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

ประเภทห้องพ ัก
Beach Villa/Beach Villa With Jacuzzi
ขนาด 90/95 ตารางเมตร

Superior Beach Villa With Jacuzzi
ขนาด 90 ตารางเมตร

Two Bedroom Beach Villa With
Jacuzzi

ขนาด 205 ตารางเมตร

Water Villa With Jacuzzi/Deluxe Water
Villa
ขนาด 115 ตารางเมตร

Water Villa With Pool/Pool Villa
ขนาด 142 ตารางเมตร

Thundi Water Villa With Pool
ขนาด 142 ตารางเมตร

Honey Pool Villa

