แพคเกจห้ องพักเริ่มต้ น 3วัน 2คืน

เดินทาง ตุลาคม 62 – เมษายน 63
Speedboat 20 min + Half Board
ฟรี!! Floating Breakfast เมื่อพักห้อง Lagoon Pool Water Villa
ฟรี!! Sparkling Wine 1 ขวด พร้อมดื่มด่่ำกับบรรยำกำศยำมอำทิตย์อัสดง
ฟรี!! Couple Massage 30 นำที
GRAND PARK KODHIPPARU รี สอร์ ท 5 ดาว เปิ ดใหม่ ตังอยู
้ ่บนเกาะ Kodhipparu ใน Male Atoll
เหนือ เป็ นเกาะที่มีชื่อเสียงในด้ าน แหล่งดาน ้า และ ชีวิตทางทะเลที่อดุ มสมบูรณ์ เดินทางด้ วยเรื อเร็ว
เพียง 20 นาที จากสนามบิน นานาชาติมลั ดีฟส์ ( Ibrahim Nasir international ) รี สอร์ ทมีห้องอาหาร
3 แห่ง บาร์ พร้ อมสระว่ายน ้าแบบอินฟิ นิตี ้ ห้ องอาหารชันเลิ
้ ศอันเป็ นสัญลักษณ์ และประสบการณ์ใน
การรับประทานอาหารค่าสุดพิเศษ

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทำง 01 ตุลำคม 2562 – 30 พฤศจิกำยน 2562
*ฟรี!! Floating Breakfast เมื่อพักห้อง Lagoon Pool Water Villa*
3 วัน 2 คืน Half Board

ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน All inclusive

พักคู่

เด็ก 3-11 ปี

พักคู่

เด็ก 3-11 ปี

Ocean Water Villa

27,900

10,900

37,900

19,900

Lagoon Water Villa

29,900

10,900

39,900

19,900

Lagoon Pool Water Villa

34,900

10,900

44,900

19,900

เดินทำง 01 ธันวำคม 2562 – 26 ธันวำคม 2562
*ฟรี!! Floating Breakfast เมื่อพักห้อง Lagoon Pool Water Villa*
ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน Half Board

3 วัน 2 คืน All inclusive

พักคู่

เด็ก 3-11 ปี

พักคู่

เด็ก 3-11 ปี

Ocean Water Villa

31,900

10,900

41,900

19,900

Lagoon Water Villa

33,900

10,900

43,900

19,900

Lagoon Pool Water Villa

38,900

10,900

49,900

19,900

เด็กอำยุ 0-2 ปี พักฟรี ช่ำระ Green tax คืนละ 200 บำท
เด็ก 2-2.99 ปี รำคำท่ำนละ 4,500 บำท

ราคาแพคเกจรวม
 ค่าที่พกั ตามประเภทห้ องและจานวนคืนที่ทา่ นเลือก
 ค่าเรื อเร็ว บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รี สอร์ ท-สนามบินมาเล่
 ค่าอาหารแบบ Half Board หรื อ All inclusive
-Half Board รวมค่าอาหารเช้ าและค่าอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารหลัก (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)
-All Inclusive รวมค่าอาหารเช้ า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารหลัก รวมค่าเครื่ องดื่ม
และกิจกรรมดังนี ้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร “The Edge”
บริการอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร “The Edge” หรื อ “Breeze Pool Bar” หรื อ เครดิต
ค่าอาหารเมื่อใช้ บริ การที่ห้องอาหาร “FireDOOR”
บริการเครื่ องดื่มหลากหลาย อาทิเช่น ไวน์ เบียร์ สปิ ริต ค็อกเทล ซอฟท์ดริง้ ค์ ชา-กาแฟ ณ บาร์ ของรี สอร์ ท
ส่วนลดการใช้ บริ การสปา 40% สาหรับเมนูสปารายการปกติ ไม่สามารถใช้ เป็ นส่วนลดรายการโปรโมชัน่ ได้
 ฟรี ...บริ การ Couple Massage 30 นาที (ท่านละ 1 ครัง้ ต่อการเข้ าพัก)
 ฟรี ...Sparkling Sunset: บริการ Non-Alcoholic Sparkling Wine 1 ขวดสาหรับ 2 ท่าน พร้ อมดื่มด่า
บรรยากาศอาทิตย์อสั ดง ณ ห้ องอาหาร FireDOOR บริการเวลา 17.00-18.30 น.
 สาหรับบริการ Floating Breakfast ลูกค้ าต้ องทาการจองเมื่อเข้ าพักที่รีสอร์ ทเท่านัน้ (หากไม่ได้ ใช้
บริการไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนเงินและไม่สามารถชดเชยเป็ นสิ่งอื่นได้ )
 บริการ Wi-Fi พื ้นที่สาธารณะและในห้ องพัก
 Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

เดินทำง 27 ธันวำคม 2562 – 10 มกรำคม 2563
รวมอำหำรเช้ำเท่ำนั้น
Half Board ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำทคืน
Full Board ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 4,300 บำท/คืน
All Inclusive ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 7,500 บำท/คืน

4 วัน 3 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

ประเภทห้องพัก

5 วัน 4 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

6 วัน 5 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

Ocean Water Villa

59,900

26,900

71,900

32,900

Lagoon Water Villa

61,900

26,900

74,500

32,900

Ocean Pool Water Villa

66,000

26,900

79,900

32,900

Lagoon Pool Water Villa

68,000

26,900

82,500

32,900

เดินทำง 11 มกรำคม 2563 – 31 มีนำคม 2563
รวมอำหำรเช้ำเท่ำนั้น
Half Board ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำทคืน
Full Board ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 4,300 บำท/คืน
All Inclusive ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 7,500 บำท/คืน

ประเภทห้องพัก

4 วัน 3 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

5 วัน 4 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

6 วัน 5 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

Ocean Water Villa

35,900

21,500

45,500

26,900

53,900

32,900

Lagoon Water Villa

37,500

21,500

47,000

26,900

55,900

32,900

Ocean Pool Water Villa

40,500

21,500

50,500

26,900

60,500

32,900

Lagoon Pool Water Villa

41,500

21,500

52,500

26,900

62,500

32,900

เดินทำง 1 เมษำยน 2563 – 30 เมษำยน 2563
รวมอำหำรเช้ำเท่ำนั้น
Half Board ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำทคืน
Full Board ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 4,300 บำท/คืน
All Inclusive ช่ำระเพิ่มท่ำนละ 7,500 บำท/คืน

4 วัน 3 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

ประเภทห้องพัก

5 วัน 4 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

6 วัน 5 คืน
เด็ก 3-11 ปี
พักคู่

Ocean Water Villa

33,500

21,500

41,900

26,900

49,500

32,900

Lagoon Water Villa

34,900

21,500

43,500

26,900

51,500

32,900

Ocean Pool Water Villa

37,500

21,500

46,900

26,900

55,900

32,900

Lagoon Pool Water Villa

38,900

21,500

48,900

26,900

58,500

32,900

เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี พักฟรี / เด็กอายุ 2-2.99 ปี ราคาท่านละ 4,500 บาท
/ ค่ามื้ออาหารเพิม่ เติมคิด 50% จากราคาค่าอาหารของผูใ้ หญ่

ราคาแพคเกจรวม


ค่ำที่พักตำมประเภทห้องและจ่ำนวนคืนที่ท่ำนเลือก

 ค่ำเรือเร็ว บริกำรรับ-ส่ง สนำมบินมำเล่-รีสอร์ท-สนำมบินมำเล่
 ค่ำอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรหลัก
 บริกำร Wi-Fi พื้นที่สำธำรณะและในห้องพัก
 Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax
 ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บำท

แพคเกจนีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื ้อเพลิงของสาย
การบิน
 ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดาน ้าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรื อค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
รายการระบุ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี ขอนาเสนอราคาใหม่)
Honeymoon Offer (พักขัน
้ ต่ำ่ 4 คืน) 1 Bottle of wine on arrival + Bed
Decoration (Within 6 months from date of wedding)

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจางวดแรกภายในระยะเวลาที่กาหนด (กรณี จอง
มากกว่า 30 วัน)
 ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30-40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

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

หมายเหตุ


















เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
ราคานี้ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
คาอธิ บายรายการอาหารแบบต่างๆ
Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
Half Board
อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
Full Board
อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่ องดื่ม
All Inclusive
อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่ องดื่มตามรายการ
อัตราค่าบริ การคิ ดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยน ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลง
ราคาในกรณี ที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่
คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้า เมื อ งของไทย งดออกเอกสารเข้า เมื อ งให้ ก ับ
ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย เช่ น การยกเลิกหรื อ
ล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจลหรื อสิ่ งของสู ญหาย
ตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิ ดการสู ญ
หายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสาคัญ

