แพคเกจห้องพักเริ่ มต้น 3 วัน 2 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 – เมษายน 63
Speedboat 35 min + Bed & Breakfast

อัตราค่าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทางว ันนี้ - 20 ธ ันวาคม 2562
่ ั พ ัก 4 คืน ฟรี! อ ัพเกรดเป็น Half Board
** โปรโมชน
อาหารเชา้ เย็น (ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ )
3 วัน 2 คืน
ประเภทห้องพ ัก

4 วัน 3 คืน

้ านัน
อาหารเชาเท่
้

5 วัน 4 คืน
อาหารเช ้า เย็น
(ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ )

Beach Bungalow with Pool

39,000

51,500

64,000

Lagoon Bungalow with Pool

44,000

59,000

74,000

Ocean Bungalow with Pool

49,500

67,000

85,000

28,000

35,500

44,000

15,000

19,000

23,000

-

พักเสริม ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขึน
้ ไป

เด็กอายุ 2- 1.99 ปี
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางว ันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2563
** แพคเกจ อาหารเช้าเท่านัน
้ **
ประเภทห้องพ ัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Bungalow with Pool

47,500

64,000

81,100

Lagoon Bungalow with Pool

51,000

69,500

88,800

Ocean Bungalow with Pool

57,000

78,500

100,500

พักเสริม ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขึน
้ ไป

20,500

25,000

29,500

เด็กอายุ 2- 1.99 ปี

11,500

13,500

15,500

-

เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางว ันที่ 1พฤษภาคม– 30 ก ันยายน 2563
** แพคเกจ อาหารเช้าเท่านัน
้ **
ประเภทห้องพ ัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Bungalow with Pool

39,500.-

52,500

65,500

Lagoon Bungalow with Pool

41,500

55,500

69,500

Ocean Bungalow with Pool

47,500

64,500

81,000

พักเสริม ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขึน
้ ไป

21,500

26,000

31,000

เด็กอายุ 2- 1.99 ปี

12,000

14,000

16,500

-

เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางว ันที่ 1-30 ตุลาคม 2563
** แพคเกจ อาหารเช้าเท่านัน
้ **
ประเภทห้องพ ัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Bungalow with Pool

51,500

70,500

89,500

Lagoon Bungalow with Pool

56,000

77,000

98,500

Ocean Bungalow with Pool

59,000

81,500

104,000

พักเสริม ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขึน
้ ไป

21,500

26,000

31,000

เด็กอายุ 2- 1.99 ปี

12,000

14,000

16,500

-

เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

ราคาแพคเกจรวม
- ที่พกั ตามแพคเกจที่เลือก (พักขั้นต่า 2 คืน)
- สปี ดโบ้ทรับส่ง สนามบิน-รี สอร์ท-สนามบิน
- แพคเกจอาหาร อาหารเช้าแบบ A la Carte ที่ห้องอาหาร Celsius (ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
ฟรี ! อัพเกรดมื้ออาหารเป็ น Half Board (บริ การอาหารเช้าและเย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม) สาหรับผูเ้ ข้าพัก 4 คืน สาหรับ
เดินทางช่วง 1 – 20 ธันวาคม 2019
- พนักงานต้อนรับ ณ สนามบินมาเล่
- Welcome drink
- ฟรี น้ าดื่มวันละ 2 ขวด ภายในห้องพัก
- ฟรี อุปกรณ์ดาน้ าตื้น : Mask และ Fin
- ฟรี Wi-Fi ภายในห้อง และ ส่วนกลาง

- สิ ทธิในการเข้าใช้บริ เวณส่วนกลางและฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัพเกรดมือ
้ อาหาร
• อัพเกรดจาก Bed & Breakfast เป็ น Half Board (อาหารเช้าและเย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
อาหารเช้าและเย็นที่ห้องอาหาร Celsius (ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
ผูใ้ หญ่เพิ่ม 5,300 บาท/ท่าน/คืน | เด็ก (0 – 11.99 ปี ) เพิ่ม 2,650 บาท/ท่าน/คืน
*ส่ วนลด 35% สาหรับมื้ออาหารเย็นที่ห้องอาหาร Feeling KOI หรื อห้องอาหารอื่นๆยกเว้นห้องอาหาร Celsius
*ส่ วนลด 25% สาหรับ Destination Dinning
• อัพเกรดจาก Bed & Breakfast เป็ น Full Board (อาหารเช้า กลางวันและเย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
อาหารเช้าและเย็นที่ห้องอาหาร Celsius สาหรับมื้อกลางวันที่ห้องอาหาร Forno หรื อห้องอาหารอื่นๆขึ้นอยู่กบั ทาง
รี สอร์ท (ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
ผูใ้ หญ่เพิ่ม 6,800 บาท/ท่าน/คืน | เด็ก (0 – 11.99 ปี ) เพิ่ม 3,400 บาท/ท่าน/คืน
*ส่ วนลด 35% สาหรับมื้ออาหารเย็นที่ห้องอาหาร Feeling KOI หรื อห้องอาหารอื่นๆยกเว้นห้องอาหาร Celsius
*ส่ วนลด 25% สาหรับ Destination Dinning
*ส่ วนลด 35% สาหรับมื้ออาหารกลางวันที่ห้องอาหาร RAW
• อัพเกรดจาก Half Board เป็ น Full Board (สาหรับผูเ้ ข้าพัก 4 คืน)
ผูใ้ หญ่เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน/คืน | เด็ก (0 – 11.99 ปี ) เพิ่ม 750 บาท/ท่าน/คืน
ิ ธิพเิ ศษสาหรับฮันนีมน
สท
ู และวันครบรอบแต่งงาน (เข้ าพักขันต
้ ่า 4 วัน)

- แชมเปญและผลไม้ สดภายในห้ องพัก
- สปา 90 นาที ที่ Huvafen Spa
- บริการ Turn Down Service 1 ครัง้ ระหว่างที่เข้ าพัก
- พิเศษ ดินเนอร์ใต้ แสงเทียน

แพคเกจนีไ้ ม่รวม

× ตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื ้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดาน ้าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ค่าซัก
รีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการสารองที่น่ งั
• กรุณาจองล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจางวดแรกภายในระยะเวลาที่กาหนด (กรณี
จองมากกว่า 30 วัน)
• ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30-40 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ

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%

Lagoon Bungalow with Pool

Ocean Bungalow with Pool

Ocean Bungalow with Pool

หมายเหตุ
• ราคานี ้ใช้ สาหรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย 2 ท่านขึน้ ไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรื อมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่คณะจะเดินทาง
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือ
เป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
บางส่วนหรื อทังหมด
้

• บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว ที่พานัก อยู่ในประเทศไทย อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิก หรื อล่าช้ า
ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ
• บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่ง เมื่อเกิดการ
สูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้ องขอคืนค่าบริการได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัท
ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ

