แพคเกจห้ องพักเริ่มต้ น 3วัน 2คืน
เดินทางวันนี ้ – มีนาคม 63
Domestic Flight 55 นำที + ALL INCLUSIVE
ฟรี...อุปกรณ์ดำ้ น้ำ้ ตืน
้ +กีฬำไม่มเี ครือ
่ งยนต์
ฟรี...Wi-Fi รอบรีสอร์ทและในห้องพัก

อัตรำค่ำบริกำร/รำคำต่อท่ำน
เดินทำงวันที่ 15 มกรำคม – 31 มีนำคม 2563
ALL INCLUSIVE อำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Over Water Villa

42,900

54,900

65,900

Over Water Sunset Villa

43,900

55,900

66,900

Over Water Sunset Pool Villa

46,900

60,900

73,900

ราคาแพ็คเกจรวม













ค่าที่พกั ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
ค่าเที่ยวบินในประเทศ บริ การรับ-ส่ ง สนามบินมาเล่-รี สอร์ท-สนามบินมาเล่
ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลัก
บริ การ Airport Lounge ที่สนามบินมาเล่ (Moonimaa Lounge at Male Domestic Airport)
บริ การเครื่ องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ (เสริ์ ฟเป็ นแก้ว / บริ การเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอลล์อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
บริ การของว่าง ชาและกาแฟยามบ่าย เวลา 15.00-18.00 น.
บริ การมินิบาร์ในห้องพัก
บริ การอุปกรณ์ดาน้ าตื้นและบริ การกีฬาไม่มีเครื่ องยนต์ (Kayak & Paddle Board)
บริ การ Wi-Fi ทัว่ รี สอร์ ทและในห้องพัก
Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
ห้องพักทุกแบบ พักได้สูงสุ ด ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน+เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 ท่าน หรื อ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน+เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี 2 ท่าน

ราคาแพ็คเกจไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 ค่าบริ การ In Villa Dining ค่าบริ การเครื่ องดื่มเป็ นขวด ค่าบริ การเครื่ องดื่มแบบพรี เมียม
 ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมและค่าทริ ปต่างๆ ค่ากิจกรรมดาน้ าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าบริ การสปา ค่าอาหารหรื อค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากรายการระบุ
เงื่อนไขการจอง การชาระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรี สอร์ ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)
การจองแพ็คเกจและการชาระเงิน
 กรุ ณาชาระค่ามัดจา 50% หรื อค่าบริ การเต็มจานวน (ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการจองและโปรโมชัน่ ที่ทาการจอง ณ
ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริ ษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชัน่ จากัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับ
ปริ มาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรี
สอร์ท
 หากทาการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุ ณาชาระค่าบริ การเต็มจานวนก่อนทาการจอง (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการจอง
และช่วงเดินทาง)

การยกเลิก
 ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชัน่ จากัด ทาการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชัน่ จากัด ทาการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชัน่ จากัด ทาการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 ยกเลิกกะทันหันหรื อเข้าพักไม่ครบตามจานวนคืนหรื อจานวนวันที่ทาการจอง ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากทาการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรี สอร์ ทกาหนดและทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว

Beach Villa

Over Water Villa

Over Water Sunset Villa

Beach Pool Villa

