แพคเกจห้องพักเริ่ มต้น 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม - ตุลาคม 63
Seaplane 25 min + All Inclusive
ลิลลี่ บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา Lily Beach Resort & Spa ที่พกั หรู ระดับ 5 ดาว Villa 119 หลัง ตังอยู
้ ่
South Ari Atoll เดินทางด้ วยซีเพลนประมาณ 30 นาที พร้ อมมอบความสะดวกสบายสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ ยวรี สอร์ ทแห่งนี ้ สิ่ง อํ านวยความสะดวกครบครั นภายในรี ส อร์ ท แขกผู้มาเยือ นจะได้ รั บความ
สะดวกสบายในระหว่างที่พกั ที่นี่ บริ การ ฟรี Wi-Fi ทุกห้ อง, แผนกต้ อนรับ 24 ชั่วโมง, รู มเซอร์ วิส 24
ชัว่ โมง, สระว่ายนํ ้า อ่างจากุชชี่ ไว้ บริ การ สิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อกิจกรรมนันทนาการ เช่น ห้ องฟิ ตเนส
, ซาวน่า, สระว่ายนํา้ กลางแจ้ ง หรื อกิจ กรรมทางนํ ้าไม่ว่าจะเป็ นดํานํ ้าลึกหรื อดํานํ ้าตื ้นก็สามารถตอบ
โจทย์คนรักทะเลได้ เป็ นอย่างดี

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทางวันที่ 05 มกราคม – 30 เมษายน 2563
All Inclusive ( อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่ )
** ราคาพิเศษ จองก่อนเดินทาง 60 วัน **
4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

จองก่อน 60 วัน

จองก่อน 60 วัน

Beach Villa

56,900

69,700

Lagoon Villa

65,300

80,900

Deluxe Water Villa

88,600

109,400

Sunset Water Suite

115,400

147,700

ROOM TYPE

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป

43,500

52,700

เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

23,500

28,000

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 05 มกราคม – 30 เมษายน 2563
All Inclusive ( อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่ )
ROOM TYPE

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Villa

72,800

90,800

Lagoon Villa

84,800

106,800

Deluxe Water Villa

109,500

139,900

Sunset Water Suite

156,200

202,100

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป

55,300

68,600

เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

30,000

35,500

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 01 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2563
All Inclusive ( อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่ )
** ราคาพิเศษ จองก่อนเดินทาง 60 วัน **
4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

จองก่อน 60 วัน

จองก่อน 60 วัน

Beach Villa

51,800

62,900

Lagoon Villa

55,400

67,600

Deluxe Water Villa

65,800

81,500

Sunset Water Suite

83,200

104,700

ROOM TYPE

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

45,500

55,500

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 01 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2563
All Inclusive ( อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่ )
ROOM TYPE

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Villa

62,400

77,000

Lagoon Villa

67,100

83,400

Deluxe Water Villa

84,800

106,900

Sunset Water Suite

104,200

132,800

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

55,300

68,600

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 21 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดืม
่ )
** ราคาพิเศษ จองก่อนเดินทาง 60 วัน **
4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

จองก่อน 60 วัน

จองก่อน 60 วัน

Beach Villa

51,300

62,200

Lagoon Villa

56,500

69,000

Deluxe Water Villa

66,100

81,900

Sunset Water Suite

86,500

109,200

ROOM TYPE

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

45,500

55,500

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 21 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดืม
่ )
ROOM TYPE

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Villa

61,700

76,100

Lagoon Villa

68,500

85,200

Deluxe Water Villa

85,200

107,500

Sunset Water Suite

108,700

138,800

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

55,300

68,600

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 01 - 31 ตุลาคม 2563
All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดืม
่ )
** ราคาพิเศษ จองก่อนเดินทาง 60 วัน **
4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

จองก่อน 60 วัน

จองก่อน 60 วัน

Beach Villa

52,700

64,100

Lagoon Villa

58,100

71,300

Deluxe Water Villa

68,100

85,100

Sunset Water Suite

90,500

114,500

ROOM TYPE

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป

45,500

55,500

เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

24,000

29,000

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 01 - 31 ตุลาคม 2563
All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดืม
่ )
ROOM TYPE

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Beach Villa

63,600

78,700

Lagoon Villa

70,800

88,300

Deluxe Water Villa

88,500

111,800

Sunset Water Suite

113,900

145,800

ราคาพักเสริม
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปี ขึ้นไป

55,300

68,600

เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี

30,000

35,500

เด็กอายุ 2 -5.99 ปี

เข ้าพักฟรี
ชาระค่า seaplane ท่านละ 11,000 บาท

เด็กอายุ 0- 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

แพคเกจนีร้ วม
 ที่พกั ตามแพคเกจที่เลือก (พักขันตํ
้ ่า 3 คืน)
 ซีเพลนรับส่ง สนามบิน-รี สอร์ ท-สนามบิน
 มื ้ออาหารและเครื่ องดื่มแบบไม่จํากัด (All Inclusive Platinum Plan)
 ฟรี !! บริการ Wi-Fi ทัว่ รี สอร์ ท
 ฟรี !! มินิบาร์ ระดับพรี เมียม
 ฟรี !! กิจกรรมพิเศษ (เลือกได้ 2 กิจกรรม ขึ ้นอยู่กบั ตารางกิจกรรมและสภาพอากาศ)
 ฟรี !! อุปกรณ์ดํานํ ้า
 ฟรี !! บริการยิม คอร์ ทเทนนิส สนามวอลเล่ต์บอล
 ฟรี !! สนามเล่น Turtles Kids Club สําหรับบุตรหลาน
 พนักงานต้ อนรับ ณ สนามบินมาเล่
 Welcome drink
 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

แพคเกจนีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับกรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
 การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื ้อพิเศษหรื อเมนูพิเศษ
 ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดํานํ ้าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ค่าซัก
รี ด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรื อค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 ชําระเงินมัดจํา 50% ทันทีที่ทําการจอง
 ชําระเงินมัดจําอีก 50% 30 วันก่อนการเดินทาง
 ชําระเงิน 100% หากทําการจองน้ อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง
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%

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้ าแพ็คเกจ Platinum Plan Inclusions
• ต้ อนรับและบรกิารให้ ความช่วยเหลือท่านทังขามาและขากลั
้
บ ทีสนามบินนานาชาติมาเล โดยทีมงานของรี
สอร์ ต
• เลานจ์รับรอง VIP ณ อาคารรับส่งผู้โดยสารเครื องบินSeaplane สายการบิน Trans Maldivian Airways
(TMA)
• ไวน์ชนเลิ
ั ้ ศระดับพรี เมียมกว่า 80 ตัวเลือก จากทัว่ ทุกมุมโลก ณ ร้ านอาหารและบาร์ ของรี สอร์ ต
• ใหม่ แชมเปญจากฝรั่งเศส คัดสรรมาให้ ทา่ นได้ เลือกลิ ้มลอง
• บุหรี 4 ยี่ห้อ มีให้ บริ การทีบาร์ ทกุ แห่งในรี สอร์ ต
• Lily Maaร้ านอาหารหลักของรี สอร์ ต ให้ บริ การอาหารและเครื องดืมในรูปแบบบุฟเฟต์ทงั มือ้ เช้ ากลางวัน และ
เย็น เต็มอิ่มกับอาหารนานาชนิด ควบคุมอาหารหรื อแพ้ อาหาร สามารถแจ้ งทางร้ านล่วงหน้ าได้ ทงั ้ ปิ่ งย่าง
บาร์ บีคิว และอื่นๆอีกมากมาย พร้ อมโชว์การปรุงอาหารสดๆ พิเศษสําหรับท่าน

• Tamarind ภัตตาคารกลางนํ ้า ให้ บริ การอาหารเอเชียเลิศรส ทังอาหารไทย
้
อาหารอินเดีย และอาหารจีน
ปรุงทุกจานอย่างพิถีพิถนั โดยท่านจะดัรับสิทธิรับประทานอาหารฟรี ที่นี่ 1 ครัง้ / สัปดาห์เลือกระหว่างมือ้ เที่ยง
หรื อ มื ้อเย็น
• Spirit Bar & Lounge สิทธิเข้ ารับบริ การเครื่ องดื่มทังที
้ ่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ไม่จํากัดปริ มาณ
• Aqua Pool Bar ให้ บริ การอาหารเที่ยงแบบ A la carte พร้ อมเครื่ องดื่มทังที
้ ม่ ีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ไม่จํากัดปริ มาณ
• Vibes Bar ให้ บริ การอาหารเที่ยงแบบ A la carte พร้ อมเครื่ องดื่มทังที
้ ม่ ีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ไม่
จํากัดปริ มาณ พร้ อมกิจกรรมให้ ความบันเทิงประจําสัปดาห์
• มินิบาร์ ระดับพรี เมียม มีเบียร์ ไวน์นํ ้าอัดลม นํ ้าเปล่า และขนมขบเคี ้ยวไว้ ให้ บริ การทุกวัน
• อภินนั ทนาการ เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฟรี ทีG Beach-Side Cooling Box
• อภินนั ทนาการ อุปกรณ์ดํานํ ้าและเครื่ องเล่นทางนํ ้าแบบไร้ มอเตอร์
• เข้ าใช้ บริ การSport Complex ได้ ฟรี ทงสนามเทนนิ
ั้
ส สนามวอลเลย์บอล ยืมออกกําลังกาย และกีฬาในร่มทุก
ชนิด
• อภินนั ทนาการ ทริ ปกิจกรรม 2 ทริ ป/ 1 ท่าน/ การเข้ าพัก ทัง้ ทริ ปดํานํ ้าชมปะการัง ทริ ปตกปลา ทริ ปล่องเรื อ
ชมพระอาทิตย์ตกดิน และทริ ปเยียมชมหมู่บ้านประมงท้ องถิ่น โดยยึดตารางกิจกรรมของรี สอร์ ตเป็ นหลัก
• อภินนั ทนาการ อินเตอร์ เน็ต ครอบคลุมทัว่ ทังรี้ สอร์ ต
• Turtles สโมสรสําหรับเด็กเล็ก สําหรับลูกค้ าตัวเล็กของเรา พร้ อมดูแลและนําเด็กๆทํากิจกรรมพิเศษ
มากมาย

สิทธิประโยชน์สําหรับผู้เข้ าพักห้ อง Water Villa
ห้ อง Sunset Water Suite (เข้ าพักอย่ างน้ อย 3 คืน)
• อภินนั ทนาการแชมเปญ 1 ขวดสําหรับการตอ้ นรับ และ VIP เช็คอินถึงในห้ องพัก
• ตะกร้ าผลไม้ ต้อนรับระดับ VIP เมื่อไปถึงรี สอร์ ต
• รับประทานอาหารรสชาติเลิศได้ ฟรี ที่ร้าน Tamarind
• ทริ ปล่องเรื อส่วนตัว
• ผลิตภัณฑ์ของใช้ ในห้ องนํ ้าสุดหรูจาก Hermes

ห้ อง Deluxe Water Villa (เข้ าพักอย่ างน้ อย 3 คืน)
• อภินนั ทนาการแชมเปญ 1 ขวด สําหรับการต้ อนรับ
• อภินนั ทนาการของว่างรสเลิศ ที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดี
• ผลติภณั ฑ์ของใช้ ในห้ องนํ ้าสุดหรูจาก Bvlgari

สิทธิสําหรับฮันนีมนู และวันครบรอบแต่งงาน เข้ าพักอย่างน้ อย 4 คืน
• อภินนั ทนาการแชมเปญ 1 ขวด
• อภินนั ทนาการเค้ กรูปทรงหัวใจ
• อภินนั ทนาการตะกร้ าดอกไม้ และผลไม้
• พิเศษ ดินเนอร์ ใต้ แสงเทียนริ มชายหาด พร้ อมอาหาร 4 คอร์ สสุดหรู
• บัตรของขวัญมูลค่า 50 USD/ ท่าน สําหรับเข้ าใช้ บริ การที่ Tamara by Mandara (สําหรับทรี ทเมน้ ท์ยกเว้ น
ทําเล็บมือ เล็บเท้ า)
• บริ การเปลีย่ นผ้ าปูที่นอน
• บริ การตกแต่งห้ องอาบนํ ้าและเตียงนอนโหมดโรแมนติก

Terms & Conditions:
**Honeymoon benefits and discount applicable within 12 months after the official wedding date
**Wedding anniversary benefits and discount applicable every 5 years, within 6 months before and
after the official wedding anniversary date.
**Valid Official Marriage Certificate, to be presented to the resort upon check in to avoid revision of the
rates.
**Please note the spa credit can only be redeemed against the regular price list which can be found at
Tamara Spa, and cannot be combine with any other offer.

หมายเหตุ
 ราคานี ้ใช้ สาํ หรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย 2 ท่านขึ ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
 ข้ อกําหนดสาหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋ าเดินทางเช็คอินมีนํ ้าหนักได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ
คนหากนํ ้าหนักเกินกําหนดจะต้ องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่สายการบิน
 การเดินทางสูร่ ี สอร์ ทนี ้ต้ องเดินทางด้ วยเครื่ องบิน Seaplane (หยุดให้ บริ การหลังเวลา 16.00 น.)
 อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคา
ค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ ้ามัน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาทหรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่คณะจะเดินทาง
 หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆปฏิ
้
เสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
เงินบางส่วนหรื อทังหมด
้
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติหรื อคนต่า งด้ าว ที่พํานัก อยู่ในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ า
เมือง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิก หรื อ
ล่าช้ าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสูญหาย
ตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ จะทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่ง เมื่อเกิด
การสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทังนี
้ ้ ทาง
บริ ษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสําคัญ

