แพคเกจห้องพักเริ่มต้น 3 วัน 2 คืน
จองภายใน 15 – 31 มกราคม 2563
เดินทาง 15 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563
Seaplane 45 min + Full Borad

อัตราค่าบริการ/ราคาต่อท่าน
เดินทาง 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
Free upgrade to Full Board
(อาหารเชา้ , อาหารกลางว ัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ )
ประเภทห้องพัก

2 คืน

3 คืน

4 คืน

พักคู่

พักสาม

พักคู่

พักสาม

พักคู่

พักสาม

Water Villa

32,900

31,900

37,900

36,900

46,900

45,900

Water Pool Villa

33,900

32,900

41,900

40,900

47,900

46,900

Beach Pool Villa

34,900

33,900

42,900

41,900

49,900

48,900

Water Pool Villa

35,900

34,900

43,900

42,900

50,900

49,900

Beach Sunset Pool Villa

36,900

35,900

44,900

43,900

51,900

50,900

Water Sunset Pool Villa

36,900

35,900

45,900

44,900

52,900

51,900

ราคาเด็กอายุ 6-11.99 ปี

ราคาพักเสริม
18,900
22,900

26,900

ราคาเด็กอายุ 2-5.99 ปี

11,900

13,900

ราคาเด็กอายุ 0-1.99 ปี

12,900
เข้าพักฟรี

เดินทาง 1 เมษายน - 31 สงิ หาคม 2563
Free upgrade to Full Board
(อาหารเชา้ , อาหารกลางว ัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ )
ประเภทห้องพัก

2 คืน

3 คืน

4 คืน

พักคู่

พักสาม

พักคู่

พักสาม

พักคู่

พักสาม

Water Villa

30,500

29,500

35,900

34,900

42,900

41,900

Water Pool Villa

31,500

30,500

38,900

37,900

44,900

43,900

Beach Pool Villa

32,500

31,500

39,900

38,900

46,900

45,900

Water Pool Villa

33,500

32,500

40,900

39,900

47,900

46,900

Beach Sunset Pool Villa

34,500

33,500

41,900

40,900

48,900

47,900

Water Sunset Pool Villa

35,500

34,500

42,900

41,900

49,900

48,900

ราคาเด็กอายุ 6-11.99 ปี

ราคาพักเสริม
18,900
22,900

26,900

ราคาเด็กอายุ 2-5.99 ปี

11,900

13,900

ราคาเด็กอายุ 0-1.99 ปี

12,900
เข้าพักฟรี

ราคาแพ็คเกจรวม
 ค่าที่พกั ตามประเภทห้ องและจานวนคืนที่ทา่ นเลือก
 ค่าเครื่ องบินน ้าบริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รี สอร์ ท-สนามบินมาเล่
 บริการเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับและอานวยความสะดวกสัมภาระที่สนามบิน
 บริการ Seaplane VIP Lounge (Arrival) ณ สนามบินมาเล่
 บริการเครื่ องดื่มต้ อนรับที่รีสอร์ ท
 ค่าอาหารเช้ า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็นที่ห้องอาหารหลัก (บริการน ้าดื่มในมื ้ออาหาร)
 บริการความบันเทิงยามค่าคืน
 บริการสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ยิมออกกาลังกาย ห้ องสมุด สระว่ายน ้า จานร่อนและบอร์ ด
เกมส์
 ฟรี ...บริ การมินิบาร์ ในห้ องพัก เฉพาะเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์เท่านัน้
 ฟรี ...บริ การชา และกาแฟ ภายในห้ องพัก (เติมทุกวัน)
 ฟรี ...บริ การอุปกรณ์ดาน ้าตื ้นตลอดการเข้ าพัก
 ฟรี ...บริ การ Wi-Fi ทัว่ รี สอร์ ทและในห้ องพัก
 ฟรี ...กีฬาไม่มีเครื่ องยนต์ ได้ แก่ Kayak & Stand-Up Paddle ท่านละ 60 นาทีตอ่ ท่านต่อวัน
 Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

อัพเกรดมื ้ออาหาร
** อัพเกรดเป็ น All Inclusive (อาหารเช้ า กลางวัน เย็น รวมเครื่ องดื่ม)
ชาระเพิม่ ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6-11.99 ปี ท่านละ 1,600 บาท/คืน

แพคเกจนีไ้ ม่ รวม
×




ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ กรุ งเทพฯ - มัลดีฟส์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรื อเมนูพิเศษ
ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดาน้ าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรื อค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
รายการระบุ

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

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกน้อยกว่า 45 – 35 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 80%
 ยกเลิกน้อยกว่า 35 – 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 100%
 No show: Cancellation charge 100%

เงื่อนไขเพิม่ เติม
1. มินิบาร์เติมวันละ 1 ครั้ง ยกเว้นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2. ทางรี สอร์ ทสามารถยกเลิกกิจกรรมต่างๆได้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ
3. เงื่อนไขต่างๆของแพ็คเกจ จะมีผลในการให้บริ การตั้งแต่ 14.00 น.ของวันที่เช็คอิน และ สิ้ นสุ ดลงในเวลา
12.00 น. ของวันที่เช็คเอาท์ การใช้บริ การหลัง 12:00 น.ในวันเช็คเอาท์จะถูกคิดค่าบริ การตามจริ ง
4. เนื้ อวากิ ว, ลอปสเตอร์ ,คาเวียร์ และอาหารทะเลไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ สามารถสั่งเพิ่มเติ มได้ โดยคิ ด
ค่าบริ การนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
5. แชมเปญ, สปาร์ คกลิ้งไวน์ และพรี เมียมแบรนด์จะไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจออลอินคลูซีฟ
6. น้ าผลไม้สดไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจออลอินคลูซีฟ
7. คาปูชิโน่และเอสเพรสโซ่ไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจออลอินคลูซีฟ
8. เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถเสิ ร์ฟให้กบั ผูท้ ี่อายุต่ากว่า 18 ปี
9. ทางรี สอร์ ทจะไม่เสิ ร์ฟเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ต่อถ้าลูกค้ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และอายุ 18 ปี ขึ้นไป
10. เครื่ องดื่มจะเสิ ร์ฟภายในห้องอาหารหรื อบาร์ เท่านั้น ไม่สามารถเสิ ร์ฟที่หอ้ งพักได้
11. ลูกค้าที่พกั ในห้องพักเดียวกันจะต้องเลือกแพ็คเกจเดียวกัน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุ งเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

( - / - / เย็น )

xx.xx น.

ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบิน....... ชั้น....... อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาเตอร์สายการบิน.......... (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึน
เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 30 นาที
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน......
(ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาเล่ ประเทศมัลดีฟ หลังทาการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและ
รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศมัลดีฟส์ ช้ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) ให้ท่าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่รีสอร์ ทที่ท่านไปพัก ในระหว่างนี้มีพนักงานคอยให้บริ การ และนาท่านเดินทางสู่
รี สอร์ท ถึงที่พกั เช็คอินและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร พร้อมด้วยบริ การเครื่ องดื่ม ทั้งเบียร์ และไวน์รสเลิศตลอดการ
รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ
วันที่สอง

เช้า

บ่าย
ค่า
วันที่สาม

เช้า

สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย

( เช้า /กลางวัน / เย็น )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (บุฟเฟ่ ต์)
หลังรับประทานอาหารเช้า ... จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อร่ วมกิจกรรมทาง
รี สอร์ ท ฟรี หรื อยืมอุปกรณ์ดาน้ าได้ที่รีเซปชัน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร พร้อมด้วยบริ การเครื่ องดื่ม ทั้งเบียร์ และไวน์รสเลิศ
ตลอดการรับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร พร้อมด้วยบริ การเครื่ องดื่ม ทั้งเบียร์ และไวน์รสเลิศตลอดการ
รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ
มาเล่ (มัลดีฟส์) - กรุ งเทพฯ –

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (บุฟเฟ่ ต์)

( เช้า/ - / -)

เก็บสัมภาระเพื่อทาการ Check Out ออกจากรี สอร์ท ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัดหมาย

xx.xx น.
xx.xx น.

การเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า ในคืนสุ ดท้ายของการเข้าพัก ได้เวลานัดหมาย
ออกเดินทางสู่ สนามบินมาเล่ เพื่อทาการเช็คอินตัว๋ เครื่ องบินและสัมภาระ
เหินฟ้ า สู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน........ เที่ยวบิน........
เดินทางถึง สนามบิน............ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ



เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ ต่ากว่า 6 เดือน นับจาก
วันเดินทาง




















ราคานี้ ใช้สาหรับผูเ้ ดิ นทางพร้ อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้ นไป และมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยว
เท่านั้น
ข้อกาหนดสาหรับการเดิ นทางโดย Seaplane กระเป๋ าเดินทางเช็คอิน มี น้ าหนักได้ไม่เกิ น 20
กิโลกรัมต่อคน หากน้ าหนักเกินกาหนดจะต้องเสี ยค่าระวางเพิม่ โดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน
การเดินทางสู่ รีสอร์ ทนี้ตอ้ งเดินทางด้วยเครื่ องบิน Seaplane (หยุดให้บริ การหลังเวลา 16.00 น.)
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
อัต ราค่ า บริ การคิ ด ค านวณจากอัต ราแลกเปลี่ ย น ณ ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีการประกาศลดค่าเงิ นบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ ยนได้ปรับขึ้นในช่ วง
ใกล้วนั ที่เดินทาง
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ
ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคน
เข้าเมือง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
หรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจลหรื อสิ่ งของ
สู ญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิดการ
สู ญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึ งความ
ปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสาคัญ

