แพคเกจห้ องพักเริ่ มต้ น 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม – ตุลาคม 63
Seaplane 45 min + ALL Inclusive

Cinnamon Hakuraa Huraa รี สอร์ทระดับ 4.5 ดาว ตั้งอยูห่ ่ างจากเมืองหลวง Male ระยะทาง 145 กม.
เดินทางโดย Seaplane ใช้เวลา 45 นาที ท่านก็จะได้พบกับวิลล่าริ มหาดทรายสี ขาวและน้ าทะเลสาบใส
สะอาด ที่พกั มีสปาระดับโลกและบาร์บนเสาเหนื อผืนน้ า วิลล่ากว้างขวางและสะดวกสบายมีเฟอร์นิเจอร์
ไม้คลาสสิ กและพื้นที่นงั่ เล่น ท่านสามารถอิ่มอร่ อยกับการรับประทานอาหารบุฟเฟต์พลางชมวิวแบบพา
โนรามาของเกาะที่ห้องอาหาร Malaafaiy Restaurant บาร์ Nalha Falhul มีไวน์ห ลากหลายรายการและ
เครื่ องดื่มหลังอาหารในบรรยากาศผ่อนคลาย

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทาง 14 มกราคม - 30 เมษายน 2563
** จองภายใน 31 มี.ค. 63 **
ALL Inclusive อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Water Bungalow

35,900

45,900

55,900

เด็กอายุ 2 - 11.99 ปี

20,900

25,900

31,900

เด็กอายุ 0 - 1.99 ปี

เข้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
** จองภายใน 31 มี.ค. 63 **
ALL Inclusive อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Water Bungalow

32,900

41,900

49,900

เด็กอายุ 2 - 11.99 ปี

19,900

24,900

29,900

เด็กอายุ 0 - 1.99 ปี

เข้าพักฟรี

เดินทางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2563
** จองภายใน 31 มี.ค. 63 **
ALL Inclusive อาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

Water Bungalow

31,900

38,900

45,900

เด็กอายุ 2 - 11.99 ปี

18,900

23,900

27,900

เด็กอายุ 0 - 1.99 ปี

เข้าพักฟรี

ราคาแพ็คเกจรวม














ค่าที่พกั ตามประเภทห้องและจานวนคืนที่ท่านเลือก
ค่าเครื่ องบินน้ า บริ การรับ-ส่ ง สนามบินมาเล่ - รี สอร์ท - สนามบินมาเล่
บริ การเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและอานวยความสะดวกในการขึ้นเรื อ
ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่า
ค่าเครื่ องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอล์ล ณ บาร์ ของรี สอร์ ท บริ การตั้งแต่เวลา 07.30 น. -24.00 น.
บริ การอาหารว่างยามบ่าย เวลา 16.00-18.00 น.
ฟรี ...บริ การอุปกรณ์ดาน้ าตื้น
ฟรี ...บริ การ Wi-Fi ทัว่ รี สอร์ ทและในห้องพัก
ฟรี ...ทริ ปดาน้ าตื้นวันละ 2 รอบ (รอบเช้าเวลา 10.00 น.และรอบบ่ายเวลา 15.00 น.)
พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี ...ทริ ป Sunset Cruise ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
บริ การยิมออกกาลังกาย สนามแบดมินตัน ปิ งปอง บิลเลียด สนุกเกอร์ วอลเล่ยบ์ อลชายหาดและฟุตบอล
Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

** สามารถอัพเกรดเป็ น Premium All Inclusive ( พักขั้นต่า 5 คืน )
ชาระเพิม่ ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,800 บาท/คืน
เด็กอายุ 2-11.99 ปี ท่านละ 1,400 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 In-room dining / แชมเปญ / มินิบาร์ภายในห้องพัก / All Tobacco & Tobacco related products
 ค่ากิจกรรมดาน้ าลึกและค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าบริ การสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าธรรมเนี ยมการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ
 แพ็คเกจ Standard All Inclusive จะเริ่ มหลังจากทาการเช็คอินและสิ้ นสุ ดหลังจากทาการเช็คเอาท์เท่านั้น
 แพ็คเกจ Standard All Inclusive บริ การระหว่างเวลา 07.30 น.- 24.00 น. เท่านั้น เวลาที่ไม่ได้ระบุ มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางผูเ้ ข้าพักต้องชาระที่รีสอร์ ทเมื่อมีการใช้บริ การในส่ วนนี้ / อาหารและเครื่ องดื่มต่างๆ
จะบริ การเฉพาะในห้องอาหารเท่านั้น หากมีการทานอาหารและเครื่ องดื่มนอกห้องอาหาร ทางผูเ้ ข้าพักต้อง
ชาระค่าบริ การเพิ่มเติมด้วยตนเอง

เงื่อนไขการจอง
 การชาระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ ละรีสอร์ ทมีเงื่อนไขทีแ่ ตกต่ างกัน)

การจองแพ็คเกจและการชาระเงิน
 กรุ ณาชาระค่ามัดจา 50% หรื อค่าบริ การเต็มจานวน (ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการจองและโปรโมชัน่ ที่ทาการจอง
ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริ ษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชัน่ จากัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้
ขึ้นกับปริ มาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับ
จากทางรี สอร์ท
 หากทาการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุ ณาชาระค่าบริ การเต็มจานวนก่อนทาการจอง (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการจอง
และช่วงเดินทาง)

การยกเลิก
 ยกเลิ กมากกว่า 45 วันก่อนเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ทาการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
(ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ทาการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ทาการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 ยกเลิ กกะทันหันหรื อเข้าพักไม่ครบตามจานวนคืนหรื อจานวนวันที่ทาการจอง ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การ
ได้
 หากทาการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรี สอร์ ทกาหนดและทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

16.00-18.00 น.
19.30-21.30 น.

กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)
( - / - / ค่า)
ผูเ้ ดิ นทางทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุ วรรณภูมิหรื อสนามบินดอนเมือง ขึ้นอยูก่ บั สายการ
บินที่ท่านเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางสู่ ประเทศมัลดีฟส์ ตามสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเวลาน่ า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์ ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น
นาท่านเดินทางเข้าสู่ รีสอร์ ทโดย เครื่องบินนา้ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
เดินทางถึงรี สอร์ ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารว่าง ณ บาร์ ของรี สอร์ ท
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักของรี สอร์ท
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.30-09.30 น.
12.30-14.30 น.
16.00-18.00 น.
19.30-21.30 น.

มาเล่ (มัลดีฟส์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรี สอร์ท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรี สอร์ท
บริ การอาหารว่าง ณ บาร์ ของรี สอร์ ท
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลักของรี สอร์ท
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30-09.30 น.

มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ/ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรี สอร์ท
เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรี ยมตัวออกเดินทางสู่ สนามบินมาเล่
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย ตามสายการบินที่ท่านเลือก
………………………………………………………………

(เช้า/กลางวัน/ค่า)

(เช้า/-/-)

ประเภทห้องพัก
Water Bungalow

