แพ็คเกจห้องพักเริ่มต้น 4วัน 3คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
Seaplane 40 min + All Inclusive
(ฟรี 2 กิจกรรมสุดคุ้ม)
ทริป ดำนำ้ ดูปะกำรัง + ทริปล่องเรือ ชมปลำโลมำ
ฟรี บริการ เลาทจน์ สนามบินนานาชาติ มัลดีฟส์
Medhufushi Island Resort คือสวรรค์แห่งความสงบและผ่อนคลาย บรรยากาศแห่งความสงบโอบล้อมทัว่ เกาะ อันงดงามที่
ประดับประดาไปด้วยต้นมะพร้าวและดอกไม้เมืองร้อนนอกจากนี้ลอ้ มทะเลสาบอันงดงามในเฉดสี ฟ้าครามและสี ฟ้า
ระยิบระยับยังโอบล้อมรอบเกาะสวรรค์แห่งนี้ หากคุณต้องการหลีกหนีจากความวุน่ วายและสัมผัสกับความเรี ยบง่ายในราคา
สบาย ๆ ที่รีสอร์ ทในมัลดีฟส์คุณจะไม่สามารถพบที่ไหนดีไปกว่า Medhufushi Island Resort
ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในสองรี สอร์ทที่สวยงามใน Meemu Atoll ห่างไกลจากสิ่ งรบกวนและ ความวุน่ วายจากโลก
ภายนอก และถึงแม้วา่ จะห่างไกลแต่คุณจะพบกับความสะดวกสบายเหมือนอยูบ่ า้ นในบ้านพักที่กว้างขวาง ซึ่ งมาพร้อมกับเตียง
อาบแดดส่ วนตัวและชิงช้าในสไตล์มลั ดีฟส์แบบดั้งเดิม และไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการนัง่ ชมคลื่นทะเลอันอบอุ่น จากห้องพัก
‘Udoli’ ห้อง Lagoon Suite สุ ดแสน Exclusiveและ เงียบสงบตั้งอยูบ่ นกลางน้ าแบบเป็ นส่ วนตัว

อัตรำค่ำบริกำร/รำคำต่อท่ำน
เดินทางว ันที่ 16 กุมภาพ ันธ์ – 30 เมษายน2563
All Inclusive อาหารเชา้ กลางว ัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่

จองก่อน 31 มีนาคม 2563
ห้องพ ัก

3 NIGHTS

4 NIGHTS

Beach Villa

28,500

33,000

Water Villa

33,500

39,000

30,000

-

32,000

-

-

36,000

-

39,200

-

37,500

Beach Villa
Water Villa
Beach Villa
Water Villa
Beach Villa
Water Villa
Beach Villa
Water Villa

2
1
1
2
2
2
3
1

Nights +
Nights
night +
nights
nights +
nights
nights +
night

Beach Villa 1 night +
Water Villa 3 nights

ราคาพ ักเสริม
อายุ

3 NIGHTS

4 NIGHTS

ผู ้ใหญ่

29,800

39,500

เด็ก อายุ 2 - 14.99 ปี

13,500

18,500

เด็ก อายุ 0 - 1.99 ปี

ี เฉพาะค่า Green Tax 200 บาท/ท่าน/คืน
เข ้าพักฟรี เสย

อัตรำค่ำบริกำร/รำคำต่อท่ำน
เดินทางว ันที่ 1 พฤษภาคม – 31ตุลาคม 2563
All Inclusive อาหารเชา้ กลางว ัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่

จองก่อน 15 กุมภาพ ันธ์-30เมษายน 2563
ห้องพ ัก

3 NIGHTS

4 NIGHTS

Beach Villa

26,500

29,800

Water Villa

30,500

35,500

27,500

-

29,500

-

32,600

32,600

34,000.-

34,000

Beach Villa
Water Villa
Beach Villa
Water Villa
Beach Villa
Water Villa
Beach Villa
Water Villa

2
1
1
2
2
2
1
3

Nights +
Nights
night +
nights
nights +
nights
night +
nights

ราคาพ ักเสริม
อายุ

3 NIGHTS

4 NIGHTS

ผู ้ใหญ่

27,000

35,500

เด็ก อายุ 2 - 14.99 ปี

13,000

18,500

เด็ก อายุ 0 - 1.99 ปี

ี เฉพาะค่า Green Tax 200 บาท/ท่าน/คืน
เข ้าพักฟรี เสย

ราคาแพ็คเกจรวม
 แพคเกจห้องพัก 3 คืน และ 4 คืน
 รับส่ ง-สนามบินด้วย Seaplane พร้อมเลาจน์
 ราคารวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น แบบ All Inclusive ที่หอ้ งอาหารหลัก
 เครื่ องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอลล์ (น้ าอัดลม,เบียร์ และไวน์,เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
Gin,Vodka,Whisky,Brandy,Tequila,Rum,Arrack,Martini ค็อกเทลและม็อกเทล)
 ฟรี มินิบาร์ (น้ าเปล่าและน้ าอัดลม) เติมใหม่ทุกวัน
 ฟรี ชาและกาแฟ
 ฟรี Wifi บริ เวณรอบรี สอร์ท
 มีเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับที่สนามบิน
 Welcome Drink พร้อมผ้าเย็นรอต้อนรับเมื่อถึงรี สอร์ท
 ฟรี กิจกรรมดาน้ าตื้น 1 ครั้ง/ทริ ป
 ฟรี กิจกรรมชมปลาโลมา 1 ครั้ง/ทริ ป **สาหรับกิจกรรมขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและตาราง
กิจกรรมของรี สอร์ท
 ส่ วนลด 20% สาหรับการรับประทานอาหาร แบบ A la carte ที่เกิน 50 USD
 ส่ วนลด 20% สาหรับอาหารมื้อพิเศษมื้อเย็น
 ส่ วนลด 10% สาหรับการทาสปา
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท

สิ ทธิพเิ ศษสาหรับคู่ Honeymoon
ไวน์เฉลิมฉลองและกระเช้าผลไม้พิเศษจากทางรี สอร์ท
*ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสอายุไม่เกิน 6 เดือน*

แพ็คเกจนีไ้ ม่ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้)
 การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และ มินิบาร์ภายในห้องพัก
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินมัดจา 50% ทันทีที่ทาการจอง
 ชาระเงินมัดจา 50% 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 ชาระเงิน 100% หากทาการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกน้อยกว่า 45-30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation Charge 25%
 ยกเลิกน้อยกว่า 30-20 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation Charge 50%
 ยกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation Charge 100%
 No Show Cancellation Charge 100%

หมายเหตุ
 ราคานี้ ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
เท่านั้น
 อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดิ นทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยม
น้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่ วงใกล้วนั ที่คณะจะ
เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็
ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด

 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติหรื อคนต่างด้าว ที่พานัก อยู่ในประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกอง
ตรวจคนเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
หรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของ
สู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง
เมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึ งประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ น
สาคัญ

