แพ็คเกจห้องพักเริ่ มต้น 3วัน 2คืน

เดินทางวันนี้ – กันยายน 2563
Seaplane 45 นาที + All Inclusive
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives (เมอเวนพิค รีสอร์ ท คุเรดิวารู มัลดีฟส์ )
เป็ นรี สอร์ทเปิ ดใหม่เมื่อเดือน Nov ปี 2018 เป็ นรี สอร์ทระดับ 5 ดาว ตกแต่งแบบร่ วมสมัย
ภายใต้มาตรฐานแบรนด์ Movenpick การตกแต่งแบบร่ วมสมัยและคอนเสป Eco Friendly รวมกับธรรมชาติที่สวยงาม
ของมัลดีฟส์ ทาให้รีสอร์ท Movenpick Kuredhivaru Maldives เป็ นรี สอร์ทที่ลงตัว เป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และ
คู่รักต่างๆ
รี สอร์ทตั้งอยูบ่ นเกาะ Kuredhivaru ใน Noonu Atoll ที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนือของมัลดีฟส์ โดยอยูห่ ่างจากกรุ งมาเล่
ประมาณ 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดย Seaplane ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีหอ้ งพักทั้งหมด105 ห้อง และยังมี
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่าน
01 กุมพาพันธ์ - 15 เมษายน 2563
(โปรพิเศษ จองห้ อง Lagoon Sunrise ได้ อัพเกรดห้ องเป็ น Ocean / Ocean Sunrise)

จองภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563
Room Type
Over Water Pool Villa Lagoon
Over Water Pool Villa Lagoon Sunrise
Over Water Pool Villa Ocean
Over Water Pool Villa Ocean Sunrise

Meal Plan
Half Board
All Inclusive
Half Board
All Inclusive
Half Board
All Inclusive
Half Board
All Inclusive

3 Days 2
Nights
48,500
53,900
49,000
54,900
52,500
58,000
53,500
58,900

45,500
50,900
46,000
51,900
49,500
55,000
50,500
55,900

4 Days 3
Nights
62,500
70,900
63,500
72,000
68,900
77,500
69,900
78,500

59,500
67,900
60,500
69,000
65,900
74,500
66,900
75,500

พักเสริม
Extra Adult 12 yrs
Child 2-11.99 yrs
**โปรราคาสี แดงสาหรับการชาระเต็มจานวน

Half Board
All Inclusive
ไม่ มีเตียงเสริม
มีเตียงเสริม

42,100
47,900
18,700
25,500

52,200
60,800
20,900
31,100

16 เมษายน - 30 กันยายน 2563
จองภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563
Room Type
Over Water Pool Villa Lagoon
Over Water Pool Villa Lagoon Sunrise
Over Water Pool Villa Ocean
Over Water Pool Villa Ocean Sunrise

Meal Plan 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights
Half Board
All Inclusive
Half Board
All Inclusive
Half Board
All Inclusive
Half Board
All Inclusive

42,900
51,900
44,900
53,900
48,900
56,900
49,900
57,900

39,900
48,900
41,900
50,900
45,900
53,900
46,900
54,900

52,900
63,900
53,900
65,900
58,900
70,900
59,900
72,900

49,900
60,900
50,900
62,900
55,900
67,900
56,900
69,900

พักเสริม
Extra Adult 12 yrs
Child 2-11.99 yrs
**โปรราคาสี แดงสาหรับการชาระเต็มจานวน

Half Board
All Inclusive
ไม่ มีเตียงเสริม
มีเตียงเสริม

42,100
47,900
18,700
25,500

52,200
60,800
20,900
31,100

จุดเด่ น
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design สถาปัตยกรรมเฉพาะตัวอันโดดเด่น
มาตรฐานการบริ การดี
ห้องกลางน้ ามีขนาดใหญ่ และทุกประเภทมีสระที่ทาจาก Black Stone
มีพนักงานไทยในรี สอร์ ท
ที่ต้งั รี สอร์ ทมีปะการังสมบูรณ์ และ สัตว์น้ าหลากหลาย
ระดับของคุณภาพ อาหารและเครื่ องดื่ม อยูใ่ นมาตรฐานสูง
มีไอศครี ม Movenpick ให้ทานได้ทุกมื้อ
มีชอคโกแลต Movenpick ให้ทานทุกวัน
สี น้ าทะเลหน้าบ้านเป็ นสี เทอคว๊อย ทรายละเอียด

หมายเหตุ
- ราคาเป็ นราคาต่อท่าน
- หากมีโปรโมชัน่ ออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้
- โปรโมชัน่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาห้องพักประเภทอื่น ราคาพักเสริ ม กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่
- เด็กสามารถพักห้องกลางน้ าได้

อัตราดังกล่ าวรวม
✓ เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับที่สนามบิน
✓ รับส่ง สนามบิน-ที่พกั -สนามบิน ด้วย Seaplane
✓ Seaplane Lounge สาหรับพักผ่อนระหว่างรอไฟล์ท Seaplane
✓ ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
✓ อาหารตามแพ็กเกจที่เลือก (HB,FB,AI) พร้อมเครื่ องดื่ม Soft drink ในมื้ออาหาร

✓ Welcome Drink
✓ ฟรี ใช้บริ การ Non Motorize water sport (Kayak , Stand-up paddle board)
✓ ฟรี ใช้บริ การ Fitness , Buggy service , Tennis court , Football field , Billiards
✓ Snorkeling Equipment (Mask,Fins,Life Jacket)
✓ ฟรี กิจกรรม 1 ครั้ง (Night Snorkeling, Dolphin Cruise or House Reef Exploration ตามตาราง
กิจกรรมและสภาพอากาศในแต่ละวัน)
✓ ฟรี ใช้บริ การ Kids Club
✓ ฟรี ของว่าง Chocolate Hours ช่วงเวลา 16.00-17.00
✓ ฟรี Wifi
✓ ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

แพ็กเกจ Half Board
- อาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหาร Onu Marche
- อาหารเย็นที่ห้องอาหาร Onu Marche หรื อ Latitude 5.5 หรื อ Bodumas
- เครื่ องดื่มในมื้ออาหาร (house water still or sparkling, tea, coffee, packaged juice and soft drinks (Coke,
Fanta, Sprite);

แพ็กเกจ All Inclusive
- อาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหาร Onu Marche
- อาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร Onu Marche หรื อ Latitude 5.5
- อาหารเย็นที่ห้องอาหาร Onu Marche หรื อ Latitude 5.5 หรื อ Bodumas
- Unlimited Alcohol & Non Alcohol Beverage ที่บาร์
- Mini Bar ในห้องพัก

Honeymoon Benefit
- Bed decoration
- Fruit Basket
- ใช้หลักฐาน wedding certificate/card ไม่เกิน 9 months

อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
- Vat 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ กรุ งเทพ-มัลดีฟส์
- กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
- การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ

การยกเลิก
- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- ต่ากว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสี ยค่าบริ การ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- ยกเลิกกระทันหัน: หรื อ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรี ยกเงินคืน

หมายเหตุ
• ราคานี้ ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
เท่านั้น
• เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รี สอร์ ทส่วนใหญ่ที่มลั ดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่านหรื อผูใ้ หญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน
(เด็กต้องมีอายุ 2 – 11 ปี หรื อมีอายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
• อัต ราค่ า บริ การคิ ด ค านวณจากอัต ราแลกเปลี่ ย น ณ ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นราคาค่าบริ ก ารในกรณี ที่มีก ารขึ้ นราคาค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ภาษี เ ดิ นทาง ค่าประกันภัย
ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงิ นบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้
วันที่คณะจะเดินทาง
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พานักอยู่ในประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกอง
ตรวจคนเข้าเมือง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก
หรื อ ล้าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิ เ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อ
สิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ น
สาคัญ

