แพคเกจห้องพักเริ่มต้น 3วัน 2คืน
เดินทางพฤษภาคม – ตุลาคม 63
Seaplane 45 min + Breakfast


ฟรี

บริการฟิตเนส สนามเทนนิส แบตมินตัน ห้องเกมส์ต่างๆ

ฟรี

อุปกรณ์ทางน้าที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น เรือแคนู คายัก แพดเดิลบอร์ด

You & Me รีสอร์ทใหม่ระดับ 5 ดาวเปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ตัง้ อยูใ่ น Raa atoll มัลดีฟส์ตอนเหนือ
เพียง 20 นาที ด้วยสปี ดโบ้ท จากสนามบินภายในประเทศ Ifuru หรือนั่ง Seaplane ชมทิวทัศน์อนั สวยงามจากสนามบิน
นานาชาติมาเล่ 45 นาที เกาะนีเ้ หมาะสาหรับผูใ้ หญ่เท่านัน้ กลุม่ เป้าหมายจะเป็ นเป็ นคูฮ่ นั นีมนู และแก๊งเพื่อนๆ รีสอร์ท


แห่งนีเ้ ป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่เงียบสงบและผ่อนคลายห่างจากโรงแรมที่อ่ืน ๆ

อัตราค่าบริการ/ราคาต่อท่าน
เดินทางว ันที่ 01 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 63
>>รวมแพคเกจอาหารเชา้ <<
ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

Manta Villa

27,000

32,500

38,000

Dolphin Villa

28,500

35,000

41,500

Dolphin Villa Pool

32,000

40,000

48,500

Beach Suite Pool

32,000

40,000

48,500

Aqua Suite

40,500

53,000

65,500

Aqua Suite Pool

47,500

63,500

79,000

You & Me Suite

85,000

120,000

154,500

พักเสริม ผู ้ใหญ่ 16 ปี ขน
ึ้ ไป

23,000

28,000

33,000

เดินทางว ันที่ 01 สงิ หาคม – 31 ตุลาคม 63

ั่ พัก4 คืนอัพเกรดเป็ น Half Borad (อาหารเชา้ เย็นไม่รวมเครือ
โปรโมชน
่ งดืม
่ )

** ยกเว้นท่านพ ักเสริม **

** จองล่วงหน้า 60 ว ัน**
ประเภทห้องพ ัก

5 ว ัน 4 คืน

Manta Villa

39,500

Dolphin Villa

42,500

Dolphin Villa Pool

48,000

Beach Suite Pool

48,000

Aqua Suite

61,500

Aqua Suite Pool

72,500

You & Me Suite

149,000

 พักเสริม ผู ้ใหญ่ 16 ปี ขน
ึ้ ไป

33,000

เดินทางว ันที่ 01 สงิ หาคม – 31 ตุลาคม 63
>>รวมแพคเกจอาหารเชา้ <<
ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน 5 ว ัน 4 คืน

Manta Villa

30,000

37,500

45,000

Dolphin Villa

32,000

40,000

48,500

Dolphin Villa Pool

35,500

45,500

55,000

Beach Suite Pool

35,500

45,500

55,000

Aqua Suite

44,000

58,000

72,500

Aqua Suite Pool

50,500

68,500

86,000

You & Me Suite

98,500

140,000

182,000

พักเสริม ผู ้ใหญ่ 16 ปี ขน
ึ้ ไป

23,000

28,000

33,000

ราคาแพคเกจรวม
 แพคเกจห้องพักตามที่เลือก
 รับส่ งด้วย Seaplane สนามบิน-รี สอร์ท-สนามบิน
 มีเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับที่สนามบิน
 รวมบริ การอาหารเช้ าที่หอ้ งอาหารหลัก The SAND
พิเศษ ฟรี แพกเกจอาหารเป็ น Half Board สําหรับเดินทางช่วง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2020
(พักขั้นตํ่า 4 คืน)
(อาหารกลางวัน เย็นแบบ A la carte ที่หอ้ งอาหาร The Sand, Rising Sun ห้องอาหารญี่ปุ่น, La Pasta
ห้องอาหารอิตาเลี่ยน)
 ฟรี WIFIภายในห้องพักและบริ เวณรอบรี สอร์ท

 ฟรี นํ้าดื่มสะอาดภายในห้องพัก
 Welcome Drink พร้อมผ้าเย็นรอต้อนรับเมื่อถึงรี สอร์ท
 ฟรี สิ ทธิ์เข้าใช้ฟิตเนส สนามเทนนิส แบตมินตัน ห้องเกมส์ต่างๆ
 ฟรี อุปกรณ์กีฬาทางนํ้า ที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์ เช่น คายัค, Stand Up Paddling (30 นาที /วัน/ห้องพัก)
 ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 เด็กอายุต่าํ กว่า 16 ปี ไม่สามารถเข้าพักรี สอร์ทได้

บริ การห้องอาหารใต้น้ าํ H2O ( ต้องทําการจองล่วงหน้า )
– มื้อกลางวัน ท่านละ 5,000 บาท
– มื้อเย็น ท่านละ 7,500 บาท

อัพเกรดมื้ออาหาร
o อัพจาก Bed & Breakfast เป็ น Half Borad (อาหารเช้า เย็น ไม่รวมครื่ องดื่ม)
= ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/คืน
o อัพจาก Bed & Breakfast เป็ น Full Borad (อาหารเช้ากลางวัน เย็น ไม่รวมครื่ องดื่ม)
= ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 3,500 บาท/ท่าน/คืน
o อัพจาก Bed & Breakfast เป็ น All Inclusive (อาหารเช้ากลางวัน เย็น รวมครื่ องดื่ม)
= ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 5,000 บาท/ท่าน/คืน
o อัพจาก Half Borad เป็ น Full Borad (อาหารเช้ากลางวัน เย็น ไม่รวมครื่ องดื่ม)
= ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/คืน
o อัพจาก Half Borad เป็ น All Inclusive (อาหารเช้ากลางวัน เย็น รวมครื่ องดื่ม)
= ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/คืน

สาหรับแพคเกจ Half Board ท่ านจะได้ รับ
- อาหารเช้า ที่หอ้ งอาหาร the Sand (ห้องอาหารหลัก)
- อาหารกลางวัน เย็น ที่หอ้ งอาหารแบบอะลาคาร์ทของรี สอร์ท (ห้องอาหาร the Sand, Rising Sun
ห้องอาหารญี่ปุ่น, La Pasta ห้องอาหารอิตาเลี่ยน, ไม่รวมห้องอาหารใต้น้ าํ H2O)
- เครื่ องระหว่างมื้ออาหาร : นํ้าดื่ม นํ้าอัดลม เฮ้าส์ไวน์ เบียร์ ชาและกาแฟ

สาหรับแพกเกจ All Inclusive ท่ านจะได้ รับ
– อาหารเช้า กลางวัน เย็นที่หอ้ งอาหารหลัก หรื อเลือกรับประทานอาหารกลางวันและเย็นที่หอ้ งอาหาร

อื่นๆ
– บริ การชา กาแฟ และอาหารว่างยามบ่าย ตั้งแต่ 16.30 – 18.00
– บริ การเครื่ องดื่มทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นํ่าดื่มสะอาด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ เบียร์ เฮ้าส์ไวน์
เหล้าจิน สอดก้า วิสกี้ บรั่นดี เหล้ารัม มาทินี่ รายการค็อกเทลและม็อกเทลเสิ ร์ฟเป็ นแก้วตั้งแต่
10.00 – 00.00 ของทุกวัน
– มินิบาร์ รวมเครื่ องดื่มซอฟต์ดริ้ งค์และนํ้าดื่มสะอาด เติมทุกวัน
– ชาและกาแฟพร้อมเครื่ องชงภายในห้องพัก
– ส่ วนลด 10% สําหรับ Spa Treatment
– อุปกรณ์กีฬาทางนํ้าแบบไม่ใช้เครื่ องยนต์

สิทธิพเิ ศษสาหรับวันเกิด
– เค้กวันเกิดเฉลิมฉลอง (ต้องเดินทางตรงกับวันเกิดเท่านั้น)

สิ ทธิพเิ ศษสาหรับคู่ Honeymoon และ Wedding Anniversary
– ไวน์เฉลิมฉลอง ช็อกโกแลตเลิฟและตกแต่งห้องพักพิเศษจากทางรี สอร์ท (พักขัน่ ตํ่า 4 คืนและต้อง
แสดงหลักฐานทะเบียนสมรสอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สิ ทธิพเิ ศษสาหรับผู้เดินทางเก่า
– กระเช้าผลไม้ตอ้ นรับ

ราคาแพคเกจไม่ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ
 การทานอาหารภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากแพคเกจ
 กิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํางวดแรกภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(กรณี จองมากกว่า 30 วัน)
 ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกน้อยกว่า 40 – 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 50%
 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 100%
 No show: Cancellation charge 100%

หมายเหตุ
 ราคานี้ใช้สาํ หรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะ
ไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติหรื อคนต่างด้าว ที่พาํ นัก อยูใ่ นประเทศไทย อํานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้า
เมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรื อ
ล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อ
เกิดการสู ญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ

ประเภทห้องพัก
Manta Villa
Location: Lagoon View: Sunrise Size: 55 sqm Rooms: 42

Dolphin Villa
Location: Lagoon View: Sunset Size: 55 sqm Rooms: 15

Dolphin Villa with Pool
Location: Lagoon View: Sunset Size: 65 sqm Rooms: 19

Beach Suite with Pool
Location: Beach View: Sunrise Size: 85 sqm Rooms: 10

Aqua Suite
Location: Lagoon View: Sunrise Size: 65 sqm Rooms: 10

Aqua Suite with Pool
Location: Lagoon View: Sunset Size: 80 sqm Rooms: 12

You & Me Suite
Location: Beach View: Sunset Size: 280 sqm Rooms: 1

