แพคเกจห้องพักเริ่มต้น 3วัน 2คืน
เดินทางสิงหาคม – ธันวาคม 63
Domestic Flight & Speedboat + Premium All Inclusive
ดิเอมเมอรัลด์มัลดีฟส์รีสอร์ทแอนด์สปาเป็นรีสอร์ทใหม่ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงแรมชั้นนา
ของโลก รีสอร์ตตั้งอยู่ใน Raa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ล้อมรอบไปด้วยหาดทรายขาวทอดยาว 1.5 กม. บน
เกาะส่วนตัวประมาณ 125 ไร่ รีสอร์ทมีวิลล่าหรูหรา 120 หลัง ที่มีการออกแบบร่วมสมัย แบ่งออกเป็นบ้านพัก
ตากอากาศริมชายหาด 60 หลังและบ้านพักกลางน้า 60 หลัง แต่ละวิลล่ามีสิ่งอานวยความสะดวกดังต่อไปนี้:
ทีวีดาวเทียมจอแบนสองเครื่อง , โทรศัพท์ , เตียงขนาดคิงไซส์หรือห้องที่เชื่อมต่อถึงกัน , ห้องน้าปรับอากาศ
ทันสมัยพร้อมฝักบัวอาบน้าแบบวอล์ก – อิน, ฝักบัวอาบน้ากลางแจ้งใต้แสงดาว , อ่างอาบน้าสาหรับสองคน ,
ห้องน้าแยกและ bidet,ตู้เสื้อผ้าแบบวอล์คอิน, ชั้นวางกระเป๋า, เครื่องเป่าผม, เสื้อคลุมอาบน้า, ตู้นิรภัยส่วนตัว,
อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ , มินิบาร์ , บริการแม่บ้านสองครั้งต่อวัน , เครื่องปรับอากาศและพัดลมเพดาน , โต๊ะ
ทางานและอินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถใช้ได้ทั่วรีสอร์ท Maldives

อัตราค่าบริการ/ราคาต่อท่าน
เดินทางว ันที่ 01 สงิ หาคม – 20 ธ ันวาคม 2563

Premium All Inclusive อาหารเชา้ กลางว ัน เย็น และเครือ
่ งดืม
่

**จองก่อนเดินทาง 60 ว ัน**

ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

Beach Villa

43,500

57,000

71,000

Jacuzzi Beach Villa

46,000

61,000

76,000

Beach Villa with Pool

47,500

63,000

79,000

Superior Beach Villa with Pool

55,500

75,000

94,500

Family Beach Villa with Pool

35,000

44,500

53,500

52,500

70,500

88,500

Water Villa

46,000

61,000

76,000

Jacuzzi Water Villa

48,500

65,000

81,500

Water Villa with Pool

50,000

67,000

84,000

Superior Water Villa with Pool

60,500

83,000

105,000

Presidential Water Villa

58,000

79,000

100,000

Royal Beach Villa

*4ท่าน

* 6ท่าน

* 4ท่าน

ราคาพ ักเสริม
ผู ้ใหญ่

42,000

56,000

70,000

เด็กอายุ 2 - 13.99 ปี

28,000

37,000

46,000

เด็กอายุ 0 - 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี ชาระค่า Green Tax 200 บาท ต่อคืน

ราคาแพคเกจรวม
 ห้องพักตามแพคเกจที่ท่านเลือก
 บริ การรับส่ ง สนามบิน – รี สอร์ท ด้วย Domestic Flight & Speedboat
 บริ การอาหารเช้า กลางวัน เย็น พร้อมเครื่ องดื่มแบบ Platinum All Inclusive
 พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
 การต้อนรับสุ ดพิเศษ ผ้าเย็นและเครื่ องดื่มต้อนรับ เมื่อเดินทางถึงรี สอร์ท
 บริ การนํ้าดื่มสะอาด
 สิ ทธิ์การเข้าใช้พ้นื ที่นนั ทนาการและศูนย์ออกกําลังกาย
 ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 สามารถอัพเกรดการเดินทางเป็ น Seaplane ได้
เดินทาง 01 พ.ค. – 20 ธ.ค 63
 ผูใ้ หญ่ท่านละ 5,000 บาท
 เด็ก 0-13 ท่านละ 2,100 บาท

ราคาแพคเกจไม่ รวม





ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากแพคเกจ
ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ
การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และ มินิบาร์ภายในห้องพัก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

Platinum All Inclusive
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ที่หอ้ งอาหารหลัก Aqua Restaurant
 บริ การอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อ อลาคาส ที่หอ้ งอาหารหลัก Aqua Restaurant หรื อ
รับประทานอาหารปิ้ งย่างแบบอลาคาส ที่หอ้ งอาหาร Beach Club Grill
 บริ การอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ ต์ หรื อ อลาคาส ที่หอ้ งอาหารหลัก Aqua Restaurant หรื อ
รับประทานอาหารปิ้ งย่างแบบอลาคาส ที่หอ้ งอาหาร Beach Club Grill หรื อ รับประทานอาหาร
แบบ Set Menu ที่หอ้ งอาหารบราซิล Amazonico Restaurant หรื อรับประทานอาหารเอเชี่ยน
แบบ Set Menu ที่หอ้ งอาหาร Le Asiatique
 บริ การเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์พรี เมี่ยมและเบียร์หลากหลายรสนานาชาติ ที่ Sunset Bar
Living และ Pool Area
 บริ การไวน์นานาชาติช้ นั เลิศจากทัว่ โลก
 บริ การเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้สดที่คดั สรรมาอย่างดี นํ้าอัดลม นํ้าแร่ รวมถึงนํ้าแร่ ที่ผลิตเอง
 บริ การเครื่ องดื่มค็อกเทล และ เครื่ องดื่มซิกเนเจอร์แบบไม่จาํ กัด
 ฟรี!! มินิบาร์ในห้องพัก ไวน์แดง ไวน์ขาวชั้นเลิศ เบียร์ นํ้าอัดลม นํ้าดื่มบรรจุขวด และของว่าง
เติมทุกวัน
 ฟรี!! อุปกรณ์ดาํ นํ้าตื้น (หน้ากาก สนอกเกิล ฟิ น) ที่ Boat House
 ฟรี!! อุปกรณ์กีฬาทางนํ้าที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์ เช่น เรื อคายัค เรื อแคนู แพดเดิลบอร์ด วินเซิร์ฟ (ไม่
รวมการสอนเล่น)
 ฟรี!! การเข้าร่ วมกิจกรรมดํานํ้าตื้นดูปะการังบริ เวณรอบรี สอร์ท (บริ การ2ครั้ง/สัปดาห์ เท่านั้น)
 ฟรี!! การเข้าร่ วมกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนท์ DJ Night ทุกช่วงเย็นที่บาร์หลัก (ยกเว้นวัน
อาทิตย์)
 ฟรี!! การแสดงพื้นเมือง Bodu Beru (ช่วงเย็น 1 ครั้ง/สัปดาห์)
 ฟรี!! Wifi บริ เวณส่ วนกลางและรอบห้องพัก
 ฟรี!! ผ้าชายหาด เตียงอาบแดด และอุปกรณ์ร่ม

 ฟรี!! การตกแต่งเตียงนอน และ อ่างอาบนํ้า 1 ครั้ง ต่อการเข้าพัก (แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันเข้าพัก)
 ฟรี!! การนําเสนอ Natural Surroundings of Emerald Resort โดยผูเ้ ชี่ยวชาญของรี สอร์ท
(สัปดาห์ละครั้ง)
 พิเศษ สําหรับโอกาสพิเศษ เค้กวันเกิดหรื อวันครบรอบแต่งงาน (แจ้งล่วงหน้า)
 พิเศษ ฟรี กิจกรรมล่องเรื อ 1 ครั้ง/การเข้าพัก เมื่อเข้าพักขั้นตํ่า 7 คืน และ ฟรี กิจกรรมล่องเรื อ 2
ครั้ง/การเข้าพัก เมื่อพักขั้นตํ่า 10 คืน โดยเลือกจากกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ (การยกเลิกกิจกรรม
เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่สามารถรับเงินคืนได้)
 พิเศษ พนักงานต้อนรับสนามบินสําหรับการเดินทางโดย Seaplane พร้อมรถรับส่ งส่ วนตัว และ
ห้องรับรองส่ วนตัวระหว่างรอ Seaplane ฟรี ของว่าง,เครื่ องดื่ม,Wifi และ บริ การเช็คอินก่อนเข้า
รี สอร์ท

หมายเหตุ
- Platinum All Inclusive ไม่รวมการรับประทานอาหารในวิลล่าบริ การนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Platinum All Inclusive เป็ นแพคเกจที่ไม่สามารถขอคืนหรื อโอนเปลี่ยนไม่ได้

สิ ทธิพเิ ศษสาหรับคู่รัก Honeymoon
ฟรี!! การเข้าใช้สปา 60 นาที ที่ Emerald Spa
ฟรี!! สปาร์คกลิ้งไวน์เฉลิมฉลอง 1 ขวด
ฟรี!! ดินเนอร์ชายหาดสุ ดโรแมนติกสําหรับ 2 ท่าน
ฟรี!! การอัพเกรดห้องพัก หากมีหอ้ งอื่นๆว่างอยู่ (ไม่สามารถยืนยันได้100%)
**เข้ าพักขั้นต่า 4 คืน และแสดงทะเบียนสมรสไม่ เกิน 12 เดือน**

เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชําระเงินมัดจํา 50% ทันทีที่ทาํ การจอง
 ชําระเงินมัดจําอีก 50% 30 วันก่อนการเดินทาง
 ชําระเงิน 100% หากทําการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกน้อยกว่า 40-31 วัน ก่อนการเดินทาง Cancellation Charge 50%
 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation Charge 100%
 No Show Cancellation Charge 100%

หมายเหตุ
 เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทาง
 ราคานี้ใช้สาํ หรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
 คําอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
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

 อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วย
เหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย อํานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทาง
กองตรวจคนเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การ
ยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การ
จลาจลหรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออํานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อ
เกิดการสู ญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสําคัญ

