แพคเกจห้องพักเริม่ ต้น 3วัน 2คืน
เดินทางกรกฎาคม – 21 ธันวาคม 63

Domestic Flight + Speedboat + Half Bord

six Senses Laamu รีสอร์ตระดับ 5 ดาวหนึ่งเดียวใน Laamu Atoll ซึ่งเป็ นหมูเ่ กาะที่มีความอุดมสมบูรณ์
สูง นา้ ทะเลใสสะอาด บางครัง้ จะเห็นโลมาว่ายนา้ ในระหว่างนั่งเรือเข้ามาที่รีสอร์ต ที่นีเ้ ป็ นหนึ่งในรีสอร์ตที่
ดีท่ีสดุ ในมัลดีฟส์จากการจัดอันดับในหลายเว็บไซต์ ด้วยธรรมชาติท่ีรม่ รื่น แนวปะการังที่สวยงาม และสิ่ง
อานวยความสะดวกครบครัน อีกทัง้ ยังเป็ น รีสอร์ตที่มีความเป็ นส่วนตัวสูง เหมาะแก่การพักผ่อน
ตัวรีสอร์ตตกแต่งอย่างสวยงาม ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ลงตัว มาพร้อมคอนเซ็ปท์เท้าเปล่า ให้ลกู ค้าที่เข้าพักได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับ
บรรยากาศสบายๆรอบตัว มีพอ่ บ้านส่วนตัวคอยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้ทา่ น

อัตราค่าบริการ/ราคาต่อท่าน
เดินทางว ันที่ 01 กรกฎาคม – 30 ก ันยายน 2563
**แพ็กเกจ อาหารเชา้ เท่านน**
ั้
ฟรี ! อัพเกรดเป็น Half Board ( อาหารเช้า เย็น ไม่รวมเครื่องดื่ม ) พักขั้นต่่า 4 คืน

** จองก่อนล่วงหน้า 45 ว ัน **
ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน 5 ว ัน 4 คืน

Lagoon Water Villa

50,500

64,200

64,200

Ocean Water Villa

54,900

70,900

70,900

Laamu Water Villa

56,600

73,400

73,400

Sunset Laamu Water Villa

60,500

79,300

79,300

Ocean Water Villa With Pool

72,200

96,800

96,800

Laamu Water Villa With Pool

76,800

103,700

103,700

Sunset Laamu Water Villa with
Pool

77,600

105,000

105,000

30,500

34,000

ราคาพ ักเสริม
ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขน
ึ้ ไป

27,500

เด็กอายุ 2-11.99 ปี

เข ้าพักฟรี ชาระค่า Transfer ท่านละ 16,000 บาท

เด็กอายุ 0-1.99 ปี

เข้าพ ักฟรี

เดินทางว ันที่ 01 กรกฎาคม – 30 ก ันยายน 2563
ฟรี ! อัพเกรดเป็น Half Board ( อาหารเช้า เย็น ไม่รวมเครื่องดื่ม ) พักขั้นต่่า 4 คืน

** อาหารเชา้ เท่านน**
ั้
ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน 5 ว ัน 4 คืน

Lagoon Water Villa

53,300

68,400

68,400

Ocean Water Villa

58,200

75,800

75,800

Laamu Water Villa

60,100

78,800

78,800

Sunset Laamu Water Villa

64,400

85,200

85,200

Ocean Water Villa With Pool

77,400

104,600

104,600

Laamu Water Villa With Pool

82,500

112,300

112,300

Sunset Laamu Water Villa with
Pool

83,500

113,800

113,800

30,500

34,000

ราคาพ ักเสริม
ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขน
ึ้ ไป

27,500

เด็กอายุ 2-11.99 ปี

เข ้าพักฟรี ชาระค่า Transfer ท่านละ 16,000 บาท

เด็กอายุ 0-1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางว ันที่ 01 ตุลาคม – 21 ธ ันวาคม 2563
**แพ็กเกจ อาหารเชา้ เท่านน**
ั้
** จองก่อนล่วงหน้า 60 ว ัน **
ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

Lagoon Water Villa

52,300

66,500

80,800

Ocean Water Villa

56,800

73,200

89,700

Laamu Water Villa

59,000

76,600

94,200

Sunset Laamu Water Villa

63,900

84,000

104,000

Ocean Water Villa With Pool

74,700

100,000

125,400

Laamu Water Villa With Pool
Sunset Laamu Water Villa with
Pool

79,200

106,900

134,500

84,100

114,200

144,300

30,500

34,000

ราคาพักเสริม
ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขน
ึ้ ไป

27,500

เด็กอายุ 2 - 11.99 ปี

เข ้าพักฟรี ชาระค่า Transfer ท่านละ 16,000 บาท

เด็กอายุ 0 - 1.99 ปี

เข ้าพักฟรี

เดินทางว ันที่ 01 ตุลาคม – 21 ธ ันวาคม 2563
**แพ็กเกจ อาหารเชา้ เท่านน**
ั้
ประเภทห้องพ ัก

3 ว ัน 2 คืน

4 ว ัน 3 คืน

5 ว ัน 4 คืน

Lagoon Water Villa

55,500

71,100

86,900

Ocean Water Villa

60,500

78,600

96,800

Laamu Water Villa

62,800

82,300

101,800

Sunset Laamu Water Villa

68,300

90,500

112,600

Ocean Water Villa With Pool

80,500

108,300

136,500

Laamu Water Villa With Pool

85,200

115,900

146,600

Sunset Laamu Water Villa with
Pool

90,700

124,100

157,400

30,500

34,000

ราคาพ ักเสริม
ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขน
ึ้ ไป

27,500

เด็กอายุ 2-11 ปี

เข ้าพักฟรี ชาระค่า Transfer ท่านละ 16,000 บาท

เด็กอายุ 0-1 ปี

เข ้าพักฟรี

*ช่วงเทศกาล Christmas Eve 24th Dec และ 31st Dec จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

ราคาแพคเกจรวม
 ค่าที่พกั ตามแพคเกจที่เลือก
 บริ การอาหารเช้าและเย็นที่หอ้ งอาหาร Longitute *ยังไม่รวมเครื่ องดื่ม*
 บริ การรับส่ งสนามบิน-รี สอร์ท โดย Domestic+Speedboat
 Welcome Drink
 ฟรี อัพเกรดมื้ออาหารเป็ น Half Board รวมอาหารเช้าและเย็น
สาหรับเดินทาง 01 กกรกฎาคม – 30 กันยายน 2020 *พักขั้นต่า 4 คืน*
 ฟรี!! เพลิดเพลินไปกับไอศกรี มหลากรสให้ลิ้มลอง
 ฟรี!! บริ การชมภาพยนต์ใต้แสงดาวแบบ Cinema under the stars
 ฟรี!! คลาสเรี ยนโยคะฟื้ นฟูร่างกาย
 ฟรี!! Marine Biologist Presentation in Ice
 ฟรี!! Back of House Tour
 ฟรี!! Wifi
 ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

สิ ทธิพิเศษหากท่านจองห้องพัก Laamu Water Villa หรื อห้องพักที่สูงกว่าขึ้นไป
ฟรี!! แชมเปญ Prosecco
ฟรี!! สิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพักและขนมต้อนรับ
บริ การ iPod และ iPad ภายในห้องพัก
ตาข่ายนัง่ เล่นกลางนํ้า
เครื่ องชงชาและกาแฟ Nespresso
จักรยานส่ วนตัวพร้อมป้ายชื่อ
บริ การอาหารเช้าพร้อมเสิ ร์ฟภายในวิลล่า

อัพเกรดมื้ออาหาร
อัพเกรดจาก Bed & Breakfast เป็ น Half Board (อาหารเช้า เย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
 ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 3,600 บาทต่อคืน
 เด็กโต 6-11 ปี เพิ่มท่านละ 1,800 บาทต่อคืน
 เด็กเล็ก 0-5 ปี อัพเกรดฟรี ตามผูป้ กครอง
อัพเกรดจาก Bed & Breakfast เป็ น Full Board (อาหารเช้า กลางวัน เย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
 ผูใ้ หญ่เพิม่ ท่านละ 5,500 บาทต่อคืน
 เด็กโต 6-11 ปี เพิม่ ท่านละ 2,750 บาทต่อคืน
 เด็กเล็ก 0-5 ปี อัพเกรดฟรี ตามผูป้ กครอง
อัพเกรดจาก Half Boa เป็ น Full Board (อาหารเช้า กลางวัน เย็น ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
 ผูใ้ หญ่เพิ่มท่านละ 2,000 บาทต่อคืน
 เด็กโต 6-11 ปี เพิ่มท่านละ 1,000 บาทต่อคืน
 เด็กเล็ก 0-5 ปี อัพเกรดฟรี ตามผูป้ กครอง

อัพเกรดแพคเกจเครื่ องดื่ม Wet Room
แพคเกจแบบไม่ มีแอลกอฮอล์ Saint
รวมเครื่ องดื่มซอฟดริ้ งค์ นํ้าอัดลม นํ้าดื่มสะอาด นํ้าผลไม่ ม็อกเทล ชาและกาแฟ
 ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 2,200 บาทต่อวัน
 เด็กโต 2-11 ปี เพิ่มท่านละ 1,000 บาทต่อวัน
 เด็กเล็ก 0-1 ปี อัพเกรดฟรี ตามผูป้ กครอง

แพคเกจแบบมีแอลกอฮอล์ Sinner
รวมเครื่ องดื่มซอฟดริ้ งค์ นํ้าอัดลม นํ้าดื่มสะอาด นํ้าผลไม้ ม็อกเทล ชาและกาแฟ เหล้ารัม (Bacardi
White & Captain Morgan Dark), วิสกี้(Jim Beam White Label & Johnnie Walker Red Label), จิน
(Beefeater), วอดก้า (Stolichnaya), เทกิลล่า (Sauza Silver), เบียร์ (Lion&Heineken&Tiger),
ค็อกเทล,ไวน์และสปาร์คกลิ้งไวน์ และรวมมินิบาร์ภายในห้องพักด้วย
 ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 4700 บาทต่อวัน
*แพคเกจเครื่ องดื่ม Wet Room สําหรับบริ การที่ Chill Bar,Longitude,ZEN,LEAF และ Sip เท่านั้น*
*เฉพาะผูจ้ องแพกเกจ Half Board หรื อ Full Board เท่านั้น จะสามารถซื้อแพคเกจเครื่ องดื่มได้*

สิ ทธิพเิ ศษสาหรับผู้เข้ าพักห้ อง Two Bedroom Lagoon Beach Villa with Pool
และ Two Bedroom Ocean Beach Villa with Pool
 สิ่ งอํานวยความสะดวกต้อนรับพิเศษจากทางรี สอร์ท
 ฟรี !! กิจกรรมล่องเรื อชมพระอาทิตย์และโลมา 1 ครั้งระหว่างเข้าพัก
 ของขวัญเซอไพรซ์จากทางรี สอร์ท
 ฟรี !! ดินเนอร์บาร์บีคิว สําหรับ 6 ท่าน 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
 Departure Gift

สิทธิพเิ ศษสาหรับคู่รัก Honeymoon และ Wedding Anniversary
เค้กเฉลิมฉลอง
สปาร์คกลิ้งไวน์เฉลิมฉลอง
ฟรี !! สปา 60 นาทีสาํ หรับ 2 ท่าน หรื อ เลือกฟรี กิจกรรมล่องเรื อชมโลมาพระอาทิตย์ตก 1
ครั้ง ต่อการเข้าพัก
Departure Gift
Welcome Amenity
จักรยานพร้อมแท็ก

**เข้าพักขั้นตํ่า 4 คืน และต้องแสดงเอกสารทะเบียนสมรส สําหรับ Honeymoon ไม่เกิน 6 เดือน และ
สําหรับ Wedding Anniversary ตรงเดินทางช่วงวันครบรอบเท่านั้น**

ราคาแพคเกจยังไม่ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ
การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และ มินิบาร์ภายในห้องพัก
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากแพคเกจ
กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระเงินมัดจํา 50% ทันทีที่ทาํ การจอง
 ชําระเงินมัดจําอีก 50% 30 วันก่อนการเดินทาง
 ชําระเงิน 100% หากทําการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง

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
 เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทาง

 อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยน
แปลราคา
 ในกรณี ที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว ที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย อํานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจ
คนเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การ
ยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออํานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิด
การสู ญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์
ต่างๆทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ

แผนผังรีสอร์ท

