แพคเกจห้ องพักเริ่ มต้ น 3วัน 2คืน
เดินทาง กรกฎาคม 63 – 30 เมษายน 64
Seaplane 45 mins + Half Board
สัมผัสความบริสทุ ธิ์และความอุดมสมบูรณ์แบบไร้ ที่ติ Faarufushi มัลดีฟ ส์ เกาะปะการังขนาดเล็กแต่
ความงดงามไม่เล็ก ตาม รี ส อร์ ท สุด หรู ห ราที่ จ ะให้ ทุก สิ่งที่ คุณ ต้ องการ ทะเลสีฟ้าใสกับ หาดทรายสีขาว การ
ให้ บริการแบบมีระดับ วิลล่ากลางน ้าสุดโมเดิร์นที่ลบั กับเส้ นขอบฟ้า ความงามแบบธรรมชาติสร้ างของ Faarufushi
เพียงพอแล้ วที่จะทาให้ ทุกท่านจดจาและเข้ าถึงได้ ถึงสถานที่งดงามอันน่าเหลือเชื่อแห่งนี ้ Minimalist touch for
maximum impact คือหัวใจหลักของเรา Faarufushi ตั้งอยู่ที่ Raa Atoll การไป Raa Atoll นัน้ เป็ นเรื่ องง่ายนิ ด
เดีย ว เพี ย ง50 นาที โดยSeaplane จากสนามบิ น มาเล่ เรามี เล้ าจ์ ไว้ คอยอานวยความสะดวกต่างๆและจะมี
พนักงานคอยต้ อนรับและบริการท่านทุกขันตอนเป็
้
นอย่างดี

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
โปรโมชั่นใหม่ ! เดินทางวันที่ 11 มกราคม - 10 เมษายน 2564
Half Board (อาหารเชา้ เย็ น ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ )

** จองก่อน 10 มิถุนายน 2563 **
ห ้องพัก

2 nights

3 nights

4 nights

Beach Bungalow

50,500.00

65,900.00

81,500.00

Ocean Retreat With Pool

59,900.00

80,900.00

100,500.00

Ocean Suite With Pool

65,500.00

88,500.00

110,500.00

พักเสริม
ผู ้ใหญ่ 12 ปี ขน
ึ้ ไป

34,900.00

42,900.00

49,900.00

เด็กอายุ 2 – 11.99 ปี

21,900.00

27,900.00

33,500.00

ราคาแพคเกจรวม











ห้ องพักตามแพกเกจที่เลือก
บริการรับส่ งสนามบิน – รีสอร์ ทด้ วย SEAPLANE
รวมบริการอาหาร Half Board เช้ าและเย็น ที่ห้องอาหารหลัก IRU – ไม่รวมเครื่องดื่ม
พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
การต้อนรับสุ ดพิเศษ ผ้าเย็นและเครื่องดื่มต้อนรับ เมือ่ เดินทางถึงรีสอร์ ท
บริการนา้ ดื่มสะอาด
ฟรี Wi-Fi บริเวณส่ วนกลางและบริเวณห้องพัก
ฟรี อุปกรณ์ดานา้ ตืน้
สิทธิ์การเข้ าใช้ พนื้ ที่นนั ทนาการและศูนย์ออกกาลังกาย
ฟรีกจิ กรรม Bio-Marine Presentation (ขึน้ อยู่กบั ตารางกิจกรรมของทางรีสอร์ ท)

 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเข้ าพักทีห่ ้ องพักกลางนา้ ได้ โดยผู้ปกครองต้องทาการเซ็นต์ยนิ ยอมเงือ่ นไข
การดูแลและความปลอดภัยจากทางรีสอร์ ท
 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

อัพเกรด มือ้ อาหาร
อัพเกรดจาก Half Board เป็ น All Inclusive (Minimum 3 nights) : อาหารเช้า กลางวัน เย็น
รวมเครื่ องดื่ม : ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 5,500 บาท/ท่าน/คืน
: เด็กอายุ 2 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ 2,650 บาท /ท่าน/คืน
แพกเกจ All Inclusive ท่ านจะได้ รับ (พักขั้นตา่ 3 คืน)
- บริ การอาหารเช้าที่ห้องอาหารหลัก (Iru)
– บริ การอาหารกลางวันและเย็นแบบ A la Carte ที่ห้องอาหาร Iru, Sungu, Athiri, Eclipse ตามเวลาเปิ ด
บริ การและต้องสารองที่นงั่ ก่อนเข้าใช้บริ การ
– บริ การเครื่ องดื่มทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ห้องอาหารและบาร์
* น้ าดื่มสะอาด
* น้ าผลไม้ (กระป๋ องหรื อกล่อง)
* ชาและกาแฟ
* เครื่ องดื่มซอฟดริ้ งค์ (โค้ก, แฟนต้าน้ าส้ม, สไปร์ ท, น้ าขิง, เครื่ องดื่มชูกาลัง, น้ ามะนาว)
* ไวน์ เหล้าจิน รัม วิสกี้ เทคิล่า บรั่นดี รายการเครื่ องดื่มค็อกเทลและม็อกเทล ตามรายการของรี สอร์ ท
* เบียร์ สด
– มินิบาร์ ในห้องพัก : น้ าดื่มสะอาด เครื่ องดื่มซอฟดริ้ งค์ เบียร์ ไวน์ เติมทุกวัน
– ฟรี แพดเดิลและเรื อคายัก 1ชัว่ โมง ต่อท่านต่อวัน
– ฟรี เรื อคาทามารัน 30นาที ต่อห้องต่อการเข้าพัก
– ฟรี Peter Diving 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ขั้นต่าอายุ 12 ปี )
– Welcome Drink พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก
– ส่วนลด 10% สาหรับการเข้าใช้บริ การสปา
– สิ ทธิ์การเข้าร่ วมการทาโยคะกลุ่ม (ตามตารางของรี สอร์ ท)

– สิ ทธิ์การเข้าใช้บริ การห้องอบไอน้ าและสระว่ายน้ าที่ Nika Spa
– ฟรี อุปกรณ์ดาน้ าตื้นตลอดการเข้าพัก
– ฟรี Wifi ตลอดการเข้าพัก
– บริ การ Check In ภายในห้องพัก
– สิ ทธิ์การเข้าใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกาย

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทาง 01 กรกฎาคม– 31 ตุลาคม 2563
Half Board (อาหารเช้า เย็น ไม่รวมเครื่องดื่ม)
** จองก่อน 10 มิถนุ ายน 2563 **
ห ้องพัก

2 nights

3 nights

4 nights

Beach Bungalow

33,000

38,500

53,500

Beach Retreat With Pool

35,900

43,000

59,500

Ocean Retreat With Pool

39,700

48,000

66,500

Ocean Suite With Pool

43,400

53,500

73,500

Island Residence

57,000

73,000

99,500

2 nights Beach Bungalow + 2
nights Ocean Retreat with Pool

52,500

3 nights

2 nights Beach Retreat with Pool +
2 nights Ocean Retreat with Pool

55,500

 พักเสริม ผูใ้ หญ่ 12 ปีขน้ึ ไป

20,500

21,500

28,000

เด็กอายุ 2 – 11.99 ปี

15,000

16,500

21,500

เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี

เข้าพักฟรี

ราคาแพคเกจรวม
 ห้องพักตามแพกเกจที่เลือก
 บริ การรับส่งสนามบิน – รี สอร์ ทด้วย Domestic และ Speedboat
 รวมบริ การอาหาร Half Board เช้าและเย็น ที่ห้องอาหารหลัก IRU – ไม่รวมเครื่ องดื่ม
 พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
 การต้อนรับสุดพิเศษ ผ้าเย็นและเครื่ องดื่มต้อนรับ เมื่อเดินทางถึงรี สอร์ ท
 บริ การน้ าดื่มสะอาด
 ฟรี Wi-Fi บริ เวณส่วนกลางและบริ เวณห้องพัก
 ฟรี อุปกรณ์ดาน้ าตื้น
 สิ ทธิ์การเข้าใช้พ้ืนที่นนั ทนาการและศูนย์ออกกาลังกาย
 ฟรี กิจกรรม Bio-Marine Presentation (ขึ้นอยูก่ บั ตารางกิจกรรมของทางรี สอร์ ท)
 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเข้าพักที่หอ้ งพักกลางน้ าได้ โดยผูป้ กครองต้องทาการเซ็นต์
ยินยอมเงื่อนไขการดูแลและความปลอดภัยจากทางรี สอร์ ท
 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
 * สามารถอัพเกรดเป็ น Seaplane ได้ ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 6,500 บาท |
เด็ก 2 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ 2,600 บาท

อัพเกรด มือ้ อาหาร
อัพเกรดจาก Half Board เป็ น All Inclusive (Minimum 3 nights) : อาหารเช้า กลางวัน เย็น
รวมเครื่ องดื่ม : ผูใ้ หญ่ เพิ่มท่านละ 5,500 บาท/ท่าน/คืน
: เด็กอายุ 2 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ 2,650 บาท /ท่าน/คืน

แพกเกจ All Inclusive ท่ านจะได้รับ (พักขั้นต่า 3 คืน)
- บริ การอาหารเช้าที่ห้องอาหารหลัก (Iru)
– บริ การอาหารกลางวันและเย็นแบบ A la Carte ที่ห้องอาหาร Iru, Sungu, Athiri, Eclipse ตามเวลาเปิ ด
บริ การและต้องสารองที่นงั่ ก่อนเข้าใช้บริ การ
– บริ การเครื่ องดื่มทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ห้องอาหารและบาร์
* น้ าดื่มสะอาด
* น้ าผลไม้ (กระป๋ องหรื อกล่อง)
* ชาและกาแฟ
* เครื่ องดื่มซอฟดริ้ งค์ (โค้ก, แฟนต้าน้ าส้ม, สไปร์ ท, น้ าขิง, เครื่ องดื่มชูกาลัง, น้ ามะนาว)
* ไวน์ เหล้าจิน รัม วิสกี้ เทคิล่า บรั่นดี รายการเครื่ องดื่มค็อกเทลและม็อกเทล ตามรายการของรี สอร์ ท
* เบียร์ สด
– มินิบาร์ ในห้องพัก : น้ าดื่มสะอาด เครื่ องดื่มซอฟดริ้ งค์ เบียร์ ไวน์ เติมทุกวัน
– ฟรี แพดเดิลและเรื อคายัก 1ชัว่ โมง ต่อท่านต่อวัน
– ฟรี เรื อคาทามารัน 30นาที ต่อห้องต่อการเข้าพัก
– ฟรี Peter Diving 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ขั้นต่าอายุ 12 ปี )
– Welcome Drink พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก
– ส่วนลด 10% สาหรับการเข้าใช้บริ การสปา
– สิ ทธิ์การเข้าร่ วมการทาโยคะกลุ่ม (ตามตารางของรี สอร์ ท)
– สิ ทธิ์การเข้าใช้บริ การห้องอบไอน้ าและสระว่ายน้ าที่ Nika Spa
– ฟรี อุปกรณ์ดาน้ าตื้นตลอดการเข้าพัก
– ฟรี Wifi ตลอดการเข้าพัก
– บริ การ Check In ภายในห้องพัก
– สิ ทธิ์การเข้าใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกาย

สาหรับผู้เข้ าพักฮันนีมูน (พักขั้นต่า 4 คืน)
- ดินเนอร์ใต้แสงเทียน พร้อมอาหารเซ็ทเมนูจากรี สอร์ท
- แชมเปญ 1 ขวดและช็อคโกแลต เสิร์ฟภายในห้องพัก
- เครดิต 40 USD สาหรับทาสปา ( Spa Treatments Only)
*เงื่อนไข ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และต้องเข้าพักขั้นต่าอย่างน้อย 4 คืน*

ราคาแพคเกจไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ เส้นทางกรุ งเทพฯ-มัลดีฟส์
 mini-bar, private dining, special events or in-villa dining All restaurants offer a la carte
dining experiences
 ค่ากิจกรรมอื่นๆ ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายที่อยูน่ อกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 ชาระเงินมัดจา 50% ทันทีที่ทาการจอง
 ชาระเงินมัดจาอีก 50% 40-35 วันก่อนการเดินทาง
 ชาระเงิน 100% หากทาการจองน้อยกว่า 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 ตา่ กว่า 6 เดือน นับจาก
วันเดินทาง
 ราคานี้ ใช้ส าหรั บ ผู้เดิ น ทางพร้ อ มกัน อย่างน้อ ย 2 ท่ านขึ้ น ไป และมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
 ข้อ ก าหนดสาหรั บ การเดิ น ทางโดย Seaplane กระเป๋ าเดิ น ทางเช็ค อิ น มี น้ าหนัก ได้ไม่ เกิ น 20
กิโลกรัมต่อคน หากน้ าหนักเกินกาหนดจะต้องเสี ยค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน
 การเดินทางสู่รีสอร์ ทนี้ตอ้ งเดินทางด้วยเครื่ องบิน Seaplane (หยุดให้บริ การหลังเวลา 16.00 น.)
 คาอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
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 การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคน
เข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การ
ยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนื ออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ง เมื่อเกิด
การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์
ต่างๆทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ

