พิเศษสุด Voucher พัก 3 คืนจ่ าย 2 คืน
เดินทาง 1 สงิ หาคม 2563 – 31ตุลาคม2564

Speedboat 15 min + อาหารเช้ า
สิ ทธิ์ในการเข้าที่ Marina @ CROSSROADS
Hard Rock Hotel Maldives รี สอร์ ตสุ ดหรู ระดับ 5 ดาว รี สอร์ ตแห่ งแรกในมัลดีฟส์ ที่ดำเนิ นกำรแบบผสมผสำน
กับไลฟสไตล์ เซ็ นเตอร์ ศู นย์ รวมควำมบั นเทิงแบบครบวงจร ทุกท่านเดินทางเข้าถึงรี สอร์ ตได้ดว้ ยเรื อสปี ดโบ้ท โดยใช้เวลา
เดินทางเพียง 15 นาที จากสนามบินนานาชาติมาเล่ รี สอร์ ตแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นหมู่เกาะ Emboodhoo อันสวยงาม ร่ มรื่ นไปด้วยพืช
พรรณธรรมชาติ ให้ความรู ้สึกสดชื่น สบายตา รายล้อมด้วยน้ าทะเลสี ฟ้าสดใส หาดทรายสี ขาวบริ สุทธิ์
Hard Rock ได้ รับ แรงบั นดำลใจมำจำกวัฒ นธรรมท้ องถิ่น มั ลดี ฟส์ และสถำปั ตยกรรมเขตร้ อน ผสมผสำนกั บ
โครงสร้ ำงที่ออกแบบมำแบบร่ วมสมัย ควบคู่ไปกับดนตรี ที่เป็ นที่สุด แขกผูเ้ ข้าพักจะได้สนุ กสนานครื้ นเครงกันได้เต็มที่ ทั้ง
บรรยากาศอัน รื่ นเริ ง สิ่ งอานวยความสะดวกต่า ง รวมไปถึงอภินันทนาการกีตา้ ร์ ยี่ห้อ Fender และเครื่ องเล่น แผ่นเสี ยงยี่ห้อ
Crosley สาหรับสร้างความบันเทิงในห้องพัก

อัตรำค่ ำบริกำรต่ อท่ ำน (THB / person)
เดินทางวันที่ 01 สิ งหำคม 2563 – 31 ตุลำคม 2564
อาหารเช้ าที่ห้องอาหาร Sessions - พร้ อมสปาร์ คกิ ้งไวน์และไอศกรีม ฟรีทกุ วัน
ห้ องพัก/จำนวนคืน

3NIGHTS

Silver Sky Studio

15,600
17,900
22,500
23,800
27,000

Silver Beach Studio
Gold Beach Villa
Platinum Overwater Villa
Platinum Overwater Pool Villa

รำคำพักเสริม
ราคาเด็กอายุ 06 -17.99 ปี (เมนูเด็ก)
ราคาเด็กอายุ 0-5.99 ปี (เมนูเด็ก)

3,800
เข้าพักฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 ชำระค่ ำแพคเกจเต็ม 100% เพือ่ ทำกำรจองแพคเกจ ระบุวันเดินทำงเข้ ำพักที
หลังวันได้ ก่ อน 31 มีนำคม 2564
🌷แพคเกจรวม🌷
🔸ห้ องพัก/วิลล่ ำตำมแพคเกจ สำหรับ 4 วัน 3 คืน
🔸อำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำร Sessions - พร้ อมสปำร์ คกิง้ ไวน์ และไอศกรีม ฟรีทุกวัน
🔸เครดิต 100 USD สำหรับใช้ ในรีสอร์ ต เมื่อพัก 5 คืนขึน้ ไป
🔸ส่ วนลด 15% สำหรับอำหำรและเครื่องดื่มในรีสอร์ ท รวมถึง In-Villa Dining และ
Private Dining ไม่ สำมำรถใช้ เป็ นส่ วนลดสำหรับกำรอัพเกรด Meal Plan

🔸ส่ วนลด 15% สำหรับสปำและทรีทเมนท์ จำกรำคำในเมนูที่ Rock Spa®
🔸เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี พักฟรี 1 ท่ ำน โดยใช้ เตียงภำยในห้ องพัก พร้ อมอำหำรฟรีตำม
แพคเกจของผู้ปกครอง
🔸อัพเกรดห้ องและเช็คเอำท์ เกินเวลำได้ หำกมีห้องว่ ำง
🔸อภินันทนำกำร อุปกรณ์ ดำน้ำตืน้ เรือคำยัค และเรือถีบ ฟรี
🔸Sound of Your Stay - เพลย์ ลิสต์ ส่วนตัว 10 เพลงเชื่อมต่ อกับกีต้ำร์ Fender และ
แผ่นเสี ยง Crosley พร้ อมคอลเล็กชั่ นเพลง 10 เพลง
🔸กิจกรรมฟรี - คลำสโยคะของ Hard Rock, Brazilian Jiu-Jitsu, คลำสออกกำลัง
กำยกับโค้ ชส่ วนตัว, คลำส Aerial Yoga, Aerial Hammock และ Aerial Lyra
🔸WiFi ฟรี
🔸ประกันกำรเดินทำงวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บำท

เดินทางวันที่ 01 สิ งหำคม 2563 – 31 ตุลำคม 2564
อัพเกรดมื ้ออาหารเป็ น All Inclusive อาหารเช้ า กลางวัน เย็น รวมเครื่องดื่ม
ห้ องพัก/จำนวนคืน

3NIGHTS

Silver Sky Studio

33,300
35,500
39,700
41,200
44,400

Silver Beach Studio
Gold Beach Villa
Platinum Overwater Villa
Platinum Overwater Pool Villa

ราคาพักเสริ ม
ราคาเด็กอายุ 6-17.99 ปี (เมนูเด็ก)

7,000

ราคาเด็กอายุ 0-5.99 ปี (เมนูเด็ก)

เข้าพักฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม

🌷แพคเกจรวม🌷
🔸ห้ องพัก/วิลล่ ำตำมแพคเกจ สำหรับ 4 วัน 3 คืน
🔸รวมอำหำรเช้ ำทีห่ ้ องอำหำร Sessions - พร้ อมสปำร์ คกิง้ ไวน์ และไอศกรีม
ฟรีทุกวัน/ กลำงวัน/ เย็น
 Sessions
 The Elephant and the Butterfly
 Miss Olive Oyl
 Mr Tom Yam
 Jiao Wu
 Kinkao Thai Bistro








Kebab & Kurry
Hard Rock Cafe’
Ministry of Crab (เครดิต 50 USD/ท่าน – เฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น)
Nihonbashi Blue (เครดิต 50 USD/ท่าน – เฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น)
Carne Diem (เครดิต 50 USD/ท่าน – เฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น)
เครื่ องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ ดื่มได้ตงั่ แต่บาร์เปิ ดจนบาร์ปิด
(เสิ ร์ฟเป็ นแก้ว)
🔸เครดิต 100 USD สำหรับใช้ ในรีสอร์ ต เมือ่ พัก 5 คืนขึน้ ไป
🔸ส่ วนลด 15% สำหรับอำหำรและเครื่องดืม่ ในรีสอร์ ท รวมถึง In-Villa
Dining และ Private Dining ไม่ สำมำรถใช้ เป็ นส่ วนลดสำหรับกำรอัพเกรด
Meal Plan
🔸ส่ วนลด 15% สำหรับสปำและทรีทเมนท์ จำกรำคำในเมนูที่ Rock Spa®
🔸เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 18 ปี พักฟรี 1 ท่ ำน โดยใช้ เตียงภำยในห้ องพัก พร้ อมอำหำร
ฟรีตำมแพคเกจของผู้ปกครอง
🔸อัพเกรดห้ องและเช็คเอำท์ เกินเวลำได้ หำกมีห้องว่ ำง
🔸อภินันทนำกำร อุปกรณ์ ดำนำ้ ตืน้ เรือคำยัค และเรือถีบ ฟรี
🔸Sound of Your Stay - เพลย์ ลสิ ต์ ส่วนตัว 10 เพลงเชื่อมต่ อกับกีต้ำร์
Fender และแผ่ นเสี ยง Crosley พร้ อมคอลเล็กชั่นเพลง 10 เพลง
🔸กิจกรรมฟรี - คลำสโยคะของ Hard Rock, Brazilian Jiu-Jitsu, คลำสออก
กำลังกำยกับโค้ ชส่ วนตัว, คลำส Aerial Yoga, Aerial Hammock และ Aerial
Lyra
🔸WiFi ฟรี

🔸ประกันกำรเดินทำงวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บำท
**หมำยเหตุ**
❌ ยกเว้น 27 ธันวำคม 2020 - 6 มกรำคม 2021, 9 - 15 กุมภำพันธ์ 2021 และ 1 - 7 เมษำยน 2021
❌ปี ใหม่ บังคับ 4 คืน
 การพักเสริ ม ทางรี สอร์ ทสามารถจัดโซฟาเบดให้ได้ห้องละ 1 เตียงเท่านั้น
 การพักเสริ มสาหรับเด็กอายุระหว่าง 0-11 ปี ผูป้ กครองจะต้องทาการเซ็นต์เอกสารยินยอม
ความปลอดภัย ณ ตอนเช็คอิน และ อยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครองตลอดเวลา
 การพักเสริ มสาหรับเด็กอายุระหว่าง 0- 17.99 ปี สามารถทานอาหารและเครื่ องดื่มได้ตาม
แพคเกจของผูป้ กครองเท่านั้น

รำคำแพ็คเกจไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ
 การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และ มินิบาร์ภายในห้องพัก
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
สิ ทธิพเิ ศษสำหรับวันเกิด
เค้กวันเกิด และ ของขวัญพิเศษจากทางรี สอร์ท
**ต้องเดินทางตรงกับวันเกิดเท่านั้น**
สิ ทธิพเิ ศษสำหรับคู่ Honeymoon และ Wedding Anniversary
ไวน์เฉลิมฉลอง และ ตกแต่งห้องพักพิเศษจากทางรี สอร์ ท
**ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสอายุไม่เกิน 6 เดือน**
เงือ่ นไขกำรสำรองทีน่ ั่ง

❗️ชาระค่าแพคเกจเต็ม 100% เพื่อทาการจองแพคเกจ
เงือ่ นไขกำรยกเลิก
 ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 การเปลี่ยนแปลง เช่น เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผูเ้ ข้าพัก จะพิจารณาเป็ นกรณี ตาม
เงื่อนไขของรี สอร์ท
 No show: Cancellation charge 100%
หมำยเหตุ
 เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ ตำ่ กว่ำ 6 เดือน
นับจากวันเดินทาง
 ราคานี้ ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
 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 ด้วย
เหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้า
เมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ น
ของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น
การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย
การจลาจลหรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั
ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – มำเล่ (มัลดีฟส์ )

……..

ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่าง
ประเทศชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
ออกเดินทางสู่ เมืองมำเล่ ประเทศมัลดีฟส์
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทาการผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ ทรอต้อนรับท่านอยู่ ณ บริ เวณทางออก
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนาเดินทางเข้าสู่ รีสอร์ ท
เดินทางถึงรี สอร์ ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์

..........
..........

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของรีสอร์ ท
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์

วันที่สอง

มัลดีฟส์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ,
วอลเล่ยบ์ อลชายหาด, สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้ อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ ทเช่น ดาน้ าลึก
กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำรของรีสอร์ ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของรีสอร์ ท
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์

กลำงวัน
คำ่
วันที่สำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท
เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรี ยมตัวออกเดินทางสู่ สนามบินมาเล่
ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า

........

ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ

.........

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ

.........

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*************************

