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

Speedboat 15 min + อาหารเช้ า
ฟรี!! สิทธิ์ในการเข้าที่ Marina @ CROSSROADS
ฟรี!! กิจกรรมสันทนาการช่วงเย็น
รีสอร์ท 5 ดาวสดใหม่จากโรงแรมเครือฮิลตัน อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติมาเลเพียง 15 นาที
โดยเรื อ สปี ด โบ๊ ท เปิ ด ประสบการณ์ กั บ รี ส อร์ท ใหม่ ที่ไ ม่ เหมื อ นใครแห่ ง นี้ ซึ่ งบริ ก ารห้ อ งพั ก
กว้ า งขวางถึ ง 198 ห้ อ ง วิ ล ล่ า ริ ม ชายหาดและบ้ า นพั ก ตากอากาศริ ม น้้ า เหมาะส้ า หรั บ คู่ รั ก
ครอบครั ว หรื อ แก๊ ง เพื่ อ นฝู ง ที่ ก้ า ลั ง มองหาสถานที่ พั ก ผ่ อ นที่ ส ร้ างแรงบั น ดาลใจการตกแต่ ง
ภายในที่กว้างขวางของรีสอร์ทและพื้นที่กลางแจ้งส่วนตัว
รี ส อร์ ท เชื่ อ มต่ อ โดยตรงกั บ Marina @ CROSSROADS Maldives ปลายทางให ม่ อั น มี
ชีวิต ชีว าซึ่ งรวมเหล่า ร้านอาหารและบาร์ที่น่าตื่ น เต้ น ร้านบู ติก CROSSROADS Event Hall
พื้นที่กิจกรรมสันทนาการและอื่น ๆ

อ ัตราค่าบริการ/ราคาต่อท่าน
เดินทางว ันที่ 01 สงิ หาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564
อาหารเชา้ พร ้อมสปาร์คกิง้ ไวน์ ฟรีทก
ุ วัน
ประเภทห ้องพัก

3 Nights

Sky Room

14,000

Beach Room

16,700

Beach Villa

20,900

Overwater Villa

22,400

: ราคาพ ักเสริม :
ราคาเด็กอายุ 6-17.99 ปี (เมนูเด็ก)

3,800

ราคาเด็กอายุ 0-5.99 ปี (เมนูเด็ก)

้ า
เข้าพ ักฟรี...ไม่มค
ี า่ ใชจ
่ ยเพิม
่ เติม

ชำระค่ ำแพคเกจเต็ม 100% เพือ่ ทำกำรจองแพคเกจ ระบุวันเดินทำงเข้ ำพักที
หลังวันได้ ก่ อน 31 มีนำคม 2564

รำคำแพคเกจรวม
 ห้องพัก/วิลล่าตามแพคเกจ สาหรับ 4 วัน 3 คืน
 อาหารเช้าที่ห้องอาหาร - พร้อมสปาร์ คกิ้งไวน์ ฟรี ทกุ วัน
 เครดิต 100 USD สาหรับใช้ในรี สอร์ ต เมื่อพัก 5 คืนขึ้นไป
 ส่วนลด 15% สาหรับอาหารและเครื่ องดื่มในรี สอร์ท รวมถึง In-Villa Dining และ
Private Dining ไม่สามารถใช้เป็ นส่วนลดสาหรับการอัพเกรด Meal Plan
 ส่วนลด 15% สาหรับสปาและทรี ทเมนท์จากราคาในเมนูที่ Len Be Well®

 เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี พักฟรี 1 ท่าน โดยใช้เตียงภายในห้องพัก พร้อมอาหารฟรี ตาม
แพคเกจของผูป้ กครอง
 อัพเกรดห้องและเช็คเอาท์เกินเวลาได้ หากมีห้องว่าง
 อภินนั ทนาการ อุปกรณ์ดาน้ าตื้น เรื อคายัค และเรื อถีบ ฟรี
 กิจกรรมฟรี – Sunrise yoga, Zumba class, Coral Propagation Programme, Aqua gym
and cocktail class
 WiFi ฟรี
 ประกันการเดินทางวงเงินคุม้ ครอง 1,000,000 บาท

อ ัตราค่าบริการ/ราคาต่อท่าน
เดินทางว ันที่ 01 สงิ หาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564
All Inclusive อาหารเชา้ กลางว ัน เย็น รวมเครือ
่ งดืม
่
ประเภทห ้องพัก

3 Nights

Sky Room

31,700

Beach Room

33,900

Beach Villa

38,600

Overwater Villa

39,600

: ราคาพ ักเสริม :
ราคาเด็กอายุ 6-17.99 ปี (เมนูเด็ก)

7,000

ราคาเด็กอายุ 0-5.99 ปี (เมนูเด็ก)

้ า
เข้าพ ักฟรี...ไม่มค
ี า่ ใชจ
่ ยเพิม
่ เติม

ชำระค่ ำแพคเกจเต็ม 100% เพือ่ ทำกำรจองแพคเกจ ระบุวันเดินทำงเข้ ำพักที
หลังวันได้ ก่ อน 31 มีนำคม 2564

รำคำแพคเกจรวม
 ห้องพัก/วิลล่าตามแพคเกจ สาหรับ 4 วัน 3 คืน
 อาหารเช้าที่ห้องอาหาร - พร้อมสปาร์ คกิ้งไวน์ ฟรี ทกุ วัน
อัพเกรด Meal Plan เป็ น All inclusive อาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น (รวมเครื่ องดื่ม)
ดังต่อไปนี้:
 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 แต่บาร์ เปิ ดจนบาร์ ปิด (เสิ ร์ฟเป็ น
แก้ว)
 เครดิต 100 USD สาหรับใช้ในรี สอร์ ต เมื่อพัก 5 คืนขึ้นไป
 ส่วนลด 15% สาหรับอาหารและเครื่ องดื่มในรี สอร์ท รวมถึง In-Villa Dining และ
Private Dining ไม่สามารถใช้เป็ นส่วนลดสาหรับการอัพเกรด Meal Plan
 ส่วนลด 15% สาหรับสปาและทรี ทเมนท์จากราคาในเมนูที่ Len Be Well®
 เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี พักฟรี 1 ท่าน โดยใช้เตียงภายในห้องพัก พร้อมอาหารฟรี ตาม
แพคเกจของผูป้ กครอง
 อัพเกรดห้องและเช็คเอาท์เกินเวลาได้ หากมีห้องว่าง
 อภินนั ทนาการ อุปกรณ์ดาน้ าตื้น เรื อคายัค และเรื อถีบ ฟรี
 กิจกรรมฟรี – Sunrise yoga, Zumba class, Coral Propagation Programme, Aqua gym
and cocktail class
 WiFi ฟรี
 ประกันการเดินทางวงเงินคุม้ ครอง 1,000,000 บาท

**หมำยเหตุ**
❌ ยกเว้น 27 ธันวำคม 2020 - 6 มกรำคม 2021, 9 - 15 กุมภำพันธ์ 2021 และ 1 - 7 เมษำยน
2021 ❌ ปี ใหม่ บังคับ 4 คืน
 กำรพักเสริม ทำงรีสอร์ ทสำมำรถจัดโซฟำเบดให้ ได้ ห้องละ 1 เตียงเท่ ำนั้น
 กำรพักเสริมสำหรับเด็กอำยุระหว่ำง 0-11 ปี ผู้ปกครองจะต้องทำกำรเซ็นต์เอกสำร
ยินยอมควำมปลอดภัย ณ ตอนเช็คอิน และ อยู่ในควำมดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลำ
 กำรพักเสริมสำหรับเด็กอำยุระหว่ำง 0- 17.99 ปี สำมำรถทำนอำหำรและเครื่องดื่มได้
ตำมแพคเกจของผู้ปกครองเท่ ำนั้น

รำคำแพคเกจไม่ รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพคเกจ
ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ
การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และ มินิบาร์ภายในห้องพัก
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สิ ทธิพเิ ศษสำหรับวันเกิด
เค้กวันเกิด และ ของขวัญพิเศษจากทางรี สอร์ท
**ต้องเดินทางตรงกับวันเกิดเท่านั้น**

สิ ทธิพเิ ศษสำหรับคู่ Honeymoon และ Wedding Anniversary
ไวน์เฉลิมฉลอง และ ตกแต่งห้องพักพิเศษจากทางรี สอร์ท
**ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส อายุไม่เกิน 6 เดือน**

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
 ชาระค่าแพคเกจเต็ม 100% เพื่อทาการจองแพคเกจ
เงื่อนไขกำรยกเลิก






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%
ช่วง High Season (22 ธ.ค 62-10 ม.ค 63)
ยกเลิกน้อบกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation Charge 100%

หมำยเหตุ
 เอกสารประกอบการเดิน ทาง ใช้หนังสื อเดิ น ทางที่ เหลืออายุการใช้งาน ไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือ น นับจากวัน
เดินทาง
 ราคานี้ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 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 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรณี ที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็
ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รับ ผิด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้าเมื องของไทย งดออกเอกสารเข้าเมื องให้ก ับ
ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้าว ที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้า
เมือง

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรื อ
ล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจลหรื อสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ง เมื่อเกิดการสูญ
หายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็ 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
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของรีสอร์ ท
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์

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

คำ่
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

.........

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 End of Service 

