
 

 
Cinnamon HakuraaHuraa  

ฟรี...อปุกรณด์าํนํา้ตื้น + ทริปดาํนํา้ตื้นวันละ 2 รอบ 

ฟรี...Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก  

พัก 3 คืน ฟรี...ทริป Sunset Cruise  

 
รีสอร์ท4.5 ดาว เดินทางโดย Seaplane 45 นาท ี

แพค็เกจ All Inclusive รวมอาหารทุกมื้อพร้อมเคร่ืองดื่มไม่อั้น 

Booking Period: 2 January – 31 March 2020 

Stay Period: 10 January – 31 October 2020 

Package Code: GPMVCNHH002-03 / อตัราคาบรกิารคดิเปนตอทาน / หนวยเปนบาท 

10JANUARY – 29 FEBRUARY 2020  
ประเภทหองพัก แพค็เกจ 2 คนื Standard AI  แพค็เกจ 3 คนื Standard AI  แพค็เกจ 4 คนื  Standard AI  

พักคู เดก็ 2-11.99 ป พักคู เดก็ 2-11.99 ป พักคู เดก็ 2-11.99 ป

Water Bungalow 35,900 20,900 45,900 25,900 55,900 31,900 

1 MARCH – 30 APRIL 2020 
ประเภทหองพัก แพค็เกจ 2 คนื Standard AI  แพค็เกจ 3 คนื Standard AI  แพค็เกจ 4 คนื  Standard AI  

พักคู เดก็ 2-11.99 ป พักคู เดก็ 2-11.99 ป พักคู เดก็ 2-11.99 ป

Water Bungalow 32,900 19,900 41,900 24,900 49,900 29,900 

1 MAY – 31 OCTOBER 2020  
ประเภทหองพัก แพค็เกจ 2 คนื Standard AI  แพค็เกจ 3 คนื Standard AI  แพค็เกจ 4 คนื  Standard AI  

พักคู เดก็ 2-11.99 ป พักคู เดก็ 2-11.99 ป พักคู เดก็ 2-11.99 ป

Water Bungalow 31,900 18,900 38,900 23,900 45,900 27,900 

** เดก็อาย ุ0-1.99 ป ไมมคีาใชจายในการเขาพกั 
** Premium All Inclusive (พักขัน้ต่าํ 5 คนื) ชาํระเพิม่ ผูใหญทานละ 2,800 บาท/คนื เดก็อาย ุ2-11.99 ป ทานละ 1,400 บาท  

 
ราคาแพค็เกจรวม 

 คาที่พักตามประเภทหองและจาํนวนคนืทีท่านเลือก  
 คาเครือ่งบินน้าํ บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบนิมาเล 
 บริการเจาหนาที่ตอนรบัและอาํนวยความสะดวกในการข้ึนเรอื 



 

 คาอาหารเชา คาอาหารกลางวันและคาอาหารค่าํ 
 คาเครือ่งดืม่มีและไมมีแอลกอฮอลล ณ บารของรีสอรท บริการต้ังแตเวลา 07.30 น. -24.00 น. 
 บริการอาหารวางยามบาย เวลา 16.00-18.00 น.  
 ฟรี...บริการอปุกรณดําน้าํต้ืน 

 ฟรี...บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก  
 ฟรี...ทรปิดําน้ําต้ืนวันละ 2 รอบ (รอบเชาเวลา 10.00 น.และรอบบายเวลา 15.00 น.) 

 พัก 3 คืนข้ึนไป ฟรี...ทริป Sunset Cruise ทานละ 1 ครัง้ตอการเขาพัก 
 บริการ ยิมออกกําลังกาย สนามแบดมินตัน ปงปอง บิลเลียด สนุกเกอร วอลเลยบอลชายหาดและฟุตบอล  

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 คาประกันอุบติัเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 

ราคาแพค็เกจไมรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบนิคาธรรมเนียมตางๆของสายการบนิ 

 In-room dining / แชมเปญ / มินิบารภายในหองพัก / All Tobacco & Tobacco related products 
 คากิจกรรมดาํน้ําลึกและคากิจกรรมสันทนาการอืน่ๆคาบริการสปาคาทปิพนักงานยกกระเปา คาซักรดี คาโทรศัพทใน

ประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารคาเครือ่งดืม่ คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบตัรเครดิต และคาใชจายอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากรายการระบ ุ

 

หมายเหต ุ
 แพค็เกจ Standard All Inclusiveจะเริม่หลังจากทําการเชค็อินและสิ้นสุดหลังจากทําการเช็คเอาทเทานัน้ 

 แพค็เกจ Standard All Inclusiveบริการระหวางเวลา 07.30 น.-24.00 น. เทานั้น เวลาที่ไมไดระบมีุคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
ผูเขาพักตองชาํระทีร่ีสอรทเม่ือมีการใชบริการในสวนนี้ / อาหารและเครือ่งดื่มตางๆ จะบรกิารเฉพาะในหองอาหารเทานัน้
หากมีการทานอาหารและเครือ่งดืม่นอกหองอาหาร ทางผูเขาพักตองชําระคาบริการเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 

เงือ่นไขการจอง การชาํระเงนิและการยกเลกิการจอง (แตละรสีอรทมเีงือ่นไขทีแ่ตกตางกนั) 
การจองแพค็เกจและการชาํระเงนิ 

 กรุณาชําระคามัดจํา50%หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันทีท่ําการจอง ณ ขณะน้ัน)หลังจาก
ไดรบัการยืนยันการจองจากทางบริษัท ภายใน 2 วันทั้งนี้ ข้ึนกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดงักลาวซึง่ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิปรบัเปล่ียนตามเงือ่นไขทีไ่ดรบัจากทางรสีอรท 

 หากทําการจองนอยกวา 30-45วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทาํการจอง (ข้ึนอยูกับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดนิทาง รหักคาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ข้ึนอยูกับเงื่อนไขการจองและ

ชวงเดนิทาง) 
 ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง หักคาใชจาย50%จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
 ยกเลิก 30วันกอนเดินทาง หักคาใชจาย 100%จากราคาแพก็เกจทั้งหมด 
 ยกเลิกกะทันหันหรอืเขาพักไมครบตามจํานวนคืนหรอืจาํนวนวนัทีท่ําการจอง ไมสามารถเรียกรองขอคนืคาบริการได 
 หากทําการยกเลิกในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรบัเปล่ียนเงื่อนไขตามรสีอรทกําหนดและทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทราบอีกครั้งหลังจากที่ไดรับการยืนยันการจองที่พักเรียบรอยแลว   



 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม/ิดอนเมอืง) – มาเล (มัลดฟีส)    (-/-/ค่าํ) 

ผูเดินทางทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสวุรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ข้ึนอยูกับสายการบินที่

ทานเลอืกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินลวงหนาอยางนอย 3 ชั่วโมง) 

ออกเดนิทางสูประเทศมัลดีฟส ตามสายการบนิทีท่านเลอืกเดนิทาง 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตเิวลานา เมอืงหลวงของมาเล ประเทศมลัดฟีส หลังผานดานตรวจคน

เขาเมืองและพธีิการทางศุลกากรแลว พบเจาหนาทีร่ีสอรทตอนรับทานอยางอบอุน  

นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดยเครือ่งบนิน้าํใชเวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ี 

 เดินทางถึงรีสอรทและพักผอนตามอัธยาศัย 

16.00-18.00 น. บริการอาหารวาง ณ บารของรีสอรท 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

 พักทีC่innamon Hakuraa Huraa Maldives 

 
วันทีส่อง มาเล (มัลดีฟส)    (เชา/กลางวนั/ค่าํ)

07.30-09.30น. รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หองอาหารหลกัของรสีอรท 

16.00-18.00 น. บริการอาหารวาง ณ บารของรีสอรท 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

 พักทีC่innamon Hakuraa Huraa Maldives 

 
วันทีส่าม มาเล (มัลดีฟส) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม/ิดอนเมอืง)   (เชา/-/-) 

07.30-09.30น. รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

เช็คเอาท เก็บสมัภาระ และเตรยีมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 

ออกเดนิทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลอืก  
 

 End of Service  
 
 



 

 
ประเภทหองพกั รายละเอยีด 

ขนาดหองพกั 85ตรม.

จาํนวน  70 วิลลา 

พกัไดสงูสดุ Adult 2 Pax+Infant  1  Paxor   
 Adult 2 Pax+Child  1  Pax or      
 Adult 3 Pax or                                          
 Adult 3 Pax+Infant  1  Pax or                   
 Adult 2 Pax+Child 1 Pax+Infant 1 Pax   

สิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ  รายละเอยีด
Pool Bar International Cocktails & Mocktails 

A La Carte Restuarant Special seafood restaurant  

Malaafaiy Restuarant Continental Buffet 

Mandara Spa 

The luxury resort is situated in the island of Meemu Atoll, South Maldives. Set in a 
natural open environment, Mandara Spa brings a touch of Bali. It is designed as an 
intimate, luxurious resort with exceptional levels of attention to details and service 
standards. 

Dhoni Ride 
An exhilarating Dhoni ride around the island, a seamless journey to enjoy a 
spectacular sunset. The stimulating ride will give you a chance to unravel the 
secrets of white sands and crystal-clear water. 

Residential Island Tour to Muli & 
Nalafushi 

Experience the local lifestyle. Dip yourself in the Maldivian culture! Visiting the 
local residential islands is the best way to learn about the culture and lifestyle of 
the Maldivian islanders. 

Sunset Fishing 

Fish the Maldivian way! 

A dreamy experience for the fishing enthusiast to catch Snapper, Barracuda, 
Groupers and Trevally. Your catch can be prepared the following day for you by 
our in house Chef . 

Dolphin Safari 
The Maldives have received much attention as a great location for its magnificent 
sea life, amongst which Dolphins spotting is a highlight in the Meemu Atoll. 

Sand Bank Picnic for Families & 
Groups 

Game for some outdoor fun? 

What’s the point of visiting Maldives, and not enjoying its lovely beaches by 
turquoise waters, right? That’s exactly why we organise sand-bank picnics for you. 
So,let us know when you’d like us to roll out the mats, bring out the sun-umbrella, 
and pack some fun snacks for you and your loved ones. 

** บางรายการมคีาใชจายเพิม่เตมิไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรณุาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีร่สีอรท ** 

 
 
 
 
 


