•

Superior Beach Bungalow (Half Board)

พีเรียดการเดินทาง
07 มกราคม – 31 มีนาคม 2562

พัก2ท่าน ราคาท่านละ
29,900

01 เมษายน – 30 เมษายน 2562

28,900

หากต้องการ Upgrade ห้องพัก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
อัตรานี้รวม :
1.
2.
3.
4.
5.

ห้องพัก 2 คืน ตามแบบที่ท่านได้ทาํ จองมา
เรือ Speed boat รับ-ส่ง
ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลงั กาแอร์ไลน์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – มาเล่
อาหาร 2 มือ้ ต่อวัน
ค่าภาษีนาํ้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
6. ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
7. รวม ค่า Maldives GST tax, Service charge, Green tax
8. ฟรี บริการ Wi-Fi ทัว่ รีสอร์ท

อัตรานี้ไม่รวม :
1. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางโรงแรม
2. ไม่รวมเครื่องดืม่ ทุกชนิด
3. ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

Beach Bungalow
ผูใ้ หญ่
เด็ก

FB
990
500

AI
2,600
1,300

Water Villa/ Haven Water Villa/
Haven Suite/Ocean Suite
HB
FB
AI
1,600
3,300
5,100
900
1,600
2,600

5. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ

อัพเกรดมื้ออาหารเพิ่มเติม (บาท/คืน/ท่าน)
คําอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

Bed & Breakfast = อาหารเช้า เท่านัน้
Half Board = อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
Full Board = อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
All Inclusive = อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
Compliments:
The Hotel will provide the following compliments for Guests:
(a) Assistance at the airport by Hotel’ representatives
(b) Welcome drinks on arrival
(c) A Bottle of Water 500ml per person per day to be placed in the room.
(d) Tea /Coffee making facilities (1 set of Tea/Coffee per room per day)
(e) Free WIFI in all rooms
(f) Gymnasium (excluding personal trainer)
(g) Land sports includes; Badminton, Snooker/ Billiards, Table Tennis, Beach Volleyball, Squash,
Sauna, Steam bath, Daylight Tennis, Basketball, Jacuzzi (excluding coach and instructors)
(h) Windsurfing and canoeing
(i) Free drinking water served by glass during meal times
(j) A Bottle of Sparkling Wine and a Fruit Basket for Honeymooners. (For wedding not older than 6
months)
(k) A Bottle of Sparkling Wine and a Fruit Basket on Silver and Golden Wedding Jubilees.
(l) A Birthday Cake and a bottle of wine, on Birthdays celebrated at the resort.
All honeymoon, Silver & Golden Wedding Jubilees to be notified at the time of booking and specified
in the voucher.
เวลา Check in / Check Out :
Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมหี อ้ งพักว่าง) / Early check-in: possible when room is
available. Check out: 12.00 hrs.

การชําระเงิน

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเต็มจํานวน บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทําจองสํารองโปรแกรมท่องเที่ยว
แล้ว 3 วันทําการ

หมายเหต ุ

หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)

ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จาํ เป็ นให้ทราบล่วงหน้า

