พีเรียดการเดินทาง
11 มกราคม –8 เมษายน 2019
9 เมษายน – 15พฤษภาคม 2019

พัก2ท่าน ราคาท่านละ

37,900
35,900

• Deluxe Room
หากต้องการ Upgrade ห้องพัก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
อัตรานี้รวม :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าหัองพัก 2 คืนตามแบบ ที่ท่านได้ทาํ จองมา
เรือ Speed boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
ตัว๋ เครื่องบินขาไป-กลับ สายการบินศรีลงั กาแอร์ไลน์ ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – มาเล่
All Inclusive อาหารทุกมือ้
Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax

บริการเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และไม่มแี อลกอฮอล์ ไม่จาํ กัดตามรายการ ตลอดวันตัง้ แต่ 10.00น.-00.00
ค่าภาษีนาํ้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
8. ค่านํา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )

อัตรานี้ไม่รวม :
1. อาหารพิเศษที่ท่านสัง่ เพิ่มเติมกับทางโรมแรม
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ
All Inclusive Entitlements:

Breakfast available offering extensive buffet selection at the Sunset Restaurant (Main
Restaurant) from 0730hrs – 1000hrs. For guests staying at Jacuzzi Water Villas, Prestige Jacuzzi
Water Villas, Sunset Jacuzzi Water Villas and Presidential Water Suites guests have the option to
have breakfast at the Four Spice restaurant in addition.
Lunch available at Sunset Restaurant (Main Restaurant) from 1230hrs – 1430hrs and a specially
designed daily menu at Island Pizza from 1230hrs until 1530hrs
Daily afternoon tea with snacks served at Lagoon Bar from 1600hrs – 1800hrs
Sumptuous dinner buffet experience at Sunset Restaurant OR choose from a selection of our 5
course set menus at Lagoon Restaurant (advance booking is required for Lagoon restaurant)
from 1900hrs – 2130hrs.
Unlimited alcoholic & nonalcoholic drinks served throughout the day from 1000hrs –
0000hrs:

Soft drinks: coke, diet coke, fanta orange, sprite, ginger ale, tonic water, bitter lemon, soda water &
Iced tea
Fruit juices (canned & packaged)
Beer: draught beer.
Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino,
Latte and macchiato (freshly brewed).
Table wine: White, Red & Rose.
Spirits: Gin, Vodka, Rum, Whiskey, Tequila & Brandy.
Selection of cocktails & mocktails.
Complimentary Mini Bar (alcoholic & nonalcoholic beverages) replenished daily at regular
schedule:
Soft drinks: coke, diet coke, fanta orange, sprite, bitter lemon, tonic & soda water.
Beer: canned.
Wine: Red, White & Rose.

Iced coffee (canned) & iced tea (canned).
Bottle of champagne (350ml) per room once during the stay and will be delivered to the room on
the 2nd day of arrival
Activities
Half an hour group snorkeling lesson per person per stay (minimum number of people required).
Half an hour group wind surf lesson per person per stay (minimum number of people
required).Snorkelling Equipment available throughout the stay
Daily Non-Motorized Water Sports on selected activities: kayak, paddle board, wind surfing,).
Terms and conditions apply. Guided activities will be charged accordingly
Choice of ONE complimentary out of Three (3) regular/scheduled Excursion per guest per stay:
Lucky Dolphin Sunset Cruise”, guided “Snorkeling Safari”, or “Local Island Experience”. (All
excursions will be operated if weather permitting and have to be checked and booked in advance
with resort hosts. One Excursion is per person per stay).
One complimentary neck and shoulder massage at Sun Spa, per adult per stay (15 minute session).
One 15 minutes Jet ski adventure including setup and orientation per guest per stay (this would
include set-up and orientation time)

การชําระเงิน

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเต็มจํานวน บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทําจองสํารองโปรแกรมท่องเที่ยว
แล้ว 3 วันทําการ

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)

หมายเหต ุ
เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
คําอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านัน้
Half Board
อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดืม่
Full Board
อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดืม่
All Inclusive
อาหารทุกมือ้ และ รวมเครื่องดืม่ ตามรายการ
• อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา
ในกรณีที่มกี ารประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่เดินทาง
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
บางส่วนหรือทัง้ หมด
• บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าว ที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย

• บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าว ที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทยอํานาจสิทธิข์ าดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิก
หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆที่เกิดเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
• บริษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษทั ขนส่ง เมือ่ เกิดการสูญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาโดยไม่จาํ เป็ นให้ทราบล่วงหน้า

