สายการบินที่นิยมเดินทาง

สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง
PG 711
กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)
เดินทางกลับ PG 712 มาเล (มัลดีฟส)– กรุงเทพฯ

09.30-11.45
12.40-19.05

สายการบินศรีลังกันแอรไลน ออกเดินทางทุกวัน ตอเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)
09.00 - 10.50
ตอเครื่อง
UL115 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(มัลดีฟส)
13.35 - 14.30
เดินทางกลับ
ตอเครื่อง

UL104 มาเล (มัลดีฟส)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)
UL402 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ

สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง FD117
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส)
เดินทางกลับ FD178
มาเล (มัลดีฟส)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

20.35 - 22.35
01.15 - 06.15 (วันรุงขึ้น)
09.30 - 11.40
12.30 - 19.00

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)
06.00 น.
ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขา
ออกระหวางประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. กอนการเดินทาง)
.......... ออกเดินทางสู
..........

เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมัลดีฟส หลังทําการผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอที่ เคานเตอร ซาฟารี ไอซแลนด รีสอรท และ
เจาหนาที่นําทานเดินทางเขาสูรีสอรท
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท
ทานสามารถสั่งเครื่องดื่มตางๆไดไมอั้น ฟรี!!! (ยกเวนเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง มัลดีฟส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําตื้น , เรือใบ, วอลเลยบอล
ชายหาด, สระวายน้ํา หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรทเชน ดําน้ําลึก กิจกรรมตกปลา
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท
ทานสามารถสั่งเครื่องดื่มตางๆไดไมอั้น ฟรี!!! (ยกเวนเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง มาเล (มัลดีฟส)
– กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําตื้น , เรือใบ, วอลเลยบอล
ชายหาด, สระวายน้ํา หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรทเชน ดําน้ําลึก กิจกรรมตกปลา
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เก็บสัมภาระเพื่อทําการ

Check Out ออกจากรีสอรท

ทางโรงแรมจะทําการแจงเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบลวงหนา
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท

......... ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพื่อเดินทางกลับ
......... ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ
......... เดินทางถึง

สนามบินสุวรรณภูม/ิ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ


SAFARI ISLAND RESORT AND SPA
BY SEAPLANE 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE

รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็ก พักหองกลางน้ําได

แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางดวยตนเองทุกวัน
** จองภายใน 31 ตุลาคม 2561 **

ประเภทหอง
BEACH BUNGALOW
SEMI
WATER BUNGALOW
WATER BUNGALOW

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2561
3 วัน 2 คืน ราคาทานละ
4 วัน 3 คืน ราคาทานละ
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว
2-12 ป
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อัตราดังกลาวนี้รวม
- คาที่พักตามแพคเกจที่เลือก
- Seaplane รับสง สนามบิน - รีสอรต - สนามบิน พรอมการบริการตอนรับตั้งแตที่สนามบิน
- Welcome Drink
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา-กลางวัน-เย็น)
- เครื่องดื่มไมจํากัด (น้ําแร, น้ําอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล, ไวน, เบียร, ค็อกเทล) ตั้งแตเวลา 10:30 - 22:00 น.
- ฟรี แซนดวิชและเคก ในชวงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
- ฟรี การใชงานหองฟตเนส คอรตแบดมินตัน หองเกม (ปาลูกดอกและเทเบิลเทนนิส)
- ฟรี Wifi สวนกลาง
- ฟรี ทริปดําน้ําตื้น 1 ครั้ง/ทาน/การเขาพัก (ขึ้นอยูกับตารางกิจกรรมของรีสอรท กิจกรรมดําน้ําตื้นจะมีวันจันทร, พฤหัสบดี,
ศุกร, เสาร)
- ฟรี อุปกรณดําน้ําตื้นระหวางการเขาพัก (ในกรณีที่อุปกรณเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย จะตองชําระคาเสียหาย)
- เฉพาะทานที่จองหองพักพรอมกัน 2 หอง พักขั้นต่ํา 3 คืน ฟรีกิจกรรมนั่งเรือ Safari ครึ่งวัน
- ประกันการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
อัตราดังกลาวยังไมรวม
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ (สอบถามราคาได)
- การรับประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบาร
- กิจกรรมดําน้ํา, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิไดระบุไวขางตน
- คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
*ขอมูลรีสอรท*
หองอาหาร All Inclusive
Main Restaurant

Bar

เวลาเปด-ปด
มื้อเชา 07.30 น. - 10.00 น.
มื้อกลางวัน : 12.30 น. - 14.00 น.
มื้อกลางวัน (วันศุกร) 13.15 น. – 14.45 น.
มื้อเย็น : 19.30 น. - 21.00 น.
ของวาง
เชา : 10.00 น. – 11.30 น.
บาย : 15.30 น. – 17.00 น.
เครื่องดื่ม 10.00-22.00น.

ตารางกิจกรรมที่รีสอรท
วัน

กิจกรรม

เวลา

ราคา (ตอทาน)

Snorkeling Safari

09.00 – 12.00

20 USD

Sunset Fishing

17:30 - 20:15

20 USD

อังคาร

Dholphin +Sunset Cruise

17:00 - 19:00

35 USD

พุธ

Local Island Halfday

14:00 - 17:00

20 USD

Snorkeling Safari

09.00 – 12.00

20 USD

Sunset Fishing

17:30 - 20:15

20 USD

Snorkeling Safari

09.00 – 12.00

20 USD

Dholphin +Sunset Cruise

17:00 - 19:00

35 USD

เสาร

Snorkeling Safari

09.00 – 12.00

20 USD

อาทิตย

Local Island Halfday

14:00 - 17:00

20 USD

จันทร

พฤหัสบดี

ศุกร

*** กิจกรรมดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยุกับสภาพอากาศ
เงื่อนไขการจอง
• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30-45 วันกอนการเดินทาง
• หากทําการจองนอยกวา 30 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน
• ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 2 วัน ***ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณ
การเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท***
การยกเลิก
- 45-31 วันกอนเดินทาง: หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวมทั้งหมด
- 30 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวมทั้งหมด
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืน เงินทุก
กรณี
หมายเหตุ
• ราคานี้ใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เทานั้น
• อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการ ใน
กรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
• หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล
ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ
คนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก หรือลาชาของสาย
การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง
ขอคืนคาบริการได
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

