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TE074 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจเลือกวันเดินทางได้อิสระ 4 วัน 3 คืน และ 5 วัน 4 คืน [ พัก Hurawalhi Island Resort & Spa
Maldives ] เข้าพัก 11 ก.ค. 61 - 3 ก.พ. 62

Hurawalhi Island Resort &Spa Maldives

Hurawalhi Island นั้นล้อมรอบไปด้วยความสวยงามของท้องทะเลและปะการังที่สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด

Hurawalhi ตั้งอยู่ที่ Lhaviyani Atoll เดินทางด้วย Seaplane ประมาณ 40 นาที มีเล้าจ์ให้บริการที่สนามบินมาเล่ย์
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วันแรก กรุงเทพฯ - มาเล่ (มัลดีฟส์)

……....น. ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4

(ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 

..........น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

..........น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ รีสอร์ท

และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู) 

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง มัลดีฟส์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด,

สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ 

อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู) สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี

ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม กรุงเทพฯ
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด,

สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ 

อีกมากมาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า 

........น. ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

.........น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

.........น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ที่พัก ตามแพ็กเกจ•

ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน 1 ห้องพักได้ 2 ท่าน•

Seaplane รับส่ง  ระหว่างรีสอร์ทและสนามบิน นน.กระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อคน•

อาหารแบบ ฺBed and Breakfast (อาหารเช้าเท่านั้น)•

 Upgrad Meal:  Half Board เพิ่มตามตารางต่อท่าน ต่อคืน / อัพเกรด All inclusive เพิ่มตามตารางต่อคืนต่อท่าน •

Welcome Drink•

พนักงานต้อนรับสนามบิน•

ค่าประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท•

หากจองแพคเกจ All Inclusive จะได้เพิ่มดังนี้•

กิจกรรม Sunset Cruise ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ดูปลาโลมา•

ฟรีอุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling ทุกวัน •

เครื่องดื่ม น้ำอัดลม บริการเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์ - ไวน์ - เบียร์ - ค็อกเทล ของว่างตลอด 24 ชม.•

 มินิบาร์ในห้องพัก•

 ฟรีเรือคายัค, วินเซิฟ•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)•

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์•

การรับประทานอาหารภายในห้องพัก•

กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น•

ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ•

 การรับประทานอาหาร A La Carte ณ ห้องอาหาร 5.8 (ห้องอาหารใต้น้ำ)•

หมายเหตุ
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หมายเหตุ: เด็กต่ำกว่า 15 ไม่สามารถเข้าพักในรีสอร์ทได้•

หากซื้อตั๋วเครื่องบิน น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม•

บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลัก กทม โคลอมโบ มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ โคลอมโบ กทม

Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง

•

ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้•

รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24

ชม.ก่อนและเดินทาง

•

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ

ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

•

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเท

ศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง

•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ

ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

•

ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

•

เงื่อนไขการจอง

การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด•

งวดแรก 5000 บาท/ท่าน•

งวดที่สอง ภายใน 35 - 40 วันก่อนเดินทาง ชำระที่เหลือของราคาทั้งหมด•

หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน 100%•

ชำระเงินสดที่ออฟฟิศลาดพร้าว ซอย 80/3 หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร•

หลักฐานการจอง•

หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน•

อีเมลล์ •

เบอร์โทรศัพท์•

เงื่อนไขการยกเลิก
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45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด•

30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด •

ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้•
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