PACKAGE MALDIVES

Hurawalhi Island Resort & Spa Maldives

Hurawalhi Island นั น
้ ล ้อมรอบไปด ้วยความสวยงามของท ้องทะเลและ
ปะการังทีส
่ วยงาม หาดทรายขาวสะอาด
Hurawalhi ตัง้ อยูท
่ ี่ Lhaviyani Atoll
เดินทางด ้วย Seaplane ประมาณ 40 นาที มีเล ้าจ์ให ้บริการทีส
่ นามบิน
มาเล่ย ์
1 - 31 Oct 2019






ทีต
่ งั ้ : Hurawalhi Island, Lhaviyani Atoll
การเดินทาง: 40 นาที โดยเครือ
่ งบินน้ า (Seaplane)
ห ้องพัก: 4 แบบ ทัง้ หมด 90 ห ้อง
ห ้องอาหาร: 3 ห ้องอาหาร 3 บาร์
ไม่อนุญาตให ้ผู ้ทีม
่ อ
ี ายุตา่ กว่า 15 ปี เข ้าพักในรีสอร์ท

Promotion Summer
Travelling Period 1 May - 30 Sep 2019
Book Before 31 May 2019
1-31 May 2019

้ อาหารเป็น Full Board อ ัพเกรด All Inclusive +1,900 บาท/ท่าน/คืน
ฟรีอ ัพเกรดมือ
ี ดง
ชาระเต็มจานวนใชร้ าคาสแ
Room Type

Ocean Villa
Romantic Ocean Villa
Beach Villa
Beach Pool Sunset Villa
Ocean Pool Villa

พก
ั 2 ท่ า น
4 Days 3 Nights

46,800
49,700
52,200
54,300
56,400

44,600
47,400
49,700
51,700
53,700

พั ก 3 ท่ าน
4 Days 3 Nights

44,600
47,300
49,500
51,300
53,200

42,500
45,000
47,100
48,900
50,700

1 June - 10 July 2019

้ อาหารเป็น Full Board อ ัพเกรด All Inclusive +1,900 บาท/ท่าน/คืน
ฟรีอ ัพเกรดมือ
ี ดง
ชาระเต็มจานวนใชร้ าคาสแ
Room Type

Ocean Villa
Romantic Ocean Villa
Beach Villa
Beach Pool Sunset Villa
Ocean Pool Villa

พก
ั 2 ท่ า น
4 Days 3 Nights

46,400
49,300
51,800
53,900
56,000

44,200
47,000
49,400
51,300
53,300

พั ก 3 ท่ าน
4 Days 3 Nights

44,300
46,800
49,100
51,000
52,800

42,100
44,600
46,700
48,600
50,300

11 July - 30 Sep 2019

้ อาหารเป็น Full Board อ ัพเกรด All Inclusive +1,900 บาท/ท่าน/คืน
ฟรีอ ัพเกรดมือ
ี ดง
ชาระเต็มจานวนใชร้ าคาสแ
Room Type

Ocean Villa
Romantic Ocean Villa
Beach Villa
Beach Pool Sunset Villa
Ocean Pool Villa

พก
ั 2 ท่ า น
4 Days 3 Nights

49,300
52,200
54,700
56,800
58,900

47,000
49,700
52,100
54,100
56,100

พั ก 3 ท่ าน
4 Days 3 Nights

46,800
49,500
51,700
53,600
55,500

44,600
47,100
49,300
51,000
52,800

*หมายเหตุ: เด็กตา่ กว่า 15 ไม่สามารถเข ้าพักในรีสอร์ทได ้*
*ราคาเป็ นราคาต่อท่านสาหรับเข ้าพัก 2 ท่าน หรือ 3 ท่านต่อห ้องเท่านัน
้ ราคาพักเดีย
่ วกรุณาติดต่อ
เจ ้าหน ้าที่
ั่ สาหรับ New Booking เท่านั น
ั่ ออกมาใหม่ไม่สามารถ Rebooking ได ้
*โปรโมชน
้ หากมีโปรโมชน
อ ัตราด ังกล่าวรวม
-ทีพ
่ ักตามแพ็กเกจ
-ราคานีเ้ ป็ นราคาต่อท่าน 1 ห ้องพักได ้ 2 ท่าน
-Seaplane รับสง่ ระหว่างรีสอร์ทและสนามบิน (Seaplane หยุดให ้บริการหลังเวลา 17.00)
-อาหารตามแพ็กเกจทีเ่ ลือก
-อุปกรณ์ดาน้ า Snorkeling
-Welcome Drink
-พนักงานต ้อนรับสนามบิน
-ค่าประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
อ ัตราด ังกล่าวไม่รวม
- Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% (ในกรณีทต
ี่ ้องการใบกากับภาษี)
- ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส ์
- การรับประทานอาหารภายในห ้องพัก
- กีฬาชนิดอืน
่ ทีม
่ ไิ ด ้ระบุไว ้ข ้างต ้น
- ค่าใชส้ ว่ นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
- การรับประทานอาหาร A La Carte ณ ห ้องอาหาร 5.8 (ห ้องอาหารใต ้น้ า)
หากจองแพคเกจ All Inclusive จะได ้เพิม
่ ดังนี้
- อาหารเช ้า กลางวัน เย็นทีห
่ ้องอาหาร Canneli Restaurant (Buffet)
- Dine Around Option ห ้องอาหารทางเลือก Kashibo Restaurant (3 course ,Prebooking required) 1 ครัง้ สาหรับมือ
้
เทีย
่ ง และ 1 ครัง้ สาหรับมือ
้ เย็น
- ราคาพิเศษเมือ
่ จองห ้องอาหารใต ้น้ ามือ
้ เทีย
่ ง 175 USD/ท่าน
- เครือ
่ งดืม
่ และของว่างตลอด 24 ชม.ที่ Coco Bar
- Mini Bar ในห ้องพัก (น้ าอัดลม,ชา,กาแฟ,เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์)
- กิจกรรม Sunset Dolphin cruise
- ฟรีใช ้บริการ Fitness center, Tennis, Beach Volleyball and Badminton Courts ,Table Tennis, Billiards and
Football Ground (รวมอุปกรณ์)
- ฟรีใช ้บริการ Kayak , Windsurf
- 1/2 hr. group lesson Snorkeling , Windsurfing (ตามตารางกิจกรรม)
- Yoga group sessions

The All Inclusive plus package includes
• Breakfast (8.00 - 10.30), Lunch (13.00 - 14.30), and Dinner (19.30 - 22.00), served in the Canneli
Restaurant
featuring “all you can eat” buffets with a variety of international cuisine to please everyone’s taste.
• Dine Around option of a 3-course lunch and a 3-course dinner in Kashibo Restaurant (pre-booking
required and subject
to availability).
• An additional 5-course “Teppanyaki” dinner in the Kashibo Restaurant for an exclusive supplement of
US$55 per person.
• An additional 5-course “Chef’s Table” set dinner on the beach for an exclusive supplement of US$60 per
person.
• An additional 5 course lunch at the 5.8 Undersea restaurant for an exclusive supplement of $175 per
person.
• A bottle of Taittinger Champagne with Chef’s gorgeous canapés served in the Champagne Pavilion for an
exclusive
supplement of US$75.
• 24 Hour “A La Carte Snack Menu” served “all day/all night” in the Coco Bar.
• Unlimited “all you can drink” alcoholic and non-alcoholic beverages “all day - all night”, as follows:
A variety of over 50 alcoholic cocktails – including signature cocktails
All non alcoholic cocktails, smoothies and freshly squeezed fruit juices
55 premium brands spirits and liqueurs, port and sherry
An extensive wine selection of over 60 wines
Selection of International draught beer, bottled beer and cider
Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, latte and macchiato - freshly brewed
Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale, Bitter Lemon, iced tea, tonic and soda
Hurawalhi bottled water (1 litre), mineral water and sparkling water
• Mini bar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows:
House wine (750 ml) - red, white, rosé and sparkling
Canned beer and Energy Drink
Bottled Spirit Selection
Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, tonic and soda
Mineral water and sparkling water (500 ml)
Selection of coffees (Nespresso machine) and teas

Assorted snacks
The mini bar is refilled once per day per a regular schedule
• One demi bottle of Champagne served in villa on arrival, per villa, per length of stay.
• One Sunset Dolphin Cruise, regularly scheduled.
• Free use of the Fitness Center, Tennis, Beach Volleyball and Badminton Courts;
Table Tennis, Billiards and Football Grounds (equipment included).
• Free use of Kayaks and Windsurfing Equipment (for experienced windsurfers only).
• Free use of Snorkeling Equipment.
• One 1/2 hour Group Snorkeling Lesson, regularly scheduled.
• One 1/2 hour Group Windsurfing Lesson, regularly scheduled.
• Free Yoga Group Sessions include Asanas and Yoga Nidra, regularly scheduled.
There is no discount for beverage and supplements (Meal Plans, Xmas Eve and New Year’s Eve Gala
Dinners).
THE ALL INCLUSIVE PLUS PACKAGE DOES NOT INCLUDE
• 7 course dinner at 5.8 Undersea Restaurant, Destination Dining, In-Villa Dining, Spa Treatments,
Watersports and Excursions.
• Beverage from In-Villa Dining, Mini Bar and Wine Refrigerator items not listed above.
• Beverage not listed above, such as other selections from the Wine List.

กำหนดกำรเดินทำง
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กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )
ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ
ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิ ม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทาการผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ รีสอร์ ท และเจ้าหน้าที่นาท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์
มัลดีฟส์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ, วอลเล่ยบ์ อลชายหาด,
สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์
กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ, วอลเล่ยบ์ อลชายหาด,
สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า
ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*************************

หมายเหตุ
●

หมายเหตุ: เด็กตา่ กว่า 15 ไม่สามารถเข ้าพักในรีสอร์ทได ้

●

้ ตัว๋ เครือ
หากซือ
่ งบิน น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง 20 กิโลกรัม น้ าหนั กกระเป๋ าถือขึน
้ เครือ
่ ง 7 กิโลกรัม
บนเครือ
่ งบินมีบริการอาหารมือ
้ หลัก กทม โคลอมโบ มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ โคลอมโบ กทม
Power bank และ Notebook, laptop ให ้ถือติดตัวขึน
้ เครือ
่ ง ห ้าม โหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง
ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมทีส
่ บ
ู ลมทีร่ ส
ี อร์ทได ้
รีสอร์ทมีบริการดาน้ าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได ้ทีร่ ส
ี อร์ท
ข ้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครือ
่ งบินต ้องให ้ร่างกายได ้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง
หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน
้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า - ออกเมือง เนื่องด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ น
เหตุผลซึง่ อยูน
่ อกเหนือจากอานาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื เงิน
บางส่วนหรือทัง้ หมด
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาวต่างชาติหรือ
คนต่างด ้าวทีพ
่ านั กอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิทธิข
์ าดเป็ นของกองตรวจคนเข ้าเมือง
ั เช่น การยกเลิกหรือความล่าช ้าของสาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไมรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายๆ ใดๆ ทีเ่ กิดจากเหตุสด
ุ วิสย
การบิน เรือ รถไฟ อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต
่ า่ งๆ ทีเ่ กิดเหนือ
อานาจควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่างการท่องเทีย
่ ว หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร ้องขอค่าบริการคืนได ้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ
ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯจะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค ้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

●
●
●
●

●
●

●
●

เงือ
่ นไขการจอง

การชาระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
○ งวดแรก 30% ของยอดรวมทัง้ หมด
○ งวดทีส
่ อง ภายใน 35 - 45 วันก่อนเดินทาง ชาระทีเ่ หลือของราคาทัง้ หมด
่ จ่ายเต็มจานวนหรือจองน ้อยกว่า 35 วัน ชาระค่าบริการเต็มจานวน 100%
● หากทาการจองโปรโมชัน
ชาระเงินสดทีอ
่ อฟฟิ ศลาดพร ้าว ซอย 80/3 หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
หล ักฐานการจอง
● หน ้าพาสสปอร์ต ทีอ
่ ายุเหลือไม่ตากว่า 6 เดือน
● อีเมลล์ + เบอร์โทรศัพท์
เงือ
่ นไขการยกเลิก

- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
- 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 100% ของราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
- ตา่ กว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามทีจ
่ องไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้
- บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบความเสียหายใดๆทีเ่ กิดจากสายการบิน,สภาพอากาศ,การเมือง และอืน
่ ๆ

