MAAFUSHI LOCAL ISLAND

/ท่าน

CODE : M06

4 Days 3 Nights
Sunrise Beach & Spa
Maafushi I Maldives

EXCURSIONS
1 ครัง นังเรือดูพระอาทิตย์ตก I ตกปลากลางคืน
1 วัน ดํานํากับฉลาม , ชมโลมา , เทียวแซนแบงค์

1 ครัง Snorkeling With Manta & Whale Shark
Hope Island
ฟรี !! รูปถ่ายและ VDO ใต้นํา ไม่จาํ กัด
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เกาะมาฟู ชิ มัลดีฟส์
เกาะชุมชน เกาะมาฟู ชิ ตังอยูท
่ ี South Male Atoll อยูห
่ า่ งจากสนามบิน เดินทางโดย Speed Boat 30
นาที หรือ เลือกเดินทางโดยเรือท้องถิน 1.30 นาที
เกาะมาฟู ชิ เปนเกาะแรกทีทางรัฐบาลมัลดีฟส์ได้สนับสนุนและอนุญาตให้ชาวบ้านหรือ คนมัลดีฟส์ได้เปด
ธุรกิจทีพัก เกสเฮาท์สาํ หรับนักท่องเทียว ทีไม่ต้องการพักบนรีสอร์ทหรูกลางนํา และต้องการเทียวแบบ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย ซึงเกาะมาฟู ชข
ึ อเรืองกิจกรรมดํานําทีค่อนข้างครบครัน ในราคาทีพักและค่ากิจกรรมที
ิ นชื
ไม่แพง ด้วยตัวเกาะ มีความยาวเพียง 1.2 กม. และกว้างแค่ 265 เมตรเท่านันเอง มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 2,000-3,000 คน ซึงก่อนหน้าทําการประมงเปนหลัก ก่อนเปลียนเปนให้บริการด้านการท่องเทียว
กีฬาทางนํากับนักท่องเทียว
ทีนีมีบริการพาไปดํานํา กิจกรรมทางนําทีบางรีสอร์ทก็ไม่มี ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท่านจะได้
เจอ เต่าทะเล โลมา ปลาฉลาม กระเบน แมนต้า ปลาชุกชุม และปะการังทีสวยงามมากๆ ในราคาทีถูกเหลือ
เชือ ทีนีถูกแบ่งโซนสําหรับการใส่ชุดว่ายนํา หรือ BIKINI ซึงจํากัดเฉพาะให้นก
ั ท่องเทียว สามารถใส่ชุดดังกล่าว
ได้ทีหาด BIKINI BEACH นีเท่านัน ในโซนของหาดอืนๆ เปนหาด Public Beach ให้คนท้องถินหรือนักเทียว
เล่นนําได้แต่หา้ มใส่ BIKINI เด็ดขาด
**

เกาะมาฟู ชิ ไม่มเี ครืองดืมแอลกอฮอล์ขาย และห้ามนําเข้า
ด้วยข้อจํากัดของกฎหมาย และเปนประเทศมุสลิม **
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DAY 1
กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
เกาะมาฟู ชิ - ตกปลา
06.00

น.

ผูโ้ ดยสารทําการเช็คอินด้วยตนเอง
ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้
โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
(ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการ
เดินทาง) ประตู 1-2

9.30

น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่
ประเทศมัลดีฟส์
ใช้เวลาบิน 4 ชัวโมง

11.40

น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ
เวลาน่า เมืองหลวงมาเล่ ประเทศ
มัลดีฟส์

หลังทําการผ่านด่าน ตรวจคนเข้าเมือง
ผ่านพิธก
ี ารทางศุลกากรแล้ว
เจ้าหน้าทีของบริษัทจะถือปายชือผูเ้ ดิน
ทาง รอรับทีสนามบิน ประตูทางออก
(หากต้องการซือซิมอินเตอร์เนต รบกวนแจ้ง
ล่วงหน้า)
หลังจากนัน นําท่านเดินทาง สูเ่ กาะมาฟู ชิ
โดยเรือ Speed Boat ใช้เวลา 30 นาที

(เวลาท้องถิน ช้ากว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
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14.30

น.

เช็คอินท์ เข้าทีพัก Sunrise beach & Spa ตัวตึกหันหน้าเข้าทางพระอาทิตย์ขน
ึ
ติดหน้าหาด Public Beach ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่
(ไม่การันตีซว
ี วิ เปน ON REQUEST) โรงแรม 5 ชัน ไม่มล
ี ิฟท์

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ เกาะมาฟู ชิ
ทางโรงแรมมีจก
ั รยานให้ใช้ฟรีหรือ ท่านจะเลือกเดินถ่ายรูป ดูชุมชนชาวมัลดิเวียน ว่ายนํา ทีหาด Bikini
Beach เล่นกีฬาทางนํา ฯลฯ (เกาะมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถเดิน รอบเกาะได้ ) ร้านอาหารหลากหลาย
ประเภทมีบริการทัวทังเกาะ เช่น พิซซ่า อาหารญีปุน อาหารมัลดิเวียนหรืออาหารมัลดีฟส์ อาหารจีน ฯลฯ
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17.20

น.

นัดเจอกันทีท่าเรือ เกาะมาฟู ชิ ทํา
กิจกรรม Sunset Cruise & Night
Fishing นังเรือ Dhoni เรือท้องถิน
มัลดีฟส์ พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตก เมือ
เรือวิงถึงขอบ Atoll ทํากิจกรรมตกปลา
แบบคนมัลดีฟส์โดยใช้รอกมือไม่ใช้คัน
เบ็ด (มีเจ้าหน้าทีให้คําแนะนํา)
ควรหาขนมรองท้องติดตัวไปด้วยเนือง
จากเวลามัลดีฟส์ชา้ กว่าไทย 2 ชัวโมง
มืออาหารเย็นวันแรก 20.00 น. จะเท่า
กัน 22.00 น.ทีเมืองไทย)
(

20.00

น.

กลับเข้าทีพัก และเจ้าหน้าทีจะนัด
หมายเวลา เพือมาทาน Dinner
รับประทานอาหารเย็น (1 )
ณ ห้องอาหารโรงแรม
พิเศษ!! ปลาทีตกได้ บริษัทฯ นําปลามา
เตรียมไว้ให้ (BBQ ปลา + ข้าว )
**ตกไม่ได้เราก็มใี ห้ **
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DAY 2
มาฟู ชิ - ดํานํากับฉลาม
FULIDHOO LOCAL ISLAND
โลมา - SANDBANK
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (2)
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.30

น. พร้อมกันทีท่าเรือ เกาะ Maafushi
เดินทางโดย speed Boat เดินทางสู่ Vaavu
Atoll ถึงจุดดํานํา ตามหาปลาฉลาม
Nerse Shark จุด Shark point ทีโด่งดัง

ฟรี!! รูปถ่ายและ VDO ใต้นาํ ****
** ฟรี !! อุ ปกรณ์ดา
ํ นํา เสือชูชพ
ี ชุดหน้ากากดํานํา
,ฟน และ ผ้าเช็ดตัว,นําดืม
**

- Snorkeling with Nurse sharks & Giant Trevallies
- Longest natural walk way in Maldives
(

เทียวแซนด์แบงค์ )

- Lunch, Soft Drinks ,Water

อาหารเทียง นําผลไม้ ผลไม้ นําดืม)

(

ว่ายนําไม่เก่งหรือว่ายนําไม่เปน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที
Snorkeling Guide เพือเปน Buddy ว่ายนํา

กิจกรรมสัตว์นําทุกอย่าง ไม่สามารถการันตี
ว่าจะเจอได้ 100% เนืองจากเปนการทํากิจกรรม
ทีเปนไปตามวิถีธรรมชาติ
**

แต่เราไปตามแหล่งทีอยูอ
่ าศัย ในแต่ละจุดทีมี
การออกทริปเปนประจํา **
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จากนันนําทุกท่านเดินทางไปยังเกาะ
Fulidhoo Island (เกาะพืนเมืองทีโด่งดังของ
Vaavu Atoll )

เกาะนีขึนชือเรืองของกระเบน ( Sting
Ray ) ทีขึนมาเล่นอยูบ
่ ริเวณริมหาดท่าเรืออยูเ่ ปน
ประจํา นักท่องเทียวสามารถลงไปเล่นได้ ค่อนข้าง
เชืองแต่ต้องอยูภ
่ ายใต้คําแนะนําของ Snorkeling
Guide เปนสําคัญ
เนืองด้วยต้องเคารพกฎระเบียบของเกาะ Fulidhoo
เปนสําคัญ ห้ามนักท่องเทียวนําอาหารมาล่อกระเบน
จึงทําให้ไม่สามารถการันตีได้วา่ ไปแล้วจะเจอหรือไม่
มากน้อยแค่ไหน **
**

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน (3)
ณ พืนทีจัดเตรียมไว้ให้ อาหารกลางวัน
แบบปคนิค พร้อม เครืองดืม
(เจ้าหน้าทีพาเดิน Sightseeingรอบเกาะดู
วิถีชวี ต
ิ และวัฒนธรรมชาวมัลดิเวียน)
และพักผ่อนเล่นนํา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

หากสนใจรูปถ่ายและ VDO โดรน กรุณาแจ้งล่วง
หน้าชําระเพิมท่านละ 10 USD/ท่าน/จุด
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บ่าย

นําท่าน ตามหาปลาโลมา ฝูงใหญ่ ที
Dolphin Lagoon

ไม่การันตี โอกาส 50/50) หากมีแรง
เหลือ ณ จุดนี สามารถลงไปว่ายนํา กับฝูง
ปลาโลมาได้ มี Snorkeling Guide เปน
(

Buddy

จากนันนําทุกท่านเข้าสู่ แซนแบงค์ (SAND
BANK) เนินทรายกลางทะเลมหาสมุทรอินเดีย พัก
ผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายนํา ถ่ายรูป พืนทรายขาว
ละเอียด สีนํา คริสตัลเคลียร์ ( SAND BANK มี
หลายจุด ขึนอยูก
่ ับระดับนําทะเล)

หากสนใจรูปถ่ายโดรน กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ชําระเพิมท่านละ 10 USD/ท่าน/จุด
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17.00

คํา

น.

กลับเข้าทีพัก และ อิสระให้ท่านพัก
ผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อัน
สวยงามของมัลดีฟส์ ทางโรงแรมมี
จักรยานให้ใช้ฟรี หรือ เลือกถ่ายรูป
ว่ายนํา ทีหาด BIKINI BEACH
รับประทานอาหารเย็น (4)
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พัก SUNRISE BEACH & SPA
หันหน้าเข้าทางพระอาทิตย์ขน
ึ ติด
หน้าหาด PLUBLIC BEACH

หลังอาหารคํา ท่านสามารถเดินเล่น
ผ่อนคลายมีรา้ นขายของทีระลึก ดนตรีสดหรือ
CHILL OUT ที CAFE มีบริการ บารากุ (BARAKU
หรือ SHISHA ) ทีมัลดีฟส์เรียกว่า SHISHA

หากท่านสนใจดืมแอลกอฮอล์และฟงเพลงสุด CHILL
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที เพือพาท่านไปส่งท่าเรือ ใช้บริการ
เรือ FLOATING BAR เนืองจากบนตัวเกาะไม่มเี ครืองดืม
แอลกอฮอล์จาํ หน่ายและผิดกฎหมายร้ายแรง **

**ค่าใช้จา่ ย ไม่รวมในแพ็คเกจ **

- 08 -

DAY 3
MANTA & WHALE SHARK
HOPE ISLAND
เช้า

7.30.

10.00

รับประทานอาหารเช้า (8)
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมกันทีท่าเรือ เกาะ Maafushi
ออกเดินทาง สู่ Alif Atoll (ใช้เวลา 1.30
Hours โดย Speed Boat )
ดํานํากับฝูงแมนต้า นางพญาแห่ง
ทะเลมัลดีฟส์ เตรียมตัว เตรียมร่างกายให้
พร้อมและเดินทางออกตามหา ฉลามวาฬ
หรือ Whale Shark ให้วา่ ยนํา Snorkeling
อย่างใกล้ชด
ิ

ฟรี!! รูปถ่ายและ VDO ใต้นาํ **
** ฟรี !! อุ ปกรณ์ดา
ํ นํา เสือชูชพ
ี ชุดหน้ากากดํานํา
ฟน ผ้าเช็ดตัว และนําดืม
**

ว่ายนําไม่เก่งหรือว่ายนําไม่เปน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที
Snorkeling Guide เพือเปน Buddy ว่ายนํา

กิจกรรมสัตว์นําทุกอย่าง ไม่สามารถการันตี
ว่าจะเจอได้ 100% เนืองจากเปนการทํากิจกรรม
ทีเปนไปตามวิถีธรรมชาติ
**

แต่เราไปตามแหล่งทีอยูอ
่ าศัย ในแต่ละจุดทีมี
การออกทริปเปนประจํา **
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เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน (9)
ณ พืนทีจัดเตรียมไว้ให้ อาหารกลางวัน
แบบปคนิค พร้อม เครืองดืม

บ่าย

นําท่าน เดินทางไปที Hoping Island
เกาะ Local island ของชาวมัลดิเวียน
พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกว่ายนําทีหาด
Bikini สีนํา คริสตัลเคลียร์

เดินทางกลับ เกาะมาฟู ชิ มัลดีฟส์ และ
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับ
ทิวทัศน์อันสวยงามของ มัลดีฟส์ ทาง
โรงแรมมีจก
ั รยานให้ใช้ฟรี หรือ เลือกถ่าย
รูป ว่ายนํา ทีหาด Bikini Beach

หากสนใจรูปถ่ายโดรน กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ชําระเพิมท่านละ 10 USD/ท่าน/จุด
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อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับ
ทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ ทาง
โรงแรมมีจก
ั รยานให้ใช้ฟรี หรือ เลือก
ถ่ายรูป ว่ายนํา ทีหาด BIKINI BEACH
คํา

รับประทานอาหารเย็น (10)
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พัก SUNRISE BEACH & SPA
หันหน้าเข้าทางพระอาทิตย์ขน
ึ ติด
หน้าหาด PLUBLIC BEACH

หลังอาหารคํา ท่านสามารถเดินเล่น
ผ่อนคลายมีรา้ นขายของทีระลึก ดนตรีสดหรือ
CHILL OUT ที CAFE มีบริการ บารากุ (BARAKU
หรือ SHISHA ) ทีมัลดีฟส์เรียกว่า SHISHA

หากท่านสนใจดืมแอลกอฮอล์และฟงเพลงสุด CHILL
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที เพือพาท่านไปส่งท่าเรือ ใช้บริการ
เรือ FLOATING BAR เนืองจากบนตัวเกาะไม่มเี ครืองดืม
แอลกอฮอล์จาํ หน่ายและผิดกฎหมายร้ายแรง **

**ค่าใช้จา่ ย ไม่รวมในแพ็คเกจ **
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DAY 4
มั ล ดี ฟ ส์ - กรุ ง เทพฯ

เช้า
9.00

น.

12.40
19.10

น.

น.

รับประทานอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เจ้าหน้าทีส่งท่าน ท่าเรือเกาะมาฟู ชิ ออกเดินทาง ไปสนามบินมาเล่
โดย Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ถึงสนามบิน ทําการเช็คอินท์ด้วยตนเอง
ออกเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ บิน 4 ชัวโมง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Remark.
กิจกรรมดํานําทางทะเลทุกตัวไม่สามารถการันตีการเห็นสัตว์นาได้
ํ
100% เนืองจากเปนไปตามวิถี
ธรรมชาติ แต่จุดทีไปดํานํา เปนแหล่งอาศัยชุกชุม ทีมีการสํารวจและออกทํากิจกรรมอยูแ
่ ล้วเปน
ประจํา
บริษัทขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรม สลับโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
และความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่ละกิจกรรมจะมีจาํ นวนขันตําในการออกเดินทาง เช่น 6 ท่าน 8 ท่าน หรือ 10 ท่าน กรณีไม่
สามารถออกทํากิจกรรมได้ บริษัทคืนค่ากิจกรรมให้ตามจริงของมูลค่าแต่ละกิจกรรม **
ระยะเวลาในการออกและทํากิจกรรมแต่ละวัน อาจจะมีการเปลียนแปลง ตามความเหมาะสมกับ
สภาพอากาศในแต่ละวัน อาจจะออกเช้ากลับเร็วหรืออาจจะออกสาย กลับเย็น เจ้าหน้าที
snorkeling guide จะดูความเหมาะสมของสภาพอากกาศและอืนๆประกอบการตัดสิน โดยยึดถือ
ความปลอดภัยเปนสําคัญ
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เดินทางได้ทก
ุ วัน
2021-2022

แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน
ประเภทห้องพัก

DELUXE ROOM

ผูใ้ หญ่พก
ั ห้องละ 2 ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน

17,900.-

16,900.-

เด็ก 2-12 ป

16,500.-

ฟรี!! Wi Fi ในทีพัก
-ฟรี!! ประกันอุ บต
ั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
-ฟรี!! รูปถ่ายและ VDO ใต้นําไม่จา
ํ กัด ไม่มค
ี ่าบริการ
-ฟรี!! อุ ปกรณ์ดํานํา ทุกกิจกรรม Snorkeling
( ยกเว้นที Visit Resort )
-
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อัตราดังกล่าวรวม
เด็ก 0-1.99 ป พักฟรี
ค่าห้องพัก Deluxe room โรงแรม Sunrise beach & Spa Maafushi
4 คืน ( พักห้องละ 2ท่าน) ไม่การันตีซว
ี วิ โรงแรม 5 ชันไม่มล
ี ิฟท์ (มีผส
ู้ ง
ู อายุโปรดแจ้ง)
ค่าอาหาร ตามระบบในแพคเกจเดินทาง รวมทังหมด 11 มือ
กิจกรรมตกปลา 1 ครัง นังเรือดูพระอาทิตย์ตก + dinner 17.30-20.00 น.
1 วัน กิจกรรม Snorkeling Full day Trip ว่ายนํากับฉลาม Vaavu Atoll แซนแบงค์ ตามหาปลา
โลมา ปกนิกที SAND BANK ( รวมอาหารเทียง เครืองดืม ผ้าเช็ดตัว อุ ปกรณ์ดํานํา )
1 วัน Visit Resort 4 ดาว เต็มวัน 09.00-18.00 น. รวมอาหารเทียง เครืองดืมแอลกอฮอล์และ
ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ไม่จาํ กัด **
(เลือกระหว่าง Adaaran Club Rannalhi หรือ Fihalhohi เท่านัน)

หากเลือกรีสอร์ทอืนสามารถชําระส่วนต่างทีเกาะมาฟู ชิ เนืองจากแต่ละรีสอร์ท ค่าบริการไม่เท่ากัน**
**รีสอร์ทอาจมีการเปลียนแปลง ตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ลก
ู ค้าทราบล่วงหน้า**

**

ค่าเรือ speed boat รับ-ส่ง สนามบินมาเล่ เกาะมาฟู ชิ
1 วัน กิจกรรม Snorkeling With Manta & Whale Shark + Hope Island
เครืองดืม ผ้าเช็ดตัว อุ ปกรณ์ดํานํา )
Local Guide ดูแลตลอดทริป
ประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
Free Wifi ทีพัก

(

รวมอาหารเทียง

อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าตัวเครืองบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้) รับจองไม่ชาร์จ
การรับประทานอาหาร และเครืองดืม นอกเหนือจากทีระบุในแพคเกจ
กิจกรรมสันทนาการอืน, และกีฬาทางนําชนิดอืนๆ นอกเหนือจากทีระบุในแพคเกจ เช่น Water
Sport / เจสกี ฯลฯ
ค่าใช้สว่ นตัวนอกเหนือจากระบุในแพคเกจ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ไม่รวมอุ ปกรณ์ดํานํานอกเหนือจากแพ็คเกจ และ วันที VISIT RESORT
ค่าภาพถ่าย และ VDO จากโดรน 10 USD/ท่าน/จุด (สามารถแจ้งเจ้าหน้าทีก่อน 1 วัน)
ทริป Local Guide ดูแลตลอดการเดินทาง 3 USD/ท่าน/วัน (12 USD/ลูกค้า 1 ท่าน)
**

หากต้องการภาพถ่ายโดรนกรุณาแจ้งล่วงหน้าเนืองจากหากมีเรือออกทํากิจกรรม
พร้อมกันหลายลํา เรือบางลําจะไม่สามารถเอาโดรนไปขึนบินได้ **
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เงือนไขการจองทัวร์
กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-40 วันก่อนเดินทาง
งวดแรกชําระภายใน 2 วันหลังจากการจอง มัดจํา 70% ต่อท่าน
งวดทีสอง ภายใน 40 วันก่อนเดินทาง ชําระเต็มจํานวน
หากทําการจองน้อยกว่า 40 วัน ชําระค่าบริการเต็มจํานวน

เงือนไขการยกเลิกการจอง
. การยกเลิก
ยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน คืนมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกน้อยกว่า 40 วันก่อนเดินทาง (นับวันทีแจ้ง-วันทีเดินทาง) หักค่าแพ็คเกจทังหมด
ุ อย่างแล้ว
เต็มจํานวน เนืองจากบริษัทมีการชําระเงินเพือวางการันตีทก

1

2.

3.

4.
5.

6.

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆทีเกิดจากสายการบิน,สภาพ
อากาศ,การเมือง, ลูกค้าปฎิเสธการทํากิจกรรมโดยไม่แจ้งบริษัทล่วงหน้า และอืนๆ
พาสปอร์ตผูเ้ ดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับและจะต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด ขาด พาสปอร์ตขีดเขียนหรือประทับเครือง
หมายอืนๆ
หากมีโปรโมชันใหม่ออกมา ไม่สามารถทําการจองโปรโมชันใหม่ได้
ราคาโปรโมชัน รายละเอียดแพ็คเกจหรือกิจกรรมต่างๆ โรงแรมอาจจะเปลียนแปลงโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ได้รบ
ั กิจกรรม หรือสิทธิใดๆ ไม่สามารถขอเงินคืนได้
หากถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองอันเนืองมากจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่ เช่นพาสปอร์ตมีอายุ
เหลือก่อนเดินทางไม่ถึง 6 เดือน บริษัทมิสามารถรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดขึนได้

การจองทัวร์
สําเนาหน้าพาสสปอร์ตทุกท่าน มีอายุเหลือไม่ตํากว่า 6 เดือน ก่อนเดินทาง
อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์
ไลน์ติดต่อ
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OPTIONAL PACKAGES

ลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้า
เพือซือ Option เพิมได้
W E D D I N G
S E R V I C E

สามารถแจ้งรายละเอียดเพือให้เจ้าหน้าที
เช็คราคา ตามความต้องการและงบประมาณ
ก่อนได้
B E A C H

D I N N E R

S E R V I C E

หากต้องการ SET DINNER หรือ BIRTHDAY ริม
ทะเล สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าทีล่วงหน้า 1-2 วัน
**หากเปนเทศกาล แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

จัดโต๊ะอย่างเดียว อาหาร BUFFET
ของโรงแรมเริมต้น 80 USD/ โต๊ะ (2ท่าน)
**SET TABLE จัดโต๊ะ + อาหาร Alaclas ต่างหาก
เริมต้น 170 USD/ โต๊ะ (2ท่าน)

**SETTABLE

(A LACARRT I SEA FOOD I GRILL )

D R O N E
S E R V I C E

วันทํากิจกรรมออกดํานํา หากลูกค้าต้องการ
ภาพและ VDO มุมโดรน เจ้าหน้าทีคิดค่าบริการ
10 USD/ท่าน/จุด
** DRONE เปนบริการของทาง LOCAL
GUIDE กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีล่วงหน้าก่อนวันทํา
กิจกรรมและสามารถชําระทีเจ้าหน้าทีหน้างานได้
เลย **
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