Oblu Select At Sengeli Maldives
3 ว ัน 2 คืน Serenity Plan (All Inclusive) By Speed boat
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน
Water Villa
Water Villa with Pool
Honeymoon Select Ocean Pool Villa

9 Jan - 18 Apr 2022
30,500
35,000
46,500

19 Apr - 31 Oct 2022
27,500
32,000
38,500

เด็กตา
่ กว่า 5 ขวบ
500
500
500

4 ว ัน 3 คืน Serenity Plan (All Inclusive) By Speed boat
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน
Water Villa
Water Villa with Pool
Honeymoon Select Ocean Pool Villa

9 Jan - 18 Apr 2022
44,500
51,900
68,900

19 Apr - 31 Oct 2022
39,900
47,500
56,500

เด็กตา
่ กว่า 5 ขวบ
800
800
800

5 ว ัน 4 คืน Serenity Plan (All Inclusive) By Speed boat
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน
Water Villa
Water Villa with Pool
Honeymoon Select Ocean Pool Villa

9 Jan - 18 Apr 2022
57,900
67,900
90,500

19 Apr - 31 Oct 2022
51,900
61,900
74,500

เด็กตา
่ กว่า 5 ขวบ
1,200
1,200
1,200

ค่ าบริการรวม
- ห้ องพักตามแพคเก็จที่ท่านเลือก
- อาหารทุกมื ้อ เช้ า กลางวัน เย็น Serenity Meal Plan : All Inclusive
- เครื่ องดื่มไม่อนั ้
- Speed boat รับส่ง จากสนามบินสู่รีสอร์ ท
- พนักงานต้ อนรับและอานวยความสะดวกที่ทา่ อากาศยานมัลดีฟ
- Welcome drink
- Free Mini Bar เบียร์ ไวน์ soft drink snack เติมวันละครัง้
- กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครัง้
- เลือกกิจกรรม Excursion ได้ 1 อย่าง เช่น Guide snorkeling, Full moon cruise, Local Island) ตามตารางกิจกรรมของรี สอร์ ท
- อุปกรณ์ Snorkeling และกิจกรรมทางน ้าที่ไม่ใช้ เครื่ องยนต์ ได้ แก่ kayak, paddle board, wind surfing
- WiFi ภายในห้ องพักและบริเวณรีสอร์ ท
- ฟิ ตเนส / Kid club
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
- ค่า GST tax, Service charge, Green tax
ค่ าบริการไม่ รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
- ค่ากิจกรรมและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการใบกากับภาษี)
เงื่อนไขการจอง
- ชาระ100 % หลังจากได้ รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ
- โปรโมชั่นนี ้ เมื่อทาการจองแล้ วไม่ สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั่นใหม่ ท่ถี ูกกว่ าในภายหลัง
- กรณีทาการจองน้ อยกว่า 45 วันก่อนเดินทางชาระเต็มจานวน
- ชาระด้ วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียม 3 %
การยกเลิกการจอง
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาแพคเก็จ
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วัน หักค่าใช้ จ่าย 75 % ของราคาแพคเก็จ
- ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
- การยกเลิกกะทันหันหรื อยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามทีจ่ อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ทุกกรณี

หมายเหตุ
- ราคานี ้ใช้ สาหรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย 2 ท่านขึ ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เท่านัน้
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการ ใน กรณีทมี่ ีการ
ขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ อัตราแลกเปลี่ยนได้
ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่คณะจะเดินทาง
- หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล ซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิก หรื อล่าช้ าของสาย การบิน เรื อ
รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆซึง่ เป็ นเรื่ องที่เหนืออานาจควบคุม
ของบริษัทฯ
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ อง ขอคืน
ค่าบริการได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯจะยึดถือ และ
คานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ
- กรณีเดินทางด้ วย Seaplane บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์หากมีความล่าช้ า การยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพยายามประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าอย่างเต็มความสามารถ

