
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sun Siyam Olhuveli  Maldives 
3 วนั 2 คนื All Inclusive By Speed boat  

ประเภทหอ้งพกั / ราคา/ทา่น 8 Jan – 26 Apr 2022 27 Apr – 31 May 2022 1 June – 31 Jul 2022 

Grand Water Villa 38,900 35,500 33,000 

Grand Water Villa with Pool 42,900 37,500 37,500 
         

4 วนั 3 คนื All Inclusive By Speed boat 
ประเภทหอ้งพกั / ราคา/ทา่น 8 Jan – 26 Apr 2022 27 Apr – 31 May 2022 1 June – 31 Jul 2022 

Grand Water Villa 47,900 43,400 40,400 

Grand Water Villa with Pool 53,000 46,100 46,100 

ราคานีเ้ป็นราคาทีจ่องล่วงหน้า 60 วัน  (น้อยกว่า 60 วัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) 

5 วนั 4 คนื All Inclusive By Speed boat 
ประเภทหอ้งพกั / ราคา/ทา่น 8 Jan – 26 Apr 2022 27 Apr – 31 May 2022 1 June – 31 Jul 2022 

Grand Water Villa 60,100 54,400 50,400 

Grand Water Villa with Pool 67,200 58,000 57,400 

ราคานีเ้ป็นราคาทีจ่องล่วงหน้า 60 วัน  (น้อยกว่า 60 วัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าบริการรวม 
- ห้องพกัตามแพคเกจ็ที่ท่านเลือก 
- All Inclusive อาหารทกุมือ้ เช้า กลางวนั เย็น + เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ไม่อัน้ 
- Speed boat รับส่ง สนามบินมาเล่ – รีสอร์ท 
- พนกังานต้อนรับและอ านวยความสะดวกที่สนามบินมาเล 
- พกั 3 คืนขึน้ไป เลือก 1 ใน 2 กจิกรรม Snorkeling Safari, Local Island Experience กิจกรรมจะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ จอง

ล่วงหน้าได้ที่รีสอร์ท 
- Welcome drink + Afternoon Tea ชายามบ่าย 
- Bottle of Champagne 
- Mini Bar Soft drink, Beer Can, Wine, Ice coffee, Ice Tea 
- น า้เปล่า 2 ขวดต่อวนั ชากาแฟ 
- Kayak, paddle board, wind surfubg 1 ชัว่โมงต่อวนั 
- เครดิตสปา 50 USD/ท่าน 
- WiFi ภายในห้องพกัและบริเวณรีสอร์ท 
- ฟิตเนส สนามเทนนิส แบตมินตนั โต๊ะพลู 
- กิจกรรมบนัเทิงทกุค ่าคืน 
- Kid club ส าหรับเด็ก 3-12 ปี 
- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุ500,000 บาท 
- ค่า GST tax, Service charge, Green tax 

 
Honeymoon & Anniversary (พกั 3 คืน ขึน้ไป) 

- Fruit Basket 
- A bottle of Wine 
- Special dinner for couple at A La Carte Restaurant 
- Special evening turn-down service with bed decoration on arrival and celebratory cake 

 
ค่าบริการไม่รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพ-มลัดีฟส-์กรุงเทพ) 
- ค่ากจิกรรมและคา่ใช้จา่ยอื่นๆนอกเหนือรายการ 
- ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอื่นๆ /คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบก ากบัภาษี)  

 
เงื่อนไขการจอง 

- ช าระ 50 % หลงัจากได้รับยืนยนัการจองจากทางบริษัทฯ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

- โปรโมชั่นนี ้เมื่อท าการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั่นใหม่ที่ถูกกว่าในภายหลัง 
- กรณีท าการจองน้อยกว่า 45 วนัก่อนเดินทางช าระเต็มจ านวน 
- ช าระด้วยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนียม 3 %  

 
การยกเลกิการจอง 

- ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50 % ของราคาแพคเกจ็  
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วนั หกัค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาแพคเกจ็  
- ยกเลิกน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
- การยกเลิกกะทนัหนัหรือยกเลิกชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พกัไม่ครบตามท่ีจอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน  

ทกุกรณี 
 
หมายเหต ุ

- อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการ ใน กรณีท่ีมีการ
ขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา่ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรือ อตัราแลกเปล่ียนได้
ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีคณะจะเดินทาง   

- หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตผุล ซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไมว่่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อคา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ 
รถไฟ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีต่างๆซึง่เป็นเร่ืองที่เหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืน
ค่าบริการได้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯจะยดึถือ และ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าส่วนมากเป็นส าคญั 

 
 

 


