Sun Siyam Olhuveli Maldives
3 ว ัน 2 คืน All Inclusive By Speed boat
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน
Grand Water Villa
Grand Water Villa with Pool

8 Jan – 26 Apr 2022
38,900
42,900

27 Apr – 31 May 2022
35,500
37,500

1 June – 31 Jul 2022

33,000
37,500

4 ว ัน 3 คืน All Inclusive By Speed boat
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน
Grand Water Villa
Grand Water Villa with Pool

8 Jan – 26 Apr 2022
47,900
53,000

27 Apr – 31 May 2022
43,400
46,100

1 June – 31 Jul 2022

40,400
46,100

ราคานีเ้ ป็ นราคาทีจ่ องล่วงหน้ า 60 วัน (น้ อยกว่า 60 วัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่อีกครั้ง)

5 ว ัน 4 คืน All Inclusive By Speed boat
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน
Grand Water Villa
Grand Water Villa with Pool

8 Jan – 26 Apr 2022
60,100
67,200

27 Apr – 31 May 2022
54,400
58,000

1 June – 31 Jul 2022

ราคานีเ้ ป็ นราคาทีจ่ องล่วงหน้ า 60 วัน (น้ อยกว่า 60 วัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่อีกครั้ง)

50,400
57,400

ค่ าบริการรวม
- ห้ องพักตามแพคเก็จที่ท่านเลือก
- All Inclusive อาหารทุกมื ้อ เช้ า กลางวัน เย็น + เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ไม่อนั ้
- Speed boat รับส่ง สนามบินมาเล่ – รี สอร์ ท
- พนักงานต้ อนรับและอานวยความสะดวกที่สนามบินมาเล
- พัก 3 คืนขึ ้นไป เลือก 1 ใน 2 กิจกรรม Snorkeling Safari, Local Island Experience กิจกรรมจะขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ จอง
ล่วงหน้ าได้ ที่รีสอร์ ท
- Welcome drink + Afternoon Tea ชายามบ่าย
- Bottle of Champagne
- Mini Bar Soft drink, Beer Can, Wine, Ice coffee, Ice Tea
- น ้าเปล่า 2 ขวดต่อวัน ชากาแฟ
- Kayak, paddle board, wind surfubg 1 ชัว่ โมงต่อวัน
- เครดิตสปา 50 USD/ท่าน
- WiFi ภายในห้ องพักและบริเวณรีสอร์ ท
- ฟิ ตเนส สนามเทนนิส แบตมินตัน โต๊ ะพูล
- กิจกรรมบันเทิงทุกค่าคืน
- Kid club สาหรับเด็ก 3-12 ปี
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
- ค่า GST tax, Service charge, Green tax
Honeymoon & Anniversary (พัก 3 คืน ขึ ้นไป)
- 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
ค่ าบริการไม่ รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
- ค่ากิจกรรมและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ /ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี)
เงื่อนไขการจอง
- ชาระ 50 % 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
- 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 อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึง่ 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

