SAii Lagoon Maldives
3 ว ัน 2 คืน ห้องพ ักพร้อมอาหารเชา้ จองล่วงหน้ามากกว่า 30 ว ัน
ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน

8 Jan - 31 Mar 2022

1 - 19 Apr 2022

Sky Room
Overwater Villa

20 Apr - 14 Jul 2022

21,900
20,000
31,000
30,200
2 Bedroom Overwater Pool Villa
43,000
40,100
4 ว ัน 3 คืน ห้องพ ักพร้อมอาหารเชา้ จองล่วงหน้ามากกว่า 30 ว ัน

15,900
26,200
38,000

ประเภทห้องพ ัก / ราคา/ท่าน

Sky Room
Overwater Villa
2 Bedroom Overwater Pool Villa

28,900
42,900
60,900

26,200
41,700
56,500

20,000
35,600
53,500

ค่ าบริการรวม
- ห้ องพักมัลดีฟตามแพคเกจทีเ่ ลือก
- รับส่ง สนามบิน – รี สอร์ ทด้ วย Speedboat 15 นาที
- อาหารเช้ าที่ห้องอาหารหลัก (Ms. Olive Oyl / Mr Tom Yam)
- ฟรี อุปกรณ์ Snorkeling
- พนักงานต้ อนรับที่สนามบิน
- Welcome Drink เมื่อเดินทางถึงรี สอร์ ท
- ฟรี Wi-Fi
- สิทธิ์การเข้ าใช้ The Marina @ Crossroads
- ค่าประกันภัยเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุ 500,000 บาท
- สามารถอัพเกรดเป็ น Half Board และ Full Board ได้
- เด็กตา่ กว่า 6 ขวบ จ่ายเฉพาะค่า Green tax
All Inclusive ผู้ใหญ่ เพิ่ม 6,250 บาท/คืน/ท่ าน (รวมอาหารกลางวัน อาหารเย็น เครื่องดื่มต่ างๆ รวมแอลกอออล์ ไม่ อนั ้ )
สามารถเข้ าใช้ บริการตามร้ านอาหารเหล่านี ้ได้
SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton:
•
•

Miss Olive Oyl
Mr. Tomyam

Hard Rock Hotel Maldives:
•
•

Sessions
The Elephant & The Butterfly

The Marina @ CROSSROADS Maldives:
•
•
•
•
•
•
•

Hard Rock Cafe
Kebab & Kurry
Kin Kao Thai Bistro
Jiao Wu
**Ministry of Crab (dinner only)
**Nihonbashi Blue (dinner only)
**Carne Diem (dinner only)

•

**Beach Club (dinner only)

Denotes: **Guest will receive US$45 dining credit applicable to the final bill. **The following outlets are not included in the ALL
INCLUSIVE beverages however; guest may use their dining credit for beverages
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

