
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAii Lagoon Maldives 
3 วนั 2 คนื หอ้งพกัพรอ้มอาหารเชา้ จองลว่งหนา้มากกวา่ 30 วนั 

ประเภทหอ้งพกั / ราคา/ทา่น 8 Jan - 31 Mar 2022 1 - 19 Apr 2022 20 Apr - 14 Jul 2022 

Sky Room 21,900 20,000 15,900 

Overwater Villa 31,000 30,200 26,200 
2 Bedroom Overwater Pool Villa 43,000 40,100 38,000 

4 วนั 3 คนื หอ้งพกัพรอ้มอาหารเชา้  จองลว่งหนา้มากกวา่ 30 วนั 
ประเภทหอ้งพกั / ราคา/ทา่น    

Sky Room 28,900 26,200 20,000 

Overwater Villa 42,900 41,700 35,600 
2 Bedroom Overwater Pool Villa 60,900 56,500 53,500 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าบริการรวม 
- ห้องพกัมลัดีฟตามแพคเกจทีเ่ลือก 
- รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ทด้วย Speedboat 15 นาท ี
- อาหารเช้าที่ห้องอาหารหลกั (Ms. Olive Oyl / Mr Tom Yam) 
- ฟรี อปุกรณ์ Snorkeling 
- พนกังานต้อนรับท่ีสนามบิน 
- Welcome Drink เมื่อเดินทางถงึรีสอร์ท 
- ฟรี Wi-Fi  
- สิทธ์ิการเข้าใช้ The Marina @ Crossroads 
- ค่าประกนัภยัเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุ500,000 บาท 
- สามารถอพัเกรดเป็น Half Board และ Full Board ได้ 
- เด็กต า่กว่า 6 ขวบ จา่ยเฉพาะคา่ Green tax  

All Inclusive ผู้ใหญ่เพิ่ม 6,250 บาท/คนื/ท่าน (รวมอาหารกลางวัน อาหารเยน็ เคร่ืองดื่มต่างๆ รวมแอลกอออล์ไม่อัน้) 
 
สามารถเข้าใช้บริการตามร้านอาหารเหล่านีไ้ด้ 
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 

ค่าบริการไม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพ-มลัดีฟส-์กรุงเทพ) 
- ค่ากจิกรรมและคา่ใช้จา่ยอื่นๆนอกเหนือรายการ 
- ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอื่นๆ 
- ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการใบก ากบัภาษี)  

เงื่อนไขการจอง 
- ช าระ100 % 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 ุ

- ราคานีใ้ช้ส าหรับผู้ เดินทางพร้อมกนัอย่างน้อย 2 ท่านขึน้ไปถือสญัชาติไทยและมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เทา่นัน้  
- 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 หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆซึง่เป็นเร่ืองที่เหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืน
ค่าบริการได้ 


