
LILY BEACH RESORT AND SPA 
MALDIVES

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษา 
พยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR และไม่ต้องแสดงผล 
การรับวัคซีน (ยังไม่เคยฉีดวัคซีนก็เข้ามัลดีฟส์ได้)

All Inclusive
เดินทางโดย Seaplane เพียง 25 นาที





Extra Person

EXTRA SUPPLEMT (พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

Adult 12 years and over

Child 2 - 11.99 years old

Child 0 – 1.99 years old

Room type
(Twin sharing)

TRAVELING PERIOD: 8 JAN – 30 APR 2023
 Platinum Plan + Transfer Shared Seaplane

Beach Villa 66,000

3 nights

82,200

4 nights

Duluxe Water Villa 83,100 105,000

Room type
(Twin sharing)

Beach Villa 58,200

3 nights

71,800

4 nights

Duluxe Water Villa 75,300 94,600

53,600

3 nights

66,000

4 nights

10,000 10,200

800 1,000

Room type
(Twin sharing)

Beach Villa 61,400

3 nights

76,000

4 nights

Duluxe Water Villa 78,400 98,800

โปรฯ ชุดนี�เป�นโปรพิเศษ แต่หากจองแล้ว มีโปรฯใหม่ออกมาอีกครั�ง ลูกค้าจะไม่สามารถ Rebook ได้

TRAVELING PERIOD: 1 MAY – 30 SEP  2023
 Platinum Plan + Transfer Shared Seaplane

โปรฯ ชุดนี�เป�นโปรพิเศษ แต่หากจองแล้ว มีโปรฯใหม่ออกมาอีกครั�ง ลูกค้าจะไม่สามารถ Rebook ได้

TRAVELING PERIOD: 1 – 31 OCT APR 2023
 Platinum Plan + Transfer Shared Seaplane

โปรฯ ชุดนี�เป�นโปรพิเศษ แต่หากจองแล้ว มีโปรฯใหม่ออกมาอีกครั�ง ลูกค้าจะไม่สามารถ Rebook ได้



ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื�นๆนอกเหนือรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�นๆ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีที�ต้องการใบกํากับภาษี) 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม

ค่ารับส่ง สนามบิน-ที�พัก-สนามบิน ด้วยเครื�องบินนํ�า (Seaplane)
ค่าที�พักตามแพคเก็จที�ท่านเลือก 
รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื�อ รวมเครื�องดื�มแบบไม่มีและมีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ 

ภาษี และ Service Charge ประเทศมัลดีฟส์อัตราป�จจุบัน
การต้อนรับและอํานวยความสะดวกที�สนามบินมาเล่
ประกันภัยในการเดินทาง (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์)
 

เงื�อนไขการเข้าพัก / CONDITIONS:
•ช่วงปกติรับจองห้องพัก 3 คืน ขึ�นไป
•ราคานี� เป�นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง 
•ราคาข้างต้นเป�นราคา ณ ป�จจุบัน หากมีโปรโมชั�นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้
•ราคาข้างต้นเป�นราคาตามอัตราแลกเปลี�ยน ณ ป�จจุบัน หากมีการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนในอัตราที�สูง ณ ช่วง
เวลาที�ทําการจอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา
•ราคาข้างต้นคํานวณจากอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราป�จจุบัน (GST และภาษีอื�นๆ) 
หากมีการเปลี�ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆ ของประเทศมัลดีฟส์ ณ ช่วงเวลาที�ทําการจอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ
เปลี�ยนแปลงราคา

 
PACKAGES INCLUDE:

     ในบาร์เครื�องดื�มในเวลาที�กําหนดโดยประมาณ 10.30 น. - 22.00 น. 

หมายเหตุ / REMARK:
•การเดินทางสู่รีสอร์ทนี�ต้องเดินทางด้วยเครื�องบิน Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 15.00 น.) / Seaplane Transfer
operates day time only. Guest who arrival after 15.00 hrs have to overnight in Male'
•ข้อกําหนดสําหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป�าเดินทางเช็คอิน มีนํ�าหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากนํ�าหนักเกิน
กําหนด จะต้องเสียค่าระวางเพิ�มโดยตรงกับเจ้าหน้าที�สายการบิน / Check-in Baggage up to 20 kg/person. Baggage
in excess weight will be charged by the airline.





หาดส่วนตัว

SEAPLANE 25 นาที

ALL INCLUSIVE

DIVING 

เด็กสามารถพักห้อง 
กลางนํ�าได้ 

 



เงื�อนไขการจอง
- ชําระมัดจํา 50 % หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ และชําระส่วนที�เหลืออย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง
- กรณีทําการจองน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทางชําระเต็มจํานวน
- ชําระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3 % 

การยกเลิกการจอง
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาแพคเก็จ 
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาแพคเก็จ 
- ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด
- การยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที�จอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
- ราคานี�ใช้สําหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ�นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เท่านั�น 
- อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยน ณ ป�จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาค่าบริการ
ในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ�ามัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี�ยนได้ปรับขึ�นในช่วงใกล้วันที�คณะจะเดินทาง 
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป�น
เหตุผล ซึ�งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของ
สายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆซึ�ง
เป�นเรื�องที�เหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
- ในระหว่างการท่องเที�ยวนี� หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่สามารถ
เรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบริษัทฯ
จะยึดถือ และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป�นสําคัญ
- กรณีเดินทางด้วย SEAPLANE บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�หากมีความล่าช้า การยกเลิกเที�ยวบิน เนื�องจากอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพยายามประสานงานเพื�ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า
อย่างเต็มความสามารถ



ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR และไม่ต้องแสดงผลการรับวัคซีน (ยังไม่เคยฉีดวัคซีนก็เข้ามัลดีฟส์ได้)
แสดงเอกสารการจองโรงแรม และ เอกสารตั�วเครื�องบิน ไป-กลับ
ผู้โดยสารทุกท่านที�เดินทางมาถึงและออกจากมัลดีฟส์จะต้องกรอกแบบฟอร์ม Travel Declaration

นักท่องเที�ยวทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี�ยวกับสุขภาพของตนเอง
ไม่ต้องใช้วีซ่า ใช้เพียง Passport ที�ยังสามารถใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่ต้องกักตัวเมื�อถึงมัลดีฟส์ 
หากผลออกมาว่าติดเชื�อ ต้องกักตัวที�มัลดีฟส์ (รีสอร์ทหรือโรงพยาบาล) เป�นเวลา 14 วัน 

ไม่ต้องยื�นเอกสารประกัน Covid - 19 (ยกเว้นลูกค้าที�ต้องการซื�อประกันคุ้มครองตนเอง)

     อย่างน้อยภายใน 96 ชั�วโมงของเที�ยวบิน https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

    เพื�อทําการรักษา โดยผู้เดินทางต้องเป�นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เงื�อนไขการเที�ยวมลัดีฟส์
ชว่งโควดิ

การเดนิทางเขา้มลัดฟีส์


