
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจาก 
อุบัติเหตุ 500,000 บาท
ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR และไม่ต้องแสดงผลการรับวัคซีน 
(ยังไม่เคยฉีดวัคซีนก็เข้ามัลดีฟส์ได้)

เดินทางเข้าสู่รีสอร์ตโดย Speed Boat เพียง 30 นาที 
Package All Inclusive
Honeymooner : Beach dinner, Honeymoon cocktail และตกแต่งเตียง
ด้วยดอกไม้สด
Wedding anniversary : Sparking Wine 1 ขวด, ตกแต่งโต๊ะอาหาร Dinner
Birthday : เค้กวันเกิดหลังดินเนอร์ และตกแต่งเตียงด้วยดอกไม้สด





ตั�วเครื�องบินไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ All Inclusive Meal และมินิบาร์
ภาษีมูลค่าเพิ�ม

หมายเหตุ
อัตราค่าบริการนี� ไม่รวม

**โปรโมชั�นนี� เมื�อทําการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั�นที�ถูกกว่าในภาย 
หลัง**

Room type
(Twin sharing)

TRAVELING PERIOD: 1 AUG – 31 OCT 2022 แพคเกจ ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 

Standard Room 30,600 37,00024,500

Water Bungalow

Special Price
3  nights

Special Price
4 nights

Special Price
5 nights

42,500 52,00033,500

Extra Persom 12 yrs. + 22,500 25,50019,500

 1 st Child 2-11.99 yrs.
(Stay with 2 adults) FREE FREEFREE

2 nd Child 2-11.99 yrs.
(Stay with 2 adults) 23,500 27,00020,500

TRAVELING PERIOD: 1 AUG – 31 OCT 2022 แพคเกจ ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 

โปรโมชั�นพเิศษ !! จองภายใน 31 สงิหาคม 2565 

Room type
(Twin sharing)

Standard Room 32,000 37,00028,000

Water Bungalow

Special Price
3  nights

Special Price
4 nights

Special Price
5 nights

45,000 52,00039,000

Extra Persom 12 yrs. + 21,500 25,50017,500

 1 st Child 2-11.99 yrs.
(Stay with 2 adults) FREE FREEFREE

2 nd Child 2-11.99 yrs.
(Stay with 2 adults) 22,600 27,00018,500



หาดส่วนตัว

WATER SPORTS

ฮันนิมูน และ ครอบครัว

SPEED BOAT 30 นาที

ALL INCLUSIVE

DIVING & SNORKINGELING

เด็กสามารถเข้าพักห้องกลางนํ�าได้

EXCURSIONS

SPA WELLNESS



ห้องพักตามประเภทที�ท่านเลือก
Speed Boat รับส่งท่าอากาศยานมาเล่ - รีสอร์ท ไปกลับ
All Inclusive Meal อาหารทุกมื�อ เช้า กลางวัน เย็น และเครื�องดื�มเสิร์ฟไม่อั�น ไวน์ cocktail 
mocktail เบียร์ Sparkling นํ�าผลไม้ นํ�าอัดลม (08.00 - 00.00 )
ฟรี อุปกรณ์ดํานํ�า
ฟรี มินิบาร์ตามรายการที�รีสอร์ทกําหนด
ฟรี Wi-Fi
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าGST tax, Service charge, Green tax
Welcome drink
บริการจองห้องพักที� Male, Hulumale ในกรณีที�อยู่เที�ยวต่อ
บริการจองตั�วเครื�องบินให้ฟรี

Honeymooner : Beach dinner, Honeymoon cake  และตกแต่งเตียงด้วยดอกไม้สด
Wedding anniversary : Wine 1 ขวด, Anniversary Cake และตกแต่งเตียงด้วยดอกไม้สด
Birthday : เค้กวันเกิดหลังดินเนอร์ และตกแต่งเตียงด้วยดอกไม้สด

Special พัก 3 คืนขึ�นไป

ค่าบรกิารรวม



เงื�อนไขการจอง
- ชาํระมดัจาํ 50 %  หลังจากได้รบัยนืยนัการจองจากทางบรษัิทฯ และชาํระสว่นที�เหลืออยา่งน้อย 45 วนัก่อนเดินทาง
- กรณีทําการจองน้อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทางชาํระเต็มจาํนวน
- ชาํระด้วยบตัรเครดิต มค่ีาธรรมเนียม 3 % 

การยกเลิกการจอง
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 50 % ของราคาแพคเก็จ 
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 75 % ของราคาแพคเก็จ 
- ยกเลิกน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนเดินทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ� ไมคื่นเงิน ไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมด
- การยกเลิกกะทันหนัหรอืยกเลิกชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พกัไมค่รบตามที�จอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมคื่นเงิน 
 ทกุกรณี

หมายเหตุ
- ราคานี�ใชส้าํหรบัผูเ้ดินทางพรอ้มกันอยา่งน้อย 2 ท่านขึ�นไปถือสญัชาติไทยและมวีตัถปุระสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เท่านั�น 
- อัตราค่าบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยน ณ ป�จจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร ใน 
กรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงินบาท หรอื 
อัตราแลกเปลี�ยนได้ปรบัขึ�นในชว่งใกล้วนัที�คณะจะเดินทาง 
- หากท่านถกูเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง ด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ถือเป�นเหตผุล 
ซึ�งอยูน่อกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมคื่นเงินไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมด
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลิก หรอืล่าชา้ของสาย 
การบนิ เรอื รถไฟ อุบติัเหต ุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่างๆซึ�งเป�นเรื�องที� 
เหนืออํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 
- ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี� หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั�งหมดหรอืบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอ 
คืนค่าบรกิารได้
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธที์�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถือ 
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป�นสาํคัญ
- กรณีเดินทางด้วย SEAPLANE บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�หากมคีวามล่าชา้ การยกเลิกเที�ยวบนิ เนื�องจากอยูเ่หนือการควบคมุ 
ของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพื�ออํานวยความสะดวกใหกั้บลกูค้าอยา่งเต็มความสามารถ



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

นักท่องเที�ยวทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี�ยวกับสุขภาพของตนเอง
ติดตั�งแอพติดตามของมัลดีฟส์ 'TraceEkee' (AppStore/Play Store) ก่อนเดินทางมาถึง
ไม่ต้องใช้วีซ่า ใช้ Passport เหลือก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่ต้องกักตัวเมื�อถึงมัลดีฟส์ 
หากผลออกมาว่าติดเชื�อ ต้องกักตัวที�มัลดีฟส์ (รีสอร์ทหรือโรงพยาบาล) เป�นเวลา 14 วัน 

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

     อย่างน้อยภายใน 48 ชั�วโมงของเที�ยวบิน https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

     เพื�อทําการรักษา โดยผู้เดินทางต้องเป�นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เงื�อนไขการเที�ยวมลัดีฟส์
ชว่งโควดิ

การเดนิทางเขา้มลัดีฟส์


