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Outrigger Konotta Maldives 
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.30-11.45 

เดนิทางกลบั PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.10 - 11.00  

ตอ่เครือ่ง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 

 
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 21.05 - 23.00  

ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.40 - 06.35 (วนัรุ่งขึน้ 
  

สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นท าการจองต ัว๋ทุกคร ัง้) 
จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์

ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์

ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 

เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 

เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

CODE: VL Outrigger Konotta แพ็คเกจไมร่วมตัว๋ 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  

06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

..........             เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่านดา่น ตรวจคนเขา้ 

                       เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ Outrigger Konotta Maldives และเจา้หนา้ทีน่ าทา่น 

                       เดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี

มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์

 

วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี

มากมาย  

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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Outrigger Konotta Maldives 
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
โปรโมชัน่ราคาสแีดง จองกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

 

Room Type 
5 มกราคม – 29 กมุภาพนัธ ์2020 

Bed & Breakfast 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 
EBO30D NON EBO EBO30D NON EBO EBO30D NON EBO 

Beach Villa with Private 
Pool 

44,500 54,500 57,000 72,000 69,500 89,000 

Overwater Villa with Private 
Pool 

53,000 66,500 69,500 89,500 86,000 113,000 

Sunset Overwater Villa with 
Private Pool 

54,500 69,000 72,000 93,000 89,500 118,000 

พกัเสรมิ ผูใ้หญ ่ 27,000 31,000 35,000 

พกัเสรมิ เด็ก (2 – 11.99 ปี) เขา้พักฟร ีสงูสดุ 2 ทา่น 
ช าระคา่ Domestic Flight & Speedboat เพิม่ 14,000 บาทเทา่นัน้ (2 – 11.99 ปี) พกัเสรมิ ทารก (0 – 1.99 ปี) 

 
โปรโมชัน่ราคาสแีดง จองกอ่นเดนิทาง 90 วนั : ฟร ีอพัเกรดมือ้อาหารเป็น Half Board (เชา้และเย็น) 

 

Room Type 
1 มนีาคม – 19 เมษายน 2020 

Bed & Breakfast 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 
EBO90D EBO30D EBO90D EBO30D EBO90D EBO30D 

Beach Villa with Private 
Pool 

43,000 44,500 54,500 57,000 66,000 69,500 

Overwater Villa with Private 
Pool 

50,500 53,000 66,000 69,500 81,500 86,000 

Sunset Overwater Villa with 
Private Pool 

52,000 54,500 68,500 72,000 84,500 89,500 

พกัเสรมิ ผูใ้หญ ่ 27,000 31,000 35,000 

พกัเสรมิ เด็ก (2 – 11.99 ปี) เขา้พักฟร ีสงูสดุ 2 ทา่น 
ช าระคา่ Domestic Flight & Speedboat เพิม่ 14,000 บาทเทา่นัน้ (2 – 11.99 ปี) พกัเสรมิ ทารก (0 – 1.99 ปี) 

 
โปรโมชัน่ราคาสแีดง จองกอ่นเดนิทาง 30 วนั : ฟร ีอพัเกรดมือ้อาหารเป็น Half Board (เชา้และเย็น) 

 
Room Type 

20 เมษายน – 30 กนัยายน 2020 
Complimentary to Half Board 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 
EBO30D NON EBO EBO30D NON EBO EBO30D NON EBO 

Beach Villa with Private 
Pool 

40,000 48,000 50,500 62,500 60,500 76,500 

Overwater Villa with Private 
Pool 

46,500 57,000 59,500 76,000 73,000 94,500 

Sunset Overwater Villa with 
Private Pool 

47,500 59,000 61,500 78,000 75,000 97,500 

พกัเสรมิ ผูใ้หญ ่ 27,000 31,000 35,000 

พกัเสรมิ เด็ก (2 – 11.99 ปี) เขา้พักฟร ีสงูสดุ 2 ทา่น 
ช าระคา่ Domestic Flight & Speedboat เพิม่ 14,000 บาทเทา่นัน้ (2 – 11.99 ปี) พกัเสรมิ ทารก (0 – 1.99 ปี) 
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โปรโมชัน่ราคาสแีดง จองกอ่นเดนิทาง 90 วนั : ฟร ีอพัเกรดมือ้อาหารเป็น Half Board (เชา้และเย็น) 

 
Room Type 

1 – 31 ตลุาคม 2020 
Complimentary to Half Board 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 
EBO90D EBO30D EBO90D EBO30D EBO90D EBO30D 

Beach Villa with Private 
Pool 

40,500 42,000 51,000 53,500 61,500 64,500 

Overwater Villa with Private 
Pool 

48,000 50,500 62,500 65,500 76,500 80,500 

Sunset Overwater Villa with 
Private Pool 

49,000 51,500 64,000 67,000 78,500 83,000 

พกัเสรมิ ผูใ้หญ ่ 27,000 31,000 35,000 

พกัเสรมิ เด็ก (2 – 11.99 ปี) เขา้พักฟร ีสงูสดุ 2 ทา่น 
ช าระคา่ Domestic Flight & Speedboat เพิม่ 14,000 บาทเทา่นัน้ (2 – 11.99 ปี) พกัเสรมิ ทารก (0 – 1.99 ปี) 

 

ราคาแพคเกจรวม Package included 
– หอ้งพกัตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก 
– บรกิารรับสง่สนามบนิ – รสีอรท์ดว้ย Domestic Flight และ Speedboat พรอ้ม Lounge 
– เจา้หนา้ทีร่อรับทีส่นามบนิ 
– อาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตท์ีห่อ้งอาหาร Blue Salt 
ฟร ีอพัเกรดมือ้อาหารเป็น Half Bard : อาหารเย็นแบบ Set Menu ทีห่อ้งอาหาร Blue Salt หรอื A la carte ทีห่อ้งอาหาร 
The Deck และ Pool Bar 
*ส าหรับเดนิทางชว่ง 1 มนีาคม – 19 เมษายน 2020 (โปรจองลว่งหนา้ 90 วัน) และ 20 เมษายน – 31 ตลุาคม 2020 
– Welcome Drink : Non-alcoholic Sparkling Wine 
– กระเชา้ผลไมเ้สริฟ์ภายในหอ้งพัก 
– น ้าดืม่สะอาดแบรนด ์Konotta เตมิทกุวัน 
– เครือ่งชงชาและกาแฟ เตมิทกุวัน 
– ฟร ีWi-Fi 
– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน ้าแบบไมใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ เรอืคายกั เรอืแคนู แพดเดลิบอรด์ pedal board, surfboard, windsurf 
– ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ระหวา่งเขา้พัก รวมหนา้กาก ฟิน เสือ้ชชูพี สนอกเกลิ 
– สทิธิก์ารเขา้ใช ้Coral Kids Club 
– ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
อพัเกรดมือ้อาหาร 
อพัจาก Bed & Breakfast เป็น 
Half Board (อาหารเชา้ และเย็น ไมร่วมเครือ่งดืม่) 
• ผูใ้หญท่า่นละ 3,000 บาทตอ่คนื | เด็กไมเ่กนิ 12 ปี อพัเกรดฟรตีามผูใ้หญ ่
Full Board (อาหารเชา้ กลางวัน และเย็น ไมร่วมเครือ่งดืม่) 
• ผูใ้หญท่า่นละ 4,500 บาทตอ่คนื | เด็กไมเ่กนิ 12 ปี อพัเกรดฟรตีามผูใ้หญ ่
All Inclusive (อาหารเชา้ กลางวัน และเย็น รวมเครือ่งดืม่) 
• ผูใ้หญท่า่นละ 7,000 บาทตอ่คนื | เด็กไมเ่กนิ 12 ปี อพัเกรดฟรตีามผูใ้หญ ่
อพัจาก Half Board เป็น 
Full Board (อาหารเชา้ กลางวัน และเย็น ไมร่วมเครือ่งดืม่) 
• ผูใ้หญท่า่นละ 1,600 บาทตอ่คนื | เด็กไมเ่กนิ 12 ปี อพัเกรดฟรตีามผูใ้หญ ่
All Inclusive (อาหารเชา้ กลางวัน และเย็น รวมเครือ่งดืม่) 
• ผูใ้หญท่า่นละ 4,200 บาทตอ่คนื | เด็กไมเ่กนิ 12 ปี อพัเกรดฟรตีามผูใ้หญ ่
รายละเอยีดแพกเกจ All Inclusive 
แพกเกจ All-Inclusive ของเราใหอ้สิระในการเพลดิเพลนิกบัวันหยดุพักผอ่นทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่ใหบ้รกิารทีพั่ก อาหาร 
เครือ่งดืม่ และกจิกรรมตา่งๆในราคาทีคุ่ม้คา่ ไมว่า่คณุจะเป็นครอบครัวหรอืคูรั่กทีก่ าลงัมองหาการพกัผอ่นหรอืการหลบหลกี
ความวุน่วาย ประสบการณ์แบบ All-Inclusive เป็นทางเลอืกทีส่มบรูณ์แบบในการเพลดิเพลนิกบัวันหยดุพักผอ่นอนังดงาม
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ของคณุ แพคเกจของคณุเริม่ตน้ทีเ่วลาเชค็อนิ (15.00) ในวันทีเ่ดนิทางมาถงึและสิน้สดุในเวลาเชค็เอาท ์(12.00noon) ใน
วันทีเ่ดนิทางออก 
• อาหารเชา้ : หอ้งอาหาร Blue Salt เพลดิเพลนิกบัอาหารเชา้มาตรฐานสากลทกุวนัตัง้แต ่7:00 น. ถงึ 10:30 น. 
ทางเลอืกอาหารทีป่รงุอยา่งน่าประทับใจเพือ่สัง่อาหารจานรอ้น A La Carte พรอ้มกบับฟุเฟ่ต ์รวมไปถงึขนมปังทีอ่บเปลีย่น
ใหมท่กุวัน ผลไม ้น ้าผลไมค้ัน้สด และสปารค์ลิง่ไวน!์ 
 
• อาหารกลางวัน : ส ารวจเมนูอาหารกลางวัน ซึง่ไดร้วมตัวเลอืกในการทานอาหารกลางวัน จากหอ้งอาหาร 3 แหง่ ทีค่ณุ
สามารถส ารวจเมนูอาหารกลางวันทีห่ลากหลาย พรอ้มกบัความคลาสสคิ รวมถงึเบอรเ์กอร ์แซนดว์ชิ พซิซา่ Wraps สลัด 
พาสตา้และอาหารวา่ง 
– Blue Salt รับประทานอาหารในบรรยากาศทีม่เีครือ่งปรับอากาศเพือ่รับประทานอาหารกลางวันอยา่งผอ่นคลาย 
– The Deck 
รับประทานอาหารในโซนกลางแจง้ทีส่ามารถมองเห็นหาดทรายขาวและมหาสมทุรสฟ้ีาครามทีส่วยงาม 
– POOL BAR เลอืกรับประทานอาหารในขณะทีผ่อ่นคลายบรเิวณคาบาน่ารมิสระน ้าหรอืเกา้อีอ้าบแดดของเรา 
 
• อาหารเย็น : 
– Blue Salt รับประทานอาหารในบรรยากาศทีผ่อ่นคลายพรอ้มเครือ่งปรับอากาศ ตวัเลอืกเซตเมนู 3 คอรส์ ประจ าวัน 
บรกิารเมนูสขุภาพและเมนูตามสัง่มากกวา่ 100 รายการ ดว้ยการผสมผสานกนัควบคูไ่ปกบัการเลอืกสรรของพอ่ครัวใหญ ่
– The Deck รับประทานอาหารในบรรยากาศ Al Fresco ทีค่ณุเลอืกจากเมนูอาหารอนัหลากหลาย 
– POOL BAR เลอืกทานอาหารจากเมนูของเราทีใ่หบ้รกิารอาหารแบบคลาสสกิและอืน่ ๆ รวมถงึ เบอรเ์กอร ์แซนดว์ชิ พซิซา่ 
Wraps สลัด พาสตา้ 
 
• Explore more with dinning credits : 
เราไดป้รับปรงุทางเลอืกในการรับประทานอาหารของเราโดยการทานแบบ Dine Around Credit เพือ่ใหค้ณุเพลดิเพลนิ
ประสบการณ์การรับประทานอาหารในแตล่ะรา้นทีค่ณุเลอืก 
– ประสบการณ์การทานอาหารที ่Driftwood คณุจะไดรั้บเครดติรายวัน USD $ 55 ++ ตอ่ทา่น 
เพือ่เพลดิเพลนิกบัธมีอาหารเย็น ‘Asian style Hot Pot’, ‘Moroccan Night’,‘Taste of India’, ‘Thai Night’, ‘Arabic Night’ 
และ ‘Special Wine Tasting Dinners’ 
– ประสบการณ์การทานอาหารที ่Nala Rah คณุจะไดรั้บเครดติรายวัน USD $ 55 ++ ตอ่ทา่น 
เพือ่เพลดิเพลนิกบั หอ้งอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น ครัวปรงุอาหารเทปันยาก ิและ โต๊ซชู ิของเราตอ้งจองลว่งหนา้เนือ่งจากทีน่ั่งมี
จ ากดั 
 
• In Villa Dining dinner (only) Experience : 
คณุจะไดรั้บเครดติรายวัน USD $ 55 ++ ตอ่ทา่น เพือ่เพลดิเพลนิกบัเมนูอาหารมือ้เย็นสดุพเิศษในหอ้งพัก 
 
• Destination Dining dinner (only) Experience : 
– ประสบการณ์การรับประทานอาหารรว่มกนั (ประสบการณ์บารบ์คีวิชายหาดรวม) 
คณุจะไดรั้บเครดติรายวัน USD $ 55 ++ ตอ่ทา่น เพือ่เพลดิเพลนิกบัการเขา้รว่มกบัแขกคนอืน่ ๆ บรกิารบารบ์คีวิรมิชายหาด
ซึง่เป็นทีน่ยิมอยา่งมากกบัแขกของเรา 
 
• Private Dining dinner (only) Experience : 
– ประสบการณ์การรับประทานอาหารค ่าแบบสว่นตวั (ตอ้งจองลว่งหนา้) 
คณุจะไดรั้บเครดติรายวัน USD $ 55 ++ ตอ่ทา่น เพือ่เพลดิเพลนิกบัประสบการณ์การรับประทานอาหารทีเ่ป็นสว่นตวั เลอืก
จากการรับประทานอาหารรมิชายหาด“WoW” ของเราทีน่ าเสนอประสบการณ์เทปันยากแิบบสว่นตวัหรอืบารบ์คีวิสว่นตวัของ
คณุเอง 
 
• รายการเครือ่งดืม่ในแพกเกจ All Inclusive : เพลดิเพลนิกบัเครือ่งดืม่ฟรตีอ่ไปนีใ้นรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ของเราทกุวัน
ตัง้แตเ่วลา 11:00 น. 
– ไวน ์(แดง, ชมพ,ู ขาวและประกาย) 
– เบยีร ์
– จนิ รัม เหลา้ บรั่นด ีวอดกา้ 
– ค็อกเทลและเครือ่งดืม่ signature 
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– น ้าผลไมส้ด 
– น ้าอดัลม 
– Outrigger Konotta Water sparkling / still 
– ชากาแฟ 
 
สทิธพิเิศษและบรกิารเสรมิส าหรบัแพกเกจ All Inclusive 
– พนักงานตอ้นรับสว่นตวัและทักทายแขกทกุทา่นของเราทีม่าถงึสนามบนินานาชาต ิVelana 
– Moonima Lounge ฟรรีะหวา่งรอเครือ่งบนิภายในประเทศ 
– เครือ่งดืม่ฟรทีี ่Moonima Lounge ในขณะทีร่อเครือ่งบนิภายในประเทศ 
– ใชง้าน Wifi ฟรขีณะผอ่นคลายที ่Moonima Lounge 
– ผลไมส้ดฟรเีมือ่เดนิทางมาถงึวลิลา่ของคณุ 
– สปารก์ลิง้ไวนห์นึง่ขวดฟรเีมือ่เดนิทางมาถงึวลิลา่ของคณุ 
– น ้าดืม่บรรจขุวด Konotta ฟรใีนวลิลา่เตมิทกุวันตลอดการเขา้พัก 
– อปุกรณ์ชงชาและกาแฟในวลิลา่ของคณุเตมิเต็มทกุวนั 
– นวดเทา้ 30 นาทตีอ่คนที ่Navasana Spa ตอ้งจองลว่งหนา้ * 
– เชญิแขกผูจั้ดการทั่วไปรับเครือ่งดืม่ฟรทีกุสปัดาห ์
– ฟรกีารใชง้าน Wifi ในวลิลา่และพืน้ทีส่าธารณะทัง้หมดในขณะทีอ่ยูใ่นรสีอรท์ 
– การเขา้ถงึสตรมีเพลง / ภาพยนตรฟ์รผีา่นระบบสมารท์ทวีลีา่สดุ 
– อภนัินทนาการ“ เดลนิวิส”์ สง่ตรง ทีม่ือ้อาหารเชา้ ในภาษาทีค่ณุเลอืก 
 
 กจิกรรมเพิม่เตมิส าหรบัแพกเกจ All Inclusive : 
– สทิธิใ์นการเขา้ใช ้Sunrise Yoga ตอ้งจองลว่งหนา้ 
– สทิธิใ์นการเขา้ใช ้Sunset โยคะ จองลว่งหนา้ 
– ใชบ้รกิารโรงยมิทีม่อีปุกรณ์ครบครันไดไ้ม ่จ ากดั 
– สทิธิใ์นการเขา้ใช ้Navasana Spa Hydropool ฟรไีม ่จ ากดั (ส าหรับผูใ้หญเ่ทา่นัน้) 
– สทิธิใ์นการเขา้ใชห้อ้งอบไอน ้า Navasana Spa ฟร ี(ส าหรับผูใ้หญเ่ทา่นัน้) 
– สทิธิใ์นการเขา้ใชอ้ปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กากด าน ้าตนีกบ) ฟรใีนระหวา่งการเขา้พัก 
– ฟรกีฬีาทางน ้าทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์*** 
– สทิธิใ์นการเขา้ใช ้OZONE weekly marine talk 
– การเขา้ถงึประสบการณ์“ ภาพยนตรใ์ตแ้สงดาว” ฟรทีกุสปัดาห ์(รวมขา้วโพดคัว่ฟร)ี 
– ในการรับประทานอาหารทีบ่า้นพัก (อาหารเชา้และกลางวัน) 
– มนิบิาร ์
– Sommeliers การคัดสรรไวนร์ะดับพรเีมยีม 
– หัวหนา้พอ่ครัวอาหารทีค่ดัสรรอยา่งด ี
– ซกิารบ์หุรี ่ชชิา 
– โทรศัพท ์
– แฟกซแ์ละไปรษณีย ์บรกิารการพมิพแ์ละการบรหิาร 
– บรกิารซกัรดีซกัแหง้ 
– บรษัิท Outrigger Trading Boutique 
– สปาบ าบดัและประสบการณ์ 
– บทเรยีนสว่นตวั (โยคะ, ยมิ) 
– บรกิารพีเ่ลีย้งเด็กสว่นตัว (ในวลิลา่) 
– กจิกรรมด าน ้าทีด่ทีีส่ดุ กจิกรรม (ด าน ้าทศันศกึษาและอืน่ ๆ ) 
– บรกิารรับสง่ระหวา่งประเทศ 
 
สทิธพิเิศษส าหรบัคูร่กั Honeymoon (พกัข ัน้ต า่ 3 คนื) 
– A bottle of sparkling wine and fruit platter on arrival 
– Romantic in room amenities 
– Bed decoration & bath with flowers 
– 20% off a la carte spa menu 
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– 10% off spa retail products 
**แสดงทะเบยีนสมรส ตอ้งไมเ่กนิ 12 เดอืน** 
 
ราคาดงักลา่วยงัไมร่วม Package not included 
– คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากแพ็คเกจ 
– ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด)้ 
– การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั และ มนิบิารภ์ายในหอ้งพกั 
– ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษี หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 
– ช าระเงนิมดัจ า 50% ทันททีีท่ าการจอง 
– ช าระเงนิมดัจ าอกี  50% 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
– ช าระเงนิ  100% หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
– ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 – 30 วัน กอ่นเดนิทาง Cancellation charge 25% 
– ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 – 20 วัน กอ่นเดนิทาง Cancellation charge 50% 
– ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วัน กอ่นเดนิทาง Cancellation charge 100% 
– No show : Cancellation charge 100% 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหตุ 

เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

- ราคานีใ้ชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่ง เทีย่วเทา่นัน้  

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่ บรกิารในกรณีทีม่ี

การขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประ กาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีจ่ะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอื เป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง

ดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ ของสายการบนิ 

เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุ

ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมือ่เกดิการ สญูหายของ

สมัภาระ ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม ่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื

คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ

ค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

- กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ เนือ่งจากอยูเ่หนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อยา่งเต็ม
ความสามารถ 
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