
All Inclusive อาหารทุกมื�อ เช้า กลางวัน เย็น
เดินทางโดย Speedboat เพียง 55 นาที
เครื�องดื�มเสิร์ฟไม่อั�น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling 

Free Dolphin Sunset Cruise /  กิจกรรมดํานํ�า / กิจกรรมวินเซิร์ฟ 
กิจกรรมกอล์ฟ
ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักห้องกลางนํ�า

    นํ�าผลไม้ นํ�าอัดลม ชา กาแฟ

 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 
เนื�องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR และไม่ต้องแสดงผลการรับวัคซีน 
(ยังไม่เคยฉีดวัคซีนก็เข้ามัลดีฟส์ได้)





18 Apr - 31 May 2022

Jacuzzi Water Villa สอบถาม
 

ROOM TYPE 1 Jun - 12 Jul 2022

4 day 3 night All Inclusive Plus By Speed Boat(bath/person)

สอบถาม

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

*หมายเหตุ
**ราคานี� เป�นราคา ต่อ 1 ท่าน เข้าพัก 2 ท่าน**
**ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักห้องกลางนํ�า**

ค่าบริการไม่รวม

**โปรโมชั�นนี� เมื�อทําการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั�นใหม่ที�ถูกกว่าในภายหลัง** 

รสีอรท์อนญุาตใหผู้ใ้หญอ่ายุตั�งแต่ 18 ป�เขา้พกัหอ้งกลางนํ�าเท่านั�น

18 Apr - 31 May 2022

Jacuzzi Water Villa สอบถาม

ROOM TYPE 1 Jun - 12 Jul 2022

5 day 4 night All Inclusive Plus + Speed boat(baht/person)

สอบถาม
 



หาดส่วนตัว

SPA WELLNESS

SPEED BOAT 55 นาที

ALL INCLUSIVE

SPORT & LEISURE

ACTIVITIES FOR 
KIDS

ฮันนิมูน และ ครอบครัว



ห้องพักตามที�ระบุ
Speed boat รับส่งท่าอากาศยานมาเล่ - รีสอร์ท ไปกลับ
All Inclusive Meal อาหารทุกมื�อ เช้า กลางวัน เย็น
เครื�องดื�มเสิร์ฟไม่อั�น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ Sparkling นํ�าผลไม้ นํ�าอัดลม

ฟรี Dolphin Sunset Cruise
ฟรี กิจกรรมดํานํ�า
ฟรี กิจกรรมวินเซิร์ฟ
ฟรี กิจกรรมกอล์ฟ
ฟรี WI FI ภายในห้องพัก และส่วนกลาง
ฟรี Mini Bar
ฟรี กิจกรรมทางนํ�าที�ไม่ใช้เครื�องยนต์ เช่น เรือคายัก วินเซิร์ฟ
ฟรี โยคะ
ส่วนลดสปา 20%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าGST tax, Service charge, Green tax

    ชา กาแฟ

ค่าบรกิารรวม



เงื�อนไขการจอง

- ชําระ 50 % หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ

- โปรโมชั�นนี� เมื�อทําการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั�นใหม่ที�ถูกกว่าในภายหลัง

- 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

- การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที�จอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงิน 

 ทุกกรณี

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยน ณ ป�จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาค่าบริการ

  ในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ�ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

  หรือ อัตราแลกเปลี�ยนได้ปรับขึ�นในช่วงใกล้วันที�คณะจะเดินทาง 

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป�นเหตุผล 

  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�ต่างๆ

  ซึ�งเป�นเรื�องที�เหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

- ในระหว่างการท่องเที�ยวนี� หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่สามารถเรียกร้อง  

  ขอคืนค่าบริการได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบริษัทฯจะ

  ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป�นสําคัญ



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

นักท่องเที�ยวทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี�ยวกับสุขภาพของตนเอง
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 96 ชั�วโมงของเที�ยวบิน https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

     เพื�อทําการรักษา โดยผู้เดินทางต้องเป�นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เงื�อนไขการเที�ยวมลัดีฟส์
ชว่งโควดิ

การเดนิทางเขา้มลัดีฟส์


