เที่ยวมัลดีฟส์ แบบมีหวั หน้าทัวร์
จุ ดเด่ นของโปรแกรม
- มีหัวหน้าทัวร์ ไป - กลับ พร้อมคณะ หมดกังวลเรื่ องภาษาสื่ อสาร
- เดิ นทางสู ่รีสอร์ทด้วย Speed Boat
- วันสุ ดท้าย อยูท่ ี่รีสอร์ทได้ถึงเย็น สนุกสนานเก็บบรรยากาศได้เต็มที่
- กินไม่ย้ งั ดื่ มไม่อ้ นั จ่ายครั้งเดี ยวจบ งบไม่บานปลาย

กำหนดกำรเดินทำง : 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย. / 16 – 18 ธ.ค. 60
ว ันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ – มำเล่ (ม ัลดีฟส)์

( - / - / เย็น)

06.30 น.

พร ้อมกั นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ W อำคำรผูโดยสำร
้
ั้ 4 ทำงเข้ำประตู 9 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
ขำออก ระหว่ำงประเทศชน

09.30 น.
10.50 น.
13.35 น.

ออกเดินทางสูเ่ ม ืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสำยกำรบินศรีล ังก ันแอร์ไลน์ เทยวบิน
ี่
UL 403
เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติบ ันดำรำไนยเก ประเทศศรีล ังกำ รอเวลาต่อเครื่อง
ออกเดินทางสู่ เม ืองมำเล ประเทศม ัลดีฟส ์ โดยสำยกำรบินศรีล ังก ันแอร์ไลน์ เทยวบิน
ี่
UL 115

14.30 น.

เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเวรำนำ ประเทศม ัลดีฟส ์ หลังทาการผ่านด่านตรวจคนเข ้าเมือง
และพิธีการทางศุลกากรแล ้ว นาท่านเดินทางสูร่ ีสอร์ทโดย Speed Boat อิสระให ้ท่านพั กผ่อนตาม
อั ธยาศัยกั บทิวทั ศน์อันสวยงามของมั ลดีฟส ์

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำร
ท่านสามารถสั่งเครื่องดืม
่ ต่างๆได ้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว ้นเครื่องดืม
่ พิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพั กผ่อนตามอั ธยาศัย ฝั นดี ราตรีสวั สดิ์

ว ันทสองของกำรเดินทำง
ี่
ม ัลดีฟส ์
( เชำ้ / กลำงว ัน / เย็น)
เชำ้
บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท
ื้ Option Tour โดยตรงกั บทางรีสอร์ทเชน
่ ดาน้ าตืน
อิสระพั กผ่อนตามอั ธยาศัย หรือเลือกซอ
้ , เรือใบดา
น้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
กลำงว ัน

บริกำรอำหำรกลำงว ัน ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท
อิสระให ้ท่านพั กผ่อนตามอั ธยาศัยกั บทิวทั ศน์อันสวยงามของมั ลดีฟส ์

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท
ท่านสามารถสั่งเครื่องดืม
่ ต่างๆได ้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว ้นเครื่องดืม
่ พิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพั กผ่อนตามอั ธยาศัย ฝั นดี ราตรีสวั สดิ์
มำเล่ (ม ัลดีฟส)์ – กรุงเทพฯ

ว ันทสำมของกำรเดินทำง
ี่

( เชำ้ / กลำงว ัน / - )

เชำ้

บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท
ื้ Option Tour โดยตรงกั บทางรีสอร์ทเชน
่ ดาน้ าตืน
อิสระพั กผ่อนตามอั ธยาศัย หรือเลือกซอ
้ , เรือใบดา
น้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลำงว ัน

บริกำรอำหำรกลำงว ัน ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท โรงแรมจะทาการแจ ้งเวลานั ดหมายการเดินทางไป
สนามบินให ้ผู ้โดยสารทราบล่วงหน ้า สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนำมบินเวรำนำโดยSeaplane
่ รุงเทพฯ
(เครื่องบินน้ า) เพื่อเดินทางกลับ สูก

20.35 น.

ออกเดินทางสู่ เม ืองโคลอมโบ ประเทศศรีล ังกำ เทยวบิน
ี่
UL 104

22.35 น.

เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติบ ันดำรำไนยเก เม ืองโคลอมโบ ประเทศศรีล ังกำ เพื่อต่อเครื่อง

ี่ องกำรเดินทำง
ว ันทส
ี่ ข

โคลอมโบ (ศรีล ังกำ) – กรุงเทพฯ

01.15 น.

่ รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินศรีล ังกำ แอร์ไลน์ เทยวบิน
ออกเดินทางสูก
ี่
UL-402

06.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวั สดิภาพพร ้อมความประทั บใจ
..............................

อ ัตรำค่ำบริกำร / รำคำต่อท่ำน / หน่วยเป็นบำท
กำหนดวน
ั เดินทำง

Beach Bungalow

Water Bungalow

11-13 พฤศจิกำยน 60

36,888

42,888

18-20 พฤศจิกำยน 60
25-27 พฤศจิกำยน 60
16-18 ธน
ั วำคม 60

36,888
36,888
36,888

42,888
42,888
42,888

อ ัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าโรงแรมตามที่ท่านเลือก (พั กห ้องละ 2-3 ท่าน) จานวน 2 คืน ตามรูปแบบที่ท่านเลือก
 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามที่ระบุในรายการ ตามเงื่อนไขของ All Inclusive
 ค่า Speed Boat รั บ– สง่ สนามบินมาเลย์ – รีสอร์ท
 ค่าประกั นอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มั ลดีฟส ์ สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
อ ัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
 ค่าหนั งสอื เดินทาง




ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต ้องการใบกากั บภาษี)
่ ค่ากิจกรรม , เครื่องดืม
ค่าใชจ่้ ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน
่ , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ที่อยูน
่ อกเงื่อนไขของ All Inclusive

เงือ
่ นไขกำรจอง
 กรุณาทาการจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30-45 วันก่อนการเดินทาง
 หากทาการจองน ้อยกว่า 30 วัน กรุณาชาระค่าบริการเต็มจานวน

 หากทาการยกเลิกต่ากว่า 30 วั นก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่าใชจ่้ าย 100% จากราคาแพ็ กเกจทั ้งหมด
 ชาระค่าบริการเต็มจานวน หลังจากได ้รั บการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 7 วั น ทั ้งนี้ขน
ึ้ กั บปริมาณ
่
่
ึ
ิ
 การเข ้าพั กในชวงเวลาดังกล่าว ซงทางบริษัทขอสงวนสทธิ์ปรั บเปลีย
่ นตามเงื่อนไขที่ได ้รั บจากทางรีสอร์ท
กำรยกเลิก
- 45-31 ว ันก่อนเดินทำง: ห ักค่ำม ัดจำ 50% ของรำคำห้องพ ักทจองเข้
ี่
ำพ ักรวมทงหมด
ั้
ี ค่ำบริกำร 100% ตำมรำคำห้องพ ักทจองเข้
- 30 ว ันก่อนเดินทำง: เสย
ี่
ำพ ักรวมทงหมด
ั้
ิ ธิไ ม่ค น
- ยกเลิกชว่ งเทศกำล,ว ันหยุดยำว หรือ พ ักไม่ครบตำมทจองบริษ
ี่
ัทขอสงวนสท
ื เงิน ทุก กรณี
หมำยเหตุ
-

-

-

-

-

ราคานี้ใชส้ าหรั บผู ้เดินทางพร ้อมกั นอย่างน ้อย ผู ้ใหญ่ 2 ท่านขึน
้ ไป
ิ ธิ์ในการปรั บเปลีย
อั ตราค่าบริการคิดคานวณจากอั ตราแลกเปลีย
่ น ณ ปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นราคา
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึน
้ ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกั นภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามั น หรือมี การ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออั ตราแลกเปลีย
่ นได ้ปรั บขึน
้ ในชว่ งใกล ้วั นที่ค ณะจะเดินทาง
บริษัทฯ รั บเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั ้น หากท่านถูกเจ ้าหน ้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองของ
ประเทศนั ้นๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ ตาม ถือเป็ นเหตุผลซงึ่ อยูน
่ อกเหนืออานาจและความ
ิ
่
รั บผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิ์ที่จะไม่คน
ื เงินไม่ว่าบางสวนหรือทั ้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กั บ
ิ ธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข ้าเมือง
ชาวต่างชาติหรือคนต่างด ้าว ที่พานั ก อยูใ่ นประเทศไทย อานาจสท
ิ ธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสด
่ การยกเลิก หรือล่าชาของ
้
บริษัทฯ ขอสงวนสท
ุ วิสัย เชน
สายการบิน เรือ รถไฟ อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การจลาจล หรือสงิ่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่
เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ
้ การใดๆ ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางสว่ น ถือว่าท่านสละสท
ิ ธิ์ ไม่สามารถ
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใชบริ
เรียกร ้องขอคืนค่าบริการได ้
ค่าบริการที่ท่านชาระกั บทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได ้ชาระให ้กั บบริษัทฯ ตัวแทน
่ กั น ดังนั ้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให ้ท่านไม่ได ้ท่องเที่ยวพร ้อมคณะตามรายการที่
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน
ระบุไว ้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได ้
ิ ธ์ที่จะเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการทั วร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทั ้งนี้ ทางบริษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค ้าสว่ นมากเป็ นสาคัญ

