THULHAGIRI ISLAND MALDIVES
แพ็คเกจห้ องพัก รวมตั๋วเครื่ องบิน
3 วัน 2 คืน
BKK – CMB UL403 09.00 – 11.00
CMB – MLE UL115 13.25 – 14.20
MLE – CMB UL104 20.45 – 22.40
CMB – BKK UL402 01.30 – 06.35

JANUARY 2018

19 – 21 JAN 18

29,900

29,900

-

-

34,900

-

-

34,900

34,900

-

-

34,900

FEBUARY 2018

02 – 04 FEB 18

29,900

29,900

-

-

MARCH 2018

16 – 18 MAR 18

29,900

29,900

-

-

34,900

34,900

-

-

30 MAR – 01
APR 18

29,900

29,900

-

-

34,900

34,900

-

-

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 1 :
06.00 น.

กร ุงเทพฯ – สนามบินโคลัมโบ – สนามบินมาเล่ย ์
เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
ประตู 10 เคาน์เตอร์ “w” สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์

09.00 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกา เที่ยวบินที่ UL 403

11.00 น.

แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโคลัมโบ

13.25 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ย์ โดยสายการบินศรีกา เที่ยวบินที่ UL 115

14.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
หลังทาการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่
เคาน์เตอร์ ซาฟารี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นาท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท (โดย
SPEED BOAT)

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
คา่

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ท่านสามารถสัง่ เครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!!
(ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 :
เช้า

มัลดีฟส์ – ดาน้าด ูปะการัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดานา้ ตื้น ,

*** หมายเหตุ ***
- ไม่มรี าคาพักเดีย่ ว ( SINGLE )
- ราคาเด็ก ( EXTRA ) รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่
เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายนา้ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทาง
รีสอร์ทเช่น ดานา้ ลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ท่านสามารถสัง่ เครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น
ฟรี ! !!(ยกเว้น เครื่ อ งดื่ ม พิ เ ศษนอกเมนู) สมควรแก่ เ วลาพั ก ผ่ อ นตามอั ธ ยาศั ย
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 : เพลิดเพลินกิจกรรมที่เกาะมัลดีฟส์ / เดินทางกลับ มาเล่ย ์ – โคลัมโบ –
กร ุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ช่วงเช้าท่านสามารถรับประทาน
อาหารเช้าได้ที่หอ้ งอาหาร ตามเวลาให้บริการของห้องอาหาร

12.00 น.

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์จากห้องพัก

ช่วงบ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับรีสอร์ท

15.00 น.

พบกันที่จดุ นัดพบก่อนออกเดินทาง เพื่อเช็คกระเป๋ าสัมภาระของท่านก่อนเดินทางออก
จาก รีสอร์ทไปยังสนามบินมาเล่

18.00 น.

เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์

20.45 น.

เดินทางออกจากสนามบินมาเล่ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL104

22.40 น.

แวะต่อเครื่องที่สนามบินโคลัมโบ

วันที4่ : โคลัมโบ – กรุ งเทพฯ
01.30 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ UL402

06.35 น.

(วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตราดังกล่ าวนีร้ วม
- ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
- ตัว๋ เครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-มาเล่-ดอนเมือง
- speed boat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน พร้ อมการบริการต้ อนรับตังแต่
้ ที่สนามบิน
- Welcome Drink
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้ า-กลางวัน-เย็น)
- เครื่องดื่มไม่จากัด (น ้าแร่, น ้าอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,ไวน์,เบียร์,ค็อกเทล) ตังแต่
้ เวลา 10:30 - 22:00 น.
- ฟรี แซนด์วิชและเค้ ก ในช่วงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
- ฟรี ทริปดาน ้าตื ้น หรือเที่ยวเกาะชุมชน (สามารถเลือกได้ 1 อย่างตามตารางกิจกรรม)
- ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ดาน ้า และ ฟรี การใช้ งานห้ องฟิ ตเนส
- ฟรี Wifi ส่วนกลาง
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

- สาหรับคู่ Honeymoon ทางรีสอร์ทจะเตรียมทางรีสอร์ทจะจัดเตรียม wine / ตกแต่งเตียงโดยมีดอกไม้ และ
ตะกร้ าถาดผลไม้ สด
หลักฐานการขอฮันนีมูน: สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ภาพถ่ายงานแต่งงาน หรือ ภาพถ่ายการ์ดแต่งงานที่
อายุไม่เกิน 1 ปี ในวันเข้ าพักต้ องแสดงภาพหลักฐานให้ เจ้ าหน้ าที่รีสอร์ทตอนเช็คอิน

อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
- Vat 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี )
- การรับประทานอาหารภายในห้ องพัก
-กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ

หมายเหตุ
- เด็กสามารถเข้ าพักห้ องกลางน ้าได้
- Power bank และ Notebook, laptop ให้ ถือติดตัวขึ ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ ท้องเครื่อง
- ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สบู ลมที่รีสอร์ทได้
- ค่าทิปพนักงาน ขึ ้นอยู่กบั ความพึงพอใจในบริการไม่มีขนต
ั ้ ่า

-

รีสอร์ทมีบริการดาน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ ที่รีสอร์ท

เงื่อนไขการจอง

-

ชาระค่าบริการเต็มจานวนหลังจากจองทันที
หน้ าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตากว่า 6 เดือน
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์

เงื่อนไขการยกเลิก

-

60 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจา 50% ของราคาห้ องพักที่จองเข้ าพักรวมทังหมด
้
45 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้ องพักที่จองเข้ าพักรวมทังหมด
้
ยกเลิกกระทันหัน : หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

ข้ อควรระวัง

-

หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พัก
แบบ Water Bungalow ห้ องพัก 1 ห้ อง พักได้ สงู สุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็ก
ต้ องมีอายุ 2-11 ปี หรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)

-

หากท่านต้ องการขออุปกรณ์ดาน ้าตื ้นสามารถขอได้ ที่ Reception
หากท่านชุดเปี ยก เสื ้อผ้ าเปี ยกไม่สามารถเข้ าห้ องอาหาร และบาร์ได้ ท่านสามารถนาเครื่องดื่มไปทาน
ที่บาร์สระน ้าและคืนแก้ วที่บาร์ ถัดจากห้ องอาหาร

- หากท่านต้ องการยืมอุปกรณ์ Water Sport ที่ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย

-

ในส่วนห้ องอาหาร พนักงานจะจองโต๊ ะให้ ไม่สามารถเลือกที่นงั่ เองได้
หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFi วันละ 8 USD
ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า - ออกเมือง เนื่องด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอานาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทังหมด
้

-

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย อานาจสิทธิข์ าดเป็ นของกองตรวจคนเข้ าเมือง

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรือความ
ล่าช้ าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ ที่กิดขึ ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริษัท

-

ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่ว่าทั ้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่สามารถเรียกร้ องขอค่าบริการคืนได้

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ น
สาคัญ

