ทัวร์มลั ดีฟส์ : รหัส KAL7

** ห้องพักสุ ดชิค 3 คืน “OCEAN FRONT BEACH VILLA” **
** อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น และ เครื่ องดื่มไม่อ้ นั ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน **
** น้ าดื่ม-น้ าอัดลม-ไวน์-เบียร์-ชา-กาแฟ อาหารว่างยามบ่าย **
** ซันดาวเนอร์ คานาเป้ บริ การ ณ “VIU BAR” (18.30-19.30 น.)**
** เครดิต 40 USD สาหรับมื้อเย็น ให้ท่านเลือกทานอาหารที่หอ้ งอาหารสวนบัว หรื อ ลาเบรสซ่า **

จองและชาระเงินล่วงหน้า 60 วัน
..รับส่วนลดทันที ท่านละ 3,000 บาท...

*** ช่วงวันเดินทางตั้งแต่วนั นี้ – 02 มกราคม 2561 ***
Special Promotion!!!! : จองและชาระเงินภายในวันที่ 31พ.ค.60
รับส่ วนลดทันทีท่านละ 5,500 - 6,500 บาท (สาหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 01พ.ค.-31ต.ค.60)
วันแรก
07.00 น.

กรุ งเทพฯ - มัลดีฟส์
(- / เที่ยง / เย็น)
เช็ ค อิ น บัต รโดยสารและสัม ภาระ ณ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ “F” ประตูท างเข้า 3 สายการบิ น
BANGKOK AIRWAYS

09.30 น.
11.45 น.

ออกเดินทางสู่ มลั ดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ PG711 **ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง 15นาที**
ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
***เวลาในมัลดีฟส์ ช้ากว่าประเทศไทย 2ชัว่ โมง***

นาท่านเดินทางโดยเรื อเร็ ว Speed Boat (20 นาที) ไปยัง “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”
รี สอร์ทหรู ระดับ 4 ดาว เปิ ดใหม่ลา่ สุ ดในเครื อ CENTARA (กรุ ณาติดต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA
ณ สนามบินมัลดีฟส์)
เที่ยง
14.00 น.

เย็น
วันที่สอง
เย็น)
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน (OCEAN RESTAURANT)
เช็คอินเข้าสู่ ที่พกั ห้องพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA... จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
*** ฟรี !!! บริ การอุ ป กรณ์ ด าน้ าตื้ นและอุป กรณ์ ท างน้ า (ชนิ ด ไม่ มีเครื่ องยนต์) เช่ น เรื อแคนู , เรื อถี บ, วิน ด์เซิ ร์ฟ ,
กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก ***
*** อิ่มอร่ อยไม่อ้ นั กับอาหารและเครื่ องดื่มตลอดวัน (VIU BAR 11.00-23.00, GIRRAVARU LOBBY BAR 11.0023.00, WAVES POLL BAR 10.00-18.00) อาทิ เช่ น ชา-กาแฟยามบ่ ายพร้อมของว่าง, เครื่ องดื่ มน้ าอัดลมและน้ าแร่
ตลอดวัน, และบาร์ เปิ ดให้บริ การเฮาส์ไวน์หลากชนิ ด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์ คกลิง้ ไวน์, เบียร์ และค็อกเทล ตลอด
การเข้าพัก ***
*** บริ การ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” (บริ การทาปาสและคานาเป้ หลากหลายให้เลือกชิ มรสก่อนอาหาร
มื้อค่า) ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเข้าพัก ***
*** เลือก รับเซตเมนู หรื ออาหารจานเดี ยว สาหรับมื้อกลางวัน และมื้อค่า ได้ที่หอ้ งอาหารสวนบัว (อาหารไทย) หรื อ
ห้องอาหาร ลาเบรสซ่า (อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมีเครดิต 40 USD/ท่าน (กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้า)
บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน บุฟเฟต์นานาชาติ (OCEAN RESTAURANT)
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
(เช้ า / เที่ ย ง /

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่ านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่ านที่ ตอ้ งการดาน้ าตื้ นดูประการังรอบๆ
เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ดาน้ าตื้นจาก DIVE CENTER ได้ฟรี !
หรื อท่านที่ ไม่ออกไปดาน้ า ... ท่านสามารถร่ วมกิ จกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่ นาโดยเจ้าหน้าที่ ผเู ้ ชี่ ยวชาญและมี
ประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ต้ งั แต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวัน ...
อาทิเช่น : หฐโยคะ (Hatha Yoga), ราไทชิ (Tai Chi), การนัง่ สมาธิ (Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat), Stretching
Class, การพับผ้าขนหนูเป็ นรู ปสัตว์ต่างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพี
ลาทิส (Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็ นต้น (กรุ ณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ ทอีกครั้ง)
กลางวัน - เย็น บริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน บุฟเฟต์นานาชาติ (OCEAN RESTAURANT)
วันที่สาม
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
(เช้า / เที่ยง / เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลังรับประทานอาหารเช้า ... อิสระให้ท่านร่ วมกิจกรรมของทางรี สอร์ทตามอัธยาศัย
กลางวัน - เย็น บริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน บุฟเฟต์นานาชาติ (OCEAN RESTAURANT)
วันที่สี่
มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย ์ – กรุ งเทพ
(เช้า / - /- )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ ยน (OCEAN RESTAURANT)
09.00 น.
นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบิน....
12.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG712 **ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง 25นาที**

19.05 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ประเภทห้องพัก

Ocean Front Beach Villa
Deluxe Water Villa

Deluxe Sunset
Water Villa

ช่วงวันเดินทาง

อัตราค่าบริ การ (ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยว
พักเพิ่ม
ผูใ้ หญ่ (ชาระเพิ่ม) ต่อห้อง/ต่อคืน

01พ.ย.60-24ธ.ค.60

61,900
76,900
68,900
82,900
70,900

22,900
35,900
28,900
42,900
30,900

21,900
30,900
25,900
34,900
26,900

25ธ.ค.60-02ม.ค.61

84,900

43,900

35,900

01พ.ย.60-24ธ.ค.60
25ธ.ค.60-02ม.ค.61
01พ.ย.60-24ธ.ค.60
25ธ.ค.60-02ม.ค.61

Special Promotion!!!! : รับส่วนลดทันที เมื่อจองและชาระเงินภายในวันที่ 31พ.ค.60

หมายเหตุ
- โปรโมชั่น จองและช าระ
เงิ น ล่ ว งหน้ า 60 วัน ลด
ทัน ที ท่ านละ 3,000 บาท
ส าห รั บ ท่ าน ที่ เดิ น ท าง
ตั้ งแต่ ว ัน นี้ ถึ ง 24ธ.ค.59
เท่ านั้ น (ไม่ ส ามารถใช่
สาหรั บเดิน ทางเข้าพักช่ วง
วันที่ 25ธ.ค.60 – 02ม.ค.61
ได้)
- หากเข้าพักตรงกับ 24ธ.ค.
มี ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม Gala
Dinner เพิ่มท่านละ 4,200.- หากเข้าพักตรงกับ 31ธ.ค.มี
ค่าธรรมเนี ยม Gala Dinner
เพิ่มท่านละ 6000.- ทางโรงแรมไม่อ นุ ญ าตให้
เช็คเอาท์วนั ที่ 30-31ธ.ค.

(สาหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 01พ.ค.-31ต.ค.60)
Ocean Front Beach Villa
ลดท่านละ 5,500บาท
Deluxe Water Villa
ลดท่านละ 6,000บาท
Deluxe Sunset Water Villa
ลดท่านละ 6,500บาท
ค่าบริ การนี้ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (H Class) (หากมีตวั๋ เครื่ องบินแล้ว หักออก 21,000 บาท)
- ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เรี ยกเก็บโดยสายการบิน ประมาณ 6,560บาท เช็ค ณ วันที่ 20เม.ย.60
- โรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น)
- เรื อเร็ ว Speed Boat รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL
ค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่ องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
หมายเหตุ
- หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทาการชาระเงินทั้งหมดภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ ขึ้นอยูก่ บั ที่ทางสายการบินและทางโรงแรมกาหนดขึ้นมา

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

