ทัวร์มลั ดีฟส์ : รหัส KAL8

** ห้องพักสุ ดหรู 3 คืน “Beach Suite” **
** เดินทางเข้าพักโดย Seaplane เครื่ องบินน้ า ชมวิวทะเลมัลดีฟส์” **
** อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น รวมทั้งเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ **
** น้ าดื่ม-น้ าอัดลม-ไวน์-เบียร์-ชา-กาแฟ อาหารว่างยามบ่าย **
** เครดิต 100 USD/ท่าน/วัน สาหรับทาสปาที่ Spa Cenvaree**
จองและชาระเงินล่วงหน้า 60 วัน
** ซันดาวเนอร์ปาร์ต้ ี งานเลี้ยงค็อกเทลทุกๆ ค่าคืน**
..รับส่วนลดทันที ท่านละ 4,000- 6,000บาท...
** มีพ้นื ที่สาหรับคุณหนูๆ ได้สนุกสนานในรี สอร์ท**
**บริ การ WIFI ฟรี **

*** ช่วงวันเดินทางตั้งแต่วนั นี้ – 02 มกราคม 2561 ***
Special Promotion “BEACH SUITE”: จองและชาระเงินภายในวันที่ 31พ.ค.60
รับส่ วนลดทันทีท่านละ 6,000-8,000 บาท (สาหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 01พ.ย.-24ธ.ค.60)

วันแรก
07.00 น.
09.30 น.
11.45 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
ออกเดินทางสู่ มลั ดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ PG711 **ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง 15นาที**
ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
***เวลาในมัลดีฟส์ ช้ากว่าประเทศไทย 2ชัว่ โมง***

จากนั้น เจ้าหน้าที่ นาท่ านออกเดิ น ทางจากสนามบิ น มาเล่ สู่ Centara Grand Island Resort & Spa Maldives โดย
Seaplane (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) และเช็คอินเข้าที่พกั
***ท่านสามารถเลือกเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ าโดยใช้อุปกรณ์ไม่มีเครื่ องยนต์ โดยไม่เสี ยค่าบริ การตลอดการ
เข้าพัก!!! เช่น อุปกรณ์ดาน้ าตื้น, เรื อแคนนู, เรื อถีบ, กระดานโต้คลื่น เป็ นต้น
***มีอุปกรณ์ดาน้ าตื้น หน้ากาก สนอกเกิล ตีนกบ ให้ยืมฟรี
***Fitness center 06.00-21.00
***สาหรับคุณหนูๆ เพลิดเพลินกับ Kids Club พร้อมกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบสาหรับเด็กๆ ไม่วา่ จะเป็ น การวาด
รู ป, กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง, เกมส์ฝึกสมองต่างๆ และเกมส์ PlayStation 3 เป็ นต้น
***ท่านสามารถอิ่มอร่ อยตลอดทั้งวันกับอาหาร เครื่ องดื่มและอาหารว่าง เช่น อาหารว่างยามบ่าย, ชา-กาแฟ, คานา
เป้ , เครื่ องดื่มต่างๆ, น้ าอัดลม เป็ นต้น
***รวมห้องรับประทานอาหาร ดังนี้ สามารถเลือกห้องอาหารได้1 มื้อต่อ 1 ห้อง และควรจองเมื่อเดินทางเข้าถึงรี
สอร์ท *ยกเว้นห้องอาหาร Reef ไม่ตอ้ งจอง
• ห้องอาหาร Reef (บุปเฟ่ ต์นานาชาติ) , ห้องอาหารไทย Suan Bua (เซ็ตเมนู), ห้องอาหารอิตาเลียน Azzuri Mare
(เซ็ตตามคอร์ ทสัง่ 3 รายการ), ห้องอาหาร Teppanyaki Grill (บาบีคิวญี่ปุ่น) **อาหารตามสั่งนอกเซ็ตที่กาหนด
ในแต่ละห้องอาหารไม่รวมในแพ็กเกจ)
***บาร์ เครื่ องดื่ม เปิ ดบริ การตั้งแต่ 10.00 – 24.00 เสริ ฟท่านด้วย House Wine หลากหลายชนิ ด เช่น ไวน์แดง, ไวน์
ขาว, สปาร์คลิง้ ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล, น้ าผลไม้ น้ าอัดลม ชา กาแฟ เป็ นต้น
***Mini Bar ฟรี ในห้องพักเติมให้วนั ละ 1 ครั้ง / Free Wifi ในบริ เวณที่พกั
***สาหรับผูใ้ หญ่ทุกท่านจะได้รับเครดิ ต 100 USD /ท่าน/วัน สาหรับการทาสปา เช่ น การนวดฝ่ าเท้า, นวดหน้า,
นวดตัว หรื อสครับผิว เป็ นต้น *ควรสารองเมื่อเข้าเช็คอิน
***ท่านสามารถเลือกทากิจกรรมสุ ดพิเศษได้ 1 ท่านต่อ 1 กิจกรรมสาหรับการเข้าพัก เช่น ทัวร์ ดาน้ าตื้ นดูปะการัง,
ทัวร์ ดูฉลามวาฬ, นัง่ เรื อชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น, ทัวร์ชมเกาะใกล้เคียงดูวิถีชีวิตของชาวมัลดีฟส์ หรื อทัว ร์ ตกปลา
ยามเย็น (ทั้งนี้ทุกโปรแกรมทัวร์ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ โปรดสอบถามพนักงานรี สอร์ทเพื่อเช็คตารางกิจกรรม)
***พิเศษสุ ด! Sundowner’s Party บริ การท่านด้วยอาหารว่าง, คานาเป้ และเครื่ องดื่มก่อนอาหารมื้อค่าของท่าน
เย็น
เลื อกรั บ ประทานอาหารเย็น แบบบุ ฟ เฟต์ ณ ห้อ งอาหาร Reef, อาหารไทย ณ ห้อ งอาหาร Lotus หรื ออาหาร
อิตาเลี่ยนและซี ฟดู้ ณ ห้องอาหาร Azzuri Mare
วันที่สอง
มัลดีฟส์ – พักผ่อนตามอัธยาศัย
(เช้า / เที่ยง / เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Reef อิสระให้ท่านร่ วมกิจกรรมของทางรี สอร์ทตามอัธยาศัย
กลางวัน - เย็น เลื อกรั บ ประทานอาหารเย็น แบบบุ ฟ เฟต์ ณ ห้อ งอาหาร Reef, อาหารไทย ณ ห้อ งอาหาร Lotus หรื ออาหาร
อิตาเลี่ยนและซี ฟดู้ ณ ห้องอาหาร Azzuri Mare

วันที่สาม
เช้า

มัลดีฟส์ – พักผ่อนตามอัธยาศัย
(เช้า / เที่ยง / เย็น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Reef
อิสระให้ท่านร่ วมกิจกรรมของทางรี สอร์ทตามอัธยาศัย
กลางวัน - เย็น เลื อกรั บ ประทานอาหารเย็น แบบบุ ฟ เฟต์ ณ ห้อ งอาหาร Reef, อาหารไทย ณ ห้อ งอาหาร Lotus หรื ออาหาร
อิตาเลี่ยนและซี ฟดู้ ณ ห้องอาหาร Azzuri Mare
วันที่สี่
มัลดีฟส์ – กรุ งเทพ
(เช้า / - / - )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Reef
ได้เวลาเหมาะสมนาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเล่ โดย Seaplane
12.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG712 **ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง 25นาที**
19.05 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริ การ (ราคาต่อท่าน)
ประเภท
ห้องพัก

Beach
Suite

ช่วงวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักคู่

01พ.ย.60-24ธ.ค.60
25ธ.ค.60-02ม.ค.61

จองล่วงหน้า
60วัน

90,900 84,900
114,900 108,900

เด็ก พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
(ชาระเพิ่ม)

พักเพิ่ม
ต่อห้อง /
ต่อคืน

หมายเหตุ

45,900

32,900
56,900

31,900
47,900

- หากเข้าพักตรงกับ 24
ธ.ค. มี ค่ าธรรมเนี ย ม
Gala Dinner เพิ่มท่ าน
ละ ผู ้ ใ ห ญ่ 6,300.-,
เด็ก 3,200.- หากเข้าพักตรงกับ 31
ธ.ค. มี ค่ าธรรมเนี ย ม
Gala Dinner เพิ่มท่ าน
ละ ผู ้ ใ ห ญ่ 7,300.-,
เด็ก 3,700.- ท า ง โ ร ง แ ร ม ไ ม่
อนุ ญ าตให้ เช็ ค เอาท์
วันที่ 30-31ธ.ค.

Special Promotion “BEACH SUITE”: รับส่ วนลดทันที เมื่อจองและชาระเงินภายในวันที่ 31พ.ค.60
17เม.ย.60-31ต.ค.60
01พ.ย.60-24ธ.ค.60

ลดท่านละ 6,000 บาท
ลดท่านละ 8,000บาท

** ลดจากราคาพักคูป่ กติ **

Deluxe
Water
Villa

01พ.ย.60-24ธ.ค.60

96,900 90,900

25ธ.ค.60-02ม.ค.61

120,900 114,900

45,900

39,900

35,900

62,900

51,900

ค่าบริ การนี้ รวม
• ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (H Class) (หากมีตวั๋ เครื่ องบินแล้ว หักออก 21,000 บาท)
• ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรี ยกเก็บโดยสายการบิน ประมาณ 6,560บาท เช็ค ณ วันที่ 20เม.ย.60

• โรงแรมที่พกั 3 คืน
• Seaplane รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พกั
• ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม ULTIMATE ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
ค่าบริ การนี้ ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่ องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ULTIMATE ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
หมายเหตุ
- การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ตอ้ งเดินทางด้วยเครื่ องบิน Seaplane (เวลาให้บริ การ : สนามบิน-โรงแรม 06.00-15.45, โรงแรม-สนามบิน 09.0020.00)
- ข้อกาหนดสาหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋ าเดินทางเช็คอิน มีน้ าหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ าหนักเกินกาหนด
จะต้องเสี ยค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน
- หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทาการชาระเงินทั้งหมดภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ ขึ้นอยูก่ บั ที่ทางสายการบินและทางโรงแรม
กาหนดขึ้นมา

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

