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พกัท่ีรีสอรท์กลางน ้า 2 คืน ณ SAII LAGOON RESORT 

** BY SPEEDBOAT 15 MINUTE + อาหารเชา้ สามารถอพัเกรดม้ืออาหารได ้

ราคาน้ียงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัมลัดีฟส ์
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จองภายใน 31 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม – 23 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Sky room 15,888.- 

Beach Room 16,888.- 

Beach villa 17,888.- 

Overwater villa 19,888.- 

Two Bedroom Beach Villa พกั 4 ท่านได ้ 17,888.- 

Two Bedroom Overwater Pool villa พกั 4 ท่านได ้ 26,888.- 
 

 24 ธนัวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Sky room 21,888.- 

Beach Room 22,888.- 

Beach villa 24,888.- 

Overwater villa 26,888.- 

Two Bedroom Beach Villa พกั 4 ท่านได ้ 25,488.- 

Two Bedroom Overwater Pool villa พกั 4 ท่านได ้ 36,888.- 
 

11 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Sky room 19,888.- 

Beach Room 20,888.- 

Beach villa 22,888.- 

Overwater villa 26,488.- 

Two Bedroom Beach Villa พกั 4 ท่านได ้ 24,888.- 

Two Bedroom Overwater Pool villa พกั 4 ท่านได ้ 36,488.- 
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1-19 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Sky room 24,888.- 

Beach Room 27,888.- 

Beach villa 29,888.- 

Overwater villa 34,888.- 

Two Bedroom Beach Villa พกั 4 ท่านได ้ 32,888.- 

Two Bedroom Overwater Pool villa พกั 4 ท่านได ้ 48,888.- 
 

20 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Sky room 19,888.- 

Beach Room 21,888.- 

Beach villa 24,888.- 

Overwater villa 29,888.- 

Two Bedroom Beach Villa พกั 4 ท่านได ้ 29,888.- 

Two Bedroom Overwater Pool villa พกั 4 ท่านได ้ 46,888.- 
 

23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Sky room 23,888.- 

Beach Room 25,888.- 

Beach villa 28,888.- 

Overwater villa 33,888.- 

Two Bedroom Beach Villa พกั 4 ท่านได ้ 21,888.- 

Two Bedroom Overwater Pool villa พกั 4 ท่านได ้ 48,888.- 
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** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 

เดินทางทกุวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 

 

XX.XX น.   เชค็อนิ ณ ท่าอากาศยาน………………. เคาเตอร์ สายการบิน………………………….  

XX.XX น.  ออกเดินทางสูเ่มืองมาเล ่สาธารณรัฐมลัดฟีส ์ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA 

AIRPORT โดยเที่ยวบนิที่  …….. สายการบนิ ………………… 

XX.XX น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนั้นเดินทางสู ่รีสอรท์หรู  Saii Lagoon ระดบั 4 ดาว 

บนเกาะ โดยหา่งจากสนามบนิประมาณ 15 นาทโีดย speed boat 

วนัท่ี1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ –Saii Lagoon                                    ( - / - / D )                                             



5 

 

 

XX.XX น. เชค็อนิเขา้หอ้งพกักลางน ้า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

XX.XX น.     อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั มคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ  ณ รีสอร์ทเน่ืองจากแพค็เกจน้ีมเีฉพาะ

อาหารเชา้  

วนัท่ี2    Saii Lagoon                                                                         ( B/-/- ) 

เชา้        บริการรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของรีสอร์ท   
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อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั และกจิกรรมมากมายกบัทางรีสอร์ท เชน่ บริการอุปกรณด์ าน ้าต้ืน,

กจิกรรมทางน ้าตา่งๆๆ (อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ โปรดสอบถามรีสอร์ท) 

กลางวนั   อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั มคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ  ณ รีสอร์ทเน่ืองจากแพค็เกจน้ีมเีฉพาะ 
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อาหารเชา้ อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั กบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดฟีส ์

ค า่  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั มคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ ณ รีสอร์ทเน่ืองจากแพค็เกจน้ีมเีฉพาะ 

อาหารเชา้ สมควรแกเ่วลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝนัด ีราตรีสวสัด์ิ 

วนัท่ี3  Saii Lagoon                                                                         ( B/ - / -)                                            

เชา้        บริการรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของรีสอร์ท   

XX.XX น. ไดเ้วลานัดหมาย ออกเดินทางโดยSPEED BOATจากรีสอร์ทไปยงัสนามบนิเวลาน่า เมืองมาเล ่

มลัดฟีส ์  

XX.XX น  ออกเดินทางจากมลัดฟีส ์

XX.XX น  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้แลว้จึงช าระเงินเพ่ือ

ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

กรณุาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ กรณุาช าระยอดเต็มจ านวน  

ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีท าการจอง  
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยวหรือระดบัเดยีวกนั 

 คา่ (SPEED BOAT) รับสง่ รีสอร์ท-สนามบนิ-รีสอร์ท  

 คา่อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท **อพัเกรดเป็น Full Board (อาหารเชา้ กลางวนั 

และเยน็ ไมร่วมเคร่ืองด่ืม ) ผูใ้หญเ่พิ่มทา่นละ 4,700 บาท/คืน 

 ฟรี Wi-Fi บริเวณสว่นกลาง 

 สิทธ์ิการเขา้ใชพ้ื้นที่  นันทนาการและศูนยอ์อกก าลงักาย 

 กจิกรรมสนัทนาการชว่งเยน็ 

 คา่ประกนัภยัเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่ยานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ทา่น/คืน 

 

 

 

 

สิทธิพิเศษส าหรบัวนัเกิด 

– เคก้วนัเกดิ และ ของขวญัพิเศษจากทางรีสอร์ท (ตอ้งเดินทางตรงกบัวนัเกดิเทา่น้ัน) 

สิทธ์ิพเิศษส าหรับคู ่Honeymoon และ Wedding Anniversary 

– ไวน์เฉลิมฉลอง และ ตกแตง่หอ้งพกัพิเศษจากทางรีสอร์ท (ตอ้งแสดงหลกัฐานทะเบยีนสมรสอายุไม่

เกนิ 6 เดือน) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์
มินิบาร์และทวีชีอ่งพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
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 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จา่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทิปไกดท์อ้งถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกทา่น 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ช าระยอดเตม็ หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 

50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายเต็ม
จ านวน ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหตุ 

 พกัขัน้ต ่า 2 คืนข้ึนไป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลบัรายการทอ่งเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี
ที่ เกดิเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณท์ี่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึง

ความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกดิเหตุการณสุ์ดวิสยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการ
บนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร 

อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

หรือจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ 

เหตุการณท์ี่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทัง้ส้ิน 

 กรณีที่ทา่นสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานที่ ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการ

ทอ่งเที่ยว หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏิเสธมใิหเ้ดินทางเขา้-ออก
ตามประเทศที่ระบุไว ้  เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสาร
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เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่

กรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทา่นใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สนี ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร์ 

หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์

และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 


