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รหัสโปรแกรม : 13904 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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บินSEA PLANE ลงเกาะ พกักลางน ้า 2 คืน ณ SAFARI RESORT  

** รวมอาหารทกุม้ือรวมถึงเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วนั 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทางแพ็คเกจมลัดีฟส ์3วนั2คืน ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

   ออกเดินทางทุกวนั  

เร่ิมเดินทาง 01 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2562 

**กรุณาเช็คระบุวนัเดินทางทุกครั้งกอ่นท าการจอง** 

ราคาพีเรียดเร่ิมตน้ 24,888.- บาท/ต่อท่าน (Water Villa)  

(ราคาน้ีเป็นเพียงราคาเร่ิมตน้ ราคาข้ึนอยู่กบัวนัเดินทาง) 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก :: 

** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 

เดินทางทุกวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 
วนัท่ี 1        กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ –เกาะซาฟารี                                                         ( -/ - / D ) 

XX:XX น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน........... เคารเ์ตอร ์สายการบิน.................  

XX:XX น.  ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรฐัมลัดีฟส  ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดย

เท่ียวบินท่ี .............สายการบิน .......................... 

 XX:XX น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เดินทางสู่ รีสอรท์หรู SAFARI RESORT ระดบั 4 ดาว บน

เกาะ โดยห่างจากสนามบินประมาณ 30นาทีโดย SEA PLANE 

XX.XX เดินทางถึงท่ีพกัท่านจะไดร้บัการตอ้นรบัจากทางรีสอรท์ พรอ้มรบัประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

(Welcome Drink) เช็คอินเขา้พกัในหอ้งพกั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

19.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบุฟเฟตน์านาชาติ (1) 
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ค า่ ท่านสามารถรบัเคร่ืองด่ืมทัง้ท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอินคลูซีฟไดท่ี้บารเ์คร่ืองด่ืมจนถึง

เท่ียงคืนของทุกวนั 

วนัท่ี 2 BOAT TRIP                                                                                             ( B / L / D ) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟตน์านาชาติ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (2) 

 
 

10.00 *ทริปด าน ้าต้ืนหรือกิจกรรมท่องเท่ียวคร่ึงวนัโดยเรือ (พรอ้มอุปกรณด์ าน ้าต้ืน) 

รายการ Half day Tour  เป็นรายการแถมของรีสอรท์ หากเกิดเหตุการณส์ุดวิสยัหรือรีสอรท์ไม่สามารถออกเรือได้ จากทัง้

สภาพอากาศและเหตุอ่ืนๆ หรือลูกคา้ไม่ใชบ้ริการ จะไม่สามารถเครมคืนเป็นเงินได ้

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียงแบบบุฟเฟตน์านาชาติ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (3) 

บ่าย  พกัผ่อนตามอธัยาศยั โดยท่านสามารถรบัเคร่ืองด่ืมและของว่างไดจ้ากบารใ์กลเ้คียงท่ีเปิดใหบ้ริการ 

19.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการ7แบบบุฟเฟตน์านาชาติ (4) 



 
 

4 

ค า่ ท่านสามารถรบัเคร่ืองด่ืมทัง้ท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอินคลูซีฟไดท่ี้บารเ์คร่ืองด่ืมจนถึง

เท่ียงคืนของทุกวนั 

 

วนัท่ี 3 เกาะซาฟารี-เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ                                ( -/ - /D  ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (5) 

 ก่อนไปรบัประทานอาหารเชา้ แนะน าใหลู้กคา้เก็บสมัภาระใหพ้รอ้ม แลว้น าสมัภาระตัง้ไวใ้นหอ้ง  

  จะมีเจา้หนา้ท่ีไปน าออกมาไวท่ี้ลอ้บบ้ี หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ใหลู้กคา้ท าการเช็คเอาท ์ 

  และ รอเดินทางโดย SEA PLANE ไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT  

12.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน............. โดยเท่ียวบิน……………… ของสายการบิน ……………………………… 

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน......................... โดยสวสัดิภาพ 

**ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้แลว้จึงช าระเงินเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 

กรุณาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

หากไม่ช าระภายในวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัท่ีนัง่ตามเง่ือนไข 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการทอ่งเท่ียวหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียว 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทอ่งเท่ียว คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ

ของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทิปไกดท์อ้งถ่ิน ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ช าระยอดเต็ม หลงัจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 
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หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีท่ีสถานที่ ทอ่งเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 

 กรณีท่ีทา่นสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียว หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม

คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีทา่นใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 


