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PACKAGE MALDIVES

Safari Island Resort

Special Summer Promotion for Beach Villa & Water Villa
*** New Booking from 7 June 2018 เดินทาง วันนี้ - 31 October 2018
PERIOD: 1 May - 31 Oct 2018
Child 2-11.99
ปี
Child 2-11.99 ปี
4 Days 3
3 Days 2 Nights
Nights
ต่ อท่ าน
ต่ อท่ าน

3 Days 2 Nights
(2 Persons)
ต่ อท่ าน

4 Days 3 Nights
(2 Persons)
ต่ อท่ าน

3 Days 2 Nights
(3 Persons)
ต่ อท่ าน

4 Days 3 Nights
(3 Persons)
ต่ อท่ าน

Beach
Bungalow

23,000

28,500

21,000

25,500

9,800

12,000

Semi Water

24,000

29,500

22,000

26,500

9,800

12,000

Water
Bungalow

26,000

32,500

23,000

28,500

9,800

12,000

Room Type
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กำหนดกำรเดินทำง
วันทีห่ นึ่ง
……..

..........
..........

คา่

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน
คา่

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )
ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบิน................... อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ
ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิ ม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทาการผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ ซาฟารี ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ ท และเจ้าหน้าที่นาท่าน
เดินทางเข้าสู่รีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่างๆได้ไม่อ้ นั ฟรี !!! (ยกเว้ นเครื่ องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์
มัลดีฟส์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ, วอลเล่ยบ์ อลชายหาด,
สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่างๆได้ไม่อ้ นั ฟรี !!! (ยกเว้ นเครื่ องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์
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วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
........
.........
.........

กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ, วอลเล่ยบ์ อลชายหาด,
สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า
ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************

อัตราดังกล่าวนีร้ วม
- ค่าที่พกั ตามแพคเกจที่เลือก
- Seaplane รับส่ง สนามบิน - รี สอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริ การต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
- Welcome Drink
- การบริ การอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
- เครื่ องดื่มไม่จากัด (น้ าแร่ , น้ าอัดลม, เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล) ตั้งแต่เวลา 10:30 - 22:00 น.
- ฟรี แซนด์วชิ และเค้ก ในช่วงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
- ฟรี การใช้งานห้องฟิ ตเนส คอร์ตแบดมินตัน ห้องเกม (ปาลูกดอกและเทเบิลเทนนิส)
- ฟรี Wifi ส่วนกลาง
- ฟรี อุปกรณ์ดาน้ า (ยืมที่ Reception)
- ฟรี ทริ ปดาน้ า 1ครั้ง/ท่าน/การเข้าพัก (มีทุกวัน)
- All inclusive บริ การของว่างและเครื่ องดื่มจนออกจากรี สอร์ท
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
- การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
- กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
- กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
การยกเลิก
- 45-31 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- 30 วันก่อนเดินทาง: เสี ยค่าบริ การ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- ยกเลิกกระทันหัน: หรื อ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรี ยกเงินคืนได้

