Maafushivaru Maldives Superior

พั ก 3 คืน ฟรี...อัพเกรด All Inclusive+มินบ
ิ าร์+อุปกรณ์ดาน้าตื้น
พั ก 3 คืน ฟรี...Sunset Cruise

รีสอร์ท 5 ดาว เดินทางด้วย Seaplane เพี ยง 35 นาที
เด็กพั กห้องบีชได้สูงสุด 2 ท่าน เด็กพั กห้องกลางนา้ ได้
ปะการังรอบรีสอร์ทและปลาเยอะ สามารถดาน้าเล่นรอบๆรีสอร์ทได้

เดินทาง 20 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2562

20 – 31 JULY 2019
แพ็ คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ
Full Board
ประเภท

แพ็ คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ
Full Board

ห้องพั ก

ฟรี...อัพเกรดเป็น All
Inclusive
ฟรี...มินิบาร์+อุปกรณ์ดานา้ ตื้น
ฟรี...ทริป Sunset Crusie
เด็กอายุ 2-11.99

แพ็ คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ
Full Board
ฟรี...อัพเกรดเป็น All Inclusive
้
ฟรี...มินิบาร์+อุปกรณ์ดานา้ ตืน
ฟรี...ทริป Sunset Crusie

เด็กอายุ 2-11.99 ปี

พั กคู่

Beach Villa

38,900

23,500

55,500

32,500

69,500

39,900

Water Villa

43,500

25,500

62,500

35,500

78,500

43,900

ปี

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99

พั กคู่

ปี

1 – 31 AUGUST 2019
แพ็ คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ
Full Board
แพ็ คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ

ฟรี...อัพเกรดเป็น All

Full Board

Inclusive

ประเภท

ฟรี...ทริป Sunset Crusie
ฟรี...มินิบาร์+อุปกรณ์ดาน้าตื้น

ห้องพั ก

แพ็ คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ
Full Board
ฟรี...อัพเกรดเป็น All Inclusive
ฟรี...ทริป Sunset Crusie
ฟรี...มินิบาร์+อุปกรณ์ดานา้ ตื้น

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99 ปี

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99
ปี

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99
ปี

Beach Villa

40,500

24,500

57,000

33,500

70,500

40,900

Water Villa

45,000

26,500

64,000

36,500

79,500

44,900

1 SEPTEMBER – 31 OCTOBER 2019
แพ็ คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ
Full Board
แพ็ คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ

ฟรี...อัพเกรดเป็น All

Full Board

Inclusive

ประเภท

ฟรี...Sunset Crusie
ฟรี...มินิบาร์+อุปกรณ์ดานา้ ตื้น

ห้องพั ก

แพ็ คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ
Full Board
ฟรี...อัพเกรดเป็น All Inclusive
ฟรี...Sunset Crusie
ฟรี...มินิบาร์+อุปกรณ์ดานา้ ตื้น

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99 ปี

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99
ปี

พั กคู่

เด็กอายุ 2-11.99
ปี

Beach Villa

38,500

24,000

56,000

33,000

70,000

40,500

Water Villa

42,500

26,000

61,500

36,000

79,000

44,500

ราคาแพ็ คเกจรวม
่ ักตามประเภทห้องและจานวนคืนที่ท่านเลือก
• ค่าทีพ
•

ค่าเครื่องบินน้า (Seaplane) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่

•

บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการขึ้นเรือ

•

ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่า ณ ห้องอาหารหลัก

•

บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก

•

พั ก 3 คืนขึ้นไป ฟรี...อัพเกรดมื้ออาหารเป็น All Inclusive + มินิบาร์ + อุปกรณ์ดาน้าตื้น

•

พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี...Sunset Cruise ท่านละ 1 ครัง
้ ต่อการเข้าพัก

•

Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax

•

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็ คเกจไม่รวม
•

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน

•

การบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / ค่าอาหารมื้อพิเศษบนชายหาด / ค่าอาหารที่สั่ง
เพิ่ มแบบ A La Carte Menu / Private Dining Experience

•

ค่ากิจกรรมทางน้าที่ไม่มีเครื่องยนต์ ค่ากิจกรรมทางน้าที่ใช้เครื่องยนต์และทัวร์ประเภทต่างๆ ค่าบริการสปา ค่ากิจกรรม
ดาน้าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ
ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ
•

ห้อง Beach Villa พั กได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 2 ท่าน

•

ห้อง Water Villa พั กได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 ท่าน

•

All Inclusive รวมรายการสุดคุ้มไว้ดังนี้ (พักขั้นต่า 3 คืน)
▪

ส่วนลด 20% สาหรับรายการอาหารที่สั่งเพิ่ ม ณ ห้องอาหาร 135 East (Menu during dinner service)

▪

บริการชา-กาแฟ และของว่าง ณ Library Lounge ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.

▪

บริการเครื่องดื่มตามรายการ อาทิเช่น Soft Drinks, Canned Juice, Spirits, Liquors, Cocktails, House
Wines by the glass, Carlsberg Draught Beer and House Mineral Water

•

▪

บริการมินิบาร์ภายในห้องพั ก (Non-Alcoholic Beverages)

▪

บริการอุปกรณ์ดาน้าตื้น

▪

บริการ Sunset Cruise ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก

Honeymoon: พั กขั้นต่า 4 คืน (ไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่จดทะเบียนสมรส / ต้องแสดงหลักฐานเมื่อทาการเช็คอินที่รีสอร์ท )
▪ Flower decoration on bed on arrival
▪ Fruit basket, Candlelit dinner with a bottle of sparkling wine

เงื่อนไขการจอง การชาระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)
การจองแพ็ คเกจและการชาระเงิน
• กรุณาชาระค่ามัดจา 50% หรือค่าบริการเต็มจานวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทาการจอง ณ ขณะนั้น)

•

่ น เดสติเนชั่น จากัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักใน
หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลีย
่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึง
้ อยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วง
หากทาการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชาระค่าบริการเต็มจานวนก่อนทาการจอง (ขึน
เดินทาง)

การยกเลิก
•

่ น เดสติเนชั่น จากัด ทาการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคา
ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลีย
้ อยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
แพ็กเกจทั้งหมด (ขึน

•
•

่ น เดสติเนชั่น จากัด ทาการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลีย
ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จากัด ทาการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
่ าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพั กไม่ครบตามจานวนคืนหรือจานวนวันทีท

•
•

่ นเงื่อนไขตามรีสอร์ทกาหนดและทางบริษัทฯ
หากทาการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลีย
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

