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VELANA BLU MAAFUSHI ตั้งอยู่ในเกาะมาฟู ชิ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ MALE INTERNATIONAL AIRPORT
27 กม. ที่พกั มีบริการจักรยานสาหรับใช้งานฟรี สวนหย่อม แผนกต้อนรับเปิ ดตลอด 24 ชม. ลานระเบียงเพื่อการผ่อนคลาย
ของผูเ้ ข้าพัก สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ และบริการอินเทอร์เน็ ตไร้สาย (WIFI) ฟรี
ห้องพักทุ กห้องมีทีวีจอแบน ห้องน้ าส่วนตัวพร้อมฝั กบัว เครื่องปรับอากาศ และตูเ้ สื้ อผ้า บริการอาหารเช้า และมี
ห้องอาหารซึ่งให้บริการอาหารนานาชาติ
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

X

X

1

กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์–เกาะมาฟูชิ(SPEED BOAT)-อิสระตามอัธยาศัย

2

ดาน้ าตื้ น(ดูปลาทะเล ปะการัง)-ทริปดูปลาโลมา-เล่นน้ า SAND BANK

X

3

เกาะมาฟูชิ-มัลดีฟส์(SPEED BOAT)-กรุงเทพฯ

X

คา่

X

กาหนดการเดินทาง
01 ธันวาคม 2561-30 เมษายน 2562
01 พฤษภาคม–31 กรกฎาคม 2562
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ราคาเริ่มต้น 12,500.ราคาเริ่มต้น 11,400.-
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ตัวอย่าง โปรแกรมการเดินทางด้วยตนเอง
วันแรก

กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์–เกาะมาฟูชิ(SPEED BOAT)-อิสระตามอัธยาศัย

.........

คา่

(เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาไปถึงสนามบินอย่างน้อย 3 ชม. )
สายการบิน AIR ASIA (FD) ขึ้ นที่สนามบินดอนเมือง
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) หรือ SRILANKAN AIRLINE (UL) ขึ้ นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึง สนามบินนานาชาติ มัลดีฟส์ เวลามัลดีฟส์ชา้ กว่าประเทศไทย 2 ชม.
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (พาสปอร์ต+แบบฟอร์ม ต.ม. + VOUCHER โรงแรม)
เจ้าหน้าที่ VELANA HOTEL รอรับที่บริเวณส่วนผูโ้ ดยสารขาเข้า จากนั้นลงเรือ SPEED BOAT เพื่อ
เดินทางไปยังเกาะมาฟูชิ (ประมาณ 30-40 นาที) ถึงเกาะมาฟูชิ เช็คอินที่โรงแรม จัดเก็บสัมภาระ
เชิญท่าน อิสระตามอัธยาศัย สามารถเดินชมวิถีชีวิตบรรยากาศโดยรอบของเกาะมาฟูชิ เกาะท้องถิ่น
เล็กๆ ของชาวมัลดีฟส์ ซึ่งห้ามนาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นไปบนเกาะโดยเด็ดขาด
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ห้องอาหารเปิ ด 19.00 น.)

วันที่สอง

ดาน้ า-ดูปลาโลมา-ว่ายน้ าที่ SAND BANK เกาะทรายกลางทะเล

เช้า

คา่

รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
นาท่านลงเรือ SPEED BOAT เพื่อไปดาน้ าดูปะการังและปลาทะเลสีสนั สวยงาม (รวมอุปกรณ์ดาน้ า)
ไม่วา่ จะเป็ นปลานกแก้วขนาดใหญ่ บางครั้งอาจมีโอกาสพบเต่าทะเล
กิจกรรมดูปลาโลมา ชมความน่ ารักของปลาโลมาที่แหวกว่ายอยูก่ ลางทะเล
(หมายเหตุ : โอกาสในการพบปลาโลมานั้นไม่สามารถการันตีได้)
SAND BANK เกาะเล็กๆ ที่ผุดขึ้ นในมหาสมุทรอินเดีย จะมีลกั ษณะเป็ นเกาะทรายเล็กๆ ชายหาดมี
ความสวยงาม น้ าทะเลจะเป็ นสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าอ่อน ทรายละเอียด ให้ท่ านได้เล่นน้ า ถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เกาะมาฟูชิ
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเที่ยงในแพ็คเกจ)
อิ สระพัก ผ่ อ นตามอัธยาศัย หรื อเลื อกซื้ อของฝากในเกาะ ที่ นิย ม คื อ ผ้าพิ มพ์ลายมัล ดี ฟ ส์ ของ
ประดิษฐ์จากเปลือกหอย ทราย ภาพวาดของมัลดีฟส์
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ห้องอาหารเปิ ด 19.00 น.)

วันที่สาม

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA-มัลดีฟส์(SPEED BOAT)-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นเช็คเอาท์ นากระเป๋าวางไว้หน้าห้องพัก เจ้าหน้าที่จะบริการนากระเป๋าของท่านไปยังท่าเรือ
สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติ มัลดีฟส์ โดยเรือ SPEED BOAT (ใช้เวลาประมาณ
30-40 นาที)

.........

เที่ยง
บ่าย

(เวลาเดินทางไปยังสนามบินจะปรับเปลี่ยนได้ ขึ้ นอยูก่ บั เวลาของเที่ยวบินที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ)
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อัตราค่าบริการ

01 ธันวาคม 2561-30 เมษายน 2562
ROOM TYPE
DELUXE
PREMIER SEA VIEW WITH BALCONY
PREMIER FAMILY SEA VIEW WITH BALCONY
VELANA SUITE

ผูใ้ หญ่ พักคู่
(ราคา/ท่าน)
12,500
14,400
15,500
16,900

เด็กไม่มีเตียง
(2-11 ปี )
9,000
10,900
12,000
13,400

เด็กมีเตียง
(2-11 ปี )
11,000
12,900
14,000
15,400

01 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2562
ROOM TYPE
DELUXE
PREMIER SEA VIEW WITH BALCONY
PREMIER FAMILY SEA VIEW WITH BALCONY
VELANA SUITE

ผูใ้ หญ่ พักคู่
(ราคา/ท่าน)
11,400
12,000
12,400
13,000

เด็กไม่มีเตียง
(2-11 ปี )
7,900
8,500
8,900
9,500

เด็กมีเตียง
(2-11 ปี )
9,900
10,500
10,900
11,500

** พักเพิ่ม อีก 1 คืน จ่ายเพิ่ม ท่านละ : 2,500 บาท (สาหรับห้อง DELUXE)
ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ราคานี้ ใช้สาหรับผูเ้ ดิ นทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่ านขึ้ นไปถื อสัญชาติ ไทยและมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยว
เท่านั้น
• อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ที่มีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิ น ภาษี เดิ นทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมี การประกาศลด
ค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้ นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้ นๆ ปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ น
เหตุ ผล ซึ่งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิ ดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วน
หรือทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือคนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของ
สายการบิน เรือ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดเหนื ออานาจควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างการท่อ งเที่ ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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• บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

อัตรา PACKAGE ดังกล่าวรวม
✓ ค่าที่พกั ตามแพ็คเกจที่เลือก
✓ SPEED BOAT รับส่งไปกลับ สนามบิน-เกาะมาฟูชิ-สนามบิน
✓ อาหารจานวน 4 มื้ อ เช้า–เย็น (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
✓ เครื่องดื่มบริการตามมื้ ออาหาร
✓ น้ าดื่มภายในห้องพัก 1 ท่าน / 1 ขวด ต่อวัน
✓ แพคเกจทัวร์ดาน้ าครึ่งวัน พร้อมอุปกรณ์ดาน้ าตื้ น
✓ SERVICE CHARGE / MALDIVES TAX / GREEN TAX
✓ WELCOME DRINK เมื่อเดินทางถึง RESORT
อัตรา PACKAGE ดังกล่าวไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์-กรุงเทพฯ
 ค่าภาษี สนามบินและค่าเชื้ อเพลิงของสายการบิน
 ค่ากิจกรรมทางน้ าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )
เงื่อนไขการจอง
• ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนการเดินทาง 45 วัน
การยกเลิก
• ยกเลิก 45 วัน ก่อนเดินทาง : เก็บ 50% ของราคาห้องพักที่จองรวมทั้งหมด
• ยกเลิก 30 - 45 วัน ก่อนเดินทาง : เก็บ 100% ของราคาห้องพักที่จองรวมทั้งหมด
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง : เก็บ 100% ของราคาห้องพักที่จองรวมทั้งหมด
• กรณียกเลิกกะทันหัน หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ทุกกรณี

CSMLE01 MALDIVES PACKAGE - VELANA BLU MAAFUSHI [071218 BY SWINNEY]

หน้า 4 จาก 7

TRIP CODE : JS_CSMLE01_MAY-JUL19

DELUXE ROOM

PREMIER SEA VIEW WITH BALCONY
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PREMIER FAMILY SEA VIEW WITH BALCONY

VELANA SUITE
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