FTT374 ทัวร์มลั ดีฟส์ EASY PACKAGE MALDIVES 3D2N BY PG

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ บินตรงสู่มลั ดีฟส์
พักที่รีสอร์ทติดหาด 2 คืน ณ FIHALHOHI RESORT ** รวมอาหารทุกมื้อ
รวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทัง้ วัน
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ขาไป
ขากลับ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
PG711
BKK - MLE
09.20 – 11.55 น.
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
PG712
MLE - BKK
12.45 – 19.25 น.

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุป๊ นัน้ จะคอนเฟิ ร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดิ นทาง
หากท่านต้องการจองตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิ ร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลื อกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่ อนวันและเวลาในการเดิ นทางได้และหากกรณี เกิดความผิ ดพลาดจากสายการบิน เช่น
ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิ กเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดิ นทางมีการเปลี่ ยนแปลง เนื่ องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
เป็ นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนื อความควบคุมของบริษทั ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิ ดชอบและไม่สามารถคื นค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดีฟส์ 3วัน2คืน

ออกเดินทางทุกวัน
เริ่มเดินทาง 01 พฤษภาคม – 30 ตุลาคม 2562
**กรุ ณาเช็คระบุวนั เดินทางทุกครั้งก่อนทาการจอง**

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาเริ่มต้น 30,900.- บาท

Comfort Room Type (Beach Villa)

(ราคานี้ เป็ นเพียงราคาเริ่ มต้น ราคาขึ้นอยูก่ บั วันเดินทาง)
:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::

** แพ็คเกจทัวร์ สาหรับ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้เลย**
เดินทางทุกวันและไม่มีหวั หน้าทัวร์ **
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ –เกาะฟี ฮัลโฮฮิ

( B/ - / D )
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06.30 น.
09.20 น.

11.55 น.

12.50
19.30 น.

เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาร์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ออกเดินทางสู เ่ มื องมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติ เวลาน่ า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่
PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี !!
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่ า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว ติ ดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษัท เดิ นทางสู ่ รี สอร์ทหรูFIHALHOHI ระดับ 4 ดาว บนเกาะ โดยห่างจาก
สนามบินประมาณ 45นาทีโดยเรื อ SPEED BOAT

เดิ นทางถึ งที่ พกั ท่านจะได้รบั การต้อนรับจากทางรี สอร์ทโดยได้รบั ผ้าเย็ นและเครื่ องดื่ ม (Welcome Drink)
และเช็คอินเข้าพักในห้องพัก
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (1)

คา่
ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทัง้ ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึ ง
เที่ยงคืนของทุกวัน
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วันที่ 2
เช้า

11.00

BOAT TRIP
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)

(B/L/D)

ดาน้ ารอบๆเกาะที่พกั โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิ ดให้บริการ

(สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมจากทางรีสอร์ทได้ **ราคากิจกรรมไม่รวมในแพ็คเก็จ)
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิ ดให้บริการ

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (4)
คา่
ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทัง้ ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึ ง
เที่ยงคืนของทุกวัน
วันที่ 3
เช้า

เกาะฟี ฮัลโฮฮิ -เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

( B / - /D )

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า แนะนาให้ลูกค้าเก็บสัมภาระให้พร้อม แล้วนาสัมภาระตัง้ ไว้ในห้อง
จะมีเจ้าหน้าที่ไปนาออกมาไว้ที่ลอ้ บบี้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วให้ลูกค้าทาการเช็ คเอาท์
และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่ า VELANA AIRPORT
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12.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินPG712 ของสายการบิน Bangkok Airways
19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึ งชาระเงินเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

แพ็คเกจนี้ จะต้องมีผูเ้ ดินทางจานวน 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
กรุณาเช็ คห้องพักว่างก่อนทาการจอง !!!
เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ กรุณาชาระยอดเต็ มจานวน
ภายใน 3 วันหลังจากที่ทาการจอง
หากไม่ชาระภายในวันที่ กาหนด ทางบริษทั ขออนุ ญาตตัดที่นงั ่ ตามเงื่ อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าภาษี สนามบิน ภาษี น้ามัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรื อระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
• ค่าธรรมเนี ยมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋ าน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีชอ่ งพิเศษของ
โรงแรม เป็ นต้น
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษี หกั ณ ที่จา่ ยของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น ตามความพึ งพอใจในบริ การของทุกท่าน
เงื่อนไขการชาระเงิน
• ชาระยอดมัดจา 50% หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน
• ชาระยอดเต็ม ก่อนการเดินทาง 21 วัน

5

เงื่อนไขการยกเลิ ก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทงั้ หมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทงั้ หมด
• เมื่อออกตัว๋ แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ ได้ เนื่ องจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
• ในกรณี ท่ ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษี น้ามัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าภาษี น้ามันเพิ่มตามความเป็ น
จริ ง
• ตัว๋ เครื่ องบินที่ออกเป็ นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่ อนวันเดินทางหรื อขอคื นเงินได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ท่ ีเกิดเหตุสุดวิ สยั หรื อ
เหตุการณ์ท่ ีอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก
• บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมื อง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุ บตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สินสูญหายอัน
เนื่ องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
• กรณี ท่ ีสถานที่ทอ่ งเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ ีอยูเ่ หนื อการควบคุมของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิ้ น
• กรณี ท่ ีทา่ นสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การใดๆ หรื อไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จา่ ยไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
• กรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้าเมื องทัง้ ในประเทศไทย
และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุไว้
เนื่ องจากการครอครองสิ่ งผิดกฎหมาย สิ่ งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม
• กรณี ท่ ีทา่ นใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่ อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น
• เมื่ อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ทงั้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
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