Finolhu Villas Maldive 5
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Room type Price Per Person
Period
Sunrise
Beach

Extra
Night

Sunset
Beach

Extra
Night

Sunrise
Overwater

Extra
Night

Sunset
Overwater

Extra
Night

1 Jun. – 14 Jul. 17

63,300.-

16,600.-

65,100.-

17,600.-

68,700.-

19,600.-

77,900.-

24,500.-

15 Jul. – 31 Oct. 17

65,700.-

16,600.-

67,700.-

17,600.-

71,700.-

19,600.-

81,500.-

24,500.-

Day 1

กรุงเทพฯ – มาเล่ (ม ัลดีฟส)์

07.00 น.
09.30 น.
11.45 น.

19.30-21.00 น.

ั ้ 4 เคาน์เตอร์ F ประตู 3
เช็คอินทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชน
ออกจากนามบินสุวรรณภูม ิ โดย Bangkok Airways เทีย
่ วบินที่ PG711
ถึงสนามบิน มาเล่
้
นาท่านสูร่ ส
ี อร์ท เรือเร็ว(Speed Boat) ใชเวลาเดิ
นทาง 20 นาที
เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Buffet Dinner ณ ห ้องอาหาร

รีสอร์ท

Finolhu Villas Maldives

Day2
07.30-10.00 น.

รีสอร์ท
(อาหาร เชา้ /กลางว ัน/เย็ น)
Set Buffet Breakfast ณ ห ้องอาหาร
้ การทัวร์ทาง
พัพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ทีบ
่ าร์ หรือเลือกใชบริ
ทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิม
่ ทีเ่ คาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
Set Buffet Lunch ณ ห ้องอาหาร
้ การทัวร์ทาง
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ทีบ
่ าร์ หรือเลือกใชบริ
ทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิม
่ ทีเ่ คาน์เตอร์ทัวร์ในรีสอร์ท
Set Buffet Dinner ณ ห ้องอาหาร
Finolhu Villas Maldives

12.30-14.00 น.
19.30-21.00 น.
รีสอร์ท
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(อาหาร -/-/เย็น)
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Day
รีสอทร์ – มาเล่(ม ัลดีฟส)์ – กรุงเทพฯ
(อาหาร เชา้ /-/-)
07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ ห ้องอาหาร
09.30 น.
กระเป๋ าวางหน ้าห ้องพร ้อม เช็คเอาท์
่ นามบินมาเล่ โดยเรือ
้
10.00 น.
นาท่านสูส
่ เร็ว (Speed Boat) ใชเวลาเดิ
นทาง 20 นาที เพือ
่ เช็คอิน
12.40 น.
ออกจากนามบินมาเล่ โดย Bangkok Airways เทีย
่ วบินที่ PG712
19.05 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ
END OF 2 NIGHTS PROGRAM
**************************************************

Finolhu Villas Maldive 5
By. Bangkok Airways
All Inclusive

อัตราค่ าบริการ รวม:- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเล่(มัลดีฟส์) พร้ อมภาษี น ้ามันและภาษี สนามบิน
- เรื อเร็ว (Speed Boat) รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่และรี สอร์ ท
- ที่พกั ระบุในรายการตามประเภทห้ องพักที่เลือก สาหรับ 2 คืน ต่อท่าน เช็คเอาท์ 11.00 น.
- อาหารครบทุกมื ้อ บริ การเครื่ องดื่มทังผสมและไม่
้
ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด
พรี เมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทังขวด)
้
- กิจกรรมกีฬาทังบนบกและทางน
้
้า พร้ อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญที่มีการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์
- การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่าคืนโดยจีโอนานาชาติ
- พนักงานบริการประจาห้ องพัก (butler service)
- ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- มาเล่(มัลดีฟส์) พร้ อมภาษีน ้ามันและภาษีสนามบิน

เงื่อนไขและข้ อกาหนด:- ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
- ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอุปกรณ์, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ที่อยูน่ อกเงื่อนไข
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