WONDERFUL CONRAD
MALDIVES RANGALI ISLAND
3 Days 2 Nights
ราคาเริ่ มต้น

79,900.บาท/ท่าน

เดินทางระหว่ างเดือนสิ งหาคม ถึง ธันวาคม 2560
ยกเว้ นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

HIGHLIGHT:
•
•
•
•

ห้ องพักกลางทะเลสุ ด LUXURY เต็มอิม่ ผ่อนคลาย 2 คืน บนเกาะมัลดีฟส์
เดินทาง ไป-กลับ ทีพ่ กั และสนามบิน โดย Seaplane สุ ดหรู
สุ ดพิเศษ Private Lounge ระหว่างรอลง Seaplane (รวม Snack & Drink)
ประสบการณ์ สุดพิเศษ! ห้ องอาหารใต้ นา้ Ithaa อยู่ลกึ ลงไปใต้ มหาสมุทรอินเดีย 5 เมตร ท่ามกลางปลาและปะการัง
(จ่ ายเพิม่ กับทางรีสอร์ ท)
• สนุกกับกิจกรรมทางนา้ อาทิ เรือแคนู, วินด์ เซิร์ฟ, กระดานโต้ คลืน่ ตลอดการเข้ าพัก

วันแรก

กรุ งเทพฯ – โคลัมโบ
( - /-/D )
เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
ออกเดินทางสู่ มัลดีฟส์
ถึงสนามบินมาเล่ ย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางโดย Seaplane (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที) ไปยัง “CONRAD MALDIVES
RANGALI ISLAND” รีสอร์ ทหรู ระดับ 5 ดาว
(กรุ ณาติดต่ อเคาน์ เตอร์ หมายเลข 19 โรงแรม CONRAN ณ สนามบินมัลดีฟส์ )
15.30 น.
เช็ คอินเข้ าสู่ ทพี่ กั จากนั้นให้ ท่านอิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
*** ฟรี !!! บริ การอุปกรณ์ดาน้ าตื้นและอุปกรณ์ทางน้ า (ชนิดไม่มีเครื่ องยนต์) เช่น เรื อแคนู, วินด์
เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร VILU
วันทีส่ อง
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัย
(B / L / D)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ATOLL MARKET
หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านที่ตอ้ งการดานา้ ตืน้
ดูประการังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ ดานา้ ตืน้ จาก DIVE CENTER ได้ ฟรี !
หรื อท่านที่ไม่ออกไปดาน้ า ... ท่านสามารถร่ วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นาโดยเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยที่ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ต้ งั แต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30
น. ของทุกวัน ... (กรุ ณาเช็ คตารางเวลากับเจ้ าหน้ าทีร่ ีสอร์ ทอีกครั้ง)
กลางวัน - เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร VILU or ATOLL MARKET
วันทีส่ าม
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัย
(B / L / D )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร VILU or ATOLL MARKET
12.00 น.
เช็คเอาท์ออกจากห้ องพัก (ท่านสามารถฝากสั มภาระไว้ทเี่ คาน์ เตอร์ ของรีสอร์ ทได้ )
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ....
นาท่านเดินทางโดย SEAPLAN สู่ สนามบิน (กรุ ณาเช็ครอบ SEAPLANE กับเจ้ าหน้ าที่อีกครั้ ง)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***** www.wonderfulpackage.com *****

อัตราค่ าบริการ
โรงแรมที่พกั

CONRAD
MALDIVES
RANGALI
ISLAND

ยกเว้ นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่ วงเดินทาง

ประเภทห้ องพัก

DELUXE BEACH
AUG
VILLA
To
DELUXE WATER
OCT ’17
VILLA
DELUXE BEACH
NOV
VILLA
To
DELUXE WATER
DEC ’17
VILLA

DELUXE BEACH VILLA

DELUXE WATER VILLA

อัตราค่ าบริการ (บาท)
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่ าน ผู้ใหญ่ พกั 1 ท่ าน
พักเพิม่
ท่ านละ
ท่ านละ
ต่ อห้ อง/ต่ อคืน

79,900

115,900

48,900

91,900

137,900

59,900

94,900

148,900

65,900

113,900

181,900

81,900

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
•
โรงแรม ห้องพักสุ ดหรู จานวน 2 คืน
•
Seaplane รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินและโรงแรม
•
Half Board Meal Plane
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
•
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ทิปพนักงาน สปา ค่าอาหาร และค่าเครื่ องดื่ม ที่นอกเหนื อจากรายการ ฯลฯ
•
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
•
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
เงือ่ นไข
•
•

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ
ยกเว้นการทาวีซ่า สามารถพานักได้ 30 วัน สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย

