WONDERFUL MALDIVES
LILY BEACH RESORT & SPA
4 Days 3 Nights
ราคาเริ่ มต้น

67,900.บาท/ท่าน

เดินทางระหว่ าง เดือนสิ งหาคม ถึง 23 ธันวาคม 2560
ยกเว้ น เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

HIGHLIGHT:
 ห้ องพักสุ ดหรู หลากหลายสไตล์ ติดริมหาด หรือ ห้ องพักกลางทะเล
 เดินทางสู่ รีสอร์ ท โดย Seaplane สะดวกสบายตลอดการเดินทาง
 พิเศษ ! ห้ องอาหารวิวทะเล ณ “Lily Maa” ให้ บริการบุฟเฟ่ ต์ ท้ังวันตลอดการเข้าพัก
 ฟรี ! สนุกกับกิจกรรมทางน้า อาทิ เรือแคนู , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลืน่ , ตลอดการเข้าพัก
 ฟรี ! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่ างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
 ลิม้ รส ไวน์ พรีเมี่ยม กว่ า 80 ชนิด
 VIP Lounge ที่ Trans Maldivian Airways (TMA)
 พิเศษ !! “Private Butler Service” สาหรับห้ อง “Sunset Water Suite”

วันแรก

กรุ งเทพฯ – มัลดีฟส์
( - /-/D )
เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
ออกเดินทางสู่ มัลดีฟส์
ถึงสนามบินมาเล่ ย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่ านเดินทางโดย Seaplane (ใช้ เวลาประมาณ 25 นาที) ติดต่ อเคาน์ เตอร์ หมายเลข 26 โรงแรม LILY
ณ สนามบินมัลดีฟส์
15.30 น.
เช็คอินเข้ าสู่ ที่พัก จากนั้นให้ ท่านอิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
*** ฟรี !!! บริ การอุปกรณ์ดาน้ าตื้นและอุปกรณ์ทางน้ า (ชนิดไม่มีเครื่ องยนต์) เช่น เรื อแคนู, วินด์เซิร์ฟ,
กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
*** อิ่มอร่ อยไม่อ้นั กับอาหารและเครื่ องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้ อมของว่าง, เครื่ องดื่ม
น้ าอัดลมและน้ าแร่ ตลอดวัน, และบาร์ เปิ ดให้บริ การเฮาส์ ไวน์หลากชนิด, เบียร์ และค็อกเทล ระหว่าง
เวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเข้าพัก
เย็น
บริ การอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
วันที่สอง
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัย
(B / L / D)
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านที่ตอ้ งการดานา้ ตืน้ ดู
ประการั งรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ ดาน้าตืน้ จาก DIVE CENTER ได้ ฟรี !
หรื อท่านทีไ่ ม่ออกไปดาน้ า ... ท่านสามารถร่ วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นาโดยเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยที่ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ต้งั แต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของ
ทุกวัน ... (กรุ ณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้ าที่รีสอร์ ทอีกครั้ง)
กลางวัน - เย็น บริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
วันที่สาม
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัย
(B / L / D )
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ าต่างๆ มากมายโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เช่น
เรื อแคนู, เรื อถีบ, วินด์เซิ ร์ฟ, กระดานโต้คลื่น เป็ นต้น
กลางวัน - เย็น บริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
วันที่สี่
มัลดีฟส์ – กรุ งเทพฯ
( B / L/ - )
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
12.00 น.
เช็คเอาท์ ออกจากห้ องพัก (ท่ านสามารถฝากสั มภาระไว้ ที่เคาน์ เตอร์ ของรี สอร์ ทได้ )
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร LILY MAA
นาท่ านเดินทางโดย SEAPLAN สู่ สนามบิน (กรุ ณาเช็ครอบ SEAPLANE กับเจ้ าหน้ าที่อีกครั้ ง)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

อัตราค่าบริการ

ยกเว้ นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงแรมที่พัก

ช่ วงเดินทาง

ประเภทห้ องพัก

LILY BEACH
RESORT & SPA
MALDIVES

AUG
To
SEP ’17

Beach Villa
Lagoon Villa
Deluxe Water Villa
Sunset Water Villa Suite

อัตราค่าบริการ
โรงแรมที่พัก

LILY BEACH
RESORT & SPA
MALDIVES

อัตราค่าบริการ
โรงแรมที่พัก

LILY BEACH
RESORT & SPA
MALDIVES

อัตราค่ าบริ การ (บาท)
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน ผู้ใหญ่ พัก 1 ท่ าน
พักเพิ่ม
ท่ านละ
ท่ านละ
ต่ อห้ อง/ต่ อคืน

67,900
75,900
95,900
123,900

88,900
104,900
144,900
201,900

29,900
34,900
46,900
63,900

ยกเว้ นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่ วงเดินทาง

ประเภทห้ องพัก

OCT’17

Beach Villa
Lagoon Villa
Deluxe Water Villa
Sunset Water Villa Suite

อัตราค่ าบริ การ (บาท)
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน ผู้ใหญ่ พัก 1 ท่ าน
พักเพิ่ม
ท่ านละ
ท่ านละ
ต่ อห้ อง/ต่ อคืน

68,900
76,900
99,900
128,900

89,900
106,900
149,900
210,900

30,900
35,900
48,900
66,900

ยกเว้ นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่ วงเดินทาง

ประเภทห้ องพัก

Beach Villa
NOV
Lagoon Villa
To
Deluxe Water Villa
23 DEC ’17
Sunset Water Villa Suite

อัตราค่ าบริ การ (บาท)
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน ผู้ใหญ่ พัก 1 ท่ าน
พักเพิ่ม
ท่ านละ
ท่ านละ
ต่ อห้ อง/ต่ อคืน

71,900
79,900
100,900
131,900

95,900
111,900
154,900
216,900

31,900
36,900
49,900
68,900

BEACH VILLA

LAGOON VILLA

DELUXE WATER VILLA

SUNSET WATER SUITE

อัตราค่ าบริ การนี้รวม

โรงแรม ห้องพักสุ ดหรู จานวน 3 คืน

Seaplane รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินและโรงแรม

All Inclusive Platinum Plan
ค่ าบริ การนี้ไม่ รวม

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ทิปพนักงาน สปา ค่าอาหาร และค่าเครื่ องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)

ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
เงื่อนไข



ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ
ยกเว้นการทาวีซ่า สามารถพานักได้ 30 วัน สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทย

