
ห้องพักพร้อมอาหารเช้า
เดินทางโดย Speedboat เพียง 15 นาที
Free เครดิตสําหรับใช้จ่ายภายในรีสอร์ท 100 US
Free อุปกรณ์ Snorkeling
เด็กสามารถเข้าพักห้องกลางนํ�าได้

SAii LagoonSAii Lagoon  





Sky Room

Overwater Villa

24,700

41,900

2 Bedroom Overwater Pool Villa 58,300

18,600

35,000

53,000

24,700

41,900

58,300

18,600

Sky Room

Overwater Villa

31,300

54,200

2 Bedroom Overwater Pool Villa 76,100

23,100

44,900

69,000

31,300

54,200

76,100

23,100

1 - 19 Apr 1 – 15 SEPROOM TYPE

4 day 3 night หอ้งพกัพรอ้มอาหารเชา้ + Speed Boat

ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื�นๆนอกเหนือรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�นๆ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีที�ต้องการใบกํากับภาษี) 

*หมายเหตุ
**ราคานี�เป�นราคา ต่อ 1 ท่าน เข้าพัก 2 ท่าน**

ค่าบริการไม่รวม

**โปรโมชั�นนี� เมื�อทําการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั�นใหม่ที�ถูกกว่าในภายหลัง** 

20 Apr - 14 Jul 15 JUL– 31 AUG

35,000

53,000

1 - 19 Apr 1 – 15 SEPROOM TYPE

5 day 4 night หอ้งพกัพรอ้มอาหารเชา้ + Speed Boat

20 Apr - 14 Jul 15 JUL– 31 AUG

44,900

69,000

สามารถอัพเกรดเป�น Half Board และ Full Board ได้
เด็กตํ�ากวา่ 6 ขวบ จา่ยเฉพาะค่า Green tax ท่านละ 2,000 บาท (อาหาร kid menu นอกเหนอืรายการชาํระเพิ�ม)
เด็ก 6 - 13.99 ป� ท่านละ 4,500 บาท/ท่าน (อาหาร kid menu นอกเหนอืรายการชาํระเพิ�ม)

 

Free เครดติสาํหรบัใชจ้า่ยภายในรสีอรท์ 100 US



หาดส่วนตัว

SPA WELLNESS

SPEED BOAT 15 นาที

ห้องพักพร้อมอาหารเช้า

SPORT & LEISURE

เด็กสามารถเข้าพัก
ห้องกลางนํ�าได้

WEDDING



ห้องพักมัลดีฟตามแพคเกจที�ท่านเลือก
รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ทด้วย Speedboat 15 นาที
อาหารเช้าที�ห้องอาหารหลัก (Ms. Olive Oyl / Mr Tom Yam)
ฟรี อุปกรณ์ Snorkeling
พนักงานต้อนรับที�สนามบิน
Welcome Drink เมื�อเดินทางถึงรีสอร์ท
ฟรี Wi-Fi 
สิทธิ�การเข้าใช้ The Marina @ Crossroads
ค่าประกันภัยเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
สามารถอัพเกรดเป�น Half Board และ Full Board ได้
เด็กตํ�ากว่า 6 ขวบ จ่ายเฉพาะค่า Green tax ท่านละ 2,000 บาท (อาหาร kid menu 

เด็ก 6 - 13.99 ป� ท่านละ 4,500 บาท/ท่าน (อาหาร kid menu นอกเหนือรายการชําระเพิ�ม)

Half Board เพิ�มท่านละ 2,600 บาท / คน / คืน (อาหารเช้าและเย็น ไม่รวมนํ�า)
Full Board เพิ�มท่านละ 4,900 บาท / คน / คืน (อาหารเช้า กลางวัน เย็น ไม่รวมนํ�า)
All Inclusive เพิ�มท่านละ 6,250 บาท/คน/คืน (รวมอาหารกลางวัน อาหารเย็น เครื�องดื�มต่างๆ

    นอกเหนือรายการชําระเพิ�ม)

Upgrade 

    รวมแอลกอฮอล์ไม่อั�น)

ค่าบรกิารรวม



Miss Olive Oyl
Mr. Tomyam

Sessions
The Elephant & The Butterfly

Hard Rock Cafe
Kebab & Kurry
Kin Kao Thai Bistro
Jiao Wu
**Ministry of Crab (dinner only)
**Nihonbashi Blue (dinner only)
**Carne Diem (dinner only)
**Beach Club (dinner only)
Denotes: **Guest will receive US$45 dining credit applicable to the final bill. 
**The following outlets are not included in the ALL INCLUSIVE beverages 
however; guest may use their dining credit for beverages

สามารถเข้าใช้บริการตามร้านอาหารเหล่านี�ได้

SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton:

Hard Rock Hotel Maldives:

The Marina @ CROSSROADS Maldives:

 

ค่าบรกิารรวม



เงื�อนไขการจอง
- ชําระ50 % หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ส่วนที�เหลือชําระ ก่อนเดินทาง 50 วัน
- โปรโมชั�นนี� เมื�อทําการจองแล้วไม่สามารถ Rebook ได้ หากมีโปรโมชั�นใหม่ที�ถูกกว่าในภายหลัง
- กรณีทําการจองน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทางชําระเต็มจํานวน
- ชําระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3 % 

การยกเลิกการจอง
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาแพคเก็จ 
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 – 44 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาแพคเก็จ 
- ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด
- การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที�จอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงิน 
  ทุกกรณี

หมายเหตุ
- ราคานี�ใช้สําหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ�นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เท่านั�น 
- อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยน ณ ป�จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาค่าบริการ 
  ในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ�ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท  
  หรือ อัตราแลกเปลี�ยนได้ปรับขึ�นในช่วงใกล้วันที�คณะจะเดินทาง 
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป�นเหตุผล 
  ซึ�งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วน
  หรือทั�งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของ
  สายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ
  ซึ�งเป�นเรื�องที�เหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
- ในระหว่างการท่องเที�ยวนี� หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่สามารถเรียกร้อง  
  ขอคืนค่าบริการได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบริษัทฯ
  จะยึดถือ และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป�นสําคัญ

 
 



ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR และไม่ต้องแสดงผลการรับวัคซีน (ยังไม่เคยฉีดวัคซีนก็เข้ามัลดีฟส์ได้)
แสดงเอกสารการจองโรงแรม และ เอกสารตั�วเครื�องบิน ไป-กลับ
ผู้โดยสารทุกท่านที�เดินทางมาถึงและออกจากมัลดีฟส์จะต้องกรอกแบบฟอร์ม Travel Declaration 

นักท่องเที�ยวทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี�ยวกับสุขภาพของตนเอง
ติดตั�งแอพติดตามของมัลดีฟส์ 'TraceEkee' (AppStore/Play Store) ก่อนเดินทางมาถึง
ไม่ต้องใช้วีซ่า ใช้ Passport เหลือก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่ต้องกักตัวเมื�อถึงมัลดีฟส์ 
หากผลออกมาว่าติดเชื�อ ต้องกักตัวที�มัลดีฟส์ (รีสอร์ทหรือโรงพยาบาล) เป�นเวลา 14 วัน 

ไม่ต้องยื�นเอกสารประกัน Covid - 19 (ยกเว้นลูกค้าที�ต้องการซื�อประกันคุ้มครองตนเอง)

     อย่างน้อยภายใน 48 ชั�วโมงของเที�ยวบิน https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

     เพื�อทําการรักษา โดยผู้เดินทางต้องเป�นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เงื�อนไขการเที�ยวมลัดีฟส์
ชว่งโควดิ

การเดนิทางเขา้มลัดีฟส์

การเดนิทางกลับเขา้สูป่ระเทศไทย
ยกเลิกการกักตัว ไม่ต้องโชว์ผลตรวจ RT-PCR จากประเทศต้นทาง
ต้องตรวจ RT-PCR เมื�อเดินทางถึงประเทศไทยในวันแรก หากผลเป�นลบสามารถกลับบ้านได้เลย
หลังจากกลับเข้าประทศไทยครบ 5 วัน ต้องทําการตรวจ ATK อีกครั�ง


