
 

 

รหัสทัวร RCB1901596 

ทัวรมัลดีฟส Amaya Resort & Spa Kuda Rah Maldives 
3 ถึง 4 วัน 
Amaya Resort & Spa Kuda Rah / South Ari Atoll  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Amaya Resort & Spa 
Kuda Rah Maldives 

Amaya Resort & Spa Kuda Rah รีสอรทหรู ระดับ 5 ดาว Luxury resort อยูใน
เขต South Ari Atoll, maldives เดินทางโดย Seaplane ใชเวลาประมาณ 25-30 นาที มา
พรอมกับ Package All Inclusive ทีร่วมอาหารทุกมื้อ และเครื่องด่ืมไมอ้ัน จึง เปนรีสอรที่
นักทองเที่ยวนิยมมาพักผอนหยอนใจ 
 

Special Promotion 
 

Over water Pool villa 
 

Promotion ราคาสีแดง : หากมีโปรโมช่ันใหมตากวาที่แสดง ไมสามารถ re-booking ได ** 
 
 
 
 
 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562 
 

ราคา/ทาน 
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 

Over water Pool villa 35,000 | 
33,000 45,000 | 43,000 

** Third Adult with sofa Bed 31,000 | 
30,000 

39,000 | 
38,000 

Child 2 -11 years 17,000 | 
15,000 

22,000 | 
20,000 



 

 

ราคา Package รวม 
 

 ราคาน้ี เปนราคาตอทาน เดินทางเขาพกั 2 ทานตอหอง 
 คาท่ีพักตามแพคเกจที่เลือก 
 Seaplane สนามบิน - รีสอรท - สนามบิน 

** Seaplane  หยุดใหบริการหลังเวลา 16.00 น. และกระเป�าเดินทาง มีนํ้าหนักได
ไมเกิน 20 กิโลกรัม ตอคน หากนํ้าหนักเกินกําหนด จะตองเสียคาระวางเพ่ิมโดยตรง
กับเจาหนาท่ีสายการบิน 

 การบริการตอนรับต้ังแตที่สนามบิน 
 Welcome Drink 
 การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plan ทีร่วมคาอาหารเชา กลางวัน เย็น ทุกมื้อ 

รวมครื่องด่ืม และ เครื่องด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไวน ในบารเครื่องดื่ม 
 พิเศษ!! กิจกรรม Snorkeling Trip เดินทางโดยเรือท่ีทางรีสอรทจัดเตรียมไวให (พัก

ขั้นตํ่า 3 คืน) 
 ฟรี อุปกรณดําน้ําต้ืน 
 ประกันการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 
 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ     
 คาภาษีสนามบินและคาเชื้อเพลงิของสายการบนิ  
 กิจกรรมกีฬา และสนัทนาการอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 การรบัประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบารภายในหองพัก 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% / คาภาษี ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 



 

 

 คาภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองท่ีสนามบินมัลดีฟสใน
วันที่เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษดีังกลาว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต) 

 
เงื่อนไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 
 หากทําการจองนอยกวา 35 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 

ราคาโปรโมชั่น ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยนัการจองจากทาง
บริษัท ฯ  
กรณีเปนราคาปกติ ชําระมัดจํา 50% ของราคาหองพัก สวนที่เหลือ ชําระกอนการ
เดินทาง 45 วัน 
 
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึง
จะยืนยันการจองใหทานได**ทั้งน้ีขึ้นกบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 
- 45-36 วันกอนเดินทาง : หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวมท้ังหมด 
- 35 วันกอนเดินทาง : เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวมท้ังหมด  
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัทขอ

สงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เทาน้ัน  
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิาร ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง 



 

 

คาประกันภยั คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออก
เอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ท่ีพํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจ
สิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุ
งาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดเหนือ อํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเทีย่วน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรยีกรอง ขอคืนคาบริการได 


