
 

 

รหัสทัวร CLC1903064 

ทัวรมัลดฟีส HARDROCK RESORT 3 วัน 2 คืน 
HARDROCK RESORT / รีสอรทกลางน้ํา / เมืองมาเล / ดําน้ําต้ืน 

 

 
พักที่รีสอรทกลางนํ้า 2 คืน ณ HARDROCK RESORT 

** BY SPEEDBOAT 15 MINUTE + อาหารเชา สามารถอัพเกรดม้ืออาหารได 
ราคานี้ไมรวมตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับมัลดีฟส 

 



 

 

1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2562 
ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 

Sliver Sky Studio 15,888.- 
Sliver Beach Studio 15,488.- 

Sliver Family Suite 2 หองนอน พักได 4 ทาน 14,888.- 
Gold Beach Villa 18,888.- 

Platinum Overwater villa 20,888.- 
Platinum Overwater Pool villa 24,888.- 

Rock Royalty Overwater Pool villa 2 หองนอน พักได4 
ทาน 

28,888.- 

 
22 ธันวาคม – 10 มกราคม 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
Sliver Sky Studio 22,888.- 

Sliver Beach Studio 23,488.- 
Sliver Family Suite 2 หองนอน พักได 4 ทาน 21,888.- 

Gold Beach Villa 25,888.- 
Platinum Overwater villa 27,888.- 

Platinum Overwater Pool villa 31,888.- 
Rock Royalty Overwater Pool villa 2 หองนอน พักได4 

ทาน 
37,888.- 

 
 11มกราคม – 30 มีนาคม 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
Sliver Sky Studio 19,888.- 

Sliver Beach Studio 21,888.- 
Sliver Family Suite 2 หองนอน พักได 4 ทาน 18,888.- 

Gold Beach Villa 24,888.- 



 

 

Platinum Overwater villa 26,888.- 
Platinum Overwater Pool villa 28,888.- 

Rock Royalty Overwater Pool villa 2 หองนอน พักได4 
ทาน 

36,488.- 

 
1-19 เมษายน 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
Sliver Sky Studio 25,888.- 

Sliver Beach Studio 28,888.- 
Sliver Family Suite 2 หองนอน พักได 4 ทาน 24,888.- 

Gold Beach Villa 33,888.- 
Platinum Overwater villa 35,888.- 

Platinum Overwater Pool villa 38,888.- 
Rock Royalty Overwater Pool villa 2 หองนอน พักได4 

ทาน 
49,888.- 

 
1-19 เมษายน 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
Sliver Sky Studio 20,888.- 

Sliver Beach Studio 23,888.- 
Sliver Family Suite 2 หองนอน พักได 4 ทาน 21,888.- 

Gold Beach Villa 28,888.- 
Platinum Overwater villa 30,888.- 

Platinum Overwater Pool villa 33,888.- 
Rock Royalty Overwater Pool villa 2 หองนอน พักได4 

ทาน 
46,888.- 

** แพ็คเกจทัวร สําหรับ 2 ทานขึ้นไปเดินทางไดเลย** 
เดินทางทุกวันและไมมีหัวหนาทัวร ** 



 

 

XX.XX น.   เช็คอิน ณ ทาอากาศยาน………………. เคาเตอร สายการบิน………………………….  
XX.XX น.  ออกเดินทางสูเมืองมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา 

VELANA AIRPORT โดยเท่ียวบินที ่…….. สายการบิน ………………… 
XX.XX น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA AIRPORT หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว หลังจากน้ันเดินทางสู รีสอรทหรู  
Hardrock    ระดับ 4 ดาว บนเกาะ โดยหางจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดย speed 
boat 
XX.XX น. เช็คอินเขาหองพักกลางน้ํา และพักผอนตามอัธยาศัย  
XX.XX น.     อิสระพกัผอนตามอัธยาศัย มคีาใชจายเพ่ิมเติม  ณ รีสอรทเน่ืองจากแพ็คเกจนี้มี
เฉพาะอาหารเชา  

วันที่1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล –Hardrock                                      ( - / - / - )                                            



 

 

วันที่2 Hardrock   ( B/-/- )  
 เชา        บริการรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของรีสอรท  

อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย และกิจกรรมมากมายกบัทางรีสอรท เชน บริการอุปกรณดํา
น้ําต้ืน,กิจกรรมทางน้ําตางๆๆ (อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดสอบถามรีสอรท) 

 
กลางวัน   อิสระพักผอนตามอัธยาศัย มีคาใชจายเพิ่มเติม  ณ รีสอรทเน่ืองจากแพ็คเกจน้ีมี
เฉพาะอาหารเชา อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย  กบัทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส 
 



 

 

 

 
คํ่า  อิสระพักผอนตามอัธยาศัย มคีาใชจายเพ่ิมเติม ณ รีสอรทเน่ืองจากแพ็คเกจนี้มีเฉพาะ 
อาหารเชา สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 

วันที่3    Hardrock -กรุงเทพฯ( B/ - / -)                                            
เชา        บริการรบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของรีสอรท   
XX.XX น. ไดเวลานัดหมาย ออกเดินทางโดยSPEED BOATจากรีสอรทไปยังสนามบินเวลา
นา เมืองมาเล มัลดีฟส   
XX.XX น  ออกเดินทางจากมัลดีฟส 
XX.XX น  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงชําระเงินเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 



 

 

 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
 คา (SPEED BOAT) รับสง รีสอรท-สนามบนิ-รีสอรท  
 คาอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท **อัพเกรดเปน Full Board (อาหารเชา 

กลางวัน และเย็น ไมรวมเครื่องดื่ม ) ผูใหญเพิ่มทานละ 4,700 บาท/คืน 
 ฟรี Wi-Fi บริเวณสวนกลาง 
 สิทธิ์การเขาใชพื้นท่ี นันทนาการและศูนยออกกําลังกาย 
 กิจกรรมสันทนาการชวงเย็น 
 คาประกันภัยเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ทาน/

คืน 
สิทธพิิเศษสําหรับวันเกิด 
– เคกวันเกดิ และ ของขวัญพิเศษจากทางรีสอรท (ตองเดินทางตรงกับวันเกดิเทาน้ัน) 
สทิธ์ิพิเศษสําหรับคู Honeymoon และ Wedding Anniversary 
– ไวนเฉลิมฉลอง และ ตกแตงหองพักพิเศษจากทางรีสอรท (ตองแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส
อายุไมเกิน 6 เดือน) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรดี คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดทองถิน่ ตามความพึงพอใจในบริการของทุกทาน 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระยอดเต็ม หลังจากทําการจองภายใน 3 วนั 

กรุณาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนทําการจอง !!! 
เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั �น กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน  

ภายใน � วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกการจองมากกวา 45 วนักอนเดินทาง คืนเงินเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บ

คาใชจาย 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย

เต็มจํานวน ของราคาทัวรทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 พักขั้นตํ่า 2 คืนขึ้นไป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล 
ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความ
ประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะ
ทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


