
 

 

รหัสทัวร : WOW2000580 

ทัวรมัลดีฟส Cinnamon Hakuraa Huraa ระดับ 4.5ดาว   

หองพัก Water Bungalow  

รับสง โดย Seaplane 45 นาท ี

All Inclusive รวมอาหารทุกมือ้พรอมเครื่องดืม่ไมอั้น 

ฟรี !! อุปกรณดาํนํ้าตื้น + ทรปิดาํนํ้าตื้นวันละ 2 รอบ 

ฟรี !! Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั 

 
Booking Period: 2 January – 31 March 2020 

Stay Period: 10 January – 31 October 2020 

 

 

Package Code: GPMVCNHH002-03 / อตัราคาบริการคดิเปนตอทาน / หนวยเปนบาท  

10 JANUARY – 29 FEBRUARY 2020   

ประเภทหองพัก  

แพค็เกจ 2 คืน 
Standard AI   

แพค็เกจ 3 คืน 
Standard AI   

แพค็เกจ 4 คืน  
Standard AI   

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

Water Bungalow 35,900 20,900 45,900 25,900 55,900 31,900 

1 MARCH – 30 APRIL 2020   



 

 

ประเภทหองพัก  

แพค็เกจ 2 คืน 
Standard AI   

แพค็เกจ 3 คืน 
Standard AI   

แพค็เกจ 4 คืน  
Standard AI   

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

Water Bungalow 32,900 19,900 41,900 24,900 49,900 29,900 

1 MAY – 31 OCTOBER 2020   

ประเภทหองพัก  

แพค็เกจ 2 คืน 
Standard AI   

แพค็เกจ 3 คืน 
Standard AI   

แพค็เกจ 4 คืน  
Standard AI   

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

พักคู 
เด็ก 2-
11.99 ป 

Water Bungalow 31,900 18,900 38,900 23,900 45,900 27,900 

** เด็กอายุ 0-1.99 ป ไมมีคาใชจายในการเขาพกั 

** Premium All Inclusive (พักขั้นตํ่า 5 คืน) ชําระเพิ่ม ผูใหญทานละ 2,800 บาท/คืน 
เด็กอายุ 2-11.99 ป ทานละ 1,400 บาท   

 

ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเครื่องบินน้ํา บรกิารรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  บริการเจาหนาทีต่อนรับและอํานวยความสะดวกในการขึ้นเรอื 
  คาอาหารเชา คาอาหารกลางวันและคาอาหารคํ่า  
  คาเครื่องดื่มมีและไมมแีอลกอฮอลล ณ บารของรีสอรท บริการตั้งแตเวลา 07.30 น. -

24.00 น. 
  บริการอาหารวางยามบาย เวลา 16.00-18.00 น.  
  ฟรี...บริการอุปกรณดาํนํ้าตื้น  
  ฟรี...บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั  
  ฟรี...ทริปดํานํ้าตื้นวันละ 2 รอบ (รอบเชาเวลา 10.00 น.และรอบบายเวลา 15.00 น.) 
  พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี...ทริป Sunset Cruise ทานละ 1 ครัง้ตอการเขาพกั     



 

 

  บริการ ยมิออกกําลงักาย สนามแบดมินตัน ปงปอง บิลเลียด สนุกเกอร วอลเลยบอล
ชายหาดและฟตุบอล  

  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบตัิเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 

 

 

ราคาแพค็เกจไมรวม 

  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน คาธรรมเนียมตางๆของสาย
การบิน 

  In-room dining / แชมเปญ / มินิบารภายในหองพัก / All Tobacco & Tobacco 
related products 

  คากิจกรรมดํานํ้าลกึและคากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ คาบรกิารสปา คาทปิพนกังานยก
กระเป�า คาซกัรดี คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหาร คาเครื่องดืม่ 
คาธรรมเนียมการชําระเงนิดวยบตัรเครดติ และคาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
ระบุ  

 

หมายเหต ุ

  แพค็เกจ Standard All Inclusive จะเริม่หลงัจากทําการเชค็อินและสิ้นสุดหลงัจากทาํ
การเชค็เอาทเทานั้น 

  แพค็เกจ Standard All Inclusive บรกิารระหวางเวลา 07.30 น.-24.00 น. เทานั้น 
เวลาที่ไมไดระบมุคีาใชจายเพิม่เตมิ ทางผูเขาพักตองชําระทีร่ีสอรทเมื่อมกีารใชบรกิารใน
สวนน้ี / อาหารและเครื่องดื่มตางๆ จะบรกิารเฉพาะในหองอาหารเทานั้น หากมกีารทาน
อาหารและเครื่องดืม่นอกหองอาหาร ทางผูเขาพักตองชาํระคาบรกิารเพิ่มเตมิดวยตนเอง  

 

เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตางกัน) 

การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 



 

 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบรกิารเตม็จาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่น
ที่ทําการจอง ณ ขณะนั้น) หลงัจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น 
จํากดั ภายใน 7 วัน ทั้งนี ้ขึ้นกับปริมาณการเขาพกัในชวงเวลาดงักลาว ซึง่ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชาํระคาบรกิารเตม็จํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

 

การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จาํกดั ทําการหกัคาใชจาย
ทานละ 5,000 บาทจากราคาแพก็เกจทัง้หมด (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บลิเลี่ยน เดสติเนชั่น จํากัด ทําการหกัคาใชจาย 
50% จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบรษิัท บิลเล่ียน เดสติเนชั่น จํากดั ทาํการหกัคาใชจาย 100% 
จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพกัไมครบตามจํานวนคืนหรอืจํานวนวันที่ทาํการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคนืคาบรกิารได 

  หากทําการยกเลกิในฤดกูาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรบัเปล่ียนเงือ่นไขตามรี
สอรทกาํหนดและทางบรษิัทฯ 
จะแจงใหทราบอกีครัง้หลงัจากที่ไดรับการยนืยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว   

 
 

 



 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม/ิดอนเมือง) – มาเล (มัลดฟีส)    (-/-/คํ่า) 
ผูเดินทางทําการเชค็อินดวยตนเอง ณ สนามบนิสุวรรณภมูหิรือสนามบินดอน
เมือง ขึ้นอยูกบัสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถงึสนามบิน
ลวงหนาอยางนอย 3 ชัว่โมง) 
ออกเดินทางสูประเทศมัลดฟีส ตามสายการบนิที่ทานเลือกเดนิทาง  
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล 
ประเทศมลัดฟีส หลังผานดานตรวจคนเขาเมอืงและพิธกีารทางศุลกากรแลว 
พบเจาหนาที่รีสอรทตอนรบัทานอยางอบอุน  
นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดย เครือ่งบนินํ้า ใชเวลาเดนิทางประมาณ 45 
นาที  

 เดินทางถึงรีสอรทและพกัผอนตามอัธยาศัย 
16.00-18.00 น. บริการอาหารวาง ณ บารของรีสอรท 
19.30-21.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 พักที ่ Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives  
 

วันทีส่อง มาเล (มลัดฟีส)         (เชา/กลางวนั/คํ่า) 
07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
16.00-18.00 น. บริการอาหารวาง ณ บารของรีสอรท 
19.30-21.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 พักที ่ Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives  
 

วันทีส่าม มาเล (มลัดฟีส) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม/ิดอนเมือง)  (เชา/-/-) 
07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  

เช็คเอาท เกบ็สัมภาระ และเตรียมตวัออกเดินทางสูสนามบินมาเล 
ออกเดินทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลือก  

 

 End of Service  



 

 

 

ประเภทหองพัก  รายละเอียด 

 

ขนาดหองพัก 85 ตรม.   

จํานวน  70 วิลลา 

พักไดสูงสุด Adult 2 Pax+ Infant  1  Pax or  
  Adult 2 Pax+Child  1  Pax or     
  Adult 3 Pax or                                        
  Adult 3 Pax+Infant  1  Pax or                  
  Adult 2 Pax+Child 1 Pax+Infant 1 Pax 
  

สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ   

รายละเอียด 

Pool Bar International Cocktails & Mocktails 
A La Carte 
Restuarant 

Special seafood restaurant  

Malaafaiy 
Restuarant 

Continental Buffet 

Mandara Spa 

The luxury resort is situated in the island of Meemu 
Atoll, South Maldives. Set in a natural open 
environment, Mandara Spa brings a touch of Bali. It is 
designed as an intimate, luxurious resort with 
exceptional levels of attention to details and service 
standards. 

Dhoni Ride 

An exhilarating Dhoni ride around the island, a 
seamless journey to enjoy a spectacular sunset. The 
stimulating ride will give you a chance to unravel the 
secrets of white sands and crystal-clear water. 

Residential Island 
Tour to Muli & 

Nalafushi 

Experience the local lifestyle. Dip yourself in the 
Maldivian culture! Visiting the local residential 
islands is the best way to learn about the culture and 
lifestyle of the Maldivian islanders. 



 

 

Sunset Fishing 

Fish the Maldivian 
way! 

A dreamy experience for the fishing enthusiast to 
catch Snapper, Barracuda, Groupers and Trevally. 
Your catch can be prepared the following day for you 
by our in house Chef . 

Dolphin Safari 

The Maldives have received much attention as a 
great location for its magnificent sea life, amongst 
which Dolphins spotting is a highlight in the Meemu 
Atoll. 

Sand Bank Picnic for 
Families & Groups 

Game for some 
outdoor fun? 

What’s the point of visiting Maldives, and not 
enjoying its lovely beaches by turquoise waters, 
right? That’s exactly why we organise sand-bank 
picnics for you. So,let us know when you’d like us to 
roll out the mats, bring out the sun-umbrella, and 
pack some fun snacks for you and your loved ones. 

** บางรายการมคีาใชจายเพิ่มเติมไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีร่ี
สอรท ** 

 

 

 


