
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 16111 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
Anantara Veli Resort & Spa  

ฟรี...อัพเกรดมื้ออาหารเป็น Half Board  

 
เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2562 
รีสอร์ท 5 ดาวสุดโรแมนติก เดินทางด้วย Speedboat เพียง 35 นาที 

ผู้เข้าพักต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป บริการอุปกรณ์ด้าน้้าตื้น บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท 
 

Package Code (GPMVANVL003-3) 

1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2019   

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

พกัคู ่
จองล่วงหนา้  

มากกว่า 45 วนั 
พกัคู ่

จองล่วงหนา้  
มากกว่า 45 วนั 

พกัคู ่
จองล่วงหนา้  

มากกว่า 45 วนั 

Over Water Bungalows 33,500 28,000 46,500 37,000 59,900 46,500 

Superior Over Water Bungalows 37,000 32,000 51,900 40,500 66,900 51,900 

DLX Over Water Bungalows 43,900 38,900 62,000 48,500 81,000 62,500 

Ocean Pool Bungalows 49,500 43,900 69,900 54,500 91,000 69,900 

DLX Over Water Pool Bungalows 59,500 53,900 85,000 65,900 111,000 85,500 

พักขั้นต ่ำห้องพักแบบละ 2 คืนข้ึนไป / Full Board ช่ำระเพิ มท่ำนละ 2,000 บำท/ท่ำน/คืน 



 



 



 

 
ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่ำที พักตำมประเภทห้องและจ่ำนวนคืนที ท่ำนเลือก  

 ค่ำเรือเร็ว บริกำรรับ-ส่ง สนำมบินมำเล่-รีสอร์ท-สนำมบินมำเล่ 

 ค่ำอำหำรเช้ำ ที ห้องอำหำรหลัก (บุฟเฟ่ต์) 

 บริกำรเครื องดื มต้อนรับและผ้ำเย็นเมือเดินทำงถึงรีสอร์ท 

 บริกำร Wi-Fi ทั วรีสอร์ท (All Villas and Public Areas) 

 บริกำรสระว่ำยน้่ำและเตียงนอนอำบแดด 

 บริกำรอุปกรณ์ด่ำน้่ำต้ืนและบริกำรเรือคำยัค 

 บริกำรวอลเล่ย์บอล,แบดมินตัน และโต๊ะปิงปอง (Rackets, Shuttle Cup and balls are available) 

 บริกำร ฟิตเนสเซ็นเตอร์  Indoor Games & DVD Library 

 บริกำรแลกเปลี ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (สกุลเงินหลัก) 

 บริกำร Business Centre และ บริกำรห้องสมุดพร้อม Wi-Fi 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บำท 
ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่ำต๋ัวเครื องบินไป-กลับเส้นทำงกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์  / ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำเชื้อเพลิงของสำยกำรบิน 

 ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำอำหำรเย็น / ค่ำเครื องดื มและเครื องดื มที มีแอลกอฮอล์ตำมรำยกำรก่ำหนด 

 กำรรับประทำนอำหำรภำยในวิลล่ำ / กำรรับประทำนอำหำรม้ือพิเศษหรือเมนูพิเศษ  

 ค่ำมินิบำร์ ค่ำกิจกรรมด่ำน้่ำลึก ค่ำกิจกรรมสันทนำกำรอื นๆ ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ในประเทศและระหว่ำงประเทศ ค่ำอำหำรหรือค่ำ
เครื องดื มและค่ำใช้จ่ำยอื นๆ ที นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ 

 
หมายเหตุ 

a. Honeymooner & Wedding Anniversary minimum stay 4 nights  

 60 minute couple’s massage 

 Bottle of Champagne 

 Fruit platter 

 Bed Decoration 



 
 15% discount from Dining By Design (Setup Only) – 

Offer is applicable provided that dates of travel fall within 12 months of the wedding date, A Copy of the Wedding certificate is 
requested at the time of booking 

b. Birthday & Wedding Anniversary (Personalized amenities-Birthday or Anniversary must fall during stay dates) 

 Bottle of Champagne  

 Celebration Cake for two 
 
เงื่อนไขการจอง การช้าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน) 
การจองแพ็คเกจและการช้าระเงิน 

 กรุณำช่ำระค่ำมัดจ่ำ 50% หรือค่ำบริกำรเต็มจ่ำนวน (ข้ึนอยู่กับระยะเวลำกำรจองและโปรโมชั นที ท่ำกำรจอง ณ ขณะนั้น) หลังจำกได้รับกำรยืนยันกำรจองจำกทำงบริษัท บิล
เลี ยน เดสติเนชั น จ่ำกัด ภำยใน 7 วัน ทั้งนี้ ข้ึนกับปริมำณกำรเข้ำพักในช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี ยนตำมเงื อนไขที ได้รับจำกทำงรีสอร์ท  

 หำกท่ำกำรจองน้อยกว่ำ 30-45 วัน กรุณำช่ำระค่ำบริกำรเต็มจ่ำนวนก่อนท่ำกำรจอง (ขึ้นอยู่กับเงื อนไขกำรจองและช่วงเดินทำง) 
 
การยกเลิก 

 ยกเลิกมำกกว่ำ  45 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัท บิลเลี ยน เดสติเนชั น จ่ำกัด ท่ำกำรหักค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 5,000 บำทจำกรำคำแพ็กเกจทั้งหมด (ข้ึนอยู่กับเงื อนไขกำรจอง
และช่วงเดินทำง) 

 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัท บิลเลี ยน เดสติเนชั น จ่ำกัด ท่ำกำรหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำแพ็กเกจทั้งหมด 
 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัท บิลเลี ยน เดสติเนชั น จ่ำกัด ท่ำกำรหักค่ำใช้จ่ำย 100% จำกรำคำแพ็กเกจทั้งหมด 
 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้ำพักไม่ครบตำมจ่ำนวนคืนหรือจ่ำนวนวันที ท่ำกำรจอง ไม่สำมำรถเรียกร้องขอคืนค่ำบริกำรได้ 
 หำกท่ำกำรยกเลิกในฤดูกำลท่องเที ยว(Peak Season) อำจมีกำรปรับเปลี ยนเงื อนไขตำมรีสอร์ทก่ำหนดและทำงบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหลังจำกที ได้รับกำรยืนยันกำรจองที พักเรียบร้อยแล้ว   
 



 

 


