
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 16129 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES  
ฟรี...อุปกรณ์ด้ำน้ำ้ตื้น + กีฬำไม่มีเครื่องยนต ์

 

เดินทำง 1 มีนำคม – 26 ธันวำคม 2562 
รีสอร์ท 5 ดำวสุดชิค สไตล์เรโทร เดินทำงดว้ย Seaplane เพียง 30 นำที 

จุดถ่ำยรูปท่ีไม่ควรพลำดคือ กำรถ่ำยรูปคู่กับชำยหำดท่ีทอดยำวหลำยกิโลเมตร 
 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVFINL005-7 

1 – 31 MARCH 2019 

ประเภทห้องพัก 
แพ็คเกจ 3 คืน รำคำท่ำนละ  
FB + Beverage Package 

แพ็คเกจ 4 คืน รำคำท่ำนละ  
FB + Beverage Package 

พักคู ่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู ่ เด็ก 2-11.99 ปี 

Beach Villa / Lagoon Villa 59,900 23,900 68,900 26,900 

Beach Pool Villa / Ocean Pool Villa 63,900 23,900 72,900 26,900 

1 Night Beach Villa + 2 Nights Lagoon Villa 61,900 23,900   

1 Night Beach Pool Villa + 2 Nights Ocean Pool Villa 63,900 23,900   

1 APRIL – 26 DECEMBER 2019 

ประเภทห้องพัก 
แพ็คเกจ 3 คืน รำคำท่ำนละ  
FB + Beverage Package 

แพ็คเกจ 4 คืน รำคำท่ำนละ  
FB + Beverage Package 

พักคู ่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู ่ เด็ก 2-11.99 ปี 

Beach Villa / Lagoon Villa 55,900 23,900 63,900 26,900 

Beach Pool Villa / Ocean Pool Villa 59,900 23,900 67,900 26,900 

1 Night Beach Villa + 2 Nights Lagoon Villa 57,900 23,900   

1 Night Beach Pool Villa + 2 Nights Ocean Pool Villa 59,900 23,900   

กรุณำสอบถำมเพิ่มเติมส้ำหรับกำรพักห้อง 2 Bedroom Water Villa With Pool (6A or 2A+4C) 
2 Bedroom Beach Pool Villa (6A or 2A+4C), ROCKSTAR 2 Bedroom Ocean Pool Villa (6A or 2A+4C) 

** เด็กอายุ 0-1.99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก / ห้องพักในตารางด้านบน พักได้สูงสุดผู้ใหญ่ 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 1 
ท่าน** 

 



 
 
 
 



 



 



 

 
 
 

รำคำแพ็คเกจรวม 

 ค่าท่ีพักตามประเภทห้องและจ านวนคืนท่ีท่านเลือก  

 ค่าเครื่องบินน  าบริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล-่รีสอร์ท-สนามบนิมาเล ่

 ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็นท่ีห้องอาหาร Baa Baa Beach Dinner 

 ค่าเครื่องดื่มมีและไมม่ีแอลกอฮอล์ตามรายการก าหนด 

 พิเศษ...ทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหาร Baa Haa Grill และห้องอาหาร Kanusan ท่านละ 1 ครั งต่อการเข้าพัก 

 พิเศษ...บริการ Wi-Fi ในพื นท่ีสาธารณะและภายในห้องพัก 

 พิเศษ...บริการอุปกรณ์ด าน  าตื น 

 พิเศษ...บริการกีฬาไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเชน่ Kayaks, Standup Paddle Board Catamaran & Wind Surfing 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 

รำคำแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศและค่าภาษีสนามบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื อเพลิงของสายการบิน 

 In-Villa Dining ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากจิกรรมด าน  าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ

 
 
 



 
หมำยเหตุ 

 ราคาโปรโมชั่นไมส่ามารถใช้เดนิทางในวนัท่ี 21-22 เมษายน 2562 / 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 

 เดินทางระหว่างวันท่ี 20-26 ธันวาคม 2562 รีสอร์ทก าหนดการเข้าพักขั นต่ า 4 คืน 
 

Honeymooner Offer (พักขั้นต่้ำ 4 คนื) 

 Sparkling wine to welcome you to your honeymoon destination 

 LOVE POTION NO. 9 A romantic bath set up in your villa 

 "JUST HITCHED" CAKE – A beautiful honeymoon cake 

 LOVE ME TENDER Romantic dinner 

 The offer is applicable for couples traveling within 6 months from the date of wedding  

 All couples arriving on this offer should be advised to the resort at the time of booking 

 A copy of the wedding certificate has to be presented at the resort 

เงื่อนไขกำรจอง กำรช้ำระเงินและกำรยกเลิกกำรจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขท่ีแตกต่ำงกัน) 
กำรจองแพ็คเกจและกำรช้ำระเงิน 

 กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% หรือค่าบริการเต็มจ านวน (ขึ นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นท่ีท าการจอง ณ ขณะนั น) หลังจากได้รับการยืนยัน
การจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสตเินชัน่ จ ากัด ภายใน 7 วัน ทั งนี  ขึ นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขท่ีได้รับจากทางรีสอร์ท  

 หากท าการจองน้อยกว่า 40-45 วัน กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนกอ่นท าการจอง (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง) 
 

กำรยกเลิก 

 ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั งหมด 
(ขึ นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดนิทาง) 

 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชัน่ จ ากดั ท าการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั งหมด 

 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสตเินชัน่ จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั งหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันท่ีท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท าการยกเลิกในฤดูกาลท่องเท่ียว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทก าหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั งหลังจากท่ีได้รับการยืนยันการจองท่ีพักเรียบร้อยแล้ว  



 

 


