
  

 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17396  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
Cinnamon Hakuraa Huraa   

ฟรี...อุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืน + ทริปด ำน ้ำต้ืนวันละ 2 รอบ 

ฟรี...Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก  

พัก 3 คืน ฟรี...ทริป Sunset Cruise   

 
รีสอร์ท 4.5 ดำว เดินทำงโดย Seaplane 45 นำท ี 

แพ็คเกจ All Inclusive รวมอำหำรทุกมื้อพร้อมเครื่องด่ืมไม่อ้ัน 

Booking Period: 2 January – 31 March 2020 

Stay Period: 10 January – 31 October 2020 

 

 

 

 



  

 

 
Package Code: GPMVCNHH002-03 / อัตราค่าบริการคิดเปน็ต่อท่าน / หน่วยเปน็บาท  

10 JANUARY – 29 FEBRUARY 2020   

ประเภทห้องพัก  
แพ็คเกจ 2 คืน Standard AI   แพ็คเกจ 3 คืน Standard AI   แพ็คเกจ 4 คืน  Standard AI   

พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี 

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

1 MARCH – 30 APRIL 2020   

ประเภทห้องพัก  
แพ็คเกจ 2 คืน Standard AI   แพ็คเกจ 3 คืน Standard AI   แพ็คเกจ 4 คืน  Standard AI   

พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี 

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

1 MAY – 31 OCTOBER 2020   

ประเภทห้องพัก  
แพ็คเกจ 2 คืน Standard AI   แพ็คเกจ 3 คืน Standard AI   แพ็คเกจ 4 คืน  Standard AI   

พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี 

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

** เด็กอายุ 0-1.99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก 

** Premium All Inclusive (พักข้ันต ่า 5 คืน) ช าระเพ่ิม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท/คืน เด็กอายุ 2-11.99 ปี ท่านละ 1,400 บาท   

ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่าท่ีพักตามประเภทห้องและจ านวนคืนท่ีท่านเลือก  

 ค่าเคร่ืองบินน ้า บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ 

 บริการเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการข้ึนเรือ 

 ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค ่า  

 ค่าเคร่ืองด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอล์ล ณ บาร์ของรีสอร์ท บริการต้ังแต่เวลา 07.30 น. -24.00 น. 

 บริการอาหารว่างยามบ่าย เวลา 16.00-18.00 น.  

 ฟรี...บริการอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน  

 ฟรี...บริการ Wi-Fi ท่ัวรีสอร์ทและในห้องพัก  

 ฟรี...ทริปด าน ้าต้ืนวันละ 2 รอบ (รอบเช้าเวลา 10.00 น.และรอบบ่ายเวลา 15.00 น.) 

 พัก 3 คืนข้ึนไป ฟรี...ทริป Sunset Cruise ท่านละ 1 คร้ังต่อการเข้าพัก     

 บริการ ยิมออกก าลังกาย สนามแบดมินตัน ปิงปอง บิลเลียด สนุกเกอร์ วอลเล่ย์บอลชายหาดและฟุตบอล  

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน 

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

 ค่ากิจกรรมด าน ้าลึกและค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเปา๋ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี

นอกเหนือจากรายการระบุ  
 

หมายเหต ุ

 แพ็คเกจ Standard All Inclusive จะเร่ิมหลังจากท าการเช็คอินและสิ้นสุดหลังจากท าการเช็คเอาท์เท่าน้ัน 

 แพ็คเกจ Standard All Inclusive บริการระหว่างเวลา 07.30 น.-24.00 น. เท่าน้ัน เวลาท่ีไม่ได้ระบุมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม ทางผู้เข้าพักต้องช าระท่ีรีสอร์ทเม่ือมีการใช้บริการในส่วนน้ี / อาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ จะบริการเฉพาะใน



  

 

ห้องอาหารเท่าน้ัน หากมีการทานอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกห้องอาหาร ทางผู้เข้าพักต้องช าระค่าบริการเพ่ิมเติมด้วย

ตนเอง  
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน) 

การจองแพ็คเกจและการช าระเงิน 

 กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% หรือค่าบริการเต็มจ านวน (ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันท่ีท าการจอง ณ ขณะน้ัน) 

หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ภายใน 7 วัน ท้ังน้ี ข้ึนกับปริมาณการเข้าพักใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีได้รับจากทางรีสอร์ท  

 หากท าการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนก่อนท าการจอง (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจองและช่วง

เดินทาง) 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคา

แพ็กเกจท้ังหมด (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจองและช่วงเดินทาง) 

 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันท่ีท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท าการยกเลิกในฤดูกาลท่องเท่ียว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขตามรีสอร์ทก าหนดและทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหลังจากท่ีได้รับการยืนยันการจองท่ีพักเรียบร้อยแล้ว   

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)    (-/-/ค ่า) 

ผู้เดินทางท าการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ข้ึนอยู่กับสายการบิน

ท่ีท่านเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง) 

ออกเดินทางสู่ประเทศมัลดีฟส์ ตามสายการบินท่ีท่านเลือกเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจ

คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าท่ีรีสอร์ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น  

น าท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย เคร่ืองบินน ้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที  

 เดินทางถึงรีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

16.00-18.00 น. บริการอาหารว่าง ณ บาร์ของรีสอร์ท 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 พักท่ี  Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives  

 

วันที่สอง มาเล่ (มัลดีฟส์)         (เช้า/กลางวัน/ค ่า) 

07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

16.00-18.00 น. บริการอาหารว่าง ณ บาร์ของรีสอร์ท 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 พักท่ี  Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives  

 

วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)   (เช้า/-/-) 

07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินท่ีท่านเลือก  

 

 End of Service  

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

ประเภทห้องพัก  รายละเอียด 

 

ขนาดห้องพัก 85 ตรม.   

จ านวน  70 วิลล่า 

พักได้สูงสุด 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   

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ   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. 

** บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่รีสอร์ท ** 

 



  

 

 


