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Code: IG04-MDV-QQMLE_PK003-Hurawalhi-Jul-Oct-60-A220715 

 

Hurawalhi Island Resort, Maldives  

ฟร.ี..อปุกรณ์ด ำน ำ้ต ืน้ + Wi-Fi ท ัว่รสีอรท์และในหอ้งพกั 

 

 

 

รสีอรท์ 5 ดำวสดุโรแมนตกิ เดนิทำงดว้ย Seaplane 40 นำท ี

มหีอ้งอำหำรใตน้ ำ้แบบกระจกใหญท่ีส่ดุในโลก 

สำมำรถซือ้มือ้อำหำรเพิม่ไดส้งูสดุคอื All Inclusive 

รสีอรท์รบัผูเ้ขำ้พกั 15 ปีข ึน้ไป รอบเกำะมปีะกำรงัและปลำเยอะ 

 

Booking: 1 May - 30 September 2022  

Stay: 1 May – 31 October 2022 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู/ิดอนเมอืง) – มำเล ่(มลัดฟีส)์                (-/-/-) 

                            

 ผูเ้ดนิทางท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมูหิรอืสนามบนิดอนเมอืง ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิทีท่า่นเลอืกเดนิทาง (ควรเดนิทางถงึสนามบนิลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

ออกเดนิทางสูป่ระเทศมลัดฟีส ์ตามสายการบนิทีท่า่นเลอืกเดนิทาง 

 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังผา่นดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ พบเจา้หนา้ทีร่สีอรท์ตอ้นรับทา่นอยา่งอบอุน่ น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูร่สีอรท์โดย เครือ่งบนิน ้า (Seaplane)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี

 เดนิทางถงึทีพั่ก เชค็อนิเขา้หอ้งพัก จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

19.30-22.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักของรสีอรท์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

 พักทีร่สีอรท์ Hurawalhi Island Resort, Maldives 

วนัทีส่อง-สำม  มำเล ่(มลัดฟีส)์         (เชำ้/-/-) 

08.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัของรสีอรท์ 

 สนุกสนานกบัการด าน ้าตืน้รอบรสีอรท์ (บรกิารอปุกรณ์ฟร)ี 
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13.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารหลักของรสีอรท์  (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมอกีมากมาย อาทเิชน่ บรกิารสปา บรกิารสระวา่ยน ้า ศนูยบ์รกิารด าน ้าลกึ บรกิารยิ

มออกก าลังกาย เป็นตน้ (บางรายการมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไมไ่ดร้วมในแพ็คเกจ ทางผูเ้ขา้พักตอ้ง 

ช าระคา่ใชจ้า่ยเมือ่ใชบ้รกิาร กรณุาสอบถามเพิม่เตมิทีร่สีอรท์) 

19.30-22.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักของรสีอรท์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

 พักทีร่สีอรท์ Hurawalhi Island Resort, Maldives 

วนัทีส่ำม-สี ่ มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู/ิดอนเมอืง)  (เชา้/-/-) 

08.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัของรสีอรท์ 

 เชค็เอาท ์เก็บสมัภาระ และเตรยีมตัวออกเดนิทางสูส่นามบนิมาเล ่

 ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย ตามสายการบนิทีท่า่นเลอืก 

 

Package Code: PRO2022  คำ่บรกิำรหนว่ยเป็นบำท / รำคำตอ่ทำ่น 

 

13 JULY – 31 OCTOBER 2022 

Half Board ทำ่นละ 9,900 บำท   Full Board ทำ่นละ 14,500 บำท   All Inclusive ทำ่นละ 25,500 บำท 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast 

พกัคู ่

Ocean Villa 60,100 

Romantic Ocean Villa 62,200 

Beach Pool Villa 70,600 

Beach Sunset Pool Villa 73,200 

Ocean Pool Villa 77,200 

ส ำหรบักำรเขำ้พกั 3 ทำ่น 

ทำ่นที ่3 รำคำทำ่นละ 
24,900 

 

**โปรโมช ัน่นีใ้ชส้ ำหรบักำรจองต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภำคม - 30 กนัยำยน 2565 เทำ่น ัน้ 

** รสีอรท์นีไ้มร่บัเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 15 ปี 

 

รำคำแพ็คเกจรวม 

 คา่ทีพ่ัก 3 คนื ตามประเภทหอ้งทีท่า่นเลอืก 

 คา่เครือ่งบนิน ้า บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล-่รสีอรท์-สนามบนิมาเล ่

 คา่อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารหลกั  

 บรกิารหอ้งรับรอง ผา้เย็น น ้าดืม่และเครือ่งดืม่ตา่งๆ และบรกิาร Wi-Fi เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิมาเล ่(Arrival Only)  
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 ฟร.ี..บรกิาร Wi-Fi ทั่วรสีอรท์ (พืน้ทีส่าธารณะและภายในหอ้งพัก) 

 ฟร.ี..บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ (Mask, Fins, Snorkel Set & Snorkel Vest) 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 3,000,000 บาท 

 

รำคำแพ็คเกจไมร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับระหวา่งประเทศ / คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ 

 คา่มนิบิาร ์คา่กจิกรรมด าน ้าลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทใ์น

ประเทศและระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครือ่งดืม่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ

  

หมำยเหต ุ 

 Honeymoon / Wedding Anniversary (Silver & Gold) Benefits: Complimentary bottle of 

Champagne, Fruit plate and flowers in room upon arrival  

 Half board includes Breakfast (08.00-10.30) and Dinner (19.30-22.00) at Canneli Restaurant 

featuring “all you can eat” buffets with a variety of international cuisine to please everyone’s taste. 

 Full board includes Breakfast (08.00-10.30), Lunch (13.00 - 14.30) and Dinner (19.30-22.00) at 

Canneli Restaurant featuring “all you can eat” buffets with a variety of international cuisine to 

please everyone’s taste. 

 The All-Inclusive Plus  

 Breakfast (8.00 - 10.30), Lunch (13.00 - 14.30), and Dinner (19.30 - 22.00), served in the 

Canneli Restaurant featuring “all you can eat” buffets with a variety of international cuisine to 

please everyone’s taste. 

 Dine Around Option of a 3-course lunch and a 3-course dinner in the Kashibo Restaurant 

and Bar (pre-booking required and subject to space availability). 

 Dine Around Option of a 2-course lunch and a 2-course dinner in the J.F.K Restaurant from 

12.00 to 22.00 (pre-booking required and subject to availability). 

 An additional 5-course “Teppanyaki” dinner in the Kashibo Restaurant for an exclusive 

supplement of US$55 per person. 

 An additional 5-course “Chef’s Table” set dinner on the beach for an exclusive supplement 

of US$60 per person. (applicable twice a week). 

 An additional 5-course lunch at the 5.8 Undersea restaurant for an exclusive supplement 

of $175 per person. 

 A bottle of Taittinger Champagne with Chef’s gorgeous canapes served in the 

Champagne Pavilion for an exclusive supplement of US$75. 
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 “J.F.K Snack Menu” served “all day and all night” in Coco Bar 

 Unlimited “all you can drink” alcoholic and non-alcoholic beverages “all day - all 

night”, as follows:  

- A variety of over 50 alcoholic cocktails – including signature cocktails. 

- All non alcoholic cocktails, smoothies and freshly squeezed fruit juices  

- 55 premium brands spirits and liqueurs, port and sherry.  

- An extensive wine selection of over 60 wines 

- Selection of International draught beer, bottled beer and cider 

- Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, latte and macchiato - freshly brewed 

- Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale, Bitter Lemon, iced tea, tonic 

and soda 

- Hurawalhi bottled water (1 litre), mineral water and sparkling water 

 Mini bar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows: 

House wine (750 ml) - red, white, ros้ ้and sparkling 

Canned beer and Energy Drink 

Bottled Spirit Selection 

Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, tonic and soda 

Mineral water and sparkling water (500 ml) 

Selection of coffees (Nespresso machine) and teas 

Assorted snacks 

The mini bar is refilled once per day per a regular schedule 

 One demi bottle of Champagne served in villa on arrival, per villa, per length of stay. 

 One Sunset Dolphin Cruise, regularly scheduled. 

 Free use of the Fitness Center, Tennis and Beach Volleyball Courts; Table Tennis, 

Billiards and Football Grounds (equipment included). 

 Free use of Kayaks and Windsurfing Equipment (for experienced windsurfers only). 

 One 1/2 hour Group Snorkeling Lesson, regularly scheduled. 

 One 1/2 hour Group Windsurfing Lesson, regularly scheduled. 

 Free Yoga Group Sessions include Asanas and Yoga Nidra, regularly scheduled. A program to 

select your different fitness activity daily is available including a variety of Yoga themes, Aqua 

Fitness, Circuit Training, diverse meditation options and many more. 

There is no discount for beverage and supplements (Meal Plans, Xmas Eve and New 

Year’s Eve Gala Dinners). 

 



Page 5 of 11 

 

 

 

THE ALL IN CLUSIVE PLUS PACKAGE  DOES NOT IN CLUDE 

 7 course dinner at 5.8 Undersea Restaurant, Destination Dining, In-Villa Dining, Spa Treatments, 

Watersports and Excursions. 

 Beverage from In-Villa Dining, Mini Bar and Wine Refrigerator items not listed above. 

 Beverage not listed above, such as other selections from the Wine List. 

 

เงือ่นไขกำรจอง กำรช ำระเงนิและกำรยกเลกิกำรจอง (แตล่ะรสีอรท์มเีงือ่นไขทีแ่ตกตำ่งกนั) 

กำรจองแพ็คเกจและกำรช ำระเงนิ 

 กรณุาช าระคา่มดัจ า 50% หรอืคา่บรกิารเต็มจ านวน (ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการจองและโปรโมชัน่ทีท่ าการจอง ณ ขณะนัน้) 

หลังจากไดรั้บการยนืยนัการจองจากทางบรษัิท บลิเลีย่น เดสตเินชัน่ จ ากดั ภายใน 7 วัน ทัง้นี ้ข ึน้กบัปรมิาณการเขา้พกั

ในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดรั้บจากทางรสีอรท์  

 หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30-45 วัน กรณุาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวนกอ่นท าการจอง (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการจองและชว่ง

เดนิทาง) 

 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลกิมากกวา่  45 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ท าการหักคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 6,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทัง้หมด  

(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการจองและชว่งเดนิทาง) 

 ยกเลกิ 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ท าการหักคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาแพ็กเกจทัง้หมด 

 ยกเลกิ 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ท าการหักคา่ใชจ้า่ย 100% จากราคาแพ็กเกจทัง้หมด 

 ยกเลกิกะทันหันหรอืเขา้พักไมค่รบตามจ านวนคนืหรอืจ านวนวันทีท่ าการจอง ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 หากท าการยกเลกิในฤดกูาลทอ่งเทีย่ว(Peak Season) อาจมกีารปรับเปลีย่นเงือ่นไขตามรสีอรท์ก าหนดและทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้หลังจากทีไ่ดรั้บการยนืยนัการจองทีพ่ักเรยีบรอ้ยแลว้   

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วบนิทีบ่นิสูม่ลัดฟีส ์(อพัเดต ณ วนัที ่5 พ.ค. 65) 

ขณะนี้มีเท่ียวบินตรงจากสายการบินเดียวคือ 

ไทยแอร์เอเชีย 

ให้บริการเที่ยวบิน ในวัน พุธ ศกุร ์อาทิตย์  

**สามารถเช็คราคาและไฟท์บินล่วงหน้าได้ 
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ประเภทหอ้งพกั  รำยละเอยีด 

 

Ocean Villas 

ขนำดหอ้งพกั 105 ตรม. 

จ ำนวน  15 วลิลา่ 

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่3 ทา่น  

 

 

 

Romantic Ocean Villas 

ขนำดหอ้งพกั 105 ตรม. 

จ ำนวน  15 วลิลา่ 

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่3 ทา่น  

 

 

 

 

Beach Pool Villas 

ขนำดหอ้งพกั 132 ตรม. 

จ ำนวน  15 วลิลา่ 

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่3 ทา่น  

 

 

 

 

Beach Sunset Pool Villas 

ขนำดหอ้งพกั 132 ตรม. 

จ ำนวน  15 วลิลา่ 

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่3 ทา่น  

 

 

 

 

Ocean Pool Villas 

ขนำดหอ้งพกั 132 ตรม. 

จ ำนวน  30 วลิลา่ 

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่3 ทา่น  

สิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ   รำยละเอยีด เวลำใหบ้รกิำร 
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CANNELI RESTAURANT 
Main, buffet-style restaurant boasts 

an array of the finest cuisine 

Breakfast: 08:00 Hrs to 10:30 Hrs 

Lunch: 13:00 Hrs to 14:30 Hrs       

Dinner: 19:30 Hrs to 22:00 Hrs           

KASHIBO RESTAURANT  

AND BAR 

 

indulge in highlights of Asian street 

food and pamper your palete with 

Chinese, Thai, Indonesian and 

Vietnamese cuisine and enjoy a 

range of seafood staples and 

vegetarian dishes as well as 

Teppanyaki at the overwater 

Kashibo Restaurant. 

Lunch: 13:00 Hrs to 14:30 Hrs       

Dinner: 19:30 Hrs to 22:00 Hrs           

 

5.8 UNDERSEA 

RESTAURANT 

(16 Seats) 

the world’s largest, all-glass 

undersea restaurant for lunch and 

dinner. Walk down a spiral staircase 

and be seated at one of the ten 

tables located 5.8 meters (19 feet) 

beneath the lagoon where you 

enjoy a world-class tasting menu 

and a selection of fine wines from 

our cellar while being entertained by 

an exciting natural show of fish 

swimming around the magnificent 

surrounding coral reef. 

Lunch: 12:00 Hrs to 14:00 Hrs  

Dinner: 18:00 Hrs  

WINE CELLAR 

 

The Resort Sommelier will help you choose from the worldwide selection 

of more than 355 international wines displayed in this windowed 

showcase in the Kashibo Restaurant and Bar. 

COCO BAR 

Located on the beach with al fresco deck overlooking the lagoon, the 

place to enjoy your favorite drinks, watch the beautiful sunset or after 

dinner, enjoy the evening entertainment, watch your sports events on 

the big screen or play board games. Open 24 hours. Indoor and outdoor 

seating “al fresco”. 

CKASHIBO BAR 
Sample eclectic Asian-inspired beverages, including shochu cocktails, 

while enjoying views of the ocean and the warm tropical breeze and 
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return to Kashibo in the evening when lights illuminate the ocean and 

sharks and rays swim past. 

CHAMPAGNE PAVILION 

Over-the-water, at the end of the Ocean Villa jetty, is the perfect 

intimate rendezvous at sunset for a romantic Champagne toast and 

canapés. Seating “al fresco”. 

DUNIYE SPA 

Duniye Spa provides a truly tropical spa experience focused on 

wholeness, simplicity, purity and quality. 

The Therapist’s healing energy combined with Asian massage techniques 

and using only chemical free, pure 

organic compounds, follows a natural, holistic, personalized approach to 

caring for each guest’s health, beauty and wellbeing. 

 

ACTIVITIES 
Activities include sunset dolphin cruise, private luxury sailing, deep sea 

fishing and more. 

SPORTS AND 

RECREATION 

Beautiful white sand beach, a magnificent lagoon and an excellent house 

reef for snorkeling. A sparkling 

clear, freshwater infinity swimming pool overlooking the beach, artificial 

turf courts for football (futsal), 

tennis, and badminton; a beach volleyball court, a Fitness Center with 

Personal Trainer, and a deep sea 

sports fishing boat. 

PRODIVERS DIVING & 

SNORKEL CENTER 

Prodivers provides regularly scheduled guided diving and snorkeling trips, 

equipment and accessory sales, rental and repair, and a complete PADI 5 

Star training centre. A hyperbaric chamber is located nearby at 

Kuredu Island Resort. 

THE MANTA TRUST 

MARINE BIOLOGY 

CENTER 

The Maldives has the world’s largest known population of reef manta 

rays. The Manta Trust is a well-known, UK based, independent non-profit 

organization, whose mission is to advance conservation of manta rays 

and their habitat through science, research, raising awareness, and 

creating influence by providing education. 

Guests can take part in workshops and trips run by Hurawalhi’s resident 

Marine Biologist. Our Team is here to share our passion for and 

knowledge of the marine environment with you and hope that your 

understanding will help conserve the natural beauty of the coral reefs. 
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OCEAN WATERSPORTS 

Ocean Watersports offers jet skis, parasailing, water skiing, 

wakeboarding, fun-tubes, sofa rides, windsurfing, kayaks and catamaran 

sailing for rental and instruction, as well as group and private speedboat 

excursions (e.g. snorkelling, manta search, turtle lovers and dolphin 

safari). 

THE GAMES ROOM 
With table tennis, billiards, pinball machine, Pacman, board games, Air 

Hockey and chess. 

ENTERTAINMENT 

Includes Bodu Beru cultural dance show, live music, DJ disco, diver’s 

video night, Maldives cultural & history presentation and other themed 

events. 

SHOPPING 
Thari Boutique offers selection of swimwear, sportswear, Hurawalhi logo 

wear, books, music, artwork, crafts, sundries, cigarettes, and more. 

FINE JEWELS 
Fine Jewels offers a variety of gemstones and jewelery at reasonable 

prices. 

PIX MALDIVES 
Professional photography service to capture those picture perfect 

memories that will last a lifetime. 

MEDICAL CLINIC A Doctor is resident at Hurawalhi to attend to your health care needs. 

RECEPTION 
For check-in/check-out, Guest Services, Excursion Desk, Thari Boutique, 

Fine Jewels and Pix Maldives. 

MEETING FACILITIES 
Include two air-conditioned rooms, seating six to 30 guests, and 5.8 

Undersea Restaurant . 

BROADBAND INTERNET 

CONNECTION 

Free WiFi is provided in your Villa and most public areas for email and 

internet browsing. 

WEDDINGS & EVENTS Celebrate a Renewal of Vows or Wedding Ceremony in the most romantic 

location ever. Please note that these are symbolic, not legal vows. 

Exchange or renew vows at one of Hurawalhi’s picturesque wedding 

locations. Each paradisiacal setting provides 

a tropical blank canvas for a ceremony you’ll never forget. With the 

romantic essence of the Maldives, start your happily ever after with a 

traditional Beach wedding and celebrate your love with the sand between 

your toes. Hurawalhi’s Dream Island is the perfect location for an 

unforgettably intimate wedding. Surrounded by the most 

crystal of waters, newlyweds can walk barefoot down the serene, petal-

strewn isle on the atoll’s most picturesque sandbank. 
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Hurawalhi’s Luxury Yacht allows couples to take delight in the tranquility 

and peacefulness the ocean provides, 

whilst exchanging vows against the crimson sun setting over the horizon. 

Make a toast to your relationship on sea and sand alike, as a candlelight 

dinner awaits upon you return to the island as newlyweds. Tie the knot 

at Hurawalhi’s prime sunset-watching spot, the Champagne pavilion. 

Lovebirds can soak up the serene 

beauty of the island and its surroundings while saying their vows. 

Finally, celebrate your love Underwater by having the ceremony at 

Hurawalhi’s undersea restaurant, ‘5.8’ – the perfect location for your 

dreams to come true. Experience one of life’s most romantic acts, in the 

world’s largest all-glass undersea restaurant, located 5.8 meters below 

the waves and surrounded by magnificent coral reef and stunning marine 

life. 

** บำงรำยกำรมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิไมไ่ดร้วมในแพ็คเกจ  กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิทีร่สีอรท์ ** 

 

โปรดทรำบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
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เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


