
                      
                                        
 
 
 
 
 
 

 

The Prices are quoted in Thai Currency (Baht) 

Prices in these packages are for per person / Twin Sharing room 

 

Special Promotion  
 
TRAVELING PERIOD: 3 JAN – 28 FEB 2018  

Departure Dates 
Room type 

(Twin sharing) 
Special Price 

4D3N 
Special Price 

5D4N 

3 JAN – 28 FEB 2018 

Beach Suite 64,900.00 80,900.00 

Deluxe Water Villa 70,900.00 88,900.00 

Deluxe Family Water Villa 72,900.00 91,900.00 

Ocean Water Villa 76,900.00 95,900.00 

Sunset Ocean Pool Villa 87,900.00 110,900.00 

 
 



                      
                                        
 
 
 
 
 
 

 
TRAVELING PERIOD: 1 MAR – 10 APR 2018  

Departure Dates 
Room type 

(Twin sharing) 
Special Price 

4D3N 
Special Price 

5D4N 

 
1 MAR – 10 APR 2018 

Beach Suite 58,900.00 72,900.00 

Deluxe Water Villa 65,900.00 80,900.00 

Deluxe Family Water Villa 66,900.00 83,900.00 

Ocean Water Villa 69,900.00 86,900.00 

Sunset Ocean Pool Villa 80,900.00 101,900.00 

 
 
 
TRAVELING PERIOD: 11 APR – 30 JUN 2018  
(ราคาสีแดง จองก่อนการเดนิทาง 90 วันและเฉพาะ Booking ใหม่เท่านัน้) 
 

Departure Dates 
Room type 

(Twin sharing) 
Special Price 

4D3N 
Special Price 

5D4N 

11 APR – 30 JUN 2018 

Beach Suite 44,500.00 53,600.00 

Deluxe Water Villa 49,900.00 61,100.00 

Deluxe Family Water Villa 60,200.00 74,900.00 

Ocean Water Villa 53,500.00 65,700.00 

Sunset Ocean Pool Villa 62,200.00 77,500.00 

 
 
เง่ือนไขที่พัก: 

 เข้าพกัอย่างน้อย 3 คืน / Minimum Stay 3 nights 
 ราคานีเ้ป็นราคาตอ่หนึ่งท่านส าหรับการเข้าพกั 2 ท่านเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 



                      
                                        
 
 
 
 
 
 

 
PACKAGES INCLUDE: 

 รับ-สง่ สนามบนิ – รีสอร์ท – สนามบนิด้วยเคร่ืองบนิน า้ / Round Trip transfer by Seaplane 
 ท่ีพกัในรีสอร์ท / Accommodation at the resort 
 อาหารและเคร่ืองดื่มทกุมือ้ (รวมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์) / Ultimate All Inclusive Meal Plan: including alcoholic 

& non-alcoholic beverages 
 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกท่ีสนามบนิ มาเล ่/ Meet and greet at Male airport 
 ต้อนรับสูรี่สอร์ทอย่างอบอุ่นด้วยผ้าเย็น และเคร่ืองดื่มมีฟอง 1 แก๎ว/ Warm welcome with refreshing towels and 

glass of bubbly 
 อาหารเช้าแสนอร่อย ท่ีให้คณุเลือกรับประทานจากรายการบฟุเฟ่ต์ท่ีหลากหลายตัง้แตเ่ช้าไปตลอดช วงสายท่ี

ห้องอาหารรีฟ/ Delicious breakfast at Reef restaurant (buffet) 
 ลกูค้าสามารถเลือก รับประทานมือ้กลางวนั 3 รูปแบบ ทัง้บฟุเฟ่ต์นานาชาติ, อาหารอิตาเลียน และซีฟู๊ ดท่ีห้องอาหาร

อซัซูรี มาเร หรือลิม้รสอาหารไทยท่ีห้องอาหารโลตสั/ A choice of 3 lunch venues including our themed 
International buffets, Italian favorites and Seafood at Azzuri Mare, and Thai cuisine at Lotus restaurant  

 จิบชายามบา่ยพร้อมๆ ไปกบัเค้ก, สโคน, แซนวชิ พร้อมฟังดนตรีจากวงบรรเลงเพลงสไตล์ทรอปิคอล และซุ้มไอศกรีม
ส าหรับเดก็ๆ/ Afternoon tea with delicious snacks and children's ice cream station 

 ซนัดาวน์เนอร์ปาร์ตี:้ เป็นการเร่ิมต้นค ่าคืนท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุด้วยงานเลีย้งคอ็กเทลทกุๆ ค ่าคืน ท่ีมีบริการอาหาร
แบบทาปาส และโอกาสในการพบปะกบัฝ่ายบริหารของรีสอร์ทรวมทัง้แขกท่านอ่ืนๆ/ Sundowner Canapés 
selection 

 พเิศษส าหรับมือ้ค ่าลกูค้าสามารถเลือกรับประทานจาก 3 สถานท่ี ได้แก ่บฟุเฟ่ต์นานาชาต ิซึ่งรวมการแสดงลีลาการ
ปรุงเทปปันยากิโดยเชฟผู้ เช่ียวชาญท่ีรีฟ, ลิม้รสอาหารไทยท่ีโลตสั หรืออาหารอิตาเลียนและกริลล์ท่ีอซัซูรี มาเร (ต้อง
ส ารองท่ีนัง่ลว่งหน้า)/ A choice of 3 dinner venues featuring international themed buffets and the 
showmanship of Tepanyaki at the Reef, Thai fare at Lotus, Italian cuisine and grills at Azzuri Mare 
(advanced reservation required). 

 รีสอร์ทแห่งนีมี้บาร์ 2 แห่งเปิดให้บริการ รวมทัง้ไอส์แลนด์คลบั และจะเสร์ิฟเคร่ืองดื่มทกุวนัตัง้แต่ 10.00 น. ไปจนถึง 
23.00 น. รายการเคร่ืองดื่ม อาทิ เฮ้าส์ไวน์ (ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิง้, โรเซ่, เบียร์, เหล้าสปิริต, คอ็กเทล, 
เคร่ืองดื่มซอฟท์ดร๊ิงค์, ชา, กาแฟ และน้าผลไม้)/ The resort operates 2 bar areas and beverages are served 
daily from 10 am to 23 pm. Including house pouring wines (e.g. red, white, sparkling), beer, spirits, 
cocktails, soft drinks, tea, coffee and juices 

 บริการเตมิมนิิบาร์วนัละครัง้ รายการสนิค้า ได้แก่เคร่ืองดื่มซอฟท์ดร๊ิงค์ชนิดต างๆ, น้าแร่ และเบียร์/ Mini-bar 
replenished once daily  



                      
                                        
 
 
 
 
 
 

 บริการเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูภายในห้องพกัทกุห้อง รวมทัง้ทัว่บริเวณรีสอร์ทเพ่ือมอบความสะดวกสบาย
สงูสดุ/ Wireless Internet access and nightly entertainment around the resort 

 กิจกรรม: ลกูค้าสามารถเลือกกิจกรรมยามว่าง เช่น ทวัร์ด าน า้ตืน้ชมประการัง, ทวัร์ชมฉลามวาฬทางเรือ, ลอ่งเรือชม
พระอาทิตย์ตกดนิ, ทวัร์ส ารวจเกาะรอบๆ และตกปลายามพระอาทิตย์ตกดนิ (กรุณาส ารองล่วงหน้า และให้บริการ
กิจกรรมละ 1 ครัง้ของการเข้าพกัแตล่ะท่าน)/ A selection of excursions 

 บริการห้องออกก าลงักาย, สนามเทนนิส รวมถึงบริการอปุกรณ์ด าน า้ตืน้ และอปุกรณ์กีฬาทางน า้ตา่งๆ ชนิดไมใ่ช้
เคร่ืองยนต์รวมถึง เรือยาง, เรือกล้วย/ Leisure, health and well-being services including use of non-motorized 
water sports, tube rides and banana boat, snorkeling equipment, use of the fitness center, tennis 
programs 

 

PACKAGES DO NOT INCLUDE: 
 ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-มลัดีฟส์ / Round Trip Air ticket Bangkok - Maldives  
 การรับประทานอาหารภายในวลิลา  / Dining in the Villa 
 สทิธิประโยชน์จากไอส์แลนด์คลบั / Benefit from Island Club 
 ด าน้า้ลกึ, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสนัทนาการใดๆ ท่ีไมไ่ด้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or 

activities that do not mentioned in the package 
 

SPECIAL FOR HONEYMOONER 
 Bottle of Wine. 
 Fruit basket on arrival. 

 
CHECK IN / CHECK OUT 

 Check in: 15.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพกัวา่ง) / Early check-in: possible when room is 
available. 

 Check out: 11.00 hrs. 
 หากต้องการใช้ห้องพกัตอ่ ระหวา่งเวลา 12.00 น. ถึง18.00 น. คดิคา่บริการ 50% ของราคาห้องพกั / Day Use: 

12.00 -18.00, room charge 50%. 
 หากใช้ห้องพกัเกิน 18.00 น. คดิคา่บริการ100% ของราคาห้องพกั / Day use: over 18.00, room charge 100%. 

 
 

 

 



                      
                                        
 
 
 
 
 
 

 

CANCELLATION POLICY 

 45 วนัก่อนเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 50% ของราคาห้องพกัท่ีจองเข้าพกัรวมทัง้หมด / 45 -31 Days before arrival: 
cancellation charge 50%. 

 30 วนัก่อนเดนิทาง: เสียคา่บริการ 100% ตามราคาห้องพกัท่ีจองเข้าพกัรวมทัง้หมด / 30 days before arrival: 
cancellation charge 100%. 

 ยกเลกิกระทนัหนั: หรือ พกัไมค่รบตามท่ีจองไมส่ามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the 
resort : charge 100%. 

 
For reservation, please contact K.Boy : 089-168-2530 K.Joy : 083-922-2599 

or 02 742-6073-4 
 

www.enjoyalways.com 

http://www.enjoyalways.com/

