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Lily Beach Resort & Spa (ลลิี ่บีช รีสอรท์ แอนดส์ปา ) ที่พักหรูระดับ 5 ดาว เดนิทางดว้ย  Seaplane 

ประมาณ 30 นาท ีรสีอรท์แห่งน้ี สิง่อํานวยความสะดวกครบครันภายในรีสอรท์ แขกผูม้าเยือนจะไดร้ับความ

สะดวกสบายในระหว่างที่พักที่น่ี  บริการ ฟรี Wi-Fi ทุกหอ้ง, แผนกตอ้นรับ 24 ชั่วโมง, รูมเซอร์วสิ 24 

ชัว่โมง, สระวา่ยน้ํา อา่งจากชุชี ่ไวบ้รกิาร สิง่อํานวยความสะดวกเพื่อกจิกรรมนันทนาการ เช่น หอ้งฟิตเนส, 

ซาวน่า, สระวา่ยน้ํากลางแจง้ หรอืกจิกรรมทางน้ําไม่วา่จะเป็นดําน้ําลกึหรือดําน้ําตืน้ก็สามารถตอบโจทยค์น

รักทะเลไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ลลิี ่บชี รสีอรท์ แอนดส์ปา มเีพยีงวสัดจุากธรรมชาตเิท่านัน้ทีถู่กนํามาใช ้การผสมผสานกันของไม ้หนิ และ

การออกแบบทีท่ันสมัย ซึง่เป็นผลงานสถาปัตยกรรมมัลดเิวยีนร่วมสมัยทีล่อ้มรอบไปดว้ยธรรมชาต ิมบีรกิารส

ปาบําบัด Tamara Spa ซึง่เป็นศาลาสปากลางน้ํา รสีอรท์แนวปะการังทีอ่ดุมสมบูรณ ์

Promotion 

 

 

 

1 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2562 

ราคา / ทา่น 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

BEACH VILLA 40,000 51,000 63,000 

BEACH FAMILY VILLA (4 ท่าน) 39,000 50,000 61,000 

LAGOON VILLA 43,000 57,000 70,000 

DELUXE WATER JACUZZI POOL VILLA 52,000 70,000 88,000 

SUNSET JACUZZI WATER VILLA SUITES 62,000 85,000 108,000 

 

5 มกราคม – 30 เมษายน 2562 
ราคา / ทา่น 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

BEACH VILLA 49,000 65,000 81,000 

BEACH FAMILY VILLA (4 ท่าน) 40,000 55,000 71,000 

LAGOON VILLA 55,000 74,000 94,000 

DELUXE WATER JACUZZI POOL VILLA 68,000 94,000 120,000 

SUNSET JACUZZI WATER VILLA SUITES 93,000 131,000 170,000 
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21 กรกฎาคม – 30 กนัยายน  2562 
ราคา / ทา่น 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

BEACH VILLA 41,000 52,000 64,000 

BEACH FAMILY VILLA (4 ท่าน) 40,000 51,000 63,000 

LAGOON VILLA 44,000 58,000 71,000 

DELUXE WATER JACUZZI POOL VILLA 53,000 71,000 88,000 

SUNSET JACUZZI WATER VILLA SUITES 65,000 89,000 112,000 

 

1 – 31 ตุลาคม 2562 

ราคา / ทา่น 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

BEACH VILLA 42,000 54,000 66,000 

BEACH FAMILY VILLA (4 ท่าน) 41,000 53,000 65,000 

LAGOON VILLA 45,000 59,000 74,000 

DELUXE WATER JACUZZI POOL VILLA 54,000 73,000 92,000 

SUNSET JACUZZI WATER VILLA SUITES 67,000 93,000 118,000 

 

 

ราคาเตยีงเสรมิ 
 

5 มกราคม – 31 ตุลาคม 2562 
ราคา / ทา่น 

บคุคล / จ านวนคนื 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ่ (12 ปีขึน้ไป) 37,000 48,000 59,000 

เด็ก (0 – 11.99 ปี) 
เขา้พักฟร ี

(เสยีคา่ Seaplane เพิม่ 7,800 บาท) 

- Deluxe Water Villa และ Sunset Water Suite (เขา้พักอย่างนอ้ย 3 คนื) 
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ราคา Package รวม 

 หอ้งพักตามจํานวนวนัทีเ่ลอืก 

 รับสง่ดว้ย Seaplane สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ 
 บรกิารอาหารแบบ (All Inclusive Platinum plan) 
 ฟรอีปุกรณดํ์าน้ําตืน้ (Snorkeling equipment) 

 สทิธใิชบ้รกิารหอ้งฟิตเนส, สนามเทนนสิ, วอลเลยบ์อลชายหาด 
 Kids Club 
 ประกนัภยัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 

สทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้แพ็คเกจ Platinum Plan Inclusions 

-  ตอ้นรับและบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืท่านทัง้ขามาและขากลบั ทีส่นามบนินานาชาตมิาเล 
- เลานจร์ับรอง VIP ณ อาคารรับสง่ผูโ้ดยสารเครือ่งบนิ Seaplane สายการบนิ Trans Maldivian 

Airways (TMA) 
- ไวนช์ัน้เลศิระดบัพรเีมยีมกวา่ 80 ตวัเลอืก จากทั่วทุกมุมโลก ณ รา้นอาหารและบารข์องรสีอรต์

ใหม่ แชมเปญจากฝรัง่เศส คดัสรรมาใหท้่านไดเ้ลอืกลิม้ลอง 

- บุหรี ่4 ยีห่อ้ มใีหบ้รกิารทีบ่ารท์ุกแห่งในรสีอรต์ 
- Lily Maa รา้นอาหารหลกัของรสีอรต์ ใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในรูปแบบบุฟเฟต ์ทัง้มือ้

เชา้ กลางวนั และเย็น เต็มอิม่กบัอาหารนานาชนดิ ทัง้ ป้ิงย่าง บารบ์คีวิ และอืน่ๆอกีมากมาย 

พรอ้มโชวก์ารปรุงอาหารสดๆ พเิศษสําหรับท่านทีค่วบคมุอาหารหรอืแพอ้าหาร สามารถแจง้
ทางรา้นลว่งหนา้ได ้

- Tamarind ภัตตาคารกลางน้ํา ใหบ้รกิารอาหารเอเชยีเลศิรส ทัง้อาหารไทย อาหารอนิเดยี และ

อาหารจนี ปรุงทุกจานอย่างพถิพีถิัน โดยท่านจะไดร้ับสทิธิร์ับประทานอาหารฟรทีีน้ี่ 1 ครัง้/ 
สปัดาห ์เลอืกระหวา่งมือ้เทีย่ง หรอื มือ้เย็น 

- Spirit Bar & Lounge สทิธเิขา้รับบรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละไม่มแีอลกอฮอล ์ไม่

จํากดัปรมิาณ 
- Aqua Pool Bar ใหบ้รกิารอาหารเทีย่งแบบ A la carte พรอ้มเครือ่งดืม่ทัง้ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละ

ไมม่แีอลกอฮอล ์ไม่จํากดัปรมิาณ 

- Vibes Bar ใหบ้รกิารอาหารเทีย่งแบบ A la carte พรอ้มเครือ่งดืม่ทัง้ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละไม่มี
แอลกอฮอล ์ไม่จํากดัปรมิาณ พรอ้มกจิกรรมใหค้วามบันเทงิประจําสปัดาห ์

- มนิบิารร์ะดบัพรเีมยีม มเีบยีร ์ไวน ์น้ําอดัลม น้ําเปลา่ และขนมขบเคีย้วไวใ้หบ้รกิารทุกวนั 

- อภนัินทนาการ เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอลฟ์ร ีที ่Beach-Side Cooling Box 
- อภนัินทนาการ อปุกรณดํ์าน้ําและเครือ่งเลน่ทางน้ําแบบไรม้อเตอร ์
- เขา้ใชบ้รกิาร Sport Complex ไดฟ้ร ีทัง้สนามเทนนสิ สนามวอลเลยบ์อล ยมืออกกําลงักาย 

และกฬีาในร่มทุกชนดิ 
- อภนัินทนาการ ทรปิกจิกรรม 2 ทรปิ/ 1 ท่าน/ การเขา้พัก ทัง้ ทรปิดําน้ําชมปะการงั ทรปิตกป

ลา ทรปิลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ และทรปิเยีย่มชมหมู่บา้นประมงทอ้งถิน่ โดยยดึตาราง
กจิกรรมของรสีอรต์เป็นหลกั 

- อภนัินทนาการ อนิเตอรเ์น็ต ครอบคลมุทั่วทัง้รสีอรต์ 
- Turtles สโมสรสําหรับเด็กเล็ก สําหรับลกูคา้ตัวเล็กของเรา พรอ้มดแูลและนําเด็กๆทํากจิกรรม

พเิศษมากมาย 
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สทิธปิระโยชนส์ าหรบัผูเ้ขา้พกัหอ้ง Water Villa 

หอ้ง Sunset Water Suite (เขา้พักอย่างนอ้ย 3 คนื) 

- อภนัินทนาการแชมเปญ 1 ขวดสําหรับการตอ้นรับ และ VIP เช็คอนิถงึในหอ้งพัก 
- ตะกรา้ผลไมต้อ้นรับระดบั VIP เมือ่ไปถงึรสีอรต์ 
- รับประทานอาหารรสชาตเิลศิไดฟ้ร ีทีร่า้น Tamarind 

- ทรปิลอ่งเรอืสว่นตวั 
- ผลติภัณฑข์องใชใ้นหอ้งน้ําสดุหรูจาก Hermes 

 

หอ้ง Deluxe Water Villa (เขา้พักอย่างนอ้ย 3 คนื) 

- อภนัินทนาการแชมเปญ 1 ขวด สําหรับการตอ้นรับ 
- อภนัินทนาการของวา่งรสเลศิ ทีค่ดัสรรมาเป็นอย่างด ี
- ผลติภัณฑข์องใชใ้นหอ้งน้ําสดุหรูจาก Bvlgari 

 

สทิธพิเิศษส าหรบัฮนันมีูนและวนัครบรอบแตง่งาน  (เขา้พกัอยา่งนอ้ย 4 คนื) 

- อภนัินทนาการแชมเปญ 1 ขวด 

- อภนัินทนาการเคก้รูปทรงหัวใจ 
- อภนัินทนาการตะกรา้ดอกไมแ้ละผลไม ้
- พเิศษ ดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีนรมิชายหาด พรอ้มอาหาร 4 คอรส์สดุหรู 

- บัตรของขวญัมูลคา่ 50 USD/ ท่าน สําหรับเขา้ใชบ้รกิารที ่Tamara by Mandara (สําหรับทรที
เมน้ท ์ยกเวน้ ทําเล็บมอื เล็บเทา้) 

- บรกิารเปลีย่นผา้ปูทีน่อน 

- บรกิารตกแตง่หอ้งอาบน้ําและเตยีงนอนโหมดโรแมนตกิ 
 

อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เสน้ทางกรุงเทพฯ-มาเล-่กรุงเทพฯ     

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ  
 กจิกรรมกฬีา และสนัทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
 คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
 คา่ภาษีพัฒนาสนามบนิทีม่ัลดฟีส ์USD25 ตอ่ท่าน โดยชําระเองทีส่นามบนิมัลดฟีสใ์นวนัที่

เดนิทางกลบั (ขณะน้ีมกีารยกเวน้คา่ภาษีดงักลา่ว แต่อาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต) 

เง ือ่นไขการจอง 

- กรุณาทําการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30-45 วนักอ่นการเดนิทาง 
- หากทําการจองนอ้ยกวา่ 30 วนั กรุณาชําระคา่บรกิารเต็มจํานวน 

- ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน หลงัจากไดร้ับการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ  
***ทัง้น้ีขึน้กบัปรมิาณการเขา้พักในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่น

ตามเงือ่นไข 

ทีไ่ดร้ับจากทางรสีอรท์*** 
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การยกเลกิ 

- 45-36 วนักอ่นเดนิทาง : หักคา่บรกิาร 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35 วนักอ่นเดนิทาง : เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
- ยกเลกิกะทันหัน หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว, พักไม่ครบตามทีจ่องบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่

คนืเงนิทุกกรณี 

หมายเหต ุ

- ราคาน้ีใชส้ําหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ท่านขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถุประสงค์

เพือ่การท่องเทีย่ว เท่านัน้  

- เด็กสามารถเขา้พักกลางน้ําได ้มบีรกิารเตยีงเสรมิ 
- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย 

คา่ธรรมเนียมน้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่ง

ใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุล

ใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้

เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว ทีพํ่านัก อยู่ในประเทศไทย อํานาจสทิธิข์าดเป็นของ

ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การ

ยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ

จลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนือ อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนืคา่บรกิารได ้

 

 

 02-641-6800 


