
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  

ออกเดินทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดีฟส)์  09.30-11.45 

เดินทางกลับ PG 712  มาเล ่(มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ   12.40-19.05 

 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา 

ออกเดินทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50  

ต่อเครื่อง UL115   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(่มัลดีฟส์) 13.35 - 14.30  

เดินทางกลับ UL104   มาเล ่(มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35  

ต่อเครื่อง UL402   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15 (วันรุ่งขึ้น) 

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     



..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมำเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลัง
ท าการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ ซำฟำร ี
ไอซแ์ลนด ์รสีอรท์ และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

วันทีส่อง (สาม) ของการเดินทาง มัลดีฟส์  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 
วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 
กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 
วนัทีส่ำม(สี)่ของกำรเดนิทำง  มำเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 
วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 
กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 

.........  ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 
 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารแพค็เกจ 
PERIOD: 1 February - 10 April 2017 

Room Type 

  

3 Days 2 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

4 Days 3 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

3 Days 2 Nights  

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

4 Days 3 Nights 

ตอ่ทา่น  

Beach Bungalow 31,100 39,100 17,200 22,000 

Semi Water  40,400 52,500 18,500 23,500 

Water Bungalow 33,100 42,100 17,200 22,000 



 

 PERIOD: 11 - 30 April 2017 

Room Type 

  

3 Days 2 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

4 Days 3 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

3 Days 2 Nights  

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

4 Days 3 Nights 

ตอ่ทา่น  

Beach Bungalow 31,100 39,100 17,200 22,000 

Semi Water  36,700 47,000 18,500 23,500 

Water Bungalow 33,100 42,100 17,200 22,000 
 

PERIOD: 1 - 31 MAY 2017 

Room Type 

  

3 Days 2 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

4 Days 3 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

3 Days 2 Nights  

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

4 Days 3 Nights 

ตอ่ทา่น  

Beach Bungalow 33,600 42,800 18,500 23,500 

Semi Water  34,700 44,600 18,500 23,500 

Water Bungalow 30,600  37,900  18,500 23,500 
 

PERIOD: 1 JUNE - 25 JULY 2017 

Room Type 

  

3 Days 2 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

4 Days 3 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

3 Days 2 Nights  

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

4 Days 3 Nights 

ตอ่ทา่น  

Beach Bungalow 32,400 41,100 18,500 23,500 

Semi Water  33,600 42,900 18,500 23,500 

Water Bungalow 30,600 37,900 18,500 23,500 
 

PERIOD: 26 JULY - 31 OCTOBER 2017 

Room Type 

  

3 Days 2 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

4 Days 3 Nights  

(2 Persons) 

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

3 Days 2 Nights  

ตอ่ทา่น 

Child 2-11.99 ปี 

4 Days 3 Nights 

ตอ่ทา่น  

Beach Bungalow 33,700  43,000 18,500 23,500 

Semi Water  34,900 44,800 18,500 23,500 

Water Bungalow 30,600 37,900 18,500 23,500 

 *รำคำนีเ้ป็นรำคำตอ่หนึง่ทำ่นส ำหรบักำรเขำ้พกั 2 ทำ่นเทำ่น ัน้* 

*โปรโมช ัน่นีไ้มส่ำมำรถใชร้ว่มกบัโปรโมช ัน่อืน่ๆ ได*้ 
 

อตัรำดงักลำ่วนีร้วม 
- คา่ทีพ่ักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 
- Seaplane รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 
- Welcome Drink 
- การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น) 
- เครือ่งดืม่ไมจ่ ากดั (น ้าแร,่ น ้าอดัลม, เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล) ตัง้แตเ่วลา 10:30 - 22:00 น. 
- ฟร ีแซนดว์ชิและเคก้ ในชว่งเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น. 
- ฟร ีทรปิด าน ้าตืน้ หรอืเทีย่วเกาะชมุชน (สามารถเลอืกได ้1 อยา่งตามตารางกจิกรรม) 
- ฟร ีคา่เชา่อปุกรณ์ด าน ้า และ ฟร ีการใชง้านหอ้งฟิตเนส คอรต์แบดมนิตัน หอ้งเกม (ปาลกูดอกและเทเบลิเทนนสิ) 
- ฟร ีWifi สว่นกลาง 
- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท 
*** เฉพาะการจองตัง้แตว่ันที ่1 May - 31 Oct 17 หอ้ง Water Bungalow จะไดรั้บสทิธปิระโยชนเ์พิม่ขึน้ดังนี ้
- ฟร ีMassage 30 นาท ีตอ่ทา่น ตอ่การเขา้พัก 
- กจิกรรม ด าน ้าตืน้ หรอื ตกปลาตอนกลางคนื 
- ฟรกีจิกรรมน่ังเรอื Safari ครึง่วัน เฉพาะทา่นทีจ่องหอ้งพักพรอ้มกนั 2 หอ้ง พักขัน้ต ่า 3 คนื 
 
 



อตัรำดงักลำ่วยงัไมร่วม  
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั และมนิบิาร ์
- กจิกรรมด าน ้า, สนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 

  
เงือ่นไขกำรจอง 

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วันกอ่นการเดนิทาง 

 หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30 วัน กรณุาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 

 ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยนัการจองจากทางบรษัิท ฯ ภายใน 7 วัน ทัง้นีข้ ึน้กบัปรมิาณ 

การเขา้พักในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดรั้บจากทางรสีอรท์ 

  
กำรยกเลกิ 
- 45-31 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 
- 30 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
- ยกเลกิชว่งเทศกำล,วนัหยดุยำว หรอื พกัไมค่รบตำมทีจ่องบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทกุกรณี 
 
หมำยเหต ุ

 ราคานีใ้ชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

 เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ลัดฟีสไ์มอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีพักแบบ 

Water Bungalow หอ้งพกั 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพกักบัเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมี

อาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 

 อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีาร

ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

 หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื

เงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอื

ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม

สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ ทาง

บรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


