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 Seaplane  รับ-ส่ง ไปกลบั สนามบินมาเล-รีสอร์ท 

 ห้องพกักลางนํ้า สุดชิค 2 คืน 

 ฟรี WIFI  

 อาหาร นานาชาติ เชา้ – กลางวนั – เยน็ (ทุกวนั)  

 บริการเคร่ืองด่ืมไม่อั้น (ทุกวนั) ไวน์ , เบียร์ , คอ็คเทล,มอ็คเทล,นํ้าด่ืม , นํ้าผลไม ้ 

 บริการของว่างระหว่างวนั เช่น ชา - กาแฟ  เคก็, แซนวิส  รอบเชา้ และ บ่าย 

 บริการกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น ศูนยอ์อกกาํลงักาย, สนามแบดมินตนั, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)  

 บริการฟรี โปรแกรมทวัร์ สุดพิเศษ  เลือกได ้1 อยา่ง ต่อทริป  ล่องเรือชมเกาะ หรือ ดาํนํ้าดูปะการัง 
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รายละเอียดการเดินทาง 

 

วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - มลัดีฟส์                            

*สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางดว้ยสายการบิน Bangkok Airways (PG) 

07.30 น. ทาํการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  

ชั้น 4 ประต ู3 Row “F” (ควรถงึสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดนิทาง) 

***** สาํหรบัเท่ียวบินระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรข์องสายการบิน จะปิดก่อนเคร่ืองข้ึน 50 นาที*** 

09.30 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์เท่ียวบินPG711 

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเลป่ระเทศมลัดฟีส ์

หลงัทาํการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ใหท่้านติดต่อท่ี เคาน์เตอรรี์สอรท์ท่ีท่านไปพกั 

ในระหวา่งน้ีจะมีพนักงานคอยใหบ้ริการบริการ และ นําท่านสูรี่สอรท์ 

นําท่านเดินทางโดย Seaplane ไปยงัรีสอรท์หรรูะดบั 4 ดาว 

บ่าย  เช็คอินเขา้สูท่ี่พกั หอ้งพกัตามท่ีท่านเลือก...  
จากน้ันใหท่้านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลน่กิจกรรมทางรีสอรท์  เชน่ ฟรีศนูยอ์อกกาํลงักาย, 
สนามแบดมินตนั, หอ้งเลน่เกมส ์(ปาเป้า, ปิงปอง) 
*** อ่ิมอรอ่ยไม่อั้น กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเชน่ ชา - กาแฟยามบ่ายพรอ้มของวา่ง, 
เคร่ืองด่ืมน้ําอดัลมและน้ําแร ่ตลอดวนั  และบารเ์ปิดใหบ้ริการเฮาสไ์วน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร ์
และค็อกเทล ตลอดการเขา้พกั *** 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร  
 

*สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางดว้ยสายการบิน Srilankan Airlines (UL) 

07.00 น. ทาํการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  

ชั้น 4 ประต ู9 Row “W” (ควรถงึสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดนิทาง) 

***** สาํหรบัเท่ียวบินระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรข์องสายการบิน จะปิดก่อนเคร่ืองข้ึน 50 นาที*** 

09.10 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา เท่ียวบินUL403 

11.00 น.             แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีโคลมัโบ 

13.35 น.             ออกเดินทางสูส่นามบินมาเล ่ประเทศมลัดีฟส ์เท่ียวบินท่ีUL115 

14.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเลป่ระเทศมลัดฟีส ์

หลงัทาํการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ใหท่้านติดต่อท่ี เคาน์เตอรรี์สอรท์ท่ีท่านไปพกั 

ในระหวา่งน้ีจะมีพนักงานคอยใหบ้ริการบริการ และ นําท่านสูรี่สอรท์ 

นําท่านเดินทางโดย Seaplane ไปยงัรีสอรท์หรรูะดบั 4 ดาว 

บ่าย  เช็คอินเขา้สูท่ี่พกั หอ้งพกัตามท่ีท่านเลือก...  
จากน้ันใหท่้านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือเลน่กิจกรรมทางรีสอรท์  เชน่ ฟรีศนูยอ์อกกาํลงักาย, 
สนามแบดมินตนั, หอ้งเลน่เกมส ์(ปาเป้า, ปิงปอง) 
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*** อ่ิมอรอ่ยไม่อั้น กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเชน่ ชา - กาแฟยามบ่ายพรอ้มของวา่ง, 
เคร่ืองด่ืมน้ําอดัลมและน้ําแร ่ตลอดวนั  และบารเ์ปิดใหบ้ริการเฮาสไ์วน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร ์
และค็อกเทล ตลอดการเขา้พกั *** 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร  
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  มลัดีฟส์  – อิสระเลือกทาํกิจกรรมต่างๆ ตามอธัยาศยั                              

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหาร 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ... ท่านสามารถเลือกกิจกรรมทางรีสอรท์ได ้อยา่งได อยา่งหน่ึงฟรี เชน่ 
1.ดาํน้ํา ดปูะการงัรอบๆ เกาะ   2. ลอ่งเรือ ชมเกาะ 
ท่านท่ีไม่ออกไปดาํน้ํา ... ท่านสามารถรว่มกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีนําโดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
และมีประสบการณ ์ เชน่ ฟรีศนูยอ์อกกาํลงักาย, สนามแบดมินตนั, หอ้งเลน่เกมส ์(ปาเป้า, ปิงปอง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  
*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดวนั อาทิเชน่ ชา - กาแฟยามบ่ายพรอ้มของวา่ง, 
เคร่ืองด่ืมน้ําอดัลมและน้ําแร ่ตลอดวนั  และ บารเ์ปิดใหบ้ริการเฮาสไ์วน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, 
เบียร ์และค็อกเทล ตลอดการเขา้พกั *** 

เย็น  บริการอาหาร  คํา่ ณ หอ้งอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   มลัดีฟส-์โคลมัโบ -กรุงเทพฯ                     
 

*สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางดว้ยสายการบิน Bangkok Airways (PG) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
                           * เก็บสมัภาระเพ่ือทาํการ Check Out ออกจากรีสอรท์* 
 
“สาํหรบัเวลากลบั ในการนัด เรือ หรือ เคร่ืองบินนํ้า ข้ึนอยู่กับทางรีสอรท์จะทาํการนัดเวลาเอง” 
 
12.40 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินPG719 

19.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิูกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
                    *สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางดว้ยสายการบิน Srilankan Airlines (UL) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
                   * เก็บสมัภาระเพ่ือทาํการ Check Out ออกจากรีสอรท์ 
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“สาํหรบัเวลากลบั ในการนัด เรือ หรือ เคร่ืองบินนํ้า ข้ึนอยู่กับทางรีสอรท์จะทาํการนัดเวลาเอง” 
 
บ่าย  ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่ เพ่ือเดินทางกลบั  
21.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินโคลมัโบ เท่ียวบินUL104 

22.55 น.             แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีโคลมัโบคะ 

+เดินทางกลบั 1 วนั 

01.16 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบิน UL402 

06.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** Have a Nice Trip*** 

 

อตัราค่าบริการต่อท่าน 
 

 

 

* 26 ธ.ค. 16-6 ม.ค. 17 พกัขั้นตํา่ 4 คืน * 

** เขา้พกัตั้งแต่ 4 คืนข้ึนไป ฟรี Night Fishing ** 

 

          
                                                                                                  Water Bungalow 
 

              Semi Water Bungalow  

 

 

 

 

 

เดินทางวนัท่ี ประเภทหอ้งพกั อตัราค่าบริการต่อท่าน 

3วนั 2คืน** 

อตัราค่าบริการต่อท่าน 

4วนั3คืน*** 

ผูใ้หญ่  

พกัคู่ 

ท่านละ 

ผูใ้หญ่  

พกัเดี่ยว

ท่านละ 

ผูใ้หญ่  

พกั3ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ 

2-12 ปี 

ท่านละ 

ผูใ้หญ่  

พกัคู่ 

ท่านละ 

ผูใ้หญ่  

พกัเดี่ยว 

ท่านละ 

ผูใ้หญ่  

พกั3ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ 

2-12 ปี 

ท่านละ 

1 พ.ค. – 31 ต.ค. Water Bungalow 29,999.- .38,999 27,999 18,999 36,999 48,999 32,999. 22,999 
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อตัราค่าตัว๋เครือ่งบินราคาเริม่ตน้  

 สายการบิน ศรีลงักา แอรไ์ลน ์       ราคาเร่ิมตน้   14,900.- 

เท่ียวบินขาไป:        UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 & UL115 Colombo-Male 13:35-14:30 

เท่ียวบินขากลบั: UL104 Male-Colomb       21:35-22:35 & UL402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15(+1) 
 

 สายการบิน บางกอก แอร ์           ราคาเร่ิมตน้  18,900  .- เดินทาง จนัทร ์/องัคาร/พุธ    

                                              ราคาเร่ิมตน้  22,900.-   เดินทาง พฤหสั/ศุกร/์เสาร ์ 

เที่ยวบิน ขาไป             PG 711 Bangkok - Male : 09.30 - 11.45  

เท่ียวบิน  ขากลบั      PG 712 Male - Bangkok : 12.40 - 19.05 

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเช็คก่อนจองทุกครั้ง 

 

ค่าบริการน้ีรวม 

-ท่ีพกั 2 คืน      

-เคร่ืองบินน้ํา ระหวา่งสนามบินมาเล ไป-กลบั หรือ เรียกวา่ Seaplane  

-ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม All Inclusive  

-รวมกิจกรรมตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์

-ฟรี WIFI  

- ประกนัการเดินทาง 

 

ค่าบริการน้ีไม่รวม    

-  ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  

-  ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ เชน่ ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL 

-  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ)  

 

หมายเหต ุ

- การเดินทางสูรี่สอรท์น้ีตอ้งเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน Seaplane (หยุดใหบ้ริการหลงัเวลา 17.00 น.) 

- ขอ้กาหนดสาหรบัการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีนา้หนักไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั ต่อคน หาก

น้ําหนักเกินกาําหนดจะตอ้งเสียค่าระวางเพ่ิมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีสายการบิน 
 


