
MALDIVES

14,900.-

Kaani  Plam Hotel

Code: 3D2N  
 

MAAFUSHI   LOCAL  ISLAND



Itinerary
Day 1
กรุงเทพฯ-มลัดีฟส-์มาฟูช-ิพกัผอ่นอิสระ

Day 2
อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็
Manta reef  
Turtle reef  
Biyadhoo reef
Dolphin trip  

Day 3

ล่องเรอืชมพระอาทิตย ์
ตกปลากลางคืน
อาหารเยน็

มลัดฟีส-์มาฟูช-ิกรุงเทพฯ
อาหารเชา้

กิจกรรมออกทรปิ ดาํนํ�า ไมส่ามารถการนัตีไดว้า่จะเจอสตัวน์ํ�า 100%  
เนื�องจากเป�นการทํากิจกรรมที�เป�นไปตามวถิิธรรมชาติ
**บรกิารถ่ายภาพ ภาย VDO ฟรี

มาฟูช-ิดาํนํ�า3จุด-ล่องเรอืชมโลมา



Maafushi / เกาะมาฟูชิ เกาะชาวบ้านชาวประมง เน้นกิจกรรม (ประเทศมัลดีฟส์)

เกาะมาฟูชิ  หมู่เกาะแห่งนี� เป� นเกาะชุมชนชาวบ้านเกาะเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2000-3000 คน 
อาชีฟทาํการประมง บริการนักท่องเที�ยวชมธรรมชาติอันงดงามของทะเล พาเที�ยวชมและทาํกิจกรรม กับ สัตว์ 
โลกสวยงามใต้ท่องทะเลที�หาดูอยาก  เช่น ดาํน�าถ่ายรูปกับปลาฉลาม  ชมเต่าทะเล   ชมปลาโลมา  ชมปลา
กระเบน และ ดาํน�าดูปะการัง ปลาสวยงามมากมายการเดินทางมายังเกาะนี� เดินทางโดยเรือ เฟอร์รี� จาก 
สนามบินนานาชาติ มัลดีฟส์ หรือเรียกสั�นๆ ว่าสนามบินมาเล่นั�นเอง หรือจะเดินทางโดยสป� ดโบ้ทเพียง 30 
นาที ที�พักบนเกาะมาฟูชิมา ให้เลือกมากมาย อย่างเช่นโรงแรม KAANI PLAM BEACH RESORT 4 ดาว เป� ด 
ใหม่ตั�งอยู่บนหาด BIKINI  มีหาดส่วนตัวพักผ่อนเล่นน�า มีกิจกรรมทางน�าให้นักเที�ยวเช่น พายเรือคายัก 
Paddle board  ถือว่าดีเลยทีเดียว โรงแรมห้องพักกว้างขวาง สะอาด ตบแต่งหรูหรา สะดวกสบายกับการพัก 
ผ่อน ห้องพักปรับอากาศพร้อมโทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียม บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
(WiFi) ฟรี และจักรยานสําหรับใช้งานฟรี ครัว  
**เกาะมาฟูชิไม่มีเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ขายและห้ามนาํเข้าด้วยข้อจาํกัดของกฏหมาย และเป�นประเทศมุสลิม





โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์

  06.00 น  ผูโ้ดยสารเชค็อินด้วยตัวเองสนามบนิดอน 
                เมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง  
                ประเทศควรถึงสนามบนิก่อนเครื�องออก    
                เดินทาง 2-3 ชั�วโมง ทางเขา้ประต ู1-2 

11.40น  ถึงนามบนิมาเล่ย ์ประเทศมลัดีฟส ์
             ใชเ้วลาบนิ 4 ชั�วโมง 

13.30น ทําการเชค็อินเคาน์เตอร ์โรงแรมประตทูาง
             ออกสนามบนิ KAANI PLAM BEACH No.20

          ได้เวลานัดหมายนําท่านนั�งเรอืสป�ดโบท้
         30 นาที เดินทางสูเ่กาะมาฟูชเิกาะท้องถิ�น 
         ธรรมชาติสมบูรณ์ พกัโรงแรม Kaani Plam 
         Beach  เป�ดใหม ่4 ดาว ติดชายหาด BIKINI 

    16.00น  อิสระพกัผอ่น เล่นนํ�าชายทะเล หรอื สระวา่ยนํ�า 
                 Roop  top in finity Pool

09.15น  สายการบนิแอรเ์อเซยี FD175 ออกเดินทาง

Day 1.

20.00น  รบัประทานอาหารเยน็ International buffet 
              อิสระพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
              พกั Deluxe room Sea view with Balcony

อาหารเย็น Internation buffet

17.00 น  ล่องเรอืชมพระอาทิตยย์ามเยน็ ชมบรรยากาศ
              ความสวยงามท้องทะเลสนุกสนานกับกิจกรรม
              ตกปลาแบบพื�นเมอืง Sunset fishing trip 
              นํ�าปลาที�จบัได้มาเป�นอาหารมื�อเยน็
            



ดํานํ�า3จุด-ล่องเรือชมโลมา
 Manta reef-Turtle reef-Biyadhoo reef 

Dolphin trip

 

08.00 น    รบัประทานอาหารเชา้แบบ 
                International Buffet
                 
09.00 น     ผจญภัยกับโลกใต้นํ�าทะเลมลัดีฟส ์
                  (ดํานํ�า 3 จุด) 
                ที�มธีรรมชาติโลกใต้นํ�าที�สวยงามมากไดแ้ก่ 
                 Manta reef,Turtle reef และ Biyadhoo reef  
                 สมัผสัฝูงปลา เต่า กระเบน และปะการงัสมบูรณ ์
                 อยา่งใกล้ชดิ
12.00 น     ทานของวา่งกลางวนัแบบป�คนิค ณ 
                 Sand bank จดัตรยีมไวใ้หพ้รอ้มเครื�องดื�ม
                 จากนั�นชมเนินทรายทะเลความมหศัจรรยข์อง
                 มลัดีฟส ์
14.00 น     เพลิดเพลินกับ ล่องเรอืชมโลมาที�แหวกวา่ย 
                  หยอกล้อโต้คลื�นเล่นกับเรอื และชมววิ  
                  พระอาทิตยต์กอันงดงามของทะเลมลัดีฟส์
18.00 น     รบัประทานอาหารเยน็แบบ 
                 International Buffet
                 อิสระพกัผอ่นตามอัธยาศัย
                 พกั Deluxe room Sea view with Balcony
                

Day 2    

อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็



07.00 น   รบัประทานอาหารเชา้แบบ 
               International Buffet 

08.00 น   คณะพรอ้มกัน นั�งเรอืสป�ดโบท้ เดินทางสูท่่า อากาศ Male ด้วยความประทับใจ
10.00 น    เชค็อินเคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเซยี  

12.00 น    เครื�องออกเดินทางจากสนามบนิมาเล่โดยเที�ยว
                 บนิ FD176

19.00 น    ถึงท่าอากาศยายดอนเมอืงโดยสวสัดิภาพ
              

 

Day 3   
 

Maafushi -Kaani plam beach
-Maldives airport-Bangkok

 
 

 

กรณีอยูต่่อจะเป�นโปรแกรมอิสระรวมหอ้งพกั อาหารเชา้ อาหารเยน็ ของทกุวนั และรวม Speed Boat ขากลับสนามบนิ โดย 
สามารถเล่นนํ�าทะเลหน้าชายหาด Bikini Beach พายคายคั เล่น Paddle board หรอืกีฬาทางนํ�าอื�นๆ โดยมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�มเติม ชาํระ 

ได้ที�โรงแรม เดินเล่นชมวถีิชวีติของผูค้นบนเกาะ Maafushi หรอืสามารถเลือกซื�อทรปิเพิ�มเติมดังนี�
 

ทรปิดํานํ�า 3 จุด Manta reef, Turtle reef, Biyadhoo reef 1,200 บาทต่อท่าน
ทรปิดํานํ�ากับฉลามวาฬและแมนต้า 3,300 บาทต่อท่าน

ทรปิตกปลายามเยน็ 900 บาทต่อท่าน



รายละเอียดค่าใชจ้า่ย
Half Board + Excursion + Speed Boat 

Deluxe Sea View with 
Balcony

Room type
(Twin sharing)

Special Price
2 Nights

TRAVELING PERIOD: 1 Aug - 31 Oct 2022 

Special Price
3 Nights

Special Price
4 Nights

20,90014,900 17,900

โรงแรม 4 ดาวเป�ดใหม่ สระว่ายนํ�าบนดาดฟ�า**รวมทริปดํานํ�ากับฉลาม ดํานํ�าจุดเรือจม ป�คนิค 
Sand bank - เที�ยวเกาะท้องถิ�น - ล่องเรือชมโลมา

Deluxe Sea View with 
Balcony

Room type
(Twin sharing)

Special Price
2 Nights

TRAVELING PERIOD: 1 Nov - 31 Oct 2023

Special Price
3 Nights

Special Price
4 Nights

21,90015,900 18,900

โรงแรม 4 ดาวเป�ดใหม่ สระว่ายนํ�าบนดาดฟ�า**รวมทริปดํานํ�ากับฉลาม ดํานํ�าจุดเรือจม ป�คนิค 
Sand bank - เที�ยวเกาะท้องถิ�น - ล่องเรือชมโลมา

Room type
(Twin sharing)

Special Price
2 Nights

Extra Person 

Special Price
3 Nights

Special Price
4 Nights

Adult > 10 Years 20,90014,900 17,900

Adult : Single 39,00023,000 31,000

Child 2 - 9.99 
Years

17,00011,000 14,000

Infant 0 - 1.99 
Years

1,000500 750



อัตราค่าบรกิารนี�รวม
ที�พัก Kaani plam beach 4 ดาว 2 คืน 
เรือสป�ดโบ้ทรับ-ส่ง 
ล่องเรือตกปลา ชมพระอาทิตย์ 
อาหารนานาชาติที�โรงแรม  รวม 4  มื�อ ของว่างกลางวันแบบป�คนิก 1 มื�อ รวม 5 มื�อ
ทริปดํานํ�า 3 จุด Manta reef,Turtle reef , Biyadhoo reef
Sandbank trip
อุปกรณ์ดํานํ�า ผ้าเช็ดตัว
สระว่ายนํ�า infinity Pool
บริการถ่ายภาพระหว่างออกทริป
เจ้าหน้าที�ดูแลระหว่างกิจกรรมต่างๆ 
บริการฟรี wi fi ทั�งในห้องและส่วนกลาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,0000 บาท+ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท
Service Charge 10% ,Maldives GST Tax 12% ,Green tax

อัตราค่าบรกิาร ไมร่วม
ไม่รวมค่าตั�วเครื�องบิน
ไม่รวม ค่ามินิบาร์ เครื�องดื�มต่างๆนอกเหนือรายการ
ไม่รวมค่ากิจกรรมอื�นๆ อยู่นอกเหนือจากรายการที�ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%

กรณอียูต่่อจะเป�นโปรแกรมอิสระรวมหอ้งพกั อาหารเชา้ อาหารเยน็ ของทกุวนั และรวม 
SPEED BOAT ขากลับสนามบนิ โดยสามารถเล่นนํ�าทะเลหน้าชายหาด BIKINI BEACH พายคาย ั
ค เล่น PADDLE BOARD หรอืกีฬาทางนํ�าอื�นๆ โดยมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�มเติม ชาํระไดที้�โรงแรม เดนิ

เล่นชมวถีิชวีติของผูค้นบนเกาะ MAAFUSHI หรอืสามารถเลือกซื�อทรปิเพิ�มเติมดังนี�
 

ทรปิดาํนํ�า 3 จุด MANTA REEF, TURTLE REEF, BIYADHOO REEF 1,200 บาทต่อท่าน
ทรปิดาํนํ�ากับฉลามวาฬและแมนต้า 3,300 บาทต่อท่าน

ทรปิตกปลายามเยน็ 900 บาทต่อท่าน



เงื�อนไขการจอง

เงื�อนไขการจองทัวร์

ทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-45 วันก่อนเดินทาง
งวดแรกชําระภายใน 24 ชั�วโมงหลังจากยืนยันการจอง
ชําระงวดแรก 50%
ชําระงวดที�2ชําระ ก่อนเดินทาง 45 วันเต็มจํานวน
หากทําการจองน้อยกว่า 45 วัน ชําระเต็มจํานวน
รับชําระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมบัตร 3%

 ทําการจองโดยชําระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเพื�อขอเงินคืนได้ ทุกกรณี 
บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที�เกิดจากสายการบิน ,สภาพ 
อากาศ,การเมือง,การถูกเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมัลดีฟส์ปฎิเสธการเข้า- 
ออก ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป�นเหตุผลซึ�งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบขอ 
งบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั�งหมด
พาสปอร์ตผู้เดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทาง นับจากวันเดินทาง 
ไป-กลับและจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด ชาด
ในระหว่างการท่องเที�ยวนี� หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะทั�งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่าน 
สละสิทธิ�ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

เงื�อนไข และ ขอ้กําหนด


