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สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.30-11.45 
เดนิทางกลับ PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ  12.40-19.05 

 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.00 - 10.50  

ตอ่เครือ่ง UL115   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30  
 
เดนิทางกลับ UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 20.35 - 22.35  

ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรงุเทพฯ  01.15 - 06.15 (วันรุง่ข ึน้) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นท าการจองต ัว๋ทกุคร ัง้) 

จันทร ์พธุ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 

เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

อังคาร พฤหัสบด ีเสาร ์

ออกเดนิทาง FD177  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 17.05 - 19.30 

เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 20.25 - 02.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CODE: VL Anantara Veli Resort & Spa 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขา 
  ออกระหว่างประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่าน ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ Anantara Veli Maldives และ

เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์  
 

 จากนัน้ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รสีอรท์  
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยัและกจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ เชน่ บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้, กจิกรรม
ทางน ้า (บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้่าย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 

 อสิระใหท้า่นร่วมสนุกกบักจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ หรอื เลอืกพักผ่อนตามอัธยาศยั กบัทวิทศันอ์ัน

สวยงามของมัลดฟีส ์(บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 
 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , กจิกรรมทางน ้า (บาง
กจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้่าย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ)  

 

เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
****************** 
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เขา้พกัระหวา่งวนันี ้– 23 ธนัวาคม 2562 

อพัเกรดมือ้อาหารเป็น Half Board ฟร ี
 

1 – 31 AUGUST 2019   

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

พกัคู ่
จองลว่งหนา้  
มากกวา่ 45 วนั 

พกัคู ่
จองลว่งหนา้  
มากกวา่ 45 

วนั 

พกัคู ่
จองลว่งหนา้  
มากกวา่ 45 

วนั 

Over Water Bungalows 33,500 28,000 46,500 37,000 59,900 46,500 

Superior Over Water 

Bungalows 
37,000 32,000 51,900 40,500 66,900 51,900 

DLX Over Water Bungalows 43,900 38,900 62,000 48,500 81,000 62,500 

Ocean Pool Bungalows 49,500 43,900 69,900 54,500 91,000 69,900 

DLX Over Water Pool 

Bungalows 
59,500 53,900 85,000 65,900 111,000 85,500 

1 – 30 SEPTEMBER 2019   

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 

Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 

Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ 

Bed & Breakfast 

พกัคู ่
จองลว่งหนา้  
มากกวา่ 45 วนั 

พกัคู ่

จองลว่งหนา้  

มากกวา่ 45 
วนั 

พกัคู ่

จองลว่งหนา้  

มากกวา่ 45 
วนั 

Over Water Bungalows 31,000 27,000 42,900 34,000 54,500 42,900 

Superior Over Water 
Bungalows 

34,000 30,000 47,900 37,500 59,900 46,900 

DLX Over Water Bungalows 39,900 35,900 56,500 44,000 72,500 55,500 

Ocean Pool Bungalows 44,900 40,900 63,000 49,900 83,000 63,900 

DLX Over Water Pool 
Bungalows 

51,500 47,000 73,500 56,900 95,500 73,500 

1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2019   

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ 
Bed & Breakfast 

พกัคู ่
จองลว่งหนา้  

มากกวา่ 45 วนั 
พกัคู ่

จองลว่งหนา้  
มากกวา่ 45 

วนั 

พกัคู ่
จองลว่งหนา้  
มากกวา่ 45 

วนั 

Over Water Bungalows 33,500 28,000 46,500 37,000 59,900 46,500 

Superior Over Water 

Bungalows 
37,000 32,000 51,900 40,500 66,900 51,900 

DLX Over Water Bungalows 43,900 38,900 62,000 48,500 81,000 62,500 

Ocean Pool Bungalows 49,500 43,900 69,900 54,500 91,000 69,900 

DLX Over Water Pool 

Bungalows 
59,500 53,900 85,000 65,900 111,000 85,500 

 

** ทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิรั์บผูเ้ขา้พักอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป / พักขัน้ต ่าหอ้งพักแบบละ 2 คนืขึน้ไป  
** Full Board ช าระเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/คนื 

 

ราคาแพ็คเกจรวม 
 คา่ทีพั่กตามประเภทหอ้งทีท่า่นเลอืก จ านวน 2 คนื 3 คนื หรอื 4 คนื  

 คา่เรอืเร็ว บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล-่รสีอรท์-สนามบนิมาเล ่

 คา่อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารหลัก (บฟุเฟ่ต)์ 

 บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและผา้เยน็เมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 

 บรกิาร Wi-Fi ทั่วรสีอรท์ (All Villas and Public Areas) 
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 บรกิารสระวา่ยน ้าและเตยีงนอนอาบแดด 

 บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 

 บรกิารเรอืคายัค 

 บรกิารวอลเลย่บ์อล,แบดมนิตัน และโต๊ะปิงปอง (Rackets, Shuttle Cup and balls are available) 

 บรกิารฟิตเนสเซน็เตอร ์

 บรกิาร Indoor Games 

 บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (สกลุเงนิหลกั) 

 บรกิาร Business Centre และ บรกิารหอ้งสมดุพรอ้ม Wi-Fi 

 บรกิาร DVD Library 

 คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  

 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

 ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณ 

a. Honeymooner & Wedding Anniversary minimum stay 4 nights  

 60 minute couple’s massage 

 Bottle of Champagne 

 Fruit platter 

 Bed Decoration 

 15% discount from Dining By Design (Setup Only) – 

Offer is applicable provided that dates of travel fall within 12 months of the wedding date, A Copy of the 

Wedding certificate is requested at the time of booking 

b. Birthday & Wedding Anniversary (Personalized amenities-Birthday or Anniversary must fall during stay dates) 

 Bottle of Champagne  

 Celebration Cake for two 

หมายเหต ุ
** เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้าน ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

**ค าอธบิายรายการอาหารแบบตา่งๆ 
                 Bed & Breakfast อาหารเชา้ เทา่นัน้ 

                 Half Board  อาหารเชา้, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครือ่งดืม่ 
                 Full Board   อาหารเชา้, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครือ่งดืม่ 
                 All Inclusive  อาหารทกุมือ้ และ รวมเครือ่งดืม่ตามรายการ 

* อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณีทีม่กีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีเ่ดนิทาง 
* หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุล ใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่

อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 
* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ 
หรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 

* บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสายการบนิ 
เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาย การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆทีเ่กดิเหนืออ านาจการ
ควบคมุของบรษัิทฯ 
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* ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนื
คา่บรกิารได ้  
* บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึถอื

และค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


