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Faarufushi Maldives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 

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

สายการบนิแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ศรลีงักนั 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  

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 
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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 ่เคานเ์ตอร ์Faarufushi Maldives และ
เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์  

 

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

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รสีอรท์  
  

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 นีม้เีฉพาะอาหารเชา้และเย็นเทา่น ัน้)  

อสิระใหท้า่นร่วมสนุกกบักจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ หรอื เลอืกพักผ่อนตามอัธยาศยั กบัทวิทศันอ์ัน

สวยงามของมัลดฟีส ์(บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 
 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ รสีอรท์ 

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศยั 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  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
 

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

 
****************** 
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Faarufushi Maldives 
รสีอรท์นีอ้นญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

  แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 

 

1 พฤศจกิายน – 27 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้งพกั 

Half Board Free Upgrade to Dine Around All Inclusive 

 แพ็คเกจ 3 วนั 2คนื  
ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 5 วนั 4 คนื  
ราคาทา่นละ 

Beach Bungalow 38,500 49,900 61,300 

Beach Retreat with Pool 42,000 55,100 68,300 

Ocean Retreat with Pool  46,300 61,700 77,000 

Ocean Suite with Pool  50,700 68,200 85,700 

Island Residence 66,600 92,100 117,000 

 
ราคาพกัเสรมิ  
 

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

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึน้ไป 20,500 40,000 48,500 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 15,000 25,000 30,000 

เด็ก อาย ุ0 – 1.99 ปี เขา้พักฟร ี 

ราคาทีแ่สดงเป็นราคาตอ่ทา่น เขา้พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง | Meal : Half Board for 2 nights / Free All Inclusive for 3 & 4 nights | 

ransfer : Domestic Flight & Speedboat 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

28 ธนัวาคม – 5 มกราคม 2563 

                                                               Free Upgrade to Dine Around All Inclusive 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 5 วนั 4 คนื 

ราคาทา่นละ 

Beach Bungalow 72,900 

Beach Retreat with Pool 80,000 

Ocean Retreat with Pool  88,500 

Ocean Suite with Pool  97,200 

Island Residence 129,000 
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ราคาพกัเสรมิ  
 

อาย ุ/ จ านวนคนื 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึน้ไป 48,500 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 30,000 

เด็ก อาย ุ0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟร ี 

ราคาทีแ่สดงเป็นราคาตอ่ทา่น เขา้พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง | Meal : Half Board for 2 nights / Free All Inclusive for 3 & 4 nights | 
Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

Festival Supplements: 

Christmas Eve Supplement : Adults USD185 per pax – Child (2-11.99Yrs)USD92.50 per pax 
New year Eve supplement : Adults USD 308 per pax – Child (2-11.99Yrs)USD154.00 per pax 

 

6 – 31 มกราคม 2563 

ประเภทหอ้งพกั 

Half Board Free Upgrade to Dine Around All Inclusive 

แพ็คเกจ 3 วนั 2คนื  
ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 5 วนั 4 คนื  
ราคาทา่นละ 

Beach Bungalow 41,400 54,300 67,100 

Beach Retreat with Pool 44,900 59,500 74,100 

Ocean Retreat with Pool  49,200 66,000 82,800 

Ocean Suite with Pool  53,600 72,500 91,500 

Island Residence 69,500 96,400 123,400 

 
ราคาพกัเสรมิ  

 

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

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึน้ไป 20,500 40,000 48,500 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 15,000 25,000 30,000 

เด็ก อาย ุ0 – 1.99 ปี เขา้พักฟร ี 

ราคาทีแ่สดงเป็นราคาตอ่ทา่น เขา้พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง | Meal : Half Board for 2 nights / Free All Inclusive for 3 & 4 nights | 
Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

 

1 กุมภาพนัธ–์ 30 เมษายน 2563 

Half Bord 

ประเภทหอ้งพกั 
 แพ็คเกจ 3 วนั 2คนื  

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คนื  

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 5 วนั 4 คนื  
ราคาทา่นละ 

Beach Bungalow 37,900 49,000 60,200 

Beach Retreat with Pool 40,900 53,500 66,100 
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Ocean Retreat with Pool  44,600 59,100 73,600 

Ocean Suite with Pool  48,400 64,700 81,000 

Island Residence 62,000 85,200 108,400 

 

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

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึน้ไป 20,500 22,500 25,500 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 15,000 16,500 18,000 

เด็ก อาย ุ0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟร ี 

ราคาทีแ่สดงเป็นราคาตอ่ทา่น เขา้พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง | Meal : Half Board | Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

 

1พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 2563 

Half Bord 

ประเภทหอ้งพกั 
 แพ็คเกจ 3 วนั 2คนื  

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คนื  

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 5 วนั 4 คนื  

ราคาทา่นละ 

Beach Bungalow 33,000 41,600 50,200 

Beach Retreat with Pool 35,900 46,100 56,200 

Ocean Retreat with Pool  39,700 51,700 63,700 

Ocean Suite with Pool  43,400 57,200 71,100 

Island Residence 57,000 77,700 98,400 

 
ราคาพกัเสรมิ  
 

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

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึน้ไป 20,500 22,500 25,500 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 15,000 16,500 18,000 

เด็ก อาย ุ0 – 1.99 ปี เขา้พักฟร ีช าระเพิม่คา่ Green tax 200 บาท/ทา่น/คนื 

ราคาทีแ่สดงเป็นราคาตอ่ทา่น เขา้พัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง | Meal : Half Board | Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

 
ราคาแพ็คเกจนีร้วม 
-  หอ้งพักตามแพ็กเกจทีท่า่นเลอืก 

- บรกิารรับสง่โดยสายการบนิภายในประเทศและ Speedboat *สามารถอัพเกรดเป็น Seaplane ได ้ 
- บรกิารอาหารเชา้และเย็น ทีห่อ้งอาหาร Iru 
- พนักงานตอ้นรับทีส่นามบนิ 

– Welcome Drink พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวก 
– สทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิาร kids club  
– สทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารเลาจข์องรสีอรท์  

– ฟร ีBuggy รอบรสีอรท์ 
– ฟร ีWifi ตลอดการเขา้พัก 

– บรกิาร Check In ภายในหอ้งพัก 
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– สทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลังกาย 
– ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 
– ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
 

อพัเกรดการเดนิทางเป็น Seaplane 

ผูใ้หญ ่เพิม่ทา่นละ 6,500 บาท | เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี เพิม่ทา่นละ 2,600 บาท 
บรกิารรับ-สง่ไปยงัรสีอรท์ใหบ้รกิารเฉพาะชว่งกลางวันเทา่นัน้ (06.00 – 16.00 น. ) 

 
ส าหรับเดนิทาง 1 พฤศจกิายน – 27 ธันวาคม 2562 และ 6 มกราคม – 17 เมษายน 2563 (พัก3คนืขึน้ไป) 
ผูใ้หญ ่เพิม่ทา่นละ 11,500 บาท | เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี เพิม่ทา่นละ 6,750 บาท 

 
อพัเกรดมือ้อาหารเป็น All inclusive  
All Inclusive (พักขัน้ต ่า 3 คนื) : อาหารเชา้ กลางวัน เยน็ รวมเครือ่งดืม่ 

ผูใ้หญ ่เพิม่ทา่นละ 5,500 บาท/ทา่น/คนื | เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี เพิม่ทา่นละ 2,650 บาท/ทา่น/คนื 

 
เงื่อนไขส าหรับหอ้งพัก 

*โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใชร้่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได*้ 
*เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเขา้พักที่หอ้งพักกลางน ้าได ้โดยผูป้กครองตอ้งท าการเซ็นยินยอมเงื่อนไขการดูแลและ

ความปลอดภัยจากทางรีสอร์ท* 
 
เมือ่ทา่นอปัเกรดมือ้อาหารเป็น All Inclusive ทา่นจะไดร้บั (พกัข ัน้ต า่ 3 คนื) 

– บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารหลัก (Iru) 
– บรกิารอาหารกลางวันและเย็นแบบ A la Carte ทีห่อ้งอาหาร Iru, Sungu, Athiri, Eclipse ตามเวลาเปิดบรกิารและตอ้งส ารองทีน่ั่งกอ่น
เขา้ใชบ้รกิาร 

– บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แบบมไีมม่แีอลกอฮอล ์และไมม่แีอลกอฮอล ์ทีห่อ้งอาหารและบาร ์
• น ้าดืม่สะอาด 
• น ้าผลไม ้(กระป๋องหรอืกลอ่ง) 

• เครือ่งดืม่ซอฟดริง้ค ์(โคก้, แฟนตา้น ้าสม้, สไปรท์, น ้าขงิ, เครือ่งดืม่ชกู าลงั, น ้ามะนาว) 
• ไวน์ เหลา้จนิ รัม วสิกี ้เทคลิา่ บร่ันด ีรายการเครือ่งดืม่ค็อกเทลและม็อกเทล ตามรายการของรสีอรท์ 
• เบยีรส์ด 

– มนิบิารใ์นหอ้งพัก : น ้าดืม่สะอาด เครือ่งดืม่ซอฟดริง้ค ์เบยีร ์ไวน์ เตมิทกุวัน 
– ฟร ีแพดเดลิบอรด์และเรอืคายัค 1ชัว่โมง ตอ่ทา่นตอ่วัน 
– ฟร ีเรอืคาทามารัน 30 นาท ีตอ่หอ้งตอ่การเขา้พัก 

– ฟร ีPeter Diving 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (ขัน้ต ่าอาย ุ12 ปี) 
– Welcome Drink พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวก 

– สว่นลด 10% ส าหรับการเขา้ใชบ้รกิารสปา 
– สทิธิก์ารเขา้รว่มการท าโยคะกลุม่ (ตามตารางของรสีอรท์) 
– สทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารหอ้งอบไอน ้าและสระวา่ยน ้าที ่Nika Spa 

– ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ตลอดการเขา้พัก 
– ฟร ีWifi ตลอดการเขา้พัก 
– บรกิาร Check In ภายในหอ้งพัก 

– สทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลังกาย 
– ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

ส าหรับคู ่Honeymoon จะไดรั้บ 
– ดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีน (บรกิารและอาหารตามทีร่สีอรท์จัดใหเ้ทา่นัน้) 
– แชมเปญและชอ็กโกแลตเลฟิ 

– เครดติสปา 40$ (ส าหรับการท าสปาเทา่นัน้) 
*เงือ่นไข ตอ้งแสดงหลักฐานทะเบยีนสมรส ระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน และตอ้งเขา้พักขัน้ต ่าอยา่งนอ้ย 4 คนื* 
 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  

 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  

 การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  



 
 
 
 
 

CODE: VL Faarufushi Maldives แพ็คเกจไมร่วมตั๋ว 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

 ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พกัไมค่รบตามทีจ่องทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิทกุ

กรณี 

 
หมายเหต ุ

เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมต่ ่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 
-   ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้

ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้

ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 
- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก

อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื 

รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาย การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที ่เกดิเหนืออ านาจการควบคมุของ

บรษัิทฯ 
- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีก รอ้งขอคนื

คา่บรกิารได ้      

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทาง บรษัิทฯ จะยดึถอืและ
ค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ เนื่องจากอยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับลกูคา้อยา่งเต็มความสามารถ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.packagemaldives.com/MaldivesGuide/Flight.html?set=a.615968331760345.1073741834.310620378961810&type=3

