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สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์   09.30-11.45 

เดนิทางกลับ PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ    12.40-19.05 
 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทุกวนั ต่อเครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีังกา)  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 (วันรุง่ขึน้) 
 

สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 

เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 12.30 - 19.00 
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หรอื 

ออกเดนิทาง FD177  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.20 – 22.15 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 23.10 – 05.40 (วันรุง่ขึน้) 
 

 

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลังท าการผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์อนักากา้ 
ไอซแ์ลนด ์รสีอรท์ และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทัศนอ์ันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 
วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 
วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 
กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทัศนอ์ันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

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

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 
วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 
กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  
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 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 
 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

Angaga Island Resort & Spa 
 แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 

รสีอรท์นีอ้นญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้
  

1 กมุภาพนัธ ์– 2 เมษายน 2020 

ROOM TYPE 3 DAYS 2 NIGHTS PRICE/PAX  4 DAYS 3 NIGHTS PRICE/PAX  

BEACH BUNGALOW 29,600 36,900 

WATER BUNGALOW 32,000 40,600 

SUPERIOR WATER BUNGALOW 32,400 41,200 

 
 

3 – 30 เมษายน 2020 

ROOM TYPE 3 DAYS 2 NIGHTS PRICE/PAX  4 DAYS 3 NIGHTS PRICE/PAX  

BEACH BUNGALOW 27,000 33,100 

WATER BUNGALOW 29,600 36,800 

SUPERIOR WATER BUNGALOW 29,900 37,400 
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1 พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 2020 

ROOM TYPE 3 DAYS 2 NIGHTS PRICE/PAX  4 DAYS 3 NIGHTS PRICE/PAX  

BEACH BUNGALOW 23,400 27,700 

WATER BUNGALOW 25,700 31,100 

SUPERIOR WATER BUNGALOW 26,100 31,700 

เด็ก 2 – 11.99 ปี เสรมิเตยีง 10,600 / ไมเ่สรมิ 6,900 เสรมิเตยีง 12,700 / ไมเ่สรมิ 6,900 

 
 
 
อตัราดงักลา่วนีร้วม 
- คา่ทีพ่ักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 
- Seaplane รับสง่ สนามบนิ - รสีอรท์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 
- Welcome Drink 
- การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น) 
- เครือ่งดืม่ไมจ่ ากดั (น ้าแร่, น ้าอัดลม, เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล) ตัง้แตเ่วลา 10:30 - 22:00 น. 
- ฟร ีทรปิด าน ้า 1 ครัง้ *โดยขึน้อยูก่บัการจัดกจิกรรมของทางรสีอรท์ จ านวนเรอื สภาพอากาศเทา่นัน้ หากไมไ่ดเ้ขา้
รว่มหรอืแจง้ยกเลกิโดยทางรสีอรท์ ไมส่ามารถคนืเงนิหรอืชดเชยอืน่ๆ แทนได ้
- ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้า  
- ฟร ีการใชง้านหอ้งฟิตเนส คอรต์แบดมนิตัน หอ้งเกม (ปาลกูดอกและเทเบลิเทนนสิ) 
- ฟร ีบรกิาร Wi-Fi (บรเิวณสว่นกลางรสีอรท์) 

- ค่าGST tax, Service charge, Green tax 

- ประกันการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  

• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดร้ับยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

• การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ

• ราคานีใ้ชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่ง 

เทีย่วเทา่นัน้  

• อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่ 

บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประ 

กาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

• หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื 

เงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาว 

ตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ 

ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม 

สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

• ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทาง

บรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
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