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DUSIT THANI MALDIVES 
รสีอรท์นีอ้นญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

 

 
 

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(ศรลีังกา)      09.00 - 10.50  
ตอ่เครือ่ง UL115    โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35  - 14.30  
เดนิทางกลับ UL104    มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 20.35  -  22.35  
ตอ่เครือ่ง UL402    โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรงุเทพฯ     01.15  -  06.15 (วันรุง่ขึน้) 
 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

MD PRD VL DUSIT THANI (ไมร่วมตั๋ว) 

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 ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์Dusit Thani Maldives และ
เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์  

 

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

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

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยและกจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ เชน่ บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้, กจิกรรม
ทางน ้า (บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 

 

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

 อสิระใหท้า่นรว่มสนุกกบักจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ หรอื เลอืกพักผอ่นตามอัธยาศัย กบัทวิทัศนอ์ัน
สวยงามของมัลดฟีส ์(บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 

 

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

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

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

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , กจิกรรมทางน ้า (บาง
กจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ)  

 

เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 
 

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

 
“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
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Dusit Thani Maldives 
รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 
ฟร.ี..One Time Combined Sunset Cruise 

พเิศษ...Welcome drink & fruit basket on arrival 
** พเิศษ...ซือ้ Half Board Dine Around ฟรอีพัเกรดเป็น Pure Indulgence ** 

Flash Sale !!! จองภายใน 7 – 20 ตลุาคม 2019 
เดนิทาง 7 ตลุาคม 2019 – 31 มนีาคม 2020 

 

7 OCTOBER – 23 DECEMBER 2019  

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ Bed & 
Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ Bed & 
Breakfast 

พกัคู ่ พกัสาม พกัคู ่ พกัสาม 

Beach Villa 46,900 45,900 55,500 54,500 

Beach Villa With Pool 50,500 49,500 60,500 58,500 

Beach Deluxe Villa With 
Pool 51,500 

50,500 
61,900 

59,900 

Water Villa With Pool 53,900 52,900 64,900 62,900 

Ocean Villa With Pool 57,500 56,500 69,900 67,900 

 

11 – 19 JANUARY 2020 / 1 – 29 FEBRUARY 2020 

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ Bed & 
Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ Bed & 
Breakfast 

พกัคู ่ พกัสาม พกัคู ่ พกัสาม 

Beach Villa 52,000 50,000 62,900 60,900 

Beach Villa With Pool 54,500 52,500 65,900 63,900 

Beach Deluxe Villa With 
Pool 55,500 

53,500 
67,500 

65,500 

Water Villa With Pool 60,500 58,500 73,900 70,900 

Ocean Villa With Pool 64,000 62,000 78,900 75,900 

 1 – 31 MARCH 2020 

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ Bed & 
Breakfast 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ Bed & 
Breakfast 

พกัคู ่ พกัสาม พกัคู ่ พกัสาม 

Beach Villa 48,500 47,500 57,500 56,500 

Beach Villa With Pool 50,900 49,900 60,900 58,900 

Beach Deluxe Villa With 
Pool 51,900 

50,900 
62,500 

60,500 

Water Villa With Pool 56,900 55,900 68,900 66,900 

Ocean Villa With Pool 60,500 58,500 73,900 70,900 

ราคาเด็กอาย ุ2-11.99 ปี 16,900 17,900 

** โปรโมชัน่นีใ้ชส้ าหรับการเขา้พักขัน้ต า่ 3 คนืขึน้ไป โปรโมชัน่นีเ้ป็นโปรโมชัน่ใหมส่ าหรบัการจองตัง้แต ่7-20 ตลุาคม 2019 นีเ้ทา่นัน้  
** หากมกีารจองโปรโมชัน่กอ่นหนา้นี ้ไมส่ามารถใชโ้ปรโมชัน่รว่มกนัได ้ไมส่ามารถจองใหมแ่ละไมส่ามารถยกเลกิการจองทีม่กีอ่นหนา้
ดังกลา่วได ้
** มือ้อาหาร Half Board Dine Around ฟร.ี..อัพเกรดเป็น Pure Indulgence ช าระเพิม่เฉพาะผูใ้หญท่า่นละ 4,000 บาท/คนื  
** เด็กไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการซือ้มือ้อาหารเพิม่ (เมือ่เดนิทางกบัผูใ้หญแ่ละพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่นและอา้งองิตามมือ้อาหารของผูใ้หญท่ีซ่ ือ้
เพิม่) 

 



 
 

MD PRD VL DUSIT THANI (ไมร่วมตั๋ว) 
ราคาแพ็คเกจรวม 

• คา่ทีพ่ักตามประเภทหอ้งและจ านวนคนืทีท่า่นเลอืก  

• คา่เครือ่งบนิน ้า บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล-่รสีอรท์-สนามบนิมาเล ่

• บรกิารเจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิมาเล ่ 

• Welcome lounge for arrival guests at Male’ seaplane or domestic terminal 

• คา่อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารเดอะ มารเ์ก็ต (บฟุเฟ่ต)์ 

• พเิศษ...Welcome drink & fruit basket on arrival 

• พเิศษ...กจิกรรม Sunset Cruise (ทา่นละ 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก / ส าหรับการพัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง / ผูใ้หญท่า่นที ่3 ราคาทา่น

ละ 2,000 บาท/เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปีพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่คีา่ใชจ้า่ย) 

• พเิศษ...สว่นลด 25% ส าหรับการใชบ้รกิาร Borderless Dining and Island ‘Sea’ nema 

• พเิศษ...สว่นลด 25% ส าหรับการใชบ้รกิารสปาตามรายการ (A La Carte Treatments) 

• พเิศษ...สว่นลด 25% Off on Island Menories Photo Packages  

• บรกิารเชค็อนิแบบ In-Villa 

• บรกิารผูช้ว่ยสว่นตัว (Butler Service ตัง้แตเ่วลา 06.00 น. – เทีย่งคนื)  

• บรกิาร Wi-Fi พืน้ทีส่าธารณะและในหอ้งพัก 

• บรกิารน ้าดืม่ภายในหอ้งพักวันละ 4 ขวด 

• บรกิารรถกอลฟ์ ตลอดการเขา้พัก 

• บรกิารกจิกรรมส าหรับเด็กที ่Kid’s Club  

• บรกิารอปุกรณด์ าน ้าตืน้ (Snorkel, Fins & Life Jackets สามารถรับอปุกรณไ์ดท้ี ่Water Sports Center) 

• บรกิารฟิตเนส หอ้งอบซาวน่าและหอ้งอบไอน ้า (สามารถใชบ้รกิารไดท้ี ่Devarana Spa) 

• บรกิารรถจักรยานส าหรับทกุวลิลา่ 

• บรกิารคลาสโยคะ (ชว่งเชา้และชว่งบา่ย บรกิารทกุวัน) 

• บรกิาร Island tour with biodiversity educator 

• Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

• คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพ็คเกจไมร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับระหวา่งประเทศ / คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ 

• คา่กจิกรรมพเิศษของหอ้งอาหาร เชน่ Themed buffet dinners หรอื กจิกรรมพเิศษทีท่างรสีอรท์จดัขึน้ในแตล่ะหอ้งอาหาร 

หากมชีว่งเดนิทางตรงกบักจิกรรมดังกลา่ว ทางรสีอรท์คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามเงือ่นไขก าหนด 

• คา่มนิบิาร ์คา่ทปิพนักงาน คา่กจิกรรมด าน ้าลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทใ์น

ประเทศและระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครือ่งดืม่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ

 
Honeymoon Benefit (พกัข ัน้ต า่ 4 คนื / จดทะเบยีนสมรสไมเ่กนิ 12 เดอืนและตอ้งแสดงเอกสารเมือ่ท าการเขา้พกั) 

• Sunset Aperitif and After-Dinner Cocktail at any bar, once during stay 

• Sparkling wine, fruit basket and romantic bed decoration, once during stay 

• One-time 3-course Romantic Dinner at Sea Grill or Benjarong Restaurant, once during stay 

• Wine Tasting with in-house sommelier, once during stay for 2 persons 

 
Half Board Dine Around = Pure Indulgence Dine Around 

• Full buffet breakfast at The Market Restaurant 

• Lunch at Sea Grill or Benjarong Restaurant 

• Dine around dinner option in any operational restaurant (A La Carte or Buffet) 

• A Selection of beers, wines, liquors, cocktails, soft drinks, fresh juices, coffee and tea in any operational 

restaurant and bar, during operational hours 

 
 



 
 

MD PRD VL DUSIT THANI (ไมร่วมตั๋ว) 
เง ือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดร้ับยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 
• การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ
เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

- ราคานีใ้ชส้ าหรบัผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่ง เทีย่วเทา่นัน้  

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบัุน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่ บรกิารในกรณีทีม่ี
การขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประ กาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตรา
แลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีจ่ะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอื เป็นเหตผุลซึง่อยู่
นอกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง
ดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ ของสายการบนิ 
เรอื รถไฟ อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมือ่เกดิการ สญูหายของ
สมัภาระ ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม ่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื
คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ
ค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

- กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ เนือ่งจากอยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อยา่งเต็ม

ความสามารถ 
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