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Fushifaru Maldives 
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  

ออกเดนิทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์   09.30-11.45 

เดนิทางกลบั PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ   12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 

ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.10 - 11.00  

ตอ่เครือ่ง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
 

เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 21.05 - 23.00  
ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.40 - 06.35 (วนัรุ่งขึน้ 
  

สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ัว๋ทุกคร ัง้) 

จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 

เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์

ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 

เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 

เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 
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วนัแรกของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  

06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัทําการผา่นดา่น ตรวจคนเขา้
เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ Fushifaru Maldives และเจา้หนา้ทีนํ่าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์

 
วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดําน้ําตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยน้ํา  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดําน้ําลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี

มากมาย  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 

วนัทีส่าม (สี)่ ของการเดนิทาง   มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดําน้ําตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 

สระวา่ยน้ํา  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดําน้ําลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี
มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์

 
วนัทีส่ ี ่(หา้) ของการเดนิทาง   มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 เก็บสมัภาระเพือ่ทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 

  ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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วนันี ้ - 10 พฤษภาคม 2562  

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 

Half Board 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 

All Inclusive 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

Beach Villa Sunrise 35,000 35,000 43,000 40,000 

Beach Villa Sunset 37,000 36,000 45,000 41,000 

Pool Beach Villa Sunrise 41,000 38,000 49,000 44,000 

Pool Beach Villa Sunset 43,000 40,000 51,000 45,000 

Water Villa 45,000 41,000 53,000 47,000 

2 คนื Beach Villa Sunrise +  

1 คนื Water Villa 
39,000 37,000 49,000 44,000 

2 คนื Beach Villa Sunset +  
1 คนื Water Villa 

40,000 38,000 48,000 44,000 

2 คนื Pool Beach Villa Sunrise + 

1 คนื Water Villa 
43,000 40,000 52,000 46,000 

2 คนื Pool Beach Villa Sunset + 

1 คนื Water Villa 
44,000 41,000 54,000 47,000 

 

11 พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 2562  

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 
Half Board 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 
All Inclusive 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

Beach Villa Sunrise 32,000 32,000 40,000 38,000 

Beach Villa Sunset 33,000 33,000 41,000 38,000 

Pool Beach Villa Sunrise 35,000 35,000 44,000 40,000 

Pool Beach Villa Sunset 37,000 36,000 45,000 42,000 

Water Villa 39,000 37,000 47,000 43,000 

2 คนื Beach Villa Sunrise +  
1 คนื Water Villa 

33,000 32,000 41,000 39,000 

2 คนื Beach Villa Sunset +  
1 คนื Water Villa 

34,000 33,000 43,000 40,000 

2 คนื Pool Beach Villa Sunrise + 

1 คนื Water Villa 
37,000 36,000 46,000 42,000 

2 คนื Pool Beach Villa Sunset + 
1 คนื Water Villa 

39,000 37,000 48,000 43,000 
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ราคาพกัเสรมิของเด็ก 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พักฟร ีพรอ้มอาหารตามผูป้กครอง ชาํระ Seaplane ทา่นละ 6,000 บาท 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พักฟร ีเขา้พักฟร ีพรอ้มอาหารตามผูป้กครอง 

 
หมายเหต:ุ หอ้งพักภายในรสีอรท์สามารถเขา้พักไดแ้บบผูใ้หญ ่2 ทา่น | ผูใ้หญ ่3 ทา่น | ผูใ้หญ ่2 ทา่น + เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 1 ทา่น 

 
 
 
ราคาแพ็คเกจนีร้วม 

– หอ้งพักตามแพ็คเกจทีท่า่นเลอืก 

– บรกิารรับสง่สนามบนิ – รสีอรท์ ดว้ย Seaplane พรอ้มบรกิาร Lounge 
– บรกิารอาหารตามแพ็คเกจทีท่า่นเลอืก 

– พนักงานตอ้นรับทีส่นามบนิ 
– การตอ้นรับสดุพเิศษ ผา้เย็นและเครือ่งดืม่ตอ้นรับ เมือ่เดนิทางถงึรสีอรท์ 

– บรกิารน้ําดืม่สะอาด 
– สทิธิก์ารเขา้ใชพ้ืน้ทีนั่นทนาการและศนูยอ์อกกําลงักาย 

– ประกนัภัยอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
แพ็คเกจ Half Board ทา่นจะไดร้บั 

– บรกิารอาหารเชา้และเย็นทีห่อ้งอาหาร Korakali 
– บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Raakani พรอ้มเครดติ 45 USD สาํหรับผูใ้หญ่ และ 22.5 USD สาํหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 1 ครัง้ 

– ฟร ีเครือ่งดืม่ระหวา่งมือ้อาหาร 1 บรกิาร เลอืกจากน้ําอัดลม น้ําผลไม ้เบยีร ์หรอืไวน์ 

– ฟร ีน้ําดืม่สะอาดระหวา่งเขา้พัก 
– ฟร ีอปุกรณ์ดําน้ําตืน้ระหวา่งเขา้พัก 

– ฟร ีทรปิ Sandbank ดําน้ําตืน้ 1 ครัง้ (มบีางวนั สาํรองกจิกรรมทีร่สีอรท์เทา่นัน้ หากเต็มหรอืยกเลกิไม่สามารถเปลีย่นกจิกรรมหรอืขอ
เงนิคนืได)้ 

– ฟร ีWi-Fi บรเิวณสว่นกลางและบรเิวณหอ้งพัก 

– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน้ําประเภทไมใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ เรอืคายัค แพดเดลิบอรด์ และวนิดเ์ซริฟ์ 
– ฟร ีภาพถา่ยทีร่ะลกึ 1 ใบตอ่ booking 

– สว่นลด 20% สาํหรับการเขา้ใชบ้รกิารสปา 
– สว่นลด 10% สาํหรับกจิกรรมดําน้ําลกึตา่งๆ 

– สว่นลด 20% สาํหรับอปุกรณ์และกฬีาทางน้ํา *ทรปิลอ่งเรอืตา่งๆ ไมร่วม* 
 

แพ็คเกจ All Inclusive ทา่นจะไดร้บั 

– บรกิารอาหารเชา้ กลางวนัและเย็นทีห่อ้งอาหาร Korakali 
– บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Raakani พรอ้มเครดติ 45 USD สาํหรับผูใ้หญ่ และ 22.5 USD สาํหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 1 ครัง้ 

– บรกิารเครือ่งดืม่ All Inclusive ตามรายการเมนู อาทเิชน่ รายการไวนแ์ดง ไวนข์าว สปารค์กลิง้ไวน์, รายการค็อกเทล ม็อกเทลและ
เบยีร ์ทีห่อ้งอาหาร Korakali และ Raakani ระหวา่งมือ้อาหาร, ที ่Fani Handi Bar ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 00.00 น. 

– ฟร ีน้ําดืม่สะอาดระหวา่งเขา้พัก 

– ฟร ีอปุกรณ์ดําน้ําตืน้ระหวา่งเขา้พัก 
– ฟร ีทรปิ Sandbank ดําน้ําตืน้ 1 ครัง้ (มบีางวนั สาํรองกจิกรรมทีร่สีอรท์เทา่นัน้ หากเต็มหรอืยกเลกิไม่สามารถเปลีย่นกจิกรรมหรอืขอ

เงนิคนืได)้ 
– ฟร ีWi-Fi บรเิวณสว่นกลางและบรเิวณหอ้งพัก 

– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน้ําประเภทไมใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ เรอืคายัค แพดเดลิบอรด์ และวนิดเ์ซริฟ์ 
– ฟร ีภาพถา่ยทีร่ะลกึ 1 ใบตอ่ booking 

– สว่นลด 30% สาํหรับการเขา้ใชบ้รกิารสปา 
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– สว่นลด 10% สาํหรับกจิกรรมดําน้ําลกึตา่งๆ 

– สว่นลด 20% สาํหรับอปุกรณ์และกฬีาทางน้ํา *ทรปิลอ่งเรอืตา่งๆ ไมร่วม* 
 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-มัลดฟีส ์ 

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ 

 การรับประทานอาหารภายในวลิลา่ / การรับประทานอาหารมือ้พเิศษหรอืเมนูพเิศษ  

 คา่มนิบิาร ์คา่กจิกรรมดําน้ําลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า คา่ซักรดี คา่โทรศพัทใ์นประเทศและ

ระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครือ่งดืม่และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบกํากบัภาษี) 

 

เง ือ่นไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิช่วงเทศกาล,วนัหยุดยาว,พกัไมค่รบตามทีจ่องทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุ

กรณี 

หมายเหตุ 

 ราคานีใ้ชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

 เพือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ัลดฟีสไ์ม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปีเขา้พักหอ้ง Water Bungalow 
หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพักกบัเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมีอายตุํา่กวา่ 12 ปี) 

 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้
ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมน้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้

ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหต ุผลซึง่อยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว ที่
พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 

รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอื อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  
 ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนืคา่บรกิาร

ได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะยดึ ถอืและคํานงึถงึ

ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 
 

 
 
 
 
 


