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Hideaway Beach Resort 
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)  09.10 - 11.00  
ตอ่เครือ่ง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
 
เดนิทางกลับ UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 21.05 - 23.00  
ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรงุเทพฯ  01.40 - 06.35 (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 
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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 ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคาน์เตอร ์Hideaway Beach Resort Maldives และเจา้หนา้ที่
น าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์  

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

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส ์ 
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, กจิกรรมทางน ้า 

(บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 อสิระใหท้า่นรว่มสนุกกบักจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ หรอื เลอืกพักผอ่นตามอัธยาศัย กบัทวิทศันอั์นสวยงามของมัล

ดฟีส ์(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 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , กจิกรรมทางน ้า (บางกจิกรรมอาจ
มคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ)  
เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

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

 
“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
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Hideaway Beach Resort 
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 

Travelling Period 1 July - 30 October 2019 
Book before 31 July 2019 
 

1 – 31 July 2019 

Room Type 
3 Days 2 Nights 

ราคาทา่นละ 
4 Days 3 Nights 

ราคาท่านละ 
5 Days 4 Nights 

ราคาท่านละ 

Sunset Beach Villa 33,000 42,000 51,000 

Beach Residence with Plunge 
Pool 

36,000 46,000 
56,000 

Deluxe Water Villa with Pool 36,000 47,000 57,000 

Deluxe Beach Residence Lap 
Pool 

38,000 49,000 
61,000 

Deluxe Sunset Beach Villa with 
Pool 

39,000 50,000 
61,000 

Ocean Villa with Pool 39,000 50,000 61,000 

Family Villa with Pool 44,000 59,000 73,000 

Two Bedroom Ocean Villa with 
Pool (พกั 4 ท่าน) 

36,000 46,000 
56,000 

Two Bedroom Family Villa with 
Pool (พกั 4 ท่าน) 

39,000 51,000 
63,000 

Hideaway Palace (พกั 6 ท่าน)  39,000 51,000 62,000 

 

1 August – 31 October 2019 

Room Type 
3 Days 2 Nights 

ราคาทา่นละ 
4 Days 3 Nights 

ราคาท่านละ 
5 Days 4 Nights 

ราคาท่านละ 

Sunset Beach Villa 35,000 45,000 55,000 

Beach Residence with Plunge 
Pool 

38,000 49,000 
60,000 

Deluxe Water Villa with Pool 39,000 50,000 62,000 

Deluxe Beach Residence Lap 
Pool 

41,000 53,000 
66,000 

Deluxe Sunset Beach Villa with 
Pool 

42,000 54,000 
67,000 

Ocean Villa with Pool 42,000 54,000 67,000 

Family Villa with Pool 48,000 64,000 80,000 

Two Bedroom Ocean Villa with 
Pool (พกั 4 ท่าน) 

39,000 50,000 
61,000 

Two Bedroom Family Villa with 
Pool (พกั 4 ท่าน) 

42,000 55,000 
69,000 

Hideaway Palace (พกั 6 ท่าน)  42,000 55,000 68,000 

 
ราคาทา่นทีพ่กัเสรมิ 

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

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึน้ไป 20,000 22,000 25,000 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 16,000 17,000 18,000 

เด็ก อาย ุ0 – 1.99 ปี เขา้พักฟร!ี! 
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ราคาแพ็คเกจนีร้วม 
– แพ็คเกจหอ้งพักตามทีเ่ลอืก 
– อาหารเชา้สดุหร ูทีห่อ้งอาหารหลัก Matheefaru สามารถอัพเกรดมือ้อาหารเป็น Half Board (รวมอาหารเชา้และเย็น ไมร่วม
เครือ่งดืม่), Full Board (รวมอาหารเชา้ กลางวันและเย็น ไมร่วมเครือ่งดืม่), และ All Inclusive (รวมอาหารเชา้ กลางวันและเย็นรวม
เครือ่งดืม่) ได ้
– รับสง่ดว้ย Domestic Flight สายการบนิในประเทศและเรอืรับสง่รสีอรท์พรอ้ม VIP Lounge สามารถเลอืกเดนิทางดว้ย Seaplane ได ้
เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้ม VIP Lounge 
– น ้าดืม่สะอาดเตมิทกุวัน 
– เครือ่งชงชาและกาแฟ Nepresso 
– ฟร ีWifi ภายในหอ้งพักและบรเิวณรอบรสีอรท์ 
– มเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับทีส่นามบนิ 
– Welcome Drink พรอ้มผา้เย็นรอตอ้นรับเมือ่ถงึรสีอรท์ 
– กระเชา้ผลไมต้อ้นรับ 
– บรกิารจักรยานประจ ารสีอรท์ 
– ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ตลอดการเขา้พักที ่The Dive Center 
– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน ้าแบบไมใ่ชเ้ครือ่งยนต ์
– ฟร ีการเขา้ใชบ้รกิาร Aqua Floating Park 
– สระวา่ยน ้าสว่นกลางไดท้ี ่Meeru bar & Grill และ สระ infinity Pool ที ่Sunset Pool Café พรอ้มเตยีงอาบแดด 
– สทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสดุ Hide Away ฟิตเนส สนามเทนนสิ วอลเลบ่อลชายหาด สนามฟตุบอล สนามบาสเก็ตบอล หอ้งเกมส์

ตา่งๆ รวมถงึอปุกรณ์ตลอดการเขา้พัก 
– กจิกรรมสนัทนาการชว่งกลางคนื 
– บรกิารแลกเปลีย่นสกลุเงนิ US Dollars 
– บรกิาร Kid Club ส าหรบัเด็กๆ 
– กจิกรรมสนัทนาการผอ่นคลาย / โยคะรวม 
– คา่ประกนัภัยเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
อพัเกรดมือ้อาหารส าหรบัผูใ้หญ ่
*อัพเกรดมือ้อาหารเป็น Half board (เชา้ และ เทีย่ง ยังไมร่วมเครือ่งดืม่ เพิม่ทา่นละ 3,700 บาท /ทา่น/คนื) 
*อัพเกรดมือ้อาหารเป็น Full board (เชา้ เทีย่ง และ เย็น ยังไมร่วมเครือ่งดืม่ เพิม่ทา่นละ 5,300 บาท /ทา่น/คนื) 
*อัพเกรดมือ้อาหารเป็น All Inclusive (เชา้ เทีย่ง และ เย็น ยังไมร่วมเครือ่งดืม่ เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท /ทา่น/คนื) 
 
อพัเกรดมือ้อาหารส าหรบัเด็ก (2 – 11.99 ปี) 
*อัพเกรดมือ้อาหารเป็น Half board (เชา้ และ เทีย่ง ยังไมร่วมเครือ่งดืม่ เพิม่ทา่นละ 2,000 บาท /ทา่น/คนื) 
*อัพเกรดมือ้อาหารเป็น Full board (เชา้ เทีย่ง และ เย็น ยังไมร่วมเครือ่งดืม่ เพิม่ทา่นละ 2,700 บาท /ทา่น/คนื) 
*อัพเกรดมือ้อาหารเป็น All Inclusive (เชา้ เทีย่ง และ เย็น ยังไมร่วมเครือ่งดืม่ เพิม่ทา่นละ 6,000 บาท /ทา่น/คนื) 
*เด็กอาย ุ0 – 1.99 ปี อัพเกรดฟรตีามผูป้กครอง 

ส าหรบั Half Board จะไดร้บัดงัตอ่ไปนี ้
– บรกิารอาหารเชา้และเย็นทีห่อ้งอาหารหลัก Matheefaru 
– เครดติอาหารเย็นทหีอ้งอาหาร Samsara หรอื Sunset Pool Café หรอื Meeru Bar&Grill ทา่นละ 110 usd (ส ารองทีน่ั่งกอ่นเขา้ใช ้

บรกิาร) 
– ฟร ีบรกิารน ้าดืม่ ชาและกาแฟในหอ้งพัก (ไมร่วมมนิบิาร)์ 
 
ส าหรบั Full Board จะไดร้บัดงัตอ่ไปนี ้
– บรกิารอาหารเชา้ และเย็นทีห่อ้งอาหารหลกั Matheefaru 
– เครดติอาหารกลางวันทหีอ้งอาหาร Sunset Pool Café หรอื Meeru Bar&Grill ทา่นละ 50 usd (ส ารองทีน่ั่งกอ่นเขา้ใชบ้รกิาร) 
– เครดติอาหารเย็นทหีอ้งอาหาร Samsara หรอื Sunset Pool Café หรอื Meeru Bar&Grill ทา่นละ 110 usd (ส ารองทีน่ั่งกอ่นเขา้ใช ้

บรกิาร) 
– ฟร ีบรกิารน ้าดืม่ ชาและกาแฟในหอ้งพัก (ไมร่วมมนิบิาร)์ 
 
ส าหรบั All Inclusive (White Platinum Plan) จะไดร้บัดงัตอ่ไปนี ้
– บรกิารอาหารเชา้ และเย็นทีห่อ้งอาหารหลกั Matheefaru 
– บรกิารอาหารกลางวันและเย็นทีห่อ้งอาหาร Sunset Pool Café หรอื Sunset Pool Café หรอื Meeru Bar&Grill (ส ารองทีน่ั่งกอ่นเขา้
ใชบ้รกิาร) 
– บรกิารอาหารวา่งที ่Meeru Bar&Grill เวลา 16.00-18.00 น. 
– ฟร ีบรกิารน ้าดืม่ ชาและกาแฟในหอ้งพัก 
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– ฟร ีมนิบิาร ์ไวน ์เบยีร ์น ้าอัดลม ขนมทานเลน่ 
– ฟร ีชา กาแฟ น ้าอัดลมและน ้าผลไมเ้สริฟ์ทีห่อ้งอาหาร 
– ฟร ีTaittinger champagne เสริฟ์ทกุหอ้งอาหารและบาร ์
– ไวนช์ัน้เลศิระดับพรเีมยีมกวา่ 70 ตัวเลอืก จากทั่วทกุมมุโลก ณ รา้นอาหารและบารข์องรสีอรต์ 
– ฟร ี2 กจิกรรม เลอืกระหวา่งทรปิตกปลาตอนเย็น ทรปิลอ่งเรอืชมโลมา หรอืทรปิด าน ้าตืน้ (ส ารองกจิกรรมทีร่สีอรท์และตามตาราง
กจิกรรมของรสีอรท์เทา่นัน้) 
– ฺ Butler ดแูลสว่นตัวตลอด 24 ชม. 
 
สทิธพิเิศษส าหรบัฮนันมีนูและวนัครบรอบแตง่งาน  
*เขา้พักอยา่งนอ้ย 4 คนื 
– อภนัินทนาการ Sparkling Wine 1 ขวด 
– อภนัินทนาการเคก้รปูทรงหวัใจ 
– อภนัินทนาการกระเชา้ผลไม ้
– พเิศษ Voucher Spa ทา่นละ 50 usd 
 
*เขา้พัก 7 คนืขึน้ไป 
– อภนัินทนาการ Taittinger champagne 1 ขวด 
– อภนัินทนาการเคก้รปูทรงหวัใจ 
– อภนัินทนาการกระเชา้ผลไม ้
– พเิศษ Voucher Spa ทา่นละ 50 usd 
– พเิศษ ท าสปาทรทีเมน้ทส์ าหรับคูร่ัก (สปาบาหล ี60 นาท)ี 
– พเิศษ บรกิาร Turndown Service ตลอดการเขา้พัก 
– พเิศษ ดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีนรมิชายหาด 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  
• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณทีีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 

 
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 หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท 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  

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


 
 

MD PRD VL Hideaway Beach Resort แพ็คเกจไมร่วมตั๋ว 

- 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


