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Hotel RIU Palace Maldives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)์ 20.00 - 22.15 

เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลังท าการผา่นดา่น ตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์Amaya Resort & Spa Kuda Rah และเจา้หนา้ทีน่ า
ทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอั่น้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 
วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี
มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส ์
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

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

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี
มากมาย  

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

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

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
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Hotel RIU Palace Maldives 
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

เดนิทางไดต้ ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2562 – 31 ตลุาคม 2563 

โปรโมช ัน่จองกอ่น 30 ตลุาคม 2562 
 

1 - 31 ตลุาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิ
ทา่นทีส่าม 

คูร่กั
ฮนันมีนู 

2-12 ปี พกัคู ่
พกัเสรมิ
ทา่นทีส่าม 

คูร่กั
ฮนันมีนู 

2-12 ปี 

Junior Suite 36,000 28,000 33,000 21,000 47,000 37,000 43,000 26,000 

Beach Junior Suite 37,000 29,000 34,000 21,000 49,000 38,000 44,000 26,000 

Over water Suite 47,000 38,000 43,000 26,000 64,000 51,000 57,000 34,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

51,000 41,000 46,000 - 70,000 56,000 62,000 - 

 

* ราคาคูร่ักฮันนมีนู ตอ้งแสดงทะเบยีนสมรสไมเ่กนิ 6 เดอืน * 
**สามารถเลอืกเดนิทางเป็นแบบ Seaplane ได ้(เริม่ใหบ้รกิาร 1 พฤศจกิายน 2019)** 

1 พฤศจกิายน – 20 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 26,000 - - 32,000 - - 

Beach Junior Suite 27,000 24,000 23,000 33,000 30,000 28,000 

Over water Suite 33,000 30,000 28,000 42,000 39,000 36,700 

Overwater Suite with 
Private Pool 

35,000 - - 45,000 - - 

 

21-26 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 29,000 - - 36,000 - - 

Beach Junior Suite 29,500 26,000 25,000 37,000 33,000 31,500 

Over water Suite 36,000 33,000 31,500 47,000 44,000 42,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

39,000 - - 51,000 - - 
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27 ธนัวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 31,000 - - 40,000 - - 

Beach Junior Suite 32,000 27,000 19,500 41,000 34,000 24,000 

Over water Suite 41,000 34,000 23,500 54,000 45,000 30,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

44,000 - - 58,000 - - 

9 มกราคม – 12 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 28,000 - - 34,000 - - 

Beach Junior Suite 29,000 26,000 19,000 35,000 32,000 23,000 

Over water Suite 35,000 33,000 23,000 45,000 45,000 29,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

37,000 - - 49,000 -  

13 - 30  เมษายน 2563  

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 25,500 - - 31,500 - - 

Beach Junior Suite 26,000 24,000 18,000 32,000 29,000 21,000 

Over water Suite 32,000 29,000 21,000 41,000 38,000 26,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

34,000 - - 44,000 - - 

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 26,000 - - 32,000 - - 
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Beach Junior Suite 27,000 22,000 17,000 33,000 27,000 20,000 

Over water Suite 33,000 27,000 20,000 42,000 35,000 24,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

35,000 - - 45,000 -  

1 สงิหาคม  - 31 ตลุาคม  

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่
พกัเสรมิทา่นที่

สาม 
2-12 ปี พกัคู ่

พกัเสรมิทา่นที่
สาม 

2-12 ปี 

Junior Suite 29,000 - - 36,000 - - 

Beach Junior Suite 30,000 24,000 18,000 37,000 30,000 30,000 

Over water Suite 37,000 30,000 22,000 42,800 39,000 39,000 

Overwater Suite with 
Private Pool 

39,000 - - 52,000 - - 

1 พฤศจกิายน 2019)** 

 
ราคาแพ็คเกจนีร้วม 
– หอ้งพักตามแพ็คเกจทีท่า่นเลอืก 
– บรกิารรับสง่สนามบนิโดย Domestic Flight และเรอื Speedboat 
– บรกิารอาหารและเครือ่งแบบ All Inclusive ตลอด24 ชัว่โมง 
– บรกิารอาหารเชา้ กลางวัน เย็นแบบบฟุเฟตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหารหลัก Palm 
– บรกิารอาหารเย็นแบบ A la Carte ทีห่อ้งอาหาร Krystal หรอื Yu Hi (ส ารองทีน่ั่งกอ่นเขา้ใชบ้รกิาร) 
– บรกิารอาหารทีห่อ้งอาหาร Beef Steak House หรอื Sofia Italian Restaurant ตามเวลาเปิดบรกิารทีเ่กาะรสีอรท์ RIU Atoll 
– บรกิารขนม ของวา่งทานเลน่ตลอด 24 ชัว่โมงทีบ่ารข์องรสีอรท์ RIU Atoll และ RIU Palace Maldives 
– บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แบบมแีละไมม่แีอลกอฮอลต์ลอด 24 ชัว่โมง 
– มนิบิารพ์รอ้มเครือ่งดืม่ 
– บรกิาร Room Service ตัง้แต ่7.00 – 23.00 น. ของทกุวนั 
– ฟร ีสทิธิเ์ขา้รว่มกจิกรรมโยคะกลุม่ 
– ฟร ีสทิธิก์ารใชบ้รกิารอปุกรณ์ทางน ้าแบบไมใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ เรอืคายัก แพดเดลิบอรด์ เซริฟ์ และอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 
– กจิกรรมสนัทนาการส าหรับเด็กทีร่สีอรท์ RIU Atoll 
– กจิกรรมสนัทนาการส าหรับผูใ้หญท่ีร่สีอรท์ RIU Atoll 
– กจิกรรมสนัทนาการชว่งกลางคนื เชน่ ดเีจ ดนตรสีด ปารต์ีช้ายหาดทีร่สีอรท์ RIU Atoll 
– ฟร ีWiFi ทัง้ในพืน้สว่นกลางและในหอ้งพัก 
– ฟร ีสทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลังกายและหอ้งอบไอน ้า 
– ประกนัภยัการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
 
ส าหรบัแพ็คเกจ Honeymoon ทา่นจะไดร้บั 
– แชมเปญเฉลมิฉลองหรอืไวน ์1 ขวด 
– บรกิารเชค็อนิกอ่นเวลาและเชค็เอา้ทเ์กนิเวลา (กอ่น 16.00 น.) 
– บรกิารตกแตง่หอ้งพักโรแมนตกิ 
– ของขวัญสดุเซอรไ์พรซจ์ากทางรสีอรท์ 
– ตอ้งแสดงทะเบยีนสมรสไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
ราคาแพ็กเกจนีไ้มร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  

• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
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• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณทีีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 
• ราคายังไมร่วมภาษีทอ้งถิน่ (Green Tax) ทา่นละ 200 บาท/คนื ช าระโดยตรงทีร่สีอรท์ 

 
เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดร้ับยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
หมายเหต ุ

• ราคานีใ้ชส้ าหรบัผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  
• อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบัุน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้

ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับ
ขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

• หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยู่

นอกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 

ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 

รถไฟ อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

• ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื

คา่บรกิารได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอื และค านงึถงึ

ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

• กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ เนือ่งจากอยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อยา่งเต็มความสามารถ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


