
 
  
 

 
 

MD PRD VL SIX SENSES LAAMU (ไมร่วมต ัว๋) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

MD PRD VL SIX SENSES LAAMU (ไมร่วมต ัว๋) 

SIX SENSES LAAMU MALDIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 

 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  

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)            09.00 - 10.50  

ตอ่เครือ่ง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์      13.35  - 14.30  
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา)      20.35  -  22.35  
ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ      01.15  -  06.15 (วนัรุง่ข ึน้) 

 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  

จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)  12.35 - 19.05 

อังคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)  23.10 - 05.40 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

MD PRD VL SIX SENSES LAAMU (ไมร่วมต ัว๋) 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์        

06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

……..... ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

……..... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลงั
ทําการผา่น ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ใหท้า่นตดิตอ่ที่ Six Senses 

Laamu และเจา้หนา้ทีนํ่าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

 ราตรสีวสัด ิ ์

วนัทีส่อง(สาม)ของการเดนิทาง มลัดฟีส ์        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทํากจิกรรมสนุกสนานกบัทางรสีอรท์เชน่ บรกิารอุปกรณ์ดําน้ําตืน้กจิกรรม

ทางน้ํา (ซึง่อาจจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาตดิตอ่สอบถามกบัทางรสีอรท์ทีท่า่นพัก) หรอืเลอืก
พักผ่อนตาม อัธยาศยักบัทวิทศันอ์ันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (กรณีซือ้อาหารกลางวนัเพิม่) 
 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์  

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

 พกัทีร่สีอรท์ตามทีท่า่นเลอืก 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทํากจิกรรมสนุกสนานกบัทางรีสอรท์เชน่ บรกิารอุปกรณ์ดําน้ําตืน้กจิกรรม
ทางน้ํา (ซึง่อาจจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาตดิตอ่สอบถามกบัทางรสีอรท์ทีท่า่นพัก) หรอืเลอืก

พักผ่อนตาม อัธยาศยักบัทวิทศันอ์ันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

เก็บสมัภาระเพือ่ทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (กรณีซือ้อาหารกลางวนัเพิม่) 
  

ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั  

............. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  

............. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความ
ประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

MD PRD VL SIX SENSES LAAMU (ไมร่วมต ัว๋) 

Six Senses Laamu 2018 – 2019 

รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํา้ได ้
แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 

ซือ้ม ือ้อาหาร Half board...อพัเกรดเป็น Full board ฟร ี!!   
 

6 มกราคม – 20 เมษายน 2019 

Room Type 4 Nights 
ราคาทา่นละ (THB) 

Extra Adults 
ราคาทา่นละ 

Child 2-11 ปี 
ราคาทา่นละ 

Lagoon Water Villa 78,000 34,000 16,510 
Lagoon Beach Villa 79,000 34,000 16,510 
Ocean Water Villa 85,000 34,000 16,510 
Ocean Beach Villa 86,000 34,000 16,510 
Laamu Water Villa 88,000 34,000 16,510 
Ocean Beach Villa with Pool 102,000 34,000 16,510 
Ocean Water Villa with Pool 114,000 34,000 16,510 
Laamu Water Villa with Pool 124,000 34,000 16,510 

 

6 พฤษภาคม – 30 กนัยายน 2019 

Room Type 4 Nights 

 (THB) 

Extra Adults 

ราคาทา่นละ 

Child 2-11 ปี 

ราคาทา่นละ 

Lagoon Water Villa 56,000 34,000 16,510 
Lagoon Beach Villa 58,000 34,000 16,510 
Ocean Water Villa 60,000 34,000 16,510 
Ocean Beach Villa 63,000 34,000 16,510 
Laamu Water Villa 64,000 34,000 16,510 
Ocean Beach Villa with Pool 83,000 34,000 16,510 
Ocean Water Villa with Pool 88,000 34,000 16,510 
Laamu Water Villa with Pool 93,000 34,000 16,510 

                  

 

 ซือ้มือ้อาหาร Half Board ฟร ี!! อพัเกรดมือ้อาหารเป็น Full boad 

      ชําระเพิม่ทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/คนื   
 
ราคานีร้วม/ Package included 

- หอ้งพักตามแพ็คเกจทีเ่ลอืก 

- รับสง่ สนามบนิ-ทีพ่ัก-สนามบนิ ดว้ย Domestic flight + Speedboat 

- มือ้อาหารแบบ Bed & Breakfast (อาหารเชา้ไม่รวมเครือ่งดืม่) 
- มเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับทีส่นามบนิ Male' 
- คา่ประกนัภยัเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  

 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือรายการ  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  
 



 
  
 

 
 

MD PRD VL SIX SENSES LAAMU (ไมร่วมต ัว๋) 

เง ือ่นไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดร้ับยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและทําการชาํระเงนิสว่นที่

เหลอืลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยุดยาว,พกัไม่ครบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ

เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 
- คําอธบิายรายการอาหารแบบตา่งๆ 
 Bed & Breakfast   อาหารเชา้ เทา่นัน้ 

 Half Board           อาหารเชา้, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครือ่งดืม่ 
 Full Board            อาหารเชา้, อาหารกลางวนั, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครือ่งดืม่ 

 All Inclusive         อาหารทกุมือ้ และ รวมเครือ่งดืม่ตามรายการ 
- อัตราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 

ในกรณีทีม่กีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีเ่ดนิทาง 

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุล ใดๆ ก็ตาม
ถอืเป็น เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
คนืเงนิบางสว่น หรอื ทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้ว ทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย อํานาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอื
ลา่ชา้ของ สายการบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาย การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ที ่เกดิเหนืออํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ 

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีก รอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้      

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทัง้นี้
ทาง บรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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