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สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  

ออกเดนิทาง       PG 711           กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์                        09.30-11.45 
เดนิทางกลับ PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ    12.40-19.05 

 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีังกา)   09.00 - 10.50  

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

เดนิทางกลับ UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา)  20.35 - 22.35  

ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรุงเทพฯ   01.15 - 06.15 (วันรุ่งขึน้) 
 

สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.25 - 11.50 

เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)  12.35 - 19.05 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเช็คอนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลังท าการผา่นดา่น 
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์ตลุากรี ีไอซแ์ลนด ์รสีอรท์ 
แอนด ์สปา และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทศันอ์ันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 
วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ ,วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรม
อืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกบัทวิทศันอ์ันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

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

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล 
ชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา 
และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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THULHAGIRI ISLAND RESORT AND SPA  

BY SPEEDBOAT 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE 

รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้
 

 

อตัราคา่บรกิาร / ราคาตอ่ทา่น  

1-30 พฤศจกิายน 2563 

Room Type  
3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 

23,300 30,700 

Water Villa  26,100 34,900 

Superior Water Villa  27,600 37,150 

 

1-22 ธนัวาคม 2563 

Room Type  
3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 

21,600 28,200 

Water Villa  24,200 32,100 

Superior Water Villa  25,700 34,350 

 

3 มกราคม – 2 เมษายน 2564  

Room Type  
3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 

26,600 35,700 

Water Villa  29,400 39,900 

Superior Water Villa  30,900 42,150 
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1-31 พฤษภาคม 2564 

Room Type  
3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 

19,000 24,800 

Water Villa  20,900 27,600 

Superior Water Villa  22,400 29,850 

 

1 มถินุายน – 25 กรกฏาคม 2564  

Room Type  
3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 

17,300 21,900 

Water Villa  18,900 24,200 

Superior Water Villa  20,400 26,450 

 

26 กรกฎาคม – 31 ตลุาคม 2564  

Room Type  
3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 

20,700 27,100 

Water Villa  22,700 30,200 

Superior Water Villa  24,200 32,450 

 
ราคาดงักลา่วรวม  

• คา่ทีพ่ักหอ้งตามแพ็คเก็จทีท่า่นเลอืก  

• คา่เรอืเร็ว (Speedboat) บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล่-รสีอรท์-สนามบนิมาเล่ 

• บรกิารเจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกในการขึน้เรอืและบรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและผา้เย็นเมือ่ถงึรสีอรท์ 

• คา่อาหารเชา้ ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ทีห่อ้งอาหารหลัก และบรกิหฟารอาหารวา่งระหว่างวัน 

• คา่เครือ่งดืม่และเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลต์ามรายการก าหนด บรกิารเวลา 08.00-24.00 น. โดยเสริฟ์แบบแกว้  

• บรกิาร Gym & Sports (Gym, Table Tennis and Garlando Foosball Table) 

• ฟร.ี..อุปกรณ์ด าน ้าตืน้ (สามารถยมือปุกรณ์ไดจ้ากแผนกตอ้นรับและตอ้งท าการคนืลว่งหนา้ 8 ชัว่โมงกอ่นวันเช็คเอาท)์  

• ฟร.ี..บรกิาร Wi-Fi พืน้ทีส่ว่นกลางและในหอ้งพัก  



 
 

 
 

 

 
 

MD PRD VL-THULHAGIRI RESORT แพ็คเกจไมร่วมตั๋ว 

  

• ฟร.ี..Excursion ทา่นละ 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (ขึน้อยู่กับการจัดกจิกรรมโดยทางรสีอรท์ จ านวนเรอืและสภาพอากาศเทา่นั้น 

หากไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรอืแจง้ยกเลกิโดยทางรสีอรท์ ไมส่ามารถคนืเงนิหรอืชดเชยอืน่ๆแทนได ้/ กจิกรรมดังกล่าวตอ้งมผีูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมอยา่งนอ้ย 8 ท่านขัน้ไป) 

• Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax  

• คา่ประกันอบัุตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  

• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนือรายการ  

• คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ  

• คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดร้ับยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

• การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทุกกรณี 

 
 

หมายเหตุ 

• ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  

• อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้

ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับ

ขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

• หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหกั้บชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 

ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืล่าชา้ของสาย การบนิ เรอื 

รถไฟ อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

• ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื

คา่บรกิารได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และค านงึถงึ

ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
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