
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

เท่ียวมลัดีฟส ์แบบมีหวัหนา้ทวัร ์
จุดเด่นของโปรแกรม 

- มีหัวหนา้ทวัร์ ไป - กลับ พร้อมคณะ หมดกงัวลเร่ืองภาษาส่ือสาร 
- เดินทางสู่รีสอร์ทด้วย Speed Boat 
- วันสุดทา้ย อยูท่ี่รีสอร์ทได้ถึงเยน็ สนุกสนานเกบ็บรรยากาศได้เตม็ท่ี  
- กินไมย่ั้ง ด่ืมไมอ่ั้น จ่ายคร้ังเดียวจบ งบไมบ่านปลาย 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 11-13 พ.ย. / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย. / 16 – 18 ธ.ค. 60 

วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรงุเทพฯ – มำเล่ (มลัดฟีส)์                       ( - / - / เย็น) 

06.30 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบนิศรีลังกาแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ W อำคำรผูโ้ดยสำร
ขำออก ระหว่ำงประเทศช ัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู9 (ควรถึงสนามบนิ 2-3 ชม. ก่อนการเดนิทาง)  

09.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสำยกำรบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ เท ีย่วบนิ UL 403 

10.50 น. เดนิทางถึง สนำมบนินำนำชำตบินัดำรำไนยเก ประเทศศรลีงักำ รอเวลาตอ่เครื่อง 

13.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมำเล ประเทศมลัดฟีส ์ โดยสำยกำรบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ เท ีย่วบนิUL 115 



 

14.30 น. เดนิทางถึง ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิวรำนำ ประเทศมลัดฟีส ์หลังท าการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง
และพิธีการทางศลุกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสูร่ีสอร์ทโดย Speed Boat อิสระใหท้่านพักผอ่นตาม
อัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดฟีส ์

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำร  

ท่านสามารถสั่งเครื่องดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเวน้เครื่องดืม่พิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรีสวัสดิ ์

  

วนัท ีส่องของกำรเดนิทำง มลัดฟีส ์           ( เชำ้ / กลำงวนั / เย็น) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

อิสระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเชน่ ด าน ้าตืน้ , เรือใบด า

น ้าลกึ กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย  
 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
 

  อิสระใหท้่านพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

ท่านสามารถสั่งเครื่องดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเวน้เครื่องดืม่พิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรีสวัสดิ ์

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

อิสระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเชน่ ด าน ้าตืน้ , เรือใบด า
น ้าลกึ กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย 
 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ โรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไป

สนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ สมควรแก่เวลาออกเดนิทางไปยังสนำมบนิเวรำนำโดยSeaplane 
(เครื่องบนิน ้า) เพื่อเดนิทางกลับ สูก่รุงเทพฯ 
 

20.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักำ เท ีย่วบนิ UL 104 
 

22.35 น. เดนิทางถึง สนำมบนินำนำชำตบินัดำรำไนยเก เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักำ เพื่อตอ่เครื่อง 
 

01.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิศรลีงักำ แอรไ์ลน ์ เท ีย่วบนิUL-402 
 

06.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
.............................. 

 

 
อตัรำค่ำบรกิำร / รำคำต่อท่ำน / หน่วยเป็นบำท 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง Beach Bungalow Water Bungalow 

11-13 พฤศจกิำยน 60 36,888 42,888 

วนัท ีส่ำมของกำรเดนิทำง  มำเล่ (มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ    ( เชำ้ / กลำงวนั / - ) 

วนัท ีส่ ีข่องกำรเดนิทำง  โคลอมโบ (ศรลีงักำ) – กรงุเทพฯ 



 
18-20 พฤศจกิำยน 60 36,888 42,888 

25-27 พฤศจกิำยน 60 36,888 42,888 

16-18 ธนัวำคม 60 36,888 42,888 
 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่โรงแรมตามที่ท่านเลอืก (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) จ านวน 2 คนื  ตามรูปแบบที่ท่านเลอืก 

 คา่อาหารและเครื่องดืม่ตามที่ระบใุนรายการ ตามเงื่อนไขของ All Inclusive  

 คา่ Speed Boat รับ– สง่ สนามบนิมาเลย ์– รีสอร์ท 

 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกิน   1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 ต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดฟีส ์สายการบนิศรีลังกาแอร์ไลน์ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 คา่หนังสอืเดนิทาง  

 คา่ VAT 7%  ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) 

 คา่ใชจ่้ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ อาทิเชน่ คา่กิจกรรม , เครื่องดืม่ , คา่อาหาร, คา่โทรศัพท์ คา่ซักรีด 

ที่อยูน่อกเงื่อนไขของ All Inclusive  

เงือ่นไขกำรจอง 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30-45 วันก่อนการเดนิทาง 
 หากท าการจองนอ้ยกว่า 30 วัน กรุณาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 
 หากท าการยกเลกิต ่ากว่า 30 วันก่อนเดนิทาง บริษัทขอหักคา่ใชจ่้าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด  

 ช าระคา่บริการเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึน้กับปริมาณ 

 การเขา้พักในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ปรับเปลีย่นตามเงื่อนไขที่ไดรั้บจากทางรีสอร์ท 

กำรยกเลกิ 

- 45-31 วนักอ่นเดนิทำง: หกัคำ่มดัจ ำ 50% ของรำคำหอ้งพกัท ีจ่องเขำ้พกัรวมท ัง้หมด 

- 30 วนักอ่นเดนิทำง: เสยีคำ่บรกิำร 100% ตำมรำคำหอ้งพกัท ีจ่องเขำ้พกัรวมท ัง้หมด  

- ยกเลกิชว่งเทศกำล,วนัหยดุยำว หรอื พกัไมค่รบตำมท ีจ่องบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทกุกรณี 

หมำยเหต ุ

 

- ราคาน้ีใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย ผูใ้หญ่ 2 ท่านขึน้ไป  

- อัตราคา่บริการคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นราคา

คา่บริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาคา่ต๋ัวเครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นที่คณะจะเดนิทาง   

- บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศน้ันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความ

รับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืเงินไม่ว่าบางสว่นหรือทั้งหมด 

- บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหกั้บ

ชาวตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว ที่พ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย เชน่ การยกเลกิ หรือลา่ชา้ของ

สายการบนิ เรือ รถไฟ อุบัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานที่ตา่งๆ ที่

เกิดเหนืออ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

- ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่น ถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งขอคนืคา่บริการได ้

- คา่บริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดช้ าระใหกั้บบริษัทฯ ตัวแทน

แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังน้ัน หากท่านมีเหตอัุนใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่

ระบไุว ้ท่านจะขอคนืเงินคา่บริการไม่ได ้

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ 

จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 



 
 


