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สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง     PG 711           กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์                      09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ    12.40-19.05 
 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรงุเทพฯ – 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) – กรงุเทพฯ   01.15 - 06.15 (วนัรุง่ข ึน้) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)  12.35 - 19.05 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลังทําการผา่นดา่น 
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์ตลุากรี ีไอซแ์ลนด ์รสีอรท์ 
แอนด ์สปา และเจา้หนา้ทีนํ่าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 
วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดําน้ําตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล 
ชายหาด, สระวา่ยน้ํา  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดําน้ําลกึ กจิกรรมตกปลา 
และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

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

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดําน้ําตืน้ , วอลเลย่บ์อล ชายหาด
, สระวา่ยน้ํา  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดําน้ําลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรม
อืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

 เก็บสมัภาระเพือ่ทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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THULHAGIRI ISLAND RESORT AND SPA  

BY SPEEDBOAT 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE 
รสีอรท์นีอ้นญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํา้ได	้

 

 

อตัราคา่บรกิาร / ราคาตอ่ทา่น  
 1 Jan – 2 Apr  2020   

Room Type  3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 22,300 29,300 

Water Villa  23,800 31,600 

	
	

3 – 30 Apr 2020 

Room Type  3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 19,500 25,100 

Water Villa  21,400 28,000 

 
 

1 May – 31 Oct 2020 

Room Type  3 วนั 2 คนื 
ราคาทา่นละ  

4 วนั 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

Standard Deluxe 
(Beach) 16,900 21,200 

Water Villa 19,600 25,200 

 
ราคาดงักลา่วรวม  

 คา่ทีพั่กหอ้งตามแพ็คเก็จทีท่า่นเลอืก  
 คา่เรอืเร็ว (Speedboat) บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล-่รสีอรท์-สนามบนิมาเล ่
 บรกิารเจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอํานวยความสะดวกในการขึน้เรอืและบรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและผา้เย็นเมือ่ถงึรสีอรท์ 
 คา่อาหารเชา้ คา่อาหารกลางวนั และคา่อาหารเย็น ทีห่อ้งอาหารหลกั และบรกิารอาหารวา่งระหวา่งวนั 
 คา่เครือ่งดืม่และเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลต์ามรายการกําหนด บรกิารเวลา 08.00-24.00 น. โดยเสริฟ์แบบแกว้  
 บรกิาร Gym & Sports (Gym, Table Tennis and Garlando Foosball Table) 
 ฟร.ี..อปุกรณ์ดําน้ําตืน้ (สามารถยมือปุกรณ์ไดจ้ากแผนกตอ้นรับและตอ้งทําการคนืลว่งหนา้ 8 ชัว่โมงกอ่นวนัเชค็เอาท)์  
 ฟร.ี..บรกิาร Wi-Fi พืน้ทีส่ว่นกลางและในหอ้งพัก  
 ฟร.ี..Excursion ทา่นละ 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (ขึน้อยูก่บัการจัดกจิกรรมโดยทางรสีอรท์ จํานวนเรอืและสภาพอากาศเทา่นัน้ 

หากไมไ่ดเ้ขา้รว่มหรอืแจง้ยกเลกิโดยทางรสีอรท์ ไมส่ามารถคนืเงนิหรอืชดเชยอืน่ๆแทนได ้/ กจิกรรมดงักลา่วตอ้งมผีูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมอยา่งนอ้ย 8 ทา่นขัน้ไป) 

 Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax  
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  
 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบกํากบัภาษี) 



CODE: VL THULHAGIRI RESORT แพ็คเกจไมร่วมตัว๋ 
 

เง ือ่นไขการจองและชําระเงนิ 
 ชําระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ
 ราคานีใ้ชสํ้าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  
 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้
ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลีย่นไดป้รับ
ขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ทีพํ่านัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอื และคํานงึถงึ
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


