
 
 

VAKARUFALHI MALDIVES  

ฟรี...อปุกรณด์าํนํ้ าต้ืน 

ฟรี...กิจกรรม Excursion 1 กิจกรรม 

พกั 3 คืน ฟรี...Seafood Romantic Dinner 

 

เดินทางโดย Seaplane 25นาที หอ้งบชีวิลล่าเด็กพกัไดสู้งสุด 2 ท่าน 

สามารถดาํนํ้ ารอบรีสอรท์ได ้ปะการงัรอบๆรีสอรท์เยอะ  

สามารถซ้ือทวัร ์Manta Ray และ Whale Shark เพิม่ได ้

จอง 21 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

เดินทาง 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 
 

Package Code: GPMVVKRF016-02PRO / อตัราค่าบริการคิดเป็นต่อท่าน / หน่วยเป็นบาท 

1 APRIL–31 OCTOBER 2020 
All Inclusive ชาํระเพิม่ผูใหญทานละ 700 บาทตอคนื เดก็ไมเกิน 12 ปทานละ 400 บาทตอคืน 

ประเภทหองพัก 
แพค็เกจ 2 คนื 

Full Board With Beverages 
แพค็เกจ 3 คนื 

Full Board With Beverages 
แพค็เกจ 4 คนื 

Full Board With Beverages 

พักคู/ทาน พักสาม/ทาน พักคู/ทาน พักสาม/ทาน พักคู/ทาน พักสาม/ทาน

Beach Villa 24,500 23,500 31,000 30,000 37,500 35,500 

Water Villa 27,900 26,900 35,900 33,900 43,900 40,900 
เดก็อาย ุ2-11.99ปทานแรก 12,000 13,000 14,000 
เดก็อาย ุ2-11.99ป ทานที ่2 13,500 14,500 15,500 

 
ราคาแพค็เกจรวม 

 คาที่พักตามประเภทหองและจาํนวนคนืทีท่านเลือก  
 คาเครือ่งบนิน้าํ บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบนิมาเลพรอมเจาหนาท่ีตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ 
 บริการเครื่องดืม่ตอนรบัและผาเย็นเมือเดินทางถึงรีสอรท 

 คาอาหารเชา คาอาหารกลางวนัและคาอาหารค่าํทีห่องอาหารหลักIlaa Restaurant 



 
 

 คาเครือ่งดืม่ในมือ้อาหารกลางวนัและอาหารค่าํทีห่องอาหารหลกั Ilaa Restaurantในมือ้อาหารและในหองอาหารเทานัน้

(During lunch & Dinner at Ilaa Restaurant) Soft Drinks (Fanta, Cola, Sprite, Bitter lemon, Soda, tonic), 

Bottle of Water, Canned Juice, House wine - Red, white & rose wine by glass, Beer by the Glass, Tea and 

Coffee (Regular)  

 บริการ ชา กาแฟ ขนมเคกและคุกก้ี เวลา 17.00-18.00 ณ Ihaa bar  

 บริการ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ  (Wi-Fi ในหองพักมคีาใชจายเพิ่มเติมตามรีสอรทกําหนด) 

 กิจกรรม Excursion ทานละ 1 ครั้งตอการเขาพักและสามารถเลือกไดทานละ 1 รายการไดแก Fisherman’s Island หรอื 

Dolphin Watching with sunset Cocktail หรือ Line Fishing(ข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรมโดยทางรีสอรท จํานวนเรือและสภาพ
อากาศเทานั้น หากไมไดเขารวมหรือแจงยกเลิกโดยทางรีสอรท ไมสามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆแทนได)  

 บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน (เฉพาะ Mask, Snorkel & Fins เทานั้น / ไมรวมเส้ือชูชีพ คาเชาวันละ USD 12++) 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 คาประกันอุบติัเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 

พกั 3 คนืขึน้ไปรบัสทิธพิเิศษเพิม่เตมิดงันี ้
 

 พกั 3 คนืขึน้ไปกิจกรรม Excursion ทานละ 1 กิจกรรมตอการเขาพัก (ข้ึนอยูกับตารางของรีสอรท ไดแก Fisher’s 

Island or Dolphin Watching with Sunset Cocktail or Line Fishing / ข้ึนอยูกับการจดักิจกรรมโดยทางรีสอรท 
จํานวนเรอืและสภาพอากาศเทานั้น หากไมไดเขารวมหรือแจงยกเลิกโดยทางรีสอรท ไมสามารถคนืเงินหรอืชดเชยอื่นๆ

แทนได) 

 พกั 3 คนืขึน้ไปOne sea food Romantic Dinner (4 Course menu) 

 พกั 3 คนืขึน้ไป20% Discount at Duiye Spa for selected treatments 

 พกั 3 คนืขึน้ไปสาํหรบัคูฮนันมีนูRoom decoration with flowers and a complementary fruit Basket   
 

All Inclusive ทานจะไดรบัสทิธพิเิศษเพิม่เตมิดงันี ้
 Bottled water (500 ml non-carbonated, house brand), Soft drinks (Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, 

Bitter Lemon, Tonic Water, Soda Water and canned fruit juice), Draught beer, Coffee tea, iced coffee, iced 

tea (freshly brewed), House wine (red, white & rose), House brand spirits portioned at 2 cl (Gin, Vodka, 

Rum and Whisky) & selected cocktails at Illa Restaurant &Ihaa Bar. 

 All inclusive drinks are offered from 10:00-23:00 hrs, any drink orders after 23:00 hrs will be charged at 

normal tariff rate Beverage is for your own personal consumption, served one glass at a time ordered while 

at Ilaa Restaurant &Ihaa bar alcoholic beverage will be not served for anyone younger than 18 years AI 

package benefits may be enjoyed until the time of your check out, latest by 12 noon. 
 

ราคาแพค็เกจไมรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับเสนทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส/ คาภาษสีนามบิน, คาธรรมเนียมและคาเชื้อเพลิงของสายการบิน 
 การรบัประทานอาหารภายในวลิลา/ อาหารมือ้พิเศษหรอืเมนพิูเศษ / การบริการเครื่องดื่มหลังเวลา 23.00 น. 

 คามินิบาร  คาWi-Fi ในหองพัก คาบริการหองรับรอง (Airport Lounge)คากิจกรรมดําน้าํต้ืน คากิจกรรมดําน้ําลึก คา
กิจกรรมสนัทนาการอื่นๆ คาทปิพนักงานยกกระเปา คาซักรดี คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือ
คาเครือ่งดืม่และคาใชจายอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ

 



 
 

หมายเหต ุ

 หอง Beach Villa พักไดสูงสดุ ผูใหญ 2 ทาน + เด็กอายุไมเกิน 12 ป 2 ทาน 

 หอง Water Villa พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน (ไมอนุญาตใหเด็กพักหองกลางน้ํา) 

 แพ็คเกจ All Inclusive จะเริม่ตนหลังจากทาํการเช็คอินและจะสิน้สุดการใหบริการกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทาํการ
เช็คเอาทออกจากที่พักและรีสอรทขอสงวนสทิธ์ิบริการเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอลลสําหรับผูเขาพักอายุ 18 ป ข้ึนไป 

 

เงือ่นไขการจอง การชาํระเงนิและการยกเลกิการจอง (แตละรสีอรทมเีงือ่นไขทีแ่ตกตางกนั) 
การจองแพค็เกจและการชาํระเงนิ 

 กรุณาชําระคามัดจํา50%หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นทีท่ําการจอง ณ ขณะน้ัน)หลังจาก
ไดรบัการยืนยันการจองจากทางบริษัทภายใน 7 วันทั้งนี้ ข้ึนกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดงักลาวซึง่ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิปรบัเปล่ียนตามเงือ่นไขทีไ่ดรบัจากทางรสีอรท 

 หากทําการจองนอยกวา 30-45วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทาํการจอง (ข้ึนอยูกับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง)
ชวง Peak Season หากทําการจองนอยกวา 99 วัน คดิคาใชจาย 100 % 

 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกมากกวา  46วันกอนเดนิทาง ทาํการหักคาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการจอง

และชวงเดินทาง) 
 ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง หักคาใชจาย50%จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
 ยกเลิก 30วันกอนเดินทาง หักคาใชจาย 100%จากราคาแพก็เกจทั้งหมด 
 ยกเลิกกะทันหันหรอืเขาพักไมครบตามจํานวนคืนหรอืจาํนวนวนัทีท่ําการจอง ไมสามารถเรียกรองขอคนืคาบริการได 
 หากทําการยกเลิกในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรบัเปล่ียนเงื่อนไขตามรสีอรทกําหนดและทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทราบอีกครั้งหลังจากที่ไดรับการยืนยันการจองที่พักเรียบรอยแลว   

 

 
 
 
 



 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม/ิดอนเมอืง) – มาเล (มัลดฟีส)    (-/-/ค่าํ) 

ผูเดินทางทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสวุรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ข้ึนอยูกับสายการบินที่

ทานเลอืกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินลวงหนาอยางนอย 3 ชั่วโมง) 

ออกเดนิทางสูประเทศมัลดีฟส ตามสายการบนิทีท่านเลอืกเดนิทาง 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตเิวลานา เมอืงหลวงของมาเล ประเทศมลัดฟีส หลังผานดานตรวจคน

เขาเมืองและพธีิการทางศุลกากรแลว พบเจาหนาทีร่ีสอรทตอนรับทานอยางอบอุน  

นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดยเครือ่งบนิน้าํใชเวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี 

17.00-18.00 น. บริการชาและกาแฟยามบาย ณ Ihaa Bar 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

 พักทีV่akarufalhiMaldives  

 

วันทีส่อง มาเล (มัลดีฟส)    (เชา/กลางวนั/ค่าํ)

07.30-10.00น. รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

13.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หองอาหารหลกัของรสีอรท 

17.00-18.00 น. บริการชาและกาแฟยามบาย ณ Ihaa Bar 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

 พักทีV่akarufalhiMaldives  

 
วันทีส่าม มาเล (มัลดีฟส) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม/ิดอนเมอืง)   (เชา/-/-) 

07.30-10.00น. รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารหลักของรีสอรท 

เช็คเอาท เก็บสมัภาระ และเตรยีมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 

ออกเดนิทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลอืก  
 

 
 End of Service  

 
ประเภทหองพกั รายละเอยีด 

 

Beach Villa  

ขนาดหองพกั 61ตรม. 

จาํนวน  49 วิลลา 

พกัไดสงูสดุ ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 2 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 3 ทาน 



 
 

Water Villa 

ขนาดหองพกั 114ตรม. 

จาํนวน  25 วิลลา 

พกัไดสงูสดุ ผูใหญ 3 ทาน 

สิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ   รายละเอยีด เวลาใหบรกิาร

Ilaa - Main Restaurant Buffet International 
Breakfast 07:30-10.00 Hrs    Lunch 
13:00-14.30 Hrs        Dinner 19:30-

21:30 Hrs 

Ihaa Bar – Main Bar 
Tea, Coffee, Ice Tea, Cakes & 

Homemade Cookies 
Daily 09.30 – 24.00 Hrs 

SERVICES & FACILITIES 

 

Excursions:How else can you experience authentic island life than by visiting 
villages and islands in and around Vakarufalhi? Maximise your Maldives trip 
by taking on any of our guided excursion trips. 

Whale Shark Seeking / Sandbank / Snorkelling / Boat snorkelingManta point 
/ Turtle Excursion / Sunset Cocktail with Lucky Dolphin Seeking / Fisherman 
Village Excursion / Morning Fishing / Sunset Fishing 

Sports activities:From diving to beach volleyball, all the activities we have for 
you are nothing short of exciting. You can also play badminton, table tennis, 
darts, football and many indoor board games to keep you occupied as you 
relax the days away. 
 
Spa:Experience excellent healing and wellness facilities at Duniye Spa. With 
a passion for providing a holistic and innovative approach to improve well-
being, the Duniye Spa combines traditional treatments with modern 
techniques. We use organic, chemical-free skin care blends to ensure the 
best results. 

Signature treatments / Couples indulgence / Massages of the worldFacial 
care / Body care / Beauty care 

Diving:The South Ari Atoll has one of the richest natural reefs in the country. 
Vakarufalhi island is home to a gorgeous house reef located 15 metres from 
the beach. The resort also offers dive courses conducted by professional 
dive masters from Europe. 
 
Dive Courses:You can be sure that our diving classes are conducted within 



 
 

PADI standards. Instructions available are English, German, Italian, and 
French.Some of the courses include: 

Open Water / Advanced Open Water / Rescue and Emergency First 
Response / Specialties such Nitrox, Photography, and Underwater Naturalist 

The course theory is taught in a fully equipped air-conditioned classroom. 

Dive Sites:There are about 35 dive sites accessible through the dive centre 
at Vakarufalhi. These sites include 15 thilas that are famous for their superb 
soft corals and the large array of fish. Most of the dive sites are located 
about 25 minutes from Vakarufalhi. 

All the dive sites are within 15 to 60 minutes by boat from the Vakarufalhi 
Island. Single dives to dive packages are available for certified divers. 

Water Sport Center:Our water sport center offers non-motorized water 
sports for new or experienced windsurfers. If you’re a beginner, instructors 
are available to give lessons on water sports equipment. You may also 
choose to kayak along the lagoon.All this combined ensuring that your 
holiday is action packed. 

** บางรายการมคีาใชจายเพิม่เตมิไมไดรวมในแพค็เกจ  กรณุาสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีร่สีอรท ** 


