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สายการบินที่นิยมเดินทาง 
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน  
ออกเดินทาง     PG 711           กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส)์                      09.30-11.45 
เดินทางกลับ PG 712  มาเล่ (มัลดีฟส)์– กรุงเทพฯ     12.40-19.05 
 
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา 
ออกเดินทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)    09.00 - 10.50  
ต่อเครื่อง UL115   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(่มัลดีฟส)์   13.35 - 14.30  
 

เดินทางกลับ UL104   มาเล่ (มัลดีฟส)์– โคลอมโบ(ศรีลังกา)   20.35 - 22.35  
ต่อเครื่อง UL402   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ    01.15 - 06.15 (วันรุ่งขึ้น) 
 
สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวัน  
ออกเดินทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส)์  09.25 - 11.50 
เดินทางกลับ FD176  มาเล่ (มัลดีฟส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  12.35 - 19.05 
 

 
 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)   
06.00 น. ผู้โดยสารทําการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขา 
  ออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
 

..........  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส ์
 

.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทําการผ่านด่าน 
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ ซาฟารี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และ
เจ้าหน้าที่นําท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท 

 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟร!ี!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมน)ู  
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 
วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง  มัลดีฟส์   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดํานํ้าตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอล 
ชายหาด, สระว่ายนํ้า  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดํานํ้าลึก กิจกรรมตกปลา 
และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย  

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
 

  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟร!ี!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมน)ู  
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 
วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง  มาเล่ (มัลดีฟส์)  – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดํานํ้าตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอล 
ชายหาด, สระว่ายนํ้า  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดํานํ้าลึก กิจกรรมตกปลา 
และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย  

 

 เก็บสัมภาระเพื่อทําการ Check Out ออกจากรีสอร์ท 
 

ทางโรงแรมจะทําการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
 

.........  ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ  
 

.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  
 

.........  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม/ิสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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SAFARI ISLAND RESORT AND SPA  
BY SEAPLANE 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE 

รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางนํ้าได้  
แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน 

 
 

7-31 มกราคม 2563 

ประเภทห้อง  
3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ  4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ  

พักคู่ 2-12 ปี  พักคู่ 2-12 ปี  
BEACH BUNGALOW 29,600 12,000 36,000 14,800 

SEMI WATER 
BUNGA LOW 30,600 12,000 37,600 14,800 

WATER BUNGA LOW 31,800 12,000 39,500 14,800 
 

1 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2563 

ประเภทห้อง  
3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ  4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ  

พักคู่ 2-12 ปี  พักคู่ 2-12 ปี  

BEACH BUNGALOW 30,000 12,000 36,700 14,800 
SEMI WATER 
BUNGA LOW 31,100 12,000 38,400 14,800 

WATER BUNGA LOW 32,100 12,000 40,200 14,800 
 

3 – 30 เมษายน 2563 

ประเภทห้อง  
3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ  4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ  

พักคู่ 2-12 ปี  พักคู่ 2-12 ปี  

BEACH BUNGALOW 27,700 12,000 33,400 14,800 
SEMI WATER 
BUNGA LOW 28,800 12,000 35,000 14,800 

WATER BUNGA LOW 30,000 12,000 37,100 14,800 
 
 
อัตราดังกล่าวนี้รวม  
- ค่าที่พักตามแพ็คเกจที่เลือก  
- Seaplane รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ท - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน  
- Welcome Drink 
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)  
- เครื่องดื่มไม่จํากัด (นํ้าแร่ , นํ้าอัดลม , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล) ตั้งแต่เวลา 10:30 - 22:00 น.  
- ฟรี Wifi ส่วนกลาง  
- ฟรี ทริปดํานํ้าตื้น 1 ครั้ง/ท่าน/การเข้าพัก  (ขึ้นอยู่กับตารางกิจกรรมของรีสอร์ท ) 
- ฟรี ทริปล่องเรือชมปลาโลมา 1 ครั้ง/ท่าน/การเข้าพัก  (ขึ้นอยู่กับตารางกิจกรรมของรีสอร์ท ) 
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวม  
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)  
• ค่าทิปพนักงาน (ตามความพึงพอใจ)  
• ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
เงื่อนไขการจองและชําระเงิน 

• ชําระมัดจํา 50% หลังจากได้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน  2 วันและทําการชําระเงินส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 30-45 วัน (ตามเงื่อนไขของทางรีสอร์ท)  
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กรณียกเลิกการเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของทางรีสอร์ท*)  
• การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที่จองทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุก

กรณี 
 
*ข้อมูลรีสอร์ท * 

ห้องอาหาร All Inclusive เวลาเปิด-ปิด 

 
Main Restaurant  

มื้อเช้า 07.30 น. - 10.00 น.  
มื้อกลางวัน : 12.30 น. - 14.00 น.  
มื้อกลางวัน (วันศุกร์) 13.15 น. – 14.45 น.  
มื้อเย็น : 19.30 น. - 21.00 น.  

 
Bar 

ของว่าง 
เช้า : 10.00 น. – 11.30 น.  
บ่าย : 15.30 น. – 17.00 น. 
เครื่องดื่ม 10.00-22.00น. 

 
หมายเหตุ  
• ราคานี้ใช้สําหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น   
• อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้น

ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับ
ขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง   

• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว 
ที่พํานัก อยู่ในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง   

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ 
รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัท
ฯ  

• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืน
ค่าบริการได้  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ และคํานึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       


