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Promotion Thulhagiri Island

รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็ก พักหองกลางน้ําได

แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางดวยตนเองทุกวัน

สายการบินที่นิยมเดินทาง

สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง PG 711
กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)
เดินทางกลับ PG 712 มาเล (มัลดีฟส)– กรุงเทพฯ

09.30-11.45
12.40-19.05

สายการบินศรีลังกันแอรไลน ออกเดินทางทุกวัน ตอเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)
09.00 - 10.50
ตอเครื่อง
UL115 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(มัลดีฟส)
13.35 - 14.30
เดินทางกลับ
ตอเครื่อง

UL104
มาเล (มัลดีฟส)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)
UL402 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ

สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวัน

ออกเดินทาง
เดินทางกลับ

20.35 - 22.35
01.15 - 06.15 (วันรุงขึ้น)

FD117
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส) 09.30 - 11.40
FD178 มาเล (มัลดีฟส)– กรุงเทพฯ
(ดอนเมือง) 12.30 - 19.00

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)
06.00 น.
ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. กอนการเดินทาง)
.......... ออกเดินทางสู
เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส
..........
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมัลดีฟส หลังทําการผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอที่ เคานเตอร ตุลฮากีรี ไอซแลนด รีสอรท
แอนด สปา และเจาหนาที่นําทานเดินทางเขาสูรีสอรท
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส
ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท
ทานสามารถสั่งเครื่องดื่มตางๆไดไมอั้น ฟรี!!! (ยกเวนเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง มัลดีฟส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําตื้น , เรือใบ, วอลเลยบอล
ชายหาด, สระวายน้ํา หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรทเชน ดําน้ําลึก กิจกรรมตกปลา
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท
ทานสามารถสั่งเครื่องดื่มตางๆไดไมอั้น ฟรี!!! (ยกเวนเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง มาเล (มัลดีฟส)
– กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําตื้น , เรือใบ, วอลเลยบอล
ชายหาด, สระวายน้ํา หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรทเชน ดําน้ําลึก กิจกรรมตกปลา
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เก็บสัมภาระเพื่อทําการ

Check Out ออกจากรีสอรท

ทางโรงแรมจะทําการแจงเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบลวงหนา
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท

......... ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพื่อเดินทางกลับ
......... ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ
......... เดินทางถึง
สนามบินสุวรรณภูม/ิ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ


THULHAGIRI ISLAND RESORT AND SPA

BY SPEEDBOAT 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE

รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็ก พักหองกลางน้ําได

ประเภทหอง
BEACH BUNGALOW
WATER BUNGALOW
ประเภทหอง
BEACH BUNGALOW
WATER BUNGALOW
ประเภทหอง
BEACH BUNGALOW
WATER BUNGALOW

1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561
3 วัน 2 คืน ราคาทานละ
4 วัน 3 คืน ราคาทานละ
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
19,900 18,500 22,900 12,600 27,000 26,500 32,900 17,000
21,500 20,500 27,900 12,600 30,500 29,500 39,900 17,000
16 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2561
3 วัน 2 คืน ราคาทานละ
4 วัน 3 คืน ราคาทานละ
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
18,000 17,500 20,900 12,600 25,500 25,000 29,900 17,000
20,500 19,500 25,500 12,600 29,000 27,500 36,500 17,000
28 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561
3 วัน 2 คืน ราคาทานละ
4 วัน 3 คืน ราคาทานละ
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
พักคู
พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป
20,500 19,500 25,500 12,600 29,000 28,000 37,000 17,000
22,900 22,100 30,900 12,600 32,900 31,500 44,500 17,000

ราคา Package รวม
• ที่พักตามประเภทหองที่ทานเลือก จํานวน 2 คืน หรือ 3 คืน
• Speed Boat รับ-สง ระหวางสนามบินมาเล-โรงแรม-สนามบินมาเล
• All Inclusive อาหารเชา - กลางวัน - เย็น และ เครื่องดื่มตามรายการ
• คาเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตามรายการกําหนด
• บริการเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถึงรีสอรท
• ฟรี บริการ Wi-Fi บริเวณสวนกลาง
• ฟรี บริการอุปกรณดําน้ําตื้น
• ฟรี กิจกรรมทานละ 1 ครั้งตอการเขาพัก (ขึ้นอยูกับตารางกิจกรรมของทางรีสอรท)
• Free usage of fitness center, daytime usage of badminton court, games room (darts, table tennis)
• Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
• คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราดังกลาวยังไมรวม
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ
- คาภาษีสนามบินและคาเชื้อเพลิงของสายการบิน
- กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิไดระบุไวขางตน
- คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% / คาภาษี ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)
* คาภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดีฟสในวันที่เดินทางกลับ
(ขณะนี้มีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
เงื่อนไขการจอง
• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30-45 วันกอนการเดินทาง
• หากทําการจองนอยกวา 30 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน
• ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 2 วัน ***ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณ
การเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท***
การยกเลิก
- 45-31 วันกอนเดินทาง: หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวมทั้งหมด

- 30 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวมทั้งหมด
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืนเงินทุก
กรณี
ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES
Beer, Soft Drinks: Bottled water, Coca Cola, Sprite, Fanta Orange, Bitter Lemon, Tonic Water, and
Soda Water.
Canned Juices: Orange, Pineapple, Apple, Grapefruit and Tomato by glass
Wine: House Wine (red, white, rose) by glass;
Selected Alcoholic Cocktails: Served in the Sand Bar during bar from 0800 to 1200 midnight and
in the restaurant during meal times only.
Tea and regular coffee: (Cappuccino and Espresso etc are not included) will be available from the
Restaurant and coffee shop during the opening hours.
Snacks available in the coffee shop from the All-inclusive snack list:
Mid-morning - from 1000 to 1130
Afternoon - from 1500 to 1700
Snorkeling: Snorkeling equipment is included and available only at Reception
. Lost or damaged of equipment will be charged at cost
. Equipment’s should be returned eight hours prior to departure
Excursions: Gym, Sports: Free use of Gym, Table tennis and Garlando table football.
What is NOT included in the All Inclusive
Room service
Fresh fruit juices
Premium brand spirits
**Drinks offered to others are chargeable and drinks served after the time limit is chargeable!
หมายเหตุ
• ราคานี้ใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เทานั้น
• อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการ ใน
กรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
• หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล
ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ
คนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก หรือลาชาของสาย
การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง
ขอคืนคาบริการได
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

