
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดสุติธาน ีมลัดฟี เป็นโรงแรมทีผ่สานความดแูลเอาใจใสแ่ละการบรกิารอยา่งเยีย่มยอดแบบไทยๆ 

ทีผ่นกึรวมกับความหรหูรามรีะดับตามแบบฉบับโรงแรมระดับหา้ดาวไดอ้ยา่งลงตัว ตัง้ตระหง่านในออ้มกอด

ของธรรมชาตอิันอดุมไปดว้ยทัศนียภาพทีแ่สนงดงามชนดิลมืหายใจ ทา่มกลางทอ้งทะเลใสและหาดทราย

สสีะอาดตา และพเิศษทีส่ดุคอื แนวปะการงัทีโ่อบลอ้มรอบเกาะรอบเกาะ ในมมุมองแบบ 360 องศา  

ในหว้งน ้าเทอควอยซ ์

ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 35 นาท ีเดนิทางโดยเครือ่งบนิจากเกาะสนามบนิเมอืงหลวงมาเล ่สูส่นามบนิ

ภายในประเทศ ดาราวันด ูและ น่ังเรอืสปีดโบ๊ทอกีเพยีง 10 นาท ีทา่นก็จะไดพ้บกบัพืน้ทีแ่ละทีพั่กทีไ่มต่า่ง

จากสรวงสวรรคข์องโรงแรมดสุติธานี มัลดฟี 



 

 
ราคาโปรโมช ัน่  

จองกอ่น 23 Dec 2019 

 
 

Period : 01 October – 23 December 2019 

Upgrade to Half Board + 2,800/pax/night ,  

Pure Indulgence + 4,000/pax/night 

Room category 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Beach Villa 30,500 39,500 

Beach Villa with Pool 35,900 48,600 

Beach Deluxe Villa With Pool 36,800 50,000 

Water Villa with Pool 36,500 48,500 

Ocean Villa with Pool 38,100 52,500 

 

 
 

Period : 11 January – 29 February 2020 

Pure Indulgence + 4,300/pax/night 

Room category 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Beach Villa 36,600 47,500 

Water Villa with Pool 42,900 57,000 

Ocean Villa with Pool 45,700 61,100 

 
 

 
 

 
 



 

 

Period : 01 March– 17 April 2020 

Pure Indulgence + 4,300/pax/night 

Room category 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Beach Villa 33,700 43,100 

Water Villa with Pool 40,000 52,600 

Ocean Villa with Pool 42,800 56,700 

 

Period 1 Nov - 23 Dec 19 & 11 Jan - 17 Apr 2020 

- Half Board Package (served at The Market Restaurant only) 

- All Inclusive (Dine around dinner option in any operational restaurant) 
- ฟร ีกจิกรรม Sunset Cruise 1 ครัง้ส าหรับ 2 ทา่นเขา้พักหอ้งทั่วไป ส าหรับ 4 ทา่นเขา้พักหอ้ง 2 

Bedroom และส าหรับ 6 ทา่น เขา้พักหอ้ง 3 Bedroom (Extra person costs 56 USD/Person) 
- ฟร ีSpa coupon สว่นลด 50 USD ส าหรับแพ็คเกจนวด 90 นาท ีที ่Devarana spa 1 ครัง้/ทา่น 

- แพคเกจ A la carte treatment ที ่Devarana Spa ลด 15% 
- กจิกรรมถา่ยภาพ ลด 25% 
- Welcome bottle of Sparkling wine in room one time during stay  

* ตอ้งการเดนิทางเขา้รสีอรท์โดย Seaplane +7,500/pax  
   (Seaplane หยุดใหบ้รกิารหลงัเวลา 17.00) 

- Half Board Package (served at The Market Restaurant only) 

- All Inclusive (Dine around dinner option in any operational restaurant) 

- ฟร ีกจิกรรม Sunset Cruise 1 ครัง้ส าหรับ 2 ทา่นเขา้พักหอ้งทั่วไป ส าหรับ 4 ทา่น เขา้พักหอ้ง 

   2 Bedroom และส าหรับ 6 ทา่น เขา้พักหอ้ง 3 Bedroom (Extra person costs 56 USD/Person) 

- ฟร ีSpa coupon สว่นลด 50 USD ส าหรับแพ็คเกจนวด 90 นาท ีที ่Devarana spa 1 ครัง้/ทา่น 

- แพคเกจ A la carte treatment ที ่Devarana Spa ลด 15% 

- กจิกรรมถา่ยภาพ ลด 25% 

- Welcome bottle of Sparkling wine in room one time during stay  

 

 

 



 

*หอ้งพัก Beach Villa with Pool 

Beach Deluxe Villa with Pool 

2 Bedroom Family Beach Villa With Pool 

2 Bedroom Ocean Pavillion with Pool 

2 Bedroom Beach Residence with Pool 

3 Bedroom Beach Residence With Pool สอบถามราคาทีเ่จา้หนา้ที ่

ราคาเด็ก ราคาพักเสรมิ สอบถามเจา้หนา้ที ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราดงักลา่วรวม 

- คา่หอ้งพักตามทีเ่ลอืก                           - รับสง่สนามบนิ-รสีอรท์ดว้ย Domestic Flight + Speedboat 

- คา่อาหารตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก                  - ฟร ีใชบ้รกิาร Sauna and Steam Room ที ่Devarana Spa 

- ฟร ีWi-Fi ทัง้เกาะ                                 - ฟร ีพนักงานดแูลประจ าหอ้งพัก ( Service Butler) 

- ฟร ีอุปกรณ์ด าน ้า snorkeling                   - ฟร ีน ้าดืม่หอ้งละ 4 ขวด/วัน 

- ฟร ีจักรยาน                                         - ฟร ีพาทวัรร์อบเกาะโดย CSR Manager 

- ฟร ีใชบ้รกิาร kid's club                          - คา่ประกนัภยัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 

อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

● คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรุงเทพ-มัลดฟีส ์

● การรับประทานอาหารและกจิกรรมนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ  

● คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 

● Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

 



 

 



 

วนัแรก :      กรงุเทพฯ - มลัดฟีส ์                                                             (- / กลางวนั / ค า่) 

 
เชา้          ผูโ้ดยสารเดนิทางไปเชค็อนิ ณ สนามบนิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

        ออกเดนิทางจากกรุงเทพสูส่นามบนิมาเล ่

 

เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิมาเลห่ลงัจากผ่านตม. แลว้เรยีบรอ้ย จะพบเจา้หนา้ที ่

ถอืป้ายตอ้นรับ และน าทา่นไปยัง Counter หมายเลข E5 ของ Dusit Thani  

 

ออกเดนิทางสู ่Dusit  โดย Domestic Flight ไปยังสนามบนิภายในประเทศ ดาราวนัด ูจากนัน้ 

ใชเ้วลาเดนิทางดว้ย Speedboat ประมาณ 10 นาท ีสูร่สีอรท์ หรอืเดนิทางดว้ย Seaplane จาก

สนามบนินานาชาตมิาเลสู่ร่สีอรท์โดยตรง  

พบกบัการตอ้นรบัอนัแสนอบอุน่และ Welcome drink จากเจา้หนา้ที ่

 

บา่ย                 เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Sea Grill หรอื หอ้งอาหารเบญจรงค ์

(A La Carte) 

หลงัรับประทานอาหารเสร็จ เชญิพักผ่อนตามอธัยาศยั ไปใชบ้รกิารสปาที ่Devarana Spa หรอื

ร่วมกจิกรรมทีท่างรสีอรท์มใีหฟ้รหีรอืซือ้กจิกรรมเพิม่เตมิไดต้ามตอ้งการ 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็นในแบบทีท่า่นจะประทบัใจทีห่อ้งอาหาร The Market (buffet), 

                      Sea Grill (A La Carte)หรอืเบญจรงค ์(A La Carte)พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่รสเยีย่ม 

                      ตลอดการรบัประทานอาหารมือ้ค า่  

        เชญิทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่เย็นไดต้ลอดการพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง :      Dusit Thani                                                                 (เชา้ / กลางวนั / ค า่) 

 

เชา้                 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร The Market (buffet), ของรสีอรท์   

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั เขา้ร่วมกจิกรรมทีร่สีอรท์มใีหฟ้ร ี 

มากมายบนเกาะ อาท ิขีจ่ักรยาน,เรอืแคนู,เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไม่มเีครือ่งยนต)์ 

Fitness เป็นตน้ หรอืซือ้กจิกรรมตา่งๆ เพิม่ทีร่สีอรท์ไดต้ามตอ้งการ  

 

กลางวนั           เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Sea Grill หรอื หอ้งอาหารเบญจรงค ์ 

                       (A La Carte) 

 

บา่ย               ทา่นสามารถยมือปุกรณ์ Snorkelling เพือ่ออกไปด าน ้าชมปะการังรอบเกาะหรอืสนุกสนานกบั     

                     คอรส์ตา่งๆทีท่าง Dusit เตรยีมไวส้ าหรับทา่นโดยทา่นสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน    

                     Dusit หรอื Butler ทีด่แูลทา่น  

 

ค า่                  บรกิารอาหารเย็นในแบบทีท่า่นจะประทบัใจทีห่อ้งอาหาร The Market (buffet), Sea Grill    

                      (à la carte)  หรอืเบญจรงค ์(à la carte)  พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่รสเยีย่ม 

                      ตลอดการรบัประทานอาหารมือ้ค า่  

        เชญิทา่นพักผ่อนตามอัธยาศยั ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่เย็นไดต้ลอดการพกัผ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม :     Dusit Thani – Airport – Bangkok                                             (เชา้ / กลางวนั / ค า่) 

 

เชา้                 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร The Market (buffet), ของรสีอรท์   

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นสามารถพักผ่อนตามอัธยาศยั เขา้ร่วมกจิกรรมทีร่สีอรท์มใีหฟ้ร ี 

มากมายบนเกาะ อาท ิขีจ่ักรยาน,เรอืแคนู,เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไม่มเีครือ่งยนต)์ 

Fitness เป็นตน้ หรอืซือ้กจิกรรมตา่งๆ เพิม่ทีร่สีอรท์ไดต้ามตอ้งการ  

 

     เช็คเอา้ทแ์ละเตรยีมตวัออกเดนิทางตามเวลาทีร่สีอรท์แจง้ 

          เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์จากหอ้งพกั (แตต่วัทา่นเองสามารถเลน่กจิกรรมและใช ้

                      ส ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ได ้ยกเวน้หอ้งพกั ) 

   

เช็คอนิ ณ เคาเตอร ์ของสายการบนิ  

        ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  

        เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************** 

 

Restaurant ประเภท เวลาเปดิ-ปดิ 

The Market International Buffet มือ้เชา้ 07.00 - 10.30 

มือ้เยน็ 18.30 - 22.00 

Benjarong Thai Restaurant มือ้เทีย่ง 12.00 - 15.00  

มือ้เยน็ 19.00 - 22.00 

Sea Grill Seaside Grill 12.00 - 22.00 

Sand Bar Beach & Pool Bar 10.00 untill late 

Sala Bar Water Bar 17.00 untill late 

Bordereless Dinning Private set up available 
daily (weather permitting) 

On Request 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spa เวลาเปดิ-ปดิ 

Devarana  Spa 10.00 - 20.00 daily 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

●  รีสอร์ท Dusit ยินดีต้อนรับ เด็กทุกช่วงอายุ เข้าพกั 
●  หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ

ไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

●  บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้

ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 

ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

●  ในระหวา่งการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได ้



 

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

 

 
การส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทัวรย์อดเต็ม ตามรปูแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  
3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิาร ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข และ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. หลังจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไมส่ามารถคนืเงนิไดเ้ลย
ทกุกรณี 
2. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมัลดฟิ 

และ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พักหอ้งละ 2-3 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื
ขึน้ไป ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 

2. การยนืยันการจองขึน้อยูก่ับจ านวนหอ้งวา่ง ณ ขณะนัน้ และไมส่ามารถใชโ้ปรโมชัน่นี้ รว่มกับโปรโมชัน่
อืน่ได ้

3. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
4. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
5. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

6. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 
8. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
9. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
10. พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
11. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้ อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิ ความลา่ชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว

สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
12. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 
13. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

14. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
15. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
16. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญู

หาย ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
17. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น
ทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


