
 

 
PACKAGE MALDIVES 

VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA 
 

 
 
Highlight 

๏ น ำทำ่นเดนิทำงสูด่นิแดนในฝนั “มลัดฟีส”์ สมัผสัควำมเงยีบสงบ และ สูดอำกำศบรสิุทธิ ์   
   ไดแ้บบเต็มปอดที ่Veligandu Island Resort & Spa ทีเ่หมำะส ำหรบัทุกคูร่กัฮนันมีนู 
๏ สุดคุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ใหท้ำ่นอิม่อรอ่ยกบัอำหำรและเครือ่งดืม่ทีม่ ี       

ใหบ้รกิำรท ัง้วนั 
 

          ตัง้อยูใ่นบรเิวณ North Ari Atoll อยูห่า่งจากสนามบนิมาเลป่ระมาณ 45 กโิลเมตร เดนิทางเขา้สู ่
รสีอรท์ไดด้ว้ย Seaplane ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 20 นาท ีVeligandu Island Resort & Spa เป็น 
รสีอรท์ขนาดกลาง ไมเ่ล็กและไมใ่หญเ่กนิไป ทีต่ัง้ของ หอ้งพัก , หอ้งอาหาร , บารเ์ครือ่งดืม่ และ หอ้ง

กจิกรรมตา่งๆ ถกูจัดวางในต าแหน่งทีเ่หมาะสมกับตัวเกาะ ตัวเกาะถกูโอบลอ้มไปดว้ธรรมชาตขิองความ
สวยงามบนผนืน ้าทะเลสนี ้าเงนิ และ เม็ดทรายสขีาวละเอยีด มแีนวปะการงัและกจิกรรมทีง่่ายตอ่การชม

โลมาในยามเย็น  ทีน่ี่มกีารบรกิารทีด่เียีย่ม และอกีทัง้ตัวหอ้งพักและ และคณุภาพของอาหารท าใหล้กูคา้ที่
ไปกลับมานัน้ประทับใจเป็นอยา่งมาก 



 

  
 

กรณีเดนิทำงกลบัไปโดยไฟลทค์ ำ่  
-กรณีทีท่า่นเดนิทางโดยไฟลท์ค ่า เมือ่ถงึสนามบนิ Velana Maldives เวลาประมาณ 19.30 จะไมส่ามารถ

เขา้รสีอรท์ไดเ้นือ่งจาก Seaplane จะหยดุใหบ้รกิารหลังเวลา 17.00 ตอ้งพักคา้งคนืที ่Male หรอื 
Hulhumale ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กับสนามบนิกอ่น เพือ่รอ seaplane ไฟลท์เชา้วันรุง่ขึน้ 

 
กรณีเดนิทำงกลบัโดยไฟลทบ์ำ่ย หรอืค ำ่  
- กรณีทีท่า่นเดนิทางกลบัโดยไฟลทบ์า่ย หรอืค ่า หลังจากเช็คเอาทแ์ลว้ ทา่นยังคงสามารถอยูท่ีโ่รงแรมได ้

โดยยงัคงใชบ้รกิารสระวา่ยนา้ ฟิตเนส หรอืสัง่เครือ่งดืม่ทีบ่ารไ์ดต้ามปกต ิซึง่ทางโรงแรมยังคงมบีรกิารฟร ี
WIFI และหอ้งอาบน ้าส าหรับลกูคา้ 

- ส าหรับมือ้อาหารหากทา่นเริม่รับประทานอาหารมือ้แรกในมือ้เทีย่ง ในวันกลับมือ้อาหารจะสิน้สดุทีม่ือ้เชา้ 
แตห่ากทา่นเริม่รบัประทานอาหารมือ้แรกในมือ้เย็น ในวันกลับมือ้อาหารจะสิน้สดุทีม่ือ้เทีย่ง  

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
วนัทีห่นึง่   กรงุเทพฯ – มำเล ่(มลัดฟีส)์  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมูหิรอืดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสาร   

                   ขาออก ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
.......... ออกเดนิทางสู ่เมอืงมำเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลั
ดฟีส ์หลังท าการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่

เคาน์เตอรห์มำยเลข 18 ของ Veligandu และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศน์อันสวยงามของมัลดฟีส ์

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์
 

วนัทีส่อง  มลัดฟีส ์  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ

, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอร์
ทเชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศน์อันสวยงามของมัลดฟีส ์

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ
, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอร์

ทเชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย   
กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  
  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิหรอืดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความ
ประทับใจ 



 

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

 

 
 

Promotion Summer 2019 
Booking Before 30 June 2019 

  
   

PERIOD: 1 June - 10 July 2019 

Room Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Day 2 

Nights 

Extra Child 

(2-11.99) 

4 Day 3 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

Beach Villa 32,000 42,650 31,750 42,650 17,700 22,800 

Jacuzzi 

Beach Villa 36,970 48,700 35,400 48,700 19,700 25,900 

Jacuzzi 

Water 

Villa 36,970 48,700 35,400 48,700 N/A N/A 

 

 
 

 
 
 



 

 

PERIOD: 11 July - 4 Sep 2019 

Room Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Day 2 

Nights 

Extra Child 

(2-11.99) 

4 Day 3 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

Beach Villa 32,400 41,700 31,200 40,100 19,600 25,600 

Jacuzzi 

Beach Villa 35,800 46,900 34,400 44,800 21,300 28,200 

Jacuzzi 

Water 

Villa 35,800 46,900 34,400 44,800 N/A N/A 

  

 

PERIOD: 5-30 Sep 2019 

Room Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Day 2 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

4 Day 3 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

Beach Villa 32,000 41,300 31,000 39,700 19,500 25,300 

Jacuzzi 

Beach Villa 35,500 46,500 34,000 44,500 21,100 27,900 

Jacuzzi 

Water Villa 35,500 46,500 34,000 44,500 N/A N/A 

  

 

PERIOD: 1-31 Oct 2019 

Room Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Day 2 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

4 Day 3 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

Beach Villa 33,900 44,200 32,800 42,300 18,300 23,700 

Jacuzzi 

Beach Villa 38,000 50,300 36,360 47,800 20,400 26,800 

Jacuzzi 

Water Villa 38,000 50,300 36,360 47,800 N/A N/A 

 
 

 
 

 



 

 

PERIOD: 1 Nov – 19 Dec 2019 

Room Type 

 

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Day 2 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

4 Day 3 

Nights 

Extra 

Child 

(2-11.99) 

Beach Villa 38,200 50,400 36,000 47,100 20,900 27,400 

Jacuzzi 

Beach Villa 39,900 52,850 37,100 48,700 N/A N/A 

Jacuzzi 

Water Villa 42,000 54,700 38,500 50,000 N/A N/A 

 

 
เง ือ่นไขพเิศษ 

• รสีอรท์อนุญำตใหเ้ด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี  พกัในหอ้ง Beach Villa , Jacuzzi Beach Villa ได ้ 
• เด็กอำยุ 12 ปีข ึน้ไป ใชร้ำคำเรตเทำ่ผูใ้หญเ่เละสำมำรถพกัไดทุ้กประเภทหอ้ง 
• หำกมโีปรโมช ัน่ออกมำใหม ่ไมส่ำมำรถ Rebook ได ้

 
แพ็คเกจดงักลำ่วรวม 

 
- ทีพั่กตามรายการทีล่กูคา้เลอืก 

- Seaplane รับสง่ระหวา่งรสีอรท์และสนามบนิ (Seaplane หยดุใหบ้รกิารหลงัเวลา 17.00) 
- อาหารแบบ All inclusive Plus 
- กจิกรรม Sunset Cruise*** ชมฝงูปลาโลมามากมาย  กจิกรรมฟรไีมต่อ้งซือ้เพิม่ หากจอง 

แพ็คเกจ All inclusive plus 
- กจิกรรม ไป Kuramathi island ( รสีอรท์ชา้ง ๆ )หรอื Rasdoo island (หมูบ่า้นประมง) ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ

ตารางทีท่างรสีอรท์จัดไว ้ 
- เครือ่งดืม่ น ้าอดัลม บรกิารเครือ่งดืม่แบบแอลกอฮอล ์- ไวน์ - เบยีร ์- ค็อกเทล และอาหารวา่งตลอดทัง้ 

24 ชม. *** 
- Welcome Drink 
- Mini Bar ในหอ้งพักเตมิทกุวัน 

- ฟร ี! ใชบ้รกิาร Fitness,Badminton,Volleyball,Table tennis,Football,Dart,Billiard 
- ฟร ี! ใชอ้ปุกรณ์ Kayak,Windsurf 

- พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 
- คา่ประกนัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 
- ราคาเป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับการเขา้พัก 2 ทา่น หรอื 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

-  เด็กอาย ุต ่ากวา่ 2 ปี พักฟร ีหอ้ง Jacuzzi Beach Villa 
 

อตัรำดงักลำ่วไมร่วม 
- Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก  
- กฬีาชนดิอืน่ กจิกรรมสนัทนาการ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 

- อปุกรณ์ด าน ้า 

 



 

 

 



 

 
 

Jacuzzi Water Villa 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

หอ้งอำหำร เวลำเปิด-ปิด 

Dhonveli Restaurant เชำ้            08.00-10.00      
กลำงวนั     12.30-14.00 
เย็น            19.30-21.30 

Thundi Bar ของวำ่งและเครือ่งดมื 24 ช ัว่โมง 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

กจิกรรม วนั และ เวลำ 

Sunset Cruise องัคำร - อำทติย ์     17.30-19.30 

Snorkeling boat trip (มคีำ่ใชจ้ำ่ย) องัคำร, ศกุร ์           09.30-12.30 

Kuramathi Island  
รสีอรท์ใกล ้ๆ ทีม่หีอ้งพักมากกวา่ 300 หอ้งเกาะยาวประมาณ 

1.8กโิลเมตร 

พุธ , เสำร ์               09.30-12.30 

Rasdhoo Island  

เกาะชมุชนทีป่ระกอบอาชพีประมง ขายของทีร่ะลกึ 
การแตง่ตัว-สภุาพเรยีบรอ้ย หา้มนุ่งสัน้  รองเทา้แตะสามารถ
ใสไ่ด ้

จนัทร ์และ พฤหสั     09.30-12.30 

 
 

 



 

All Inclusive Plus Package 

Veligandu Island Resort & Spa offers one of the best value for money all-inclusive packages in 
the Maldives. Opt for a more relaxed and carefree holiday of your dreams with our All-
Inclusive Plus package. Enjoy this excellent meal plan which includes the following benefits! 

What’s included in the Veligandu Resort & Spa Maldives All Inclusive Plus package: 

 Breakfast: 07:30 – 10:30 

 Lunch: 13:00 – 14:30 

 Dinner: 19:30 – 21:30 

All buffet style meals are served in the Dhonveli Restaurant, featuring a satisfying spread of 
‘all you can eat’ themed dining.  Experience a variety of menus sure to sate everyone’s taste. 

The added benefit of the 24 Hour Snack Menu served all day and night in the Thundi Bar. 

Delight in an unlimited ‘all you can eat’ special Snack Menu; including pizzas, burgers, and ice-
cream from 10:00-19:00, served in Thundi Bar. 

Never go thirsty with unlimited ‘all you can drink’ alcoholic and non-alcoholic beverages served 
all day and night, as follows: 

 Veligandu bottled water (1 litre) – non-carbonated, house brand 

 Soft drinks – Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, ginger ale, bitter lemon, iced tea, 

tonic, and soda water. 
 Fruit juice – canned 
 Draught beer 

 Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, latté and macchiato – freshly 
brewed, not canned. 

 Blended drinks – milk shakes & smoothies. 
 House table wine – red, white and rosé. 
 House brand spirits – gin, vodka, rum, whisky, tequila and brandy. 

 All cocktails and mocktails – house brand spirits. 

 

 

 

 

 

 

 

Relax in-villa with minibar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows: 



 

 Veligandu bottled water (1 litre), house brand and bottled water (1.5 litre) – both non-
carbonated. 

 Soft drinks – Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, bitter lemon, tonic and soda water. 
 Juice – orange and mixed fruit. 

 Beer – canned 
 Wine – red, white and rosé. 

 Coffee, tea, iced coffee and iced tea. 
 Assorted snacks. 
 The minibar is refilled once per day as per schedule. 

 One 1/2 bottle of Champagne, per room, per length of stay. 

Activities included in the All Inclusive Plus Package: 

 One Sunset Cruise, as per schedule. 

 One Kuramathi or Rasdhoo Excursion, half day, as per schedule. 
 One 1/2 hour Group Snorkelling Lesson (equipment not included), as per schedule. 

 One 1/2 hour Group Windsurf Lesson (equipment included), as per schedule. 
 Free use of the fitness centre, daytime use of the volleyball and badminton courts; 

table tennis, billiards, darts and football grounds (equipment included). 
 Free use of the kayaks and windsurfers (equipment included). 

 Free Yoga Session by Duniye Spa; group sessions, as per schedule; includes 
Pranayama, Asanas and Yoga Nidra. 

All Inclusive Plus Package exclusions: 

Food from other resorts’ restaurants, room service, gift shops, minibar items and excursions 
not listed above. 

Beverages from room service, gift shops, minibar items, sports centre and excursions not 
listed above. 

Beverages not listed above, such as; other liquors, liqueurs, premium selections of wine on the 
menu and fresh fruit juice. 

Blended drinks and cocktails (premium brand spirits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หมำยเหต ุ
เง ือ่นไขพเิศษ 

• ส ำหรบักำรเขำ้พกัต ัง้แตว่นัที ่1 May 2018 เป็นตน้ไป รสีอรท์อนุญำตใหเ้ด็กอำยุต ำ่กวำ่  

         12 ปี  พกัในหอ้ง Beach Villa และ Jacuzzi Beach Villa ได ้--- รำคำเด็กตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

• เด็กอำยุ 12 ปีข ึน้ไป ใชร้ำคำเรตเทำ่ผูใ้หญเ่เละสำมำรถพกัไดทุ้กประเภทหอ้ง 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตัวขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถ สอบถามราคาได ้ ทีร่สีอรท์  

    ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รับตัว 24 ชม.กอ่นและเดนิทาง 
●  เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ัลดฟีสไ์มอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี

พักแบบ Water Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพักกับเด็ก 1 

ทา่น (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนื่องดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้ับชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคน

เขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ นัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของ

สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 



 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็น

ส าคัญ 

 

 
 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 
2. ช าระคา่ทัวรย์อดเต็ม ตามรปูแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  
3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิาร ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข และ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 
1. หลังจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไมส่ามารถคนืเงนิไดเ้ลย

ทกุกรณี 
2. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมัลดฟิ 

และ ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  
 

 



 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
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 ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
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 หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ 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
ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  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. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น
ทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


