
 
PACKAGE MALDIVES 

VAKARUFALHI ISLAND RESORT MALDIVES 
 

 
 

Highlight 
๏ Vakarufalhi Island ตัง้อยูบ่นพืน้ทีห่า่งไกลใน South Ari Atoll หาดทรายขาว เป็นเกาะทีส่วยงาม 
เพราะเป็นศนูยก์ฬีาทางน ้าพรอ้มศนูยด์ าน ้าทีไ่ดร้ับการรับรองจาก PADI เพราะทีแ่หง่นี้เหมาะแกก่ารด าน ้า

ดปูะการังอยา่งยิง่ 
๏ หอ้งพักทีเ่หมาะแกก่ารฮันนีมนูอยูใ่กลป้ะการังมพีืน้ทีน่ั่งเลน่กวา้งขวาง หอ้งกลางน ้ามทีางลงทะเล ผูเ้ขา้

พักสามารถผอ่นคลายพรอ้มชมทวิทัศน ์
๏ บรกิารอาหาร All inclusive บฟุเฟตอ์าหารนานาชาตพิรอ้มอาหารยโุรปและอาหารเมดเิตอรเ์รเนียน บาร ์
IHAA ใหบ้รกิารเครือ่งดืม่และอาหารวา่งพรอ้มทวิทัศน์บงึน ้า 

๏ เดนิทางจากสนามบนิดว้ยSeaplane ใชเ้วลา 25 นาท ี
๏ อยูใ่กลแ้หลง่ด าน ้าชมฉลามวาฬ 

 
 

 



Vakarufalhi Island Resort  Maldives  
(วาการฟูาล ิไอซแ์ลนด ์รสีอรท์ มลัดฟีส)์ 

 

Promotion 
 

1 July - 31 Oct 2019 
Upgrade to All Inclusive + 750 THB/pax/night 

Room Type 
 3 Days 2 Nights   

พกั 2 ท่าน/ห้อง 

 4 Days 3 Nights    

พกั 2 ท่าน/ห้อง 

BEACH  VILLA   28,400 35,300 

WATER  VILLA   29,750  37,900 

 

 
 

1 July - 31 Oct 2019 
Upgrade to All Inclusive for Child + 300 THB/pax/night 

Room Type 
 3 Days 2 Nights   

พกั 2 ท่าน/ห้อง 

 4 Days 3 Nights    

พกั 2 ท่าน/ห้อง 

1 st Child 2-11.99 yrs 13,800 15,550 

2 nd Child 2-11.99 yrs 15,350 17,600 

 

 
เง ือ่นไขส าหรบัหอ้งพกั 
*โปรโมชัน่นี้ไมส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ๆ ได*้ 

*เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 2 ปี พกัฟร*ี 
*เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 12 ปี สามารถพกัได*้ 

*สอบถามราคาเด็กกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
 

อพัเกรดเป็น Seaplane +2,500/Adult , +700/Child 
 
 

 
 

 



อตัราดงักลา่วนีร้วม 
-ทีพั่กตามทีเ่ลอืก 

-Domestic flight + Speedboat รับสง่ระหวา่งรสีอรท์และสนามบนิ 
-Full Board with Beverage อาหารเชา้ กลางวัน เย็น รวมเครือ่งดืม่ในมือ้อาหาร 

-Welcome Drink 
-Free Wifi พืน้ทีส่ว่นกลาง 

-Free อปุกรณ์ Snorkeling (Mark,Fins) 
-Free 1 Excursion ตอ่การเขา้พัก 
-Free Welcome Massage at the Duiye spa 

-พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 
-คา่ประกันการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ 

- มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
- สนัทนาการ และ กฬีาอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- Vat 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
- เสือ้ชชูพีส าหรับวา่ยน ้า 

 

 
 

 
 

 
 



ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัทีห่นึง่   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่ง

ประเทศ 
(ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

……..  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์ 
…….. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวเลนา่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เมอืงหลวงของมาเล ่

ประเทศมลัดฟีส ์หลังท าการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ให ้
ทา่นตดิตอ่ที ่เคาน์เตอร ์รสีอรท์ และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศน์อันสวยงามของมัลดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่อง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

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

ทเชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศน์อันสวยงามของมัลดฟีส ์
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้มอ่ัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่าม  กรงุเทพฯ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ

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

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความ
ประทับใจ 

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

 
 

 

 



 



 
 

 



 

 

 



หอ้งอาหาร All Inclusive เวลาเปิด-ปิด 

IIaa Restaurant Breakfast            07:30 – 10:00hrs 

Lunch                  13:00 – 14:30hrs 
Dinner                 19:30 – 21:30hrs 

Ihaa Bar Opens daily from  10:00 to 23:00 hrs. 
Happy Hour is    19:00 – 20:00 hrs. 

Daily entertainment begins at 22:00 hrs. 
(ตรวจสอบเวลาแสดงทีร่สีอรท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
 Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตัวขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนื่องดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้ับชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคน

เขา้เมอืง 



 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของ

สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

 ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็น

ส าคัญ 

 การบนิ Drone ในรสีอรท์เป็นการรบกวนความเป็นสว่นตัวของลกูคา้ทา่นอืน่ รสีอรท์สว่นใหญจ่งึไม่

อนุญาตใหน้ า Drone ขึน้บนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่ับผดิชอบความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้

จากการน า Drone ขึน้บนิ 

 

 
 

 
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. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, 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 รว่มกบัโปรโมชัน่
อืน่ได ้

3. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
4. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
5. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ และ จะไม่

รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ 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 และ ในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
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. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น
ทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 


