
 

 

PACKAGE MALDIVES 

THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA 

 
 

Highlight 

๏ น ำท่ำนเดินทำงส ูดิ่นแดนในฝัน “มลัดีฟส”์ สมัผสัควำมเงียบสงบ และสดูอำกำศบริสทุธ์ิ    

   ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Thulhagiri Island Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุค ู่รกัและครอบครวั 

 

 

 

 



 

PROMOTION : จองต ัง้แต ่วนันีเ้ป็นตน้ไป โปรราคาพเิศษ ***  

เดนิทาง: วนันี ้- 31 October 2019 
 
  
  

PERIOD: 16 June - 27 July 2019 

All Inclusive + 1,900/pax/night , All Inclusive Child + 1,000/pax/night 

ราคาพเิศษ ช าระเต็มจ านวนเทา่น ัน้ 

Room 

Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

3 Days 2 

Nights  

Child 2-11.99 yrs 

4 Days 3 

Nights  

Child 2-11.99 yrs 

Standard 

Deluxe 

  

17,000 19,800 

  

13,500 

  

17,000 9,800 12,900 

Water 

Bungalow 

  

19,500 21,200 

  

15,400 

  

20,700 9,800 12,900 
 

PERIOD: 28 July - 31 Oct 2019 

All Inclusive + 1,900/pax/night , All Inclusive Child + 1,000/pax/night 

ราคาพเิศษ ช าระเต็มจ านวนเทา่น ัน้ 

Room 

Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 Persons) 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

3 Days 2 

Nights  

Child 2-11.99 yrs 

4 Days 3 

Nights  

Child 2-11.99 yrs 

Standard 

Deluxe 

  

18,800 21,500 15,900 

  

20,800 9,800 12,900 

Water 

Bungalow 

  

20,500 25,700 

  

18,700 

  

24,400 9,800 12,900 
 
 
อตัราดงักลา่วนีร้วม 
- ค่าทีพั่ก  
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 
- บรกิารชา กาแฟทีห่อ้งอาหาร 
- เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ เครือ่งดืม่ไรแ้อลกอฮอล,์ ไวน,์ ค็อกเทล, น ้าผลไมไ้ม่อัน้ เสริฟ์ในบารต์ลอดทัง้วัน  
- ฟร ีกจิกรรมด าน ้าตืน้ หรอืทรปิตกปลา 1 ครัง้/ทา่น/การเขา้พัก (ขึน้อยูก่ับตารางกจิกรรมของรสีอรท์ มจัีนทร ์พธุ ศกุร)์ 
- ฟรอีุปกรณ์ด าน ้าระหวา่งการเขา้พัก ยมืไดจ้าก reception (คนืกอ่นเชค็เอา้) 
- ฟร ีwifi ในพืน้ทีส่ว่นกลาง 
- ค่าประกันการเดนิทางวงเงนิ 3,000,000 บาท 
 
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 
- กจิกรรมกฬีา และสันทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- อาหารเชา้, กลางวัน, และเย็น และเครือ่งดืม่ 
- ค่าใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 
- ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ กรุงเทพ มัลดฟีส ์
 



 

 เวลาเปิด-ปิด 

Garden Restaurant  เช้า 07.30-10.00     กลางวัน  12.30-14.00,วันศุกร์ 13.15-14.30 

เย็น 19.30-21.30 

 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  

ออกเดนิทาง PG 711 กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  09.30-11.45 

เดนิทางกลบั PG 712  มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ 12.40-19.05 

 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทุกวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 

ออกเดนิทาง UL403  กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)       09.00 - 10.50 

ตอ่เครือ่ง   UL115           โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มลัดฟีส)์     13.35 - 14.30  

เดนิทางกลบั UL104  มาเล ่(มลัดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา)      20.35 - 22.35 

ตอ่เครือ่ง        UL402  โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรงุเทพฯ        01.15 - 06.15 

 

สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทุกวนั  

เวลาเดนิทางวนัจนัทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์(period April – Oct 19)   

ออกเดนิทาง FD175 กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์    09.30 - 11.40      

เดนิทางกลบั FD176 มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 12.30 - 19.00 

 

เวลาเดนิทางวนัองัคาร พฤหสั เสาร ์(period April – Oct 19)   

ออกเดนิทาง FD177 กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์    17.05 - 18.45      

เดนิทางกลบั FD178 มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 

 

กิจกรรม วัน และ เวลา 

Swimmig Pool ปิด 18.00 

Fitness เช้า 6.00-20.00 

Coconut Spa เปิด 10.00-13.00 และ 15.00-20.00 

 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัทีห่น ึง่   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  

……..  ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงั

ท าการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ รสีอรท์ 

และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่อง  มลัดฟีส ์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 

กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  



 

ทา่นสามารถสัง่เครือ่งดืม่ตา่งๆไดไ้ม่อัน้ ฟร!ี!! (ยกเวน้เครือ่งดืม่พเิศษนอกเมนู)  

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

 

วนัทีส่าม  กรงุเทพฯ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 

กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

                                                 

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

หมายเหต ุ

● เด็กสามารถเขา้พักหอ้งกลางน ้าได ้

● น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั น ้าหนักกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม  

บนเครือ่งบนิมบีรกิารอาหารมือ้หลกัและของว่าง กทม มัลดฟีส ์/ มัลดฟีส ์กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัข ึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

● ห่วงยางแฟนตาซ ีทา่นสามารถยมืทีส่บูลมทีร่สีอรท์ได ้

● คา่ทปิพนักงาน ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารไม่มขีัน้ต า่ 

● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบScubaDivingสามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์  

    ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้่างกายไดป้รบัตวั 24 ชม.กอ่นและหลงัเดนิทาง 

●  เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีสไ์ม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพักแบบ 

Water Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ่ 2 ทา่นพักกบัเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมี

อายุ 2-11 ปีหรอือายุไม่เกนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

● หากทา่นตอ้งขออปุกรณ์ด าน ้าตืน้สามารถขอ้ไดท้ี ่Reception 

● หากทา่นชดุเปียก เสือ้ผา้เปียกไม่สามารถเขา้หอ้งอาหาร และบารไ์ดส้ว่นบารส์ามารถน าเครือ่งดืม่ไปทานที ่

บารส์ระน ้าและคนื แกว้ทีบ่าร ์ถดัจากหอ้งอาหาร 

● หากทา่นตอ้งการยนือปุกรณ์ ที ่Water Sport รมิหาดมกีารเสยีคา่จ่าย 

● ในสว่นหอ้งอาหาร พนักงานจะจองโตะ๊ให ้ไม่สามารถเลอืกทีน่ั่งเองได ้

● หากทา่นชอบเลน่อนิเทอรเ์น็ต มบีรกิาร WIFi วนัละ 8 USD 

● ในสว่นกจิกรรม เรอืแคนนู ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนื่องดว้ยเหตผุลใดๆ ก็

ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนือจากอ านาจและความรบัผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความ

ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืส ิง่ของสญูหายตาม

สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 



 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 
2. ช าระคา่ทัวรย์อดเต็ม ตามรปูแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  
3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ     

    ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. หลังจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไมส่ามารถคนืเงนิได ้

    ทกุกรณี 
2. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมัลดฟิ     
   และ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  

 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ 

● เบอรโ์ทรศัพท ์

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พักหอ้งละ 2 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอยา่งนอ้ย 

    2 คนืขึน้ไปตามวันและเวลาทีก่ าหนด 

2. ส าหรบั THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งมอีายุ 12 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ถงึ    

    จะสามารถเขา้พกักลางน า้ได ้
3. การยนืยันการจองขึน้อยูก่ับจ านวนหอ้งวา่ง ณ ขณะนัน้ และไมส่ามารถใชโ้ปรโมชัน่นี้รว่มกับโปรโมชัน่ 

    อืน่ได ้

4. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

5. บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู ่

    นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่  

    การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

6. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม ่

    รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

7. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิ 

    กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

8. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่ง 

    บนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลง  

    ไดต้ามความเหมาะสม 

9. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ 

    ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 



 

10. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  

     การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ   

     ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

11. พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากม ี

     เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

12. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ 

      ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ  

      เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

13. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

     ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

14. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

15. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ    

     ลว่งหนา้ 

16. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น 

     ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

17. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหาย  

     สญูหาย ลา่ชา้หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

18. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

     พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น  

       ทุกคร ัง้มเิช่นน ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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