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บนิ SEA PLANE ลงเกาะ พกักลางน ้า 3 คืน ณ ANANTARA KIHAVAH 

** รวมอาหารทกุม้ือ + เครดิตเครื่องด่ืม 100 USD/ท่าน/การเขา้พกั 

 **ทานอาหารกลางวนัที่หอ้งอาหารใตท้ะเล 1 ม้ือ (SEA UNDERWATER RESTAURANT) 
 

หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ แตล่ะกรุป๊นั้นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดินทาง 

หากทา่นตอ้งการจองต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที่กอ่น กรุณาเลอืกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่

สามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผิดพลาดจากสายการบนิ เช่น  

ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ มีการยบุเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก 

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย ์หรือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั 

เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที่อยูเ่หนือความควบคมุของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆไดใ้นทกุกรณี 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทางแพ็คเกจมลัดีฟส ์4วนั3คืน ผูใ้หญ่ 1 ท่าน  พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ออกเดินทางทุกวนั 

เร่ิมเดินทาง  01พ.ค. – 31 ต.ค.2562 

**กรุณาเช็คระบุวนัเดินทางทุกครัง้กอ่นท าการจอง** 

พีเรียดเดินทาง16-19 ,26-29, 

30 มิ.ย.62-03 ก.ค.62 

 ราคาเร่ิมตน้115,888 บาท(Over Water Pool Villa) 

(ราคาน้ีเป็นเพียงราคาเร่ิมตน้ ราคาข้ึนอยู่กบัวนัเดินทาง) 

:: ราคาเด็ก กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี :: 

** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 

เดินทางทกุวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 

 

 

 

 

 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS (PG) 

ขาไป PG711 BKK - MLE 09.20 – 11.55 น. 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS (PG) 

ขากลบั PG712 MLE - BKK 12.45 – 19.25 น. 
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วนัที่ 1   กรุงเทพฯ – เมืองมาเล ่–รสีอรท์ อนันตรา คิฮาวา่                                   ( B/ L / D ) 

 

 

 

 

 

 

06.30 น.     ผูโ้ดยสารท าการเช็คอนิดว้ยตวัเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  

         อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.30 น.  ออกเดินทางสูท่่าอากาศยานเวลาน่า (VELANA) ณ เมืองมาเล ่ สาธารณรฐัมลัดีฟส ์  

XX.XX เดินทางถงึท่าอากาศยานเวลาน่า (VELANA) หลงัผ่าน ต.ม. และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

กรุณาเดินตามทางออก จะมีเจา้หนา้ที่รอตอ้นรบัอยูด่า้นหนา้ เพื่อน าทา่นเดินทางต่อโดย ซีเพลน (SEA 

PLANE) เพื่อเขา้สู ่รสีอรท์ อนันตรา คิฮาว่า (ANANTARA KIHAVAH) ถงึที่พกั พรอ้มรบั

บรกิารของว่างและเครื่องด่ืม เช็คอนิเขา้พกัในหอ้งพกักลางน ้ า 

18.00 น.     รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร SALT เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต่เวลา 18.00 - 22.00 น.  

(สามารถเลอืกทานหอ้งอาหารอืน่ๆ ได ้เช่น หอ้งอาหาร PLATES และ หอ้งอาหาร MANZARU บรกิาร

อาหารค า่ม้ือพเิศษ เช่น ลอ็บสเตอรซี์ฟู้ ด , อาหารอติาเลยีน , และอาหารจนี เป็นตน้ โดยมีเครดิตคา่อาหาร

ใหท้่านละ 50 USD/ต่อการเขา้พกั) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร PLATES เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต่เวลา 07.00 -10.30 น. 

XX.XX     ด าน ้ ารอบๆ เกาะ พกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซ้ือกจิกรรมเพิ่มเตมิโดยตดิต่อโดยตรงที่รสีอร ์

12.30 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ม้ือพเิศษ ใตท้ะเล ที่ SEA UNDERWATER RESTAURANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่าย        พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซ้ือกจิกรรมเพิ่มเตมิไดโ้ดยตรงกบัรสีอรท์ 

วนัที่ 2 รสีอรท์ อนันตรา คิฮาว่า 

หอ้งอาหาร SALT (Three Course Set Menu , A La Carte) หอ้งอาหาร Plates (International Buffet)  

 

หอ้งอาหาร Manzaru (Three Course Set Menu , A La Carte) 



 
 

5 

18.00 น.     รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร SALT เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต่เวลา 18.00 - 22.00 น.  

(สามารถเลอืกทานหอ้งอาหารอืน่ๆ ได ้เช่น หอ้งอาหาร PLATES และ หอ้งอาหาร MANZARU บรกิาร

อาหารค า่ม้ือพเิศษ เช่น ลอ็บสเตอรซี์ฟู้ ด , อาหารอติาเลยีน , และอาหารจนี เป็นตน้ โดยมีเครดิตคา่อาหาร

ใหท้่านละ 50 USD/ต่อการเขา้พกั) 

07.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร PLATES เปิดใหบ้รกิารต ัง้แตเ่วลา 07.00 -10.30 น. 

XX.XX      ด าน ้ ารอบๆ เกาะ พกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซ้ือกจิกรรมเพิ่มเตมิโดยตดิต่อโดยตรงที่รสีอรท์ 

12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร MANZARU เปิดใหบ้รกิาร ต ัง้แตเ่วลา 12.00 – 

17.00 น.   (สามารถเลอืกทานหอ้งอาหาร FIRE - JAPANESE TEPPANYAKI ได ้โดยมีเครดิตคา่อาหาร

ใหท้่านละ 50 USD/ต่อการเขา้พกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่าย         พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซ้ือกจิกรรมเพิ่มเตมิไดโ้ดยตรงกบัรสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3   รสีอรท์ อนันตรา คิฮาวา่                                                        ( B / L /D  )                                                                                                            
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18.00 น.     รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร SALT เปิดใหบ้รกิารต ัง้แต่เวลา 18.00 - 22.00 น.  

(สามารถเลอืกทานหอ้งอาหารอืน่ๆ ได ้เช่น หอ้งอาหาร PLATES และ หอ้งอาหาร MANZARU บรกิาร

อาหารค า่ม้ือพเิศษ เช่น ลอ็บสเตอรซี์ฟู้ ด , อาหารอติาเลยีน , และอาหารจนี เป็นตน้ โดยมีเครดิตคา่อาหาร

ใหท้่านละ 50 USD/ต่อการเขา้พกั) 

ช่วงเชา้        เกบ็สมัภาระเพื่อเตรยีมเช็คเอาท ์

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร PLATES   

หลงัอาหารเชา้ใหลู้กคา้ท าการเช็คเอาท ์ทางรสีอรท์จะแจง้เวลานดัหมายการเดินทาง 

ไปยงัสนามบินใหท้ราบในคืนสดุทา้ยของการเขา้พกั 

XX.XX ออกเดินทางโดย ซีเพลน (SEA PLANE) จากรสีอรท์ไปยงัสนามบินเวลาน่า (VELANA) ตาม

เวลาที่รสีอรท์นดัหมาย เม่ือเดินทางถงึสนามบินเวลาน่า เมืองมาเล ่มลัดีฟส ์ใหลู้กคา้เช็คอนิที่

เคาเตอรส์ายการบินไดเ้ลย 

12.25 น. ออกเดินทางจากมลัดีฟสโ์ดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ 

19.30 น.    เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

รายละเอยีด การบรกิารม้ืออาหาร 

Anantara Kihavah Full Board Meal Plan 

ลูกคา้ตามแพค็เกจ Full Board ไดส้ทิธิ์ใชห้อ้งอาหาร Salt และ Manzaru ท ัง้แบบเซทเมนูและแบบ A la 

carte ส าหรบัการใชบ้รกิารหอ้งอาหารอื่นๆลูกคา้จะไดร้บัเครดติค่าอาหารท่านละ 50 USD ต่อการเขา้พกั ดงันี้ : 

หอ้งอาหาร Fire - บรกิารอาหารแบบ Japanese Teppanyaki หอ้งอาหาร Plates – บรกิารอาหารนานาชาต ิ

ส าหรบัมื้อค า่สุดพเิศษมบีรกิารทีห่อ้งอาหาร Plates และ Manzaru เช่น อาหารอติาเลยีนเสริฟ์พรอ้มไวน,์  

ลอ็บสเตอรเ์สริฟ์พรอ้มแชมเปญ, อาหารอราบคิ และ การแสดงดนตร ีJazz ธีมไนท ์ส าหรบัการใชบ้ริการที่

หอ้งอาหารใตท้ะเล SEA UNDERWATER RESTAURANT , การทานอาหารภายในวลิลา่ทีพ่กั, การเรยีน

ท าอาหาร, การทานอาหารรมิชายหาดแบบส่วนตวั (Dining by Design), การดูหนงัใตแ้สงดาว, การออเดอร์

เครื่องดืม่ทีห่อดูดาว และ การทานอาหารกลางวนัหรอืเยน็ในแบบส่วนตวั ตามรายการทีก่ลา่วขา้งตน้  

จะไม่สามารถใชเ้ครดิตคา่อาหารได ้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี จะไดร้บัเมนูอาหารส าหรบัเดก็ท ัง้ 3 มื้อ อย่างไรก็

ตามหากตอ้งการเลอืกทานอาหารจากบฟุเฟตห์รอื A la carte จะคดิค่าบรกิาร 50% จากราคาผูใ้หญ่ มื้ออาหาร

ส าหรบัเดก็ไมส่ามารถใชก้บัการรบัประทานอาหารภายในวลิลา่ทีพ่กั, คดิสค์ลบั และ รบัประทานรมิชายแบบ

ส่วนตวั (Dining by Design)รูปแบบอาหารเป็นเพยีงการบรกิารอาหารอย่างเดยีวเท่านัน้ โดยจะไมร่วม

เครื่องดืม่ทกุชนิด  

วนัที่ 4 รสีอรท์ อนันตรา คิฮาว่า – กรุงเทพฯ                                                       ( B  -  -)                                                           
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บางรายการทีไ่มร่วมอยู่ในแพค็เกจ Full Board จะมกีารระบชุดัเจนในเมนูนัน้ๆพรอ้มราคา ซึง่จะเป็นค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิโดยลูกคา้ท ัง้สิ้น 

 

โปรแกรมน้ีจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 2 ทา่นข้ึนไป  (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 
 

กรุณาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

หากไม่ช าระภายในวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัสิทธ์ิตามเง่ือนไข 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 เครื่องบินน ้ าเขา้รสีอรท์ (SEAPLANE) รบัสง่ รสีอรท์-สนามบิน-รสีอรท์  

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามที่ระบใุนรายการท่องเที่ยวหรอืระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหาร FULL BOARD MEAL PLAN 

 เครดิตเครื่องด่ืมทา่นละ 100 USD/ต่อการเขา้พกั 

 รวมทานอาหารม้ือกลางวนัใตท้ะเล 1 ม้ือ ที่ SEA UNDERWATER RESTAURANT  

 Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดินทาง หรอืเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 

 ตัว๋เครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ-มลัดีฟส ์
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 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์

มินิบารแ์ละทีวช่ีองพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 ทิปไกดท์อ้งถิ่น ตามความพงึพอใจในบรกิารของทกุท่าน 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

 ช าระยอดมดัจ า 50% หลงัจากท าการจอง 

 ช าระยอดที่เหลอือกี 50% กอ่นการเดินทาง 30 วนั 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการจองมากกว่า 45 วนักอ่นเดินทาง คนืเงนิเตม็จ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางภายใน 31-45 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคา

ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยเตม็จ านวน ของ

ราคาทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหต ุ

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรอืสลบัรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะค านึงถงึความ

ปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบิน 

การยกเลกิเที่ยวบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การกอ่จลาจล ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุ

ภยัธรรมชาติ หรอืทรพัยส์นิสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวิสยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่

อยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิ้น 

 กรณีที่ท่านสละสทิธิ์ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบใุนรายการ

ท่องเที่ยว หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏเิสธมิใหเ้ดินทางเขา้ - 

ออกตามประเทศที่ระบไุว ้ เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตอ้งหา้ม เอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่า

กรณีใดกต็าม 
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 กรณีที่ท่านใชห้นังสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หาก

ท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืคา่ทวัรแ์ละ

รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด44444วนั3คืน4วนั3 


