
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13967 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

PACKAGE MALDIVES 

Olhuveli Beach & Spa, Maldives 

 
Olhuveli Beach & Spa Maldives 

 

          รสีอรท์หร ูทา่มกลางน ้าทะเลสฟ้ีา หาดทรายขาวสะอาดตา เรยีบหรสูไตล ์Traditional 
Architecture Modern Flair ที ่Olhuveli Beach & Spa Maldives เปรยีบเสมอืนสวรรคแ์หง่การพักผอ่น 
เงยีบสงบ ใชช้วีติแบบชา้ๆ ดืม่ด า่บรรยากาศความสวยงามของมัลดฟีสใ์หเ้ต็มที ่เปรยีบเสมอืนโลกใบนีเ้ป็น
ของคณุ ใชเ้วลาสดุพเิศษที ่Olhuveli Beach & Spa Maldives ไดเ้ต็มที ่ไมว่า่จะใชบ้รกิารสปา พักผอ่น
สบายๆ หรอืรว่มกจิกรรมมากมายทีร่สีอรท์มใีหบ้รกิารก็ไดอ้ยา่งเต็มที ่This Times is all yours 

  

Location  :  South Male Atoll 
เดนิทางโดย Speedboat 45 นาทจีากสนามบนิ 
หอ้งกลางน ้ามทัีง้หมด 60 หอ้ง 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดฟีส์)  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

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

 
สายการบินบางกอก แอร์เวย ์ออกเดินทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดฟีส์)  09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712  มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 

 

สายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวนั ต่อเคร่ืองท่ีเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลงักา) 09.00 - 10.50 
ต่อเคร่ือง   UL115   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – มาเล่(มลัดฟีส์) 13.35 - 14.30  
เดนิทางกลบั UL104   มาเล่ (มลัดฟีส์)– โคลอมโบ(ศรีลงักา) 20.35 - 22.35 
ต่อเคร่ือง                UL402   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – กรุงเทพฯ 01.15 - 06.15 
 

สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    09.30 - 11.40      
เดนิทางกลบั FD178 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.30 - 19.00 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังท า

การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ รสีอรท์ และ
เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ท่านสามารถสัง่เคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
วนัทีส่อง  มลัดฟีส์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 
วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 
กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ท่านสามารถสัง่เคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 
วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 
กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้  
........  ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่เพ่ือเดินทางกลบั 
.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
                                                                        ************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olhuveli Beach & Spa, Maldives 

Promotion จองภายใน 30 June 2019 

ราคาสนี า้เงนิจองกอ่นเดนิทาง 45 วนั 

ราคาสเีขยีวจองกอ่นเดนิทาง 60 วนั 

Traveling Period 11 Jan - 30 Sep 2019 

  

 PERIOD: 1 Jun - 21 July 2019 

Room Type 
  

3 Days 2 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

Deluxe Water Villa 23,000 30,000 37,000 

Jacuzzi Water Villa 24,000 31,000 38,000 

Grand Water Villa 29,600  27,800 40,100  37,500 50,500  47,100 
Sunset Jacuzzi Water 

Villa 29,600  27,800 40,100  37,500 50,500  47,100 
Prestige Jacuzzi 

Water Villa 26,000 34,000 42,000 
Grand Water Villa 

With Pool 33,000  31,000 45,300  42,100 57,500  53,300 
 



 

PERIOD: 22 July - 31 Aug 2019 

Room Type 
  

3 Days 2 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

Deluxe Water Villa 24,000 32,000 40,400 

Jacuzzi Water Villa 25,000 33,000 41,000 

Grand Water Villa 28,800 38,900 48,900 
Sunset Jacuzzi Water 

Villa 28,800 38,900 48,900 
Prestige Jacuzzi 

Water Villa 30,300 41,400 51,900 
Grand Water Villa 

With Pool 31,800 43,300 54,900 
 

PERIOD: 1-30 Sep 2019 

Room Type 
  

3 Days 2 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

Deluxe Water Villa 23,000 30,000 37,000 

Jacuzzi Water Villa 24,000 31,000 38,000 

Grand Water Villa 27,000 36,200 45,300 
Sunset Jacuzzi Water 

Villa 27,000 36,200 48,300 
Prestige Jacuzzi 

Water Villa 28,500 38,400 51,200 
Grand Water Villa 

With Pool 29,900 40,600 42,400 
 
 

ราคาพกัเสรมิ 

Room Type 
  

3 Days 2 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights   

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights  

(2 Persons)  

ต่อท่าน 

Extra Adult 15 yrs+ 21,000 26,500 33,000 

 
เด็ก 0-14.99 yrs เขา้พักฟร ี
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
อตัราดงักลา่วนีร้วม 

- คา่ทีพ่ักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรท์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 
- Welcome Drink 
- การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น) 
- บารใ์หบ้รกิารเครือ่งดืม่,น ้าอดัลม,และเครือ่งดืม่แบบมแีอลกอฮอล ์(ไวน-์เบยีร-์ค็อกเทล) 
- ฟร ีชา, กาแฟ, เครือ่งดืม่,ของวา่งยามบา่ย 
- ฟร ีMini Bar ในหอ้งพกัเตมิวันละ 1 ครัง้ 
- ฟร ีกจิกรรมใหเ้ลอืก 1 อยา่ง Sunset Cruise , Snorkeling , Local Island (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและตารางของรี
สอรท์) 
- ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้า และอปุกรณ์ทางน ้าทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์(kayak, paddle board, wind surfing) 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Jet Ski 15 นาท ีper guest per stay (include set-up and 
orientation time).  
- ฟร ีใชบ้รกิาร Fitness Centers ,Tennis, badminton, pool & billiards 
table Chess, darts and other table games 
- ฟร ีกจิกรรมยามค า่คนืตามตารางของรสีอรท์ 
- ฟร ีneck and shoulder massage at Sun Spa, per adult per stay (15 minute session) 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Kids Club 
- ฟร ีWifi ในหอ้งและสว่นกลาง 
- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 



 

 
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก 
- กจิกรรม, สนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Inclusive Entitlements: 

 Breakfast available offering extensive buffet selection at the Sunset Restaurant (Main Restaurant) 

from 0730hrs –1000hrs. For guests staying at Jacuzzi Water Villas, Prestige Jacuzzi Water Villas, Sunset 

Jacuzzi Water Villas and Presidential Water Suites guests have the option to have breakfast at the Four 

Spice restaurant in addition. 

 Lunch available at Sunset Restaurant (Main Restaurant) from 1230hrs – 1430hrs and a specially 

designed daily menu at Island Pizza from 1230hrs until 1530hrs 

 Daily afternoon tea with snacks served at Lagoon Bar from 1600hrs – 1800hrs. 

 Sumptuous dinner buffet experience at Sunset Restaurant OR choose from a selection of our 5 

course set menus at Lagoon Restaurant (advance booking is required for Lagoon restaurant) from 

1900hrs – 2130hrs. 



 

 Unlimited alcoholic & nonalcoholic drinks served throughout the day from 1000hrs – 0000hrs: 

o Soft drinks: coke, diet coke, fanta orange, sprite, ginger ale, tonic water, bitter lemon, soda water & 

Iced tea. 

o Fruit juices (canned & packaged). 

o Beer: draught beer. 

o Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, Latte and macchiato (freshly brewed). 

o Table wine: White, Red & Rose. 

o Spirits: Gin, Vodka, Rum, Whiskey, Tequila & Brandy. 

o Selection of cocktails & mocktails. 

 Complimentary Mini Bar (alcoholic & nonalcoholic beverages) replenished daily at regular schedule: 

o Soft drinks: coke, diet coke, fanta orange, sprite, bitter lemon, tonic & soda water. 

o Beer: canned. 

o Wine: Red, White & Rose. 

o Iced coffee (canned) & iced tea (canned). 

 Bottle of champagne (350ml) per room once during the stay and will be delivered to the room on the 

2nd day of arrival 

 Activities 

o Half an hour group snorkeling lesson per person per stay (minimum number of people required). 

o Half an hour group wind surf lesson per person per stay (minimum number of people required). 

o Snorkelling Equipment available throughout the stay 

o Daily Non-Motorized Water Sports on selected activities: kayak, paddle board, wind surfing,). Terms 

and conditions apply. Guided activities will be charged accordingly. 

o Choice of ONE complimentary out of Three (3) regular/scheduled Excursion per guest per stay: 

“Lucky Dolphin 

Sunset Cruise”, guided “Snorkeling Safari”, or “Local Island Experience”. (All excursions will be 

operated if weather permitting and have to be checked and booked in advance with resort hosts. One 

Excursion is per person per stay). 

o One complimentary neck and shoulder massage at Sun Spa, per adult per stay (15 minute session). 

o One 15 minutes Jet ski adventure including setup and orientation per guest per stay (this would 

include set-up and orientation time). 

 

 



 

เง่ือนไขการจอง 

● การจอง ช าระมดัจ าคนละ 5000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บใบเรียกเกบ็ 

●  ช าระจ านวนท่ีเหลือหลงัจากหกัค่ามดัจ าคนละ 5000 // 40 วนัก่อนการเดินทาง  

● หากวนัเดินทางต ่ากวา่ 35 วนั ทางบริษทัใคร่ขอเรียกเกบ็เตม็จ านวนภายใน 24 ชัว่โมง 

 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

● อีเมลล ์ 

● เบอร์โทรศพัท ์
 

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35-45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- ต า่กวา่ 35 วนักอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้


