
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13969 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

PACKAGE MALDIVES 

THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA 

 
 

 

 

 



 

Highlight 

๏ น ำท่ำนเดินทำงส ูดิ่นแดนในฝัน “มลัดีฟส”์ สมัผสัควำมเงียบสงบ และสดูอำกำศบรสิทุธ์ิ    

   ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Thulhagiri Island Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุค ู่รกัและครอบครวั 

 

๏ สดุค ุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ใหท่้ำนอ่ิมอรอ่ยกบัอำหำรและเครือ่งด่ืม 

   ท่ีมีใหบ้รกิำรทัง้วนั 

 

 

 

PROMOTION  
 
  
 

PERIOD: 1 Jun - 15 June 2019 

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

ราคาสแีดงส าหรบัช 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 16,200 15,400 20,500  19,400 15,400  14,500 18,200  18,300 9,800 12,900 

Water 

Bungalow  18,800 17,800 24,400  23,100 17,900  16,700 21,100  22,100 9,800 12,900 

 
 
 

PERIOD: 16 June - 27 July 2019 

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

ราคาสแีดงส าหรบัช 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 15,100 14,300 18,800  17,800 14,500  13,500 17,900  17,000 9,800 12,900 

Water 

Bungalow  17,400 16,500 22,300  21,200 16,800  15,400 21,200  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 

ราคาสแีดงส าหรบัช 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 17,700 16,800 22,700  21,500 16,800  15,900 22,000  20,800 9,800 12,900 

Water 

Bungalow  20,600 19,500 27,100  25,700 19,900  18,700 26,500  24,400 9,800 12,900 

 
 

 



 

 
 
อตัราดงักลา่วนีร้วม 
- คา่ทีพั่ก  
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 
- อาหารเชา้, กลางวัน, และเย็น แบบ All Inclusive 
- บรกิารชา กาแฟทีห่อ้งอาหาร 
- เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ เครือ่งดืม่ไรแ้อลกอฮอล,์ ไวน,์ ค็อกเทล, น ้าผลไมไ้มอ่ัน้ เสริฟ์ในบารต์ลอดทัง้วัน  
- ฟร ีกจิกรรมด าน ้าตืน้ หรอืทรปิตกปลา 1 ครัง้/ทา่น/การเขา้พัก (ขึน้อยูก่บัตารางกจิกรรมของรสีอรท์ มจัีนทร ์พธุ ศกุร)์ 
- ฟรอีปุกรณ์ด าน ้าระหวา่งการเขา้พัก ยมืไดจ้าก reception (คนืกอ่นเช็คเอา้) 
- ฟร ีwifi ในพืน้ทีส่ว่นกลาง 
- คา่ประกนัการเดนิทางวงเงนิ 3,000,000 บาท 
 
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 
- กจิกรรมกฬีา และสนัทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
- คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพ 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 

 



 

 

กจิกรรม วนั 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 

 
 
 
 
 
 

 

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  
เวลาเดินทางวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์ อาทิตย ์ 
ออกเดนิทาง FD175 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    09.20 - 11.40      
เดนิทางกลบั FD176 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.25 - 19.10 
เวลาเดินทางวนัองัคาร พฤหสั เสาร์   
ออกเดนิทาง FD177 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    17.05 - 19.30      
เดนิทางกลบั FD178 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 20.25 - 02.55 (+1) 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

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

ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  



 

 



 

 
..........  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 

 
วนัทีส่าม  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 
                                                                        ************************** 
 

หมายเหตุ 

●  เด็กสามารถเขา้พกัหอ้งกลางน ้ าได ้

●  น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม น ้ าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

บนเคร่ืองบินมีบริการอาหารม้ือหลกัและของวา่ง กทม มลัดีฟส์ / มลัดีฟส์ กทม 

●  Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัข้ึนเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

●  ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยมืท่ีสูบลมท่ีรีสอร์ทได ้

●  ค่าทิปพนกังาน ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต ่า 

●  รีสอร์ทมีบริการด าน ้ าแบบScubaDivingสามารถสอบถามราคาไดท่ี้รีสอร์ท  

    ข้อควรระวงั หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งใหร่้างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและหลงัเดินทาง 

●   เพ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว รีสอร์ทส่วนใหญ่ท่ีมลัดีฟส์ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีพกัแบบ Water Bungalow 

หอ้งพกั 1 หอ้ง พกัไดสู้งสุด 3 ท่าน หรือ ผูใ้หญ่ 2 ท่านพกักบัเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมีอาย ุ2-11 ปีหรืออายไุม่เกิน 12 ปี ก่อนวนั

ออกเดินทาง) 

●  หากท่านตอ้งขออุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนสามารถขอ้ไดท่ี้ Reception 

●  หากท่านชุดเปียก เส้ือผา้เปียกไม่สามารถเขา้หอ้งอาหาร และบาร์ไดส่้วนบาร์สามารถน าเคร่ืองด่ืมไปทานท่ี บาร์สระน ้ าและคืน 

แกว้ท่ีบาร์ ถดัจากหอ้งอาหาร 

●  หากท่านตอ้งการยนือุปกรณ์ ท่ี Water Sport ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย 

●  ในส่วนหอ้งอาหาร พนกังานจะจองโตะ๊ให ้ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่เองได ้

●  หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFi วนัละ 8 USD 

●  ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 



 

●  หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึง

อยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

●  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือคนต่าง

ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 

เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ

บริษทัฯ 

●  ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแคบ่างส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

ค่าบริการคืนได ้

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 

เง่ือนไขการจอง 

● การจอง ช าระมดัจ าคนละ 5000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บใบเรียกเก็บ 

●  ช าระจ านวนท่ีเหลือหลงัจากหกัค่ามดัจ าคนละ 35-40 วนัก่อนการเดินทาง  

● หากวนัเดินทางต ่ากวา่ 35 วนั ทางบริษทัใคร่ขอเรียกเก็บเตม็จ านวนภายใน 24 ชัว่โมง 

 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

● อีเมลล ์ 

● เบอร์โทรศพัท ์

 

 

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วนักอ่นเดนิทาง: หกัคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35-45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- ต า่กวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหนั: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้


