
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 6806 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

PACKAGE MALDIVES 

VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA 

 
Highlight 

๏ น ำท่ำนเดินทำงส ูดิ่นแดนในฝัน “มลัดีฟส”์ สมัผสัควำมเงียบสงบ และสดูอำกำศบรสิทุธ์ิ    

   ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Veligandu Island Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุค ู่รกัฮนันีมนู 

๏ สดุค ุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ใหท่้ำนอ่ิมอรอ่ยกบัอำหำรและเครือ่งด่ืม 

   ท่ีมีใหบ้รกิำรทัง้วนั 



 

          ตัง้อยูใ่นบรเิวณ North Ari Atoll อยูห่า่งจากสนามบนิมาเลป่ระมาณ 45 กโิลเมตร เดนิทางเขา้สู ่
รสีอรท์ไดด้ว้ย Seaplane ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 20 นาท ีVeligandu Island Resort & Spa เป็น 
รสีอรท์ขนาดกลาง ไมเ่ล็กและไมใ่หญเ่กนิไป ทีต่ัง้ของ หอ้งพัก , หอ้งอาหาร , บารเ์ครือ่งดืม่ และ หอ้ง
กจิกรรมตา่งๆ ถกูจัดวางในต าแหน่งทีเ่หมาะสมกับตัวเกาะ ตัวเกาะถกูโอบลอ้มไปดว้ธรรมชาตขิองความ
สวยงามบนผนืน ้าทะเลสนี ้าเงนิ และ เม็ดทรายสขีาวละเอยีด มแีนวปะการังและกจิกรรมทีง่า่ยตอ่การชม
โลมาในยามเย็น  ทีน่ีม่กีารบรกิารทีด่เียีย่ม และอกีทัง้ตัวหอ้งพักและ และคณุภาพของอาหารท าใหล้กูคา้ที่
ไปกลับมานัน้ประทับใจเป็นอยา่งมาก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promotion Veligandu + Air Asia 
  

PERIOD: 12-14 Apr 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights  

Jacuzzi Water Villa 53,900 

  
 

แพ็คเกจดงักลา่วรวม 
- ท่ีพกัตามรายการท่ีลูกคา้เลือก 
- Seaplane รับส่งระหวา่งรีสอร์ทและสนามบิน (Seaplane หยดุใหบ้ริการหลงัเวลา 17.00) 
- อาหารแบบ All inclusive Plus 
- กจิกรรม Sunset Cruise*** ชมฝงูปลาโลมามากมาย  กิจกรรมฟรีไม่ตอ้งซ้ือเพิ่ม หากจอง แพค็เกจ All inclusive plus 
- กิจกรรม ไป Kuramathi island ( รีสอร์ทชา้ง ๆ )หรือ Rasdoo island (หมู่บา้นประมง) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตารางท่ีทางรีสอร์ทจดัไว ้ 
- เคร่ืองด่ืม น ้ าอดัลม บริการเคร่ืองด่ืมแบบแอลกอฮอล ์- ไวน์ - เบียร์ - คอ็กเทล และอาหารวา่งตลอดทั้ง 24 ชม. *** 
- Welcome Drink 
- Mini Bar ในหอ้งพกัเติมทุกวนั 
- ฟรี ! ใชบ้ริการ Fitness,Badminton,Volleyball,Table tennis,Football,Dart,Billiard 



 

- ฟรี ! ใชอุ้ปกรณ์ Kayak,Windsurf 
- พนกังานตอ้นรับสนามบิน 
- ค่าประกนัการเดินทาง 3,000,000 บาท 
- ราคาเป็นราคาต่อท่าน ส าหรับการเขา้พกั 2 ท่าน หรือ 3 ท่านต่อหอ้ง 
-  เด็กอาย ุต ่ากวา่ 2 ปี พกัฟรี หอ้ง Jacuzzi Beach Villa 
 
 
อตัราดงักลา่วไมร่วม 
- Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั  
- กฬีาชนดิอืน่ กจิกรรมสนัทนาการ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 

- อปุกรณ์ด าน ้า 

 

เง ือ่นไขพเิศษ 

• รสีอรท์อนญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  พกัในหอ้ง Beach Villa , Jacuzzi Beach Villa ได ้ 
• เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัฟร ี

• เด็กอาย ุ12 ปีข ึน้ไป ใชร้าคาเรตเทา่ผูใ้หญเ่เละสามารถพกัไดท้กุประเภทหอ้ง 
• หากมโีปรโมช ัน่ออกมาใหม ่ไมส่ามารถ Rebook ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

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

ชัน้ ... (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

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

  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังท า
การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์ รสีอรท์ และเจา้หนา้ทีน่ าทา่น
เดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

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 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องอาหาร เวลาเปดิ-ปดิ 

Dhonveli Restaurant เชา้ 08.00-10.00     กลางวนั  12.30-14.00 

เย็น 19.30-21.30 

Thundi Bar ของวา่งและเครือ่งดมื 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินแอร์เอเชีย  
ออกเดนิทาง FD175 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    09.30 - 11.40      
เดนิทางกลบั FD176 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.30 - 19.00 

 



 

กิจกรรม วัน และ เวลา 

Sunset Cruise อังคาร - อาทิตย ์17.30-19.30 

Kuramathi Island  

รีสอร์ทใกล้ๆที่มีห้องพักมากกว่า 300 ห้องเกาะยาวประมาณ 1.8กิโลเมตร 
พธุ , เสาร ์09.30-12.30 

Rasdhoo Island  

เกาะชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง ขายของที่ระลึก 

การแต่งตัว-สุภาพเรียบร้อย ห้ามนุ่งสั้น  รองเท้าแตะสามารถใส่ได้ 

จันทร ์และ พฤหสั 09.30-12.30 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

หมายเหตุ 
  

เง ือ่นไขพเิศษ 

• ส าหรบัการเขา้พกัต ัง้แตว่นัที ่1 May 2018 เป็นตน้ไป รสีอรท์อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  พกัในหอ้ง 

Beach Villa และ Jacuzzi Beach Villa ได ้--- ราคาเด็กตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

• เด็กอายุ 12 ปีข ึน้ไป ใชร้าคาเรตเทา่ผูใ้หญเ่เละสามารถพกัไดท้กุประเภทหอ้ง 

● หากซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
บนเครือ่งบนิมบีรกิารอาหารมือ้หลกั กทม โคลอมโบ มัลดฟีส ์/ มัลดฟีส ์โคลอมโบ กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
● หว่งยางแฟนตาซ ีทา่นสามารถยมืทีส่บูลมทีร่สีอรท์ได ้
● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์  

    ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้่างกายไดป้รับตวั 24 ชม.กอ่นและเดนิทาง 



 

●  เพือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ัลดฟีสไ์ม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 12 ปีพักแบบ Water 

Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพักกับเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายุ

ไมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนื่องดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอืจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสาย

การบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอื

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

เง่ือนไขการจอง 

 โปรโมชัน่พิเศษช าระเตม็จ านวนเพื่อยนืยนัการจอง 
 

หลกัฐานการจอง 
● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ 

● เบอรโ์ทรศพัท ์
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

● - กอ่น 45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

● - 35-45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

● - ต า่กวา่ 35 วนักอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

● - ยกเลกิกระทนัหัน: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไม่สามารถเรยีกเงนิคนืได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


