
 

 

PACKAGE MALDIVES 

VAKARUFALHI ISLAND 

RESORT MALDIVES 

 
Highlight 

๏ Vakarufalhi Island ตัง้อยู่บนพ้ืนที่ห่างไกลใน South Ari Atoll หาดทรายขาว เป็นเกาะที่สวยงาม 

เพราะเป็นศนูยก์ีฬาทางน า้พรอ้มศนูยด์ าน า้ท่ีไดร้บัการรบัรองจาก PADI เพราะท่ีแห่งนีเ้หมาะแกก่าร

ด าน า้ดปูะการังอย่างย่ิง 

๏ หอ้งพกัท่ีเหมาะแกก่ารฮนันมีนูอยู่ใกลป้ะการังมีพ้ืนที่นัง่เลน่กวา้งขวาง หอ้งกลางน า้มีทางลงทะเล 

ผูเ้ขา้พกัสามารถผอ่นคลายพรอ้มชมทิวทศัน ์



๏ บริการอาหาร All inclusive บฟุเฟตอ์าหารนานาชาตพิรอ้มอาหารยโุรปและอาหารเมดเิตอรเ์ร

เนยีน บาร ์IHAA ใหบ้ริการเคร่ืองดืม่และอาหารว่างพรอ้มทิวทศันบึ์งน า้ 

๏ เดนิทางจากสนามบินดว้ยSeaplane ใชเ้วลา 25 นาที 

๏ อยู่ใกลแ้หลง่ด าน า้ชมฉลามวาฬ 

 

Promotion Vakarufalhi Island Resort  Maldives (วาการฟูาล ิ
ไอซแ์ลนด ์รสีอรท์ มลัดฟีส)์  
 
Promotion Flash Sales !! 
Book before 30 June 2018 (update 31 May 2018) 
 

1 – 31 July 2018 

Room Type 
 

3 Days 2 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

BEACH  VILLA   33,900 30,800 41,500   37,700 49,100   44,600 

WATER  VILLA   41,100 36,400  52,300   46,100 63,500   55,800 

 

1  August – 31 October 2018 

Room Type 
 

3 Days 2 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

BEACH  VILLA  35,500 43,900 52,300 

WATER  VILLA 42,700 54,700 66,700 

 
 

เง ือ่นไขส าหรบัหอ้งพกั 
*ราคานีเ้ป็นราคาหอ้งบชีตอ่หนึง่ทา่นส าหรับการเขา้พัก 2 ทา่นเทา่นัน้* 
*โปรโมชัน่นีไ้มส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ๆ ได*้ 
*เด็กต า่กวา่ 12 ปีไมส่ามารถพักกลางน ้าได ้

 
 
 



อตัราดังกล่าวนีร้วม 

- ค่าท่ีพกัตามแพค็เกจ 
- All Inclusive อาหาร  3 ม้ือ รวมเคร่ืองด่ืม  
- Seaplane รับส่งสนามบิน – รีสอร์ท-สนามบิน 
- พนกังานตอ้นรับสนามบิน 
- Welcome Drink 
- ฟรี Board games, beach volley ball, badminton, table tennis and darts. 
- ฟรี Live band and cultural show 
- ฟรี อุปกรณ์ด าน า้ 
- ฟรี Wifi  
- ค่าประกนัการเดินทาง 3,000,000 บาท 
อตัราดังกล่าวยงัไม่รวม 

- Vat 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั  

- กีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพค็เกจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

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

(ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
……..  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมลัดฟีส์  
…….. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวเลน่า อินเตอร์เนช่ันแนล เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดฟีส์ หลงัท าการผา่น

ด่านตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว้ ใหท่้านติดต่อท่ี เคานเ์ตอร์ รีสอร์ท และเจา้หนา้ท่ีน าท่านเดินทางเขา้
สู่รีสอร์ท 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
ท่านสามารถสัง่เคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 



 
วนัทีส่อง  มลัดฟีส์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระวา่ยน ้ า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

ท่านสามารถสัง่เคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
วนัทีส่าม  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระวา่ยน ้ า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้  
........  ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่เพ่ือเดินทางกลบั 
.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
                                                                     ************************** 
 
 
 
 
 
 
                               
 

 

 



 
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 FD177 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    09.30 - 11.40      
เดนิทางกลบั FD178 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วนั และ เวลา 

Snorkelling ตดิตอ่ที่รีสอรท์ 

Whale Shark Snorkelling ตดิตอ่ที่รีสอรท์ 



 

หอ้งอาหาร All Inclusive เวลาเปิด-ปิด 

IIaa Restaurant Breakfast - 07:30 – 10:00hrs 

Lunch - 13:00 – 14:30hrs 

Dinner - 19:30 – 21:30hrs 

Ihaa Bar Opens daily from 10:00 to 23:00 hrs. 

Happy Hour is 19:00 – 20:00 hrs. 

Daily entertainment begins at 22:00 hrs. 

(ตรวจสอบเวลาแสดงท่ีรีสอรท์) 

เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด 

- งวดแรกภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากการจอง  ช าระเงินมดัจ า 5000 บาท / ทา่น เพ่ือยืนยนัการจอง 

- งวดท่ีสอง ช าระเงินท่ีเหลือ ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทาง 

- หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30 วนั ช าระค่าบริการเตม็จ านวน 



 

หลกัฐานการจอง 

●  หนา้พาสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

●  อีเมล์ 

●  เบอร์โทรศพัท ์

เง่ือนไขการยกเลกิ 

● 45 วนัก่อนเดินทาง: หกัค่ามดัจ าของราคาห้องพกัท่ีจองเขา้พกัรวมทั้งหมด 

● 35 วนัก่อนเดินทาง: หกัค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพกัท่ีจองเขา้พกัรวมทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัข้ึนเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
 หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้

ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

 ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 


