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DUSIT THANI MALDIVES 
รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

 

 
 

สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 
 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  

ออกเดนิทาง PG 711    กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์      09.30 - 11.45 
เดนิทางกลับ PG 712     มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ      12.40 - 19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403   กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)      09.00 - 10.50  
ตอ่เครือ่ง UL115    โคลอมโบ(ศรลีังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35  - 14.30  

เดนิทางกลับ UL104    มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 20.35  -  22.35  
ตอ่เครือ่ง UL402    โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรงุเทพฯ     01.15  -  06.15 (วันรุง่ข ึน้) 

 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นท าการจองต ัว๋ทกุคร ัง้) 
จันทร ์พธุ ศกุร ์อาทติย ์

ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

อังคาร พฤหัสบด ีเสาร ์

ออกเดนิทาง FD177  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 17.05 - 19.30 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 20.25 - 02.15 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขา 
  ออกระหว่างประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่าน ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์Dusit Thani Maldives และ

เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์  
 

 จากนัน้ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รสีอรท์  
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยัและกจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ เชน่ บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้, กจิกรรม
ทางน ้า (บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้่าย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 

 อสิระใหท้า่นร่วมสนุกกบักจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ หรอื เลอืกพักผ่อนตามอัธยาศยั กบัทวิทศันอ์ัน

สวยงามของมัลดฟีส ์(บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 
 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์
 

วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , กจิกรรมทางน ้า (บาง
กจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้่าย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ)  

 

เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
****************** 
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Dusit Thani Maldives 
รสีอรท์นีอ้นญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได  ้

แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 
 

PROMOTION!!!!  
** พเิศษ...ซือ้ Half Board Dine Around ฟรอีพัเกรดเป็น Pure Indulgence ** 

 

จองภายใน 30 กนัยายน 2562 
 

NOW – 30 SEPTEMBER 2019  

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 
รวมเฉพาะอาหารเชา้ 

แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ  
รวมเฉพาะอาหารเชา้ 

แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ  
รวมเฉพาะอาหารเชา้ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัคู ่ พกัสาม พกัคู ่ พกัสาม 

Beach Villa 26,500 25,500 34,900 32,900 43,000 41,000 

Beach Villa With Pool 31,500 30,500 42,500 40,500 53,000 51,000 

Water Villa With Pool 33,000 32,000 44,000 42,000 55,900 53,900 

Ocean Villa With Pool 36,000 35,000 49,000 47,000 62,000 59,900 

เด็กอาย ุ2-11.99 ปี ราคาทา่นละ 13,900 14,900 15,900 
 

1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2019  

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 
แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 

รวมเฉพาะอาหารเชา้ 
แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ  

รวมเฉพาะอาหารเชา้ 
แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ  

รวมเฉพาะอาหารเชา้ 

Beach Villa 32,900 41,900 51,900 

Beach Villa With Pool 35,900 46,900 56,900 

Water Villa With Pool 38,900 50,900 62,900 

Ocean Villa With Pool 40,900 54,900 67,900 

เด็กอาย ุ2-11.99 ปี ราคาทา่นละ 15,900 16,900 17,900 
 

*โปรโมชัน่นี้ใชส้ าหรับการเขา้พักขัน้ต ่า 2 คนืขึน้ไป / เดนิทางโดยเครือ่งบนิน ้า (Seaplane) แบบเทีย่วเดยีว ช าระเพิม่ ผูใ้หญ่ทา่นละ 

4,200 บาท แบบไป-กลับ ช าระเพิม่ ผูใ้หญ่ทา่นละ 7,500 บาท  เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปีเดนิทางกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น อัพเกรดเป็น Seaplane 
ฟร ี 
** มือ้อาหาร Half Board Dine Around ฟร.ี..อัพเกรดเป็น Pure Indulgence ช าระเพิม่ ผูใ้หญ่ทา่นละ 4,000 บาท/คนื เดก็ไมม่ี

คา่ใชจ้่าย (เมือ่เดนิทางกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นและผูใ้หญท่ าการซือ้มือ้อาหารเพิม่) 
 

ขอ้ก าหนดรสีอรท์ 

       - ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางถอืสญัชาตไิทย/AEC และมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
       - ชว่งปกต ิ  ก าหนดการเขา้พัก 2 คนืขึน้ไป  

- เด็กอายไุมเ่กนิอาย ุ12 ปีพักฟร ี(เสยีภาษี+คา่เดนิทาง) 
 

ราคาแพ็คเกจรวม 

• คา่ทีพั่กตามประเภทหอ้งและจ านวนคนืทีท่า่นเลอืก  
• คา่เทีย่วบนิภายในประเทศและเรอืเร็ว บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล-่รสีอรท์-สนามบนิมาเล ่

• บรกิารเจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิมาเล ่ 

• Welcome lounge for arrival guests at Male’ seaplane or domestic terminal 
• บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและผลไมส้ดตอ้นรับท่านอยา่งอบอุน่ 

• คา่อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารเดอะ มารเ์ก็ต (บฟุเฟ่ต)์ 
• บรกิารเชค็อนิแบบ In-Villa 

• บรกิารผูช้ว่ยสว่นตัว (Butler Service ตัง้แตเ่วลา 06.00 น. – เทีย่งคนื)  

• บรกิารรถกอลฟ์ ตลอดการเขา้พัก 
• บรกิารน ้าดืม่ภายในหอ้งพักวันละ 4 ขวด 

• บรกิารคลาสโยคะ (ชว่งเชา้และชว่งบา่ย บรกิารทกุวัน) 
• บรกิารกจิกรรมส าหรับเด็กที ่Kid’s Club  

• บรกิารฟิตเนส หอ้งอบซาวน่าและหอ้งอบไอน ้า (สามารถใชบ้รกิารไดท้ี ่Devarana Spa) 

• พเิศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room one time per stay 
• ฟร.ี..บรกิารรถจักรยานส าหรับทกุวลิลา่ 

• ฟร.ี..บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ (Snorkel, Fins & Life Jackets สามารถรับอปุกรณ์ไดท้ี ่Water Sports Center) 
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• ฟร.ี..บรกิาร Wi-Fi พืน้ทีส่าธารณะและในหอ้งพัก 
• ฟร.ี..กจิกรรม sunset cruise (ทา่นละ 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก / ส าหรับการพัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง / ผูใ้หญท่า่นที ่3 ราคาทา่นละ 

1,950 บาท/เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปีพักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่คีา่ใชจ้่าย) 

• ฟร.ี..คปูองสว่นลดสปามลูคา่ USD 50 ส าหรับเมนูสปา 90 นาท ี(ทา่นละ 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก ใชไ้ดเ้ฉพาะผูใ้หญ่เทา่นัน้) กรณี
ลกูคา้มคีวามประสงคใ์นการใชบ้รกิารสปาตอ่รับสว่นลดพเิศษ 15% ส าหรับการใชบ้รกิารสปาตามรายการ (A La Carte 
Treatment) 

• ฟร.ี..Island tour with biodiversity educator 

• สว่นลด 25% Off photo shooting activities  

• คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

Honeymoon Benefit (พกัข ัน้ต า่ 4 คนื / จดทะเบยีนสมรสไมเ่กนิ 9 เดอืนและตอ้งแสดงเอกสารเมือ่ท าการเขา้พกั) 
• Sunset Aperitif and After-Dinner Cocktail at any bar, once during stay 

• Sparkling wine, fruit basket and romantic bed decoration, once during stay 

• One-time 3-course Romantic Dinner at Sea Grill or Benjarong Restaurant, once during stay 

• Wine Tasting with in-house sommelier, once during stay for 2 persons 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  
• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

• การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณ ี
 
หมายเหต ุ
เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่ง เทีย่วเทา่นัน้  

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่ บรกิารในกรณีทีม่ี

การขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประ กาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีจ่ะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอื เป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง
ดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ ของสายการบนิ 
เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมือ่เกดิการ สญูหายของ
สมัภาระ ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม ่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื

คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ
ค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

- กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ เนื่องจากอยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับลกูคา้อยา่งเต็มความสามารถ 

 
 
 

 


