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NT496
ทวัรม์ัลดฟีส ์PACKAGE MALDIVES ฮลุมุาเล ่4 วัน 3 คนื (PG)
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 4 วัน 3 คนื ,

TURQUOISE RESIDENCE HOTEL

พกับนเกาะ HULHUMALE 3 คนื รวมอาหารทกุมอื **
พเิศษ !!! ทวัรเ์กาะ SAND BANK, ทวัรไ์อสแ์ลนด ์รสีอรท์ 

พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เมอืงมาเล ่- ซติทีวัรเ์มอืงมาเล่

06.30 น.
เช็คอนิ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคารเ์ตอร ์สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG)

09.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่สาธารณรฐัมลัดฟีส ์ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT โดยเทยีวบนิท ีPG711 สายการบนิ
BANGKOK AIRWAYS บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง และสามารถใชเ้ลาจข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ดฟ้รี!!!

12.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้
ตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท 



เดนิทางสู ่หาดฮลุมุาเล ่(Hulhumale) โดยหา่งจากสนามบนิประมาณ 15 นาทโีดยรถยนต์
หาดฮุลมุาเลเ่ป็นเมอืงชายหาดทมีทัีศนียภาพทสีวยงาม ไม่แพก้ับเกาะตา่งๆ
ทา่นสามารถดมืด่าํกับบรรยากาศชายหาดทสีวยงามทอียู่ตรงขา้มโรงแรม และสามารถเดนิเลน่ในเมอืงมาเลไ่ดด้ว้ยในเวลากลางคนื
โดยโรงแรมททีา่นจะเขา้พักนัน สามารถเดนิไปเทยีวเลน่ทชีายหาดได ้

จากนันนําทา่นเขา้เช็คอนิทโีรงแรมใกลช้ายหาดฮุลมุาเล่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บรกิารแบบเซ็ทเมนู บรกิารหลากหลายเมนู
ใหท้า่นสามารถเลอืกไดห้ลังอาหารกลางวันใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย

16.00 น.
ถงึเวลาสมควรนําทา่นเทยีวชมเมอืงมาเลโ่ดยรอบโดยรถยนตห์รือรถตู ้เมอืงมาเล ่ซงึเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐมัลดฟีส์
เมอืงหลวงนีขนึชอืวา่เป็นเมอืงหลวงทเีล็กทสีดุในโลก เพราะมพีนืทเีพยีง 5.8 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรเพยีง 1 แสนกวา่คน
และเป็นศนูกลางเศรษฐกจิและการคมนาคมของประเทศ ทา่นสามารถชอ้ปปิงตามรา้นคา้ตา่ง  ๆมทัีงเสอืผา้ รองเทา้ เครืองประดับ
ตลอดจนอาหารการกนิ ซงึสามารถชอ้ปปิงไดท้หีา้งสรรพสนิคา้ REDWAVE หรือตลาดหาดฮุลมุาเล ่(ในเมอืงหลวงมาเล่
จะไมม่เีครอืงดมืแอลกอฮอลลจํ์าหนา่ย)

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บรกิารแบบเซ็ทเมนู บรกิารหลายหลายเมนู ทา่นสามารถเลอืกได ้

ทพีกั
TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เกาะฮูลมูาเล่

วนัท ี2
SAND BANK (กจิกรรมทางน้าํชมปะการงั พายเรอืคายคั) - หมูบ่า้นชาวเกาะฮมิมาฟชู ิหรอื เกาะเฮอรา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ โรงแรมทพัีก

09.00 น.
นําทา่นขนึเรือ เยียมชม แซนดแ์บงค ์(SAND BANK) ซงึเป็นพนืททีมีเีนนิทรายเล็กๆโผลข่นึมาพน้น ้าํทะเล เวลาน ้าํลงจะดเูหมอืนเป็นเกาะเล็กๆ
บางครังก็เป็นเหมอืนสนัทรายทอดยาวอยู่กลางทะเล ซงึรูปร่างจะเปลยีนไปเรือยๆเวลาน ้าํขนึและลง
ซงึเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิสีวยงามมาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนคิอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK

บา่ย
ถงึเวลาสมควรนําทา่นเดนิทางเยียมชม หมูบ่า้นชาวเกาะฮมิมาฟชู ิหรอื เกาะเฮอรา่ ใหท้า่นอสิระบนเกาะเพอืเรียนรูว้ถิชีวีติชาวเกาะ ซอืของฝาก
และเก็บภาพความประทับใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บรกิารแบบเซ็ทเมนู บรกิารหลายหลายเมนู ทา่นสามารถเลอืกได ้

ทพีกั
TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เกาะฮูลมูาเล่

วนัท ี3
เทยีวรสีอรท์หรูบนเกาะ (รวมบุฟเฟตอ์าหารกลางวนัและเครอืงดมื)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่รสีอรท์หรูบนเกาะ ระดับ 4 ดาว โดยเรือ ทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามพรอ้มเก็บภาพบรรยากาศ
ตลอดจนใชส้งิอํานวยความสะดวกของรีสอรท์ อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย 

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตบ์นรีสอรท์หรูบนเกาะ พรอ้มเครืองดมื (ไม่รวมเครืองดมืแอลกอฮอลล)์

17.00 น.
ถงึเวลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะฮลูมูาเล่

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บรกิารแบบเซ็ทเมนู บรกิารหลายหลายเมนู ทา่นสามารถเลอืกได ้

ทพีกั
TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ เกาะฮูลมูาเล่

วนัท ี4
เมอืงมาเล ่- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ โรงแรมทพัีก 

พักผอ่นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT

12.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีPG712 สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

19.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึชําระเงนิเพอืประโยชนข์องทา่นเอง***

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี8 สงิหาคม 2562 เวลา 17:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเทยีวบนิทรีะบุในรายการท่องเทยีว

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้าํมนั

• คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวหรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทรีะบุในรายการท่องเทยีว

• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ระวางกระเป๋าน ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการท่องเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษของโรงแรม เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิและภาษีหกั ณ ทจี่ายของแตล่ะประเทศ

เงอืนไขการชําระเงนิ

• ชําระยอดเตม็จํานวน หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน

เงอืนไขการยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด

• กรณกีรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เช่น Charter Flight และโรงแรมทพีกัตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดกต็าม

• เมอืออกตวัแลว้ หากท่านมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้เนอืงจากเป็นนโยบายของสายการบนิ

หมายเหตุ

•  ในกรณทีสีายการบนิประการปรบัขนึภาษีน ้าํมนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

• ตวัเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
หรอืเหตกุารณท์อียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนัเนอืงมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม
และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง

• กรณทีสีถานทที่องเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นอืงจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์อียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• กรณทีที่านสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทใีดๆ กต็ามทรีะบุในรายการท่องเทยีว หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ



• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทรีะบุไว ้เนอืงจากการครอครองสงิผดิกฎหมาย
สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดกต็าม

• กรณทีที่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด
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