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NT062
ทวัรม์ัลดฟีส ์PACKAGE THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA 3 วัน 2 คนื / 4 วัน 3 คนื
(PG/UL/FD)
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 3 วัน 2 คนื / 4 วัน 3 ,

THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA

นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนในฝนั “มลัดฟีส”์ สมัผสัความเงยีบสงบ และสดูอากาศบรสิทุธ ิ 
ไดแ้บบเต็มปอดท ีThulhagiri Island Resort & Spa ทเีหมาะสาํหรบัทกุคูร่กัและครอบครวั

สดุคุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ใหท้า่นอมิอรอ่ยกบัอาหารและเครอืงดมื ทมีใีหบ้รกิารทงัวนั

เรมิเดนิทางตงัแต ่1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

PG
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30-11.45 
เดนิทางกลับPG 712 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05

UL



สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครอืงทเีมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา

Flight
ออกเดนิทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50 
ตอ่เครือง   UL115  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
เดนิทางกลับ UL104  มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35 
ตอ่เครือง  UL402  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15

FD
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลับ FD178 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)12.30 - 19.00

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มาเล ่(มลัดฟีส)์

xx.xx น.
ผูโ้ดยสารทําการเช็คอนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศชนั 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3
ชม. กอ่นการเดนิทาง)

xx.xx น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส์

xx.xx น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส์
หลังทําการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ท ีเคานเ์ตอร ์รีสอรท์ และเจา้หนา้ทนํีาทา่นเดนิทางเขา้สูร่ีสอรท์

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ทา่นสามารถสงัเครืองดมืตา่งๆไดไ้ม่อัน ฟรี!!! (ยกเวน้เครืองดมืพเิศษนอกเมนู) สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรีสวัสดิ

วนัท ี2 หรอื 3
มลัดฟีส์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกจิกรรมตา่ง  ๆของทางรีสอรท์ อาท ิดําน ้าํตนื , เรือใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้าํ หรือเลอืกซอื
Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรท์เชน่ ดําน ้าํลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอนื  ๆอกีมากมาย

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ทา่นสามารถสงัเครืองดมืตา่งๆไดไ้ม่อัน ฟรี!!! (ยกเวน้เครืองดมืพเิศษนอกเมนู) สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรีสวัสดิ

วนัสดุทา้ย



กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกจิกรรมตา่ง  ๆของทางรีสอรท์ อาท ิดําน ้าํตนื , เรือใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้าํ หรือเลอืกซอื
Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรท์เชน่ ดําน ้าํลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอนื  ๆอกีมากมาย  

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้

xx.xx น.
ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พอืเดนิทางกลับ

xx.xx น.
ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ

xx.xx น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 พฤศจกิายน 2561 เวลา 13:54 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

แพ็คเกจดงักลา่วรวม

• คา่ทพีกั

• Speedboat รบัสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรบัตงัแตท่สีนามบนิ

• อาหารเชา้, กลางวัน, และเย็น แบบ All Inclusive

• บรกิารชา กาแฟทหีอ้งอาหาร

• เครอืงดมืแอลกอฮอล,์ เครอืงดมืไรแ้อลกอฮอล,์ ไวน,์ คอ็กเทล, น ้าํผลไมไ้มอ่นั เสริฟ์ในบารต์ลอดทังวัน

• ฟร ีกจิกรรมดาํน ้าํตนื หรอืทรปิตกปลา 1 ครงั/ท่าน/การเขา้พกั (ขนึอยูก่บัตารางกจิกรรมของรสีอรท์ มจีันทร ์พธุ ศกุร)์

• ฟรอีปุกรณด์าํน ้าํระหวา่งการเขา้พกั ยมืไดจ้าก reception (คนืกอ่นเช็คเอา้)

• ฟร ีwifi ในพนืทสีว่นกลาง

• คา่ประกนัการเดนิทางวงเงนิ 3,000,000 บาท

อัตราดงักลา่วยังไมร่วม

• กจิกรรมกฬีา และสนัทนาการอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวข้า้งตน้

• คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ

• คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบั กรงุเทพ มลัดฟีส์

เงอืนไขการจอง

• การจอง ชําระมดัจําคนละ 5000 บาท ภายใน 1-2 วันหลงัจากไดร้บัใบเรยีกเกบ็

• ชําระจํานวนทเีหลอืหลงัจากหกัคา่มดัจําคนละ 35-40

• หากวันเดนิทางต่าํกวา่ 35 วัน ทางบรษัิทใครข่อเรยีกเกบ็เตม็จํานวนภายใน 1-2 วัน

หมายเหตุ

• เดก็สามารถเขา้พกัหอ้งกลางน ้าํได ้

• น ้าํหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืง 30 กโิลกรมั น ้าํหนักกระเป๋าถอืขนึเครอืง 7 กโิลกรมั

• บนเครอืงบนิมบีรกิารอาหารมอืหลกัและของวา่ง กทม มลัดฟีส ์/ มลัดฟีส ์กทม

• Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขนึเครอืง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครอืง

• หว่งยางแฟนตาซ ีท่านสามารถยมืทสีบูลมทรีสีอรท์ได ้

• คา่ทปิพนักงาน ขนึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารไมม่ขีนัต่าํ

• รสีอรท์มบีรกิารดาํน ้าํแบบScubaDivingสามารถสอบถามราคาไดท้รีสีอรท์ ขอ้ควรระวังหากเดนิทางโดยเครอืงบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รบัตวั 24
ชม.กอ่นและหลงัเดนิทาง

• เพอืความปลอดภยัของนักท่องเทยีว รสีอรท์สว่นใหญท่มีลัดฟีสไ์มอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปีพกัแบบ Water Bungalow หอ้งพกั 1 หอ้ง พกัไดส้งูสดุ 3
ท่าน หรอื ผูใ้หญ ่2 ท่านพกักบัเดก็ 1 ท่าน (เดก็ตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง)

• หากท่านตอ้งขออปุกรณด์าํน ้าํตนืสามารถขอ้ไดท้  ีReception

• หากท่านชุดเปียก เสอืผา้เปียกไมส่ามารถเขา้หอ้งอาหาร และบารไ์ดส้ว่นบารส์ามารถนําเครอืงดมืไปทานท  ีบารส์ระน ้าํและคนื แกว้ทบีาร ์ถดัจากหอ้งอาหาร



• หากท่านตอ้งการยนือปุกรณ ์ท  ีWater Sport รมิหาดมกีารเสยีคา่จ่าย

• ในสว่นหอ้งอาหาร พนักงานจะจองโตะ๊ให ้ไมส่ามารถเลอืกทนัีงเองได ้

• หากท่านชอบเลน่อนิเทอรเ์น็ต มบีรกิาร WIFi วันละ 8 USD

• ในสว่นกจิกรรม เรอืแคนน ูตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนอืงดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอืจากอาํนาจและความรบัผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
อาํนาจสทิธขิาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายๆ ใดๆ ทเีกดิจากเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
นัดหยดุงาน การจราจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• ในระหวา่งการท่องเทยีว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯจะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

หลักฐานการจอง

•  หนา้พาสสปอรต์ ทอีายเุหลอืไมต่าํกวา่ 6 เดอืน

• อเีมลล์

• เบอรโ์ทรศพัท์

การยกเลกิ

•  กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจํา 50% ของราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจํา 100% ของราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• ต่าํกวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• ยกเลกิกระทันหนั: หรอื พกัไมค่รบตามทจีองไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้
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