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พกัท่ีรีสอรท์กลางน ้า 2 คืน DUSIT THANI  

** รวมอาหารทุกม้ือ รวมถึงเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วนั 

PROMOTION!!!! พิเศษ...WELCOME BOTTLE OF SPARKLING WINE IN ROOM 

ฟรี...DISCOUNT USD 50 COUPON FOR 90 MIN. MASSAGE 

ฟรี...ONE TIME SUNSET CRUISE 
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** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 

เดินทางทุกวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทางแพ็คเกจมลัดีฟส ์3วนั2คืน ผูใ้หญ่ 1 ท่าน พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

   ออกเดินทางทุกวนั  

เร่ิมเดินทาง สิงหาคม -23 ธนัวาคม 2562 

**กรุณาเชค็ระบุวนัเดินทางทุกคร้ังกอ่นท าการจอง** 

ราคาเร่ิมตน้  40,888.- บาท/ต่อท่าน (Water Villa)  

(ราคาน้ีเป็นเพียงราคาเร่ิมตน้ ราคาข้ึนอยู่กบัวนัเดินทาง) 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไม่มรีาคาเด็ก :: 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล ่– ดุสติธานี( B / - / D ) 

06.30 น.      เช็คอนิ ณ ท่าอากาศยาน…………………  เคาเตอร ์สายการบิน………………  

09.20 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงมาเล ่สาธารณรฐัมลัดฟีส ์ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA โดย

เทีย่วบนิที ่…………….สายการบนิ ………………………. 

11.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เช็คอนิต่อนัง่เครื่องบนิภายใน 35 นาท ีตดิต่อเจา้หนา้ทาง 

เดนิทางสู่ รีสอรท์หรู ระดบั 5 ดาว บนเกาะ ดุสติธานี โดยห่างจากสนามบนิประมาณ 10 นาที

โดยเรือ SPEED BOAT   
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XX.XX น. เดินทางถึงที่พกัท่านจะไดร้ ับการตอ้นรับจากทางรีสอร์ทโดยไดร้ ับผา้เย็นและเครื่องดื่ม 

(Welcome Drink) และเช็คอนิเขา้พกัในหอ้งพกักลางน า้ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

ท่านสามารถรบัเครื่องด่ืมท ัง้ที่มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอนิคลูซีฟไดท้ี่บารเ์ครื่องด่ืม

จนถงึเที่ยงคืนของทกุวนั 
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วนัที่ 2      ดุสติธานี                                                                      ( B/ L / D )                                                                             

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

สามารถเลอืกท ากจิกรรมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สนุกสนานกบัการด าน ้าตื้นรอบๆรีสอรท์ (บริการอปุกรณ์ฟรี)  

หรือเพลิดเพลินกบักิจกรรมทางน ้ าที่ไม่ใชเ้ครื่องยนต ์อาทิเช่น เรือแคนู เรือใชเ้ทา้ปัน่ วินดเ์ซิรฟ์และ

กระดานโตค้ลื่น ตลอดการเขา้พกั (ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กบัตารางเวลาที่ ทางรีสอรท์ก าหน 

10.30 น.   บริการเครื่องดืม่ตามส ัง่ รวมท ัง้เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ณ WAVES (Pool Bar บารส์ระว่ายน ้า) 

จากนัน้ใหท้่านด าน า้รอบๆเกาะที่พกั โดยท่านสามารถรบัเครื่องดื่มและของว่างไดจ้ากบาร์ใกลเ้คียง  ที่เปิด

ใหบ้ริการ(สามารถเลอืกซ้ือกจิกรรมเพิ่มเติมจากทางรีสอรท์ได ้**ราคากจิกรรมไม่รวมในแพ็คเกจ็)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (3) 

บ่าย        พกัผ่อนตามอธัยาศยั โดยท่านสามารถรบัเครื่องดืม่และของวา่งไดจ้ากบารใ์กลเ้คยีงทีเ่ปิดใหบ้ริการ 

19.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิ(4) 

ท่านสามารถรบัเครื่องด่ืมท ัง้ที่มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอนิคลูซีฟไดท้ี่บาร ์เครื่องด่ืม

จนถงึเที่ยงคืนของทกุวนั 

วนัที่ 3 ดุสติธานี-เมืองมาเล ่– กรุงเทพฯ                                           ( B / - / - )                                                                 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (5) 

 ก่อนไปรบัประทานอาหารเชา้ แนะน าใหลู้กคา้เก็บสมัภาระใหพ้รอ้ม แลว้น าสมัภาระต ัง้ไวใ้นหอ้ง 

จะมเีจา้หนา้ที่ไปน าออกมาไวท้ี่ลอ้บบี้ ออกเดินทางจากรีสอร์ต ไปยงั สนามบินภายใน ซึ่งห่าง

จากสนามบนิประมาณ 10นาทโีดยเรือ SPEED BOAT ต่อเครื่องภายใน ไปยงั สนามบนิเวลา
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น่า (Velana)35 นาท ีเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิเวลาน่า เมอืงมาเล่ มลัดฟีสลู์กคา้สามารถเช็คอนิ

ทีเ่คาเตอรข์องสายการบนิไดเ้ลย 

12.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า โดยเทีย่วบนิ………. ของสายการบนิ ……………. 

19.25 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน……………. โดยสวสัดภิาพ 

กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแท ้แลว้จงึช าระเงนิเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

*โปรโมชัน่น้ีใชส้ าหรบัการเขา้พกัขัน้ต า่ 2 คืนข้ึนไป/เดินทางโดยเครื่องบินน ้า (Seaplane) แบบเที่ยวเดียว 

ช าระเพิ่มผูใ้หญท่่านละ 4,200 บาท แบบไป-กลบั ช าระเพิ่ม ผูใ้หญ่ทา่นละ 7,500 บาท เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี

เดินทางกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน อพัเกรดเป็น Seaplaneฟร ี

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรือระดบัเดยีวกนั 

 Domestic fight + เรือเร็วเขา้รีสอรท์ (SPEED BOAT)+ Domestic fight  

รบัส่ง รีสอรท์-สนามบนิ-รีสอรท์  

 ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 

 ค่ายานพาหนะทกุชนิดตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

 บริการเจา้หนา้ทีต่อ้นรบัและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิมาเล ่

 บริการเครื่องดืม่ตอ้นรบัและผลไมส้ดตอ้นรบัท่านอย่างอบอุ่น 

 บริการผูช่้วยส่วนตวั (Butler Service ตัง้แต่เวลา 06.00 น. – เทีย่งคนื)  

 บริการรถกอลฟ์ ตลอดการเขา้พกั 

 บริการคลาสโยคะ (ช่วงเชา้และช่วงบ่ายบรกิารทกุวนั)  

 บริการกจกิรรมส าหรบัเดก็ที ่Kid’s Club 

 บริการฟิตเนส หอ้งอบซาวน่าและหอ้งอบไอน า้ (สามารถใชบ้ริการ Devarana Spa) 

กรณุาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  
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 พเิศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room one time per stay 

 ฟรีบริการรถจกัรยานส าาหรบัทกุวลิลา่ 

 ฟรี...บริการอปุกรณ์ด าน า้ตื้น(Snorkel,Fins&LifeJackets สามารถรบัอปุกรณ์ไดท้ี ่Water Sports Center) 

 ฟรี...บริการ Wi-Fi พื้นทีส่าธารณะและในหอ้งพกั 

 ฟรี...กิจกรรม sunset cruise (ท่านละ 1 ครัง้ต่อการเขา้พกั/ส าหรบัการพกั 2 ท่านต่อ1หอ้ง / 

ผูใ้หญ่ท่านที ่3 ราคาท่านละ1,950 บาท/เดก็อายุไมเ่กนิ12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่ค่ีาใชจ่าย) 

 ฟรี..คูปองสว่นลดสปามลูกค่า USD 50 ส าหรบัเมนูสปา 90 นาท(ีท่านละ 1 ครัง้ต่อการเขา้พกั ใชไ้ด ้

เฉพาะผูใ้หญ่เท่านัน้)กรณีลูกคา้มคีวามประสงคใ์นการใชบ้ริการสปาต่อรบัส่วนลดพเิศษ15%ส าหรบั

การใชบ้ริการสปาตามรายการ (A La Carte Treatment) 

 ฟรี...Island tour with biodiversity educator  

Honeymoon Benefit (พกัขัน้ต า่ 4 คืน / จดทะเบียนสมรสไม่เกนิ 9 เดือนและตอ้งแสดงเอกสาร

เม่ือท 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 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มนิิ

บารแ์ละทวีช่ีองพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่และภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ ตามความพงึพอใจในบริการของทกุท่าน 

 ค่าประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
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เงื่อนไขการช าระเงนิ 

 ช าระยอดเต็ม หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการจองมากกว่า 45 วนักอ่นเดินทาง คืนเงนิเต็มจ านวน 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคา

ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเกบ็ค่าใชจ้า่ยเต็มจ านวน ของ

ราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าต ัว๋ได ้

เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีที่

เกดิเหตสุุดวสิยั หรือเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถงึความ

ปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุ

ภยัธรรมชาต ิ หรือทรพัยส์นิสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการ

โจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุุดวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่

อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิ์ในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก

ตามประเทศทีร่ะบไุว ้  เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 
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 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่าน

ถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบ

ใดๆ ท ัง้สิ้น 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด 


