
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรกของการเดนิทาง       Bangkok – Maldives 

06.00 น. พบกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ทางเข้าประต9ู เช็คอนิท่ีแถว W 

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้บริการ 

09.00 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติ Bandaranaike (CMB)ประเทศศรีลงักาโดยสายการบิน Srilankan Airlinesเที่ยวบินที่ 
UL403 เพื่อน าทกุทา่นไปยงัประเทศมลัดีฟส ์

10.55 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติ Bandaranaike (CMB) ประเทศศรีลงักา  

ออกเดนิทาง: UL403 กรงุเทพฯ –โคลมัโบ 09.00– 10.55   /  UL115โคลมัโบ–มลัดฟีส ์13.30 – 14.25 

เดนิทางกลบั: UL104มลัดฟีส–์โคลมัโบ 21.05– 23.00  /  UL402โคลมัโบ–กรงุเทพ 01.40– 06.35(+1) 

เร ิม่ตน้ 
    37,900 .- 
 

44  DDaayyss  22  NNiigghhttss 

Full Board Meal Plan  

Speedboat Transfer 15 Minutes 

วนัที่  04  - 07 ธันวาคม  2558 
 

 

PPAARRAADDIISSEE  IISSLLAANNDD  RREESSOORRTT  &&  SSPPAA   



 

 

 

 

 

 

13.30 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติมาเล ่ประเทศมลัดีฟส์โดยสายการบิน Srilankan Airlinesเที่ยวบินที่ UL115 เพื่อน าทกุ
ทา่นไปยงัประเทศมลัดีฟส ์

14.25 น.  เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติมาเล ่ประเทศมลัดีฟส์ เมื่อท าการผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
จากนัน้จะมเีจ้าหน้าที่คอยให้บริการ เพื่อน าทา่นสูรี่สอร์ท Paradise Island Resort & Spa ด้วยSpeedboat 

ค ่า  (มือ้ที่ 1) รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        Maldives 

เชา้   (มือ้ที ่2) รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

จากนัน้ใหท้กุทา่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศ และกจิกรรมของทางรสีอรท์ อสิระตามอธัยาศัย  

กลางวนั  (มือ้ที ่3) รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

จากนัน้ใหท้กุทา่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศ และกจิกรรมของทางรสีอรท์ อสิระตามอธัยาศัย  

ค า่  (มือ้ที ่4) รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       Maldives – Bangkok 

เชา้   (มือ้ที ่5) รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กับอากาศยามเชา้ และทวิทศัน์อนัสวยงามของประเทศมัลดฟีสก์อ่นการเชค็เอา้ท ์  

กลางวนั  (มือ้ที ่6) รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   * เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 

บา่ย ออกจากรสีอรท์ และ ออกเดนิทางไปยังสนามบนินานาชาตมิาเล ่

21.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิBandaranaike (CMB)ประเทศศรลีงักา โดยสายการบนิ Srilankan Airlines 

เทีย่วบนิที ่UL104 เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังประเทศไทย 

23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิBandaranaike (CMB) ประเทศศรลีงักา  
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง       Bangkok 

01.40 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Srilankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL402  

06.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 

วนัเดนิทาง 
(ออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 ทา่น) 

ประเภทหอ้งพกั พกัคู ่
ทา่นละ 

(ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

(ผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

04 – 07 ธนัวาคม 2558    
Superior Beach 

Bungalow 
37,900 48,100 

 
*** อพัเกรดเป็น Water Villa (หอ้งพกัคู)่ จา่ยเพิม่ ทา่นละ     13,800    บาท ***  
*** อพัเกรดเป็น Water Villa (หอ้งพกัเดีย่ว) จา่ยเพิม่ ทา่นละ 22,400   บาท *** 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนดรสีอรท์ 

* ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางถอืสญัชาตไิทย/AEC และมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

     * ชว่งปกต ิ  ก าหนดการเขา้พัก 2 คนืขึน้ไป 

 * Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.   
 

  อตัรานีร้วม 
* คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดโดยสายการบนิSrilankan Airlinesและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันสายการบนิ 

* Speedboat รับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล-่โรงแรม-สนามบนิมาเล ่
* ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 2 คนื 

 * Full board (อาหารเชา้, อาหารกลางวนั, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครือ่งดืม่)   สามารถซือ้มือ้อาหารเพิม่ไดด้งันี้ 
 

    *  เฉพาะผูท้ ีเ่ขา้พกั  Superior Beach Villa 

              -  All Inclusive เพิม่ ผูใ้หญ ่1,900 บาท/คนื/ทา่น  (อาหารทกุมือ้ รวม เครือ่งดืม่) 

 
 *  เฉพาะผูท้ ีเ่ขา้พกั  Water Villa  

               -  All Inclusive เพิม่ ผูใ้หญ ่4,600 บาท/คนื/ทา่น  (อาหารทกุมือ้ รวม เครือ่งดืม่)  

 
 * หัวหนา้ทวัร ์1 ทา่น คอยใหบ้รกิาร 

 * คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
 * Service charge 10%,  Maldives Tax 12%, Green Tax (เริม่ 1 พ.ย..2015) 

 
  

  อตัรานีไ้มร่วม 
* คา่หนังสอืเดนิทาง 
* คา่ทปิ คา่กจิกรรม(เครือ่งเลน่ทางน ้าทีต่อ้งใชม้อเตอร)์ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการ 

* ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 
* กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 50 วนั 

* ช าระดว้ยเงนิสดหรอืช าระผา่นทางบญัชธีนาคาร 50% หลงัจากไดรั้บการยนืยันจากทางบรษัิทภายใน 3 วนั  
    และ ช าระอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 35 วนั    

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีรั่บมาจากทางรสีอรท์  

  การยกเลกิการจอง 
          * ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 50 วนั กอ่นการเดนิทาง   ทางบรษัิทคดิคา่ใชจ้า่ย 50%  จากราคาเต็มของแพ็คเกจ 
   ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 
หมายเหต ุ 
** เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้าน ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
        **ค าอธบิายรายการอาหารแบบตา่งๆ 
                 Bed & Breakfast อาหารเชา้ เทา่นัน้ 
                 Half Board  อาหารเชา้, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครือ่งดืม่ 
                 Full Board  อาหารเชา้, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครือ่งดืม่ 
                 All Inclusive  อาหารทกุมือ้ และ รวมเครือ่งดืม่ตามรายการ 

* อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณีทีม่กีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีเ่ดนิทาง 
* หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุล ใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุล 
ซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 
* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 
* บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ 
หรอืลา่ชา้ของสายการบนิ หรอืการปรับเปลีย่นเวลาของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล 
หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆทีเ่กดิเหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ 
* บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากโรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมือ่เกดิการสญูหาย 
ของสัมภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว 

* ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ 
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้      
* บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ  
จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคัญ 


