
 

 

รหัสทัวร 1900171 
ทัวรมัลดีฟส 4 วัน 3 คืน (PG) 
ชมเมืองมาเล  กิจกรรมทางน้ํา เก็บภาพความประทับใจ หาดทรายขาว ดําน้ําชม
ปะการัง พายเรือคายัค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1   กรงุเทพฯ – เมืองมาเล – ซติี้ทวัรเมืองมาเล                                                    
06.30 น. เช็คอิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคารเตอร สายการบินบางกอกแอรเวย (PG)  
09.20 น.  ออกเดินทางสูเมอืงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA 

AIRPORT โดยเที่ยวบินที ่PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS   
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และสามารถใชเลาจของสายการบินบางกอกแอร
เวยไดฟรี!! 

12.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA AIRPORT หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว ติดตอเจาหนาที่ของบริษัท เดินทางสู หาดฮูลู
มาเล (Hulhumale) โดยหางจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต หาดฮุลุมาเล
เปนเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไมแพกับเกาะตางๆ ทานสามารถด่ืมด่ํากับ
บรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยูตรงขามโรงแรม และสามารถเดินเลนในเมืองมาเลได
ดวยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ทานจะเขาพักน้ัน สามารถเดินไปเที่ยวเลนที่ชายหาด
ได จากน้ันนําทานเขาเช็คอินที่โรงแรมใกลชายหาดฮุลุมาเล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการ
หลากหลายเมนู  ใหทานสามารถเลือกได (1) 
หลังอาหารกลางวันใหทานพักผอนตามอัธยาศัย  

16.00 น.  ถึงเวลาสมควรนําทานเที่ยวชม เมืองมาเล เมืองมาเลเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัล
ดีฟส เมืองหลวงน้ีขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกวาคน และเปนศูนกลางเศรษฐกิจและการ
คมนาคมของประเทศ ใหทานไดเดินชมวถิชีีวิตของชาวเมือง สถาปตยกรรมตางๆ และยัง
มี รานขายของที่ ระลึก  ที่ เต็มไปดวยของฝากที่หลากหลาย ทั้ งเสื้อผา กระเป� า 
เคร่ืองประดับจากทองทะเลตางๆ และยังไดเดินชมตลาดสด ขายของทะเลอยางคึกคัก 
(ในเมืองหลวงมาเล จะไมมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลจําหนาย สามารถซื้อไดที่สนามบิน) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลาย
หลายเมนู  ทานสามารถเลือกได (2) 
พักที ่UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  
ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเทา  เกาะฮูลมูาเล 



 

 

 
วันที่ 2 SAND BANK (กิจกรรมทางน้ํา เก็บภาพความประทบัใจ หาดทรายขาว ดาํน้ําชม

ปะการัง พายเรือคายัค)                                                                               
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ โรงแรมที่พัก  (3) 
09.00 น.  นําทานขึ้นเรือ เย่ียมชม แซนดแบงค (SAND BANK) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีเนินทรายเล็กๆโผล

ขึ้นมาพนน้ําทะเล เวลาน้ําลงจะดูเหมือนเปนเกาะเล็กๆ บางคร้ังก็เปนเหมือนสันทราย
ทอดยาวอยูกลางทะเล ซึ่งรูปรางจะเปลี่ยนไปเร่ือยๆเวลาน้ําขึ้นและลง ซึ่งเปนความ
มหัศจรรยของธรรมชาติที่สวยงามมาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ปคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK (4) 
 ใหทานสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ํา ดําน้ําชมปะการัง พายเรือคะยัค 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลาย

หลายเมนู  ทานสามารถเลือกได (5) 
พักที ่UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  
ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเทา  เกาะฮูลมูาเล 
 

วันที่ 3 เที่ยวรสีอรทหรูบนเกาะ (รวมบุฟเฟตอาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม)                        
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ โรงแรมที่พัก  (6) 
 นําทานเดินทางสู รีสอรทหรูบนเกาะ ระดับ 4 ดาว โดยเรือสปดโบท ทานสามารถชม

ทัศนียภาพอันสวยงามพรอมเกบ็ภาพบรรยากาศ ตลอดจนใชส่ิงอํานวยความสะดวกของรี
สอรท อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตบนรีสอรทหรูบนเกาะ พรอมเคร่ืองด่ืม (7) 
 ไมรวมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล  
17.00 น.  ถึงเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสู เกาะฮูลูมาเล 

**ภาพตัวอยางรีสอรทบนเกาะที่ทางบริษัทพาไป และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรีสอรท** 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลาย

หลายเมนู  ทานสามารถเลือกได 
พักที ่UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  
ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเทา  เกาะฮูลมูาเล 



 

 

วันที่ 4 เมืองมาเล – กรุงเทพฯ                                                                                
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ โรงแรมที่พัก  (9) 
 หลังรับประมานอาหารเชาใหทานพักผอนตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู 

ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA AIRPORT 
12.45 น.  ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยเที่ ยวบินที่  PG712 สายการบิน 

BANGKOK AIRWAYS บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
19.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดฟีส 4วัน3คืน ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

ออกเดินทางทุกวัน 
เร่ิมเดินทาง 01 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 
**กรุณาเช็คระบุวันเดินทางทุกคร้ังกอนทําการจอง** 
 

ราคาเร่ิมตน 26,900.- บาท 
(ราคาน้ีเปนเพียงราคาเร่ิมตน ราคาขึ้นอยูกับวันเดินทาง) 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก :: 
** รายการน้ีเปนแพค็เกจทัวร สําหรับเดินทาง 2 ทานขึ้นไป และไมมหีัวหนาทวัร ** 

 

สายการบินบางกอกแอรเวย BANGKOK AIRWAYS (PG) 
ขาไป PG711 BKK - MLE 09.20 – 11.55 น. 

สายการบินบางกอกแอรเวย BANGKOK AIRWAYS (PG) 
ขากลับ PG712 MLE - BKK 12.45 – 19.25 น. 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน
คอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและ
เวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การ
ยกเลิกเที่ยวบิน มกีารยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก 
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและ
ไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 



 

 

**กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท  
แลวจึงชําระเงินเพือ่ประโยชนของทานเอง** 

แพ็คเกจน้ีจะตองมีผูเดินทางจาํนวน 2 ทานขึ้นไป  (ไมมีหวัหนาทวัร) 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดบั

เดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  ทิปไกดทองถิ่น ตามความพงึพอใจในบริการของทกุทาน 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระยอดเต็มจํานวน หลังจากทาํการจองภายใน 3 วัน 

กรณุาเช็คหอ้งพกัวา่งกอ่นทาํการจอง !!! 
เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น กรณุาชําระยอดเต็มจาํนวน  

ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทาํการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัที�น ั�งตามเง ื�อนไข 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 50% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% 

ของราคาทวัรทั้งหมด 
  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได 

เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหต ุ
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตวั
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสดุวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของตองหาม 



 

 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื
คาทวัรไมวากรณีใดกต็าม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทวัร 
หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 


