
 

 

รหัสทัวร RCB1901846 
ทัวรมัลดีฟ Dusit Thani Maldives Package 
Dusit Thani Maldives Package / เกาะ มุดดูห (Mudhdhoo) /  
เกาะบาร (Baa Atoll) /  แนวปะการังท่ีโอบลอมรอบเกาะ ในมุมมองแบบ 360 องศา 
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Dusit Thani Maldives ต้ังอยูบนเกาะ มุดดูห (Mudhdhoo) ในหมูเกาะบาร (Baa 
Atoll) ซ่ึงเปนหมูเกาะแรกที่ไดรับการคุมครองพ้ืนท่ีระบบนิเวศบนบก และ/หรือชายฝم�งทะเลโดย 
องคการยูเนสโก  ซ่ึงใชเวลาเพียง 35 นาที เดินทางโดยเคร่ืองบินจากเกาะสนามบินเมืองหลวง
มาเล สูสนามบินภายในประเทศ ดาราวันดู และ น่ังเรือสปดโบทอีกเพียง 10 นาที 

 
Dusit Thani Maldives โรงแรมท่ีผสานความดูแลเอาใจใสและการบริการอยางเย่ียม

ยอดแบบไทยๆ ท่ีผนึกรวมกับความหรูหรามีระดับตามแบบฉบับโรงแรมระดับ 5 ดาวไดอยางลง
ตัว ดุสิตธานี มัลดีฟลอมรอบไปดวยธรรมชาติอันอุดมไปดวยทัศนียภาพท่ีแสนงดงาม ทามกลาง
ทองทะเลใสและหาดทรายสีสะอาดตา และพิเศษที่สุดคือ แนวปะการังท่ีโอบลอมรอบเกาะ ใน
มุมมองแบบ 360 องศา 
 
Promotion 
PROMOTION SUMMER 2019 
BOOK BEFORE 30 Sep 2019 
 
27 เมษายน – 30 กันยายน 2562 
ราคา/ทาน 
อัพเกรดมือ้อาหารเปน Half Board + 2,800 บาท/ทาน/คืน 
อัพเกรดมื้ออาหารเปน Pure Indulgence +4,200 บาท/ทาน/คืน 
ฟรี Sunset Cruise + Spa Discount 50 USD 
 
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
Beach Villa 40,500 | 

27,600 
55,600 | 
35,900 

70,600 | 
43,000 

Beach Villa with Pool 45,800 | 31,800 63,500 | 
42,600 

81,200 | 
53,400 

Beach Deluxe Villa with 
Pool 

47,500 | 
32,800 

66,100 | 
44,000 

85,500 | 
55,200 

Water Villa with Pool 51,000 | 33,200 71,300 | 
45,400 

91,500 | 
55,900 

Ocean Villa with Pool 56,300 | 
37,200 

79,200 | 
50,100 

93,500 | 
62,300 



 

 

Period 27 Apr - 30 Sep 2019 
- Half Board Package (served at The Market Restaurant only) 
- All Inclusive (Dine around dinner option in any operational restaurant) 
- ฟรี กิจกรรม Sunset Cruise 1 คร้ังสําหรับ 2 ทานเขาพักหองทั่วไป 

สําหรับ 4 ทานเขาพักหอง 2 Bedroom และสําหรับ 6 ทาน เขาพักหอง 3 Bedroom 
- ฟรี Spa coupon สวนลด 50 USD สําหรับแพ็คเกจนวด 90 นาที ท่ี Devarana 

spa 1 คร้ัง/ทาน 
- แพคเกจ A la carte treatment ท่ี Devarana Spa ลด 15% 
- กิจกรรมถายภาพ ลด 25% 

 
หองพัก  
- 2 Bedroom Family Beach Villa With Pool 
- 2 Bedroom Ocean Pavillion with Pool 
- 2 Bedroom Beach Residence with Pool 
- 3 Bedroom Beach Residence With Pool  

และราคาเด็ก ราคาพักเสริม สอบถามราคาที่เจาหนาท่ี 
 
* ตองการเดินทางเขารีสอรทโดย Seaplane +7,500/pax (Seaplane หยุด
ใหบริการหลังเวลา 17.00) 

 
ราคา Package รวม 

 คาหองพักตามที่เลือก 
 รับสงสนามบิน-รีสอรทดวย Domestic Flight + Speedboat (Seaplane 

+7,500/pax) 
 รวมคาอาหารม้ือเชา 
 ฟรี Wi-Fi ทั้งเกาะ 
 ฟรี ใชบริการ Sauna and Steam Room ท่ี Devarana Spa 
 ฟรี อุปกรณดําน้ํา snorkeling 
 ฟรี จักรยาน 
 ฟรี พนักงานดูแลประจําหองพัก ( Service Butler) 
 ฟรี น้ําด่ืมหองละ 4 ขวด/วัน 
 ฟรี ใชบริการ kid's club 



 

 

 ฟรี พาทัวรรอบเกาะโดย CSR Manager 
 คาประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท 

 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ     
 คาภาษีสนามบินและคาเช้ือเพลิงของสายการบิน  
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 การรับประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบารภายในหองพัก 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% / คาภาษี ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 คาภาษีพัฒนาสนามบินท่ีมัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดีฟส

ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต) 

 
เง่ือนไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 
 ชําระมัดจําทันทหีลังการจอง 50% สวนที่เหลือ ชําระกอนเดินทาง 35 วัน 
 หากทําการจองนอยกวา 35 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 

ราคาโปรโมช่ัน ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทาง
บริษัท ฯ กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน 
ทางเราจึงจะยืนยันการจองใหทานได**ทั้งน้ีข้ึนกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลา
ดังกลาว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 
- 45-36 วันกอนเดินทาง : หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมทัง้หมด 
- 35 วันกอนเดินทาง : เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมทั้งหมด  
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัทขอ

สงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานข้ึนไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เทาน้ัน  



 

 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนราคาคาบริการ ใน กรณีท่ีมีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตรา
แลกเปล่ียนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออก
เอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ท่ีพํานัก อยูในประเทศไทย 
อํานาจสิทธ์ิขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
เชน การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ อํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 


