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 Dhigali Maldives รีสอรตหรูระดับ 5 ดาวเปดใหม ทุกสิง่ทกุอยางใหมเอ่ียม ตัง้อยูบนเกาะสวนตัว 
แวดลอมดวยปะการังธรรมชาติที่สวยงาม ทามกลางน้ําทะเลใสบริสุทธิ์ของมัลดีฟส เหมาะอยางยิง่สําหรับ
การดําน้ําชมปะการัง ที่น้ีจงึเปรียบด่ังเกาะสวรรคสําหรับการพักผอน มองไปทางไหนก็เจอแตความสดช่ืน
สบายตา ชวนใหผอนคลาย มคีวามสุขไดทุกวนิาทีที่อยูที่น้ี ใชเวลาเดินทางเพียง 45 นาที จากสนามบิน
นานาชาต ิดวยเคร่ืองบิน Seaplane 
 
 รีสอรตแหงน้ีใหบริการวิลลาทัง้บนหาดและกลางน้ํา ขนาดกวางขวางโออา ภายในตกแตงอยางสวยงาม 
หรูหราตามมาตรฐานรีสอรต 5 ดาว ขาวของเคร่ืองใชตางๆคัดสรรมาเปนอยางดี เฟอรนิเจอร
ระดับพรีเมียม พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พรอมบริการทุกระดับประทบัใจ มีความเปนสวนตัว
เหมาะแกการพกัผอน 
 
 พื้นที่สวนกลางของรีสอรตรมร่ืนไปดวยพืชพรรณธรรมชาติ ชวยใหรูสึกสดช่ืนสบายตาสบายใจ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน ทัง้ สระวายทีม่ดีวยกันถึง 3 สระ หรูหราเหนือระดับเกินกวาใคร ฟตเนส 
สปา รานอาหาร สโมสรสําหรับเด็กเล็ก และอ่ืนๆอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมทีคั่ดสรรมาใหทานไดเลือกใช
เวลาวางดวยความสนุกสนานเพลดิเพลิน ขาดไมไดเลยคือการบริการอันเปนเลิศของพนักงานที่พรอมดูแล
และใหความชวยเหลือทกุทานเปนอยางดี ใหทานไดใชเวลาชวงวันหยดุกบัครอบครัวอยางมคีวามสขุ  
 
 

Promotion 
 

11 มกราคม – 30 เมษายน 2562  

Room Type 
ราคาพักคู    (ราคา / ทาน) ราคาพักเดี่ยว   (ราคา / ทาน) 

3 วัน 2 
คืน 

4 วัน 3 
คืน 

5 วนั 4 
คืน 

3 วัน 2 
คืน 

4 วัน 3 
คืน 

5 วนั 4 
คืน 

Water Villa 31,500 40,000 48,300 46,700 62,600 78,600 
Beach Villa 32,900 42,000 51,300 49,700 66,900 84,500 
Lagoon Villa 
with pool 43,400 57,800 72,300 70,500 98,600 126,400 



 

        

Dhigali Suite 79,300 111,600 143,900 142,300 205,900 269,800 
 
 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562  

Room Type 
ราคาพักคู    (ราคา / ทาน) ราคาพักเดี่ยว   (ราคา / ทาน) 

3 วัน 2 
คืน 

4 วัน 3 
คืน 

5 วนั 4 
คืน 

3 วัน 2 
คืน 

4 วัน 3 
คืน 

5 วนั 4 
คืน 

Water Villa 28,400 35,300 42,200 40,600 53,600 66,600 
Beach Villa 29,900 37,500 45,200 43,500 57,900 72,400 
Lagoon Villa 
with pool 40,300 53,200 66,100 64,400 89,400 14,300 
Dhigali Suite 76,200 107,000 137,800 136,100 196,900 257,700 

 
 

ราคาพักเสริม 
11 มกราคม – 30 เมษายน 2562 

อายุ / จํานวนคืน 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 18,500 21,500 24,500 
เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 14,500 16,500 18,800 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562 
ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 18,500 21,500 24,500 
เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 10,800 11,000 11,500 

 
ราคา Package รวม 

  คาทีพ่ักตามแพคเกจที่เลือก 
  บริการรับสง Seaplane สนามบิน-รีสอรท-สนามบิน 
  แพกเกจอาหารแบบ Half Board เชาและเย็น 
  Welcome drink 
  พนักงานตอนรับ ณ สนามบิน 
  ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท 



 

        

 
** สามารถอัพเกรดเปน Full Board หรือ All Inclusive ได 

 
Full Board : อาหารเชา กลางวัน เย็น ไมรวมเคร่ืองด่ืม 
- ผูใหญ เพิม่ทานละ 1,000 บาท/ทาน/คืน 
- เด็กไมเกิน เพิม่ทานละ 500 บาท/ทาน/คืน 

 
All Inclusive : อาหารเชา กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืม 
- ผูใหญ เพิม่ทานละ 2,500 บาท/ทาน/คืน 
- เด็กไมเกิน เพิม่ทานละ 1,250 บาท/ทาน/คืน 

 
 
สําหรับ All Inclusive plan ทานจะไดรับ       ( พักอยางนอย 3 คืน ) 
  อาหารเชาทีห่องอาหาร Capers 
  อาหารกลางวันและเย็น ตามที่รีสอรทจดัไวให 
  เคร่ืองด่ืมตางๆ ทัง้แบบมีและไมมแีอลกอฮอล น้ําเปลา น้ําอัดลม น้ําผลไม เบียร ไวนทองถิน่ 

และเหลา 
  อุปกรณทางน้ําไมใชเคร่ืองยนต เชน เรือคายกั, แพดเดิลบอรด, วินดเซิรฟ, หนากากดําน้ํา

ต้ืน 
 
หมายเหตุ : หองพกั Beach Bungalow และ Lagoon Villa with Pool ไมสามารถพัก
เสริมได ** 
 

อัตราดังกลาวยังไมรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ     
  คาภาษีสนามบินและคาเช้ือเพลิงของสายการบิน  
  กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวขางตน 
  คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% / คาภาษี ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกบัภาษี) 
  คาภาษีพฒันาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดฟีสในวันที่

เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษดัีงกลาว แตอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต) 



 

        

 
เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30-45 วันกอนการเดินทาง 
- หากทําการจองนอยกวา 30 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 
- ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยนัการจองจากทางบริษัท ฯ  

***ทั้งน้ีขึ้นกบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดงักลาว ซึง่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตาม
เงื่อนไ 
ที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 

- 45-36 วนักอนเดินทาง: หกัคาบริการ 50% ของราคาหองพกัที่จองเขาพักรวมทัง้หมด 
- 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพกัที่จองเขาพกัรวมทั้งหมด  
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามที่จองบริษทัขอสงวน

สิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 
 
 
หมายเหต ุ
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมวีัตถุประสงค

เพื่อการทองเที่ยว เทาน้ัน  
- เด็กสามารถเขาพักกลางน้ําได มีบริการเตียงเสริม 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคาคาบริการ ใน กรณีทีม่กีารขึน้ราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คาประกนัภยั 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวง
ใกลวันที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผล
ใดๆกต็าม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาตหิรือ คนตางดาว ทีพ่ํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิข์าดเปนของ
ทางกองตรวจคนเขาเมือง   



 

        

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การ
ยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ที่เกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถอืวาทานสละ
สิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

 
รานอาหาร 

ราน Capers 
รานอาหารหลักของรีสอรต ใหบริการอาหารนานาชาติและอาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต สําหรับ

มื้อเชาและมื้อเย็น เร่ิมตนวันใหมดวยมื้อเชาทีแ่สนอรอย ทามกลางธรรมชาตอัินรมร่ืน และรับประทาน
มื้อเย็นแบบสบายๆเปนกันเอง เหมาะสาํหรับการสงัสรรคกับเพื่อนฝูง 
 
ราน Jade 

รานอาหารบรรยากาศสบายๆ ใหบริการอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพลิดเพลิน
ไปกับการรับประทานอาหารทามกลางสายลมเย็นๆ ธรรมชาตอัินรมร่ืน ชมววิทะเลอันตระการตา น้ํา
ทะเลทอประกายเลนกับแสงแดดระยิบระยับ หรือจะเลือกมาน่ังสังสรรคกันสบายๆ พรอมรับประทาน
ของวางระหวางมื้อก็ทําไดที่น้ี 
 
ราน Faru 

รานอาหารปم�งยาง ใหบริการอาหารมือ้กลางวนัและมือ้เย็น ทัง้อาหารปم�งยางสไตลยุโรปและ
อาหารทะเลยางฉ่ําๆ หอมกรุนจากเตา ทามกลางบรรยากาศเย็นสบายของรานที่เปดโลง รายลอมดวย
พืชพรรณธรรมชาตอัินรมร่ืน พรอมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น ชวยสรางบรรยากาศความโรแมนติก
ใหมื้อพิเศษของทาน 
 
ราน Buttuta 

รานอาหารเย็นสไตลตะวันออกกลางผสมกับเอเชีย ตัง้ช่ือตาม Ibn Battuta หน่ึงในนักเดินทาง
ที่ยิ่งใหญที่สุดในศตวรรษที่ 14 โดยจําลองเมนูอาหารตามเสนทางการเดินทางของ Buttuta จาก



 

        

แอฟริกาเหนือสูตะวันออกกลาง ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดประสบการณการรับประทาน
อาหารที่ไมเหมือนใคร 
 
ราน Cafe’ 

รานอาหารแนวคาเฟ�สบายๆ ใหบริการอาหารวางระหวางมื้อ หรือทานจะเลือกรับประทานเปน
อาหารมือ้หลกัก็สามารถทําได ภายในรานตกแตงเรียบงาย สบายๆ เหมาะแกการน่ังรับประทานของ
วางแบบงายๆชิลๆ ไมตองมีพิธรีีตองอะไรมาก 
 
ราน East 

รานอาหารกึง่บารริมสระวายน้ํา บรรยากาศดีมาก เหมาะแกการสงัสรรค ใหบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมรสเลิศ ต้ังแตเชาจรดค่ํา ทามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติเขตรอน รานตกแตงแบบเปดโลง 
โซฟาและเกาอ้ีเปนแบบเต้ียๆ เหมาะสําหรับเอนกายน่ังเอกเขนก กินลมชมววิไปพรอมกบัจบิค็อกเทล
รสชาติเยี่ยม 
 
ราน Haali 

รานอาหารกึง่บาร ออกแบบเสมอืนรังนกบนตนไม รมร่ืนดวยตนไมใหญธรรมชาตินานาพรรณ มี
วิวพระอาทติยตกดินเปนฉากหลัง ใหบริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืมตลอดทัง้วัน จากเชาจรดเย็น 
เหมาะสําหรับน่ังจิบเคร่ืองดืม่พรอมชมววิพระอาทติยตกดิน ตอดวยชมความสวยงามของดวงดาวนับ
ลานบนฟากฟ�า เปนอีกหน่ึงมมุพกัผอนที่นาสนใจในรีสอรต 
 
กิจกรรม 

Dhigali มีทกุอยาง คําน้ีคงอธบิายไดชัดเจนทีสุ่ด เพราะที่น้ีมทีุกอยางจริงๆ พืน้ที่สวนกลางมีทัง้ 
สระวายน้ําขนาดใหญ สปา โยคะ ฟตเนส รวมถึงสโมสรสําหรับเด็กเล็กที่จะพาเด็กๆทาํกิจกรรมสนุกๆ
มากมายทัง้กิจกรรมในรมและกลางแจง ชวยใหคุณพอคุณแมเบาใจหายหวง และอ่ืนๆอีกมากมาย 
พรอมใหบริการเคร่ืองเลนกีฬาทางน้ํานานาชนิด อยูที่ Dhigari ไมมคํีาวาเบ่ือแนนอน เหนือสิ่งอ่ืนใด
ดวยสภาพแวดลอมที่เปนเกาะปะการังธรรมชาตขินาดใหญ น้ําทะเลที่ใสสะอาดบริสุทธิ ์เปนแหลงทีอ่ยู
อาศัยของสัตวน้ํานานาชนิด เหมาะอยางยิ่งสาํหรับการทํากิจกรรมดําน้ําสํารวจโลกใตทะเล หรือจะน่ัง



 

        

เรือออกไปชมพระอาทติยตกดินพรอมปลาโลมาวายน้ํา ไปชมวิถชีีวติชาวมัลดีฟสทองถิ่น กท็ําไดที่ 
Dhigari ประสบการณทีน่ี่ไมมีที่สิ้นสุด 
 
สปา 

Dhigali Spa ต้ังอยูใจกลางของรีสอรต ทามกลางธรรมชาติเขียวขจี รมร่ืนเย็นสบาย คลอเสียง
คลื่นแผวๆ สวรรคของการผอนคลาย ใหบริการสปาเต็มรูปแบบ โดยนักบาํบัดมืออาชีพที่ผานการคัด
สรรและฝกฝนมาเปนอยางดี ใชผลิตภัณฑระดับพรีเมียมในทุกๆโปรแกรม ภายในตกแตงอยางสวยงาม 
เรียบหรู มีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ทัง้หองอบไอน้ํา เลานจเพื่อความบันเทิง ซา
ลอนเสริมสวย รานจาํหนายผลติภัณฑสปา และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากทานจะไดผอนคลายไปกับ
การนวดในรูปแบบตางๆแลว ยงัสามารถเลือกรับบริการทางความงามอ่ืนๆที่ทางรีสอรตคัดสรรมาเพื่อ
ลูกคาคนพิเศ  ษ  เรียกไดวาสวยครบจนในทีเ่ดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


