
 

 

 
รหัสทัวร WOW DUSIT THANI MALDIVES 
ทัวมัลดีฟสพัก DUSIT THANI MALDIVES ( OCT-DEC 2019) 
- หองพักตามแพคเกจที่เลือก 
- รวมอาหารเชา  
- Domestic Flight & Speedboat บริการรับ-สงสนามบินมาเล-รีสอรท 
- พิเศษ...กิจกรรม sunset cruise 
- ฟรี...อุปกรณดําน้ําตื้นและกีฬาทางน้ําไมมีเคร่ืองยนต 
- บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

** พิเศษ...ซ้ือ Half Board Dine Around ฟรีอัพเกรดเปน Pure 
Indulgence ** 

รีสอรท 5 ดาว เดินทางดวย Domestic Flight 25 นาที+Speedboat 10 
นาท ี

สามารถซ้ือเพ่ิมเปน Seaplane ไดทั้งแบบเที่ยวเดียวและไป-กลับ 
รอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะ มีหองอาหารหลากหลายและมีหองอาหาร

ไทย 
จองภายใน 1 มิถุนายน – 23 ธันวาคม 2562 

เดินทาง 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2562 
 



 

 

Package Code (GPMVDSTN018-03 / Market: Thailand, Singapore & Malaysia 
Only) 

1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2019  
ประเภทหองพัก/ราคา

เด็ก 
แพค็เกจ 2 คืน 

ราคาทานละ รวม
เฉพาะอาหารเชา 

แพค็เกจ 3 คืน ราคา
ทานละ  

รวมเฉพาะอาหารเชา

แพค็เกจ 4 คืน ราคา
ทานละ  

รวมเฉพาะอาหารเชา 
Beach Villa 32,900 41,900 51,900 

Beach Villa With 
Pool 35,900 46,900 56,900 

Water Villa With 
Pool 38,900 50,900 62,900 

Ocean Villa With 
Pool 40,900 54,900 67,900 

เด็กอายุ 2-11.99 ป 
ราคาทานละ 15,900 16,900 17,900 

กรณุาตดิตอสอบถามเจาหนาที่ สําหรับราคาหองพัก 2 Bedroom Family Beach 
Villa With Pool, 2 Bedroom Ocean  

Pavilion With Pool, 2 Bedroom Beach Residence With Pool &  3 
Bedroom Beach Residence With Pool  

** โปรโมชั่นนี้ใชสําหรับการเขาพักขั้นตํ่า 2 คืนขึ้นไป / เดินทางโดยเครื่องบินนํ้า (Seaplane) 
แบบเที่ยวเดียว ชําระเพิ่ม ผูใหญทานละ 4,200 บาท แบบไป-กลับ ชําระเพิ่ม ผูใหญทานละ 
7,500 บาท  เด็กอายุไมเกิน 12 ปเดินทางกับผูใหญ 2 ทาน อัพเกรดเปน Seaplane ฟรี  
** มื้ออาหาร Half Board Dine Around ฟรี...อัพเกรดเปน Pure Indulgence ชําระเพิ่ม ผูใหญ
ทานละ 4,000 บาท/คืน เด็กไมมีคาใชจาย (เมื่อเดินทางกับผูใหญ 2 ทานและผูใหญทําการซื้อมื้อ
อาหารเพิ่ม)  

 
ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเที่ยวบินภายในประเทศและเรือเร็ว บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมา

เล 
  บริการเจาหนาทีต่อนรับและอํานวยความสะดวกที่สนามบินมาเล  



 

 

  Welcome lounge for arrival guests at Male’ seaplane or domestic 
terminal 

  บริการเคร่ืองดืม่ตอนรับและผลไมสดตอนรับทานอยางอบอุน 
  คาอาหารเชาที่หองอาหารเดอะ มารเกต็ (บุฟเฟ�ต) 
  บริการเช็คอินแบบ In-Villa 
  บริการผูชวยสวนตวั (Butler Service ต้ังแตเวลา 06.00 น. – เที่ยงคืน)  
  บริการรถกอลฟ ตลอดการเขาพกั 
  บริการน้ําด่ืมภายในหองพกัวันละ 4 ขวด 
  บริการคลาสโยคะ (ชวงเชาและชวงบาย บริการทุกวัน) 
  บริการกิจกรรมสาํหรับเด็กที่ Kid’s Club  
  บริการฟตเนส หองอบซาวนาและหองอบไอน้ํา (สามารถใชบริการไดที่ Devarana 

Spa) 
  ฟรี...บริการรถจกัรยานสําหรับทุกวิลลา 
  ฟรี...บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน (Snorkel, Fins & Life Jackets สามารถรับอุปกรณได

ที่ Water Sports Center) 
  ฟรี...บริการ Wi-Fi พื้นที่สาธารณะและในหองพกั 
  ฟรี...Island tour with biodiversity educator 
  พิเศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room one time per stay 
  พิเศษ...กิจกรรม sunset cruise (ทานละ 1 คร้ังตอการเขาพัก / สําหรับการพัก 2 ทาน

ตอ 1 หอง / ผูใหญทานที่ 3 ราคาทานละ 1,950 บาท/เด็กอายุไมเกิน 12 ปพักกับ
ผูใหญ 2 ทาน ไมมีคาใชจาย) 

  พิเศษ...คูปองสวนลดสปามูลคา USD 50 สําหรับเมนูสปา 90 นาที (ทานละ 1 ครั้งตอ
การเขาพัก ใชไดเฉพาะผูใหญเทาน้ัน) กรณีลูกคามีความประสงคในการใชบริการสปาตอ
รับสวนลดพิเศษ 15% สําหรับการใชบริการสปาตามรายการ (A La Carte Treatment) 

  พิเศษ...สวนลด 25% Off photo shooting activities  
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 



 

 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมและคา
เช้ือเพลิงของสายการบิน 

  คากิจกรรมพิเศษของหองอาหาร เชน Themed buffet dinners หรือ กิจกรรมพิเศษที่
ทางรีสอรทจัดขึ้นในแตละหองอาหาร หากมีชวงเดินทางตรงกับกิจกรรมดังกลาว ทางรี
สอรทคิดคาใชจายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขกําหนด 

  หากมีการจองโปรโมช่ันกอนหนาน้ี ไมสามารถใชโปรโมช่ันรวมกันได ไมสามารถจองใหม
และไมสามารถยกเลิกการจองที่มีกอนหนาดังกลาวได 

  คามินิบาร คาทิปพนักงาน คากิจกรรมดํานํ้าลึก คากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ คาทิป
พนักงานยกกระเป�า คาซักรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือ
คาเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
Honeymoon Benefit (พักขั้นตํ่า 4 คืน / จดทะเบียนสมรสไมเกิน 9 เดอืนและตองแสดง
เอกสารเม่ือทําการเขาพัก) 

  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 

Half Board Dine Around = Pure Indulgence Dine Around 
  Full buffet breakfast at The Market Restaurant 
  Lunch at Sea Grill or Benjarong Restaurant 
  Dine around dinner option in any operational restaurant (A La Carte 

or Buffet) 
  A Selection of beers, wines, liquors, cocktails, soft drinks, fresh 

juices, coffee and tea in any operational restaurant and bar, during 
operational hours 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตาง
กัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 

  กรุณาชําระคามดัจํา 50% หรือคาบริการเต็มจํานวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน 
จํากัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี ้ ขึ ้นกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี ่ยน เดสติเนชั่น จํากัด ทําการหัก
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการจองและชวง
เดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จํากัด ทําการหักคาใชจาย 
50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหักคาใชจาย 100% 
จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพักไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทําการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลิกในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรี
สอรทกําหนดและทางบริษัทฯจะแจงใหทราบอีกครั้งหลังจากที่ไดรับการยืนยันการจองที่พัก
เรียบรอยแลว   

 
 
 
 


