
 

 

                                                   



 

 

 
รหสัโปรแกรม : PIT1902278  SUN ISLAND RESORT & SPA ( JUN – OCT 2562)  
– ค่าที�พักตามแพค็เกจที�เลือก 
– มื �ออาหารเช้าและเยน็ที�ห้องอาหารหลัก 
– บริการรับ-ส่งโดย Domestic Flight และต่อ Speedboat 10 นาท ี
– กจิกรรมสันทนาการและกีฬา  
– ฟรี Wifi      

SUN ISLAND RESORT & SPA 
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
                              



 

 

 
สายการบนิที�นยิมเดนิทางไปมลัดฟีส ์
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.10 - 11.00  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
 
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 21.05 - 23.00  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.40 - 06.35 (วนัรุ่งขึ�น 
  
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ั�วทุกคร ั�ง) 
จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 

 
 
  
วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัทําการผา่นดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที� เคานเ์ตอร ์SUN ISLAND RESORT และเจา้หนา้ที�นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

วนัที�สอง(สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆอกี
มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

วนัที�สาม(สี�)ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆ  อกี
มากมาย  

 เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  



 

 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

                     
SUN ISLAND RESORT & SPA 

รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
 

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 

ประเภทหอ้งพกั 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี 

Sun Villa 19,000 18,000 10,000 23,000 21,000 12,000 

Standard Beach 
Bungalow 19,000 18,000 10,000 23,000 22,000 12,000 

Superior Beach 
Bungalow 20,000 19,000 10,000 24,000 22,000 12,000 

Sunset Villa 20,000 19,000 10,000 25,000 23,000 12,000 
Water Bungalow 23,000 21,000 10,000 29,000 26,000 12,000 



 

 

Presidential Suite 
(พกั 4 ทา่น/รวมอาหาร

เชา้) 
19,000 - 

15,000 
26,000 - 

20,000 
 

1 – 31 สงิหาคม 2562 

ประเภทหอ้งพกั 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี 

Sun Villa 20,000 19,000 10,000 25,000 23,000 12,000 

Standard Beach 
Bungalow 20,000 19,000 10,000 25,000 23,000 12,000 

Superior Beach 
Bungalow 21,000 20,000 10,000 25,000 24,000 12,000 

Sunset Villa 21,000 20,000 10,000 26,000 24,000 12,000 
Water Bungalow 24,000 23,000 10,000 31,000 28,000 12,000 
Presidential Suite 

(พกั 4 ทา่น/รวมอาหาร
เชา้) 

21,000 - 
15,000 

28,000 - 
20,000 

 
1 กนัยายน – 31 ตุลาคม 2562 

ประเภทหอ้งพกั 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี 

Sun Villa 20,000 19,000 10,000 24,000 22,000 12,000 

Standard Beach 
Bungalow 20,000 19,000 10,000 24,000 23,000 12,000 

Superior Beach 
Bungalow 20,000 19,000 10,000 25,000 23,000 12,000 

Sunset Villa 21,000 20,000 10,000 26,000 24,000 12,000 
Water Bungalow 24,000 23,000 10,000 31,000 28,000 12,000 
Presidential Suite 

(พกั 4 ทา่น/รวมอาหาร
เชา้) 

21,000 - 
15,000 

28,000 - 
20,000 

 



 

 

1 – 30 พฤศจกิายน 2562 

ประเภทหอ้งพกั 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี 

Sun Villa 20,000 19,000 10,000 25,000 23,000 12,000 

Standard Beach 
Bungalow 21,000 19,000 10,000 25,000 24,000 12,000 

Superior Beach 
Bungalow 21,000 20,000 10,000 26,000 24,000 12,000 

Sunset Villa 22,000 20,000 10,000 27,000 25,000 12,000 
Water Bungalow 25,000 24,000 10,000 32,000 30,000 12,000 
Presidential Suite 

(พกั 4 ทา่น/รวมอาหาร
เชา้) 

22,000 - 
15,000 

30,000 - 
20,000 

 
1 – 27 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้งพกั 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
(รวมอาหารเชา้และเย็น) 

พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี พกัคู ่ พกัสามทา่น เด็ก 2 – 11 ปี 

Sun Villa 21,000 20,000 10,000 26,000 24,000 12,000 

Standard Beach 
Bungalow 21,000 20,000 10,000 26,000 24,000 12,000 

Superior Beach 
Bungalow 22,000 20,000 10,000 27,000 25,000 12,000 

Sunset Villa 22,000 21,000 10,000 28,000 26,000 12,000 
Water Bungalow 26,000 24,000 10,000 34,000 31,000 12,000 
Presidential Suite 

(พกั 4 ทา่น/รวมอาหาร
เชา้) 

24,000 - 
15,000 

32,000 - 
20,000 

 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 
– คา่ที�พักตามแพ็คเกจที�เลอืก 
– มื�ออาหารเชา้และเย็นที�หอ้งอาหารหลัก *ยกเวน้หอ้งพัก Presidential Suite รวมเฉพาะอาหารเชา้*  
อพัเกรด All Inclusive (รวมอาหารเชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มเครื�องดื�ม) 
• ผูใ้หญเ่พิ�มทา่นละ 2,400 บาท/คนื | เด็กไมเ่กนิ 11 ปี เพิ�มทา่นละ 1,200 บาท/คนื 



 

 

สําหรบัหอ้งพกั Presidential Suite 
• ผูใ้หญเ่พิ�มทา่นละ 3,700 บาท/คนื | เด็กไมเ่กนิ 11 ปี เพิ�มทา่นละ 1,900 บาท/คนื 
– บรกิารรับ-สง่โดย Domestic Flight สายการบนิ Villa Air และตอ่ Speedboat 10 นาท ีจากสนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ 
– พนักงานตอ้นรับที�สนามบนิ 
– Welcome drink 
– บรกิารนํ�าดื�มระหวา่งมื�ออาหาร เสริฟ์เป็นแกว้ 
– นํ�าดื�มสะอาด เตมิทกุวนัในหอ้งพัก 
– บรกิารชากาแฟ 
– สทิธิ�การเขา้ใชศ้นูยอ์อกกําลังกาย 
– กจิกรรมสนัทนาการและกฬีา อาทเิชน่ แบดมนิตนั สนุ๊กเกอร ์เทเบลิเทนนสิ วอลเลย่บ์อลชายหาด บาสเก็ตบอล วนิดิ�เซริฟ์ เรอืแคนู 
หอ้งซาวน่า หอ้งอบไอนํ�า อา่งจากซุซี� 
– ฟร ีWifi 
– ประกนัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
กรณีอปัเกรดแพ็กเกจ All Inclusive ทา่นจะไดร้บั 
– อาหารบฟุเฟต ์
สาํหรับแขกที�เขา้พักหอ้ง Standard & Superior beach bungalows ทานไดท้ี�หอ้งอาหารหลกั (Maaniya Restaurant) 
สาํหรับแขกที�เขา้พักหอ้ง Water Bungalows อาหารจะเสริฟ์ที� The southern star restaurant 
– Sundown Break: (afternoon tea) เสริฟ์ที� Vani Coffee Shop เวลา 16.00-18.00 (โดยรวมชาและกาแฟทั�วไป,มนิแิซนวชิ,เคก้) 
– เครื�องดื�มไมจํ่ากดั (แอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอล)์ 
– หอ้งอาหารหลักและThe southern star restaurant เฉพาะมื�อกลางวนัและเย็น 
– บารห์ลัก, บารร์มิสระและSunrise grill&Beach bar เวลา 10.00-01.00 
– นํ�าอดัลม โคก้, แฟนตา้, สไปรท์, Bitter Lemon, โทนคิ, โซดา 
– นํ�าเปลา่ 
– นํ�าผลไมก้ระป๋อง 
– เบยีร ์สด/กระป๋อง (เสริฟ์เป็นแกว้ที�มอียูใ่นรายการเครื�องดื�มแอลกอฮอล)์ 
– House Wine (ไวนแ์ดง/ขาว เสริฟ์เป็นแกว้ที�มอียูใ่นรายการเครื�องดื�มแอลกอฮอล)์ 
– เครื�องดื�มสรุา (จนิ,วอดกา้, รัม, วสิกี�ที�มอียูใ่นรายการเครื�องดื�มแอลกอฮอล)์ 
– ค็อกเทลที�มอียูใ่นรายการ เสริฟ์ที�บารห์ลกั 
– สปารก์กลิ�งไวน์ที�มอียูใ่นรายการ เสริฟ์ที�บารห์ลกั 
– ชดุชาและกาแฟทั�วไปที�หอ้งเตมิใหว้นัละ 1 ครั�ง 
– นํ�าเปลา่ 2 ขวด /หอ้ง/วนั 
– มนิบิาร ์เตมิใหว้นัละ 1 ครั�ง (โคก้ 2 กระป๋อง, สไปรท์ 2 กระป๋อง, โทนคิหรอืbitter lemon 2 ขวด, นํ�าผลไมร้วม 6 กลอ่ง ไดแ้ก ่สม้ 
สปัปะรด มะม่วง แอปเปิ�ลและอื�นๆ) 
– กฬีาและนันทนาการความบนัเทงิ 
กฬีา : เทนนสิ แบดมนิตนัในร่ม สควอช อบไอนํ�า ซาวน่า จากซุซี� ยมิ สระ ปาเป้า บาสเกตบอล เทเบลิเทนนสิ วอเลยบ์อล สนุ๊กเกอร ์ทวี ี
นันทนาการ การแสดงโชวป์ระจําสปัดาห ์วงตรสีด แผน่เสยีงและคาราโอเกะ 
*สิ�งอํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นนันทนาการที�ระบไุวข้า้งตน้สามารถใชไ้ดเ้มื�อวา่ง* 
– กจิกรรม ตกปลากลางคนื/ทา่น/กลางเขา้พัก (สาํหรับผูเ้ขา้พักอย่างตํ�า 6 คนื) 

ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆนอกเหนอืรายการ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
เงื�อนไขการจองและชาํระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นที�เหลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหันหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พักไมค่รบตามที�จองทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 



 

 

 
หมายเหตุ 
 ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เทา่นั�น  
 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร ใน กรณีที�มกีารขึ�น

ราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับ
ขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และคํานงึถงึ
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 

 
 
 
             


