
 

 

                                                    



 

 

รหสัโปรแกรม : PIT1902280  THE WESTIN MALDIVES MIRIANDHOO RESORT ( JUN – DEC 2562)  
– ห้องพักตามแพก็เกจ 
– รวมบริการอาหารเช้า (ไม่รวมเครื�องดื�ม) ที�ห้องอาหาร Island Kitchen 
– บริการรับส่งระหว่างสนามบนิ-รีสอร์ต ด้วยเครื�องบนินํ �า Seaplane พร้อม Lounge 
– ฟรี Wi-Fi  

The Westin Maldives Miriandhoo Resort 
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ์หลงัทําการผา่นดา่น ตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที� เคานเ์ตอร ์The Westin Maldives Miriandhoo และเจา้หนา้ที�
นําทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้ม่อั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

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

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

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

ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้มอ่ั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

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

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

 เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 

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

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

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

                     



 

 

 
The Westin Maldives Miriandhoo Resort 

แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 
 

โปรโมช ั�นสแีดง  ฟรอีพัเกรดแพ็คเกจเป็น Half Board พกัข ั�นตํ�า 3 คนื 
24 เมษายน – 30 กนัยายน 2562 

ประเภทหอ้ง 3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 5 วนั 4 คนื ราคาทา่นละ 
Island Villa with Pool 56,000 49,000 61,000 
Island Suite with Pool 56,000 54,000 67,000 

Overwater Suite 61,000 54,000 67,000 
Overwater Suite with Pool 94,000 59,000 74,000 

Two Bedroom Island Suite with 
Pool (พกั 4 ทา่น) 

96,000 55,000 69,000 

Two Bedroom Island Residence 
with Pool (พกั 4 ทา่น) 

96,000 92,000 118,000  
1 ตุลาคม – 23 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 5 วนั 4 คนื ราคาทา่นละ 
Island Villa with Pool 59,000 56,000 61,000 
Island Suite with Pool 64,000 61,000 67,000 

Overwater Suite 100,000 61,000 67,000 
Overwater Suite with Pool 176,000 66,000 74,000 

Two Bedroom Island Suite with 
Pool (พกั 4 ทา่น) 

60,000 60,000 69,000 

Two Bedroom Island Residence 
with Pool (พกั 4 ทา่น) 

98,000 99,900 118,000  
ราคาพกัเสรมิ   

อาย ุ/ จํานวนคนื 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ ่อาย ุ12 ปีข ึ�นไป 34,000 43,000 52,000 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พักฟร!ี! สงูสดุ 2 ทา่น ชาํระ Seaplane ทา่นละ 6,600 บาท 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พักฟร ี 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 
– หอ้งพักตามแพ็กเกจ 
– รวมบรกิารอาหารเชา้ (ไมร่วมเครื�องดื�ม) ที�หอ้งอาหาร Island Kitchen พเิศษฟรอีพัเกรดเป็น Half Board สาํหรับโปรโมชั�น พัก 3 คนื
ขึ�นไป สามารถอพัเกรดมื�ออาหารเป็น Full Board ได ้: ผูใ้หญ่เพิ�มทา่นละ 1,600 บาท/คนื | เด็กเพิ�มทา่นละ 900 บาท/ คนื 
– บรกิารรับสง่ระหวา่งสนามบนิ-รสีอรต์ ดว้ยเครื�องบนินํ�า Seaplane พรอ้ม Lounge 
– ฟร ีWi-Fi 
– Welcome Drink พรอ้มผา้เย็นตอ้นรับ 
– สทิธกิารเขา้ใชฟิ้ตเนส 
– พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 
– ประกนัการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
 
หมายเหตมุื�ออาหาร: 
– Half Board รวมอาหารเชา้และเย็นที�หอ้งอาหารหลักของทางรสีอรท์ รวมนํ�าเปลา่ระหวา่งมื�ออาหาร เครื�องดื�มอื�นๆ จะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิ 
– ทานอาหารเย็นไดท้ี�หอ้งอาหาร Hawker หรอื Island Kitchen ไดท้กุวนั 
– สทิธิ�การรับประทานอาหารเย็นที�หอ้งอาหาร The Pearl ได ้1 ครั�งตอ่การเขา้พัก 



 

 

– สว่นลด 50% สําหรับการรับประทานอาหารและเครื�องดื�มซอฟดริ�งคท์ี� In Villa Dinning และรายการอาหารเพิ�มเตมิที� The Pearl ในมื�อ
เย็น 

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) 

 
เง ื�อนไขการจองและชําระเงนิ 

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

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พักไมค่รบตามที�จองทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหตุ 
เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางที�เหลอือายุการใชง้านไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

- ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่ง เที�ยวเทา่นั�น  
- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่ บรกิารในกรณีที�มี

การขึ�นราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประ กาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในชว่งใกลว้นัที�จะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอื เป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทั �งหมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง
ดา้ว ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ ของสายการบนิ 
เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตาม สถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมื�อเกดิการ สญูหายของ
สมัภาระ ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

- ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไม ่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื
คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี� ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ
คํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ  

 
       


