
 
 

 

รหัสโปรแกรม : WOW1902236 
 ทัวรมัลดีฟส Dusit Thani Malives     (ส.ค. – ธ.ค. 2562 ) 

  พักตามประเภทหองและจาํนวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเท่ียวบินภายในประเทศและเรือเร็ว บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-

สนามบินมาเล 
  บริการเจาหนาที่ตอนรับและอํานวยความสะดวกทีส่นามบินมาเล  
  Welcome lounge for arrival guests at Male’ seaplane or 

domestic terminal 
  บริการเครื่องด่ืมตอนรับและผลไมสดตอนรับทานอยางอบอุน 
  คาอาหารเชาที่หองอาหารเดอะ มารเกต็ (บุฟเฟ�ต) 
  บริการเช็คอินแบบ In-Villa 
  บริการผูชวยสวนตัว (Butler Service ต้ังแตเวลา 06.00 น. – เท่ียงคืน)  
  พิเศษ...คูปองสวนลดสปามลูคา USD 50 สําหรับเมนูสปา 90 นาที (ทานละ 1 

ครั้งตอการเขาพัก ใชไดเฉพาะผูใหญเทาน้ัน) กรณีลูกคามีความประสงคในการใช
บริการสปาตอรับสวนลดพิเศษ 15% สําหรับการใชบริการสปาตามรายการ (A La 
Carte Treatment) 

 
Dusit Thani Maldives  
พิเศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room  

ฟรี...Discount USD 50 coupon for 90 Min. Massage 
ฟรี...One Time Sunset Cruise 

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



 
 

 

รีสอรท 5 ดาว เดินทางดวย Domestic Flight 25 นาที+Speedboat 10 นาที 
สามารถซื้อเพ่ิมเปน Seaplane ไดทั้งแบบเที่ยวเดยีวและไป-กลับ 

รอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะ มีหองอาหารหลากหลายและมีหองอาหารไทย 
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  
ประเภทหองพกั/ราคาเดก็ แพค็เกจ 2 คนื ราคาทานละ รวม

เฉพาะอาหารเชา 
แพค็เกจ 3 คนื ราคาทานละ  

รวมเฉพาะอาหารเชา 
แพค็เกจ 4 คนื ราคาทานละ  

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 

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

กรณุาตดิตอสอบถามเจาหนาที ่สาํหรบัราคาหองพกั 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  

** โปรโมช่ันน้ีใชสาํหรับการเขาพักขั้นต่ํา 2 คืนขึ้นไป / เดินทางโดยเคร่ืองบินน้ํา (Seaplane) แบบเท่ียวเดียว ชําระเพิม่ 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 ผูใหญทานละ 4,000 บาท/คืน เด็กไมมคีาใชจาย (เมื่อเดินทางกบัผูใหญ 2 
ทานและผูใหญทาํการซื้อมื้ออาหารเพิม่)  

 
ราคาแพ็คเกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนทีท่านเลือก  
  คาเที่ยวบินภายในประเทศและเรือเร็ว บริการรบั-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  บริการเจาหนาที่ตอนรับและอํานวยความสะดวกที่สนามบินมาเล  
  Welcome lounge for arrival guests at Male’ seaplane or domestic terminal 
  บริการเคร่ืองด่ืมตอนรับและผลไมสดตอนรับทานอยางอบอุน 
  คาอาหารเชาทีห่องอาหารเดอะ มารเก็ต (บุฟเฟ�ต) 
  บริการเช็คอินแบบ In-Villa 
  บริการผูชวยสวนตัว (Butler Service ต้ังแตเวลา 06.00 น. – เทีย่งคืน)  
  บริการรถกอลฟ ตลอดการเขาพัก 
  บริการน้ําด่ืมภายในหองพกัวันละ 4 ขวด 
  บริการคลาสโยคะ (ชวงเชาและชวงบาย บริการทุกวัน) 
  บริการกิจกรรมสําหรับเด็กที่ Kid’s Club  
  บริการฟตเนส หองอบซาวนาและหองอบไอน้ํา (สามารถใชบริการไดที่ Devarana Spa) 
  ฟรี...บริการรถจักรยานสําหรบัทุกวิลลา 
  ฟร.ี..บริการอปุกรณดําน้ําต้ืน (Snorkel, Fins & Life Jackets สามารถรับอุปกรณไดที ่Water Sports Center) 
  ฟร.ี..บริการ Wi-Fi พื้นที่สาธารณะและในหองพัก 
  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 / สาํหรับการพัก 2 ทานตอ 1 หอง / ผูใหญทานที ่3 ราคาทานละ 
1,950 บาท/เด็กอายุไมเกิน 12 ปพักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีคาใชจาย) 

  พิเศษ...คูปองสวนลดสปามูลคา USD 50 สําหรบัเมนูสปา 90 นาท ี(ทานละ 1 คร้ังตอการเขาพัก ใชไดเฉพาะผูใหญเทาน้ัน) กรณี
ลูกคามีความประสงคในการใชบริการสปาตอรบัสวนลดพิเศษ 15% สาํหรับการใชบริการสปาตามรายการ (A La Carte 
Treatment) 

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

 
ราคาแพ็คเกจไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมและคาเช้ือเพลิงของสายการบิน 
  คากิจกรรมพิเศษของหองอาหาร เชน Themed buffet dinners หรอื กิจกรรมพิเศษทีท่างรีสอรทจัดขึ้นในแตละหองอาหาร หากมี

ชวงเดินทางตรงกับกิจกรรมดังกลาว ทางรีสอรทคิดคาใชจายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขกาํหนด 
  หากมีการจองโปรโมช่ันกอนหนาน้ี ไมสามารถใชโปรโมช่ันรวมกันได ไมสามารถจองใหมและไมสามารถยกเลิกการจองที่มีกอนหนา

ดังกลาวได 
  คามินิบาร คาทิปพนักงาน คากิจกรรมดําน้ําลึก คากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ คาทปิพนักงานยกกระเป�า คาซักรีด คาโทรศัพทใน

ประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเครือ่งด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
 
Honeymoon Benefit (พักขัน้ตํ่า 4 คืน / จดทะเบยีนสมรสไมเกิน 9 เดือนและตองแสดงเอกสารเม่ือทําการเขาพัก) 

  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 การชําระเงินและการยกเลิกการจอง (แตละรีสอรทมเีงื่อนไขที่แตกตางกัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงิน 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบริการเต็มจํานวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันที่ทาํการจอง ณ ขณะน้ัน) หลงัจากไดรับการ
ยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากัด ภายใน 7 วนั ทั้งน้ี ขึ้นกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิป์รบัเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ข้ึนอยูกับเงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 
 
การยกเลกิ 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากัด ทาํการหักคาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทัง้หมด 
(ข้ึนอยูกับเงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกดั ทาํการหักคาใชจาย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกัด ทาํการหักคาใชจาย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพักไมครบตามจาํนวนคืนหรอืจาํนวนวันทีท่ําการจอง ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
  หากทําการยกเลิกในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงือ่นไขตามรีสอรทกาํหนดและทางบริษทัฯ 

จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลังจากทีไ่ดรบัการยืนยันการจองทีพ่ักเรียบรอยแลว   



 
 

 

 
 
 
 


