
 

 

รหสัทวัร WOW 1903820 
ทัวรมัลดฟี Dusit Thani Maldives 
รีสอรท 5 ดาว / Domestic Flight / Speedboat / สนามบินมาเล 

Dusit Thani Maldives  
ฟรี...One Time Sunset Cruise 

พิเศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room  
ฟรี... Complimentary USD 50.00 coupon for 90 min massage 

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

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

สามารถซื้อม้ืออาหารเพ่ิมไดสงูสดุถึง Pure Indulgence (All Inclusive) 
รอบเกาะมีปะการงัและปลาเยอะ มีหองอาหารหลากหลายและมีหองอาหารไทย 

จองภายใน 1 ตลุาคม 2019 – 17 เมษายน 2020 
เดินทาง 11 มกราคม – 17 เมษายน 2020 

Package Code (GPMVDSTN019-03PRO / Market: Thailand, Singapore & Malaysia 
Only) 

11 JANUARY – 29 FEBRUARY 2020 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 2 คืน ราคาทาน
ละ รวมเฉพาะอาหารเชา 

แพ็คเกจ 3 คืน ราคาทาน
ละ 

รวมเฉพาะอาหารเชา 

แพ็คเกจ 4 คืน ราคาทาน
ละ 

รวมเฉพาะอาหารเชา 
Beach Villa 36,900 47,900 58,500 

Beach Villa With Pool 38,900 50,900 63,000 
Beach Deluxe Villa With 

Pool 39,900 52,500 64,900 

Water Villa With Pool 42,900 57,000 71,000 
Ocean Villa With Pool 45,900 65,900 76,900 

 



 

 

1 MARCH – 17 APRIL 2020 

ประเภทหองพัก/ราคาเด็ก แพ็คเกจ 2 คืน ราคาทาน
ละ รวมเฉพาะอาหารเชา 

แพ็คเกจ 3 คืน ราคาทาน
ละ 

รวมเฉพาะอาหารเชา 

แพ็คเกจ 4 คืน ราคาทาน
ละ 

รวมเฉพาะอาหารเชา 
Beach Villa 33,900 43,000 52,500 

Beach Villa With Pool 35,900 46,500 57,500 
Beach Deluxe Villa With 

Pool 36,900 47,900 59,500 

Water Villa With Pool 39,900 52,900 65,500 
Ocean Villa With Pool 42,900 56,900 70,900 
ราคาเด็กอายุ 2-11.99 ป 15,900 16,900 17,900 

** โปรโมช่ันน้ีใชสําหรับการเขาพกัขั้นต่ํา 2 คืนขึ้นไป  
** เดินทางโดยเคร่ืองบินน้ํา (Seaplane) ชําระเพิม่เฉพาะผูใหญ แบบเที่ยวเดียวทานละ 4,200 
บาท แบบไป-กลบัทานละ 7,500 บาท   
** มื้ออาหาร Half Board Dine Around ฟรี...อัพเกรดเปน Pure Indulgence ชําระเพิ่มเฉพาะ
ผูใหญทานละ 4,300 บาท/คืน  
** เด็กอายุไมเกิน 12 ปเดินทางกับผูใหญ 2 ทาน อัพเกรดเปน Seaplane ฟรี และ เด็กไมมี
คาใชจายในการซื้อมือ้อาหารเพิม่ (เมื่อเดินทางกบัผูใหญและพักกับผูใหญ 2 ทานและอางอิงตาม
มื้ออาหารของผูใหญที่ซ้ือเพิม่) 

 
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) 
  พิเศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room one time per stay 
  พิเศษ...กิจกรรม Sunset Cruise (ทานละ 1 คร้ังตอการเขาพกั / สําหรับการพกั 2 

ทานตอ 1 หอง / ผูใหญทานที่ 3 ราคาทานละ 2,000 บาท/เด็กอายุไมเกิน 12 ปพักกับ
ผูใหญ 2 ทาน ไมมคีาใชจาย) 



 

 

  พิเศษ...A Complimentary USD 50.00 coupon for 90 min massage (ทาน
ละ 1 คร้ังตอการเขาพัก ใชไดเฉพาะผูใหญเทาน้ัน) กรณีลูกคามคีวามประสงคในการใช
บริการสปาตอรับสวนลดพิเศษ 15% สาํหรับการใชบริการสปาตามรายการ (A La 
Carte Treatment) 

  พิเศษ...สวนลด 25% Off photo shooting activities  
  บริการเช็คอินแบบ In-Villa 
  บริการผูชวยสวนตวั (Butler Service ต้ังแตเวลา 06.00 น. – เที่ยงคืน)  
  บริการ Wi-Fi พื้นที่สาธารณะและในหองพัก 
  บริการน้ําด่ืมภายในหองพกัวันละ 4 ขวด 
  บริการรถกอลฟ ตลอดการเขาพกั 
  บริการกิจกรรมสาํหรับเด็กที่ Kid’s Club  
  บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน (Snorkel, Fins & Life Jackets สามารถรับอุปกรณไดที ่

Water Sports Center) 
  บริการฟตเนส หองอบซาวนาและหองอบไอน้ํา (สามารถใชบริการไดที่ Devarana 

Spa) 
  บริการรถจักรยานสําหรับทุกวิลลา 
  บริการคลาสโยคะ (ชวงเชาและชวงบาย บริการทุกวัน) 
  บริการ Island tour with biodiversity educator 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมและคา
เช้ือเพลิงของสายการบิน 

  หากมกีารจองโปรโมช่ันกอนหนาน้ี ไมสามารถใชโปรโมช่ันรวมกนัได ไมสามารถจองใหม
และไมสามารถยกเลิกการจองทีม่กีอนหนาดังกลาวได 

  คากิจกรรมพิเศษของหองอาหาร เชน Themed buffet dinners หรือ กิจกรรมพิเศษ
ที่ทางรีสอรทจัดขึ้นในแตละหองอาหาร หากมชีวงเดินทางตรงกับกิจกรรมดงักลาว ทางรี
สอรทคิดคาใชจายเพิม่เตมิตามเงื่อนไขกําหนด 



 

 

  คามินิบาร คาทิปพนักงาน คากิจกรรมดําน้ําลึก คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทิป
พนักงานยกกระเป�า คาซกัรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือ
คาเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
Honeymoon Benefit (พักขั้นตํ่า 4 คืน / จดทะเบียนสมรสไมเกิน 12 เดือนและตอง
แสดงเอกสารเม่ือทําการเขาพัก) 

  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 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน 



 

 

จํากดั ภายใน 7 วัน ทั้งน้ี ขึ้นกับปริมาณการเขาพกัในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยู
กับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกดั ทําการหกั
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพก็เกจทัง้หมด (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและชวง
เดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหกัคาใชจาย 
50% จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จํากดั ทาํการหกัคาใชจาย 100% 
จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพกัไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทาํการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลกิในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเงือ่นไขตามรี
สอรทกาํหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลงัจากที่ไดรับการยนืยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว   

 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล (มัลดฟีส)  (-/-/-) 

ผูเดินทางทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูหิรือสนามบินดอน
เมือง ขึ้นอยูกบัสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถงึสนามบิน
ลวงหนาอยางนอย 3 ช่ัวโมง) 
ออกเดินทางสูประเทศมัลดฟีส ตามสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง  
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล 
ประเทศมัลดฟีส หลังผานดานตรวจคนเขาเมอืงและพิธกีารทางศุลกากรแลว 
พบเจาหนาที่รีสอรทตอนรับทานอยางอบอุน  
นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดย เที่ยวบินในประเทศ+เรือสปดโบท ใชเวลา
เดินทางประมาณ 35 นาที  

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไม
รวมในแพค็เกจ) 
 เช็คอินเขาหองพกั หรือ ใชบริการ Complimentary USD 50.00 
 coupon for 90 min massage 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท   (มคีาใชจายเพิ่มเติม ไม
รวมในแพค็เกจ) 
 พักที ่ Dusit Thani Maldives  
 

วันทีส่อง มาเล (มัลดฟีส)     (เชา/-/-) 
07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท (The Market) 
 ใหทานสนุกสนานกับการดําน้ําต้ืนรอบๆรีสอรท (บริการอุปกรณฟรี)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไม
รวมในแพค็เกจ) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท   (มคีาใชจายเพิ่มเติม ไม
รวมในแพค็เกจ) 
 พักที ่ Dusit Thani Maldives  
 

วันทีส่าม มาเล (มัลดฟีส) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ/ดอนเมือง)  (เชา/-/-) 
07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท (The Market) 

เช็คเอาท เกบ็สัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 
ออกเดินทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลือก  

 
 End of Service  

 
 
 



 

 

ประเภทหองพัก  รายละเอียด 

 

ขนาดหองพัก 122 ตรม. 

จํานวน  9 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+ เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน   หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

ขนาดหองพัก 122 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+ เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน   หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

ขนาดหองพัก 122 ตรม. 

จํานวน  17 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+ เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน   หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

ขนาดหองพัก 150 ตรม. 

จํานวน  29 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+ เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน   หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

ขนาดหองพัก 180 ตรม. 

จํานวน  20 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+ เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน   หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 
 



 

 

 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   รายละเอียด เวลาใหบริการ 

The Market (182 Seats) Themed Buffet 
Breakfast: 07:00 Hrs to 

10:30 Hrs  Dinner: 18:30 Hrs 
to 22:00 Hrs 

Benjarong (92 Seats) Thai Food (Set Menu & A La 
Carte) 

Lunch: 12:00 Hrs to 15:00 
Hrs Dinner: 19:00 Hrs to 

22:00 Hrs 
Sea Grill (86 Seats) Grill & Seafood                            

(Set Menu & A La Carte) 12:00 Hrs to 22:00 Hrs 

Sala Bar (42 Seats) Beverage 17:00 Hrs on wards 

Sand Bar (60 Seats) Beverage 
10:00 Hrs on wards              

Happy Hour 18:00 Hrs to 
20:00 Hrs 

Facilities & Services   Butler Service 
  Devarana Spa: 8 Treatment rooms (6 elevated treatment 

villas among the coconut trees) 
  Hot and cold Jacuzzi / Sauna / Steam Room 
  Swimming pool: Outdoor private pools / main infinity pool 
  Fitness Centre 
  Kids Club with tree house and large outdoor play area 
  Island Shop / Spa Boutique Shop 
  Yoga Pavilion with resident yoga instructor 
  Two Floodlit Tennis Courts 
  In-Villa Dining (06:00 to 23:00 hours) 
  Borderless Dining 
  Interactive TV's 
  Wireless internet access throughout guestrooms / Public 

Area 
  Bicycles per villa 
  Evening Entertainment 
  Reading Areas: Outlets / Hammocks around the island 
  Daily activities including Thai Cooking Lessons, Yoga 

Classes, Nature Walk , Wine Tasting, Cocktail-making 
Classes and Behind-The-Scenes tours 

  Activity Centre and Conservation Programmes 
  Seaplane / boat rental / transfers 
  Laundry Services 
  Fitness Trail 



 

 

  Medical Service with doctor on call 24 hours 
  Sunset Cruises around the island 

 

Water Sports and 
 Marine Centre 

 

  Turtle Quest Snorkelling 
  Coral Garden Snorkelling 
  Manta snorkeling at world famous Hanifaru Bay 

(seasonal) 
  Scuba Diving tours for both beginners and experienced 

divers 
  Water sports ranging from jet-ski rides, para-sailing, 

wakeboard and water-ski to catamaran sailing 
  Private sand bank trip 
  Big Game Sports fishing using up to 8 lines. Different 

types of fishing such as popping, castling and trolling are 
offered. 

  Traditional Sunset Fishing for the entire family to enjoy 
the catch next day over lunch 

** Please check with the Dive Centre for the weekly 
schedules and timings for different activities ** 

Baan Sanook Kids Club 

Age Group: 3 to 12 years 

Hours: 10:00 to 18:00 hours 

Admission: Complimentary 

T-shirt painting / Nature walks / Pizza making / Treasure 
hunt  

Face painting / Funny mask making / Coconut or shell 
painting 

Origami art / Hide and Seek / Cookies and cupcake 
decorating 

Board games / Building sand castles / Movies and cartoons 

Play station games on LED TV / Foosball table 



 

 

Floating Breakfast 

Enjoy our luxury Floating 
Breakfast* served in your 

private pool in the privacy of 
your villa. 

 

– Floating Breakfast with Demi Bottle of Champagne – 

The first option is priced at USD 80++  for two persons, and, 
alongside the Champagne, includes Eggs Royale; smoked 
salmon with green asparagus; a selection of baked goods 
and pastries; assorted fruits and nuts; various cheeses; light 
gourmet bites such as Iberico ham with tomato ciabatta, and 
other delicious treats. 

 
– Floating Breakfast with Soft Drinks – 

The second option is priced at USD 60++ for two persons 
and comes with a selection of baked goods, dried fruits, 
various cheeses, light gourmet bites, freshly-squeezed 
seasonal juices, and tea/coffee. 

Policies: No Cancellations are allowed within 6 hours prior 
to arranged time. Terms and conditions apply. 

** ‘Floating Breakfast’ is available via In Villa Dining at the 
resort’s signature three bedroom, two-bedroom Beach 
Residences, as well as at villas and pavilions which have 
private pools. 

** บางรายการมีคาใชจายเพ่ิมเติมไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่รีสอรท ** 


