
 

 

รหสัทวัร WOW 1903822 
ทัวรมัลดฟี Hurawalhi Island Resort, Maldives 
ดําน้ําตื้น / รีสอรท 5 ดาว / Seaplane / หองอาหารใตน้ํา / สนามบินมาเล 

Hurawalhi Island Resort, Maldives  
ฟรี...อุปกรณดาํน้ําตืน้ + Wi-Fi ทัว่รสีอรทและในหองพัก 

 
รีสอรท 5 ดาวสุดโรแมนติก เดินทางดวย Seaplane 40 นาท ี

มีหองอาหารใตน้ําแบบกระจกใหญทีสุ่ดในโลก 
สามารถซื้อม้ืออาหารเพ่ิมไดสงูสดุคือ All Inclusive 

รีสอรทรบัผูเขาพัก 15 ปขึ้นไป รอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะ 
เดินทาง 1 พฤศจิกายน 2019 – 31 ตลุาคม 2020 

Package Code: GPMVHRWH007-01 / อัตราคาบรกิารหนวยเปนบาท / ราคาตอทาน 
1 NOVEMBER – 19 DECEMBER 2019 

Half Board ทานละ 2,400 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,700 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 5,700 บาท 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 
พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว 

Ocean Villa 63,000 94,500 78,500 120,000 
Romantic Ocean Villa 65,500 98,000 81,500 125,000 

Ocean Pool Villa 81,000 126,500 103,500 162,500 
20 DECEMBER 2019 – 6 JANUARY 2020  

Half Board ทานละ 2,400 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,700 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 5,700 บาท 
Christmas Eve (24 Dec 19) ชําระเพิม่ 7,600 บาท / New Year Eve (31 Dec 19) ชําระเพ่ิม 11,600 บาท 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 
พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว 

Ocean Villa 76,500 115,900 96,000 148,900 
Romantic Ocean Villa 79,000 121,500 99,900 156,500 

Ocean Pool Villa 99,500 156,500 127,500 203,000 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 JANUARY – 15 APRIL 2020  
Half Board ทานละ 2,000 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,300 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 4,700 บาท 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 
พักคู จองภายใน 30 NOV 19 พักคู จองภายใน 30 NOV 19 

Ocean Villa 71,000 62,900 89,500 78,900 
Romantic Ocean Villa 73,900 64,900 92,900 81,900 

Ocean Pool Villa 92,500 81,500 117,900 103,000 
16 APRIL – 31 MAY 2020  

Half Board ทานละ 2,000 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,300 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 4,700 บาท 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 

พักคู จอง 1 JAN – 29 FEB 
20 พักคู จอง 1 JAN – 29 FEB 

20 
Ocean Villa 58,000 49,900 71,900 61,500 

Romantic Ocean Villa 60,000 51,900 74,500 63,900 
Ocean Pool Villa 74,900 63,500 93,900 78,900 

1 JUNE – 12 JULY 2020  
Half Board ทานละ 2,000 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,300 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 4,700 บาท 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 

พักคู จอง 1 JAN – 29 FEB 
20 พักคู จอง 1 JAN – 29 FEB 

20 
Ocean Villa 48,000 42,500 58,500 50,900 

Romantic Ocean Villa 49,500 43,500 60,500 52,500 
Ocean Pool Villa 59,900 51,500 74,000 63,500 

13 JULY – 30 SEPTEMBER 2020  
Half Board ทานละ 2,000 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,300 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 4,700 บาท 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 

พักคู จอง 1 JAN – 29 FEB 
20 พักคู จอง 1 JAN – 29 FEB 

20 
Ocean Villa 50,500 44,500 61,900 53,500 

Romantic Ocean Villa 52,000 45,500 63,900 55,500 
Ocean Pool Villa 63,500 54,500 78,900 67,000 

1 – 31 OCTOBER 2020  
Half Board ทานละ 2,400 บาท/คนื  Full Board ทานละ 3,700 บาท/คืน All Inclusive ทานละ 5,700 บาท 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast แพ็คเกจ 4 คนื Bed & Breakfast 
พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว 

Ocean Villa 55,500 81,500 68,500 103,000 
Romantic Ocean Villa 57,500 84,500 70,900 107,000 

Ocean Pool Villa 71,000 106,900 89,000 136,900 
 

ราคาแพค็เกจรวม 
  คาทีพ่ัก 3 คืนหรือ 4 คืน ตามประเภทหองทีท่านเลือก 
  คาเคร่ืองบินน้ํา บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  คาอาหารเชา ที่หองอาหารหลกั  



 

 

  บริการหองรับรอง ผาเย็น น้ําด่ืมและเคร่ืองด่ืมตางๆ และบริการ Wi-Fi เมือ่เดินทางถงึ
สนามบินมาเล (Arrival Only)  

  ฟรี...บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรท (พืน้ที่สาธารณะและภายในหองพัก) 
  ฟรี...บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน (Mask, Fins, Snorkel Set & Snorkel Vest) 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมและคา
เช้ือเพลิงของสายการบิน 

  คามินิบาร คากิจกรรมดําน้ําลกึ คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทิปพนักงานยกกระเป�า 
คาซกัรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเคร่ืองดืม่และ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

หมายเหต ุ 
  Honeymoon / Wedding Anniversary (Silver & Gold) Benefits: 

Complimentary bottle of Champagne, Fruit plate and flowers in room 
upon arrival  

  Half board includes Breakfast (08.00-10.30) and Dinner (19.30-
22.00) at Canneli Restaurant featuring “all you can eat” buffets with 
a variety of international cuisine to please everyone’s taste. 

  Full board includes Breakfast (08.00-10.30), Lunch (13.00 - 14.30) 
and Dinner (19.30-22.00) at Canneli Restaurant featuring “all you can 
eat” buffets with a variety of international cuisine to please 
everyone’s taste. 

  The All-Inclusive Plus  
  Breakfast (8.00 - 10.30), Lunch (13.00 - 14.30), and Dinner (19.30 - 

22.00), served in the Canneli Restaurant featuring “all you can 
eat” buffets with a variety of international cuisine to please 
everyone’s taste. 



 

 

  Dine Around Option of a 3-course lunch and a 3-course dinner in 
the Kashibo Restaurant and Bar (pre-booking required and 
subject to space availability). 

  Dine Around Option of a 2-course lunch and a 2-course dinner in 
the J.F.K Restaurant from 12.00 to 22.00 (pre-booking required 
and subject to availability). 

  An additional 5-course “Teppanyaki” dinner in the Kashibo 
Restaurant for an exclusive supplement of US$55 per person. 

  An additional 5-course “Chef’s Table” set dinner on the beach 
for an exclusive supplement of US$60 per person. (applicable 
twice a week). 

  An additional 5-course lunch at the 5.8 Undersea restaurant for 
an exclusive supplement of $175 per person. 

  A bottle of Taittinger Champagne with Chef’s gorgeous canapes 
served in the Champagne Pavilion for an exclusive supplement of 
US$75. 

  “J.F.K Snack Menu” served “all day and all night” in Coco Bar 
  Unlimited “all you can drink” alcoholic and non-alcoholic 

beverages “all day - all night”, as follows:  
- A variety of over 50 alcoholic cocktails – including signature 
cocktails. 
- All non alcoholic cocktails, smoothies and freshly squeezed fruit 
juices  
- 55 premium brands spirits and liqueurs, port and sherry.  
- An extensive wine selection of over 60 wines 
- Selection of International draught beer, bottled beer and cider 
- Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, latte and 
macchiato - freshly brewed 
- Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale, 
Bitter Lemon, iced tea, tonic and soda 
- Hurawalhi bottled water (1 litre), mineral water and sparkling 

water 
  Mini bar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows: 



 

 

House wine (750 ml) - red, white, ros ้ and sparkling 
Canned beer and Energy Drink 
Bottled Spirit Selection 
Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, 

tonic and soda 
Mineral water and sparkling water (500 ml) 
Selection of coffees (Nespresso machine) and teas 
Assorted snacks 
The mini bar is refilled once per day per a regular schedule 
  One demi bottle of Champagne served in villa on arrival, per villa, 

per length of stay. 
  One Sunset Dolphin Cruise, regularly scheduled. 
  Free use of the Fitness Center, Tennis and Beach Volleyball 

Courts; Table Tennis, Billiards and Football Grounds (equipment 
included). 

  Free use of Kayaks and Windsurfing Equipment (for experienced 
windsurfers only). 

  One 1/2 hour Group Snorkeling Lesson, regularly scheduled. 
  One 1/2 hour Group Windsurfing Lesson, regularly scheduled. 
  Free Yoga Group Sessions include Asanas and Yoga Nidra, 

regularly scheduled. A program to select your different fitness 
activity daily is available including a variety of Yoga themes, Aqua 
Fitness, Circuit Training, diverse meditation options and many 
more. 

There is no discount for beverage and supplements (Meal Plans, 
Xmas Eve and New Year’s Eve Gala Dinners). 
 
THE ALL IN CLUSIVE PLUS PACKAGE  DOES NOT IN CLUDE 
  7 course dinner at 5.8 Undersea Restaurant, Destination Dining, In-

Villa Dining, Spa Treatments, Watersports and Excursions. 
  Beverage from In-Villa Dining, Mini Bar and Wine Refrigerator items 

not listed above. 



 

 

  Beverage not listed above, such as other selections from the Wine 
List. 

 
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 ทางบริษทัฯ ทําการหักคาใชจายทานละ 5,000 บาทจาก
ราคาแพก็เกจทั้งหมด  
(ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทําการหกัคาใชจาย 50% จากราคาแพก็เกจ
ทั้งหมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทาํการหกัคาใชจาย 100% จากราคาแพก็เกจทั้งหมด 
  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 เครือ่งบนิน้ํา (Seaplane)  ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที  

 เดินทางถึงที่พกั เช็คอินเขาหองพกั จากน้ันใหทานพกัผอนตามอัธยาศัย  
19.30-22.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (มคีาใชจายเพิม่เตมิ 
ไมรวมในแพค็เกจ) 
 พักทีรี่สอรท Hurawalhi Island Resort, Maldives  
 

วันทีส่อง-สาม มาเล (มัลดฟีส)    (เชา/-/-) 
08.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 สนุกสนานกับการดําน้ําต้ืนรอบรีสอรท (บริการอุปกรณฟรี) 
13.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  (มคีาใชจาย
เพิ่มเติม ไมรวมในแพค็เกจ) 
 เพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเชน บริการสปา บริการสระวายน้ํา 
ศูนยบริการดําน้ําลกึ  

บริการยมิออกกําลงักาย เปนตน (บางรายการมคีาใชจายเพิ่มเติมไมไดรวมใน
แพ็คเกจ ทางผูเขาพักตองทาํการชําระคาใชจายเมื่อใชบริการ กรุณาสอบถาม
เพิ่มเติมที่รีสอรท) 



 

 

19.30-22.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (มคีาใชจายเพิม่เตมิ 
ไมรวมในแพค็เกจ) 
 พักทีรี่สอรท Hurawalhi Island Resort, Maldives  
 

วันทีส่ี ่ มาเล (มัลดฟีส) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ/ดอนเมือง)  (เชา/-/-) 
08.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 เช็คเอาท เกบ็สัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 
 ออกเดินทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลือก  

 
 End of Service  

ประเภทหองพัก  รายละเอียด 

 

Ocean Villas 

ขนาดหองพัก 105 ตรม. 

จํานวน  15 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน  

 

Romantic Ocean Villas 

ขนาดหองพัก 105 ตรม. 

จํานวน  15 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน  

 

Beach Pool Villas 

ขนาดหองพัก 132 ตรม. 

จํานวน  15 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน  



 

 

 

Beach Sunset Pool Villas 

ขนาดหองพัก 132 ตรม. 

จํานวน  15 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน  

 

Ocean Pool Villas 

ขนาดหองพัก 132 ตรม. 

จํานวน  30 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน  

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   รายละเอียด เวลาใหบริการ 

CANNELI RESTAURANT 
Main, buffet-style restaurant 
boasts an array of the finest 

cuisine 

Breakfast: 08:00 Hrs to 10:30 
Hrs Lunch: 13:00 Hrs to 14:30 
Hrs       Dinner: 19:30 Hrs to 

22:00 Hrs           

KASHIBO RESTAURANT  
AND BAR 

 

indulge in highlights of Asian 
street food and pamper your 

palete with Chinese, Thai, 
Indonesian and Vietnamese 
cuisine and enjoy a range of 

seafood staples and vegetarian 
dishes as well as Teppanyaki at 

the overwater Kashibo 
Restaurant. 

Lunch: 13:00 Hrs to 14:30 Hrs       
Dinner: 19:30 Hrs to 22:00 Hrs          

5.8 UNDERSEA 
RESTAURANT 

(16 Seats) 

the world’s largest, all-glass 
undersea restaurant for lunch 
and dinner. Walk down a spiral 
staircase and be seated at one 

of the ten tables located 5.8 
meters (19 feet) beneath the 

lagoon where you enjoy a 
world-class tasting menu and a 
selection of fine wines from our 
cellar while being entertained 
by an exciting natural show of 

Lunch: 12:00 Hrs to 14:00 Hrs  
Dinner: 18:00 Hrs  



 

 

fish swimming around the 
magnificent surrounding coral 

reef. 
WINE CELLAR 

 

The Resort Sommelier will help you choose from the worldwide 
selection of more than 355 international wines displayed in this 
windowed showcase in the Kashibo Restaurant and Bar. 

COCO BAR 

Located on the beach with al fresco deck overlooking the 
lagoon, the place to enjoy your favorite drinks, watch the 
beautiful sunset or after dinner, enjoy the evening entertainment, 
watch your sports events on the big screen or play board 
games. Open 24 hours. Indoor and outdoor seating “al fresco”. 

CKASHIBO BAR 

Sample eclectic Asian-inspired beverages, including shochu 
cocktails, while enjoying views of the ocean and the warm 
tropical breeze and return to Kashibo in the evening when lights 
illuminate the ocean and 
sharks and rays swim past. 

CHAMPAGNE PAVILION 
Over-the-water, at the end of the Ocean Villa jetty, is the 
perfect intimate rendezvous at sunset for a romantic Champagne 
toast and canapés. Seating “al fresco”. 

DUNIYE SPA 

Duniye Spa provides a truly tropical spa experience focused on 
wholeness, simplicity, purity and quality. 
The Therapist’s healing energy combined with Asian massage 
techniques and using only chemical free, pure 
organic compounds, follows a natural, holistic, personalized 
approach to caring for each guest’s health, beauty and 
wellbeing. 

 
 

ACTIVITIES Activities include sunset dolphin cruise, private luxury sailing, 
deep sea fishing and more. 

SPORTS AND 
RECREATION 

Beautiful white sand beach, a magnificent lagoon and an 
excellent house reef for snorkeling. A sparkling 
clear, freshwater infinity swimming pool overlooking the beach, 
artificial turf courts for football (futsal), 
tennis, and badminton; a beach volleyball court, a Fitness Center 
with Personal Trainer, and a deep sea 
sports fishing boat. 

PRODIVERS DIVING & 
SNORKEL CENTER 

Prodivers provides regularly scheduled guided diving and 
snorkeling trips, equipment and accessory sales, rental and 
repair, and a complete PADI 5 Star training centre. A hyperbaric 
chamber is located nearby at 



 

 

Kuredu Island Resort. 

THE MANTA TRUST 
MARINE BIOLOGY 

CENTER 

The Maldives has the world’s largest known population of reef 
manta rays. The Manta Trust is a well-known, UK based, 
independent non-profit organization, whose mission is to 
advance conservation of manta rays and their habitat through 
science, research, raising awareness, and creating influence by 
providing education. 
Guests can take part in workshops and trips run by Hurawalhi’s 
resident Marine Biologist. Our Team is here to share our passion 
for and knowledge of the marine environment with you and hope 
that your understanding will help conserve the natural beauty of 
the coral reefs. 

OCEAN WATERSPORTS 

Ocean Watersports offers jet skis, parasailing, water skiing, 
wakeboarding, fun-tubes, sofa rides, windsurfing, kayaks and 
catamaran sailing for rental and instruction, as well as group and 
private speedboat excursions (e.g. snorkelling, manta search, 
turtle lovers and dolphin safari). 

THE GAMES ROOM With table tennis, billiards, pinball machine, Pacman, board 
games, Air Hockey and chess. 

ENTERTAINMENT 
Includes Bodu Beru cultural dance show, live music, DJ disco, 
diver’s video night, Maldives cultural & history presentation and 
other themed events. 

SHOPPING 
Thari Boutique offers selection of swimwear, sportswear, 
Hurawalhi logo wear, books, music, artwork, crafts, sundries, 
cigarettes, and more. 

FINE JEWELS Fine Jewels offers a variety of gemstones and jewelery at 
reasonable prices. 

PIX MALDIVES Professional photography service to capture those picture 
perfect memories that will last a lifetime. 

MEDICAL CLINIC A Doctor is resident at Hurawalhi to attend to your health care 
needs. 

RECEPTION For check-in/check-out, Guest Services, Excursion Desk, Thari 
Boutique, Fine Jewels and Pix Maldives. 

MEETING FACILITIES Include two air-conditioned rooms, seating six to 30 guests, and 
5.8 Undersea Restaurant . 

BROADBAND INTERNET 
CONNECTION 

Free WiFi is provided in your Villa and most public areas for 
email and internet browsing. 

WEDDINGS & EVENTS Celebrate a Renewal of Vows or Wedding Ceremony in the most 
romantic location ever. Please note that these are symbolic, not 
legal vows. Exchange or renew vows at one of Hurawalhi’s 



 

 

picturesque wedding locations. Each paradisiacal setting 
provides 
a tropical blank canvas for a ceremony you’ll never forget. With 
the romantic essence of the Maldives, start your happily ever 
after with a traditional Beach wedding and celebrate your love 
with the sand between your toes. Hurawalhi’s Dream Island is the 
perfect location for an unforgettably intimate wedding. 
Surrounded by the most 
crystal of waters, newlyweds can walk barefoot down the serene, 
petal-strewn isle on the atoll’s most picturesque sandbank. 
Hurawalhi’s Luxury Yacht allows couples to take delight in the 
tranquility and peacefulness the ocean provides, 
whilst exchanging vows against the crimson sun setting over the 
horizon. Make a toast to your relationship on sea and sand alike, 
as a candlelight dinner awaits upon you return to the island as 
newlyweds. Tie the knot at Hurawalhi’s prime sunset-watching 
spot, the Champagne pavilion. Lovebirds can soak up the serene 
beauty of the island and its surroundings while saying their vows. 
Finally, celebrate your love Underwater by having the ceremony 
at Hurawalhi’s undersea restaurant, ‘5.8’ – the perfect location 
for your dreams to come true. Experience one of life’s most 
romantic acts, in the world’s largest all-glass undersea 
restaurant, located 5.8 meters below the waves and surrounded 
by magnificent coral reef and stunning marine life. 

** บางรายการมีคาใชจายเพ่ิมเติมไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทีร่ี
สอรท ** 
 
 
 
 


