
 

 

รหัสทัวร PIT1903855 
ทัวรมัลดีฟ Faarufushi Maldives  
มาเล / Speedboat / ดําน้ําตื้น / kids club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Faarufushi Maldives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายการบินที่นิยมเดินทาง 
สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวัน  
ออกเดินทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)  09.30-11.45 
เดินทางกลับ PG 712   มาเล (มัลดีฟส)– กรงุเทพฯ  12.40-19.05 
  
 
สายการบินแอรไลน ออกเดินทางทุกวัน ศรีลังกัน ตอเคร่ืองที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา 
ออกเดินทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50  
ตอเครื่อง UL115   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(มัลดีฟส) 13.35 - 14.30  
 
เดินทางกลับ UL104   มาเล (มัลดีฟส)– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35  
ตอเครื่อง UL402   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15 (วันรุงขึ้น) 
 
สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวัน  
จันทร พุธ ศุกร อาทิตย 
ออกเดินทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส) 09.25 - 11.50 
เดินทางกลับ FD176  มาเล (มัลดีฟส)– กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) 12.35 - 19.05 
อังคาร พฤหัสบด ีเสาร 



 

 

ออกเดินทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส) 17.05 - 19.30 
เดินทางกลับ FD178  มาเล (มัลดีฟส)– กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) 20.25 - 02.15 
 
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)  
06.00 น. ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูิ / สนามบินดอนเมือง 
อาคารผูโดยสารขา   ออกระหวางประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. กอนการเดินทาง)  
 
..........  ออกเดินทางสู เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส 
 
.......... เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมัลดีฟส หลัง

ทําการผาน ดานตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอท่ี 
เคานเตอร Faarufushi Maldives และเจาหนาที่นําทานเดินทางเขาสูรีสอรท  

 
 จากน้ัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอรท 
 (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ณ รีสอรท เน่ืองจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเชาและเย็น

เทานั้น) 
 

อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ รีสอรท  
  
วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง  มัลดีฟส  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 
 อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยและกิจกรรมมากมายกับทางรีสอรท เชน บรกิาร

อุปกรณดําน้ําตื้น, กิจกรรมทางน้ํา (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจาย โปรดสอบถามรีสอรท
เพ่ิมเติม) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอรท 
 (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ณ รีสอรท เน่ืองจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเชาและเย็น

เทานั้น)  
อิสระใหทานรวมสนุกกบักิจกรรมมากมายกบัทางรีสอรท หรือ เลือกพักผอนตาม
อัธยาศัย กับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจาย โปรด
สอบถามรีสอรทเพิ่มเติม) 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารกลางคํ่า ณ รีสอรท 

สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 
 

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง  มาเล (มัลดีฟส) – กรงุเทพฯ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาท ิดําน้ําต้ืน , 
กิจกรรมทางน้ํา (บางกจิกรรมอาจมีคาใชจาย โปรดสอบถามรีสอรทเพิ่มเติม)  

 
เก็บสัมภาระเพ่ือทําการ Check Out ออกจากรีสอรท 
 

  ทางโรงแรมจะทําการแจงเวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบ
ลวงหนา  
 
.........  ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพื่อเดินทางกลับ 
 
.........  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ 
 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม/ิสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Faarufushi Maldives 

รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็ก พักหองกลางนํ้าได 
  แพ็คเกจโปรโมช่ันนี ้สามารถเดินทางดวยตนเองทุกวัน 

 
1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 

Half Bord 

ประเภทหองพัก 
Half Board Free Upgrade to Dine Around All Inclusive 

 แพ็คเกจ 3 วนั 2คืน  
ราคาทานละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คืน  
ราคาทานละ 

แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน  
ราคาทานละ 

Beach Bungalow 38,500 49,900 61,300 
Beach Retreat with Pool 42,000 55,100 68,300 
Ocean Retreat with Pool  46,300 61,700 77,000 
Ocean Suite with Pool  50,700 68,200 85,700 

Island Residence 66,600 92,100 117,000 
 

ราคาพักเสริม  
อายุ / จํานวนคืน 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 

ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 20,500 40,000 48,500 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 15,000 25,000 30,000 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ป เขาพักฟรี  

ราคาที่แสดงเปนราคาตอทาน เขาพัก 2 ทานตอ 1 หอง | Meal : Half Board for 2 nights / Free All Inclusive for 
3 & 4 nights | Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

28 ธันวาคม – 5 มกราคม 2563 
Half Bord 

                                                               Free Upgrade to Dine Around All Inclusive 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน  
ราคาทานละ 

Beach Bungalow 72,900 



 

 

 
ราคาพักเสริม  

อายุ / จํานวนคืน 5 วัน 4 คืน 

ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 48,500 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 30,000 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ป เขาพักฟรี  

ราคาที่แสดงเปนราคาตอทาน เขาพัก 2 ทานตอ 1 หอง | Meal : Half Board for 2 nights / Free All Inclusive for 
3 & 4 nights | Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

 
 

6 – 31 มกราคม 2563 
Half Bord 

ประเภทหองพัก 
Half Board Free Upgrade to Dine Around All Inclusive 

แพ็คเกจ 3 วนั 2คืน  
ราคาทานละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คืน  
ราคาทานละ 

แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน  
ราคาทานละ 

Beach Bungalow 41,400 54,300 67,100 
Beach Retreat with Pool 44,900 59,500 74,100 
Ocean Retreat with Pool  49,200 66,000 82,800 
Ocean Suite with Pool  53,600 72,500 91,500 

Island Residence 69,500 96,400 123,400 
 
 
 
 

Beach Retreat with Pool 80,000 

Ocean Retreat with Pool  88,500 

Ocean Suite with Pool  97,200 

Island Residence 129,000 



 

 

ราคาพักเสริม  
อายุ / จํานวนคืน 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 

ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 20,500 40,000 48,500 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 15,000 25,000 30,000 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ป เขาพักฟรี  

ราคาที่แสดงเปนราคาตอทาน เขาพัก 2 ทานตอ 1 หอง | Meal : Half Board for 2 nights / Free All Inclusive for 
3 & 4 nights | Transfer : Domestic Flight & Speedboat 

 
1 กุมภาพัธ– 30 เมษายน 2563 

Half Bord 
ประเภทหองพัก  แพ็คเกจ 3 วนั 2คืน  

ราคาทานละ 
แพ็คเกจ 4 วนั 3 คืน  

ราคาทานละ 
แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน  

ราคาทานละ 
Beach Bungalow 37,900 49,000 60,200 

Beach Retreat with Pool 40,900 53,500 66,100 
Ocean Retreat with Pool  44,600 59,100 73,600 
Ocean Suite with Pool  48,400 64,700 81,000 

Island Residence 62,000 85,200 108,400 
 

อายุ / จํานวนคืน 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 

ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 20,500 22,500 25,500 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 15,000 16,500 18,000 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ป เขาพักฟรี  

ราคาที่แสดงเปนราคาตอทาน เขาพัก 2 ทานตอ 1 หอง | Meal : Half Board | Transfer : Domestic Flight & 
Speedboat 

 
 
 
 
 



 

 

1พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 2563 
Half Bord 

ประเภทหองพัก  แพ็คเกจ 3 วนั 2คืน  
ราคาทานละ 

แพ็คเกจ 4 วนั 3 คืน  
ราคาทานละ 

แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน  
ราคาทานละ 

Beach Bungalow 33,000 41,600 50,200 
Beach Retreat with Pool 35,900 46,100 56,200 
Ocean Retreat with Pool  39,700 51,700 63,700 
Ocean Suite with Pool  43,400 57,200 71,100 

Island Residence 57,000 77,700 98,400 
 

 
ราคาพักเสริม  

อายุ / จํานวนคืน 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 

ผูใหญ อายุ 12 ปขึ้นไป 20,500 22,500 25,500 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป 15,000 16,500 18,000 

เด็ก อายุ 0 – 1.99 ป เขาพักฟรี ชําระเพิ่มคา Green tax 200 บาท/ทาน/คืน 

ราคาที่แสดงเปนราคาตอทาน เขาพัก 2 ทานตอ 1 หอง | Meal : Half Board | Transfer : Domestic Flight & 
Speedboat 

 
ราคาแพ็คเกจน้ีรวม 
- หองพักตามแพ็กเกจที่ทานเลือก 
- บริการรับสงโดยสายการบินภายในประเทศและ Speedboat *สามารถอัพเกรดเปน Seaplane 
ได  
- บริการอาหารเชาและเย็น ที่หองอาหาร Iru 
- พนักงานตอนรับที่สนามบิน 
– Welcome Drink พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 
– สิทธิ์การเขาใชบริการ kids club  
– สิทธิ์การเขาใชบริการเลาจของรีสอรท  
– ฟรี Buggy รอบรีสอรท 
– ฟรี Wifi ตลอดการเขาพัก 
– บรกิาร Check In ภายในหองพัก 



 

 

– สิทธิ์การเขาใชบริการศูนยออกกําลังกาย 
– ฟรี อุปกรณดําน้ําต้ืน 
– ประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัพเกรดการเดินทางเปน Seaplane 
ผูใหญ เพ่ิมทานละ 6,500 บาท | เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ป เพ่ิมทานละ 2,600 บาท 
บริการรบั-สงไปยังรีสอรทใหบริการเฉพาะชวงกลางวันเทาน้ัน (06.00 – 16.00 น. ) 
 
สําหรับเดินทาง 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 และ 6 มกราคม – 17 เมษายน 2563 (พัก3
คืนขึ้นไป) 
ผูใหญ เพ่ิมทานละ 11,500 บาท | เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป เพ่ิมทานละ 6,750 บาท 
 
อัพเกรดมื้ออาหารเปน All inclusive  
All Inclusive (พักขัน้ตํ่า 3 คืน) : อาหารเชา กลางวัน เย็น รวมเครื่องด่ืม 
ผูใหญ เพ่ิมทานละ 5,500 บาท/ทาน/คืน | เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป เพ่ิมทานละ 2,650 บาท/ทาน/
คืน 
 
เงื่อนไขสําหรับหองพัก 
*โปรโมชั่นน้ีไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอ่ืนๆได* 
*เด็กอายุไมเกิน 12 ป สามารถเขาพักที่หองพักกลางน้ําได โดยผูปกครองตองทําการเซ็น
ยินยอมเงื่อนไขการดูแลและความปลอดภัยจากทางรีสอรท* 
 
เมื่อทานอัปเกรดมื้ออาหารเปน All Inclusive ทานจะไดรบั (พักขั้นตํ่า 3 คืน) 
– บรกิารอาหารเชาที่หองอาหารหลัก (Iru) 
– บรกิารอาหารกลางวนัและเย็นแบบ A la Carte ที่หองอาหาร Iru, Sungu, Athiri, Eclipse 
ตามเวลาเปดบริการและตองสํารองที่น่ังกอนเขาใชบริการ 
– บรกิารเครื่องด่ืมทั้งแบบมไีมมีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอล ที่หองอาหารและบาร 
• น้ําด่ืมสะอาด 
• น้ําผลไม (กระป�องหรือกลอง) 
• เครื่องด่ืมซอฟดริง้ค (โคก, แฟนตาน้ําสม, สไปรท, น้ําขิง, เครื่องด่ืมชูกําลัง, น้ํามะนาว) 
• ไวน เหลาจิน รัม วิสกี้ เทคิลา บร่ันด ีรายการเครื่องด่ืมค็อกเทลและม็อกเทล ตามรายการของรี



 

 

สอรท 
• เบียรสด 
– มินิบารในหองพัก : น้ําด่ืมสะอาด เครื่องดืม่ซอฟดริ้งค เบียร ไวน เติมทุกวนั 
– ฟรี แพดเดิลบอรดและเรือคายคั 1ชั่วโมง ตอทานตอวัน 
– ฟรี เรือคาทามารัน 30 นาที ตอหองตอการเขาพัก 
– ฟรี Peter Diving 1 คร้ังตอการเขาพัก (ขัน้ตํ่าอายุ 12 ป) 
– Welcome Drink พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 
– สวนลด 10% สําหรับการเขาใชบริการสปา 
– สิทธิ์การเขารวมการทําโยคะกลุม (ตามตารางของรีสอรท) 
– สิทธิ์การเขาใชบริการหองอบไอน้ําและสระวายน้ําที่ Nika Spa 
– ฟรี อุปกรณดําน้ําต้ืนตลอดการเขาพัก 
– ฟรี Wifi ตลอดการเขาพัก 
– บรกิาร Check In ภายในหองพัก 
– สิทธิ์การเขาใชบริการศูนยออกกําลังกาย 
– ประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 
สําหรับคู Honeymoon จะไดรบั 
– ดินเนอรใตแสงเทียน (บรกิารและอาหารตามที่รีสอรทจัดใหเทาน้ัน) 
– แชมเปญและช็อกโกแลตเลิฟ 
– เครดติสปา 25$ (สาํหรับการทําสปาเทาน้ัน) 
*เงื่อนไข ตองแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน และตองเขาพักขั้นตํ่าอยางนอย 
4 คืน* 
 
ราคาแพ็คเกจน้ีไมรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดีฟส-กรุงเทพ)  
 คาทิปพนักงาน (ตามความพึงพอใจ)  
 คากิจกรรมและคาใชจายอ่ืนๆนอกเหนือรายการ  
 การรบัประทานอาหารภายในหองพัก 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบกํากบัภาษ)ี 

Festival Supplements: 



 

 

Christmas Eve Supplement : Adults USD185 per pax – Child (2-
11.99Yrs)USD92.50 per pax 
New year Eve supplement : Adults USD 308 per pax – Child (2-
11.99Yrs)USD154.00 per pax 
เงื่อนไขการจองและชาํระเงิน 
 ชําระมดัจํา 50% หลังจากไดรบัยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันและทําการชําระ

เงินสวนที่เหลือลวงหนากอนเดินทาง 30-45 วัน (ตามเงื่อนไขของทางรีสอรท) 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด (*โดยเปนไปตามเงื่อนไขของทางรีสอรท*) 
 การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไมครบตามที่จองทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 
เอกสารประกอบการเดินทาง ใชหนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง 
- คําอธิบายรายการอาหารแบบตางๆ 
 Bed & Breakfast   อาหารเชา เทาน้ัน 
 Half Board           อาหารเชา, อาหารเย็น และ ไมรวมเคร่ืองด่ืม 
 Full Board            อาหารเชา, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไมรวมเครื่องด่ืม 
 All Inclusive         อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องด่ืมตามรายการ 
-   ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถปุระสงค

เพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกล
วันที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผล
ใดๆก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 



 

 

- บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ที่พํานักอยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคน
เขาเมือง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก 
หรือลาชาของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่ เกิดเหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ 

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบรกิารใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมสามารถเรียก รองขอคืนคาบรกิารได       

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม และสถานการณ
ตางๆ ทั้งน้ีทาง บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถงึความปลอดภัย รวมถงึผลประโยชนสูงสุดของลูกคา
เปนสําคัญ 

- กรณีเดินทางดวย Seaplane บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากมคีวามลาชา การ
ยกเลิกเท่ียวบิน เน่ืองจากอยูเหนือการควบคมุของบริษัทฯ อยางไรกต็าม บริษัทฯจะพยายาม
ประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลกูคาอยางเต็มความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


