
 

 

รหสัทวัร WOW1903843 
ทัวรมัลดฟีส  VAKKARU MALDIVES 
รีสอรท 5 ดาว Luxury , ฟรี...บริการอุปกรณดําน้ําตื้นและกีฬาไมมีเคร่ืองยนต , ฟรี...อัพเกรด
มื้ออาหารเปน Half Board ทกุการจอง 
  

VAKKARU MALDIVES  
ฟรี...สปา 30 นาท ี+ Wi-Fi ในหองพัก 

ฟรี...บริการอุปกรณดําน้ําตืน้และกีฬาไมมีเครื่องยนต 
ฟรี...อัพเกรดม้ืออาหารเปน Half Board ทุกการจอง 

 
รีสอรท 5 ดาว Luxury เดินทางโดย Seaplane 35 นาท ี

เด็กพักหองกลางน้ําไดและพักไดสงูสดุ 2 ทาน เหมาะสําหรบัครอบครัว 
สามารถซื้อทัวรไปดู Manta Ray ได 

12 JANUARY – 22 DECEMBER 2020 
Package Code: GPMVVKKR001-02PRO / อัตราคาบรกิารตอทาน / หนวยเปน
บาท 

12 JANUARY – 4 MAY 2020 
พิเศษสําหรับโปรโมช่ันน้ี...One time complimentary 30 minutes Spa Treatment สําหรบั 2 ทาน (Per Villa Per Stay) 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast 

Free…Up to Half Board 
แพ็คเกจ 4 คนื  Bed & Breakfast 

Free…Up to Half Board 
พักคู พักสาม เด็ก 2-

11.99  พักคู พักสาม เด็ก 2-
11.99  

Beach Spa Pool Villa 62,900   78,500   
Over Water Villa 64,900   80,900   
Beach Pool Villa 66,900   84,500   

Beach Family Pool Villa 74,900  39,900 94,900  49,900 
Beach Pool Retreat (Pool at Back) 82,900 80,900 39,900 106,500 106,500 49,900 

Deluxe Beach Pool Retreat (Pool at 
Front) 88,500 86,500 39,900 113,900 110,900 49,900 



 

 

Over Water Pool Retreat 97,900 95,900 39,900 126,500 122,500 49,900 
5 MAY – 22 DECEMBER 2020 

พิเศษสําหรับโปรโมช่ันน้ี...One time complimentary 30 minutes Spa Treatment สําหรบั 2 ทาน (Per Villa Per Stay) 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คนื Bed & Breakfast 

Free…Up to Half Board 
แพ็คเกจ 4 คนื  Bed & Breakfast 

Free…Up to Half Board 
พักคู พักสาม เด็ก 2-

11.99  พักคู พักสาม เด็ก 2-
11.99  

Beach Spa Pool Villa 54,900   64,900   
Over Water Villa 56,900   68,900   
Beach Pool Villa 58,900   71,500   

Beach Family Pool Villa 65,900  39,900 81,900  49,900 
Beach Pool Retreat (Pool at Back) 74,900 73,900 39,900 93,900 91,900 49,900 

Deluxe Beach Pool Retreat (Pool at 
Front) 79,900 77,900 39,900 100,900 97,900 49,900 

Over Water Pool Retreat 89,900 87,900 39,900 113,500 99,500 49,900 
** กรุณาสอบถามราคาจากทางทมีงานเพิม่เตมิ สําหรบัการเขาพักหอง Over Water Family Pool Villa 

Two Bedroom Beach Pool Villa & The Residence ** 
** เด็กอาย ุ0-1.99 ป ไมมคีาใชจายในการเขาพัก / ทานที่ 3 พักเปน Sofa Bed 
 
 
ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเคร่ืองบินน้ํา บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  บริการเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระที่สนามบินมาเล 
  บริการเคร่ืองดืม่ตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถงึรีสอรท 
  คาอาหารเชา ณ หองอาหาร Amaany 
  คาอาหารเย็น ณ หองอาหาร Amaany / Onu / Lagoon Bar & Isoletta 
  บริการกีฬาทางน้ําที่ไมมีเคร่ืองยนต 2 ช่ัวโมงตอการเขาพกั ไดแก Kayak และ Wind 

Surfing ที่ Splash 
  บริการจกัรยานสําหรับผูใหญและจกัรยาน 3 ลอสําหรับเด็ก 
  บริการหอง Steam และหอง Sauna ที ่Merana Over Water Spa Wellness  
  บริการยมิออกกําลงักาย 24 ช่ัวโมง ณ Coconut Club และ Over Water GYM 
  บริการโยคะยามเชาและยามเย็น ณ GYM Deck 
  บริการคอรดเทนนิส คอรดแบดมินตัน สนามวอลเลยบอลชายหาด สนามฟตุบอล  
  บริการกิจกรรมตางๆที ่Parrotfish Kids Club สําหรับเด็กอายุ 3-12 ป  



 

 

  บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั 
  บริการอุปกรณสาํหรับชงชาและกาแฟภายในหองพัก 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax   
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเสนทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียม
และคาเช้ือเพลิงของสายการบิน 

  คาบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลลา / การรับประทาน
อาหารมือ้พิเศษหรือเมนูพิเศษ  

  คาเคร่ืองด่ืมทุกชนิด คามินิบาร คาอุปกรณดําน้ําต้ืน คากิจกรรมดําน้ําลึก คากิจกรรม
สันทนาการอ่ืนๆ คาทปิพนักงานยกกระเป�า คาซักรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวาง
ประเทศ คาอาหารหรือคาเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
หมายเหต ุ

  Honeymoon & Anniversary Benefits ( Minimum 3 nights stay / จด
ทะเบียนสมรสไมเกิน 3 เดือน /  Benefits are one time during stay / 
Anniversary benefits will be extended to guests who are celebrating 
their anniversary during their stay at the resort):  

  Bottle of Champagne 
  Bath ritual with candles & rose petals 
  Bed decoration 
  Tropical fruit basket 

  Birthday Benefits (Birthday benefits will be extended to guests who 
are celebrating their birthday during their stay at the resort / 
Benefits are one time during stay):  

  Bottle of Champagne 
  Celebration cake 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตาง
กัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและ
โปรโมช่ันที่ทาํการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิล
เล่ียน เดสติเนช่ัน จํากัด ภายใน 7 วัน ทัง้น้ี ขึน้กับปริมาณการเขาพกัในชวงเวลาดังกลาว 
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 40-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการ
จอง (ขึ้นอยูกับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกดั ทําการหกั
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพก็เกจทัง้หมด (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและ
ชวงเดินทาง) 

  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) อาจมีการปรับเปล่ียนเงือ่นไขตาม
รีสอรทกําหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลงัจากที่ไดรับการยนืยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว  

 

 



 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

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

ผูเดินทางทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูหิรือสนามบินดอน
เมือง ขึ้นอยูกบัสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถงึสนามบิน
ลวงหนาอยางนอย 3 ช่ัวโมง) 
ออกเดินทางสูประเทศมัลดฟีส ตามสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง  
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล 
ประเทศมัลดฟีส หลังผานดานตรวจคนเขาเมอืงและพิธกีารทางศุลกากรแลว 
พบเจาหนาที่รีสอรท ตอนรับทานอยางอบอุน  
นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดย เครือ่งบนิน้ํา ใชเวลาเดนิทางประมาณ 35 
นาที  

15.00 น. เช็คอินเขาหองพกั จากน้ันใหทานพกัผอนตามอัธยาศัย 
18.30-22.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 พักที ่ Vakkaru Maldives  
 

วันทีส่อง มาเล (มัลดฟีส)    (เชา/-/คํ่า) 
06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ําที่ไมมีเคร่ืองยนตและกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ
เชน บริการสปา ศูนยบริการ ดําน้ําลึก บริการยมิออกกําลงักาย เปนตน (บางรายการมี
คาใชจายเพิม่เตมิไมไดรวมในแพ็คเกจ ทางผูเขา พักตองทําการชําระคาใชจายเมือ่ใชบริการ 
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่รีสอรท) 
12.30-15.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไมไดรวมในแพ็คเกจ) 
18.30-22.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 พักที ่ Vakkaru Maldives  
 

วันทีส่าม มาเล (มัลดฟีส)  (เชา/-/คํา่) 
06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ําที่ไมมีเคร่ืองยนตและกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ
เชน บริการสปา ศูนยบริการ ดําน้ําลึก บริการยมิออกกําลงักาย เปนตน (บางรายการมี
คาใชจายเพิม่เตมิไมไดรวมในแพ็คเกจ ทางผูเขา พักตองทําการชําระคาใชจายเมือ่ใชบริการ 
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่รีสอรท) 
12.30-15.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไมไดรวมในแพ็คเกจ) 
18.30-22.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
 พักที ่ Vakkaru Maldives  
 

วันทีส่ี ่ มาเล (มัลดฟีส) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ/ดอนเมือง)  (เชา/-/-) 



 

 

06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท  
เช็คเอาท เกบ็สัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 
ออกเดินทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลือก  

 
 End of Service  

 
 

ประเภทหองพัก  รายละเอียด 

 

Beach Spa Pool Villa 

ขนาดหองพัก 114 ตรม. 

จํานวน  12 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน  

 

Over Water Villa 

ขนาดหองพัก 140 ตรม. 

จํานวน  43 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน  

 

Beach Pool Villa   

ขนาดหองพัก 250 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน 

 

Beach Family Pool Villa 

ขนาดหองพัก 250 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 
2   ทานหรือ ผูใหญ 2 ทาน 



 

 

 

Beach Pool Retreat (Pool at Back) 

ขนาดหองพัก 283 ตรม.  

จํานวน  5 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 
2   ทานหรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

Deluxe Beach Pool Retreat (Pool at 
Front) 

ขนาดหองพัก 241 ตรม.  

จํานวน  5 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 2 
ทาน  

  หรือผูใหญ 3 ทาน 

 

Over Water Pool Retreat 

ขนาดหองพัก 307 ตรม. 

จํานวน  5 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 2 
ทาน  

  หรือผูใหญ 3 ทาน 

 

Two Bedroom Beach Pool Villa 

ขนาดหองพัก 286 ตรม. 

จํานวน  12 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 4 
ทาน  

  หรือผูใหญ 4 ทาน 



 

 

 

The Residence  

(Four Bedroom Over Water Pool 
Residence 

ขนาดหองพัก 917 ตรม. 

จํานวน  1 วิลลา  

พักไดสูงสุด ผูใหญ 4 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 4 
ทาน  

  หรือผูใหญ 8 ทาน 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   รายละเอียด เวลาใหบริการ 

Amaany Restaurant International Cuisines 
Breakfast: 06:30 Hrs to 10:30 

Hrs  Dinner (On Selected 
Nights)   18:30 Hrs to 22:30 

Hrs  
Vakku Restaurant Grilled meat and seafood Lunch: 12:30 Hrs to 15:00 Hrs  

Dinner 18:30 Hrs to 22:30 Hrs 
Onu Restaurant South East Asian Cuisines Dinner 18:00 Hrs to 22:30 Hrs 

Isoletta Restaurant Italian Cuisines Lunch: 12:00 Hrs to 15:30 Hrs  
Dinner 18:30 Hrs to 22:30 Hrs 

Cabana  Poolside Lounge 10.00am - midnight 

Lagoon Bar Cocktails and Japanese 
cuisines 

Open 12:30 Hrs to 24:00 Hrs      
Lunch: 12:30 Hrs to 15:00 Hrs   

Dinner: 18:30 Hrs to 22:30 
Hrs   

Vakkaru Reserve Private dining only, advance 
reservation is required. Open 15:00 Hrs to 23:00 Hrs      

Spa 
Find inner serenity with expert therapists at Merana Spa, featuring luxurious over water 
single and couple treatment rooms, a hair and nail saloon, spa boutique and outdoor 
wellness area featuring warm whirlpool, cold plunge pool, sauna and steam room. 
Treatments 
An immersive head-to-toe journey inspired by the finest natural ingredients combined with 
luxurious skin care products. Indulge yourself in a collection of pampering treatments with 
a wide range of pressures, strokes and health benefits designed to awaken your senses. 



 

 

Wellness Center 

Our Wellness Center is complimentary for spa guests and equipped with steam, sauna, 
warm Jacuzzi, cold plunge pool and sundeck overlooking the ocean. To maintain 
environment that is serene and conducive for relaxation, kids under the age of 12 are not 
allowed to enter the area, while kids from 12 – 16 years old may access with parental 
supervision. 

Yoga pavilion, sauna, steam room, Jacuzzi, cold plunge pool,spa changing, and relaxation 
areas are available within Merana. 

To maintain a relaxing atmosphere, these facilities are accessible to all resort guests,with 
certain capacity at a times. 

Yoga  Practice the benefits of yoga, steeped in ancient Indian spiritual and ascetic 
disciplines. 

Daily schedule: Monday to Saturday 

Sun Salutation 7.30am to 8.30am 
Splash 

Famed for its verdant tropical splendour and crystal-clear waters, the Maldives brings you 
close to tranquil underwater nature and ultra-immersive experiences. 

Away from the resort and amongst the many atolls in the Maldives, Baa Atoll is renowned 
as a place of outstanding pure beauty, reflected in its status as a UNESCO Biosphere 
Reserve because of its unique biodiversity.Guests can explore the underwater marvels on 
the magnificent house reef or venture further to see the whale sharks and manta rays at 
Hanifaru Bay. 
 
Opening Hours: 8.00am to 6.00pm  

 
Diving Center   For an invigorating day spent out at sea, enjoy scuba diving with 
accredited PADI dive instructors from beginner to advanced level. Amazing world-class 
dive sites await your exploration 

  Guided dive trips for certified divers and non-certified divers 
  Dive equipment rental program (under direct supervision) 
  Specialty courses such as Nitrox diver, Digital Photography, Peak Performance 

Buoyancy, Night Diver, Drift Diver, Boat Diver, Naturalist Diver and few more 
  Private dive trips, courses and programs in several languages 



 

 

  Camera rental 

 

Splash Shop 

On-site retail shop offers assorted items from top brands of the market including mask, 
snorkels, fins, rash guards, bikinis, shorts, t-shirts, straps, dry packs, books, reef shoes, 
sunglasses, cameras, dive accessories and caps. 

Water sports and excursions 

Exhilarating aqua escapades abound in the Maldives. From adventurous boat trips to catch 
a magnificent fish which the chef will prepare for your evening meal. Try parasailing with a 
breathtaking view of the stunning islands below. 

When you are seeking more serene aqua activities you may choose to take a kayak and 
paddle around the protected lagoon or relax in the sun on the ocean with a private dhoni 
journey at sunset. 

Alternatively, choose from a host of water sports, including snorkelling on the house reef 
and the unique "blue hole" within the lagoon, sunset fishing, dolphin cruise and expeditions 
with a marine biologist. 

** บางรายการมีคาใชจายเพ่ิมเติมไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมทีร่ี
สอรท ** 
 

 
 
 
 
 


