
 

 

รหัสทัวร PIT1904010 
ทัวรมัลดฟีส VL TAJ Exotica Resort Maldives 
มาเล / Speedboat / กิจกรรมกฬีาชายหาด / ดําน้ําต้ืน  

 
 



 

 

TAJ Exotica Resort & Spa 
 

 
 
สายการบินที่นิยมเดินทาง 
สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวัน  
ออกเดินทาง PG 711   กรุงเทพฯ – มาเล (มลัดีฟส)      09.30 - 11.45 
เดินทางกลับPG 712    มาเล (มัลดีฟส)– กรงุเทพฯ      12.40 - 19.05 
 
สายการบินศรีลังกันแอรไลน ออกเดินทางทุกวัน ตอเคร่ืองที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรี
ลังกา 
ออกเดินทาง UL403  กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)        09.00 - 10.50  
ตอเคร่ือง UL115   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(มัลดีฟส)   13.35  - 14.30  
 
เดินทางกลับUL104   มาเล (มัลดีฟส)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)   20.35  -  22.35  
ตอเคร่ือง UL402   โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรงุเทพฯ    01.15  -  06.15 
(วันรุงขึ้น) 
 
 
 



 

 

สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวัน (โปรดเช็คไฟลทบนิกบัพนักงานขายกอนทาํการ
จองตั๋วทุกครั้ง) 
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 

อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. กอนการ
เดินทาง)  

..........  ออกเดินทางสู เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส 

.......... เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมลัดีฟส 
หลังทําการผาน ดานตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอท่ี 
เคานเตอร VL TAJ Exotica Resort Maldives และเจาหนาท่ีนําทานเดิน
ทางเขาสูรีสอรท  

 จากน้ัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอรท 
 (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ณ รีสอรท เน่ืองจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเชา

เทานั้น) 
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ รีสอรท  
 (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ณ รีสอรท เน่ืองจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเชา

เทานั้น) 
 
 
 



 

 

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทางมัลดีฟส  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 
 อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยและกิจกรรมมากมายกับทางรีสอรท เชน บรกิาร

อุปกรณดําน้ําตื้น, กิจกรรมทางน้ํา (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจาย โปรดสอบถามรี
สอรทเพิ่มเติม) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอรท 
 (มีคาใชจายเพ่ิมเตมิ ณ รีสอรท เน่ืองจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเชา

เทานั้น) 
 อิสระใหทานรวมสนุกกบักิจกรรมมากมายกบัทางรีสอรท หรือ เลือกพักผอนตาม

อัธยาศัย กับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจาย โปรด
สอบถามรีสอรทเพิ่มเติม) 

คํ่า รับประทานอาหารกลางคํ่า ณ รีสอรท 
 (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ณ รีสอรท เน่ืองจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเชา

เทานั้น) 
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 
 

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทางมาเล (มัลดีฟส) – กรุงเทพฯ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาท ิดําน้ํา
ตื้น , กิจกรรมทางน้ํา (บางกิจกรรมอาจมีคาใชจาย โปรดสอบถามรสีอรทเพิ่มเติม)  
เก็บสัมภาระเพ่ือทําการ Check Out ออกจากรีสอรท 

  ทางโรงแรมจะทําการแจงเวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบ
ลวงหนา  

.........  ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพื่อเดินทางกลับ 

.........  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ 

.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม/ิสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 

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



 

 

TAJ Exotica Resort & Spa 
รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็ก พักหองกลางนํ้าได 
แพ็คเกจโปรโมช่ันนี้ สามารถเดินทางดวยตนเองทุกวัน 
 

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 

ประเภทหองพัก/ราคาเด็ก แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน ราคาทาน
ละ พักคู 

แพ็คเกจ 5 วนั 4 คืน ราคาทาน
ละ พักคู 

Lagoon Villa 42,000 54,000 
Deluxe Lagoon Villa with 

Pool 44,000 57,000 
Extra Person 

ผูใหญ ทานที่สาม 22,000 28,500 
เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

ราคาทานละ เขาพักฟรี 

ราคาพักเสริมสามารถเขาพักไดเฉพาะหองพัก Deluxe Lagoon Villa with Pool / หอง Lagoon 
Villa ไมสามารถเขาพักเสริมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2562 

ประเภทหองพัก/ราคาเด็ก 
แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน ราคาทาน

ละ 
แพ็คเกจ 5 วนั 4 คืน ราคาทาน

ละ 
พักคู พักคู 

Lagoon Villa 47,000 60,000 
Deluxe Lagoon Villa with 

Pool 50,000 65,000 
Extra Person 

ผูใหญ ทานที่สาม 22,000 28,500 
เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา

ทานละ เขาพักฟรี 

ราคาพักเสริมสามารถเขาพักไดเฉพาะหองพัก Deluxe Lagoon Villa with Pool / หอง 
Lagoon Villa ไมสามารถเขาพักเสริมได 
 

24 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 

ประเภทหองพัก/ราคาเด็ก 
แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน ราคาทาน

ละ 
แพ็คเกจ 5 วนั 4 คืน ราคาทาน

ละ 
พักคู พักคู 

Lagoon Villa 81,000 93,500 
Deluxe Lagoon Villa with 

Pool 106,000 123,000 
Extra Person 

ผูใหญ ทานที่สาม 22,000 28,500 
เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา

ทานละ เขาพักฟรี 

ราคาพักเสริมสามารถเขาพักไดเฉพาะหองพัก Deluxe Lagoon Villa with Pool / หอง Lagoon 
Villa ไมสามารถเขาพักเสริมได 

 
 



 

 

*24th Dec: Christmas Eve Gala Dinner ผูใหญเพ่ิมทานละ 12,000 บาท | 
 เด็กเพ่ิมทานละ 6,000 บาท 
*31st Dec: New Year Eve Gala Dinner ผูใหญเพ่ิมทานละ 15,500 บาท |  
เด็กเพ่ิมทานละ 7,750 บาท 
หามทําการ Check out วันที่ 24 30 31 ธนัวาคม 19 และ 1 มกราคม 20 

 
 

6 มกราคม – 30 เมษายน 2563 

ประเภทหองพัก/ราคาเด็ก 
แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน ราคาทาน

ละ 
แพ็คเกจ 5 วนั 4 คืน ราคาทาน

ละ 
พักคู พักคู 

Lagoon Villa 50,000 54,000 
Deluxe Lagoon Villa with 

Pool 65,000 70,000 
Extra Person 

ผูใหญ ทานที่สาม 22,000 28,500 
เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา

ทานละ เขาพักฟรี 

ราคาพักเสริมสามารถเขาพักไดเฉพาะหองพัก Deluxe Lagoon Villa with Pool / หอง Lagoon 
Villa ไมสามารถเขาพักเสริมได 

 
ราคาแพ็คเกจน้ีรวม 
– หองพักตามแพ็คเกจที่เลือก 
– บรกิารรบัสงสนามบนิ – รีสอรทดวย Speedboat 
– บรกิารอาหารเชาและเย็น (Half Board) ที่หองอาหาร 24 Degrees สามารถอัพเกรดเปน 
Full Board ได 
• อัพเกรด Full Board (รวมอาหารเชา กลางวัน และ เย็นไมรวมเครื่องด่ืม) ผูใหญเพ่ิมทานละ 
2,000 บาท/คืน และ เด็กอาย ุ3 – 11.99 ปเพ่ิมทานละ  1,000 บาท เด็กอายุไมเกิน 3 ป 
ฟรี อัพเกรดตามผูปกครอง 



 

 

– พนักงานตอนรับที่สนามบิน 
– Welcome Drink ดวย Sparkling Wine หรือ Fresh Juice พรอมผาเย็นตอนรับ 
– บรกิาร Butler สวนตัวดูแลระหวางเขาพัก 
– ฟรี Wi Fi บริเวณสวนกลางและหองพัก 
– ฟรี อุปกรณดําน้ําต้ืน หนากาก ฟน ชูชีพ 
– ฟรี สิทธิ์การเขาใชสระวายน้ํา ศูนยออกกําลัง หองสมุด กิจกรรมกีฬาชายหาด 
– ฟรี อุปกรณกฬีาทางน้ํา 
– ประกันภัยการเดนิทางทานละ 1,000,000 บาท 
 
สทิธิพิเศษสําหรับคูรัก Honeymoon 
– กิจกรรมลองเรือฟรี 1 กิจกรรมสําหรับ 2 ทาน (ขึ้นอยูกับทางรีสอรทจัดเตรียมให) 
– กิจกรรมถายภาพเฉลิมฉลอง 30 นาท ีพรอมภาพถายที่ระลึก 1 ใบ ขนาด 6×8 น้ิว 
– ตกแตงหองพักและอางอาบน้ําดวยบรรยากาศโรแมนตกิ 
*พักขั้นตํ่า 4 คืนและตองแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสไมเกิน 12 เดือนหลังวันจดทะเบียน* 
*ไมสามารถใชสทิธิพิเศษไดในชวง 24 ธันวาคม 19 – 5 มกราคม 20 
สิทธิพิเศษน้ีทางรีสอรทจัดใหโดยไมมีคาใชจาย หากไมไดรับสิทธิครบไมสามารถขอเงินคืนหรือ
เปลี่ยนเปนอยางอ่ืนแทนได 
 
ราคาแพ็คเกจน้ีไมรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดีฟส-กรุงเทพ)  
 คาทิปพนักงาน (ตามความพึงพอใจ)  
 คากิจกรรมและคาใชจายอ่ืนๆนอกเหนือรายการ  
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบกํากบัภาษี) 

 
เงื่อนไขการจองและชําระเงนิ 
 ชําระมดัจํา 50% หลังจากไดรบัยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันและทําการ

ชําระเงินสวนที่เหลือลวงหนากอนเดินทาง 30-45 วัน (ตามเงื่อนไขของทางรีสอรท) 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด (*โดยเปนไปตามเงื่อนไขของทางรี

สอรท*) 
 การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไมครบตามที่จองทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทุกกรณี 
หมายเหตุ 
เอกสารประกอบการเดินทาง ใชหนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทาง 

- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมี
วัตถปุระสงคเพื่อการทอง เที่ยวเทาน้ัน  

- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่นราคาคา บริการในกรณีที่มกีารขึน้ราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยน
ไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่จะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง ดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ เปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน บางสวนหรือทั้งหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาว ตางชาติหรือคนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาด
เปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชา ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม สถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ จะทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน โรงแรมหรือ
บริษัทขนสง เมื่อเกดิการ สูญหายของสัมภาระ ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผดิชอบ
ตอการสูญหายดังกลาว  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบรกิารใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ
ตางๆ ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคญั 

 
 


