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รหัสทัวร PIT1903973 
ทัวรมัลดีฟส Safari Island Resort & Spa  
- Seaplane รับสง  
- Welcome Drink 
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา-กลางวัน-เย็น) 
- เคร่ืองด่ืมไมจํากัด (น้ําแร, น้ําอัดลม, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล, ไวน, เบียร, ค็อกเทล) ต้ังแต
เวลา 10:30 - 22:00 น. 
- ฟรี Wifi สวนกลาง 
- ฟรี ทริปดําน้ําต้ืน 1 คร้ัง/ทาน/การเขาพัก (ขึ้นอยูกับตารางกิจกรรมของรีสอรท) 
- ฟรี ทริปลองเรือชมปลาโลมา 1 คร้ัง/ทาน/การเขาพัก 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

สายการบินที่นิยมเดินทาง 
สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวัน  
ออกเดินทาง PG 711      กรงุเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)         09.30-11.45 
เดินทางกลับ PG 712  มาเล (มัลดีฟส)– กรงุเทพฯ  12.40-19.05 
 
สายการบินศรีลังกันแอรไลน ออกเดินทางทุกวัน 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 (วันรุงขึน้) 
 
สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวัน  
ออกเดินทาง FD175 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส)  09.25 - 11.50 
เดินทางกลับ FD176 มาเล (มัลดีฟส)– กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)  12.35 - 19.05 
 
 
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)  
06.00 น. ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูิ / สนามบินดอนเมือง อาคาร

ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. กอนการเดินทาง)  
..........  ออกเดินทางสู เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส 
.......... เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมัลดีฟส หลัง

ทําการผานดาน ตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอท่ี 
เคานเตอร ซาฟาร ีไอซแลนด รีสอรท และเจาหนาท่ีนําทานเดินทางเขาสูรีสอรท 
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของรีสอรท  
ทานสามารถสั่งเครื่องดื่มตางๆไดไมอ้ัน ฟรี!!! (ยกเวนเครื่องด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 

 
 
 
 



    

 

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทางมัลดีฟส  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําต้ืน , 
เรือใบ, วอลเลยบอล ชายหาด, สระวายน้ํา  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกบั
ทางรีสอรทเชน ดําน้ําลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกมากมาย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท  
  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของรีสอรท  

ทานสามารถสั่งเครื่องดื่มตางๆไดไมอ้ัน ฟรี!!! (ยกเวนเครื่องด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 

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

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําต้ืน , 
เรือใบ, วอลเลยบอล ชายหาด, สระวายน้ํา  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกบั
ทางรีสอรทเชน ดําน้ําลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกมากมาย  

 เก็บสัมภาระเพ่ือทําการ Check Out ออกจากรีสอรท 
ทางโรงแรมจะทําการแจงเวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบ
ลวงหนา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท 
.........  ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพ่ือเดินทางกลับ 
.........  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม/ิสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอม

ความประทับใจ 
 
 

 
 
 
 

 



    

 

SAFARI ISLAND RESORT AND SPA  
BY SEAPLANE 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE 

รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็ก พักหองกลางนํ้าได 
แพ็คเกจโปรโมช่ันนี้ สามารถเดินทางดวยตนเองทุกวัน  

 
 1 -23 ธันวาคม  2562 

ประเภทหอง 3 วัน 2 คืน ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 
พักคู 2-12 ป พักคู 2-12 ป 

BEACH 
BUNGALOW 27,500 12,000 33,100 14,800 
SEMI WATER 
BUNGALOW 28,600 12,000 34,700 14,800 

WATER 
BUNGALOW 29,800 12,000 36,800 14,800 

 
7-31 มกราคม 2563 

ประเภทหอง 3 วัน 2 คืน ราคาทานละ 4 วัน 3 คืน ราคาทานละ 
พักคู 2-12 ป พักคู 2-12 ป 

BEACH 
BUNGALOW 29,600 12,000 36,000 14,800 
SEMI WATER 
BUNGALOW 30,600 12,000 37,600 14,800 

WATER 
BUNGALOW 31,800 12,000 39,500 14,800 

 
1 กุมภาพันธ – 2 เมษายน 2563 

ประเภทหอง 3 วัน 2 คืน ราคาทานละ 4 วัน 3 คืน ราคาทานละ 
พักคู 2-12 ป พักคู 2-12 ป 

BEACH 
BUNGALOW 29,600 12,000 36,000 14,800 
SEMI WATER 
BUNGALOW 30,600 12,000 37,600 14,800 

WATER 
BUNGALOW 31,800 12,000 39,500 14,800 



    

 

3 - 30เมษายน 2563 
ประเภทหอง 3 วัน 2 คืน ราคาทานละ 4 วัน 3 คืน ราคาทานละ 

พักคู 2-12 ป พักคู 2-12 ป 
BEACH 

BUNGALOW 27,700 12,000 33,400 14,800 
SEMI WATER 
BUNGALOW 28,800 12,000 35,000 14,800 

WATER 
BUNGALOW 30,000 12,000 37,100 14,800 

 
อัตราดังกลาวน้ีรวม 
- คาท่ีพักตามแพ็คเกจที่เลือก 
- Seaplane รับสง สนามบิน – รีสอรท - สนามบนิ พรอมการบรกิารตอนรับตัง้แตที่สนามบิน 
- Welcome Drink 
- การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา-กลางวัน-เย็น) 
- เครื่องดื่มไมจํากัด (น้ําแร, น้ําอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล, ไวน, เบียร, ค็อกเทล) ตั้งแตเวลา 
10:30 - 22:00 น. 
- ฟรี Wifi สวนกลาง 
- ฟรี ทริปดําน้ําตื้น 1 ครั้ง/ทาน/การเขาพัก (ขึ้นอยูกับตารางกิจกรรมของรีสอรท) 
- ฟรี ทริปลองเรือชมปลาโลมา 1 ครั้ง/ทาน/การเขาพัก (ขึ้นอยูกับตารางกิจกรรมของรีสอรท) 
- ประกันการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

ราคาแพ็คเกจน้ีไมรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดีฟส-กรุงเทพ)  
 คาทิปพนักงาน (ตามความพึงพอใจ)  
 คากิจกรรมและคาใชจายอ่ืนๆนอกเหนือรายการ  
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

 
เงื่อนไขการจองและชําระเงิน 
 ชําระมดัจํา 50% หลังจากไดรบัยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันและทําการชําระ

เงินสวนที่เหลือลวงหนากอนเดินทาง 30-45 วัน (ตามเงื่อนไขของทางรีสอรท) 
 



    

 

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

ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิทุกกรณี 
 
*ขอมูลรีสอรท* 

หองอาหาร All Inclusive เวลาเปด-ปด 
 

Main Restaurant 
ม้ือเชา 07.30 น. - 10.00 น.  
ม้ือกลางวัน : 12.30 น. - 14.00 น.  
ม้ือกลางวัน (วนัศุกร) 13.15 น. – 14.45 น. 
ม้ือเย็น : 19.30 น. - 21.00 น. 

 
Bar 

ของวาง 
เชา : 10.00 น. – 11.30 น. 
บาย : 15.30 น. – 17.00 น. 
เคร่ืองดื่ม 10.00-22.00น. 

 
 
หมายเหตุ 
 ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถปุระสงคเพื่อ

การทองเที่ยว เทาน้ัน  
 อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิาร ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกนัภัย 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกล
วันที่คณะจะเดินทาง   

 หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผล
ใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 



    

 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธ์ิขาดเปนของทางกอง
ตรวจคนเขาเมือง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก 
หรือลาชาของสาย การบนิ เรือ รถไฟ อุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบรษิัทฯ  

 ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบรกิารใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบรกิารได 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือ และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมาก
เปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
                                 


