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Code: IG04-MDV-QQMLE_PK006-The Standard-Now-Dec-31-91-A220715 

 

THE STANDARD MALDIVES  

 

 

 

รสีอรท์ 5 ดาว เดนิทางดว้ย Seaplane 40 นาทจีากสนามบนิมาเล ่

รสีอรท์สวย สสีนัสดใสเอาใจสายแฟช ัน่ 

 ส ิง่อ านวยความสะดวกครบครนั มจีดุด าน า้ต ืน้ชมแนวปะการงั 

บรกิารอาหารอรอ่ยหลากหลายสไตล ์ 

 

BOOK: 1 MAY – 15 AUGUST 2022 

STAY: 1 MAY – 21 DECEMBER 2022 
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วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู/ิดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์                (-/-/เย็น)                            

 ผูเ้ดนิทางท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมูหิรอืสนามบนิดอนเมอืง ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิทีท่า่นเลอืกเดนิทาง (ควรเดนิทางถงึสนามบนิลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

ออกเดนิทางสูป่ระเทศมลัดฟีส ์ตามสายการบนิทีท่า่นเลอืกเดนิทาง 

 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังผา่นดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ พบเจา้หนา้ทีร่สีอรท์ตอ้นรับทา่นอยา่งอบอุน่ น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูร่สีอรท์โดย เครือ่งบนิน ้า (Seaplane)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี

 เดนิทางถงึทีพั่ก เชค็อนิเขา้หอ้งพัก จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

19.30-22.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักของรสีอรท์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

 พักทีร่สีอรท์ The Standard Maldives  

วนัทีส่อง  มาเล ่(มลัดฟีส)์         (เชา้/-/เย็น) 

06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัของรสีอรท์ 

 ใหท้า่นสนุกสนานกบัการด าน ้าตืน้รอบๆรสีอรท์ (ไมร่วมคา่บรกิารอปุกรณ์) 

     กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารหลักของรสีอรท์ 

 จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอื เลอืกใชบ้รกิารจากทางรสีอรท์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารหลักของรสีอรท์ 

 The Standard Maldives  

วนัทีส่าม มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู/ิดอนเมอืง)  (เชา้/-/-) 

06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกัของรสีอรท์ 

 เชค็เอาท ์เก็บสมัภาระ และเตรยีมตัวออกเดนิทางสูส่นามบนิมาเล ่

 ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย ตามสายการบนิทีท่า่นเลอืก 

 

อตัราคา่บรกิารหนว่ยเป็นบาท / ราคาเป็นราคาตอ่ทา่น / ราคานีใ้ชส้ าหรบัการพกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) 

1 MAY – 30 SEPTEMBER 2022 

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 2 คนื 

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 3 คนื 

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 4 คนื 

ราคาทา่นละ 

FB AI FB AI FB AI 

Lagoon Overwater with Pool 41,300 44,800 51,600 56,900 62,000 68,900 

Ocean Overwater with Pool 43,200 46,800 54,500 59,500 65,800 72,100 

Lagoon Beach with Pool 45,400 49,000 57,800 63,100 70,200 77,300 

Ocean Beach with Pool 47,300 50,900 60,700 66,000 74,100 81,100 

ส าหรบัการเขา้พกั 3 ทา่น 

ทา่นที ่3 ราคาทา่นละ 
31,900 35,100 37,700 42,500 43,600 49,900 
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เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(2-11.99 ปี) ราคาทา่นละ 
10,500 10,500 11,000 11,000 11,500 11,500 

1 OCTOBER – 21 DECEMBER 2022 

ประเภทหอ้งพกั 

แพ็คเกจ 2 คนื 

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 2 คนื 

ราคาทา่นละ 

แพ็คเกจ 4 คนื 

ราคาทา่นละ 

FB AI FB AI FB AI 

Lagoon Overwater with Pool 45,500 48,900 57,800 62,500 69,900 76,200 

Ocean Overwater with Pool 47,600 50,900 60,700 65,500 73,800 80,100 

Lagoon Beach with Pool 50,200 53,800 65,100 70,400 79,900 86,900 

Ocean Beach with Pool 52,400 56,000 68,400 73,600 84,300 91,300 

ส าหรบัการเขา้พกั 3 ทา่น 

ทา่นที ่3 ราคาทา่นละ 
32,700 35,900 38,900 43,500 45,000 51,500 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(2-11.99 ปี) ราคาทา่นละ 
10,500 10,500 11,000 11,000 11,500 11,500 

 

ราคาแพ็คเกจรวม 

 คา่ทีพ่ักตามจ านวนคนืและตามประเภทหอ้งทีท่า่นเลอืก  

 คา่เครือ่งบนิน ้า บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล-่รสีอรท์-สนามบนิมาเล ่

 บรกิารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกสมัภาระ ในการเชค็อนิเทีย่วบนิในประเทศหรอืเครือ่งบนิน ้าทีส่นามบนิมาเล ่

 บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและเชค็อนิ ณ รสีอรท์ 

 คา่มือ้อาหารตามทีท่า่นเลอืก 

 Full Board (อาหารเชา้+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น รวมเครือ่งดืม่ในมือ้อาหานและบรกิารในหอ้งอาหารเทา่นัน้) 

o คา่อาหารเชา้ กลางวัน เย็น รวมเครือ่งดืม่ ชา กาแฟและน ้าผลไม ้ณ หอ้งอาหารหลกั Kula 

o เวลาอาหารเชา้ 06.30 - 10.00 น. 

o เวลาอาหารกลางวัน 12.30 – 14.30 น. 

o เวลาอาหารมือ้เย็น 18.30 - 21.30 น. 

 All Inclusive 

(อาหารเชา้+อาหารกลางวนั+อาหารเย็น รวมเครือ่งดืม่มแีละไมม่แีอลกอฮอล)์ 

o คา่อาหารเชา้ กลางวัน เย็น รวมเครือ่งดืม่ ชา กาแฟและน ้าผลไม ้ณ หอ้งอาหารหลกั Kula 

o เครดติในมือ้อาหารค า่ทา่นละ $50 เมือ่เลอืกทานอาหารทีห่อ้งอาหาร Guduguda หรอื BBQ Shak) 

o เครือ่งดืม่แอลกอฮอลลต์ามรายการเสรฟ์ิตลอดทัง้วัน 

o มนิบิาร ์บรกิาร ไวน ์เบยีร ์โค๊ก สไปรท์ เตมิวันละ 1 ครัง้ทกุวัน (บางรายการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 บรกิารอปุกรณ์กฬีาเทนนสิ 

 บรกิาร Wi-Fi พืน้ทีส่าธารณะและในหอ้งพกั 
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 บรกิารน ้าดืม่ 2 ขวดในวลิลา่ เตมิทกุวัน 

 Kid’s Club facilities and activities program 

 บรกิารจักรยานใชภ้ายในรสีอรท์ 

 บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ภายในวลิลา่ 

 บรกิารอปุกรณ์กฬีา เรอืพายคายคั (ยกเวน้แบบ Glass Kayak) 

 Service Charge, Maldives GST Tax  & Green Tax  

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 3,000,000 บาท 

 

ราคาแพ็คเกจไมร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับระหวา่งประเทศ  

 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ 

 คา่มนิบิาร ์คา่กจิกรรมด าน ้าลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทใ์น

ประเทศและระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครือ่งดืม่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี ขอน าเสนอราคาใหม)่ 

  

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิและการยกเลกิการจอง (แตล่ะรสีอรท์มเีงือ่นไขทีแ่ตกตา่งกนั) 

การจองแพ็คเกจและการช าระเงนิ 

 กรณุาช าระคา่มดัจ า 60% หรอืคา่บรกิารเต็มจ านวน (ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการจองและโปรโมชัน่ทีท่ าการจอง ณ ขณะนัน้) 

หลังจากไดรั้บการยนืยนัการจองจากทางบรษัิท บลิเลีย่น เดสตเินชัน่ จ ากดั ภายใน 7 วัน ทัง้นี ้ข ึน้กบัปรมิาณการเขา้พกั

ในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดรั้บจากทางรสีอรท์  

 หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30-45 วัน กรณุาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวนกอ่นท าการจอง (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการจองและชว่ง

เดนิทาง) 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิมากกวา่  45 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิท บลิเลีย่น เดสตเินชัน่ จ ากดั ท าการหักคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 6,000 บาท

จากราคาแพ็กเกจทัง้หมด (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการจองและชว่งเดนิทาง) 

 ยกเลกิ 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิท บลิเลีย่น เดสตเินชัน่ จ ากดั ท าการหักคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาแพ็กเกจ

ทัง้หมด 

 ยกเลกิ 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิท บลิเลีย่น เดสตเินชัน่ จ ากดั ท าการหักคา่ใชจ้า่ย 100% จากราคาแพ็กเกจ

ทัง้หมด 

 ยกเลกิกะทันหันหรอืเขา้พักไมค่รบตามจ านวนคนืหรอืจ านวนวันทีท่ าการจอง ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 หากท าการยกเลกิในฤดกูาลทอ่งเทีย่ว(Peak Season) อาจมกีารปรับเปลีย่นเงือ่นไขตามรสีอรท์ก าหนดและทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้หลังจากทีไ่ดรั้บการยนืยนัการจองทีพ่ักเรยีบรอ้ยแลว้   
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ประเภทหอ้งพกั  รายละเอยีด 

 LAGOON OVERWATER WITH POOL  

ขนาดหอ้งพกั 110 ตรม. 

จ านวน  32 วลิลา่  

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่2 ทา่น+เด็ก (ไมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น 

 

 

 

 

 

OCEAN OVERWATER VILLA WITH POOL 

ขนาดหอ้งพกั 110 ตรม. 

จ านวน  52 วลิลา่  

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่2 ทา่น+เด็ก (ไมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น 

 LAGOON BEACH WITH POOL  

ขนาดหอ้งพกั 137 ตรม. 

จ านวน  7 วลิลา่  

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่2 ทา่น+เด็ก (ไมเ่กนิ 12ปี) 1 ทา่น 

 

 OCEAN BEACH WITH POOL  

ขนาดหอ้งพกั 137 ตรม. 

จ านวน  17 วลิลา่  

พกัไดส้งูสดุ ผูใ้หญ ่2 ทา่น+เด็ก (ไมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น 

 

 

 

** สิง่อ านวยความสะดวกบางรายการมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไมไ่ดร้วมในแพ็คเกจ  กรณุาสอบถามรายละเอยีด

เพิม่เตมิทีร่สีอรท์ ** 

เท่ียวบินท่ีบินสู่มลัดีฟส ์(อพัเดต ณ วนัท่ี 2 มิ.ย. 65) 

ขณะนี้มเีทีย่วบนิตรงจากสายการบนิเดยีวคอื ไทยแอรเ์อเชยี 
ใหบ้รกิารเทีย่วบนิ ในวนั จนัทร ์พธุ ศกุร ์อาทิตย ์ 
**สามารถเชค็ราคาและไฟทบ์นิล่วงหน้าได้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


