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Code: IG04-MDV-QQMLE_PK008-DusitThani-Now-Dec-40-58-A220715 

 

DUSIT THANI RESORT & SPA MALDIVES 

 

 

 

ดสุติธาน ีมลัดฟี เป็นโรงแรมทีผ่สานความดแูลเอาใจใสแ่ละการบรกิารอยา่งเยีย่มยอดแบบไทยๆ ทีผ่นกึรวมกบั

ความหรหูรามรีะดับตามแบบฉบบัโรงแรมระดับหา้ดาวไดอ้ยา่งลงตัว ดสุติธาน ีมลัดฟี ตระหงา่นในออ้มกอดของธรรมชาติ

อนัอดุมไปดว้ยทศันยีภาพทีแ่สนงดงามชนดิลมืหายใจ ทา่มกลางทอ้งทะเลใสและหาดทรายสสีะอาดตา และพเิศษทีส่ดุ

คอื แนวปะการังทีโ่อบลอ้มรอบเกาะรอบเกาะ ในมมุมองแบบ 360 องศา ในหว้งน ้าเทอควอยซ ์

ใชเ้วลาเพยีง 35 นาท ีเดนิทางโดยเครือ่งบนิจากเกาะสนามบนิเมอืงหลวงมาเล ่สูส่นามบนิภายในประเทศดารา

วันด ูและ น่ังเรอืสปีดโบท๊อกีเพยีง 10 นาท ีทา่นก็จะไดพ้บกบัพืน้ทีแ่ละทีพั่กทีไ่มต่า่งจากสรวงสวรรคข์องโรงแรมดสุติ

ธาน ีมลัดฟีส ์ 
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วนัแรก กรงุเทพ- มลัดฟีส ์  

เชา้ ผูโ้ดยสารเดนิทางไปเชค็อนิ ณ สนามบนิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  

ออกเดนิทางจากกรงุเทพสูส่นามบนิมาเล ่ 

 เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิมาเลห่ลังจากผา่นตม. แลว้เรยีบรอ้ย จะพบเจา้หนา้ทีถ่อืป้าย 

ตอ้นรับ และน าทา่นไปยงั Counter หมายเลข E5 ของ Dusit Thani 

 ออกเดนิทางสู ่Dusit  โดย Domestic Flight ไปยงัสนามบนิภายในประเทศ ดาราวนัด ู 

จากนัน้ ใชเ้วลาเดนิทางดว้ย Speedboat ประมาณ 10 นาท ีสูร่สีอรท์  

พเิศษ!! ส าหรับการจองผา่นทางบรษัิทฯ ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนิมาเล ่เขา้สูโ่รงแรมดว้ย

Seaplane 

 พบกบัการตอ้นรับอนัแสนอบอุน่และ Welcome drink จากเจา้เจา้หนา้ที ่

บา่ย อสิระอาหารกลางวัน ตามแพ็กเกจทีท่า่นเลอืก 

แนะน า หอ้งอาหาร Sea Grill หรอื หอ้งอาหารเบญจรงค ์(A La Carte) 

หลังรับประทานอาหารเสร็จ เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย ไปใชบ้รกิารสปาที ่Devarana Spa  

หรอืรว่มกจิกรรมทีท่างรสีอรท์มใีหฟ้รหีรอืซือ้กจิกรรมเพิม่เตมิไดต้ามตอ้งการ 

เย็น อสิระอาหารเย็น ตามแพ็กเกจทีท่า่นเลอืก 

แนะน า หอ้งอาหาร The Market (buffet), Sea Grill (à la carte)  หรอืเบญจรงค ์(à la carte)  

เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่เย็นไดต้ลอดการพักผอ่น 
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วนัทีส่อง มลัดฟีส ์

 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร The Market (buffet), ของรสีอรท์  ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้  

หลังรับประทานอาหารเชา้ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย เขา้รว่มกจิกรรมทีร่สีอรท์มใีหฟ้ร ีหรอืซือ้

กจิกรรมตา่งๆเพิม่ทีร่สีอรท์ไดต้ามตอ้งการ  

ทา่นสามารถอสิระกบักจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ อาท ิขีจ่ักรยาน,เรอืแคนู,เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, 

กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไมม่เีครือ่งยนต)์ Fitness เป็นตน้ 

บา่ย อสิระอาหารกลางวัน ตามแพ็กเกจทีท่า่นเลอืก 

แนะน า หอ้งอาหาร Sea Grill หรอื หอ้งอาหารเบญจรงค ์(A La Carte) 

หลังรับประทานอาหารเสร็จ เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย ไปใชบ้รกิารสปาที ่Devarana Spa  

หรอืรว่มกจิกรรมทีท่างรสีอรท์มใีหฟ้รหีรอืซือ้กจิกรรมเพิม่เตมิไดต้ามตอ้งการ 

เย็น อสิระอาหารเย็น ตามแพ็กเกจทีท่า่นเลอืก 

แนะน า หอ้งอาหาร The Market (buffet), Sea Grill (à la carte)  หรอืเบญจรงค ์(à la carte)  

เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่เย็นไดต้ลอดการพักผอ่น 

  

วนัทีส่าม Dusit Thani – Airport – Bangkok                 

 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร The Market (buffet), ของรสีอรท์  ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้  

หลังรับประทานอาหารเชา้ ทา่นสามารถพักผอ่นตามอธัยาศัย เขา้รว่มกจิกรรมทีร่สีอรท์มใีหฟ้ร ีหรอืซือ้
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กจิกรรมตา่งๆเพิม่ทีร่สีอรท์ไดต้ามตอ้งการ  

 เชค็เอา้ทแ์ละเตรยีมตวัออกเดนิทางตามเวลาทีร่สีอรท์แจง้ 

 เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ท ์จากหอ้งพัก (แตต่ัวทา่นเองสา่มารถเลน่กจิกรรมและใชส้ ิง่อ านวยความสะดวก 

ตา่งๆ ได ้ยกเวน้หอ้งพกั) 

เชค็อนิ ณ เคาเตอร ์ของสายการบนิ  

ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

Dusit Thani – Maldives  

Promotion Dusit Thani 

Book Before 30 Sep 2022 
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Period : 1 May – 30 Sep 2022 

Seaplane + Breakfast 

Half Board +3,000/pax/night, Full Board +4,700/pax/night,  

Pure Indulgence +5,700/pax/night 

Room category 3 Days 2 Nights  4 Days 3 Nights 

Beach Villa 40,700 43,000 

Beach Villa With Pool 43,400 46,600 

Deluxe Beach Villa With Pool 44,200 47,800 

Water Villa with Pool 46,100 50,000 

Ocean Villa with Pool 48,600 53,800 

 

Period : 1 Oct – 23 Dec 2022 

Seaplane + Breakfast 

Half Board +3,000/pax/night, Full Board +4,700/pax/night,  

Pure Indulgence +5,700/pax/night 

Room category 3 Days 2 Nights  4 Days 3 Nights 

Beach Villa 44,200 47,700 

Beach Villa With Pool 46,900 51,400 

Deluxe Beach Villa With Pool 47,700 52,400 

Water Villa with Pool 49,500 54,800 

Ocean Villa with Pool 52,100 58,400 

 

Period : 1 May – 23 Dec 2022 

Seaplane + Breakfast 

Half Board +3,000/adult/night, Full Board +4,700/adult/night,  

Pure Indulgence +5,700/adult/night, Child free upgrade meal plan ตามผูใ้หญ ่

Extra Person 3 Days 2 Nights  4 Days 3 Nights 

Adults 12 yrs++ 31,600 37,800 

Child 2-11.99 yrs 15,000 16,000 
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หมายเหต ุ

- ราคานีเ้ป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับการเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้งเทา่นัน้* 

- ราคาหอ้งพกัประเภทอืน่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

- โปรโมชัน่ส าหรับ New Booking เทา่นัน้ หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหม ่ไมส่ามารถ Rebook ได ้

 

อตัราดงักลา่วรวม 

 คา่หอ้งพกัตามทีเ่ลอืก 

 รับสง่ สนามบนิ-รสีอรท์ดว้ย Seaplane 

 Lounge บรกิารที ่Seaplane terminal 

 Welcome drink 

 อาหารตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก (BB,HB,FB,PI) 

 ฟร ีพนักงานดแูลประจ าหอ้งพัก (Butler Service) 

 ฟร ีน ้าดืม่ในหอ้งพัก 4 ขวด/วัน 

 ฟร ีใชบ้รกิาร Sauna, Steam Room, Hot&Cold Jacuzzi ที ่Devarana Sanctuary 

 ฟร ีใชบ้รกิารอปุกรณ์ด าน ้า snorkeling ที ่Sports Center (Snorkel, Fins, Life Jackers) 

 ฟร ีใชบ้รกิารจักรยาน 

 ฟร ีใชบ้รกิาร kid's club 

 ฟร ีใชบ้รกิาร Fitness, Tennis Courts, Badminton Court  

 ฟร ีกจิกรรมตามตารางรสีอรท์ 1 ครัง้ (Sunset Cruise, Nature Walk & Chef Garden Tour & Paper-Making 

Work shop, Yoga&Sound Bath Meditation) 

 ฟร ีWi-Fi 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 

อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพ-มลัดฟีส ์

 การรับประทานอาหารและกจิกรรมนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ 

 Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 
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Restaurant ประเภท เวลาเปิด-ปิด 

The Market International Buffet มือ้เชา้ 07.00 - 10.30 

มือ้เย็น 18.30 - 22.00 

Benjarong Thai Restaurant มือ้เทีย่ง 12.00 - 15.00  

มือ้เย็น 19.00 - 22.00 

Sea Grill Seaside Grill 12.00 - 22.00 

Sand Bar Beach & Pool Bar 10.00 untill late 

Sala Bar Water Bar 17.00 untill late 

Bordereless Dinning Private set up available daily 

(weather permitting) 

On Request 
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Spa เวลาเปิด-ปิด 

Devarana  Spa 10.00 - 20.00 daily 

 

 

หมายเหต ุ

● รสีอรท์ Dusit ยนิดตีอ้นรบั เด็กทกุชว่งอาย ุเขา้พกั 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนือ่งดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอืจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความลา่ชา้

ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

เงือ่นไขการจอง สง่หลกัฐานการจอง พรอ้มช าระมดัจ า (สอบถาม) 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ 

● เบอรโ์ทรศพัท ์
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มดัจ า 60% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- ต ่ากวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พกัไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

 

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 


