
   
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ 
 พกับนเกาะ HULHUMALE  1 คนื WATER VILLA 5 ดาว 2 คนื  

 



 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทางแพ็คเกจมลัดฟีส ์4วนั 3คนื 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
 

ออกเดนิทางทกุวนั  

เร ิม่เดนิทาง 01 พฤษภาคม – 30 กนัยายน 2562 

**กรณุาเชค็ระบวุันเดนิทางทกุครัง้กอ่นท าการจอง** 
 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 49,900.- บาท 

(ราคานีเ้ป็นเพยีงราคาเริม่ตน้ ราคาขึน้อยู่กบัวนัเดนิทาง) 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 

 

วนัที ่1        กรงุเทพฯ – เมอืงมาเล ่– ซติ ีท้วัรเ์มอืงมาเล ่                                                             ( - / L / D ) 

 

06.30 น. ลกูคา้เชค็อนิดว้ยตัวเอง ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG)  

09.20 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเล ่สาธารณรัฐมลัดฟีส ์ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT โดย

เทีย่วบนิที ่PG711 สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS   

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง และสามารถใชเ้ลาจข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ดฟ้ร ี

12.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท เดนิทางสู ่หาดฮูลูมาเล ่(Hulhumale) โดยห่างจาก

สนามบนิประมาณ 15 นาทโีดยรถยนต ์หาดฮลุมุาเลเ่ป็นเมอืงชายหาดทีม่ทีัศนยีภาพทีส่วยงาม ไมแ่พก้บัเกาะ

ต่างๆ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับบรรยากาศชายหาดทีส่วยงามทีอ่ยูต่รงขา้มโรงแรม และสามารถเดนิเล่นในเมอืง

มาเล่ไดด้ว้ยในเวลากลางคนื โดยโรงแรมทีท่่านจะเขา้พักนัน้ สามารถเดนิไปเทีย่วเล่นทีช่ายหาดได ้จากนัน้

น าทา่นเขา้เชค็อนิทีโ่รงแรมใกลช้ายหาดฮลุมุาเล ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บรกิารแบบเซ็ทเมนู บรกิารหลากหลายเมนู  

ใหท้า่นสามารถเลอืกได ้(1) 

หลังอาหารกลางวันใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

16.00 น.  ถงึเวลาสมควรน าทา่นเทีย่วชม เมอืงมาเล ่เมอืงมาเลเ่ป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐมลัดฟีส ์เมอืงหลวงนีข้ ึน้ 

 ชือ่วา่เป็นเมอืงหลวงทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก เพราะมพีืน้ทีเ่พยีง 5.8 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรเพยีง 1 แสนกวา่คน 

และเป็นศนูกลางเศรษฐกจิและการคมนาคมของประเทศ ใหท้า่นไดเ้ดนิชมวถิชีวีติของชาวเมอืง สถาปัตยกรรม

ต่างๆ และยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีเ่ต็มไปดว้ยของฝากทีห่ลากหลาย ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า เครือ่งประดับจาก

ทอ้งทะเลตา่งๆ และยงัไดเ้ดนิชมตลาดสด ขายของทะเลอยา่งคกึคัก (ในเมอืงหลวงมาเล ่จะไมม่เีครือ่งดืม่แอ

ลกอฮอลลจ์ าหน่าย สามารถซือ้ไดท้ีส่นามบนิ) 

 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS (PG) 

ขาไป PG711 BKK - MLE 09.20 – 11.55 น. 
สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS (PG) 

ขากลบั PG712 MLE - BKK 12.45 – 19.25 น. 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่  
ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจาก 

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัย 
เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บรกิารแบบเซ็ทเมนู บรกิารหลายหลายเมนู  ทา่น

สามารถเลอืกได ้(2) 
 

พกัที ่UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรอื

เทยีบเทา่  เกาะฮลูมูาเล ่
 

วนัที ่2 

 

เกาะฮลูมูาเล ่– สนามบนิ ข ึน้เครือ่งบนิน า้ (Seaplane) เพือ่เขา้สู ่AMAYA RESORT        ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารในรสีอรท์ (3) 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางตอ่โดยเครือ่งบนิน ้า (Seaplane) เพือ่เขา้สู ่อะมายา รสีอรท์ 

 ถงึที่พัก พรอ้มรับเครื่องดื่มตอ้นรับ และ ท าการ Check-in เขา้พักในหอ้งพักกลางน ้า จากนั้นใหทุ้กท่าน

พักผอ่นตามอธัยาศัย  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนับฟุเฟตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารในรสีอรท์ (4) 

 พักผอ่นตามอธัยาศัย ทางรสีอรท์มบีรกิารเครือ่งดืม่รมิสระตลอดทัง้วัน จนถงึเทีย่งคนื สามารถใชบ้รกิารไดฟ้ร ี

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็นบฟุเฟตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารในรสีอรท์ (5) 

พกัที ่AMAYA RESORT ระดบั 5 ดาว   
 

 

วนัที ่3 AMAYA RESORT (กจิกรรมครึง่วนั เลอืกด าน า้ หรอื ลอ่งเรอื )                                       ( B / L / D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารในรสีอรท์ (6) 

 น าทุกท่านท่องเที่ยวครึง่วัน โดยเลือกกจิกรรม ด าน ้า หรือ ล่องเรือชมววิ (บรกิารอุปกรณ์ด าน ้าโดยทางรี

สอรท์)  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนับฟุเฟตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารในรสีอรท์  (7) 

 อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย สามารถใชบ้รกิารฟิตเนส สระว่ายน ้า และรับเครือ่งดืม่ของว่าง จากบาร์

รมิสระน ้าไดต้ัง้แตเ่วลา 10.00-24.00 น.  

19.00 น. รบัประทานอาหารเย็นบฟุเฟตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารในรสีอรท์ (8) 

พกัที ่AMAYA RESORT ระดบั 5 ดาว   

วนัที ่4 AMAYA RESORT – สนามบนิ -  กรงุเทพฯ                                                                      ( B / - / - ) 

 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารในรสีอรท์ (9) 

 หลังอาหารเชา้ใหล้กูคา้ Check-out ทางรสีอรท์จะแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหท้ราบ  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดนิทางโดยเครือ่งบนิน ้า (Seaplane) ไปยัง ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ 

VELANA AIRPORT 

12.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิโดยเที่ยวบนิที ่PG712 สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
 



 

 
 

 

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึช าระเงนิเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

ตวัอยา่งอาหารเซ็ทเมนทูีร่วมในแพ็คเกจโรงแรมบนเกาะ Hulhumale 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด เกนิ 20 ก าโลกรัม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ ตามความพงึพอใจในบรกิารของทกุทา่น  

แพ็คเกจนีจ้ะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 2 ทา่นขึน้ไป  (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

กรณุาเช็คหอ้งพกัวา่งกอ่นท าการจอง !!! 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ กรณุาช าระยอดเต็มจ านวน  
ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 



 

 
 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระยอดเต็มจ านวน หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ

สญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของ

ตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 
 


