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/ท่าน
( ไมร่วมตั�ว )



 

4 Days 3 Nights4 Days 3 Nights  

Sunrise Beach & SpaSunrise Beach & Spa  

  Maafushi I MaldivesMaafushi I Maldives

  

CODE : M05

 

 
1 ครั�ง นั�งเรอืดพูระอาทิตยต์ก I ตกปลากลางคืน
1 วนั ดํานํ�า 2 จุด หาเต่าทะเล,ชมปลาโลมา,เที�ยวแซนแบงค์
1 วนั Visit Resort หรู 4-5 ดาว กินดื�มไมอั่�น 1 วนัเต็ม

ฟร ี!! รูปถ่ายและ VDO ใต้นํ�า ไมจ่าํกัด 
       ( ไมไ่ด้นอน ไป VISIT 09.00 - 16.30 น. )

EXCURSIONSEXCURSIONS  



P01  รายละเอียดเกาะมาฟูชิ

P02 DAY 1   กทม - มัลดีฟส์
                  เกาะมาฟูชิ - ตกปลา

P05  DAY 2  มาฟูชิ - ดาํนํ�า 2 จุด เต่า 
   โลมา - Sand Bank

P08  DAY 3  มาฟูชิ -Visit Resort 1 วัน

P11   DAY 4  มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ

P12   อัตราค่าบรกิาร

P13   รายละเอียดค่าใช้จ่าย

P14   เงื� อนไขเที�ยวมัลดีฟส์ช่วงโควิด

P17   เงื� อนไขการจอง I การยกเลิก 

P18  Optional Packages
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เกาะมาฟูช ิ มลัดฟีส์
เกาะชุมชน เกาะมาฟูช ิตั�งอยูที่� South Male Atoll อยูห่า่งจากสนามบนิ เดนิทางโดย Speed Boat 30 

นาที หรอื เลือกเดนิทางโดยเรอืท้องถิ�น 1.30 นาที 

เกาะมาฟูช ิเป�นเกาะแรกที�ทางรฐับาลมลัดฟีสไ์ดส้นบัสนนุและอนญุาตใหช้าวบา้นหรอื คนมลัดฟีสไ์ดเ้ป�ด
ธุรกิจที�พกั เกสเฮาท์สาํหรบันกัท่องเที�ยว ที�ไมต้่องการพกับนรสีอรท์หรกูลางนํ�า และต้องการเที�ยวแบบ
ประหยดัค่าใชจ้า่ย ซึ�งเกาะมาฟูชขิึ�นชื�อเรื�องกิจกรรมดาํนํ�าที�ค่อนขา้งครบครนั ในราคาที�พกัและค่ากิจกรรมที�
ไมแ่พง ดว้ยตัวเกาะ มคีวามยาวเพยีง 1.2 กม. และกวา้งแค่ 265 เมตรเท่านั�นเอง มปีระชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 2,000-3,000 คน ซึ�งก่อนหนา้ทําการประมงเป�นหลัก ก่อนเปลี�ยนเป�นใหบ้รกิารดา้นการท่องเที�ยว
กีฬาทางนํ�ากับนกัท่องเที�ยว

ที�นี�มบีรกิารพาไปดาํนํ�า กิจกรรมทางนํ�าที�บางรสีอรท์ก็ไมม่ ีดว้ยความสมบูรณข์องธรรมชาติ ท่านจะได้
เจอ  เต่าทะเล โลมา ปลาฉลาม กระเบน แมนต้า ปลาชุกชุม และปะการงัที�สวยงามมากๆ  ในราคาที�ถกูเหลือ
เชื�อ ที�นี�ถกูแบง่โซนสาํหรบัการใสชุ่ดวา่ยนํ�า หรอื BIKINI ซึ�งจาํกัดเฉพาะใหน้กัท่องเที�ยว สามารถใสชุ่ดดงักล่าว
ไดที้�หาด BIKINI BEACH นี�เท่านั�น ในโซนของหาดอื�นๆ เป�นหาด Public Beach ใหค้นท้องถิ�นหรอืนกัเที�ยว
เล่นนํ�าไดแ้ต่หา้มใส ่BIKINI เดด็ขาด

** เกาะมาฟูช ิไมม่เีครื�องดื�มแอลกอฮอล์ขาย และหา้มนาํเขา้ 
ดว้ยขอ้จาํกัดของกฎหมาย และเป�นประเทศมุสลิม **
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06.00 น.     ผูโ้ดยสารทําการเชค็อินดว้ยตนเอง 

ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผู้
โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

(ควรถึงสนามบนิ 2-3 ชม. ก่อนการ
เดินทาง) ประต ู1-2

DAY 1

กรงุเทพฯ-มลัดฟีส์
เกาะมาฟูช ิ- ตกปลา

9.30 น.        ออกเดินทางสู ่เมอืงมาเล่ 

ประเทศมลัดีฟส์
ใชเ้วลาบนิ 4 ชั�วโมง

11.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ
เวลาน่า เมอืงหลวงมาเล่ ประเทศ
มลัดีฟส ์

หลังทําการผา่นด่าน ตรวจคนเขา้เมอืง
ผา่นพธิกีารทางศุลกากรแล้ว 

เจา้หน้าที�ของบรษัิทจะถือป�ายชื�อผูเ้ดิน
ทาง รอรบัที�สนามบนิ ประตทูางออก 

(หากต้องการซื�อซมิอินเตอรเ์นต รบกวนแจง้
ล่วงหน้า) 

หลังจากนั�น  นําท่านเดินทาง สูเ่กาะมาฟูช ิ

โดยเรอื Speed Boat ใชเ้วลา 30 นาที 

(เวลาท้องถิ�น ชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง)
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อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอั์นสวยงามของมลัดฟีส ์เกาะมาฟูช ิ

ทางโรงแรมมจีกัรยานใหใ้ชฟ้รหีรอื ท่านจะเลือกเดินถ่ายรปู ดชุูมชนชาวมลัดเิวี�ยน วา่ยนํ�า ที�หาด Bikini

Beach  เล่นกีฬาทางนํ�า ฯลฯ (เกาะมขีนาดไมใ่หญ่มาก สามารถเดนิ รอบเกาะได้ ) รา้นอาหารหลากหลาย
ประเภทมบีรกิารทั�วทั�งเกาะ เชน่ พซิซา่ อาหารญี�ปุ�น อาหารมลัดเิวี�ยนหรอือาหารมลัดฟีส ์อาหารจนี ฯลฯ

14.30 น.      เชค็อินท์ เขา้ที�พกั Sunrise beach & Spa  ตัวตึกหนัหน้าเขา้ทางพระอาทิตยข์ึ�น 

ติดหน้าหาด Public Beach หอ้งดีลักซเ์ตียงใหญ ่

(ไมก่ารนัตีซวีวิ เป�น ON REQUEST) โรงแรม 5 ชั�น ไมม่ลิีฟท์
หรอื โรงแรมอื�นในระดับเทียบเท่า



17.20 น.      นดัเจอกันที�ท่าเรอื เกาะมาฟูช ิทํา
กิจกรรม Sunset Cruise & Night

Fishing นั�งเรอื Dhoni เรอืท้องถิ�น
มลัดฟีส ์พรอ้มชมววิพระอาทิตยต์ก เมื�อ
เรอืวิ�งถึงขอบ Atoll ทํากิจกรรมตกปลา
แบบคนมลัดฟีสโ์ดยใชร้อกมอืไมใ่ชคั้น
เบด็ (มเีจา้หนา้ที�ใหคํ้าแนะนาํ)
 

(ควรหาขนมรองท้องติดตัวไปดว้ยเนื�อง
จากเวลามลัดฟีสช์า้กวา่ไทย 2 ชั�วโมง
มื�ออาหารเยน็วนัแรก 20.00 น. จะเท่า
กัน 22.00 น.ที�เมอืงไทย) 

20.00 น.     กลับเขา้ที�พกั และเจา้หนา้ที�จะนดั
หมายเวลา เพื�อมาทาน Dinner

รบัประทานอาหารเยน็ (1 ) 

ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

พเิศษ!! ปลาที�ตกได ้บรษัิทฯ นาํปลามา
เตรยีมไวใ้ห ้(BBQ ปลา + ขา้ว )

**ตกไมไ่ด้เราก็มใีห้ ** 
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เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ (2) 

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

9.00 น.  พรอ้มกันที�ท่าเรอื เกาะ Maafushi ออกทํา
กิจกรรม ดาํนํ�า snorkeling 2 จุดที�สวยที�สดุ
Biyadhoo /Turtle point / Banana Reef

ที�ไดข้ึ�นชื�อวา่ปลาชุกชุมมาก และตามหาเต่า
ทะเล 

 

** ฟร!ี! รูปถ่ายและ VDO ใต้นํ�า**

** ฟร ี!! อุปกรณด์าํนํ�า เสื�อชูชพี  ชุดหนา้กากดาํนํ�า 
     ฟ�น ผา้เชด็ตัว และนํ�าดื�ม

DAY 2

มาฟูชิ - ดาํนํ�า 2 จุด
เต่า-โลมา - SAND BANK

**กิจกรรมสตัวน์ํ�าทกุอยา่ง ไมส่ามารถการนัตี
วา่จะเจอได ้100% เนื�องจากเป�นการทํากิจกรรม
ที�เป�นไปตามวถีิธรรมชาติ 

แต่เราไปตามแหล่งที�อยูอ่าศัย ในแต่ละจุดที�มี
การออกทรปิเป�นประจาํ **
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วา่ยนํ�าไมเ่ก่งหรอืวา่ยนํ�าไมเ่ป�น กรุณาแจง้เจา้หน้าที�
Snorkeling Guide เพื�อเป�น Buddy วา่ยนํ�า



เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั (3) 

ณ พื�นที�จดัเตรยีมไวใ้ห ้ อาหารกลางวนั
แบบป�คนิค พรอ้ม เครื�องดื�ม 

บา่ย       นําท่าน ตามหาปลาโลมา ฝูงใหญ่ ที� 
Dolphin Lagoon  

(ไมก่ารนัตี โอกาส 50/50) หากมแีรง
เหลือ ณ จุดนี� สามารถลงไปวา่ยนํ�า กับฝูง
ปลาโลมาได้ ม ีSnorkeling Guide เป�น
Buddy

จากนั�นนําทกุท่านเขา้สู ่แซนแบงค์ (SAND 

BANK)  เนินทรายกลางทะเลมหาสมุทรอินเดีย พกั
ผอ่นตามอัธยาศัย วา่ยนํ�า ถ่ายรูป พื�นทรายขาว
ละเอียด สนีํ�า ครสิตัลเคลียร ์( SAND BANK มี
หลายจุด ขึ�นอยูกั่บระดับนํ�าทะเล) 

หากสนใจรูปถ่ายโดรน กรุณาแจง้ล่วงหน้า 
ชาํระเพิ�มท่านละ 10 USD/ท่าน/จุด
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17.00 น.      กลับเขา้ที�พกั และ อิสระใหท่้านพกั
ผอ่นตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อัน
สวยงามของมลัดีฟส ์ทางโรงแรมมี
 จกัรยานใหใ้ชฟ้ร ีหรอื เลือกถ่ายรูป
วา่ยนํ�า ที�หาด BIKINI BEACH

คํ�า               รบัประทานอาหารเยน็ (4) 
ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั SUNRISE BEACH & SPA 
หนัหน้าเขา้ทางพระอาทิตยข์ึ�น ติด
หน้าหาด PLUBLIC BEACH

หลังอาหารคํ�า ท่านสามารถเดินเล่น 
ผอ่นคลายมรีา้นขายของที�ระลึก ดนตรสีดหรอื
CHILL OUT ที� CAFE มบีรกิาร บาราก ุ(BARAKU
หรอื SHISHA ) ที�มลัดีฟสเ์รยีกวา่ SHISHA
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หากท่านสนใจดื�มแอลกอฮอล์และฟ�งเพลงสดุ CHILL 
 กรุณาแจง้เจา้หนา้ที� เพื�อพาท่านไปสง่ท่าเรอื ใชบ้รกิาร
เรอื FLOATING BAR เนื�องจากบนตัวเกาะไมม่เีครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์จาํหนา่ยและผดิกฎหมายรา้ยแรง **

**ค่าใชจ้า่ย ไมร่วมในแพค็เกจ **



เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ (5) 

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

9.00.           พรอ้มกันที�ท่าเรอื เกาะ Maafushi  

นั�ง speed boat เดินทางสูร่สีอรท์
visit resort 1 วนัเต็มรวมอาหารเที�ยง
ชา ขนม รอบบา่ย และเครื�องดื�มทั�งมี
แอลกอฮอล์ และไมม่แีอลกอฮอล์ ไม่
อั�น ทั�งวนั (มผีา้เชด็ตัวบรกิาร)

 ลกูค้าสามารถนํา ชุดบกิินี�, ชุดวา่ย
นํ�า ชุดสวยงาม สาํหรบัการถ่ายรูป
ภายในตัวรสีอรท์ได ้

DAY 3

มาฟูชิ- VISIT RESORT 
 1 วันเต็ม
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ไมร่วมค่าอุปกรณ ์Snorkeling หากต้องการลกูค้า
สามารถเชา่ติดต่อเชา่ที�รสีอรท์ได ้

ค่าบรกิาร 12-15 USD/ท่าน  1 วนัเต็ม



REMARK 

· รสีอรท์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื�องจากขอ้จาํกัดของจาํนวนขั�นตํ�าในการ VISIT

รสีอรท์ในแต่ละวนั
 

·(เลือกระหวา่ง Adaaran Club Rannalhi หรอื
Fihalhohi เท่านั�น)

12.00 น.       บรกิารอาหารกลางวนั (6) 

 ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

พกัผอ่นตามอัธยาศัยหรอืเลือกดํานํ�า
ตื�นรอบเกาะ

17.00 น.      นั�ง speed boat กลับ มาฟูช ิ

ใชเ้วลา 30นาที (ตามเวลานัดหมาย
ของเจา้หน้าที� )
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17.30 น.      กลับเขา้ที�พกั 
(ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที )

อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอัธยาศัยกับ
ทิวทัศน์อันสวยงามของมลัดีฟส ์ทาง
โรงแรมมจีกัรยานใหใ้ชฟ้ร ี

คํ�า               รบัประทานอาหารเยน็ (7) 
ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั SUNRISE BEACH & SPA 
หนัหน้าเขา้ทางพระอาทิตยข์ึ�น ติด
หน้าหาด PLUBLIC BEACH

หลังอาหารคํ�า ท่านสามารถเดินเล่น 
ผอ่นคลายมรีา้นขายของที�ระลึก ดนตรสีดหรอื
CHILL OUT ที� CAFE มบีรกิาร บาราก ุ(BARAKU
หรอื SHISHA ) ที�มลัดีฟสเ์รยีกวา่ SHISHA
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หากท่านสนใจดื�มแอลกอฮอล์และฟ�งเพลงสดุ CHILL 
 กรุณาแจง้เจา้หนา้ที� เพื�อพาท่านไปสง่ท่าเรอื ใชบ้รกิาร
เรอื FLOATING BAR เนื�องจากบนตัวเกาะไมม่เีครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์จาํหนา่ยและผดิกฎหมายรา้ยแรง **

**ค่าใชจ้า่ย ไมร่วมในแพค็เกจ **



DAY 4

มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ

กิจกรรมดาํนํ�าทางทะเลทกุตัวไมส่ามารถการนัตีการเหน็สตัวน์ํ�าได้ 100% เนื�องจากเป�นไปตามวถีิ

บรษัิทขอสงวนสทิธเิปลี�ยนแปลงโปรแกรม สลับโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 

แต่ละกิจกรรมจะมจีาํนวนขั�นตํ�าในการออกเดินทาง เชน่ 6 ท่าน 8 ท่าน หรอื 10 ท่าน กรณไีม่
สามารถออกทํากิจกรรมได ้บรษัิทคืนค่ากิจกรรมใหต้ามจรงิของมูลค่าแต่ละกิจกรรม **

ระยะเวลาในการออกและทํากิจกรรมแต่ละวนั อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลง ตามความเหมาะสมกับ
สภาพอากาศในแต่ละวนั อาจจะออกเชา้กลับเรว็หรอือาจจะออกสาย กลับเยน็ เจา้หน้าที�
snorkeling guide จะดคูวามเหมาะสมของสภาพอากกาศและอื�นๆประกอบการตัดสนิ โดยยดึถือ
ความปลอดภัยเป�นสาํคัญ

ธรรมชาติ แต่จุดที�ไปดาํนํ�า เป�นแหล่งอาศัยชุกชุม ที�มกีารสาํรวจและออกทํากิจกรรมอยูแ่ล้วเป�น
ประจาํ

และความปลอดภัยโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
9.00 น.          เจา้หน้าที�สง่ท่าน ท่าเรอืเกาะมาฟูช ิออกเดินทาง ไปสนามบนิมาเล่ 

                      โดย Speed Boat ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

                      ถึงสนามบนิ ทําการเชค็อินท์ด้วยตนเอง 

12.40 น.        ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ บนิ 4 ชั�วโมง
19.10 น.         เดินทางถึง สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทับใจ
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Remark.



 

-ฟร!ี!  Wi Fi ในที�พกั
-ฟร!ี! ประกันอุบติัเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์

-ฟร!ี! รูปถ่ายและ VDO ใต้นํ�าไมจ่าํกัด ไมม่ค่ีาบรกิาร 

-ฟร!ี! อุปกรณ์ดํานํ�า ทกุกิจกรรม Snorkeling    ( ยกเวน้ที� Visit Resort )

อัตราค่าบรกิาร
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เดินทางได้ทกุวนั 

2022

ประเภทหอ้งพกั ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน พกัหอ้งละ 3 ท่าน เดก็ 2-12 ป�

DELUXE ROOM 17,000.- 16,000.- 16,000.-

แพค็เกจ 4 วนั 3 คืน

*ราคานี�เป�นราคาต่อหนึ�งท่านสาํหรบัการเขา้พกั 2 ท่าน/หอ้งเท่านั�น*
*หากมโีปรโมชั�นออกมาใหมไ่มส่ามารถ RE-BOOKING ได้

หมายเหตุ



เด็ก 0-1.99 ป� พกัฟรี
ค่าหอ้งพกั Deluxe room โรงแรม Sunrise beach & Spa Maafushi หรอื โรงแรมอื�นในระดับเทียบเท่า

ค่าอาหาร ตามระบบในแพคเกจเดินทาง รวมทั�งหมด 8 มื�อ
กิจกรรมตกปลา 1 ครั�ง  นั�งเรอืดพูระอาทิตยต์ก + dinner 17.30-20.00 น.

1 วนั กิจกรรม Snorkeling Half day Trip ตามหาเต่าทะเล นีโม ปลามากมาย แซนแบงค์ ตามหาฝูงโลมา
( รวมอาหารเที�ยง เครื�องดื�ม ผา้เชด็ตัว อุปกรณด์ํานํ�า )
1 วนั Visit Resort 4 ดาว เต็มวนั 09.00-18.00 น. รวมอาหารเที�ยง เครื�องดื�มแอลกอฮอล์และ

ค่าเรอื speed boat รบั-สง่ สนามบนิมาเล่  เกาะมาฟูชิ
Local Guide ดแูลตลอดทรปิ
ประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท  (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์

Free Wifi ที�พกั

 

       3 คืน  ( พกัหอ้งละ 2ท่าน) ไมก่ารนัตีซวีวิ โรงแรม 5 ชั�นไมม่ลิีฟท์ (มผีูส้งูอายุโปรดแจง้)

      ไมม่แีอลกอฮอล์ไมจ่าํกัด ** (เลือกระหวา่ง Adaaran Club Rannalhi หรอื Fihalhohi เท่านั�น) 

** หากเลือกรสีอรท์อื�นสามารถชาํระสว่นต่างที�เกาะมาฟูช ิเนื�องจากแต่ละรสีอรท์ ค่าบรกิารไมเ่ท่ากัน** 

**รสีอรท์อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ตามความเหมาะสม จะแจง้ใหล้กูค้าทราบล่วงหน้า**

รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อัตราดงักล่าวรวม
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รบัชาํระดว้ยบตัรเครดติ

ค่าธรรมเนยีมชารจ์ 3%

อัตราดงักล่าวไมร่วม

** หากต้องการภาพถ่ายโดรนกรุณาแจง้ล่วงหนา้เนื�องจากหากมเีรอืออกทํากิจกรรม
พรอ้มกันหลายลํา เรอืบางลําจะไมส่ามารถเอาโดรนไปขึ�นบนิได ้**

 

ค่าตั�วเครื�องบนิ ไป-กลับ ระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 

การรบัประทานอาหาร และเครื�องดื�ม นอกเหนือจากที�ระบุในแพคเกจ
กิจกรรมสนัทนาการอื�น, และกีฬาทางนํ�าชนดิอื�นๆ นอกเหนอืจากที�ระบุในแพคเกจ 

ค่าใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากระบุในแพคเกจ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท์
ไมร่วมอุปกรณดํ์านํ�านอกเหนอืจากแพค็เกจ และ วนัที� VISIT RESORT

ค่าภาพถ่าย และ VDO จากโดรน 10 USD/ท่าน/จุด (สามารถแจง้เจา้หนา้ที�ก่อน 1 วนั)

ทรปิ Local Guide ดแูลตลอดการเดินทาง 3 USD/ท่าน/วนั  ( 12 USD/ลกูค้า 1 ท่าน)

เอกสารการเดินทาง ชว่งโควคิ VACCINE PASSPORT ( กรณีที�ยงัใชคู้่กับการเดินทาง )

ค่าตรวจ RT-PCR ไมเ่กิน 72 ชม. ก่อนไป และ ก่อนกลับ (ขากลับที�มลัดีฟสป์ระมาณ 60 USD)

ระบบ Thailand Pass และ การกักตัวแบบ SHA หรอื AQ ( ตามรฐักําหนด )

ประกันสขุาพกรมธรรมว์งเงินคุ้มครองไมน่อ้ยกวา่ 50,000 USD ( สาํหรบัชาวต่างชาติ )

ค่าใชจ้า่ยในการกักตัวที�มดัดีฟส ์กรณมีผีลตรวจเป�นบวกหรอืติดโควดิก่อนกลับเมอืงไทย

 

 **บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนหรอืชดใชค่้าจา่ย ค่าเสยีหาย สว่นต่างใดๆ ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลง เลื�อน หรอื ยกเลิก
เที�ยวบนิที�เกิดจากสายการบนินั�นๆ ค่าธรรมเนียมใดๆที�เกิดขึ�นหลังจากจองตั�วแล้ว มไิดอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของบรษัิท **

      เชน่ Water Sport / เจสกี  ฯลฯ
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การเดนิทางเขา้มลัดฟีส์

เงื�อนไขเที�ยวมลัดฟีส์
ชว่งโควดิ

 นกัท่องเที�ยวทกุท่านสามารถเดนิทางเขา้มลัดฟีสไ์ด ้โดยไมจ่าํเป�นต้องมกีารฉีดวคัซนี
 ต้องมผีล RT-PCR ไมเ่กิน 96 ชั�วโมงก่อนขึ�นเครื�องจากไทยไปมลัดฟีส์
 ผูโ้ดยสารทกุคนที�เดนิทางมาถึงและออกจากมลัดฟีสจ์ะต้องกรอกแบบฟอรม์ Travel Declaration

อยา่งนอ้ยภายใน 48 ชั�วโมงของเที�ยวบนิ และแสดง QR CODE กับเจา้หน้าที�ตม.มลัดฟีส์
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

นกัท่องเที�ยวทกุคนต้องกรอกรายละเอียดเกี�ยวกับสขุภาพของตนเอง
ติดตั�งแอพติดตามของมลัดฟีส ์ 'TraceEkee' (App Store / Play Store) ก่อนเดนิทางมาถึง
ประเทศ
 เดก็อายุตํ�ากวา่ 1 ป� ไมจ่าํเป�นต้องมผีลตรวจ
 ไมต้่องใชว้ซีา่ ใช ้Passport เหลือก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ไมต้่องกักตัวเมื�อไปถึงมลัดฟีส์
 ไมต้่องยื�นเอกสารประกัน Covid-19 (ยกเวน้ลกูค้าต้องการซื�อเพื�อคุ้มครองตนเอง ) 

 

การเดนิทางออกจากมลัดฟีส์

นักท่องเที�ยวทกุท่านต้องทําการตรวจ RT-PCR  อีกครั�งที�รสีอรท์/ที�เกาะ Local ที�พกั ค่าใช้
จา่ยแล้วแต่รสีอรท์หรอืที�พกัเรยีกเก็บ ประมาณ 60 USD/ท่าน
หากผลออกมาวา่ติดเชื�อ ต้องกักตัวที�มลัดีฟส ์ (รสีอรท์หรอืโรงพยาบาล) เป�นเวลา 14 วนัเพื�อ
ทําการรกัษา โดยผูเ้ดินทางต้องเป�นคนรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเอง
แสดงผล RT-PCR ที�เป�น Negative ตอนเชค็อินที�สนามบนิวนัเดินทางกลับประเทศไทย 
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การเดนิทางเขา้ประเทศไทย

เงื�อนไขเที�ยวมลัดฟีส์
ชว่งโควดิ

ยื�นเอกสารการฉีดวคัซนีครบโดส (ฉีดครบ 2 เขม็อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดนิทาง)

แสดงผล RT-PCR ที�เป�น Negative โดยผลตรวจไมเ่กิน 72 ชั�วโมงก่อนบนิกลับมาประเทศไทย
ตรวจ RT-PCR อีกครั�งที�ไทย
กักตัวที�โรงแรมที�เป�น SHA+/AQ 1 คืน เพื�อรอผล RT-PCR ( TEST and GO) 

ถ้าไมใ่ชส่ญัชาติไทย ต้องแสดงเอกสารประกันสขุภาพที�มวีงเงินไมตํ่�ากวา่ 50,000 USD (ถ้าเป�น
สญัชาติไทยไมต้่องแสดง)

ลงทะเบยีนเขา้ประเทศไทยในเวป็ไซด ์(Thailand Pass) 

- ต้องกักตัวที�โรงแรม AQ 10 คืน
- ถ้าไมใ่ชส่ญัชาติไทย ต้องแสดงเอกสารประกันสขุภาพที�มวีงเงินไมตํ่�ากวา่ 50,000 USD (ถ้าเป�น
สญัชาติไทยไมต้่องแสดง)

 ต้องแสดงผล RT-PCR ที�เป�น Negative โดยผลตรวจไมเ่กิน 72 ชั�วโมงก่อนบนิมาไทย (ทั�งชาวไทย
และชาวต่างชาติ)

- ตรวจ RT-PCR 2 ครั�ง วนัที�เดนิทางมาถึง และวนัที�กักตัวครบ 8-9 วนั

 

กรณีฉีดวคีซนีครบ 2 เขม็ 

กรณีฉีดวคัซนีไมค่รบ 2 เขม็ I หรอืยงัไมไ่ด้รบัวคัซนี

สรุปการเดนิทาง เขา้ -ออกมลัดฟีส์
การเดนิทางไปเที�ยวมลัดฟีสต้์องตรวจ RT-PCR ทั�งหมด 3 ครั�ง ก่อนไป ก่อนกลับ และตอนกลับมา
ถึงไทย
เขา้มลัดฟีสใ์ชแ้ค่ผลตรวจ RT-PCR กับพาสปอรต์ ไมต้่องใชว้ซีา่ ไมต้่องกักตัว ไมต้่องยื�นเอกสาร
ประกัน Covid-19

กลับเขา้ไทย ถ้าฉีดวคัซนี 2 เขม็แล้ว นอนโรงแรม SHA+/AQ 1 คืน (TEST AND GO) 

ถ้าฉีดไมค่รบ 2 เขม็ กักตัว 10 วนั ตรวจ RT-PCR ทั�งหมด 4 ครั�ง ก่อนไป ก่อนกลับ ตอนกลับมาถึง
และตอนกักตัวครบ 8-9 วนั
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หากเดินทางระหวา่ง วนัที� 22 ธนัวาคม 2564 - 27 มนีาคม 2565 มบีนิออกจากไทยแค่
สปัดาหล์ะ 2 ไฟล์ท คือ พุธ และ อาทิตย ์กลับจากมลัดีฟสก็์เชน่กัน 

หากเดินทางหลัง วนัที� 27 มนีาคม 2565 มบีนิออกทกุวนั วนัละ 1 ไฟลท์บนิ 

 ** ขอ้มูลสายการบนิแอรเ์อเชยี ณ วนัที� 15 พ.ย.64 **

สายการบนิ                     บนิตรงไมต้่องต่อเครื�อง  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง

ชว่งแรก
- เริ�มบนิวนัที� 22 ธนัวาคม 2564 - 27 มนีาคม 2565

- มไีฟล์ท 2 วนัต่อสปัดาห ์( วนัละ 1 ไฟลท์) 

บนิวนัพุธ 

บนิออกจากไทย        09.45 - 12.20 

ขากลับจากมลัดีฟส ์  13.25 - 19.55

บนิวนัอาทิตย์
ออกจากไทย            17.35 - 20.10

ขากลับจากมลัดีฟส ์  21.15 - 03.45 (+1)

ชว่งที� 2 

เริ�มบนิวนัที� 27 มนีาคม 2565

มไีฟล์ทบนิทกุวนั วนัละ 1 ไฟล์ท
บนิออกจากไทย         09.15 - 11.40 

ขากลับจากมลัดีฟส ์   12.25 - 19.00

สรุป 

**ไฟล์ทบนิอาจมกีารเปลี�ยนแปลงเวลาบนิในอนาคต กรุณาเชค็อีกครั�ง**

เที�ยวบนิในป�จจุบนั เขา้-ออกมลัดฟีส์

เงื�อนไขเที�ยวมลัดฟีส์
ชว่งโควดิ



กรณุาทําการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 35-45 วนัก่อนเดนิทาง
งวดแรกชาํระภายใน 2 วนัหลังจากการจอง มดัจาํ 50% ต่อท่าน
งวดที�สอง ภายใน 45 วนัก่อนเดนิทาง ชาํระเต็มจาํนวน
หากทําการจองนอ้ยกวา่ 45 วนั ชาํระค่าบรกิารเต็มจาํนวน
รบัชาํระดว้ยบตัรเครดติ มค่ีาธรรมเนยีมชารจ์ 3%  (ลกูค้ามาชาํระที�บรษัิท)

 

เงื�อนไขการจอง

เงื�อนไขการจองทัวร์
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รบัชาํระดว้ยบตัรเครดติ

ค่าธรรมเนยีมชารจ์ 3%

เงื�อนไขการยกเลิกการจอง

การจองทัวร์
 สาํเนาหนา้พาสสปอรต์ทกุท่าน มอีายุเหลือไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ก่อนเดนิทาง
 อีเมลล์ เบอรโ์ทรศัพท์
ไลนติ์ดต่อ

 

ทําการจองโดยชาํระเงินแล้ว ไมส่ามารถยกเลิกเพื�อขอเงินคืนได้ทกุกรณี
 ***สามารถเปลี�ยนผูเ้ดินทางได้***เลื�อนวนัเดินทางได้***

 

1. การยกเลิก

2.   บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผดิชอบความเสยีหายใดๆที�เกิดจากสายการบนิ,สภาพ
      อากาศ,การเมอืง, ลกูค้าปฎิเสธการทํากิจกรรมโดยไมแ่จง้บรษัิทล่วงหนา้ และอื�นๆ
3.   พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนก่อนเดนิทาง นบัจากวนัเดนิทาง

ไป-กลับและจะต้องอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไมช่าํรดุ ขาด พาสปอรต์ขดีเขยีนหรอืประทับเครื�อง
หมายอื�นๆ 

4.   หากมโีปรโมชั�นใหมอ่อกมา ไมส่ามารถทําการจองโปรโมชั�นใหมไ่ด้
5.   ราคาโปรโมชั�น รายละเอียดแพค็เกจหรอืกิจกรรมต่างๆ โรงแรมอาจจะเปลี�ยนแปลงโดยไม่

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากไมไ่ดร้บักิจกรรม หรอืสทิธใิดๆ ไมส่ามารถขอเงินคืนได้
6.    หากถกูปฏิเสธในการเขา้เมอืงอันเนื�องมากจากสาเหตใุดๆก็แล้วแต่  เชน่พาสปอรต์มอีายุ

เหลือก่อนเดนิทางไมถึ่ง 6 เดอืน บรษัิทมสิามารถรบัผดิชอบค่าเสยีหายที�เกิดขึ�นได้
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OPTIONAL PACKAGES

B E A C H  D I N N E R  

S E R V I C E

W E D D I N G  

S E R V I C E

ลกูค้าสามารถแจง้ล่วงหนา้
เพื�อซื�อ Option เพิ�มได้

สามารถแจง้รายละเอียดเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�
เชค็ราคา ตามความต้องการและงบประมาณ
ก่อนได้

หากต้องการ SET DINNER หรอื BIRTHDAY รมิ
ทะเล สามารถแจง้ทางเจา้หนา้ที�ล่วงหนา้ 1-2 วนั
**หากเป�นเทศกาล แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง** 

**SET TABLE จดัโต๊ะอยา่งเดยีว อาหาร BUFFET

ของโรงแรมเริ�มต้น 65 USD/โต๊ะ (2 ท่าน)

**SET TABLE จดัโต๊ะ + อาหาร Alaclas ต่างหาก
เริ�มต้น 155 USD/โต๊ะ (2 ท่าน) 

(A LACARRT I SEA FOOD  I GRILL )

วนัทํากิจกรรมออกดาํนํ�า หากลกูค้าต้องการ
ภาพและ VDO มุมโดรน เจา้หนา้ที�คิดค่าบรกิาร
10 USD/ท่าน/จุด 

** DRONE เป�นบรกิารของทาง LOCAL

GUIDE กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ล่วงหนา้ก่อนวนัทํา
กิจกรรมและสามารถชาํระที�เจา้หนา้ที�หนา้งานได้
เลย ** 
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หมายเหตุ
· ราคานี�ใชส้าํหรบัผูเ้ดินทางพรอ้มกันอยา่งน้อย 2 ท่านขึ�นไปถือสญัชาติไทยและมวีตัถปุระสงค์
เพื�อการท่องเที�ยว เท่านั�น 

· อัตราค่าบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยน ณ ป�จจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบั
เปลี�ยนราคาค่าบรกิาร ใน กรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่า
ธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงินบาท หรอื อัตราแลกเปลี�ยนได้ปรบัขึ�นในชว่งใกล้วนั
ที�คณะจะเดินทาง 

· หากท่านถกูเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง ด้วยเหตผุล
ใดๆก็ตาม ถือเป�นเหตผุล ซึ่งอยูน่อกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ที�จะไมคื่นเงินไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมด
· บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตสุดุวสิยั เชน่ การ
ยกเลิก หรอืล่าชา้ของสาย การบนิ เรอื รถไฟ อุบติัเหต ุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล
หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่างๆซึ�งเป�นเรื�องที�เหนืออํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

· ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี� หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั�งหมดหรอืบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธิ�
ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคืนค่าบรกิารได้
· บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธที์�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
ทั�งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถือ และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมาก
เป�นสาํคัญ
- กรณีเดินทางด้วย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�หากมคีวามล่าชา้ การยกเลิกเที�ยวบนิ
เนื�องจากอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพื�อ
อํานวยความสะดวกใหกั้บลกูค้าอยา่งเต็มความสามารถ

หมายเหตสุาํคัญ

NOTE สาํคัญ


