
 

PACKAGE MALDIVES 

Hurawalhi Island Resort & Spa Maldives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hurawalhi Island นัน้ลอ้มรอบไปดว้ยความสวยงามของทอ้งทะเลและ
ปะการังทีส่วยงาม หาดทรายขาวสะอาด  
Hurawalhi ตัง้อยูท่ี ่Lhaviyani Atoll  
เดนิทางดว้ย Seaplane ประมาณ 40 นาท ีมเีลา้จใ์หบ้รกิารทีส่นามบนิ
มาเลย่ ์
 
1 - 31 Oct 2019 

 ทีต่ัง้: Hurawalhi Island, Lhaviyani Atoll 
 การเดนิทาง: 40 นาท ีโดยเครือ่งบนิน ้า (Seaplane) 
 หอ้งพัก: 4 แบบ ทัง้หมด 90 หอ้ง 

 หอ้งอาหาร: 3 หอ้งอาหาร 3 บาร ์
 ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปีเขา้พักในรสีอรท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Promotion Summer 
Travelling Period 1 May - 30 Sep 2019 
Book Before 31 May 2019 

 
 

1-31 May 2019 
  ฟรอีพัเกรดมือ้อาหารเป็น Full Board อพัเกรด All Inclusive +1,900 บาท/ทา่น/คนื 

ช าระเต็มจ านวนใชร้าคาสแีดง 

Room Type 
พกั 2 ท่าน 

4 Days 3 Nights 
พัก 3 ท่าน 

4 Days 3 Nights 

Ocean Villa 46,800  44,600 44,600  42,500 

Romantic Ocean Villa  49,700  47,400 47,300  45,000 

Beach Villa 52,200  49,700 49,500  47,100 

Beach Pool Sunset Villa  54,300  51,700 51,300  48,900 

Ocean Pool Villa 56,400  53,700 53,200  50,700 
  
 

1 June - 10 July 2019 

 ฟรอีพัเกรดมือ้อาหารเป็น Full Board อพัเกรด All Inclusive +1,900 บาท/ทา่น/คนื 

ช าระเต็มจ านวนใชร้าคาสแีดง 

Room Type พกั 2 ท่าน 
4 Days 3 Nights 

พัก 3 ท่าน 
4 Days 3 Nights 

Ocean Villa 46,400  44,200 44,300  42,100 

Romantic Ocean Villa  49,300  47,000 46,800  44,600 

Beach Villa 51,800  49,400 49,100  46,700 

Beach Pool Sunset Villa  53,900  51,300 51,000  48,600 

Ocean Pool Villa 56,000  53,300 52,800  50,300 
 
 
 

11 July - 30 Sep 2019 

 ฟรอีพัเกรดมือ้อาหารเป็น Full Board อพัเกรด All Inclusive +1,900 บาท/ทา่น/คนื 

ช าระเต็มจ านวนใชร้าคาสแีดง 

Room Type 
พกั 2 ท่าน 

4 Days 3 Nights 
พัก 3 ท่าน 

4 Days 3 Nights 

Ocean Villa 49,300  47,000 46,800  44,600 

Romantic Ocean Villa 52,200  49,700 49,500  47,100 

Beach Villa 54,700  52,100 51,700  49,300 

Beach Pool Sunset Villa  56,800  54,100 53,600  51,000 

Ocean Pool Villa 58,900  56,100 55,500  52,800 
 
 
 
 
 

 



 

*หมายเหต:ุ เด็กต า่กวา่ 15 ไมส่ามารถเขา้พักในรสีอรท์ได*้ 
*ราคาเป็นราคาตอ่ทา่นส าหรับเขา้พัก 2 ทา่น หรอื 3 ทา่นตอ่หอ้งเทา่นัน้ ราคาพักเดีย่วกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ที ่
*โปรโมชัน่ส าหรับ New Booking เทา่นัน้ หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ Rebooking ได ้

 

อตัราดงักลา่วรวม 
-ทีพั่กตามแพ็กเกจ 

-ราคานีเ้ป็นราคาตอ่ทา่น 1 หอ้งพักได ้2 ทา่น 

-Seaplane รับสง่ ระหวา่งรสีอรท์และสนามบนิ (Seaplane หยดุใหบ้รกิารหลังเวลา 17.00) 

-อาหารตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก  

-อปุกรณ์ด าน ้า Snorkeling  
-Welcome Drink 

-พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 

-คา่ประกันการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 
อตัราดงักลา่วไมร่วม 
- Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไปกลับ กรงุเทพ มัลดฟีส ์

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก 

- กฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 

- การรับประทานอาหาร A La Carte ณ หอ้งอาหาร 5.8 (หอ้งอาหารใตน้ ้า) 

 
หากจองแพคเกจ All Inclusive จะไดเ้พิม่ดังนี ้
- อาหารเชา้ กลางวนั เย็นทีห่อ้งอาหาร Canneli Restaurant (Buffet) 
- Dine Around Option หอ้งอาหารทางเลอืก Kashibo Restaurant (3 course ,Prebooking required) 1 ครัง้ส าหรับมือ้
เทีย่ง และ 1 ครัง้ส าหรับมือ้เย็น 
- ราคาพเิศษเมือ่จองหอ้งอาหารใตน้ ้ามือ้เทีย่ง 175 USD/ทา่น 
- เครือ่งดืม่และของวา่งตลอด 24 ชม.ที ่Coco Bar 
- Mini Bar ในหอ้งพัก (น ้าอดัลม,ชา,กาแฟ,เครือ่งดืม่แอลกอฮอล)์ 
- กจิกรรม Sunset Dolphin cruise 
- ฟรใีชบ้รกิาร Fitness center, Tennis, Beach Volleyball and Badminton Courts ,Table Tennis, Billiards and 
Football Ground (รวมอปุกรณ์) 
- ฟรใีชบ้รกิาร Kayak , Windsurf  
- 1/2 hr. group lesson Snorkeling , Windsurfing (ตามตารางกจิกรรม) 
- Yoga group sessions 



 

 
 
 

The All Inclusive plus package includes 
 
• Breakfast (8.00 - 10.30), Lunch (13.00 - 14.30), and Dinner (19.30 - 22.00), served in the Canneli 
Restaurant 
featuring “all you can eat” buffets with a variety of international cuisine to please everyone’s taste. 
• Dine Around option of a 3-course lunch and a 3-course dinner in Kashibo Restaurant (pre-booking 
required and subject 
to availability). 
• An additional 5-course “Teppanyaki” dinner in the Kashibo Restaurant for an exclusive supplement of 
US$55 per person. 
• An additional 5-course “Chef’s Table” set dinner on the beach for an exclusive supplement of US$60 per 
person. 
• An additional 5 course lunch at the 5.8 Undersea restaurant for an exclusive supplement of $175 per 
person. 
• A bottle of Taittinger Champagne with Chef’s gorgeous canapés served in the Champagne Pavilion for an 
exclusive 
supplement of US$75. 
• 24 Hour “A La Carte Snack Menu” served “all day/all night” in the Coco Bar. 
• Unlimited “all you can drink” alcoholic and non-alcoholic beverages “all day - all night”, as follows: 
A variety of over 50 alcoholic cocktails – including signature cocktails 
All non alcoholic cocktails, smoothies and freshly squeezed fruit juices 
55 premium brands spirits and liqueurs, port and sherry 
An extensive wine selection of over 60 wines 
Selection of International draught beer, bottled beer and cider 
Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, latte and macchiato - freshly brewed 
Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale, Bitter Lemon, iced tea, tonic and soda 
Hurawalhi bottled water (1 litre), mineral water and sparkling water 
• Mini bar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows: 
House wine (750 ml) - red, white, rosé and sparkling 
Canned beer and Energy Drink 
Bottled Spirit Selection 
Soft drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, tonic and soda 
Mineral water and sparkling water (500 ml) 
Selection of coffees (Nespresso machine) and teas 



 

Assorted snacks 
The mini bar is refilled once per day per a regular schedule 
• One demi bottle of Champagne served in villa on arrival, per villa, per length of stay. 
• One Sunset Dolphin Cruise, regularly scheduled. 
• Free use of the Fitness Center, Tennis, Beach Volleyball and Badminton Courts; 
Table Tennis, Billiards and Football Grounds (equipment included). 
• Free use of Kayaks and Windsurfing Equipment (for experienced windsurfers only). 
• Free use of Snorkeling Equipment. 
• One 1/2 hour Group Snorkeling Lesson, regularly scheduled. 
• One 1/2 hour Group Windsurfing Lesson, regularly scheduled. 
• Free Yoga Group Sessions include Asanas and Yoga Nidra, regularly scheduled. 
There is no discount for beverage and supplements (Meal Plans, Xmas Eve and New Year’s Eve Gala 
Dinners). 
 
THE ALL INCLUSIVE PLUS PACKAGE DOES NOT INCLUDE 
• 7 course dinner at 5.8 Undersea Restaurant, Destination Dining, In-Villa Dining, Spa Treatments, 
Watersports and Excursions. 
• Beverage from In-Villa Dining, Mini Bar and Wine Refrigerator items not listed above. 
• Beverage not listed above, such as other selections from the Wine List. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

วนัทีห่นึ่ง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดฟีส์)  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ 

ช้ัน 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
..........  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมลัดฟีส์ 
.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ หลงัท าการผา่นด่านตรวจ

คนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว้ ใหท่้านติดต่อท่ี เคาน์เตอร์ รีสอร์ท และเจา้หนา้ท่ีน าท่านเดินทางเขา้สู่รีสอร์ท 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
วนัทีส่อง  มลัดฟีส์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระวา่ยน ้ า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 
 
วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระวา่ยน ้ า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้  
........  ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่เพ่ือเดินทางกลบั 
.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
                                                                        ************************* 
 



 

 
 
หมายเหตุ 
  

● หมายเหต:ุ เด็กต า่กวา่ 15 ไม่สามารถเขา้พักในรสีอรท์ได ้

● หากซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
บนเครือ่งบนิมบีรกิารอาหารมือ้หลกั กทม โคลอมโบ มัลดฟีส ์/ มัลดฟีส ์โคลอมโบ กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
● หว่งยางแฟนตาซ ีทา่นสามารถยมืทีส่บูลมทีร่สีอรท์ได ้
● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์  

    ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้่างกายไดป้รับตวั 24 ชม.กอ่นและเดนิทาง 
● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนื่องดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอืจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสาย

การบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอื

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง 

การช าระเงนิแบง่ออกเป็น 2 งวด 

○ งวดแรก 30% ของยอดรวมทัง้หมด 

○ งวดทีส่อง ภายใน 35 - 45 วนักอ่นเดนิทาง ช าระทีเ่หลอืของราคาทัง้หมด 

● หากท าการจองโปรโมชัน่จ่ายเต็มจ านวนหรอืจองนอ้ยกวา่ 35 วนั ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 100% 

ช าระเงนิสดทีอ่อฟฟิศลาดพรา้ว ซอย 80/3 หรอื โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร 

 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ + เบอรโ์ทรศพัท ์

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- ต า่กวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหนั: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

- บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบความเสยีหายใดๆทีเ่กดิจากสายการบนิ,สภาพอากาศ,การเมอืง และอืน่ๆ 
 
 

 


