
W78 MV08 HOLIDAY ISLAND RESORT  

 

HOLIDAY  ISLAND  RESORT & SPA (4 Star) 

https://www.villahotels.com/en/resort/holiday-island 

แพคเกจหอ้งพกั 3 วนั 2 คืน (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

ส ำหรบัจอง และเขำ้พกัภำยในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 เป็นสกุลเงิน ไทยบำท  

( All-inclusive meals plan + Domestic transfers + Doni boat transfers )  

ช่วงเวลำ วนัท่ีเขำ้พกั ประเภทหอ้งพกั 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 

รำคำต่อท่ำน 

ผูใ้หญ่ พกัสำมท่ำน 

รำคำต่อท่ำน 

6 มิถุนายน  -31กรกฏาคม   2019 Superior Beach 

Bungalow 

 

24,200 23,000 

1 – 31 สิงหาคม 2019 25,900 23,900 

1 กนัยายน – 31 ตุลาคม  2019 24,800 23,600 

หมำยเหตุ:  

*ราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ตำรำงเท่ียวบิน ของสำยกำรบินท่ีบินเขำ้มลัดีฟส ์

Air Asia X (XJ) รำคำตัว๋รวมภำษี เร่ิมตน้ประมำณ 13,900 บำท 

จนัทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย ์         FD175     ดอนเมือง (DMK) -  มาเล (MLE)        ออก – 09.20        ถึง – 11.40 

องัคาร, วนัพฤหสับดี,วนัเสาร์     FD177     ดอนเมือง (DMK)  -  มาเล (MLE)       ออก – 17.25        ถึง – 19.30 

https://www.villahotels.com/en/resort/holiday-island
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จนัทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย ์         FD176      ดอนเมือง (DMK)   -  มาเล (MLE)     ออก – 12.25        ถึง – 19.10 

องัคาร, วนัพฤหสับดี,วนัเสาร์     FD178      มาเล (MLE)   -  ดอนเมือง (DMK)     ออก – 20.25         ถึง  - 02.55                           

Bangkok Airways (PG) รำคำตัว๋รวมภำษี เร่ิมตน้ประมำณ 15,000 บำท 

 

บินทุกวนั                           PG711        สุวรรณภูมิ (BKK)  - มาเล( MLE)       ออก – 09.20       ถึง -11.45 

                                     PG712        มาเล( MLE) - สุวรรณภูมิ (BKK)         ออก – 12.40      ถึง -19.20 

SriLankan Airlines (UL) รำคำตัว๋รวมภำษี เร่ิมตน้ประมำณ 15,000 บำท 

บินทุกวนั                          UL403        สุวรรณภูมิ (BKK) – โคลมัโบ (CMB)      ออก – 09.10     ถึง – 11.00 

                                     UL115        โคลมัโบ (CMB)  – มาเล(MLE)            ออก - 1335      ถึง – 14.30 

                                     UL104        มาเล (MLE)      – โคลมัโบ (CMB)       ออก - 2100      ถึง – 22.55 

                                     UL402        โคลมัโบ (CMB)  – สุวรรณภูมิ (BKK)     ออก - 0110      ถึง – 06.15 

ราคาตัว๋เคร่ืองบินโดยประมาณ อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัจ านวนท่ีน่ัง ณ เวลาท่ีจอง 

 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

วนัเดินทำง สรุปกำรเดินทำง 

ม้ืออำหำร 

โรงแรมท่ีพกั 

เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ 

วนัท่ี 1 อิสระเดินทางสู่ มลัดีฟส์ ดว้ยสายการบินท่ีทางลูกคา้เลือก   

พนักงานรีสอร์ทใหก้ารตอ้นรับ ท่ีบริเวณเคาเตอร์ตอ้นรับของรี

สอร์ท น าทา่นเดินทางสู่รีสอร์ทดว้ย เคร่ืองบินภำยใน+เรือ 

(Domestic + Doni boat transfers)  ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาที อิสระผอ่นคลายบนรีสอร์ท และเลือกสนุกไปกบักิจกรรม

ตา่งๆ บนรีสอร์ท ตามอธัยาศยั 

      

 

Holiday Island Resort 

& Spa 

 

วนัท่ี 2 อิสระผอ่นคลายบนรีสอร์ท และเลือกสนุกไปกบักิจกรรมตา่งๆ 

บนรีสอร์ท ตามอธัยาศยั   (กอ่นอาหารม้ือค ่า กรุณาเช็ครอบ 

Domestic กบัเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม ส าหรับการเดินทางสู่

สนามบินในวนัรุ่งข้ึน)  
      

 

Holiday Island Resort 

& Spa 

 

วนัท่ี 3 หลังรับประทานอารหารเชา้ เช็คเอาท์และอิสระพักผอ่น                

ตามอธัยาศัย จนถึงเวลาท่ีนัดหมาย น าท ่านเดินทางสู่

สนามบิน โดย เคร่ืองบินภำยใน +เรือ(Domestic +Doni 

boat transfers) เพ่ือเช็คอินไฟลท์ กลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยสาย

การบินท่ีทางลูกคา้เลือก 

      ------------------ 
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ขอ้ก ำหนด เง่ือนไข ค่ำบริกำร 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 โรงแรม / หอ้งพกัตามประเภทท่ีเลือก   

 อาหารม้ือเชา้ - เย็น ส าหรับ All-INCLUSIVE 

 รับ-สง่ ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

 

ค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส ์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ ทิปพนักงาน 

สปา คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด คา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้สั่งเพ่ิมพิเศษนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ   

 ไมร่วมหวัหนา้ทวัร์ ท่ีเดินทางไปพรอ้มคณะจากเมืองไทย เน่ืองจากเป็น แพ็คเกจเดินทางสว่นตวั 

 คา่ธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3.5 % AMEX 4% 

 อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมทางน ้า 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีท่ีตอ้งการออกใบก ากบัภาษี) 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

กำรช ำระเงิน  

 กรณุำช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (ภายใน 3 วนัท าการ) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

 หากจองลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 30 วนั ช าระยอดทัง้หมดภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

กำรยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง มากกวา่ 45 วนั คืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 - 30 วนั หกัเก็บคา่มดัจ า 5,000 บาทตอ่ทา่น 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ 

 โปรโมชัน่ Booking Code: HOLIDAY ISLAND RESORT & SPA 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคาดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เอกสารประกอบการเดินทาง ส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ไทย ใชห้นังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่  ่ากวา่           

6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ยกเวน้การท าวีซา่ สามารถพ านักได ้30 วนั  
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 เวลาเช็คอินปรกติ 13.00  /  เวลาเช็คเอาทป์รกติ 12.00      

 EARLY CHECK-IN ตัง้แตเ่วลา 08.00 สามารถขอไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย หากมีหอ้งวา่ง ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัทางรีสอร์ท 

 LATE CHECK-OUT หลงัชว่งเวลา 12.00 นาฬิกา มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทัง้น้ีตอ้งเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีรีสอร์ท 

วา่มีหอ้งวา่งหรือไม ่โดยอตัราการชาร์ต จะเป็นดงัตารางดา้นลา่งน้ี  

 ใชห้อ้งถึงเวลา 15.00  ชาร์ตเพ่ิม 30 % ของราคาหอ้งตอ่คืน 

 ใชห้อ้งถึงเวลา 17.00  ชาร์ตเพ่ิม 50 % ของราคาหอ้งตอ่คืน 

 ใชห้อ้งถึงเวลา 18.00 หรือหลงัจากน้ัน ชาร์ต 100 % ของราคาหอ้งตอ่คืน 

 GROUP BOOKING (ตัง้แต ่10 หอ้งข้ึนไป) กรุณาเช็คราคาส าหรับกรุ๊ป ใหมอี่กครั้ง  

 บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้ หรือออกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย

หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่

จ  านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น  

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่ ทางบริษัทฯ  

ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ ยวบิน เหตุการณ์ทางการเมือง 

และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ 

การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ยลว่งหนา้ 

 

 

 

กำรเดินทำงระหว่ำง สนำมบินมำเลย ์ และ รีสอรท์ 

บริการทุกทา่นเดินทาง ไป-กลบั  ระหวา่งสนามบิน มาเลย ์และ                    

รีสอร์ท ดว้ย เคร่ืองบินภายในDOMESTIC +DONI BOAT โดยใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
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ประเภทหอ้งพกั 

Superior Beach Bungalows 

 หอ้งพกัขนาด 51 ตารางเมตร หอ้งน ้าในตวั 

 ระเบียง / ชานเรือน 

 หอ้งปลอดบุหร่ี 

 หอ้งอาบน ้าฝกับวัและอา่งอาบน ้าแยกกนั 

 ทางเขา้สว่นตวั 

 มินิบาร์ (มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม) 

 เคร่ืองชงชาและกาแฟ 

 ชุดปฐมพยาบาล 

 เคร่ืองตรวจจบัควนั 

 ตูเ้ซฟในหอ้งพกั 

 ตูนิ้รภยัส าหรับเก็บแล็ปท็อป 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน่ 

 อุปกรณณส์ าหรับรีดผา้ 

 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ภำยในหอ้งพกั 

• เคร่ืองปรับอากาศ 

• มีหอ้งท่ีเช่ือมตอ่/ติดกนัใหบ้ริการ 

• เคร่ืองชงกาแฟ/ชา 

• บริการท าความสะอาดทกุวนั 

• มีท ัง้ฝกับวัและอา่งอาบน ้า 

• โทรศพัท ์

• บริการเปิดเตียง 

 
 

ภำยในรีสอรท์ 

 บาร์ริมหาด 

 หอ้งสมุด 

 ฟิตเนส 

 บริการสปาครบวงจร 

 ฝ่ายตอ้นรับ 24 ชัว่โมง 

 ท่ีอาบน ้าแบบตุรกี/ฮมัมมั 

 โตะ๊บิลเลียดหรือพูล 

 หอ้งทรีทเมนตส์ปา 

 ศาลาพกัผอ่นริมหาดฟรี 

หลำกหลำยกิจกรรม เลือกสนุกไดไ้ม่มีเบ่ือ * มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม * 

 การด าน ้าสน็อกเกิลภายในบริเวณโรงแรม 

 มีการตกปลาภายในบริเวณโรงแรม 

 มีมินิกอลฟ์ภายในบริเวณโรงแรม 

 มีกระดานโตค้ล่ืน/บูก้ีบอร์ดภายในบริเวณโรงแรม 

 มีสนามเลน่กอลฟ์ในบริเวณใกลเ้คียง 

 มีพาราเซลล่ิงในบริเวณใกลเ้คียง 

บริการสปา 

       ผูเ้ขา้พกัสามารถผอ่นคลายดว้ยการท าสปาภายในโรงแรม 

Araamu Spa มีหอ้งทรีทเมนท ์21 หอ้ง รวมถึงหอ้งส าหรับคูร่ักและ

พ้ืนท่ีทรีทเมนทก์ลางแจง้ มีบริการนวดท่ีชายหาดและในสปา บริการ

อ่ืนๆ ไดแ้ก ่ทรีทเมนทดู์แลผิวหนา้ บอด้ีแรป และ สครับขดัผิว สปา

แห่งน้ีมีซาวน่า อ ่างสปา และ ท่ีอาบน ้าแบบตุรกี/ฮัมมัม สปามี
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 มีวอลเลยบ์อลภายในบริเวณโรงแรม 

 มีวอลเลยบ์อลชายหาดภายในบริเวณโรงแรม 

 มีเรือคายคัภายในบริเวณโรงแรม 

 มีสกีน ้าภายในบริเวณโรงแรม 

 มีเรือยนตภ์ายในบริเวณโรงแรม 

 มีวินดเ์ซิร์ฟภายในบริเวณโรงแรม 

 

 

บริการบ าบดั ท่ีหลากหลายอาทิเชน่ อโรมาเธอราพี และทรีทเมนท์

อายุรเวท 

 จ านวนหอ้งทรีทเมนท ์21 

 บริเวณทรีทเมนทก์ลางแจง้ 

 หอ้งทรีทเมนทส์ าหรับคูร่ัก 

 การนวดบนชายหาด 

 สปามือและสปาเทา้ 

 บอด้ีแรป 

 ทรีทเมนทดู์แลผิว 

 สครับขดัผิว 

 ทรีทเมนทดู์แลผิวหนา้ 

 อโรมาเธอราพี 

 ทรีทเมนทอ์ายุรเวท 

 ซาวน่าในสปา 

 อา่งสปาในสปา 

 การนวด 

ALL INCLUSIVE PLAN 

อำหำรม้ือหลกั   

            ด่ืมด ่าไปกบัศิลปะการท าอาหารของรา้นอาหารหลกัศูนยก์ารท าอาหารของฮอลิเดยไ์อสแ์ลนดรี์สอร์ทแอนดส์ปา ใหบ้ริการบุฟเฟ่ต์

ท่ีประณีตส าหรับม้ือเชา้กลางวนัและเย็นแตล่ะม้ือท่ีรา้นอาหารมลัดีฟสแ์หง่น้ีเป็นงานฉลองชัน้เลิศอยา่งแทจ้ริง พอ่ครัวมืออาชีพท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมของเรามีความภาคภูมิใจในการเตรียมอาหารเอเชียและมลัดีเวียนท่ีหลากหลายทัง้ม้ือกลางวนัและม้ือค ่า รา้นอาหารหลกัท่ีสรา้ง

ความมัน่ใจใหแ้ขกผูเ้ขา้พกัจะไดเ้พลิดเพลินกบัการแนะน าอยา่งรอบดา้นไปยงัมลัดีฟส ์ ใหบ้ริการแบบบุปเฟต ์ ท่ีหอ้งอาหารหลกัของ รีสอร์ท  

ตามตารางเวลาดา้นลา่ง  

อาหารเชา้: 07.30 - 09.30 น.  

อาหารกลางวนั : 12.30น ถึง 14.00  

อาหารเย็น: 19.30น – 21.00น  



W78 MV08 HOLIDAY ISLAND RESORT  

 

 


