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FUSHIFARU MALDIVES (5 Star) 
https://fushifaru.com/ 

 

แพคเกจหอ้งพกั 4 วนั 3 คืน (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

ส ำหรบัจอง และเขำ้พกัภำยในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 เป็นสกุลเงิน ไทยบำท  

 ( All-inclusive meals plan + Seaplane transfers )   

ช่วงเวลำ 

วนัท่ีเขำ้พกั 

 

ประเภทหอ้งพกั 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 

รำคำต่อท่ำน 

ผูใ้หญ่ พกัสำม 

รำคำต่อท่ำน 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

รำคำต่อท่ำน 

 

 

 

 

11 พฤษภาคม – 

31 ตุลาคม 62 

 

 

 

 

 

 

3N Beach Villa Sunrise 40,000 38,000 56,600 

2N Beach Villa Sunrise + 1N Water Villa 41,000 39,000 61,500 

3N Beach Villa Sunset 41,000 38,000 58,000 

2N Beach Villa Sunset+ 1N Water Villa 43,000 40,000 64,200 

3N Pool Beach Villa Sunrise 44,000 40,000 64,100 

2N Pool Beach Villa Sunrise+ 1N Water Villa 46,000 42,000 70,800 

3N Pool Beach Villa Sunset 45,000 42,000 67,600 

2N Pool Beach Villa Sunset + 1N Water Villa 48,000 43,000 74,600 

3N Water Villa 47,000 43,000 92,300 

หมำยเหตุ:  

*ราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน 

 

https://fushifaru.com/
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ตำรำงเท่ียวบิน ของสำยกำรบินท่ีบินเขำ้มลัดีฟย ์ 

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

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

องัคาร, วนัพฤหสับดี,วนัเสาร ์    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 

วนั

เดินทำง 
สรปุกำรเดินทำง 

ม้ืออำหำร 
โรงแรมท่ีพกั 

เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ 

วนัท่ี 1 อิสระเดินทางสู่ มลัดีฟส์ ดว้ยสายการบินท่ีทางลูกคา้เลือก   

พนักงานรีสอร์ทใหก้ารตอ้นรับ ท่ีบริเวณเคาเตอร์ตอ้นรับของรี

สอร์ท น าทา่นเดินทางสูรี่สอร์ทดว้ย เคร่ืองบินน ้ำ (Seaplane) 

ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที อิสระผอ่นคลายบนรีสอร์ท และเลือก

สนุกไปกบักิจกรรมตา่งๆ บนรีสอร์ท ตามอธัยาศยั 

      

 

 
Fushifaru Maldives 

วนัท่ี 2 อิสระผอ่นคลายบนรีสอร์ท และเลือกสนุกไปกบักิจกรรมตา่งๆ 

บนรีสอร์ท ตามอธัยาศยั        
Fushifaru Maldives  

วนัท่ี 3 อิสระผอ่นคลายบนรีสอร์ท และเลือกสนุกไปกบักิจกรรมตา่งๆ 

บนรีสอร์ท ตามอธัยาศัย(กอ่นอาหารม้ือค ่ า กรุณาเช็ครอบ 

Speedboat กับเจา้หน้าท่ีของโรงแรม ส าหรับการเดินทางสู่

สนามบินในวนัรุ่งข้ึน)  

       
Fushifaru Maldives  
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วนัท่ี 4 หลงัรับประทานอารหารเชา้ เช็คเอาทแ์ละอิสระพกัผ่อนตา

มอธัยาศัย จนถึงเวลาท่ีนัดหมาย น าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

โดยเคร่ืองบินน ้า (Seaplane)  เพ่ือเช็คอินไฟลท์ กลบัสูก่รุงเทพฯ 

ดว้ยสายการบินท่ีทางลูกคา้เลือก 

      ------------------ 

 

ขอ้ก ำหนด เง่ือนไข ค่ำบริกำร 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 โรงแรม / หอ้งพกัตามประเภทท่ีเลือก  3 คืน  

 SEAPLANE รบั-สง่ ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั  

 แพ็คเกจอาหาร เชา้ / กลางวนั / เย็น และเคร่ืองด่ืมแบบ   ALL INCLUSIVE   

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

ค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส ์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ ทิปพนักงาน สปา คา่

โทรศพัท ์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 PACKAGE CODE : FFM-AMPKG-19 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคาดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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 เอกสารประกอบการเดินทาง ส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ไทย ใชห้นังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน นับ

จากวนัหมดอายุ ยกเวน้การท าวีซา่ สามารถพ านักได ้30 วนั  

 เวลาเช็คอินปรกติ 14.00  /  เวลาเช็คเอาทป์รกติ 12.00      

 EARLY CHECK-IN ตัง้แตเ่วลา 08.00 สามารถขอไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย หากมีหอ้งวา่ง ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัทางรีสอร์ท 

 LATE CHECK-OUT หลงัชว่งเวลา 12.00 นาฬิกา มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทัง้น้ีตอ้งเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีรีสอร์ท วา่มีหอ้ง

วา่งหรือไม ่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 เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ  านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น  

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษัทฯ  

ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ ยวบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั

ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการช าระคา่ทวัร์ เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ยลว่งหนา้ 

 บริการอาหารเชา้ กลางวนัและเย็นท่ีหอ้งอาหาร Korakali 

 บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหาร Raakani พรอ้มเครดิต 45$ ส าหรับผูใ้หญ ่และ 22.5$ ส าหรับเด็กไมเ่กิน 12 ปี 1 ครั้ง 

 บริการเคร่ืองด่ืม All Inclusive ตามรายการเมนู อาทิเชน่ รายการไวน์แดง ไวน์ขาว สปาร์คกล้ิงไวน์, รายการค็อกเทล ม็

อกเทลและเบียร์ ท่ีหอ้งอาหาร Korakali และ Raakani ระหวา่งม้ืออาหาร, ท่ี Fani Handi Bar ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 

00.00 น. 

 ฟรี น ้าด่ืมสะอาดระหวา่งเขา้พกั 

 ฟรี อุปกรณ์ด าน ้าต้ืนระหวา่งเขา้พกั 

 ฟรี ทริป Sandbank ด าน ้าต้ืน 1 ครั้ง (มีบางวนั ส ารองท่ีรีสอร์ทเทา่น้ัน หากเต็มหรือยกเลิกไมส่ามารถเปล่ียนกิจกรรม

หรือขอเงินคืนได)้ 

  ฟรี Wi-Fi บริเวณสว่นกลางและบริเวณหอ้งพกั 

 ฟรี อุปกรณ์กีฬาทางน ้าประเภทไมใ่ชเ้คร่ืองยนต ์เชน่ เรือคายกั แพดเดิลบอร์ด และวินดเ์ซิร์ฟ 

  สว่นลด 30% ส าหรับการเขา้ใชบ้ริการสปา 

 – สว่นลด 10% ส าหรับกิจกรรมด าน ้าลึกตา่งๆ 

 – สว่นลด 20% ส าหรับอุปกรณ์และกีฬาทางน ้า *ทริปลอ่งเรือตา่งๆ ไมร่วม* 
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กำรเดินทำงระหว่ำง สนำมบินมำเลย ์ และ รีสอรท์ 

บริการทุกทา่นเดินทาง ไป-กลบั  ระหวา่งสนามบิน มาเลย ์และ             

รีสอร์ท ดว้ยเคร่ืองบินน ้า (SEAPLANE) โดยใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาที 

 

ประเภทหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEACH VILLA SUNRISE 

 หอ้งพกัขนาด 96 ตารางเมตร  

 มินิบาร์ (มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม) 

 เคร่ืองชัง่น ้าหนัก 

 ผา้เช็ดตวั 

 สิทธิใชอ้า่งแชน่ ้ารอ้นกลางแจง้ 

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟรี) 

 โทรทศัน์ดาวเทียม/เคเบิล 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 ทางเขา้สว่นตวั 

 เคร่ืองตรวจจบัควนั 

 ตูเ้ซฟในหอ้งพกั 

 รองเทา้แตะใสใ่นหอ้งพกั 

 กาแฟส าเร็จรูป (ฟรี) 

 เคร่ืองชงกาแฟ/ชา 

 เคร่ืองด่ืมตอ้นรับ 

 โซฟา 

 โตะ๊เขียนหนังสือ 

 พ้ืนท่ีท  างาน (รองรับแล็ปท็อป) 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน่ 

 หอ้งรับประทานอาหารแยกตา่งหาก 

 ตูเ้ส้ือผา้ 
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ประเภทหอ้งพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEACH VILLA SUNSET 

 หอ้งพกัขนาด 96 ตารางเมตร  

 มินิบาร์ (มีคา่ใชจ้า่ย) 

 เตียงขนาดคิงไซส ์

 เตียงนอนเลน่ในร่ม 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 พดัลมเพดาน 

 ตูเ้ซฟในหอ้ง 

 โตะ๊ท  างานพรอ้มเคร่ืองเขียน 

 เคร่ืองชงกาแฟ / กาแฟเอสเพรสโซแ่ละชา 

 

 โทรศพัทส์ายตรง 

 เตารีดและท่ีรองรีด 

 เคร่ืองเป่าผม 

 หอ้งน ้าในสวนพรอ้มอา่งอาบน ้า 

 ฝกับวัในร่มและกลางแจง้ 

 ระเบียงสว่นตวั 

 เฟอร์นิเจอร์รับประทานอาหารกลางแจง้ 

 เตียงอาบแดดกลางแจง้ 

 เกา้อ้ีอาบแดดพรอ้มร่ม 

 ฟรีไวไฟทัว่เกาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATER VILLA 

 หอ้งพกัขนาด 95 ตารางเมตร  

 มินิบาร์ (มีคา่ใชจ้า่ย) 

 ฝกับวัและอา่งอาบน ้า 

 หอ้งน ้าและอุปกรณใ์นหอ้งน ้า 

 ผา้เช็ดตวั 

 เส้ือคลุมอาบน ้า 

 ความบนัเทิง 

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟรี) 

 โทรทศัน์ดาวเทียม/เคเบิล 

 บริการภาพยนตร์แบบ On-demand 

 รองเทา้แตะใสใ่นหอ้งพกั 

 อาหาร เคร่ืองด่ืม ของวา่ง 

 กาแฟส าเร็จรูป (ฟรี) 

 เคร่ืองชงกาแฟ/ชา 

 เคร่ืองด่ืมตอ้นรับ 

 แผนผงัและเฟอร์นิเจอร์ 

 โซฟา 

 โตะ๊เขียนหนังสือ 

 พ้ืนท่ีท  างาน (รองรับแล็ปท็อป) 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน่ 

 หอ้งรับประทานอาหารแยกตา่งหาก 
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 เคร่ืองปรับอากาศ 

 ทางเขา้สว่นตวั 

 ตูเ้ส้ือผา้ 
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ประเภทหอ้งพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POOL BEACH VILLA SUNRISE 

 

 หอ้งพกัขนาด  122 ตารางเมตร   

 สระวา่ยน ้าสว่นตวั 

  มินิบาร์ (มีคา่ใชจ้า่ย) 

 ระเบียง/ชานเรือน 

 หอ้งปลอดบุหร่ี 

 ฝกับวัและอา่งอาบน ้า 

 สระวา่ยน ้าสว่นตวั 

 ของใชใ้นหอ้งน ้า 

 ผา้เช็ดตวั 

 สิทธิใชอ้า่งแชน่ ้ารอ้นกลางแจง้ 

 เส้ือคลุมอาบน ้า 

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟรี) 

 โทรทศัน์ดาวเทียม/เคเบิล 

 โทรศพัท ์

 บริการภาพยนตร์แบบ On-demand 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 ทางเขา้สว่นตวั 

 นาฬิกาปลุก 

 บริการโทรปลุก 

 ผา้ปูท่ีนอน 

 มา่นทึบแสง 

 กาแฟส าเร็จรูป (ฟรี) 

 เคร่ืองชงกาแฟ/ชา 

 เคร่ืองด่ืมตอ้นรับ 

 น ้าด่ืมบรรจุขวด (ฟรี) 

 โตะ๊เขียนหนังสือ 

 พ้ืนท่ีท  างาน (รองรับแล็ปท็อป) 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน่ 

 หอ้งรับประทานอาหารแยกตา่งหาก 

 อุปกรณส์ าหรบัรีดผา้ 

 เคร่ืองตรวจจบัควนั 

 ตูเ้ซฟในหอ้งพกั 

 ถงัดบัเพลิง 
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ประเภทหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POOL BEACH VILLA SUNSET 

 หอ้งพกัขนาด  122 ตารางเมตร   

 สระวา่ยน ้าสว่นตวั 

  มินิบาร์ (มีคา่ใชจ้า่ย) 

 ระเบียง/ชานเรือน 

 หอ้งปลอดบุหร่ี 

 ฝกับวัและอา่งอาบน ้า 

 สระวา่ยน ้าสว่นตวั 

 ของใชใ้นหอ้งน ้า 

 ผา้เช็ดตวั 

 สิทธิใชอ้า่งแชน่ ้ารอ้นกลางแจง้ 

 เส้ือคลุมอาบน ้า 

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟรี) 

 โทรทศัน์ดาวเทียม/เคเบิล 

 โทรศพัท ์

 บริการภาพยนตร์แบบ On-demand 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 ทางเขา้สว่นตวั 

 นาฬิกาปลุก 

 บริการโทรปลุก 

 ผา้ปูท่ีนอน 

 มา่นทึบแสง 

 กาแฟส าเร็จรูป (ฟรี) 

 เคร่ืองชงกาแฟ/ชา 

 เคร่ืองด่ืมตอ้นรับ 

 น ้าด่ืมบรรจุขวด (ฟรี) 

 โตะ๊เขียนหนังสือ 

 พ้ืนท่ีท  างาน (รองรับแล็ปท็อป) 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน่ 

 หอ้งรับประทานอาหารแยกตา่งหาก 

 อุปกรณส์ าหรบัรีดผา้ 

 เคร่ืองตรวจจบัควนั 

 ตูเ้ซฟในหอ้งพกั 

 ถงัดบัเพลิง 
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ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ภำยในหอ้งพกั 
 

 กาแฟส าเร็จรูป (ฟรี) 

 โตะ๊เขียนหนังสือ 

 ของใชใ้นหอ้งน ้า 

 ถงัดบัเพลิง 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน่ 

 เคร่ืองชงกาแฟ/ชา 

 ทางเขา้สว่นตวั 

 เคร่ืองด่ืมตอ้นรับ 

 โทรทศัน์ดาวเทียม/เคเบิล 

 เส้ือคลุมอาบน ้า 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 โทรศพัท ์

 อา่งอาบน ้า 

 ชา (ฟรี) 

 อินเทอร์เน็ตไรส้าย 

 น ้าด่ืมบรรจุขวด (ฟรี) 

 อินเทอร์เน็ตไรส้าย (ฟรี) 

 ไดร์เป่าผม 

 อุปกรณส์ าหรบัรีดผา้ 

 ตูเ้ซฟในหอ้งพกั 

 ผา้เช็ดตวั 

ภำยในรีสอรท์ 

 บริการซกัแหง้ 

 ตูนิ้รภยั 

 รา้นขายของท่ีระลึก 

 เตาผิง 

 บริการท าความสะอาดรายวนั 

 รา้นคา้ 

 ท่ีพกัปลอดบุหร่ี 

 บริการรับฝากสมัภาระ 

 รา้นสะดวกซ้ือ 

 บริการคอนเซียรจ์ 

 บริการแลกเปล่ียนเงินตรา 

 รา้นเสริมสวย 

 บริการซกัรีด 

 พ้ืนท่ีสูบบุหร่ี 

 หอ้งสมุด 

 

 

 

หลำกหลำยกิจกรรม เลือกสนุกไดไ้ม่มีเบ่ือ * มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม * 

 มีการตกปลาภายในบริเวณโรงแรม  

 มีกีฬาทางน ้า(ใชเ้คร่ืองยนต)์ 

 มีกีฬาทางน ้า (ไมใ่ชเ่คร่ืองยนต)์ 

 มีเรือยนตภ์ายในบริเวณโรงแรม  

 มีชายหาดสว่นตวัในบริเวณโรงแรม 

 มีวินเซิร์ฟในบริเวณโรงแรม 

 มีการพายเรือแคนูภายในบริเวณโรงแรม  

 มีกิจกรรมด าน ้าภายในบริเวณโรงแรม  

 มีสนามเทนนิสในบริเวณโรงแรม 

 มีสนามแบดมินตนัในบริเวณโรงแรม 

 บริการเชา่อปุกรณกี์ฬาทางน ้า 

 มีสระวา่ยน ้ากลางแจง้ 

 มีบริการซาวน่า 

 มีบริการทวัร์ 

 มีหอ้งอบไอน ้า 

 มีอา่งแชน่ ้ารอ้น 
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 มีกิจกรรมด าต้ืนน ้าภายในบริเวณโรงแรม  

 มีกิจกรรมสกีภายในบริเวณโรงแรม 

 มีคลาสเรียนเลน่เซิร์ฟภายในบริเวณโรงแรม 

 มีคลาสเรียนสกีภายในบริเวณโรงแรม 

 มีสนามมินิกอลฟ์ 

 มีหอ้งฟิตเนส 

 มีหอ้งเลน่โยคะ 

 บริการเชา่อปุกรณกี์ฬาทางน ้า 

 บริการเชา่อปุกรณส์กี 

 

 PREMIUM ALL INCLUSIVE PLAN PACKAGE 

อำหำรม้ือหลกั   

Korakali - ใหบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้แสนอร่อยและอาหารนานาชาติท่ีน่าพึงพอใจในม้ือกลางวนัและม้ือค ่า 

Raakani Grill – เสริฟเน้ือสตัวท่ี์ดีท่ีสุดและอาหารทะเลสดใหมย่า่งใหส้มบูรณ์แบบ 

Fanihandhi Bar - ล้ิมรสค็อกเทลอนัเป็นเอกลักษณ์ม็อคเทลแสนอร่อยลา้งสารพิษผสมและอาหารเบา ๆ ในขณะท่ี                 

คุณน่ังเลน่ริมสระน ้า 

Dine Anywhere – มองเห็นตวัเลือกการรับประทานอาหารกลางแจง้ท่ีสมบูรณ์แบบและเลือกจุดที่ ใดก็ไดบ้นเกาะหรือบนฝั่ง

ทรายเพ่ือประสบการณ์การด่ืมด ่าท่ีก  าหนดเอง 

In-Villa Dining - ใชบ้ริการอาหารนานาชาติและของวา่งไดต้ลอด 24 ชัว่โมงซ่ึงเสิร์ฟตรงถึงวิลลา่ของคุณ 

  

 


