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  เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3วนั 2คนื ราคา 29,900 บาท 

                             พกัผ่อนกบับรรยากาศน า้ทะเลสีครามที่มัลดฟีส์ 
เข้าพกัห้อง Super Delux Room ณ  Plumeria Hotel & Resort, Thinadhoo Maldives 
สนุกสนานกบักจิกรรมทางน า้    เดนิชิวบนหาดทรายสีขาว 
Selfie สวยๆ กบัววิน า้ทะเลสีคราม   รวมตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – มัลดฟีส์    
ราคารวม Speed Boat รับส่ง ไป กลบั สนามบิน – รีสอร์ท          กรุ๊ปเลก็เพยีง 16 ท่าน 
รวมอาหารทุกมือ้  รวมทริปชมปลาโลมา   
ฟรี!! อุปกรณ์ด าน ้าตืน้และเส้ือชูชีพ 1 วนัเต็ม  

ติดต่อเซลล์สาวสวย เพื่อรับส่วนลดพิเศษ!! 
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ทัวร์มัลดฟีส์ เดนิทางวนัที่ 25 – 27 มีนาคม 2561 

วนัแรก ดอนเมือง – สนามบินมาเล่ (ประเทศมลัดฟีส์) – โรงแรม 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย (Air Asia) 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ (Male, Maldives) โดยสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) 
เที่ยวบินที่ FD177 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 15 นาที) 

11.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Ibrahim Nasir International Airport เมืองมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ (Male, 
Maldives) เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพือ่
ความสะดวกในการนดัหมาย) หลงัท าการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ พบเจา้หนา้ที่
โรงแรม มารับยงัท่าเรือ 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางโดย Speed Boat (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) ไปยงั “Plumeria 
Hotel & Resort” เช็คอินเขา้สู่ที่พกัจากนั้นใหท้่าน อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต ์
 

 

 

 

ท่านสามารถชมการให้อาหารปลากระเบนและ ปลาฉลาม ได้ทีห่น้าชายหาด 
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น าท่านเขา้พกัหอ้งพกัแบบ Super Deluxe Room ณ Plumeria Hotel & Resort 

 

 

 

 

 วนัที่สอง  อสิระกจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย – เที่ยง – ทัวร์ดูปลาโลมา   

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านสามารถเดินชมหาด หรือหมู่บา้นชาวมลัดีฟส์ที่มีความสงบ
เงียบ มีความเป็นธรรมชาติ หรือท่านสามารถด าน ้ าต้ืน บริเวณหนา้ชายหาดหรือ รอบๆ หาดของ
โรงแรม โดยท่านสามารถใชอุ้ปกรณ์ และเส้ือชูชีพได ้1 วนัเตม็ และทางโรงแรมยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมายใหท้่านไดเ้ลือก เช่น พายเรือคายคั, บานาน่าโบท๊, ตกปลา, Scuba diving (ราคากิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอุปกรณ์ด าน ้าต้ืนและดูปลาโลมายงัไม่ได้รวมในรายการ) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต ์
อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าท่านลงเรือ ร่วมทริปดูปลาโลมา (ใชเ้วลาในการดูปลาโลมาประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟต ์พร้อมชมโชวก์ารแสดงของทางโรงแรม 
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ท่านสามารถชมการให้อาหารปลากระเบนและ ปลาฉลาม ได้ทีห่น้าชายหาด 
น าท่านเขา้พกัหอ้งพกัแบบ Super Deluxe Room ณ Plumeria Hotel & Resort 

วนัที่สาม  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพ (ดอนเมือง)  

เช้า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและเตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย 

09.00 น. น าท่านเช็คเอาท ์และเตรียมตวัเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่ 
10.00 น. คณะเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่ โดย Speed Boat เพือ่ท  าการเช็คอินเดินทางกลบัประเทศไทย 
12.35 น. ออกเดินจากเมืองมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD178 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ 

เดนิทางวนัที่   25 – 27  ม.ีค. 2561 ค่าบริการ/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  29,900 บาท 

หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกวา่จะเกิดการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  
 3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ค่าเดินทางจากสนามบิน – โรงแรม 
 5. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

6. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 
A.Saraphee Chiang Mai 

TEL: 053 115 912 
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 

Line@ : @rubytravel 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 16 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
      3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน 
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 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน
วนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงิน** 


