Thulhagiri Island Resort

Thulhagiri Island Maldives (ทูราจีรี ไอส์ แลนด์ มัลดีฟส์ )
Thulhagiri กับชายหาดสวยๆที่ถูกเรี ยกว่าเป็ นเกาะเเห่งนกที่คุณจะสามารถเข้ามาดูนกได้หลายร้อยตัวหลากหลายพันธุ์
และคุณยังสามารถดู Kambili (Local bird) และ Maakana (นกท้องถิ่น) ที่มีชื่อเสี ยง
Thulhagiri เป็ นภาษามัลดีฟส์ แปลว่า สายรุ ้ง และคงไม่แปลกหากคุณจะได้เห็นสายรุ ้งสวยงาม ณ ที่รีสอร์ ทแห่งนี้
ด้วยการเดินทางแค่ 30 นาที ด้วย Speed Boat จากสนามบิน หาดทราบสี ขาวละเอียด สะท้อนกับผืนน้ าสี ฟ้าคราม เป็ น
ภาพที่น่าประทับใจของผูท้ ี่ได้เดินทางมาพักยังรี สอร์ ทแห่ งนี้
การบริ การของที่นี่เป็ น All inclusive
สาหรับผูท้ ี่ชอบที่พกั ที่แอบอิงธรรมชาติ ราคาไม่แรง ที่นี่เป็ นคาตอบของคุณอีกแห่งหนึ่งในมัลดีฟส์ครับ

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง
เดินทางกลับ

PG 711 กรุ งเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 09.30-11.45
PG 712 มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุ งเทพฯ 12.40-19.05

สายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่ องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรี ลงั กา
ออกเดินทาง
ต่อเครือ
่ ง
เดินทางกลับ
ต่อเครือ
่ ง

UL403
UL115
UL104
UL402

กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลงั กา)
โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์)
มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)
โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ

09.00 - 10.50
13.35 - 14.30
20.35 - 22.35
01.15 - 06.15

สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง
เดินทางกลับ

FD117 กรุ งเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)
FD178 มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง)

09.30 - 11.40
12.30 - 19.00

กำหนดกำรเดินทำง
วันทีห่ นึ่ง
……..

..........
..........

คา่

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน
คา่

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )
ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรื อดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ
(ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิ ม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทาการผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์No.15 ทูราจีรี ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ ท และเจ้าหน้าที่นา
ท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่างๆได้ไม่อ้ นั ฟรี !!! (ยกเว้ นเครื่ องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์
มัลดีฟส์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ, วอลเล่ยบ์ อลชายหาด,
สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่างๆได้ไม่อ้ นั ฟรี !!! (ยกเว้ นเครื่ องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ าม
กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า
........
ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
.........
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ
.........
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิหรื อ ดอนเมืองกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*************************

Thulagiri Island Resort & Spa 

Transfer by: Speedboat 30 minutes

Book Until: NOW2018
Travel Period:01MAY-31OCT2018

01MAY-15JUNE2018
ROOM TYPE
Beach Villa
Water Villa

2 NIGHTS PER PERSON
ON ALL INCLUSIVE
DBL
TRP
SGL
CHD
19,900
18,500
22,900
21,500
20,500 27,900
-

3 NIGHTS PER PERSON
ON ALL INCLUSIVE
DBL
TRP
SGL
CHD
27,000
26,500
32,900
30,500
29,500
39,900
-

16JUNE-27JULY 2018
ROOM TYPE
Beach Villa
Water Villa

2 NIGHTS PER PERSON
ON ALL INCLUSIVE
DBL
TRP
SGL
CHD
18,000
17,500 20,900
20,500
19,500 25,500
-

3 NIGHTS PER PERSON
ON ALL INCLUSIVE
DBL
TRP
SGL
CHD
25,500
25,000
29,900
29,000
27,500
36,500
-

28JULY-31OCTOBER2018
ROOM TYPE
Beach Villa
Water Villa

2 NIGHTS PER PERSON
ON ALL INCLUSIVE
DBL
TRP
SGL
CHD
20,500
19,500 25,500
22,900
22,000 30,900
-

3 NIGHTS PER PERSON
ON ALL INCLUSIVE
DBL
TRP
SGL
CHD
29,000
28,000
37,000
32,900
31,500
44,500
-

** Thai Market Only: ราคาเด็ก ติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคาแพ็คเกจรวม
• ค่าทีพ
่ ักตามประเภทห ้องทีท
่ า่ นเลือก จานวน 2 คืน หรือ 3 คืน
• ค่าเรือสปี ดโบ๊ท บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
• ค่าอาหารเช ้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ทีห
่ ้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ ต์)
• ค่าเครือ
่ งดืม
่ และเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ แ
ี อลกอฮอล์ตามรายการกาหนด
• บริการเครือ
่ งดืม
่ ต ้อนรับและผ ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
• ฟรี บริการ Wi-Fi ทัว่ รีสอร์ท
• ฟรี บริการอุปกรณ์ดาน้ าตืน
้
• ฟรี กิจกรรมดาน้ าตืน
้ (จันทร์ พุธ ศุกร์)
• Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
• ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
ราคาแพ็คเกจไม่รวม
้ เพลิงของสายการบิน
• ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับเส ้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษี สนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชือ
• ค่ามินบ
ิ าร์ ค่าทิปพนั กงาน ค่ากิจกรรมดาน้ าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอืน
่ ๆ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและ
้จ่
ระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าใช ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ
หมายเหตุ
• ราคานีใ้ ช ้สาหรับผู ้เดินทางพร ้อมกันอย่างน ้อย 2 ท่านขึน
้ ไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
• อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น ณ ปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นราคาค่าบริการใน
กรณี ทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรืออัตราแลกเปลีย
่ นได ้ปรับขึน
้ ในช่วงใกล ้วันทีจ
่ ะเดินทาง
• หากท่า นถูก เจ ้าหน า้ ทีต
่ รวจคนเข ้าเมือ งของประเทศนั ้น ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือ ง ด ้วยเหตุผ ลใดๆ ก็ ต าม ถือ เป็ น
เหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื เงินบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาวต่างชาติ
หรือคนต่างด ้าว ทีพ
่ านัก อยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิทธิข
์ าดเป็ นของทางกองตรวจคนเข ้าเมือง
ั เช่น การยกเลิก หรือล่าช ้าของสาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสย
การบิน เรือ รถไฟ อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต
่ า่ งๆ ทีเ่ กิดเหนือ
อานาจควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร ้องค่าชดใช ้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมือ
่ เกิดการสูญหาย
ของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ในระหว่างการท่องเทีย
่ วนี้ หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร ้อง
ขอคืนค่าบริการได ้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค ้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

Water Villas

