
 
 

Dusit Thani Maldives  

ฟรี...กีฬาไม่มีเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 

 
รีสอร์ท 5 ดาว ยอดนิยมของคนไทย  

เดินทางด้วย เดินทางด้วย Domestic Flight 25 นาที+Speedboat 10 นาที 

สามารถซื้อเพ่ิมเป็น Seaplane ได้ทั้งแบบเที่ยวเดียวและไป-กลับ 

รอบรีสอร์ทมีปะการังและปลาเยอะ มีห้องอาหารหลากหลายและมีห้องอาหารไทย 

Booking Period: 10 May – 30 September 2022 

Travel Period: 10 May – 23 December 2022 
 

อัตราค่าบริการต่อท่าน / หน่วยเป็นบาท 

 

 

 

 

 

 

10 MAY – 30 SEPTEMBER 2022 

ประเภทห้องพัก 

แพ็คเกจ 2 คืน 

Half Board 

แพ็คเกจ 3 คืน 

Half Board 

พักคู่ท่านละ พักคู่ท่านละ 

Beach Villa 37,800 46,200 

Beach Villa With Pool 40,700 50,200 

Beach Deluxe Villa With Pool 41,700 51,400 

Water Villa With Pool 43,600 54,000 

Ocean Villa With Pool 46,500 58,000 

ส าหรับการเข้าพัก 3 ท่าน 

ท่านที่ 3 ราคาท่านละ  
30,500  39,200 

ราคาเด็กอายุ 2-11.99 ปี 12,500 13,500 



 
 

** โปรโมชั่นน้ีเป็นโปรโมชั่นใหม่ส ำหรับกำรจองตั้งแต่ 10 พฤษภำคม – 23 ธันวำคม 2022 เท่ำน้ัน  

** หำกมีกำรจองโปรโมชั่นก่อนหน้ำน้ี ไม่สำมำรถใช้โปรโมชั่นร่วมกันได้ ไม่สำมำรถจองใหม่และไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองท่ีมีก่อนหน้ำดังกล่ำวได ้

** เดินทำงโดยเคร่ืองบินน ้ำ (Seaplane) ช ำระเพ่ิมส ำหรับผู้ใหญ ่แบบเท่ียวเดียวท่ำนละ 3,900 บำท แบบไป-กลับท่ำนละ 7,700 บำท  // ช ำระ

เพ่ิมส ำหรับเด็ก 1,200 บำท   

** หำกต้องกำรอัพเกรดม้ืออำหำร  

ม้ืออำหำรท่ีต้องกำรอัพเกรด 
แพคเกจ 2 คืน 

ช ำระเพ่ิมต่อท่ำน 

แพคเกจ 3 คืน 

ช ำระเพ่ิมต่อท่ำน 

Full Board 3,500 2,300 

Pure Indulgence 5,800 5,200 

 
 

ราคาแพ็คเกจรวมเฉพาะโปรโมชั่นน้ีเท่าน้ัน 

• ค่ำท่ีพักตำมประเภทห้องและจ ำนวนคืนท่ีท่ำนเลือก  

• ค่ำเท่ียวบินในประเทศ + เรือสปีดโบ๊ท บริกำรรับ-ส่ง สนำมบินมำเล่-รีสอร์ท-สนำมบินมำเล่ 

• บริกำรเจ้ำหน้ำท่ีต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสนำมบินมำเล่  

• ค่ำบริกำรม้ืออำหำรตำมโปรแกรมท่ีท่ำนเลือก 

Half Board 

- ค่ำอำหำรเช้ำ และ อำหำรค ่ำ ท่ีห้องอำหำร The Market (Food Only) 

Full Board 

- ค่ำอำหำรเช้ำ ท่ีห้องอำหำร The Market (Food Only) 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ท่ีห้องอำหำร Benjarong หรือ Sea Grill (Food Only) 

Pure Indulgence All Inclusive Package 

- ค่ำอำหำรเช้ำ ท่ีห้องอำหำร The Market  

- ค่ำอำหำรกลำงวัน ท่ีห้องอำหำร Benjarong หรือ Sea Grill  

- ค่ำอำหำรเย็น ทำนได้ทุกห้องอำหำรท่ีมีภำยในรีสอร์ท 

- สำมำรถเลือกทำนเคร่ืองด่ืม beers, wines, liquors, cocktails, soft drinks, juices, coffee, and tea in any 

operational restaurants and bars, during opening hours. 

- มินิบำร์เติมในห้องทุกวัน (บำงรำยกำรอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม) 

• บริกำรเช็คอินแบบ In-Villa 

• บริกำรผู้ช่วยส่วนตัว (Butler Service ต้ังแต่เวลำ 06.00 น. – เท่ียงคืน)  

• บริกำร Wi-Fi พ้ืนท่ีสำธำรณะและในห้องพัก 

1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2022 

ประเภทห้องพัก 

แพ็คเกจ 2 คืน 

Half Board 

แพ็คเกจ 3 คืน 

Half Board 

พักคู่ท่านละ พักคู่ท่านละ 

Beach Villa 41,700 51,400 

Beach Villa With Pool 44,600 55,400 

Beach Deluxe Villa With Pool 45,500 56,600 

Water Villa With Pool 47,400 59,200 

Ocean Villa With Pool 50,300 63,200 

ส าหรับการเข้าพัก 3 ท่าน 

ท่านที่ 3 ราคาท่านละ  
30,500  39,200 

ราคาเด็กอายุ 2-11.99 ปี 12,500 13,500 



 
 

• บริกำรน ้ำด่ืมภำยในห้องพักวันละ 4 ขวด 

• บริกำรรถกอล์ฟและรถจักรยำนตลอดกำรเข้ำพัก 

• บริกำรกิจกรรมส ำหรับเด็กท่ี Kid’s Club 

• บริกำรกลุ่มคลำสโยคะ (07.30-08.30 น. และ17.00-18.00 น. บริกำรทุกวัน) 

• บริกำรอุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืน (Snorkel, Fins & Life Jackets สำมำรถรับอุปกรณ์ได้ท่ี Water Sports Center) 

• บริกำรฟติเนส ห้องอบซำวน่ำและห้องอบไอน ้ำ (สำมำรถใช้บริกำรได้ท่ี Devarana Spa) 

• บริกำร Island tour with biodiversity educator 

• Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

• ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บำท 
 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

• ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่ำงประเทศ / ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช้ือเพลิงของสำยกำรบิน 

• ค่ำกิจกรรมพิเศษของห้องอำหำร เช่น Themed buffet dinners หรือ กิจกรรมพิเศษท่ีทำงรีสอร์ทจัดข้ึนในแต่ละ

ห้องอำหำร หำกมีช่วงเดินทำงตรงกับกิจกรรมดังกล่ำว ทำงรีสอร์ทคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมตำมเง่ือนไขก ำหนด 

• ค่ำทิปพนักงำน ค่ำกิจกรรมด ำน ้ำลึก ค่ำกิจกรรมสันทนำกำรอื่นๆ ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ใน

ประเทศและระหว่ำงประเทศ ค่ำอำหำรหรือค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ 
 

Honeymoon Benefit (พักข้ันต ่า 4 คืน / จดทะเบียนสมรสไม่เกิน 12 เดือนและต้องแสดงเอกสารเม่ือท าการเข้าพัก) 

• Sunset Aperitif and After-Dinner Cocktail at any bar, once during stay 

• Sparkling wine, fruit basket and romantic bed decoration, once during stay 

• One-time 3-course Romantic Dinner at Sea Grill or Benjarong Restaurant, once during stay 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน) 

การจองแพ็คเกจและการช าระเงิน 

• กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำ 50% หรือค่ำบริกำรเต็มจ ำนวน (ข้ึนอยู่กับระยะเวลำกำรจองและโปรโมช่ันท่ีท ำกำรจอง ณ ขณะน้ัน) 

หลังจำกได้รับกำรยืนยันกำรจองจำกทำงบริษัทฯ ภำยใน 7 วัน ท้ังน้ี ข้ึนกับปริมำณกำรเข้ำพักในช่วงเวลำดังกล่ำว ซ่ึงทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตำมเง่ือนไขท่ีได้รับจำกทำงรีสอร์ท  

• หำกท ำกำรจองน้อยกว่ำ 30-45 วัน กรุณำช ำระค่ำบริกำรเต็มจ ำนวนก่อนท ำกำรจอง (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขกำรจองและช่วง

เดินทำง) 
 

การยกเลิก 

• ยกเลิกมำกกว่ำ  45 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ท ำกำรหักค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 5,000 บำทจำกรำคำแพ็กเกจท้ังหมด  

(ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขกำรจองและช่วงเดินทำง) 

• ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ท ำกำรหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำแพ็กเกจท้ังหมด 

• ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ท ำกำรหักค่ำใช้จ่ำย 100% จำกรำคำแพ็กเกจท้ังหมด 

• ยกเลิกกะทันหันหรือเข้ำพักไม่ครบตำมจ ำนวนคืนหรือจ ำนวนวันท่ีท ำกำรจอง ไม่สำมำรถเรียกร้องขอคืนค่ำบริกำรได้ 

• หำกท ำกำรยกเลิกในฤดูกำลท่องเท่ียว(Peak Season) อำจมีกำรปรับเปล่ียนเง่ือนไขตำมรีสอร์ทก ำหนดและทำงบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทรำบอีกคร้ังหลังจำกท่ีได้รับกำรยืนยันกำรจองท่ีพักเรียบร้อยแล้ว   
 

 

 

 
 

 

เที่ยวบินที่บินสู่มัลดีฟส์ (อัพเดต ณ วันที่ 5พ.ค. 65) 

ขณะนีม้ีเที่ยวบินตรงจำกสำยกำรบินเดียวคือ ไทยแอร์เอเชีย 

ให้บริกำรเที่ยวบิน ในวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์  

**สำมำรถเชค็รำคำและไฟทบ์ินล่วงหน้ำได ้



 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)     (-/-/ค ่า) 

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่ำนด่ำนตรวจ

คนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรแล้ว พบเจ้ำหน้ำท่ีรีสอร์ทต้อนรับท่ำนอย่ำงอบอุ่น  

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่รีสอร์ทโดย เท่ียวบินในประเทศ+เรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที  

เดินทำงถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้ำท่ีพักและพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

18.30-22.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (The Market) 

 พักท่ี  Dusit Thani Maldives  

 

วันที่สอง-สาม มาเล่ (มัลดีฟส์)          (เช้า/-/-) 

07.00-10.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (The Market) 

10.30-12.30 น. ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน ้าตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือ สนุกสนานกับกิจกรรม Local 

Island Tour บริกำรทุกวันพุธและวันเสำร์ กิจกรรมดังกล่ำวต้องมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อย 6 ท่ำน 

12.00-15.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท 

19.00-22.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (Benjarong or Sea Grill) 

 พักท่ี  Dusit Thani Maldives  

 

วันที่ส่ี มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)   (เช้า/-/-) 

07.00-10.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (The Market) 

เช็คเอำท์ เก็บสัมภำระ และเตรียมตัวออกเดินทำงสู่สนำมบินมำเล่ 

ออกเดินทำงสู่ประเทศไทย ตำมสำยกำรบินท่ีท่ำนเลือก  

 

 End of Service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเภทห้องพัก  รายละเอียด 

 

ขนาดห้องพัก 122 ตรม. 

จ านวน  9 วิลล่ำ  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน+ เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 

 

ขนาดห้องพัก 122 ตรม. 

จ านวน  10 วิลล่ำ  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน+ เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 

 

ขนาดห้องพัก 150 ตรม. 

จ านวน  29 วิลล่ำ  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน+ เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 

 

 

 

ขนาดห้องพัก 180 ตรม. 

จ านวน  20 วิลล่ำ 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน+ เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 

 

 

ห้องอาหาร  รายละเอียด เวลาให้บริการ 

The Market (182 Seats) Themed Buffet 
Breakfast: 07:00 Hrs to 10:30 Hrs  

Dinner: 18:30 Hrs to 22:00 Hrs 

Benjarong (92 Seats) Thai Food (Set Menu&A La Carte) 
Lunch: 12:00 Hrs to 15:00 Hrs 

Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 Hrs 

Sea Grill (86 Seats) Grill & Seafood (Set Menu&A La Carte) 12:00 Hrs to 22:00 Hrs 

Sala Bar (42 Seats) Beverage 17:00 Hrs on wards 



 
 

Sand Bar (60 Seats) Beverage 
10:00 Hrs on wards              

Happy Hour 18:00 Hrs to 20:00 Hrs 

Facilities & Services • Butler Service / Devarana Spa: 8 Treatment rooms (6 elevated treatment 

villas among the coconut trees) 

• Hot and cold Jacuzzi / Sauna / Steam Room 

• Swimming pool: Outdoor private pools / main infinity pool 

• Fitness Trail / Fitness Centre & Kids Club with tree house and large 

outdoor play area / Bicycles per villa 

• Island Shop / Spa Boutique Shop / Interactive TV's 

• Yoga Pavilion with resident yoga instructor 

• Two Floodlit Tennis Courts 

• In-Villa Dining (06:00 to 23:00 hours)  & Borderless Dining 

• Wireless internet access throughout guestrooms / Public Area 

• Evening Entertainment 

• Reading Areas: Outlets / Hammocks around the island 

• Daily activities including Thai Cooking Lessons, Yoga Classes, Nature Walk 

, Wine Tasting, Cocktail-making Classes and Behind-The-Scenes tours 

• Activity Centre and Conservation Programmes 

• Seaplane / boat rental / transfers 

• Laundry Services / Medical Service with doctor on call 24 hours 

Water Sports and 

 Marine Centre 

 

• Turtle Quest Snorkelling / Coral Garden Snorkelling 

• Manta snorkeling at world famous Hanifaru Bay (seasonal) 

• Scuba Diving tours for both beginners and experienced divers 

• Water sports ranging from jet-ski rides, para-sailing, wakeboard and 

water-ski to catamaran sailing 

• Private sand bank trip 

• Big Game Sports fishing using up to 8 lines. Different types of fishing 

such as popping, castling and trolling are offered. 

• Traditional Sunset Fishing for the entire family to enjoy the catch next 

day over lunch 

** Please check with the Dive Centre for the weekly schedules and timings 

for different activities ** 

Baan Sanook Kids Club 

Age Group: 3 to 12 years 

Hours: 10:00 to 18:00 

hours 

Admission: 

Complimentary 

T-shirt painting / Nature walks / Pizza making / Treasure hunt  

Face painting / Funny mask making / Coconut or shell painting 

Origami art / Hide and Seek / Cookies and cupcake decorating 

Board games / Building sand castles / Movies and cartoons 

Play station games on LED TV / Foosball table 

 



 
 

 

Floating Breakfast 

Enjoy our luxury Floating 

Breakfast* served in your private 

pool in the privacy of your villa. 

 

– Floating Breakfast with Demi Bottle of Champagne – 

The first option is priced at USD 80++ for two persons, and, alongside 

the Champagne, includes Eggs Royale; smoked salmon with green 

asparagus; a selection of baked goods and pastries; assorted fruits 

and nuts; various cheeses; light gourmet bites such as Iberico ham 

with tomato ciabatta, and other delicious treats. 

 

– Floating Breakfast with Soft Drinks – 

The second option is priced at USD 60++ for two persons and 

comes with a selection of baked goods, dried fruits, various 

cheeses, light gourmet bites, freshly-squeezed seasonal juices, and 

tea/coffee. 

Policies: No Cancellations are allowed within 6 hours prior to 

arranged time. Terms and conditions apply. 

** ‘Floating Breakfast’ is available via In Villa Dining at the resort’s 

signature three bedroom, two-bedroom Beach Residences, as well 

as at villas and pavilions which have private pools. 

** บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีรีสอร์ท ** 


