
 
  

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 16127 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

Dusit Thani Maldives  
พิเศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room  

ฟรี...Discount USD 50 coupon for 90 Min. Massage 
ฟรี...One Time Sunset Cruise 

 
** พิเศษ...ซ้ือ Half Board Dine Around ฟรีอัพเกรดเป็น Pure Indulgence ** 

รีสอร์ท 5 ดาว เดินทางดว้ย Domestic Flight 25 นาที+Speedboat 10 นาที 
สามารถซ้ือเพิ่มเป็น Seaplane ได้ท้ังแบบเท่ียวเดียวและไป-กลับ 

รอบเกาะมีปะการงัและปลาเยอะ มีห้องอาหารหลากหลายและมีห้องอาหารไทย 

จองภายใน 1 มิถุนายน – 23 ธันวาคม 2562 
เดินทาง 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2562 

Package Code (GPMVDSTN018-03 / Market: Thailand, Singapore & Malaysia Only) 

1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2019  

ประเภทห้องพัก/ราคาเด็ก 
แพ็คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ รวมเฉพาะ

อาหารเช้า 
แพ็คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ  

รวมเฉพาะอาหารเช้า 
แพ็คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ  

รวมเฉพาะอาหารเช้า 

Beach Villa 32,900 41,900 51,900 

Beach Villa With Pool 35,900 46,900 56,900 

Water Villa With Pool 38,900 50,900 62,900 

Ocean Villa With Pool 40,900 54,900 67,900 

เด็กอายุ 2-11.99 ปี ราคาท่านละ 15,900 16,900 17,900 

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ี ส าหรับราคาห้องพัก 2 Bedroom Family Beach Villa With Pool, 2 Bedroom Ocean  
Pavilion With Pool, 2 Bedroom Beach Residence With Pool &  3 Bedroom Beach Residence With Pool  

** โปรโมช่ันนี้ใช้ส่ำหรับกำรเข้ำพักข้ันต่ำ่ 2 คืนข้ึนไป / เดินทำงโดยเครือ่งบินน้่ำ (Seaplane) แบบเทีย่วเดียว ช่ำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ทำ่นละ 4,200 บำท แบบไป-กลับ ช่ำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่ำนละ 7,500 บำท  
เด็กอำยไุม่เกนิ 12 ปีเดินทำงกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน อพัเกรดเป็น Seaplane ฟร ี 
** ม้ืออำหำร Half Board Dine Around ฟรี...อัพเกรดเป็น Pure Indulgence ช่ำระเพิ่ม ผูใ้หญ่ท่ำนละ 4,000 บำท/คืน เด็กไม่มีค่ำใช้จ่ำย (เม่ือเดินทำงกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำนและผูใ้หญ่ท่ำกำรซ้ือมื้ออำหำรเพิ่ม)  

 



 
  

 

 



 
  

 

 



 
  

 

 

 
 
ราคาแพค็เกจรวม 

 ค่ำที่พักตำมประเภทห้องและจ่ำนวนคืนทีท่่ำนเลือก  

 ค่ำเที่ยวบินภำยในประเทศและเรือเร็ว บริกำรรับ-ส่ง สนำมบินมำเล่-รีสอร์ท-สนำมบินมำเล่ 

 บริกำรเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับและอ่ำนวยควำมสะดวกที่สนำมบนิมำเล่  

 Welcome lounge for arrival guests at Male’ seaplane or domestic terminal 

 บริกำรเคร่ืองด่ืมต้อนรับและผลไม้สดต้อนรับท่ำนอย่ำงอบอุน่ 

 ค่ำอำหำรเช้ำที่หอ้งอำหำรเดอะ มำร์เก็ต (บุฟเฟ่ต์) 

 บริกำรเช็คอนิแบบ In-Villa 

 บริกำรผู้ช่วยส่วนตัว (Butler Service ต้ังแต่เวลำ 06.00 น. – เที่ยงคืน)  

 บริกำรรถกอล์ฟ ตลอดกำรเข้ำพัก 

 บริกำรน้่ำด่ืมภำยในห้องพักวันละ 4 ขวด 

 บริกำรคลำสโยคะ (ช่วงเช้ำและช่วงบ่ำย บริกำรทุกวัน) 

 บริกำรกิจกรรมส่ำหรับเด็กที่ Kid’s Club  

 บริกำรฟิตเนส ห้องอบซำวน่ำและห้องอบไอน้่ำ (สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ Devarana Spa) 

 ฟรี...บริกำรรถจักรยำนส่ำหรับทกุวิลล่ำ 

 ฟรี...บริกำรอุปกรณ์ด่ำน้่ำต้ืน (Snorkel, Fins & Life Jackets สำมำรถรับอปุกรณ์ได้ที่ Water Sports Center) 

 ฟรี...บริกำร Wi-Fi พื้นที่สำธำรณะและในหอ้งพกั 

 ฟรี...Island tour with biodiversity educator 



 
  

 

 

 พิเศษ...Welcome bottle of sparkling wine in room one time per stay 

 พิเศษ...กิจกรรม sunset cruise (ท่ำนละ 1 คร้ังต่อกำรเข้ำพัก / ส่ำหรับกำรพกั 2 ท่ำนต่อ 1 ห้อง / ผู้ใหญ่ท่ำนที่ 3 รำคำท่ำนละ 1,950 บำท/เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไมม่ีค่ำใช้จ่ำย) 

 พิเศษ...คูปองส่วนลดสปำมูลค่ำ USD 50 ส่ำหรับเมนูสปำ 90 นำที (ท่ำนละ 1 คร้ังต่อกำรเข้ำพกั ใช้ได้เฉพำะผูใ้หญ่เท่ำนั้น) กรณีลูกค้ำมีควำมประสงค์ในกำรใช้

บริกำรสปำต่อรับส่วนลดพิเศษ 15% ส่ำหรับกำรใช้บริกำรสปำตำมรำยกำร (A La Carte Treatment) 

 พิเศษ...ส่วนลด 25% Off photo shooting activities  

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บำท 

 
ราคาแพค็เกจไมร่วม 

 ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่ำงประเทศ / ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำเชื้อเพลิงของสำยกำรบิน 

 ค่ำกิจกรรมพิเศษของห้องอำหำร เช่น Themed buffet dinners หรือ กิจกรรมพิเศษที่ทำงรีสอร์ทจัดขึ้นในแต่ละห้องอำหำร หำกมีช่วงเดินทำงตรงกับกิจกรรม

ดังกล่ำว ทำงรีสอร์ทคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมตำมเง่ือนไขก่ำหนด 

 หำกมกีำรจองโปรโมชั่นก่อนหน้ำนี้ ไม่สำมำรถใช้โปรโมชั่นร่วมกันได้ ไม่สำมำรถจองใหม่และไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองที่มีกอ่นหน้ำดังกล่ำวได้ 

 ค่ำมินิบำร์ ค่ำทิปพนักงำน ค่ำกิจกรรมด่ำน้่ำลึก ค่ำกิจกรรมสันทนำกำรอืน่ๆ ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ค่ำอำหำรหรือค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ 

 
Honeymoon Benefit (พกัขั้นต่ า 4 คนื / จดทะเบยีนสมรสไมเ่กนิ 9 เดอืนและตอ้งแสดงเอกสารเมือ่ท าการเขา้พกั) 

 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 

 Wine Tasting with in-house sommelier, once during stay for 2 persons 

Half Board Dine Around = Pure Indulgence Dine Around 

 Full buffet breakfast at The Market Restaurant 

 Lunch at Sea Grill or Benjarong Restaurant 

 Dine around dinner option in any operational restaurant (A La Carte or Buffet) 

 A Selection of beers, wines, liquors, cocktails, soft drinks, fresh juices, coffee and tea in any operational restaurant and bar, during operational 

hours 

 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิและการยกเลกิการจอง (แตล่ะรีสอร์ทมเีงือ่นไขที่แตกตา่งกัน) 
การจองแพค็เกจและการช าระเงนิ 

 กรุณำช่ำระค่ำมัดจ่ำ 50% หรือค่ำบริกำรเต็มจ่ำนวน (ขึ้นอยู่กบัระยะเวลำกำรจองและโปรโมชั่นทีท่่ำกำรจอง ณ ขณะนั้น) หลังจำกได้รับกำรยืนยันกำรจองจำกทำงบริษทั บิล
เล่ียน เดสติเนชั่น จ่ำกัด ภำยใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึน้กับปริมำณกำรเข้ำพกัในช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ่งทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตำมเง่ือนไขที่ได้รับจำกทำงรีสอร์ท  

 หำกท่ำกำรจองน้อยกว่ำ 30-45 วัน กรุณำช่ำระค่ำบริกำรเต็มจ่ำนวนกอ่นท่ำกำรจอง (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขกำรจองและช่วงเดินทำง) 
 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกมำกกว่ำ  45 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษทั บิลเล่ียน เดสติเนชั่น จ่ำกัด ท่ำกำรหักค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 5,000 บำทจำกรำคำแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขกำรจองและ
ช่วงเดินทำง) 

 ยกเลิก 31-45 วันกอ่นเดินทำง ทำงบริษทั บิลเล่ียน เดสติเนชั่น จ่ำกัด ท่ำกำรหักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำแพ็กเกจทั้งหมด 

 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษทั บิลเล่ียน เดสติเนชั่น จ่ำกัด ท่ำกำรหักค่ำใช้จ่ำย 100% จำกรำคำแพ็กเกจทั้งหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้ำพกัไม่ครบตำมจ่ำนวนคืนหรือจ่ำนวนวันที่ท่ำกำรจอง ไม่สำมำรถเรียกร้องขอคืนค่ำบริกำรได้ 

 หำกท่ำกำรยกเลิกในฤดูกำลท่องเที่ยว(Peak Season) อำจมีกำรปรับเปล่ียนเง่ือนไขตำมรีสอร์ทก่ำหนดและทำงบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ทรำบอกีคร้ังหลังจำกที่ได้รับกำรยืนยันกำรจองทีพ่ักเรียบร้อยแล้ว   

 
 
 
 


