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Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives  
 

 
 
 
 



 
 
 
 Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives (เมอเวนพิค รีสอร์ท คุเรดิวารู มัลดีฟส์) เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่เมื่อ
เดือนพฤษจิกายน ปี 2018 เป็นรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ตกแต่งแบบร่วมสมัย ภายใต้มาตรฐานแบรนด์ Mövenpick การตกแต่ง
แบบร่วมสมัยและคอนเซป Eco Friendly รวมกับธรรมชาติที่สวยงามของมัลดีฟส์ ทำให้รีสอร์ท Mövenpick Kuredhivaru 
Maldives เป็นรีสอร์ทที่ลงตัว เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และคู่รักต่างๆ 

รีสอร์ทตั้งอยู่บนเกาะ Kuredhivaru ใน Noonu Atoll ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมัลดีฟส์ โดยอยู่ห่างจากกรุงมาเล่
ประมาณ 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดย Seaplane ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีห้องพักทั้งหมด105 ห้อง และยังมี
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย 
 
กำหนดการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  

……..  ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ 
  (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
……..  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ 
…….. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รอต้อนรับท่านบริเวณทางออก  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะ
นำไปเช็คอินที่ Seaplane terminal เพ่ือเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท 
เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ 



ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
……..  สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 
 
วันที่สอง/สาม มัลดีฟส ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทาง รี
สอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น, เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี
สอร์ท เช่น ดำน้ำลึก, กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงาม
  ของมัลดีฟส์ 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
……..  สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 
 
วันสุดส่ี  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทาง รี

สอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น, เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี
สอร์ท เช่น ดำน้ำลึก, กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

  ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า  

……..  ออกเดินทางไปยังสนามบินเพ่ือเดินทางกลับ 

……..  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

……..  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 

จุดเด่น 
 
 - Design สถาปัตยกรรมเฉพาะตัวอันโดดเด่น 

 - มาตรฐานการบริการด ี

 - ห้องกลางน้ำม ีขนาดใหญ่และมีสระที ่ทำจาก Black 
Stone 

 - มีพนักงานไทยในรีสอร์ท 

 - ที่ตั้งรีสอร์ทมีปะการังสมบูรณ์ และ สัตว์น้ำหลากหลาย 



 - ระดับของคุณภาพ อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในมาตรฐานสูง  

 - มีไอศครีม Movenpick ให้ทานได้ทุกมื้อ 

 - มีชอคโกแลต Movenpick ให้ทานทุกวัน 

 - สีน้ำทะเลหน้าบ้านเป็นสี (Turquoise) ทรายละเอียด 

Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives  
โปรโมชั่นพิเศษจำนวนจำกัด 

 

อัตราค่าบริการท่านละ (บาท) : พักห้องละ 2 ท่าน 
ระยะเวลาการจอง : 01 พฤษภาคม 2565 - 27 กันยายน 2565 
ระยะเวลาเข้าพัก : 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

ประเภทห้องพัก Meal Plan 
3 วัน 2 คืน 

ท่านละ (บาท) 
4 วัน 3 คืน 

ท่านละ (บาท) 

Over Water Pool Villa Lagoon 
Half Board Plus 53,900 69,900 

All Inclusive 59,900 76,900 

Over Water Pool Villa Ocean Sunrise 
Half Board Plus 59,400 80,900 

All Inclusive 65,400 87,100 

Over Water Pool Villa Ocean 
Half Board Plus 59,800 81,600 

All Inclusive 66,300 88,900 
 

อัตราค่าบริการเตียงเสริมสำหรับเด็ก Bed 
3 วัน 2 คืน 

ท่านละ (บาท) 
4 วัน 3 คืน 

ท่านละ (บาท) 

อายุ 02 - 11.99 ปี 
แชร์เตียงกับผู้ใหญ่ 18,100 20,400 

ใช้ตียงเสริม 25,300 31,200 
 

อัตราค่าบริการเตียงเสริมสำหรับผู้ใหญ่ Meal Plan 
3 วัน 2 คืน 

ท่านละ (บาท) 
4 วัน 3 คืน 

ท่านละ (บาท) 

อายุ 12 ปีขึ้นไป 
ต้องใช้เตียงเสริมเท่านั้น 

Half Board Plus 53,100 68,600 

All Inclusive 64,400 82,800 

 
 
 



 

Over Water Pool Villa Lagoon 

 

 
 

 
  
 
 
 



 

Over Water Pool Villa Ocean Sunrise 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Over Water Pool Villa Ocean 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ
 

 - ราคาเป็นราคาต่อท่าน 
 - หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ Rebooking ได ้
 - โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - ราคาเดี่ยว / พักเสริม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 - เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำได้ 
 

อัตราดังกล่าวรวม 
 

• เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน 

• บริการรับและส่ง (สนามบิน - ที่พัก - สนามบิน) ด้วย Seaplane 

• Seaplane Lounge สำหรับพักผ่อนระหว่างรอไฟล์ท Seaplane 

• ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก  

• อาหารตามแพ็กเกจที่เลือก (Half Board Plus, Ail Inclusive) Half Board Plus มีบริการเครื่องดื่ม Soft Drink ใน
มื้ออาหารฟรี 

• Welcome Drink 

• ฟรี ใช้บริการ Non Motorize Water Sport (Kayak, Stand-Up Paddle Board, Windsurf) 

• ฟรี ใช้บริการ Fitness, Buggy Service, Tennis Court, Football Field, Billiards 

• Snorkeling Equipment (Mask, Fins, Life Jacket) 

• ฟรี ใช้บริการ Kids Club 

• ฟรี ของว่าง Chocolate Hours ช่วงเวลา 16.00-17.00  

• ฟรี Group sunrise/sunset yoga session 

• ฟรี Wifi 

• ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 
 

แพ็กเกจ Half Board 
 
 - อาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหาร Onu Marche 
 - อาหารเย็นที่ห้องอาหาร Onu Marche หรือ Latitude 5.5 หรือ Bodumas 
 - เครื่องดื่มในมื้ออาหาร (House Water Still or sparkling, tea, coffee, packaged juice and soft drinks (Coke, 
Fanta, Sprite) 
 
 



แพ็กเกจ All Inclusive 
 
 - อาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหาร Onu Marche 
 - อาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร Onu Marche หรือ Latitude 5.5 
 - อาหารเย็นที่ห้องอาหาร Onu Marche หรือ Latitude 5.5 หรือ Bodumas 
 - Unlimited Alcohol & Non Alcohol Beverage ที่บาร์ 
 - Mini Bar ในห้องพัก 
 - ฟรี กิจกรรม 1 ครั้ง (Sunset Fishing, Dolphin Cruise or Sunset Cruise  
ตามตารางกิจกรรมและสภาพอากาศในแต่ละวัน) 
 - ฟรี Floating Breakfast 1 ครั้ง (พักข้ันต่ำ 3 คืน) 
 - ฟรี 60 minutes Spa 1 ครั้งต่อท่าน (พักข้ันต่ำ 3 คืน) 
  

Honeymoon Benefit 
  
 - Bed Decoration 
 - Fruit Basket 
 - ใช้หลักฐาน wedding certificate/card ไม่เกิน 9 months 
  

อัตราดังกล่าวไม่รวม 
 
 - Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) 
 - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส ์
 - กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น 
 - ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 - การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ 
 

การยกเลิก 
 
 - ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักท่ีจองเข้าพักรวมทั้งหมด 
 - 35 ถึง 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักท่ีจองเข้าพักรวมทั้งหมด 
 - ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักท่ีจองเข้าพักรวมทั้งหมด  
 - ยกเลิกกระทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 
 
 
 



ตารางกิจกรรม 
 
Monday 

  

08:30-10:30 Dolphin Cruise  
18:30-20:30 Sunset Fishing  

Tuesday   
18:00-19:30 Sunset Cruise  

Wednesday   
08:30-10:30 Dolphin Cruise  
18:30-20:30 Sunset Fishing  

Thursday   
18:00-19:30 Sunset Cruise  

Friday   
08:30-10:30 Dolphin Cruise  
18:30-20:30 Sunset Fishing  

Saturday   
18:00-19:30 Sunset Cruise  

Sunday   
08:30-10:30 Dolphin Cruise  
18:30-20:30 Sunset Fishing  

 

Restaurant ONU Marché 

 ห้องอาหารหลัก International Buffet เปิดให้บริการมื้อเช้า / เที่ยง / เย็น ห้องอาหารตกแต่งด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ โดย 
Designer จากอินโดเนเซีย สามารถเลือกนั่งทานอาหารภายในอาคารหรือสามารถลองสัมผัสบรรยากาศทานอาหารบนชายหาด 
ริมทะเล 
 
 
 Breakfast : 07.00 am - 10.30 am 
 Lunch  : 12.00 pm - 03.00 pm 
 Dinner  : 06.00 pm - 10.00 pm 
 
 
 
 
 



Latitude 5.5 
 ห้องอาหารและบาร์ริมสระทางทิศเหนือของเกาะ ให้บริการอาหาร A la carte หลากหลายสไตล์ 
 Lunch  : 11.00 am - 05.00 pm 
 Dinner  : 06.00 pm - 10.00 pm 
 

 
 

Bodumas 
 ห้องอาหารกลางน้ำ บริการ Seafood Premium เปิดให้บริการเฉพาะมื้อเย็น Bodu แปลว่าปลา Mas แปลว่าใหญ่ 
ห้องอาหารนี้ตั้งตามเหตุการณ์ที่มีคนพบซากปลาวาฬมาเสียชีวิตที่ชายหาดของเกาะแห่งนี้ เมื่อตอนที่เกาะนี้ได้รับการสำรวจครั้ง
แรก 
 Dinner  : 06.00 pm - 10.00 pm 
 

 
  



Mövenpick Coffee & Wine Lounge 
 คาเฟ่ที่ให้บริการกาแฟคุณภาพดี ของหวานช๊อคโกแลตและไอศกรีมที่เป็น Signature ของ Movenpick 
 Opening  : 11.00 am - 6.00 pm 
 Chocolate Hour : 04.00 pm - 5.00 pm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

● Power Bank และ Notebook, Laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง 

● รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท ข้อควรระวัง หากเดินทางโดย
เครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อน 

● หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ         
ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมด 

● บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที ่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้า
ของสายการบิน, เรือ, รถไฟ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, นัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

● ในระหว่างการท่องเที่ยวหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคา่บริการคืนได ้

● บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ ์ท ี ่จะเปล ี ่ยนแปลงรายการท ัวร ์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต ่างๆ  
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

