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Safari Island Resort & Spa Maldives ตัง้อยูใ่นเขต North Ari Atoll ซึง่อยูห่า่งไป
ทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้จากเมอืงหลวงมาเล ่โดยจะตอ้งน่ัง Seaplane เขา้ไปยงัรสีอรท์ 
ซึง่ถอืวา่เป็นกจิกรรมไฮไลทข์องนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสประสบการณ์นีใ้นมัลดฟีส ์

Safari Island Resort ตัง้อยูบ่นเกาะเล็กๆ เมือ่ไปถงึคณุจะพบกบัแนวปะการังสสีนั
สดใส พรั่งพรอ้มดว้ยฝงูปลาหลากหลายชนดิ Safari Island Resort เป็นรสีอรท์ทีอ่ยูใ่น
กลุม่ของ Local Brand ทีส่ามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวยโุรปและเอเชยี มกีารบรกิาร
จัดการทีค่อ่นขา้งด ีและมคีวามเหมาะสมในเรือ่งของราคา การเดนิทางเขา้สูซ่าฟาร ีรสีอรท์ 
จะตอ้งใช ้Seaplane เป็นพาหนะหลกั โดยใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 20 - 30 นาท ี 
 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ 

ช้ัน 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
..........  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ 
.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลงัท าการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง

และพิธีการทางศุลกากรแลว้ จะพบเจา้หนา้ท่ีรีสอร์ทคอยตอ้นรับทา่นอยูบ่ริเวณทางออก จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะน าไป
เช็คอินท่ี Seaplane terminal เพื่อเดินทางเขา้สู่รีสอร์ท 
เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

วันที่สอง  มัลดีฟส์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระว่ายน ้า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 
วันที่สาม  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระว่ายน ้า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผูโ้ดยสารทราบล่วงหนา้  
........  ออกเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบั 
.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
                                                                        ************************* 
 

 

 

 

 

 



 

Safari Island Resort 

ราคาสีแดงส าหรับช าระเต็มจ านวน 
   

PERIOD: 1 Feb - 3 Apr 2023 

Type 

  

3D2N  

(2 Pax) 

4D3N  

(2 Pax) 

5D4N  

(2 Pax) 

3D2N  

(3 Pax) 

4D3N 

(3 Pax) 

5D4N 

(3 Pax) 

Beach Villa 37,200  36,400 48,000  47,000 58,800  57,600 35,200  34,400 45,000  44,000 54,700  53,600 

Semi 

Water Villa  39,400  38,500 51,300  50,200 63,200  61,800 36,600  35,800 47,100  46,100 57,600  56,400 

Water Villa 40,600  39,700 53,200  52,000 65,700  64,300 37,500  36,600 48,400  47,400 59,400  58,100 

Extra Child 16,000 19,200 22,600 - - - 

  
PERIOD: 4-30 Apr 2023 

Type 

  

3D2N  

(2 Pax) 

4D3N  

(2 Pax) 

5D4N  

(2 Pax) 

3D2N  

(3 Pax) 

4D3N 

(3 Pax) 

5D4N 

(3 Pax) 

Beach Villa 33,900  33,100 43,000  42,100 52,200  51,100 32,100  31,400 40,300  39,500 48,600  47,600 

Semi 

Water Villa  36,100  35,300 46,300  45,300 56,500  55,300 33,600  32,800 42,600  41,700 51,500  50,500 

Water Villa 37,400  36,600 48,400  47,300 59,300  58,000 34,400  33,600 43,800  42,900 53,200  52,100 

Extra Child 16,000 19,200 22,600 - - - 

 
 ** Child คอื เด็กอาย ุ2-11.99 ปี, เป็นราคาส าหรับเด็ก 1 ทา่นพักหอ้งเดยีวกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 
 
หมายเหต ุ

- ราคาเป็นราคาต่อท่านส าหรับเขา้พกั 2 ท่าน/ห้อง , 3 ท่าน/ห้อง ตามตาราง 
- หากมีโปรโมชัน่ออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได ้

- โปรโมชัน่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เด็กสามารถพกัหอ้งกลางน ้ าได ้

- หากกิจกรรมใดท่ีไม่ไดรั้บเน่ืองจากสภาพอากาศและการจดัการของรีสอร์ท ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

  



 

อตัราดงักลา่วรวม 
- ค่าท่ีพกัตามแพก็เกจท่ีเลือก 

- Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน พร้อมการบริการตอ้นรับ (Seaplane หยดุใหบ้ริการหลงัเวลา 
16.30)  
- แพก็เกจอาหารแบบ All Inclusive 

- Welcome Drink 
- ประกนัการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 

  
หากจอง All Inclusive จะไดรั้บสิทธิพิเศษเพิ่มดงัน้ี 

- อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็ ท่ีหอ้งอาหารหลกั 

- เคร่ืองด่ืมไม่จ ากดั (น ้าแร่, น ้าอดัลม, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ไวน,์ เบียร์, คอ็กเทล)  
- ฟรี แซนดว์ิชและเคก้ท่ี Palm Bar ในช่วงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น. 
- ฟรี การใชง้านห้องฟิตเนส, Table Tennis, Volleyball, หอ้งเกม (ปาลูกดอกและเทเบิลเทนนิส) 
- ฟรี กิจกรรม Snorkeling trip หรือ Half Day Local Island (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ, ตารางกิจกรรมท่ีรี
สอร์ทและจ านวนขั้นต ่าท่ีรีสอร์ทก าหนด) 
- ฟรี อุปกรณ์ด าน ้า (ยมืท่ี Reception) 
  
  
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั และมินิบาร์ 
- กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
- กิจกรรมนอกเหนือจากท่ีระบุ 
- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 
 
  

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 
- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 
- ต ่ากวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ห้องอาหาร วลาเปิด-ปิด 

Restaurant on the island เช้า 07.30-10.00     กลางวัน  12.30-14.00,วันศุกร์ 13.15-14.30 

เย็น 19.30-21.30 

Bar Lagoon 8.00- 21.00 

Pool Bar 9.00-22.00 

 

กิจกรรม วัน และ เวลา 

Swimmig Pool ปิด 18.00 

Fitness เช้า 6.00-20.00 

Duny Spa เปิด 10.00-13.00 และ 15.00-20.00 

 

หมายเหตุ 

● เด็กสามารถเขา้พกัหอ้งกลางน ้าได ้

● Seaplane หยดุใหบ้ริการหลงัเวลา 17.00 

● น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม น ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

บนเคร่ืองบินมีบริการอาหารม้ือหลกัและของวา่ง กทม มลัดีฟส์ / มลัดีฟส์ กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัขึ้นเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

● ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยมืท่ีสูบลมท่ีรีสอร์ทได ้

● ค่าทิปพนกังาน ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต ่า 

● รีสอร์ทมีบริการด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท่ี้รีสอร์ท  

    ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งใหร่้างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและหลงัเดินทาง 

●  เพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว รีสอร์ทส่วนใหญ่ท่ีมลัดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปีพกัแบบ 

Water Bungalow ห้องพกั 1 หอ้ง พกัไดสู้งสุด 3 ท่าน หรือ ผูใ้หญ่ 2 ท่านพกักบัเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมีอาย ุ2-11 

ปีหรืออายไุม่เกิน 12 ปี ก่อนวนัออกเดินทาง) 

● หากท่านตอ้งขออุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนสามารถขอ้ไดท่ี้ Reception 

● หากท่านชุดเปียก เส้ือผา้เปียกไม่สามารถเขา้หอ้งอาหาร และบาร์ไดส่้วนบาร์สามารถน าเคร่ืองด่ืมไปทานท่ี บาร์

สระน ้าและคืน แกว้ท่ีบาร์ ถดัจากหอ้งอาหาร 



 

● หากท่านตอ้งการยนือุปกรณ์ ท่ี Water Sport ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย 

● ในส่วนหอ้งอาหาร พนกังานจะจองโต๊ะให ้ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่เองได ้

● หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFI ในหอ้งพกั วนัละ 8 USD 

● ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

● หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

● บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้

ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

● ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได ้

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

● อีเมลล ์ 

● เบอร์โทรศพัท ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

