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รีสอรท์พรีเมียมสง่ตรงจากมลัดีฟส ์รีสอรท์เปิดเมื่อเดือน มิถนุายน 2017 

"Grand Park Kodhipparu, Maldives"  เป็นรีสอรท์ 5 ดาว เดินทางโดย Speedboat ประมาณ 

25 นาที หอ้งกลางน า้มีทัง้ Pool พืน้กระจก และช่องระเบียงตาข่าย (แฮมมอค)  

ปะการงัและปลาที่นี่สวย และสมบรูณม์ากๆ รีสอรท์นีเ้หมาะส าหรบันอ้งๆหนูๆ อีกดว้ย เพราะเด็ก

นอนกลางน า้ได ้ 

Grand Park Kodhipparu, Maldives มีหอ้งจ านวน 120 หอ้ง, private pool 65  หอ้ง, มีหอ้งที่

อยู่ทัง้ฝ่ัง Sunset และ Sunrise, Indoor and outdoor shower 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุเดน่ Highlight ของที ่Grand Park Kodhipparu Maldives 

• รสีอรท์มมีาตรฐานการบรกิารทีด่ ีระดับ 5 ดาว 
• มหีอ้งพักใหเ้ลอืกมากมายตามความตอ้งการของลกูคา้ 
• หอ้งพักมขีนาดใหญ ่มอีา่งอาบน ้าและม ีHammock หรอืสระสว่นตัวในหอ้ง 
• ภายในรสีอรท์มจีุดด าน ้าชมปะการัง 
• แพ็กเกจ All Inclusive สามารถเลอืกทานหอ้งอาหารและเครือ่งดืม่ไดไ้มอั่น้ 
• อาหารคณุภาพด ีเครือ่งดืม่มใีหเ้ลอืกหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand Park Kodhipparu Map 



Grand Park Kodhipparu Promotion 

  
 

 PERIOD: 1 Aug - 30 Nov 2022 

Nights Stay Room Type Half Board Full Board 
Kodhipparu 

Feast 

3 Days 2 Nights 

Lagoon Water villa 32,400 35,900 43,900 

Ocean Water villa 34,400 37,900 45,900 

Pool Water Villa 37,800 41,300 49,300 

Reef Pool Water 39,300 42,800 50,800 

4 Days 3 Nights 

Lagoon Water villa 43,000 48,300 60,300 

Ocean Water villa 46,000 51,300 63,300 

Pool Water Villa 51,200 56,500 68,500 

Reef Pool Water 53,400 58,700 70,700 

5 Days 4 Nights 

Lagoon Water villa 53,700 60,800 76,800 

Ocean Water villa 57,700 64,700 80,700 

Pool Water Villa 64,600 71,700 87,700 

Reef Pool Water 67,500 74,600 90,600 
  

 PERIOD: 1 Aug - 30 Nov 2022 

Nights Stay Room Type Half Board Full Board 
Kodhipparu 

Feast 

3 Days 2 Nights 
Extra Adults 12 yrs++ 28,400 32,000 40,000 

Child 3-11.99 yrs 5,800 

4 Days 3 Nights 
Extra Adults 12 yrs++ 38,200 43,400 55,400 

Child 3-11.99 yrs 6,000 

5 Days 4 Nights 
Extra Adults 12 yrs++ 48,000 55,000 71,200 

Child 3-11.99 yrs 6,300 
 

หมายเหต ุ

• ราคานีเ้ป็นราคาตอ่หนึง่ทา่นส าหรับการเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้งเทา่นัน้* 
• หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ Re-Booking ได ้
• หอ้งพัก 2 หอ้งนอน Grand Residence และหอ้งพักประเภทอืน่ กรุณา
ตดิตอ่ทมีงาน 



อตัราดงักลา่วรวม 
- คา่รับสง่ สนามบนิ-ทีพ่ัก-สนามบนิ ดว้ย Speedboat 
- หอ้งพักตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก 
- Meal Plan ตามทีเ่ลอืก (HB,FB,KF) 
- เจา้หนา้ทีต่อ้นรับทีส่นามบนิมัลดฟีส ์
- Welcome drink, Tropical Fruits 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Snorkeling equipment & life vests 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Kids Club, Gymnasium, Yoga Pavilion and Recreation 
Games such as Billiards, Table Football, PSU Station, Carom, Table Tennis and Board 
Games 
- ฟร ีกจิกรรม daily group Sunrise Yoga (6AM) and Sunset Yoga(5PM) (pre-booking 
required) 
- ฟร ีกจิกรรม Sunset Cruise 1 ครัง้ 
- ฟร ี30 นาท ีSpa Treatment (choice of foot massage, head & shoulder massage, or back 
massage) per adult per stay 
- One time 15 minutes photoshoot with pre-booking (one printed picture only and no 
digital photos) 
- ฟร ีFloating breakfast (Pool water villa / Reef pool water villa) หรอื In villa Breakfast 1 
ครัง้ (Lagoon water villa, Ocean Water Villa) 
- Wi-Fi ในทีพ่ัก 
- คา่ประกนัภัยเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท  
  
อตัราดงักลา่วไมร่วม 
- Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไปกลับ กรงุเทพ มัลดฟีส ์
- กจิกรรมอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
- การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ 
 
 
Half Board 
• Daily Breakfast at The Edge Restaurant (Buffet). 
• Daily dinner on dine around basis with a choice of 3 restaurants: 

➢ International Buffet Dinner at The Edge Restaurant (food only), 

➢ Breeze Poolside Dining & Bar (food only) (set menu 3 courses) 

➢ Firedoor Restaurant (food only) - with a pre-booked reservation. (Set menu 3 courses) 

• Note: All beverages including water will be charged as per consumption. 
• No meal credit applies at any F&B outlets, In-villa dining and Private Island Dining 
• Dinner time: 19:00 pm – 22:30 pm 
 
 
 
 
 
 
  



Full Board 
• Daily Breakfast at The Edge Restaurant (Buffet). 
• Daily Lunch on dine around basis with a choice of 2 restaurants: 

➢ The Edge Restaurant (food only), 

➢ Breeze Poolside Dining & Bar (food only) (Set menu 3 courses) 

• Daily dinner on dine around basis with a choice of 3 restaurants: 

➢ International Buffet Dinner at The Edge Restaurant (food only) 

➢ Breeze Poolside Dining & Bar (food only) (Set menu 3 courses) 

➢ Firedoor Restaurant (food only) - with a pre-booked reservation. (Set menu 3 courses) 

• Note: All beverages including water will be charged as per consumption. 
• No meal credit applies at any F&B outlets, In-villa dining, and Private Island Dining 
• Lunch time: 12:30 pm – 15:30 pm. 
• Dinner time: 19:00 pm – 22:30 pm. 
  
Kodhipparu Feast (All Inclusive) 
• Daily Breakfast at The Edge Restaurant (Buffet). 
• Daily Lunch on dine around basis with a choice of 2 restaurants: 

➢ The Edge Restaurant 

➢ Breeze Poolside Dining & Bar (Set menu 3 courses) 

• Daily dinner on dine around basis with a choice of 3 restaurants: 

➢ International Buffet Dinner at The Edge Restaurant 

➢ Breeze Poolside Dining & Bar (Set menu 3 courses) 

➢ Firedoor Restaurant - with a pre-booked reservation. (Set menu 3 courses) 

• Alcoholic and non-alcoholic beverage available from 11:00 am to 23:00 pm in all outlets within the 
operational hours advertised 
and must be selected from the dedicated menu. All items consumed outside of this menu will be 
charged in full. 
• Beverages: 

➢ Non-alcoholic: House Water, Soft beverages, Tea and Coffee. 

➢ Alcoholic: House Wines, Beers, Spirits and Cocktails. 

• Mini bar refilled every 02 days (non-alcoholic). 
• Non-motorized water sports (1 hour per day: Canoe, Paddle board or pedalo) and snorkeling 
equipment. 
• 25% discount on Spa treatments (not applicable on promotional rates) 
• Exclusions: Non-Starred menu items, in-villa dining, special island private dining, premium pouring 
brands. 
• No meal credit applies at any F&B outlets, In-villa dining, and Private Island Dining 
• Lunch time: 12:30 pm – 15:30 pm. 
• Dinner time: 19:00 pm – 22:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Food & Dinner 
 

The Edge 

ยนิดตีอ้นรับแขกผูม้าเยอืนในพืน้ทีเ่ปิดโลง่และรว่มสมัยทีอ่อกแบบมาเพือ่แสดงมมุมองทีไ่มม่กีารปิด
กัน้ของสภาพแวดลอ้มทีง่ดงาม สะทอ้นใหเ้ห็นในพืน้ไมส้นไมพ้ืน้หลังคาและฝ้าเพดาน การตกแตง่
ทีส่รา้งโดยชา่งฝีมอืทอ้งถิน่ มทีีน่ั่งหลากหลายจากทีน่ั่งในรม่ทีส่ะดวกสบาย ซึง่เหมาะส าหรับการ
สงัสรรคก์นัแบบกลุม่หรอืงานเลีย้งอาหารค ่าแสนโรแมนตกิ เพลดิเพลนิกบัการเลอืกท าอาหาร
นานาชาตมิากมายจากรา้นอาหาร The Edge ทีใ่หบ้รกิารบฟุเฟ่ตม์ากมายรวมทัง้ยังมหีอ้งปรงุอาหาร
แบบสดซึง่มบีรกิารตามฤดกูาลตามความตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening hours: 
Breakfast: 07:00 – 10:30 

Lunch: 12:30 – 15:30 
Dinner: 19:00 – 22:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Breeze Poolside Dining & Bar  

บาร์ริมสระว่ายน ้าแบบสบาย ๆ นี้ตั ้งอยู่บนวิวทะเลที่เงียบสงบใหบ้ริการอาหารกลางวันและ
อาหารว่างตลอดทั ้งวัน ใหบ้ริการเมนูอาหารที่ทันสมัยแบบคลาสสิก 
เมื่อยามพระอาทิตย์ตก Breeze เปลี่ยนเป็นบาร์ ที่บาร์เทนเดอร์สรา้งสรรค์เครื่องดื่ม
ค็อกเทล และม็อกเทลที่แสนสดชื่น นอกจากน้ียังมีไวน์รสเลิศ คลาสสิก และอาหารว่าง
แสนอร่อย 
 

 

Opening hours: 
10:00 - 23:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Firedoor 
หอ้งอาหารพเิศษแหง่น้ีตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่กลช้ดิหา่งจากสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ ๆ สามารถเลอืกน่ัง
ไดท้ั่ง Indoor และ Outdoor  
 
 

 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อตดิตวัขึน้เครื่อง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครื่อง 

● รีสอรท์มีบรกิารด าน า้แบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ี่รีสอรท์  

    ขอ้ควรระวงั หากเดินทางโดยเครือ่งบินตอ้งใหร้า่งกายไดป้รบัตวั 24 ชม.ก่อนและเดินทาง 

● หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เนื่องดว้ยเหตผุลใดๆ ก็

ตามถือเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอ านาจและความรบัผิดชอบของทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนเงินบางส่วนหรือทัง้หมด 

● บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

● บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ที่เกดิจากเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือความ

ล่าชา้ของสายการบิน เรือ รถไฟ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 

ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

● ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือแค่บางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกรอ้งขอคา่บรกิารคืนได ้

● บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ  

 

● ทัง้นีท้างบรษิัทฯจะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

หลักฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ที่อายเุหลือไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน 

● อีเมล ์ + เบอรโ์ทรศพัท ์

 

การยกเลกิ 

- ก่อน 45 วนัก่อนเดินทาง: หกัคา่มดัจ า 50% ของราคาห้องพกัท่ีจองเขา้พกัรวมทั้งหมด 

- 35-45 วนัก่อนเดินทาง: หกัคา่มดัจ า 100% ของราคาห้องพกัท่ีจองเขา้พกัรวมทั้งหมด 

- ต ่ากว่า 35 วนัก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพกัท่ีจองเขา้พกัรวมทั้งหมด  

- ยกเลิกกระทนัหนั: หรือ พกัไม่ครบตามท่ีจองไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้

 



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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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