
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26966 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

 
 

   

    
                                             

   

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WONDERFUL MALDIVES 
SAii LAGOON RESORT 

2-4 Nights 

     เดินทางต้ังแต่  : วันนี ้ – 10 พฤษภาคม 2567        
       

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

32,900.- 

  
• ห้องพกัสุดหรู รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบ All-Inclusive 

• รีสอร์ทแห่งใหม่พร้อมมอบประสบการณ์อนัแสนพเิศษ เพ่ือการพกัผ่อนอย่างเหนือระดับด้วยห้องพกัริมชายหาด 

• ด่ืมด ่าไปกบับรรยากาศท้องทะเลอนัสวยงาม เพยีบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก และกจิกรรมท่ีเพิม่สีสันได้ตลอดวัน 

• รีสอร์ทเช่ือมต่อโดยตรงกบั “CROSSROADS” แหล่งท่องเท่ียวครบวงจร 

• ฟรี ซันไรส์โยคะ ยิมน ้า คลาสซุมบ้า วอลเลย์บอลชายหาด 

• ฟรี ทัวร์ศูนย์วัฒนธรรมมัลดีฟส์ 

• โครงการขยายพันธ์ุปะการังฟรี ท่ี Marine Discovery Centre 

• ฟรี อุปกรณ์ด าน ้าตื้น เรือถีบ และเรือคายัค 

• ฟรี การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต Wi-Fi ไม่จ ากดัในห้องพกัและพื้นท่ีสาธารณะของโรงแรม 
 



อตัราค่าบริการ   
• Sky Room 

 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

01 ก.พ. - 31 มี.ค.66 32,900 29,900 45,900 40,900 57,900 51,900 

01 เม.ย. - 10 พ.ค.66 
26 มิ.ย. - 31 ส.ค.66 
01 ต.ค. - 21 ธ.ค.66 
11 ม.ค. - 10 พ.ค.67 

33,900 29,900 46,900 40,900 59,900 51,900 

11 พ.ค. - 25 มิ.ย.66 
01 - 30 ก.ย.66 

28,900 28,900 39,900 39,900 49,900 49,900 

22 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67 41,900 29,900 57,900 40,900 74,900 51,900 

 
Extra Person (เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี 

01 ก.พ.66 - 10 ม.ค.67 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากทางรีสอร์ตจะบงัคับพกั 4 คืน 

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



⚫ Beach Room With Pool 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

01 ก.พ. - 31 มี.ค.66 37,900 29,900 53,900 40,900 68,900 51,900 

01 เม.ย. - 10 พ.ค.66 
26 มิ.ย. - 31 ส.ค.66 
01 ต.ค. - 21 ธ.ค.66 
11 ม.ค. - 10 พ.ค.67 

39,900 29,900 55,900 40,900 70,900 51,900 

11 พ.ค. - 25 มิ.ย.66 
01 - 30 ก.ย.66 

34,900 29,900 47,900 40,900 60,900 51,900 

22 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67 46,900 29,900 66,900 40,900 86,900 51,900 

 

Extra Person (เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี 

01 ก.พ.66 - 10 ม.ค.67 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากทางรีสอร์ตจะบังคับพกั 4 คืน 

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

 
 
 



⚫ Sky Suite 
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

01 ก.พ. - 31 มี.ค.66 40,900 29,900 56,900 40,900 73,900 51,900 

01 เม.ย. - 10 พ.ค.66 
26 มิ.ย. - 31 ส.ค.66 
01 ต.ค. - 21 ธ.ค.66 
11 ม.ค. - 10 พ.ค.67 

44,900 29,900 62,900 40,900 79,900 51,900 

11 พ.ค. - 25 มิ.ย.66 
01 - 30 ก.ย.66 

36,900 29,900 51,900 40,900 64,900 51,900 

22 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67 59,900 29,900 86,900 40,900 112,900 51,900 

 

Extra Person (เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี 

01 ก.พ.66 - 10 ม.ค.67 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากทางรีสอร์ตจะบังคับพกั 4 คืน 

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

 
 



⚫ Beach Villa 
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

01 ก.พ. - 31 มี.ค.66 39,900 29,900 55,900 40,900 71,900 51,900 

01 เม.ย. - 10 พ.ค.66 
26 มิ.ย. - 31 ส.ค.66 
01 ต.ค. - 21 ธ.ค.66 
11 ม.ค. - 10 พ.ค.67 

41,900 29,900 57,900 40,900 73,900 51,900 

11 พ.ค. - 25 มิ.ย.66 
01 - 30 ก.ย.66 

35,900 29,900 50,900 40,900 63,900 51,900 

22 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67 48,900 29,900 68,900 40,900 89,900 51,900 

 

Extra Person (เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี 

01 ก.พ.66 - 10 ม.ค.67 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดนิทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากทางรีสอร์ตจะบังคับพกั 4 คืน 

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

 
 



⚫ Beach Villa With Pool 
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

01 ก.พ. - 31 มี.ค.66 46,900 29,900 65,900 40,900 85,900 51,900 

01 เม.ย. - 10 พ.ค.66 
26 มิ.ย. - 31 ส.ค.66 
01 ต.ค. - 21 ธ.ค.66 
11 ม.ค. - 10 พ.ค.67 

48,900 29,900 69,900 40,900 89,900 51,900 

11 พ.ค. - 25 มิ.ย.66 
01 - 30 ก.ย.66 

39,900 29,900 56,900 40,900 72,900 51,900 

22 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67 59,900 29,900 84,900 40,900 110,900 51,900 

 

Extra Person (เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี 

01 ก.พ.66 - 10 ม.ค.67 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากทางรีสอร์ตจะบังคับพกั 4 คืน 

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

 
 



⚫ Overwater Villa 
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พกัเสริม 
อายุ 12 ปีขึน้ไป 

01 ก.พ. - 31 มี.ค.66 41,900 29,900 59,900 40,900 76,900 51,900 

01 เม.ย. - 10 พ.ค.66 
26 มิ.ย. - 31 ส.ค.66 
01 ต.ค. - 21 ธ.ค.66 
11 ม.ค. - 10 พ.ค.67 

45,900 29,900 63,900 40,900 80,900 51,900 

11 พ.ค. - 25 มิ.ย.66 
01 - 30 ก.ย.66 

38,900 29,900 54,900 40,900 70,900 51,900 

22 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67 51,900 29,900 73,900 40,900 95,900 51,900 

 
Extra Person (เด็กพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-11.99 ปี 

01 ก.พ.66 - 10 ม.ค.67 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากทางรีสอร์ตจะบังคับพกั 4 คืน 

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

 
 



PACKAGES INCLUDE : 
 หอ้งพกัตามท่ีท่านเลือก 
 Speed Boat รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั 
 All Inclusive Package รวมอาหารทุกม้ือ (เชา้ กลางวนั เยน็) พร้อมเคร่ืองด่ืมและกิจกรรมตามเง่ือนไขของรีสอร์ท 
 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติด

เช้ือโควิด-19) คุม้ครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1,000,000 บาท และคุม้ครองเท่ียวบิน-
กระเป๋าล่าชา้ 

 
 *ข้อก าหนดและเง่ือนไขแบบรวมทุกอย่าง (All Inclusive) : 

• เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะให้บริการแก่ผู้เข้าพกัที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไปเท่าน้ัน 

• แพค็เกจเคร่ืองด่ืมสามารถใช้ได้ในบาร์และร้านอาหารทุกแห่ง ยกเว้นในร้านอาหาร Villa Dining, Mini Bar และ 
The Marina ที่มีเคร่ืองหมาย ** สองดาว 

• ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองด่ืมจากร้านค้าเข้ามายังห้องพกั 

• เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในแพค็เกจและบริโภคเพิม่เติมจะถูกเรียกเก็บโดยตรงจากผู้เข้าพกั 

• เคร่ืองด่ืมตามรายการทั้งหมดจะเสิร์ฟเป็นแก้วเท่าน้ัน ไม่เสิร์ฟเป็นขวด ให้บริการในช่วงเวลาเปิดท าการของบาร์
และร้านอาหาร 

• หากแขกจะแสดงอาการมึนเมาหรือประพฤติตัวไม่ดี ผู้จัดการร้านอาหารและบาร์มีอ านาจที่จะหยุดให้บริการ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่แขกดังกล่าว 

• ในกรณีที่ไม่มีเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ ทีมงานของโรงแรมจะเสนอเคร่ืองด่ืมทางเลือกให้ 

• แขกที่เลือกแพค็เกจเคร่ืองด่ืมไม่สามารถเสนอเคร่ืองด่ืมใด ๆ ให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนได้หากพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหน่ึง
ของแพค็เกจ 

• ไม่สามารถรับประทานอาหารในร้านอาหารที่แตกต่างกันในช่วงเวลาอาหารเดียวกัน 

• ต้องซ้ือการอัพเกรดแผนอาหารส าหรับแขกทุกคนในห้อง/วิลล่า ไม่อนุญาตให้ซ้ือการอัพเกรดส าหรับคนเดียวใน
ห้องส าหรับสองคน 

• มีบริการอาหารส าหรับเด็กฟรีที่ Ministry of Crab, Nihonbashi Blue และ Carne Diem 

• สิทธิประโยชน์ของแพก็เกจอาหารที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถขอคืนหรือขยายวันถัดไปไม่ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นเงินสดหรือบริการอ่ืนได้ 

 
PACKAGES DO NOT INCLUDE: 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน ้ามนัสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และคา่เคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 

 
 



ข้อตกลงและเง่ือนไข: 

• ใชไ้ดก้บัการจองท่ีไดรั้บ ตั้งแต่บดัน้ีจนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส าหรับการเขา้พกัตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม - 30 
กนัยายน พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

• ขอ้เสนอน้ีใชไ้ดก้บัการจอง NEW FIT (1-9 หอ้งต่อคืน) เท่านั้น ไม่สามารถใชไ้ดก้บัการจองแบบหมู่คณะ กลุ่มมีตั้งแต่ 
10 หอ้งขึ้นไป ;โปรดติดต่อทีมขายงานกิจกรรมเพื่อสอบถามราคา 

• เครดิตรีสอร์ทใชไ้ดก้บัร้านอาหารของรีสอร์ทเท่านั้น (ไม่รวมร้านอาหารท่ี The Marina) และสปา Len Be Well ตอ้งใช้
เครดิตในช่วงเขา้พกั ใชไ้ดเ้ฉพาะสินคา้ท่ีไม่ส่งเสริมการขายเท่านั้น ไม่สามารถโอนใหผู้อ่ื้นได ้และไม่มีการคืนเงิน
ส าหรับจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ 

• ขอ้เสนอน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัการเปล่ียนแปลงวนัท่ีและการเปล่ียนช่ือหลงัจากระยะเวลาการขาย 
• เด็กสามารถเขา้พกัในวิลลากลางน ้า เม่ือพ่อแม่หรือผูป้กครองลงนามในขอ้จ ากดัความรับผิดชอบ 
• ขอ้เสนอน้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัขอ้เสนอพิเศษหรือส่วนลดอ่ืนๆ ท่ีออกก่อนหนา้น้ี 
• ตอ้งช าระเงินล่วงหนา้เตม็จ านวน 
• ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
• หากมีการยกเลิกการจอง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี เม่ือการจองไดรั้บการยนืยนัแลว้ 
• ยกเวน้การท าวีซ่า สามารถพ านกัได ้30 วนั ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทย 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง: 

 ใชห้นงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอายุ 
 หลกัฐานยนืยนัการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ครบ 2 เขม็มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 
 ผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออกทั้งหมดผา่นทางสนามบินและท่าเรือจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม Travel Declaration ให้
ครบถว้นภายใน 96 ชัว่โมงก่อนเวลาเท่ียวบิน คลิก! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://travel.immigration.gov.mv/


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