
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26967 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL MALDIVES 

HARD ROCK HOTEL MALDIVES 
2 – 4 Nights 

  

• ห้องพกัสุดหรู รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบ All-Inclusive 

• รีสอร์ทแห่งแรกในมัลดีฟส์ท่ีมอบประสบการณ์ท่องเท่ียวครบวงจรรูปแบบใหม่ ท้ังรีสอร์ท ความบันเทิง ร้านค้าก และภัตตาคาร 

• สัมผัสประสบการณ์ การพกัผ่อนระดับเวิร์ลคลาสท่ีผนวกทุกบริการไว้อย่างเต็มรูปแบบ  

• ห้องพกัตกแต่งสไตล์ Hard Rock เน้นเร่ืองดนตรี พร้อมกบับรรยากาศความโรแมนติค ระดับ 5 ดาว 

• ชมความสวยงามของน ้าทะเลสีฟ้า เดินเล่นบนหาดทรายสีขาวบนเกาะส่วนตัว 

• ห่างจากสนามบินโดยใช้เวลาโดยสารเรือเร็วเพยีง 15 นาที 

• อนิเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการท่ัวโรงแรม 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
31,900.- เดินทางระหว่าง : วันนี ้- 31 พฤษภาคม 2566 



อตัราค่าบริการ   
โปรโมช่ัน! จองตั้งแต่วันนี ้- 31 พ.ค.66 
 
 
 

⚫ ห้อง Silver Sky Studio  

 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 31,900 26,900 47,900 41,900 60,900 52,900 

 
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 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดนิทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 
 



⚫ ห้อง Silver Beach Studio  
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 34,900 26,900 51,900 41,900 66,900 52,900 

 
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 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง 
 
 
 
 
 



 

⚫ ห้อง Gold Beah Villa  
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 39,900 26,900 58,900 41,900 75,900 52,900 

 
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 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง 
 



 

⚫ ห้อง Gold Beah Pool Villa 

 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 48,900 26,900 71,900 41,900 93,900 52,900 

 
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 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง 



 
 

⚫ ห้อง Platinum Overwater Villa  
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 42,900 26,900 62,900 40,900 105,900 50,900 

 
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 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง 
 
 



 
 

⚫ ห้อง Platinum Overwater Pool Villa  
 

ช่วงเดินทาง 

เข้าพกั 2 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 3 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

เข้าพกั 4 คืน 
ราคาท่านละ(บาท) 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
ต่อห้อง 

ผู้ใหญ่พักเสริม 
อายุ 14 ปีขึน้ไป 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 51,900 26,900 75,900 41,900 98,900 52,900 

 
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 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี เด็ก 0-1.99 ปี เด็ก 6-13.99 ปี 

วันนี ้ - 31 พ.ค.66 900 3,900 1,900 4,900 2,900 5,900 

 
หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงคริสมาตส์ และช่วงปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PACKAGES INCLUDE: 
 หอ้งพกัตามท่ีท่านเลือก 
 เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั 
 All Inclusive Package อาหารทุกม้ือ เชา้ กลางวนั เยน็ และเคร่ืองด่ืม 
 ค่า GST tax, Service charge, Green tax 
 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติด

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

 
 ข้อก าหนดและเง่ือนไขแบบ ALL INCLUSIVE : 

• เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้พกัท่ีมีอาย ุ18 ปีขึ้นไปเท่านั้น 
• แพ็กเกจเคร่ืองด่ืมสามารถใช้ได้ในบาร์และร้านอาหารทั้ งหมด ยกเวน้ In Villa Dining, Mini Bar และ The 

Marina ท่ีมีเคร่ืองหมาย ** 2 ดาว 
• จะไมมี่การออก Voucher เคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั 
• ไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองด่ืมจากร้านคา้ไปยงัหอ้งพกั 
• เฉพาะเคร่ืองด่ืมท่ีเลือกซ่ึงระบุไวใ้นแพค็เกจเท่านั้นท่ีจะไดรั้บขอ้เสนอ 
• เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีไม่รวมอยูใ่นแพค็เกจและบริโภคเกินจะถูกเรียกเก็บโดยตรงกบัผูเ้ขา้พกั 
• เคร่ืองด่ืมตามรายการทั้ งหมดจะเสิร์ฟเป็นแก้วเท่านั้น ไม่ใช่ขวด ให้บริการในช่วงเวลาท าการของบาร์และ

ร้านอาหาร 
• หากผูเ้ขา้พกัจะแสดงอาการมึนเมาหรือประพฤติตวัไม่ดี ผูจ้ดัการร้านอาหารและบาร์มีอ านาจท่ีจะหยดุให้บริการ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่ผูเ้ข้าพักดังกล่าวหากไม่มีเคร่ืองด่ืมท่ีระบุในรายการ ทีมงานของโรงแรมจะเสนอ
เคร่ืองด่ืมทางเลือกให ้

•   ในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ ทีมงานของโรงแรมจะเสนอเคร่ืองด่ืมทางเลือกใหผู้เ้ขา้พกัท่ีเลือก
แพค็เกจเคร่ืองด่ืมไม่สามารถเสนอเคร่ืองด่ืมใดๆ ใหเ้พื่อนหรือผูอ่ื้นไดห้ากพวกเขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
แพค็เกจ 

• ไม่สามารถรับประทานอาหารในร้านอาหารต่าง ๆ ในช่วงเวลาเดียวกนัได ้
• ตอ้งซ้ือการอปัเกรดแผนม้ืออาหารส าหรับแขกทุกคนในหอ้ง/วิลล่า ไม่อนุญาตใหซ้ื้อการอพัเกรดส าหรับคนเดียว

ในหอ้งคู่ 
• มีบริการอาหารส าหรับเด็กฟรีท่ี Ministry of Crab, Nihonbashi Blue และ Carne Diem 
• สิทธิประโยชน์แพ็กเกจอาหารท่ีไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอคืนหรือขยายได้ในวนัถัดไป  และไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดหรือบริการอ่ืนๆได ้
 



PACKAGES DO NOT INCLUDE: 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน ้ามนัสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และคา่เคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
 Minibar, In Villa Dining 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 

 
เง่ือนไข 
❖ ราคาน้ีเป็นราคาต่อท่าน เขา้พกั 2 ท่าน/หอ้ง 
❖ ราคาน้ีเป็นราคา ณ ปัจจุบนั หากมีโปรโมชัน่ใหม่ไม่สามารถ re-book ได ้
❖ ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
❖ หากมีการยกเลิกการจอง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี เม่ือการจองไดรั้บการยนืยนัแลว้ 
❖ ยกเวน้การท าวีซ่า สามารถพ านกัได ้30 วนั ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทย 
❖ ราคาน้ีไม่สามารถใชใ้นไดช่้วงเทศกาล (วนัสงกรานต,์วนัคริสมาส,วนัปีใหม่ ฯลฯ) 

 
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 

 
 

 

 

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

