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Angaga Island Resort & Spa Maldives  

(อนักากา ไอสแ์ลนด ์รสีอรท์ แอนด ์สปา มลัดฟีส)์ 

Angaga Island Resort & Spa ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้รับรู้และสัมผัสถึงความเป็นมัลดีฟส์อย่างแท้จริง จาก

ห้องอาหารถึงบาร์ หรือจากห้องพักแบบริมชายหาดสู่ห้องพักแบบกลางน ้า  

 

ส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุดคือ น า้ทะเลสีฟ้าใสท่ีจะท้าให้ทา่นปล่อยวางทุกส่ิง อันกากา ไอส์แลนด์ รสีอรท์ แอนด์ สปา เป็นจุดเร่ิมต้น

ที่ยอดเยี่ยมในการส้ารวจเมืองอันมีชีวิตชีวาแห่งนี ด้วย 

 

ท้าเลที่ตั งสะดวกสบายใน หมู่เกาะมัลดีฟส์ ด้วยท้าเลที่ตั งซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 85 km ช่วยให้ผู้เข้าพัก

เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย ด้วยท้าเลที่สะดวกสบายของโรงแรม คุณ

สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการไปชมของเมืองได้อย่างง่ายดาย 

 

การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เหนือกว่าของ  อันกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ท้าให้การเข้าพัก

ที่นี่ไม่อาจลืม คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งอ้านวยความสะดวกระดับท็อปที่เลือกสรรมาแล้ว เช่น แผนกต้อนรับ 24 

ชั่วโมง,  เช็คอิน/เช็คเอาต์ด่วน, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื นที่สาธารณะ, รูมเซอร์วิส ได้ที่โรงแรมแห่งนี    

 

มีห้องพัก 90 ห้องที่เรียงรายไปตลอดทั ง 1 ชั นให้ทั งความอบอุ่นและน่าพอใจเหมือน   ดั่งบ้านหลังที่สอง ความ

สะดวกสบายและทันสมัยจากสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ผ้าขนหนู, เครื่องปรับอากาศ, มินิบาร์, ระเบียง/ชานเรือน, 

โทรทัศน์ รอให้คุณได้ไปสัมผัส นอกจากนี  

 

โรงแรมยังเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้รองรับการเข้าพักของคุณ อันกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

เป็นทางเลือกอันชาญฉลาดส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ไปยัง หมู่เกาะมัลดีฟส์ ด้วยการพักผ่อนที่แสนสบายไร้กังวลในทุกครั ง

ที่ไปพัก 

  

ที่ตั ง: Maafushivaru Island, South Ari Atoll 

ระยะทาง: 85 กิโลเมตร จากสนามบินมาเล่ 

การเดินทาง: 25 นาที โดยเครื่องบินน ้า (Seaplane) 

ห้องพัก: 3 แบบ ทั งหมด 90 ห้อง 

ห้องอาหาร: 1 ห้องอาหาร 1 บาร์ และ 1 ห้องอาหารพร้อมบาร์ในตัวสปา 



 

  

Angaga Island Resort & Spa Maldives  
(อนักากา ไอสแ์ลนด ์รสีอรท์ แอนด ์สปา มลัดีฟส)์ 

เดินทางระหว่าง วนัที่ 01 กนัยายน 2563 – 31 ตลุาคม 2564  

 

3 วนั 2 คนื + All Inclusive + Seaplane เครือ่งบนิทะเล + ฟร ีทรปิด าน า้ 
ราคา บาท ตอ่ ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ชว่งเวลาเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 

Beach Villa 

 

 
Water Villa 

 
Superior Water Villa  

 

1 Sep – 31 Oct 2020 23,400 25,700 26,100 

1 – 30 Nov 2020 30,700 33,400 33,8800 

1 – 22 Dec 2020  30,000 32,300 32,700 

7 – 31 Jan 2021 33,200 35,900 36,300 

1 Feb -3 April 2021 33,800 36,500 36,900 

4 – 30 April 2021 30,800 33,200 34,000 

1 – 31 May 2021 26,900 29,800 30,300 

1 June – 25 July 2021 25,500 26,800 27,300 

26 July – 31 Oct 2021 27,400 30,400 30,900 

   
 

4 วนั 3 คนื + All Inclusive + Seaplane เครือ่งบนิทะเล + ฟร ีทรปิด าน า้ 
ราคา บาท ตอ่ ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ชว่งเวลาเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 

Beach Villa 

 

 
Water Villa 

 
Superior Water Villa 

1 Sep – 31 Oct 2020 27,700 31,100 31,700 

1 – 30 Nov 2020 37,700 41,700 42,300 

1 – 22 Dec 2020  36,500 40,000 40,700 

7 – 31 Jan 2021 41,300 45,400 46,100 

1 Feb -3 April 2021 42,300 46,300 46,900 

4 – 30 April 2021 37,800 41,900 42,600 

1 – 31 May 2021 33,400 37,800 38,600 

1 June – 25 July 2021 31,400 33,300 34,100 

26 July – 31 Oct 2021 34,200 38,700 39,500 

    



 

  

  ราคาแพคเกจรวม  ( แบบ  All Inclusive) 

 แพคเกจ All Inclusive : ห้องพักตามประเภทที่ท่านเลือก  2 หรือ 3 คืน 

 Sea Plane รับส่งท่าอากาศยานมัลดีฟส์ - รีสอร์ท ไปกลับ 

 All Inclusive Meal อาหารทุกมื อ เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ 

Sparkling น ้าผลไม้ น ้าอัดลม   

 ฟรี ทริปด้าน ้า 1 ครั ง โดยขึ นอยู่กับการจัดกิจกรรมของทางรีสอร์ท จ้านวนเรือ สภาพอากาศเท่านั น หากไม่ได้เข้า

ร่วมหรือแจ้งยกเลิกโดยทางรีสอร์ท ไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆ แทนได้ 

 ฟรี อุปกรณ์ด้าน ้า  

 ฟรี Wi-Fi 

 ฟิตเนต แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส สระว่ายน ้า  

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 ค่าGST tax, Service charge, Green tax 

 Welcome drink 

 บริการจองห้องพักที่ Male, Hulumale ในกรณีที่อยู่   

 

         ราคาแพคเกจไม่รวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ    บริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ราคาตามจริง 

ท่านสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน หรือ Add ตั๋วเครื่องบิน ในราคาโปรโมชั่น กับบริษัทได้  

เน่ืองจาก มีหลายสายการบินให้เลือก  และ ราคาแต่ละวันจะไม่เท่ากันค่ะ   

 ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ 

 ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี / ใบเสร็จนิติบุคคล ) 

 

         เงือ่นไขการทา้จอง 

 กรุณาท้าการจองและช้าระเงินตามก้าหนดเวลาของแต่ละโปรโมชั่น 

 มัดจ้า 10,000 บาท/ท่าน 

 ช้าระงวดสุดท้ายครบก่อนเดินทาง 50 วัน 

 รับช้าระด้วยบัตรเครดิต 

 ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การเปลี่ยนแปลง เช่น เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จะพิจารณาเป็นกรณีตามเงื่อนไขของรีสอร์ท 

 การยกเลิกกะทันหัน หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 

 

 หมายเหต ุ

 หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศ

ปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือ

เป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่า

แพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การ

ล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง 

ๆ ซึ่งเกิดขึ นนอกเหนืออ้านาจการควบคุมของ บริษัท ฯ  

 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์

นั น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั งหมดหรือแต่บางส่วนได้  



 

  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั งนี บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นส้าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จ้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

                                   
       

  หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

  บรษัิท วทีราเวลเซ็นเตอร ์จ ากดั   โทร 085-393-5550 / 02-716-5229 

  Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

  ทา่นสามารถเขา้ชมรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้าง https://wetravelcenter.com/   
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